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האגף הרפורמי יתוקצב 
ב-40 מיליון שקלים

בכשרות, בכותל המערבי ובכל תחום: כך מכניסה הממשלה את הרפורמים בדלת הקדמית

החלטת הממשלה לתקצב את האגף ליהדות מתקדמת במשרד התפוצות ב-40 מיליון שקלים, 
עוררה סערה ⋅ ח"כ אריה דרעי: "הרפורמים שחוללו חורבן והתבוללות נוראה ביהדות ארה"ב, 
מקבלים הכרה ותקצוב ע"י ממשלת בנט-קריב-כהנא" ⋅ ח"כ משה גפני: "מעבירים 40 מיליון 
שקל לקבוצה של רפורמים שזה יוצא בערך מיליון שקל לכל רפורמי" ⋅ ח"כ מקלב: "הקהילות 

הרפורמיות אינן שורדות, הדור השני או השלישי כבר מתבוללים" | עמ' 10

אבי גרינצייג

עידית שבזיבורית
הישראלית  בפוליטיקה  גדול  סוד  לא  זה 
שמפלגת ימינה בתצורתה הנוכחית לא צפויה 
יהיו מתי שיהיו.  להתמודד בבחירות הבאות, 
לבנט  לפרגן  שנוהגים  הסקרים  רק  לא  אלו 
ושות' בממוצע מספר מנדטים כפול מתוצאות 
בשבועות  מצביעים  הם  ואפילו  האמת, 
חוסר  רק  לא  גם  זה  קריסה,  על  האחרונים 
ותחושת הדקירה בגב שפקדה  האידיאולוגיה 
מצביעי  מרבית  את  האחרונים  בחודשים 
המפלגה, אלה אפילו לא חברי הרשימה שלא 
נכנסו לכנסת ויוצאים בזה אחר זה נגד מדיניות 
מפלגתם במילים בוטות במיוחד, כולל מכתב 
ורוני  מימון  שי  כהן,  אשר  פרופ'  של  חריף 

ססובר )מקומות 10,11 ו-14 ברשימה(.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

יו"ר יהדות התורה ח"כ משה גפני

 יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי | צילומים: דוברות הכנסת

באופוזיציה סיימו את 
החרם על ועדות הכנסת

אחרי חודשים של החרמה מצד חברי האופוזיציה בטענה לחוסר ייצוג הולם בוועדות 
הכנסת, ראשי ש"ס ויהדות התורה החליטו לאייש את הוועדות בניסיון לבלום את 
רפורמת הכשרות ומתווה הכותל  גם בליכוד מינו שניים מחברי הכנסת לחברים 

בוועדת הכספים והחוקה  | עמ' 12

ההצגה של מקלב: מאות הסתייגויות הוגשו לוועדה בראשה עומדת ח"כ מילינובסקי

מתיחות בין ראשי הקואליציה
בנט לא עידכן את גנץ על כוונתו לחשוף את פעילות המוסד בנוגע לרון ארד, ובתגובה גמל לו השבוע שר הביטחון שלא עידכן את בנט 
ולפיד אודות החלטתו להכריז על 6 ארגונים פלסטינים כארגוני טרור ועורר מהומה בקואליציה  גם ראשי מרצ והעבודה זעמו | עמ' 12

 ח"כ אורי מקלב בוועדה 

הגאון הגדול רבי מכלוף פחימה זצ"ל
אבל כבד ירד על עולם התורה עם היוודע דבר הסתלקותו של הגאון 
הצדיק רבי מכלוף פחימה זצ"ל, אב"ד ור"מ קהל 'תורה וחסד' וזקן 

רבני המערב אשר השיב את נשמתו טהורה לבוראו בגיל 86 • הגר"מ 
זצ"ל שהיה שריד לדור דעה, משארית הפליטה של עטרת יהדות 

מרוקו, ענוותן ושפל ברך, אשר יגע ועמל בעשר אצבעותיו כל ימי חייו 
בתורה הקדושה במחיצת גאוני עולם, הרביץ תורה לעדרים, העמיד 
לגיונות של תלמידי חכמים ראשי ישיבות וכוללים ורבבות תלמידים 

שממשיכים את מורשתו • אלפים ליווה למנוחות בהלוויה רוויית כאב 
שהתקיימה בבני ברק | עמ' 4

הוכתר בכתר תורה: שריד לדור דעה, משארית הפליטה של עטרת יהדות מרוקו
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הכוללים  ואברכי  הישיבות  בני  ציבור  בקרב  רבה  התרגשות 
התחרות  של  השנה  גם  קיומה  על  ההודעה  פרסום  עם   , הרבים 
של  הטהור  לזכרו  לציון'  'הראשון  פרס  תורניים  חיבורים  תחרות 
זיע"א,  יוסף  עובדיה  רבי  לציון  הראשון  הדור  פוסק  רבינו  מרן 

ביוזמת עיריית ירושלים. 
הנושא שנבחר השנה שנת השמיטה, הוא מאמרים בתורתו של 
מרן, בנושאי השמיטה והמצוות התלויות בארץ. ציבור בני התורה 
כל  תשפ"ב.  בכסלו  כ"א  לתאריך  עד  המאמרים  את  לשלוח  יכול 
החיבורים שישלחו עד למועד זה יכללו בתחרות ויעלו על שולחן 
יוסף  הגר"י  לציון  הראשון  בראשות  הוועדה  חברי  של  מלכים 
שליט"א, אשר יבחרו את העידית שבעידית שבחיבורים שיזכו את 
 30,000 של  בסכום  מלגה  הראשון  בפרס  נאה.  במלגה  המחברים 
ובפרס  שקלים   18,000 של  בסכום  מלגה  השני  בפרס  שקלים, 
חמישה  עוד  בנוסף  שקלים.   9,000 של  בסכום  מלגה  השלישי 

חיבורים יזכו בפרס של 4,500 שקל לכל מחבר. 
זאת  א' טבת  ביום  אי"ה  יתקיים  הזוכים,  והכרזת  הסיום  אירוע 

של  בהשתתפותם  האומה  בבנייני  מיוחד  באירוע  תשפ"ב,  חנוכה 
מרנן ורבנן שליט"א ובני משפחתו של מרן זיע"א. 

תחרות החיבורים המוקדשת לתורתו של מרן פוסק הדור זיע"א, 
יצא לדרך ביוזמת ראש עיריית ירושלים מר משה ליאון ומ"מ וסגן 
ישראל  גדולי  של  לברכתם  וזכתה  כהן,  צביקה  הרב  העיר  ראש 
בראשם נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום 
חברי  שליט"א,  יוסף  יצחק  רבינו  לציון  הראשון  שליט"א,  כהן 
מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א, הגאון רבי 

וגדולי ראשי הישיבות  יוסף שליט"א, חברי מועצת החכמים  דוד 
שתביא  החשובה  היוזמה  על  שבירכו  מרן,  של  משפחתו  ובני 

להגברת הלימוד והעיון בדרכו ההלכתית של מרן. 
את  לעודד  היא   שנתית,  למסורת  שהפכה  התחרות  מטרת 
החקירה והעיון בפסיקותיו ההלכתיות של מרן, ולעודד פרסום של 
עוד ועוד חיבורים העוסקים במשנתו ההלכתית והעיונית הגדולה 

שהותיר מרן. 
ראש עיריית ירושלים מר משה ליאון: "הייתה לי הזכות לקבל 
לגנזי  לפני הסתלקותו  את ברכת הדרך של מרן, שבועות ספורים 
אני  היום  בירושלים.  לפוליטיקה  בכניסתי  אותי  שבירך  מרומים, 
זוכה בתפקידי כראש עיריית ירושלים להמשיך את מפעל הנצחה 

לדרכו ההלכתית ולמורשת המפוארת שהותיר לדורות הבאים".
"זכתה  כהן:  צביקה  הרב  ירושלים  עיריית  ראש  וסגן  מ"מ 
הזכות  את  לנו  יש  ועכשיו  בחייו,  למרן  לבית  להיות  ירושלים 
לנו,  היא  גדולה  זכות  תורתו.  לדברי  בית  היא  ירושלים  שהעיר 
אברכי  ידי  על  המתחדשים  התורה  בחידושי  שותפים  להיות 
וממשיכים  מרן  בתורתו של  ההוגים  הישיבות,  ותלמידי  הכוללים 

את המורשת ההלכתית הענפה והמפוארת שלו".

ביוזמת עיריית ירושלים גם השנה תתקיים תחרות כתיבת מאמרים תורניים במשנתו של מרן 'פאר ישראל' רבינו עובדיה יוסף בנושאי השמיטה והמצות התלויות בארץ # ראש 
עיריית ירושלים משה ליאון: "מפעל הנצחה מפואר למשנתו ההלכתית של מרן"  מ"מ וסגן ראש העיר הרב צביקה כהן: "הזכות הגדולה שמחדשים בתורתו של מרן"

תכנית הניקיון של ראש העיר משה ליאון לילדי ירושלים הגיעה אל סיומה. אלפי 
רעיונות לשיפור וייעול ניקיון העיר זרמו לעירייה. שלוש משפחות נרגשות שהציעו את 
הרעיונות הטובים ביותר הוזמנו ללשכת ראש העיר, קיבלו את הפרס ואת תודת ראש 

תחנת רכבת הקלה תמוקם בצומת מרן על רחובות בר אילן ושמואל הנביא. ראש העיר על הסיוע לניקיון העיר ירושלים
העיר משה ליאון: "אני שמח שוועדת השמות המקצועית אישרה בין היתר גם את 
שמה של 'תחנת מרן'. לעד נזכור את מורשתו המופלאה שהנחיל לעדות המזרח, 

ולעם היהודי כולו"
מאת: אלי כהן

משה  העיר  ראש  יזם  הקורונה  ימי  במהלך 
תושבי  התבקשו  שבו  יצירתי  פרויקט  ליאון 
לשמור  כדי  יצירתיים  רעיונות  להגיש  העיר 
הטובים  הרעיונות  שלושת  נקיה.  ירושלים  על 
העיר  ראש  במעמד  שחולק  בפרס  זיכו  ביותר 
הוא  מלך,  של  פלטרין  ירושלים,  העיר  שניקיון 
לכהן  החל  מאז  שלו  החשובים  הדגלים  אחד 

בתפקידו.
ירושלים  עיריית  חילקה  מהפרויקט  כחלק 
הסגרים  במהלך  בבית  שישבו  העיר  לילדי 
בדלת  משפחה  לכל  שהונחו  עבודה  חוברות 
ויצירה,  פנאי  רגעי  העניקו  החוברות  הבית. 
חשיבות  את  הבית  בני  ובכל  בילדים  והחדירו 

ניקיון העיר. 
קיבלו  העירייה  ששלחה  הפעילות  בחוברת 
הילדים משימות שיעלו את המודעות לשמירה 
ביקשו  השני  ובחלקה  נקיה,  ירושלים  על 
את  לנקות  ויעודדו  שיעזרו  רעיונות  לתת  מהם 

ירושלים.
אלפי משפחות שלחו בחזרה מגוון רחב של 
משה  העיר  ראש  ומופלאים.  יצירתיים  רעיונות 
ליאון שביקש לעבור באופן אישי על הרעיונות 
של  מההברקות  התפעל  ביותר  היצירתיים 
הילדים ואמר "ניכר על היצירות הללו שהם פרי 

חכמת ילדי ירושלים". 
שלוש  זכו  וההצעות,  היצירות  שלל  מתוך 
ירושלים.  עיריית  מתנת  מיוחד  בפרס  משפחות 
בעצמו,  העיר  ראש  מידי  קיבלו  הפרס  את 
בשמחה  אותם  וקיבל  ללשכתו  אותם  שהזמין 
ובמאור פנים. הוא הודה למשפחות הזוכות על 

המאמץ הגדול לשמור על ירושלים.
במקום הראשון זכה שחר חובב, במקום השני 
משפחת  השלישי  ובמקום  וולס  משפחת  זכו 

וינברגר .
"אולי הייתם עוד קטנים אבל לא לפני הרבה 
עכשיו  נקייה,  כ"כ  הייתה  לא  ירושלים  שנים 
אנו עובדים על וזה ובעזרתכם גם נצליח" אמר 
ראש העיר לילדים, "אנחנו אוהבים את ירושלים 

ושמחים שנעים לחיות ולגור בה".

מאת: אלי כהן

בארץ  היהודי  שהעם  לאחר  ימים  כשבוע 
ובתפוצות ציין את יום השנה לפטירתו של מרן 
הגר"ע יוסף זצ"ל, מפרסמת וועדת השמות של 
עיריית ירושלים את שמות התחנות של הרכבת 
הקלה בעיר. בין התחנות נמצאת גם תחנת מרן, 
הממוקמת על צומת מרן המפורסם בהצטלבות 

הרחובות בר אילן – שמואל הנביא.
תחנות  עשרות  פורסמו  מרן'  'תחנת  לצד 
והקו  הירוק  הקו  בין  המפוצלות  נוספות, 

האדום על שלוחותיהם.  
על  אמר  ליאון  משה  ירושלים  העיר  ראש 
עבודה  "לאחר  הקלה:  הרכבת  שמות  אישור 
ממושכת אני שמח להביא את רשימת התחנות 
הקלה  הרכבת  של  העבודות  הציבור.  לידיעת 
לכשיסתיימו  אך  העיר  רחבי  בכל  מורגשות 

בעלת  מחוברת  לעיר  ירושלים  את  ותהפוך 
רשת התחבורה הציבורית המובילה בישראל. 
גדולה  הצלחה  הוא  האדום  הקו  היום  כבר 
בשנים  העיר.  לתושבי  רבה  משמעות  ובעלת 
גם  פניה.  לשנות  ירושלים  עתידה  הקרובות 
תעסוקתית  מבחינה  וגם  תחבורתית  מבחינה 

ולהפוך לעיר מובילה. יש למה לצפות".
שוועדת  שמח  "אני  הוסיף:  העיר  ראש 
את  גם  היתר  בין  אישרה  המקצועית  השמות 
שמה של 'תחנת מרן'. ירושלים היא העיר שבה 
פעל מרן במשך עשרות שנים, עד להסתלקותו. 
מכאן האיר נרו לכל תפוצות העם היהודי. אל 
הלכה,  פוסקי  רבנים,  עלו  למעונו,  ירושלים, 
להתברך  כדי  העם  ופשוטי  ציבור  אישי 
והתחמם מאש תורתו והנהגתו. לעד נזכור את 
המזרח,  לעדות  שהנחיל  המופלאה  מורשתו 

ולעם היהודי כולו".

נבחרו אלופי הניקיון 
של ירושלים

עיריית ירושלים 
מפרסמת: 
'תחנת מרן'

ביוזמת ראש העיר משה ליאון:

 לוגו פרס מרן 
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מאת: מנדי קליין
 

של  הסתלקותו  דבר  היוודע  עם  התורה  עולם  על  ירד  כבד  אבל 
'תורה  קהל  ור"מ  אב"ד  זצ"ל,  פחימה  מכלוף  רבי  הצדיק  הגאון 
לבוראו  טהורה  נשמתו  את  השיב  אשר  המערב  רבני  וזקן  וחסד' 

בגיל 86.
כסלו  בי"ח  שבמרוקו  בקזבלנקה  נולד  זצ"ל,  מכלוף  רבי  הגאון 

תרצ"ז לאביו רבי יעיש ז"ל ולאמו מרת רחל ע"ה. 
'אם הבנים' בעיר קזבלנקה, שם קנה  בילדותו, התחנך במוסדות 
את  מסתיר  לא  הוא  כשאר  המתגבר  כמעיין  והיה  ודעת,  תורה 

שאיפותיו לגדול לתורה ויראת שמים. 
החכים את רבותיו, הוכתר בכתר תורה, קנה שם טוב לעצמו וגילה 
כישרונות נדירים והשתוקקות עזה ללימוד התורה ביגיעה עצומה. 
השקדנות המופלאה בתורה הייתה ניכרת בו ואינה אופיינית כלל 
עוד פרק  ושינון  גמרא  דף  עוד  ללימוד  ניצל   רגע  כל  גילו.  לבני 

משנה.
בישיבת  ללמוד  ממרוקו  נסע  המצוות,  לעול  היכנסו  לאחר  שנה 
'תורת אמת' אצל הגאון רבי משה שניידר זצ"ל באנגליה, יחד עם 

קבוצת תלמידים שחפצו להתעלות בתורה בשיטת לימוד שונה.
את  הכתב  על  והעלה  בעיון,  מאלפים  שיעורים  שמע  מרבותיו 
לימוד  בשיטת  והעמיק  הטהורות,  אמרותיהם  וסיכום  החידושים 
העיון המבעית ועומק הפשט והסברה הישרה בשנינות ובחריפות, 
זו  ובדרך  והראשונים,   רש"י, המהרש"א  בעומק של  לימוד  תוך 

דבק כל ימי חייו עד שהיה  שמו כשם הגדולים בארץ.
ומעבר  בסדרים  המופלאה  בשקדנותו  היה  ניכר  זצ"ל,  המנוח 
בידיעותיו  רבותיו  את  והחכים  בישיבה,  הלימוד  סדרי  לשעות 
שיטת  באותה  סבוכות  סוגיות  של  מעמיקה  בהבנה  המפליגות 

לימוד כפי שהקנה מרבותינו בהיותו על אדמת מרוקו.

מסירות נפש לתורה

כעבור כמה שנים, שב לארץ מולדתו על מנת לחזק את בני עדתו 
הספר  בתי  ורשת  ישראל,  לארץ  העלייה  גלי  החלה  בה  בתקופה 
'אליאנס' המודרניים, נעצה את ציפורניה בקהילות רבות במרוקו 
בניסיון להעביר את היהודים שניחנו בפשטות ותמימות על דתם. 
ליבו של הרב המנוח זצ"ל, היה מיצר ודואג לאחיו, ומיהר לייסד 
היהדות  חומות  את  מבצר  שהוא  תוך  תורה  ותלמודי  קהילות 

הנאמנה המסורה לנו מדור דור בקהילות רבות במרוקו. 
לאחר מכן, מונה לכהן כראש ישיבת 'עץ חיים' בטנג'יר, שם למדו 
גדולי החכמים וראשי הישיבות שעלו ארצה והטביעו את חותמם 

על הדור האחרון.  
בכדי  תורה  במקום  להתיישב  ביקש  הקודש,  לארץ  עלה  כאשר 
במסורת  העוברת  ורעיוני,  ערכי  חינוך  לצאצאיו  להקנות  שיוכל 

מדור לדור, ובחר להתגורר בעיר בני ברק.
תורה׳,  'אור  ישיבת  כראש  לכהן  מונה  מכן,  לאחר  אחדות  שנים 
לצידו של ייבדל לחיים הגאון רבי צבי סימן טוב שליט"א, וידידו 

הגאון רבי מרדכי גוזלן זצ"ל. 
במקביל, ייסד את קהילת ומוסדות 'תורה וחסד' וישיבת דברי חיים 
ברחוב חידושי הרי"ם בעיר בני ברק, וכיהן כרבם של יוצאי צפון 
אפריקה כאשר פועל ללא ליאות לשמר את מסורת יהדות מרוקו 

המפוארה. 
במשך עשרות שנים מסר את נפשו למען בית המדרש, הישיבה, 
אצבעותיו  בעשר  הקים  שאותה  והקהילה  האברכים,  כוללי 
ולהרחיב  בישראל  תורה  להרבות  בכדי  ממש  של  נפש  במסירות 

גבולות דקדושה.

ברבות השנים, יצאו מורי הוראות, תלמידי חכמים ומרביצי תורה 
באופן  ללמוד  ניכר  זמן  מקדיש  כשהוא  בראשו,  שעמד  מהכולל 
אישי עם כל אברך ואף מסר שיעורים מפולפלים בקביעות והתווה 

את יסודות שיטת הלימוד בדרך אבותיו ורבותיו.

שקדנות עצומה

בשיעוריו היה כמעיין המתגבר בו הייתה ניכרת גאונותו ושקדנותו 
ברהיטות  לבטא  ויודע  גדול,  מעיין  היה  כאשר  בתורה,  העצומה 
ולבאר בלשון צחה ובהירה את הסוגיא בגמרא ולהביאה כשלחן 

ערוך בטוב טעם לתלמידיו.
בקרב  בעיון  הלימוד  את שיטת  ביסס  הוא  המופלאים,  בשיעוריו 
האברכים, על מנת שיקנו את היסודות ההלכתיים בבואם להורות 

הוראות בישראל.
ובאופן  לקחו,  שומעי  על  התורה  את  מאהיב  היה  שפתיו  במתק 
והרביץ  וכוללים,  בישיבות  בגמרא  מאלפים  שיעורים  מסר  קבע 
חיים  אורחות  בהם  טבע  מופלאה  באומנות  בתלמידים.  מוסר 

ותוכחות מוסר.
הרב זצ"ל היה בבחינת 'מן ההר אל העם'. מחד, לומד ומתפלפל 
עם אברכים היקרים המסולאים בפז, ומאידך, היה מעורה בענייני 
התורה,  בני  מעגל  את  להרחיב  בכדי  רגליו  את  וכיתת  הקהילה, 
לחזק ולבסס את אחיזתם ומעמדם של בני התורה הספרדים, והכל 

באצילות ובמאור פנים.
ומאורי  גדולי  כל  אצל  מיוחדת  לקרבה  זכה  המנוח  זצ"ל  הגר"מ 
הדור ובראשם מרן הגר"ע יוסף זי"ע, וחיבה יתירה 
נודעת לו על כל פועלו הרם להרים את קרנם של בני 
מנהיגיה  בין  כשהיה  ברק,  בבני  הספרדים  התורה 

הרוחניים של התנועה בעיר. 

בנתיבות ההשקפה הטהורה

סיפר  דדון,  אליהו  הרב  ברק  בני  עיריית  ראש  סגן 
על השנים במחיצתו של הרב, ואמר כי במשך שנים 
רבות, היה הרב זצ"ל מבין מוריה דרכה הרוחניים 
עימו  נועצו  התנועה  נציגי  וכל  ש"ס,  תנועת  של 
פרטים  לפרטי  יורד  היה  ושעל.  צעד  כל  על  רבות 
בכל הסוגיות שהונחו על שולחנו כאשר הוא בוחן 

היטב כל החלטה על מכלול היבטיה 

את  לשמוע  תחילה  וביקש  ורבנן,  מרנן  מפני  דעתו  ביטל  תמיד 
דעתם שלא יסתור את דבריהם, ואז היה משמיע ברמה את דבריו. 
המשנה לראש עיריית בני ברק הרב יעקב זכריהו אמר כי זו אבדה 
היה  זצ"ל  הרב  בפרט.  העיר  ולתושבי  ישראל  לעם  וקשה  גדולה 
היה  ותמיד  וענין,  דבר  בכל  איתו  להתייעץ  זכינו  מיוחדת  דמות 

מתעניין בענייני ציבור בני התורה בעיר. 
כל  על  התגבר  זאת  ולמרות  ונחלש,  חלה  האחרונות,  בשנים 
בה  בדרך  האומן  כיד  התורה,  הרבצת  במפעל  והמשיך  מכאוביו 

דבק כל ימי חייו.
והשיב את נשמתו טהורה לבוראו,  ליבו  נדם  יום חמישי,  בבוקר 
למגינת ליבם של בניו ובני ביתו ששהו סביב מיטתו וזעקו מרה. 
שומעיה  כל  את  בתדהמה  הכתה  צדיק  של  סילוקו  על  השמועה 

שביכו על פטירתו של האי גברא רבה.   
אבל  הודעת  פרסמו  התורה  חכמי  מועצת  ומזכירות  ש"ס  תנועת 
משותפת: "הורם הנזר והוסרה העטרה. תנועת ש"ס ובראשה מרנן 
ורבנן מועצת חכמי התורה בראשות מרן ראש הישיבה חכם שלום 
ופעיליה,  נציגיה  דרעי,  אריה  ח"כ  התנועה  יו"ר  שליט"א,  כהן 
היהדות  ממקימי  רבא,  גברא  האי  של  פטירתו  את  מרה  מבכים 
הספרדית התורנית בעולם הישיבות, מגדולי החריפים והעמקנים 
בדורנו אשר יצק מים על ידיהם של גדולי ישראל ובהם מרן הגר"ע 
יוסף זצוק"ל ומרן ראש ישיבה הגרא"מ שך זצוק"ל, לן בעמקה של 
הלכה ואיש ההשקפה הטהורה, הגאון הגדול רבי מכלוף פחימה 
זצוק"ל, ראש מוסדות 'תורה וחסד' רבם של יהדות צפון אפריקה 
ומרבני העיר בני ברק, ממנהיגיה הרוחניים של תנועת ש״ס בבני 

ברק ובארץ כולה. 
עלה  אפריקה.  צפון  יהדות  של  מפארה  היה  זצוק״ל  "המנוח 
ממרוקו שם הקים מוסדות חינוך, ועם בואו לארץ הקים ישיבות 
היה  הספרדי.  התורה  עולם  בהפרחת  החיה  הרוח  והיה  וכוללים 
רועה נאמן לאלפי תלמידים שזכה להעמיד במשך למעלה מ-60 
יהודי  וקירוב  היהדות  חומות  לחיזוק  ופעל  נפש  במסירות  שנה 

צרפת. 
"מועצת חכמי התורה ותנועת ש״ס אבלים יחד עם כל בית ישראל 
על האבדן הגדול לעולם התורה והישיבות, וכל בית ישראל יבכו 

את השריפה אשר שרף ה׳". 
רב  שקהל  ברק,  בבני  מדרשו  מבית  חמישי  ביום  יצאה  הלווייתו 
מתלמידיו ומוקירי זכרו מגיעים לחלוק כבוד אחרון, יחד עם מרנן 
ורבנן חכמי וגדולי הדור שליט"א, ובהם שר התורה מרן הגר"ח 
ותלמידי  ישיבות  ראשי  ברק,  בני  העיר  רבני  שליט"א,  קנייבסקי 

חכמים.

הגאון הגדול רבי מכלוף פחימה זצ"ל
אבל כבד ירד על עולם התורה עם היוודע דבר הסתלקותו של הגאון הצדיק רבי מכלוף פחימה זצ"ל, אב"ד ור"מ קהל 'תורה וחסד' וזקן רבני 

המערב אשר השיב את נשמתו טהורה לבוראו בגיל 86 • הגר"מ זצ"ל שהיה שריד לדור דעה, משארית הפליטה של עטרת יהדות מרוקו, ענוותן 
ושפל ברך, אשר יגע ועמל בעשר אצבעותיו כל ימי חייו בתורה הקדושה במחיצת גאוני עולם, הרביץ תורה לעדרים, העמיד לגיונות של תלמידי 

חכמים ראשי ישיבות וכוללים ורבבות תלמידים שממשיכים את מורשתו • אלפים ליווה למנוחות בהלוויה רוויית כאב שהתקיימה בבני ברק

הוכתר בכתר תורה: שריד לדור דעה, משארית הפליטה של עטרת יהדות מרוקו

צילומים: דוד קשת



החיסון מומלץ במיוחד לקבוצות הבאות:

ניתן לפנות ישירות לחדר האחות במרפאה בהצגת כרטיס מגנטי | החיסון ללא עלות

לקוחות כללית, 
השנה יותר מתמיד, מתחסנים גם נגד השפעת ומונעים אשפוזים 

מיותרים וסיבוכים העשויים לפגוע בדרכי הנשימה והריאות

צעד לפני, בשביל הבריאות שלך

  ילדים מגיל 6 חודשים ועד גיל 12 שנים  מבוגרים בני 65 שנים ומעלה  חולים כרוניים בכל גיל )סכרת, 
אסטמה וכו'(  נשים בתקופת טרום לידה  נשים לאחר לידה  עובדי בריאות  מטפלים סיעודיים

החיסון 
לשפעת 
ישפיע על 

החורף שלך
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"המשבר הכלכלי האחרון הנחית 
מכה אכזרית על עולם הישיבות"

רביץ הפתיע את רבני 'דגל התורה': שכונה 
חדשה בטלזסטון על שם הרב שך

מאת: יוסף טולידנו 
 

הגרא"מ  מרן  של  פטירתו  לאחר  שנה   20
שך, חושף ארכיון הג'וינט את מכתבו של מרן 
להתריע  ביקש  שבו  זצוק"ל,  שך  הגראמ"מ 
מפני קריסה כלכלית של עולם התורה. על רקע 
מדהים  התורה,  עולם  על  המתחדשות  הגזירות 
לראות את המכתב אותו שיגר מרן הרב שך, ובו 
הכלכלי  את המשבר  פרטים  לפרטי  הוא מפרט 
בעקבות  הישיבות  עולם  נקלע  שאליו  החמור 

האינפלציה החמורה והירידה בתרומות.  
האינפלציה  בתקופת  שנשלח  המכתב  בפתח 
מרן  מציין  תשמ"ד,  שנת  של  המשתוללת 
הגרא"מ שך את העובדה שהישיבות הם נשמת 
העם היהודי. במכתב סוקר הרב שך את הפרקים 
ההיסטוריים שבהם נחלץ הג'וינט לעמוד לימין 

עולם התורה ולהושיע את הישיבות מקריסה. 
לאחר  הג'וינט  לפני  עמדה  זו  גדולה  'אמת 
כוחו  בכל  שנחלץ  הראשונה,  העולם  מלחמת 
את  ובכללן  הישיבות  את  להציל  ומאודו 
מרן  כותב  ח"ו',  מוחלט  מביטול  תלמידיהן 
תמיד  תיזכר  זו  'זכות  ומוסיף:  שך  הגרא"מ 
הישיבות  בתולדות  זהב  של  באותיות  ותרשם 

באירופה'.
לאחר מכן מציין מרן הגרא"מ שך את מעשי 
העולם  מלחמת  לאחר  הג'וינט  של  ההצלה 
השנייה: 'אכן שרשרת ארוכה של מעשה-הצלה 
לה  מרובות  שחוליות  לישיבות,  הג'וינט  של 

שעדיין לא פורטו'.
לאחר מכן עובר מרן ראש הישיבה לתאר את 
המצב העגום אליו נקלע עולם התורה. במכתבו 
מגלה מרן הגרא"מ שך, בקיאות מופלאה בכל 
עולם  על  שהתרגש  הכלכלי  המשבר  פרטי 
הישיבות, בגלל האינפלציה המשתוללת והיוקר 
האחרון  הכלכלי  המשבר  בא  'הנה  שהאמיר. 

והנחית מכה אכזרית עליהן'. 
שארגון  שך,  הרב  מרן  מבקש  הדברים  לאור 
אלו  הן  הישיבות,  עולם  לטובת  יעביר  הג'וינט 
שנתמכים באופן קבוע על ידי הג'וינט והן אלו 
שלא, סכום עתק באותם ימים של מיליון דולר: 

אשר  והצער  המצר  את  מעליהן  להקל  'כדי 
הג'וינט  ארגון  לראשי  מרן  כתב  בו',  שרויות 
שבהם  אלו  לימים  שמתחבר  הכואב,  במכתבו 

עולם התורה נאבק מול גזירות הממשלה.
ואורי  הארכיון  מנהלת  קוטנר  ענת  הגב' 
ציינו  הג'וינט,  ארכיון  היסטוריון  קראוסהר 
של  ענף  תיעוד  ישנו  הג'וינט  בארכיון  כי 
לוועד הישיבות  הג'וינט  בין ארגון  התכתבויות 
באופן כללי ולמרן הרב שך זיע"א באופן פרטי. 
בין  עומק הקשר  על  הללו מלמדים  התיעודיים 

הג'וינט לגדולי ישראל.. 
יצחק  הרב  בג'וינט  חרדים  תחום  מנהל 
טרכטינגוט: 'כמו בימי המשבר הכלכלי החריף  
בשנת תשמ"ד, גם היום ממשיך הג'וינט לעמוד 
בכל מה שנדרש,  ולסייע  הישיבות  עולם  לימין 
כשאת כל צעדינו מדריכים גדולי ומאורי הדור 

וראשי הישיבות שליט"א'.

מאת: יוסף טולידנו 

לכינוס  נפגשו  התורה'  'דגל  וראשי  רבני 
מיוחד לרגל יום השנה העשרים להסתלקותו של 

מרן הגרמ"מ שך זצוק"ל.
דבי  חתנא  היה  בכנס  היושבים  בראש 
נשיאה חבר מועצת גדולי התורה הגאון הגדול 
נתן  רבי  הגאון  ולצדו  ברגמן,  צבי  מאיר  רבי 
גדל  של  הכנסת  חברי  ישבו  לצדם  זוכובסקי. 
שך.  הרב  של  המובהקים  ותלמידיו  התורה 
'דגל  יו"ר  הודיע  ההתעוררות,  נאומי  משתמו 
התורה' ח"כ משה גפני כי לראש מועצת קריית 
יערים – טלזסטון הרב יצחק רביץ ישנה הודעה 

מיוחדת למשתתפים.
בהתרגשות גדולה נעמד הרב רביץ וסיפר על 
הראשון  הכנסת  חבר  אביו  של  העמוק  הקשר 
ז"ל שנקרא  רביץ  דגל התורה הרב אברהם  של 
לדגל על ידי מרן הרב שך, ועמד בראש התנועה 
סיפר שבביתו  רביץ  במשך שנים ארוכות. הרב 
לקבל  צריך  הכל  צעד  וכל  פסיעה  "שכל  חינכו 
את האישור וההסכמה של הרב שך, ואם לא – 

אז לא עושים. אין שאלות".
לקראת  כי  בהתרגשות  הכריז  מכן  לאחר 

ציון עשרים שנה להסתלקותו של מרן, הוחלט 
לקרוא לשכונה החדשה שהולכת ונבנית בימים 
ה'אבי  בעל  מרן  של  שמו  על  בטלזסטון  אלו 
איפה  חלילה  פעם  אף  נשכח  "כדי שלא  עזרי', 
עולם  נבנה  איתנים  יסודות  איזה  ועל  גדלנו, 

התורה בארץ הקודש".
הרב רביץ הוסיף ואמר: "טלזסטון היא מקום 
ירושלים. היא המזוזה  של תורה הניצב בשערי 
שהשכונה  מכך  מתאים  ואין  ישראל,  בירת  של 
מנהיג  של  שמו  את  תישא  ביישוב  החדשה 

האומה במשך עשרות שנים".
ליישוב  בכניסה  ממוקמת  החדשה  השכונה 
בפי  נקראת  היא  כיום   .1 כביש  על  וצופה 
התושבים 'מורדות בית החלמה' על שם מיקומה 
הגיאוגרפי. על פי התוכנית יגורו בשכונה כאלף 
להתאכלס  החלה  השכונה  תושבים.  ומאתיים 
כבר  ראשון  כנסת  ובית  האחרונים,  בשבועיים 
גרים  שכבר  המשפחות  מאות  לכבוד  הוקם 

במקום.
הרב רביץ הבטיח בכינוס כי בעוד כשבועיים 
שם  ייקבע  שבו  מיוחד  טקס  במקום  ייערך 
ציבור,  ואישי  רבנים  בהשתתפות  השכונה, 

תלמידי הרב שך ובני משפחתו.

במלאות 20 שנה לפטירת מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זיע"א נחשף המכתב לג'וינט 
שנועד למנוע קריסה כלכלית של עולם הישיבות

השכונה תיקרא 'אבי עזרי', בכניסה לטלזסטון, והיא תאכלס כאלף ומאתיים תושבים. 
כבר היום גרים במקום כמה מאות משפחות, ובשבועיים הקרובים יתקיים טקס מיוחד 

בהשתתפות גדולי תורה ואישי ציבור

חשיפה היסטורית 

 מכתבו של מרן הגרא"מ שך זצ"ל לראשי הג'וינט 

לפרטים נוספים: 
www.jerusalem-marathon.co.il :מוקד עירוני 106 | אתר המרתון

הסדרי תנועה
שד׳ בן צבי ורופין ייסגרו לתנועת כלי רכב מיום חמישי, כ״ב בחשוון 28.10.21 

החל מהשעה 23:00 ועד לתום האירוע ביום שישי, כ״ג בחשוון 29.10.21.
ביום האירוע ייסגרו לתנועת כלי רכב החל מהשעה 5:30: קמפוס האוניברסי־
טה העברית, נתנאל לורך, שד׳ רבין, רוטשילד, קפלן, שד׳ חיים הזז, טשרניחוב־
צה״ל,  כיכר  יפו,  רח׳  ג׳ורג׳,  המלך  היסוד,  קרן  הנשיא,  עזה,  הפלמ״ח,  סקי, 
הצנחנים, שד׳ חיים בר לב, ג׳ורג׳ אדם סמיט, לח״י, מרטין בובר, בנימין מזר, 
צ׳רצ׳יל, קריב, שער יפו, הפטריארכיה הארמנית, שער ציון, חטיבת ירושלים, 
עמק  גרץ,  דובנוב,  שופן,  ז׳בוטינסקי,  שמאע,  אליהו  בוטה,  אמיל  דוד,  המלך 
רפאים, דרך הרכבת, דרך בית לחם, דוד רמז, דרך חברון, ינובסקי, יהודה, פייר 

קניג, אלעזר המודעי, כובשי קטמון, יהושוע יבין וגן סאקר. 
כמו כן צפויים שיבושי תנועה ברחובות המשיקים למסלולי האירוע.

האירוע צפוי להסתיים עד השעה 14:00.

הסדרי חניה
מיום חמישי, כ"ב בחשוון 28.10.21 החל מהשעה 17:00 ועד לתום האירוע, ביום שישי, כ"ג 
ומבקר  צבי  בן  בורג,  ברחובות:  רכבים  חניית  תיאסר   ,14:00 בשעה   29.10.21 בחשוון 

המדינה. 
חניוני הלאום, המוזיאונים וקריית הממשלה ישמשו את משתתפי האירוע בלבד.

כלי רכב שיחנו לאורך צירי מסלולי האירוע לא יורשו לצאת עד לסיום האירוע ולפתיחת הצירים.

הרכבת הקלה
הרכבת הקלה תפעל בשני מסלולים:

מסלול 1 -  מחיל האוויר עד גבעת התחמושת.
מסלול 2 - מתחנה מרכזית עד הר הרצל.

לפרטים: מודיעין כפיר 2779*

תחבורה ציבורית
בין תחנת גבעת התחמושת לתחנה מרכזית יקשרו קווי התחבורה הציבו־

רית:
66, 66א׳, 45, 25, שיעברו דרך מרכז העיר ושוק מחנה יהודה.

יחולו שינויים בחלק מהקווים בתחבורה הציבורית.
לפרטים: מודיעין התחבורה הציבורית 8787*

מוסדות חינוך
הלימודים במערכת החינוך יתקיימו (ככל הניתן) כסדרם. פרטים לגבי יום הלימודים בכל 
מוסד חינוך ימסרו להורים ולתלמידים ע״י הנהלות בתי הספר והגנים. מומלץ להורים 
והכוונה  התנועה  בהסדרי  השינויים  בדבר  הפרסומים  אחר  ולתלמידים לעקוב 

לדרכים חלופיות.

שאטלים
שאטלים (הלוך ושוב) ללא תשלום בין השעות 5:30-13:30:

⋅ איסוף מרחבת היציע המזרחי באצטדיון טדי
⋅ הורדה באיזור גן סאקר לאורך רח׳ בורג (סמוך לחניון הלאום)

נקודת  אל  הרצים  להחזרת  השאטלים  ימתינו  ההורדה  בנקודת  לב:  שימו 
המוצא.

צירים ראשיים פתוחים
צפון: שד׳ עוזי נרקיס, כביש 9, שד׳ גולדה מאיר, שד׳ אשכול

מרכז: כניסה לעיר, שד׳ הרצל, שד׳ בגין דרום/צפון, ציר בר אילן/ירמיהו
דרום: דרך דב יוסף, ציר גולומב, ציר עין כרם

הסדרי תנועה וחניה בירושלים
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כ"א חשוון תשפ"ב 8827/10/21 בירושלים

"שהיתומים ילמדו הלכות שביעית"

רעידת אדמה: מאות כיתות 
בסכנת התמוטטות

מאת: יחיאל חן

במסגרת  המאוגדים  יתומים  ילדים  מאות 
ארגון  של  מלכים  בני  הארצי  החונכים  פרויקט 
'זה לזה', החלו בימים האחרונים ללמוד הלכות 
מרן  של   בהוראתו  אמונה  שיח  בספר  שביעית 

שר התורה הגר"ח קניבסקי.
הארץ  ברחבי  מתכנסים  שבוע  מידי  כידוע, 
מטעם  החונכים  עם  יחד  יתומים  ילדים  מאות 
החונך  עם  משותף  ללימוד  לזה'  'זה  ארגון 
ילדותו  שנות  אורך  לכל  היתום  את  המלווה 

ונערותו ומשמש לו מעין דמות אב. 
התורה  שר  מרן  הורה  השבע,  שנת  לרגל 
הגר"ח קניבסקי למנהלי פרויקט אגף בני מלכים 
של 'זה לזה'  שהיתומים ילמדו את דיני שביעית, 
ולצורך כך הודפסה מהדורה מיוחדת של הספר 

שיח אמונה. 
ערך  יקרות  הגרלות  יתקיימו  הלימוד  בסיום 
על ההלכות שנלמדו, על מנת שהחניכים ייצאו 

עם תלמודם בידם. 
פרויקט בני מלכים מבית זה לזה מלווה מאות 
המשמשים  חונכים  מערך  ע"י  יתומים  ילדים 
אורך  לכל  אותם  ומלווים  אב  דמות  מעין  להם 
לכל  כתובת  עבורם  ומהווים  הלימודים  תקופת 

צורך.
הרבים  הטראגיים  המקרים  בשל  כן,  כמו 
בשנה האחרונה, והצטרפותם של יתומים רבים 
בני  של  סניפים  אלו  בימים  נפתחים  לפרויקט, 
יזכה  יתום  כל  כאשר  נוספות  בערים  מלכים 
לחונך אישי אשר ילווה אותם בשלבי התפתחותו 
ותומכת  מלווה  כדמות  עבורו  וישמש  העצמית 

למלא ככל הניתן את החלל והכאב. 

ארגון  מפעילות  חלק  הינו  מלכים  בני  אגף 
'זה לזה'. הארגון שבנשיאות הרבנית רוטנברג, 
למען  לפעול  זוכה  והיתומים,  האלמנות  אם 
עבורם  ומשמש  בישראל,  והיתומים  האלמנות 
 27 כבר  הנצרך,  בכל  וסיוע  בתמיכה  חם  בית 
ורבנן  מרנן  של  ועידודם  לברכתם  וזכה  שנה, 
גדולי ישראל זצוק"ל, ולהבדלחט"א מרנן ורבנן 

גדולי ישראל שליט"א.
בין הפעילויות המפיחות רוח חיים באלמנות 
סדנאות,  קורסים,  תמיכה,  קבוצות  והיתומים: 
מנת  על  ונופשים  לאלמנות  מאורגנים  טיולים 
לנסוך בהם כוחות מחודשים, קעמפים ומחנות 
מצווות  בר  קיץ,  בכל  ויתומות  יתומים  למאות 
אברכים  ע"י  ארצית  חונכים  מערכת  ליתומים, 
מומחים שמלווים את היתומים בתחום הלימודי 
צוות  ידי  על  מנוהלת  המערכת  הרגשי,  ובפן 

חינוכי מקצועי, ועוד.
ביותר  הארגון  וסייע  תמך  השנים  במשך 
מ-6000 אלמנות ו-11 אלף יתומים אשר זוכים 
סוג  מכל  ותמיכה  קשבת  אוזן  ייעוץ,  לסיוע, 

שהוא.

מאת: אלי כהן

גדול  סיכוי  קיים  המומחים  הערכת  לפי 
קו  על  בעיקר  בארץ,  חזקה  אדמה  לרעידת 
השבר הסורי האפריקאי. מבקר המדינה בדימוס 

נוקב  דו"ח  פרסם  שפירא  יוסף 
בעניין מוכנות המדינה לרעידות 
אדמה, ועדין לא גובשה תוכנית 
בוועדה  שנערך  בדיון  מיגון. 
על  האחראית  המדינה  לביקורת 
 2020 באוגוסט  הדוחות  יישום 
לענייני  השרים  ועדת  כי  התברר 
הטיפול ברעידות אדמה התכנסה 
ומתוך  ב-2014  האחרונה  בפעם 
שקל  מיליארד   5 של  תקציב 
 7 נוצלו  שאושר,  מבנים  למיגון 
מערכת  גם  בלבד!  ש"ח  מיליון 
בישראל  שאושרה  ההתרעה 

לצאת  לתלמידים  הקוראת  אדמה  רעידות  נגד 
הותקנה  אדמה,  רעידות  של  במקרה  מהכיתות 

רק במחצית מבתי הספר בישראל.
לפיתוח  החברה  מנכ"ל  שמול  ניר  לדברי 
סיכוי  "קיים  וחברת שניר:  עירונית  והתחדשות 
שבה  בישראל,  חזקה  אדמה  לרעידת  ודאי  די 
מאות ואלפים עלולים להיהרג חלילה. השאלות 
לנו  אין  ואיפה?  מתי?  הן  הנשאלות  היחידות 
כדי  מאומה  עושה  ולא  בסיכון  המדינה  מושג, 
להגן על תושביה, על כן הציבור חייב לקחת את 
ההחלטות  מקבלי  את  ולאלץ  לידיים  האחריות 
במסגרתה  למתגונן"  "מחיר  תוכנית  עם  לצאת 
למיגון  מעשיים  פתרונות  מציעה  המדינה 

רעידות  בפני  הילדים  וגני  הספר  בתי  הבתים, 
אדמה ובפרק זמן סביר".

בנס  שרק  בחולון  הבניין  קריסת  כן,  כמו 
הסתיימה ללא נפגעים בנפש היא קריאת אזהרה 
מה  להבין  המדינה  לקברניטי  אחרונה  כמעט 
מבנים  לאלפי  אדמה  ברעידת  לקרות  עלול 
שאינם מוגנים לרבות בתי הספר 
לומדים  שבהם  הילדים  וגני 

ילדינו.
על פי מחקר שנעשה לאחרונה 
מאוניברסיטת  חוקרים  ידי  על 
המלח  ים  בקרקעית  אביב  תל 
מתברר כי רעידת אדמה הרסנית 
ריכטר  בסולם   6.5 של  בעוצמה 
בשנים  באזורנו  לפגוע  צפויה 
הקרובות ולהביא לגל הרס עצום 
והרס  פצועים  הרוגים,  למבנים, 
של  לקריסה  שיביא  תשתיות 
מערכות ציבוריות לרבות מערכת 

הבריאות שלא תוכל לעמוד בעומס הנפגעים.
על פי דבריו של מבקר המדינה בדימוס יוסף 
 – כ  של  לכמות  להיערך  המדינה  על  שפירא, 
אלף  קשה,37  פצועים   8,600 הרוגים,   7,000
פצועים קל, 9,500 לכודים בהריסות ו- 170 אלף 

אזרחים חסרי קורת גג.
היא  רוצה  הממשלה  שכאשר  בעבר  "ראינו 
התוכנית  בדמות  הפתרון  כמו  בדיוק  יכולה, 
הזוגות  עם  להיטיב  שבא  למשתכן",  "מחיר 
הצעירים ומחוסרי הדיור כך בדיוק אפשר וצריך 
ולפינוי  המבנים  לחיזוק  מידית  תוכנית  להכין 
כדאיות  בהם  שאין  במקומות  גם  מסיבי  בינוי 

כלכלית לחיזוק מבנים", אומר שמול.

  מרן שר התורה הורה והילדים היתומים בארגון 'זה לזה' החלו בלימוד שבועי בדיני שביעית
הלימוד יתקיים במסגרת השבועית עם מאות החונכים מטעם פרויקט בני מלכים של ארגון 'זה 
לזה'  בתום הלימודים ייערכו חידונים נושאי פרסים על מנת שהילדים ייצאו כשתלמודם בידם 

כ-1600 בתי ספר בישראל נמצאים בסכנת קריסה בעת רעידת אדמה • ניר שמול מנכ"ל החברה 
לפיתוח והתחדשות עירונית וחברת שניר: "שנת הלימודים שנפתחה לאחר שנה קודמת מאתגרת 

מאוד לאור משבר הקורונה, פוגשת כיום סיכון חדש ומשמעותי בדמות רעידת אדמה"

 ראשי 'זה לזה' במעונו של מרן הגר"ח קניבסקי 

 ניר שמול 

 
 

 
 

אוהבים את
ירושלים
יפה

רה
בו

תח
 ל

אב
ת 

ני
תכ

ת 
וו

 צ
רה

סב
 ה

הודעה על עבודות לילה לשדרוג קו 
 ביוב בציר שדרות גולדה מאיר, 

 במקטע הרחובות
האדמו"רים ליינער - הרטום

מהות העבודות:
 שדרוג קו ביוב במרכז הכביש, תוך צמצום נתיבי התנועה לסירוגין.

עבודות חציבה וחפירה יבוצעו עד השעה 23:00 בלילה בהתאם להיתרים.

מועד העבודות:
העבודות החלו ביום שלישי, כ' בחשוון, תשפ"ב )26.10.21( ועד יום חמישי, 

כ"ט בחשוון, תשפ"ב )4.11.21(, בין השעות 19:00 בערב ועד 07:00 בבוקר.

הסדרי תנועה:
  במהלך העבודות ייסגרו נתיבי התנועה לסירוגין הן לכלי רכב והן 

לאוטובוסים והתנועה תוכוון ע"י פקחים

  התחבורה הציבורית תמשיך לפעול כסדרה

  בכל עת יתאפשר מעבר בטוח
להולכי רגל 

מנהל עבודה: מג'האד חלילה, טל': 052-7289742

אנו עושים מאמצים לצמצום ההפרעה לשגרת החיים.
תודה על הסבלנות!

למידע נוסף:  מוקד עירוני 106
www.jerusalem.muni.il | www.jet.gov.il 

במסגרת העבודות בפרויקט הפורטל הצפוני להכשרת תוואי הרכבת 
הקלה, יתבצעו עבודות לצורך שדרוג קו ביוב בציר שדרות גולדה 

מאיר, במקטע הרחובות האדמו"רים ליינער - הרטום.
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כ"א חשוון תשפ"ב 101027/10/21 בירושלים

האגף הרפורמי יתוקצב ב-40 מיליון שקלים

מאת: חיים רייך

בעוד הממשלה מתכוונת להעלות את המיסוי 
החד  הכלים  על  הממותגים,  המשקאות  על 
פעמיים ועל שורה של דברים, מצאה הממשלה 
הרפורמיות.  התנועות  למימון  תקציבי  מקור 
מאושר  להיות  שצפוי  החדש  המדינה  בתקציב 
ליהדות  האגף  יתוקצב  הקרובים,  בשבועות 
האגף  קרי,  התפוצות,  במשרד  מתחדשות 
הרפורמי במשרד, תיקצוב של 40 מיליון שקלים.

מיליון   40 העברת  על  להחלטה  בתגובה 
התפוצות,  במשרד  הרפורמי  לאגף  שקלים 
עצוב  " רגע  דרעי:  אריה  ח"כ  ש"ס  יו"ר  הגיב 
לו.  המדינה חשובה  היהודית של  שזהותה  למי 
נוראה  והתבוללות  חורבן  שחוללו  הרפורמים 
ע"י  ותקצוב  הכרה  מקבלים  ארה"ב,  ביהדות 
ומזהה  חכם  הציבור  בנט-קריב-כהנא.  ממשלת 
מבית  המסורתית  ביהדות  לפגוע  הניסיונות  את 
במשך  מאוחד  כעם  עלינו  ששמרה  זו  אבא, 
עתיד  למען  עליה  להיאבק  נמשיך  הדורות. 

ילדינו".
בו  אין  שלדבריו  לתקציב  גם  התייחס  דרעי 
ש"ס:  סיעת  בישיבת  ואמר  חברתיות  בשורות 
"ממשלת מדושני העונג של בנט לפיד וליברמן 
מסתובב  ליברמן  הלבן".  "התקציב  את  אישרה 
אל תוך הלילה במסדרונות הממשלה עם כוס יין 
לבן ורומס את החלשים בחברה הם מטילים מס 
על משפחות ברוכות ילדים שקונות לכבוד שבת 
שתייה  על  מס  להטיל  במקום  מתוקה  שתייה 

שמזיקה הרבה יותר כמו וויסקי, וודקה יקרה ויין 
לבן".

הגיב  גפני  משה  ח"כ  התורה  יהדות  יו"ר 
הרפורמי  האגף  תיקצוב  על  להחלטה  הוא  אף 
הכנסת  במליאת  סוער  בנאום  שנשא  ובדברים 
ובדיקה  פיקוח  ללא  הכספים  העברות  את  תקף 
מצד היועמשי"ם לכל מה שהקואליציה חפצה, 
ואמר: "אנחנו כשביקשנו 2 מיליון שקל מסכנים 
פה  פתאום  לצבא.  'תלכו  'סחטנים',  לנו  קראו 
מעבירים 40 מיליון שקל לקבוצה של רפורמים 
שזה יוצא בערך מיליון שקל לכל רפורמי, ועוד 
שקל,  מיליארד   2 של  קואליציוניים  כספים 

ופתאום שקט. דממה".
גפני סיים ואמר: "אני מודיע לכם כאן ועכשיו, 
לעצמכם  ותכניסו  תרשמו  ממכם,  משהו  למדנו 
טוב טוב לראש, לא יהיה אצלנו יותר כסף שלא 

יהיה בבסיס התקציב, לא יהיה יותר".
גם ח"כ אורי מקלב תקף במליאת הכנסת את 
החלטת הממשלה למימוש כספים קואליציוניים 

ארגוני  עבור  שקלים  מיליוני   40 של  בגובה 
רוצים  "כל מה שהם  ואמר  בישראל  הרפורמים 

זה להכניס קיטובים בעם".
את  לממש  הממשלה  החליטה  "אתמול 
מיליוני  במאות  הקואליציוניים  ההסכמים 
שאינם  גופים  מגלים  אנחנו  זה  בתוך  שקלים, 
היו בעבר, כמו האגף ליהדות מתקדמת שקיבל 
ארבעים מיליוני שקלים - גוף שאנחנו לא יודעים 

מה הוא עושה, את מי הוא משרת". 
יודעים  שאנחנו  מה  "כל  מקלב:  ח"כ  לדברי 
זה כי כל הרצון שלהם הוא נגד החינוך הטהור 
את  ולהעמיק  בייחוס  לפגוע  ישראל,  ילדי  של 
ארבעים  מקצה  הממשלה  לזה  התבוללות, 

מיליוני שקלים!".
להכניס  זה  רוצים  שהם  מה  "כל  לדבריו, 
קיטובים בעם, זהו גוף קטן שקיבל מעבר לחלקו 
היחסי באוכלוסייה, לפי חלוקה זו בה הם קיבלו 
היה  החרדי  הציבור   - שקלים  מילוני  ארבעים 
כולנו  שקלים.  מיליארד  ארבעים  לקבל  צריך 

בית  שריד  המערבי,  בכותל  שקורה  מה  רואים 
מקדשנו, כל מה שהם מחפשים הוא להפוך את 
המקום לזירת התגוששות. הקהילות הרפורמיות 
אינן שורדות, הדור השני או השלישי כבר אינם 

יהודים עקב התבוללות".
"יש  ואמר,  הכנסת  לחברי  פנה  מקלב  ח"כ 
פה ח"כ שסבא שלו הקים קהילה כזו, שיברר - 
שמונים וחמישה אחוזים מהם אינם יהודים שם 

היום!".
הוסיף  בחלשים",  פוגעת  הזו  "הממשלה 
המשקאות  על  פעמי,  החד  על  "במס  מקלב, 
הגדילו  ועכשיו  המעונות,  גזירת  או  הקלים 
המיץ  על  לקידוש,  יין  על  מס  והטילו  לעשות 
ענבים, מדינה יהודית מטילה מס על צורכי הדת, 
משהו יכול לעכל דבר כזה? כל זה בשביל לממן 
את תקצוב היהדות המתחדשת. אך אנחנו רוצים 
יהדות אותנטית ולא מתחדשת, כל מה שמייחד 
אותנו זה שמירת המסורת, כל האימפריות נעלמו 
האותנטיות  בגלל  רק  שרד  היהודי  העם  ורק 

שלו".
בצלאל  ח"כ  הדתית  הציונות  יו"ר  גם 
" תחבורה  ותקף:  הוא  אף  הגיב  סמוטריץ' 
התנועה  לפעילות  ענק  תקציב  בשבת,  ציבורית 
פגיעה  בכשרות,  פגיעה  בישראל,  הרפורמית 
בתקציבי  קיצוץ  ילדים,  ברוכות  במשפחות 
החינוך הדתי והישיבות, ככה בנט "מקיים" את 
נושאים  בצד  שתשים  ממשלה  להקים  הבטחתו 
בנט  הכלכלה.  בשיקום  רק  ותעסוק  במחלוקת 

שם בצד רק את ערכי הימין והציונות הדתית".

החלטת הממשלה לתקצב את האגף ליהדות מתקדמת במשרד התפוצות ב-40 מיליון שקלים, עוררה סערה ⋅ ח"כ אריה דרעי: "הרפורמים שחוללו חורבן והתבוללות נוראה ביהדות ארה"ב, 
מקבלים הכרה ותקצוב ע"י ממשלת בנט-קריב-כהנא" ⋅ ח"כ משה גפני: "מעבירים 40 מיליון שקל לקבוצה של רפורמים שזה יוצא בערך מיליון שקל לכל רפורמי" ⋅ ח"כ מקלב: "הקהילות 

הרפורמיות אינן שורדות, הדור השני או השלישי כבר מתבוללים"

בכשרות, בכותל המערבי ובכל תחום: כך מכניסה הממשלה את הרפורמים בדלת הקדמית

יו"ר יהדות התורה ח"כ משה גפני יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי )צילומים: דוברות הכנסת( 

"מבחינתי, כפרופסור של יהדות הרפורמה 
הקלאסית, חומה זו אינה מעניינת לחלוטין"

מאת: חיים רייך

"חומה זו אינה מעניינת לחלוטין" – זהו רק 
המופיעים  הסלידה  ביטויי  של  הקרחון  קצה 
קלאוס  ד"ר  תשל"א  בשנת  ששיגר  במכתב 
יעקב הרמן, מראשי הרפורמים, בו הוא מצהיר 
פנים,  ובשפה שאינה משתמעת לשתי  במפורש 
כי אין לרפורמים מה לחפש ליד הכותל המערבי, 
כדי  יותר  אטרקטיביים  מקומות  להם  יש  וכי 

להתרפק עליהם.
את המכתב פירסם ביום שלישי השבוע עיתון 
'המבשר' בהרחבה. היה זה לאחר שהרב מנחם 
פרוש ז"ל, חבר הכנסת באותם ימים, נטל בידו 
ביום שלישי, ב' אדר ב' תש"ל, בעת נאומו בכנסת 
בנושא חוק השבות, כרך תיפלה רפורמי, הראה 
לחברי הכנסת כי הרפורמים מחקו ממנו קטעים 
המבטאים זיקה לציון, קרא "טפו" והשליך את 
רבתי,  סערה  חולל  המקרה  בבוז.  ארצה  הכרך 

והרב פרוש אף הורחק מישיבת הכנסת.
שמים  שם  קידוש  של  אירוע  לאותו  כתגובה 
יעקב  קלאוס  ד"ר  נזעק  המסורת,  וביזוי מחללי 
הרמן, מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת 
סר ג'ורג' וויליאמס שבמונטריאול קנדה, שהיה 
מחללי  ומוותיקי  הרפורמית  התנועה  מראשי 

ומזייפי המסורת שבה.

חדשים  כעשרה  כעבור  תשל"א,  חשון  בכ"ג 
להרב  שטנה  מלא  מכתב  שיגר  הוא  מהאירוע, 
מנחם פרוש ז"ל. המכתב נכתב בשפה הגרמנית 
מתפרסם  הוא  וכאן   – הרפורמי  הארס  ערש   –

לראשונה, לאחר תרגום מקצועי.
בחלק הראשון הוא דוחה בקולמוס גס ונוטף 
שנאה ובורות את דרך התפילה המקודשת מדורי 
כאן משום התרחק  נצטטם  דורות, דברים שלא 
מן הכיעור ומן הדומה לו. אנו נצטט כאן רק את 
הרפורמים  עמדת  את  מחדד  הוא  בהם  הדברים 

בכל הקשור לכותל המערבי.
צודק  ז"ל  פרוש  הרב  כי  מודה  הוא  ראשית 
כי לרפורמים אין כל קשר אל הכותל המערבי, 
"ביחס  לו:  כותב  הוא  וכך  מקדשנו,  בית  שריד 
אני  שתופתע,  כמו  בירושלים,  המערבי  לכותל 

מסכים איתך".
הוא ממשיך וכותב כי ה'חומה' הזו ממש לא 
שהוא  הרפורמית  התנועה  ואת  אותו  מעניינת 
הוא  וכך  רפורמי',  כ'פרופסור  דעתה  את  מייצג 
יהדות  של  כפרופסור  "מבחינתי,  לו:  כותב 
מעניינת  אינה  זו  חומה  הקלאסית,  הרפורמה 

לחלוטין".
שהשמיעו  הטענות  את  מצדיק  הוא  במכתבו 
לכותל  וזיקתם  הרפורמים  נגד  התורה  שומרי 
הכעיס  "לכן  ומצהיר:  ממשיך  הוא  המערבי. 
שהאיחוד  כך  על  שמחיתי  האורטודוקסיה  את 

העולמי שלנו ליהדות מתקדמת, התייחסה לו. כי 
ביחס לקיר זה אין לנו שום דבר לעשות עליו".

הכותל  מקדושת  מתנער  הוא  שחץ  בדברי 
קרבנות,  הקריבו  בו  המקדש  בית  של  המערבי 
לנו  צודקים:  אתם  "כן,  לה':  אשה  ניחוח  ריח 
בית  קיר  עם  ענין  שום  אין  הרפורמים  היהודים 
ויונים שהתקיים בעבר" –  המטבחיים של בקר 

עפ"ל.
לא זו אף זו, הוא מציין כי מבחינת היהודים 
יוכלו  הם  בהם  אחרים  מקומות  יש  הרפורמים 
שלנו  הבכי  חומת  "את  רגשותיהם:  את  לפרק 
הוקם  שם  הרץ,  בהרי  באסן  למצוא  היה  ניתן 
או   ,1810 בשנת  הראשון  הרפורמי  הטמפל 
אולי על חומת הסינגוג החדש באוריינבורגר – 
שטראסה בברלין – שני בתי התפלה שנהרסו על 

ידי הנאצים".
יגאל קריבים  גם מביע צער על כל מיני  הוא 
המערבי  לכותל  להגיע  שהחלו  למיניהם 
ה',  לדבר  החרדים  היהודים  של  לדת  ולהתרגל 
"למרבה  הרפורמים:  גורל  את  מבכה  הוא  וכך 
של  מאוד  חשובה  קבוצה  לנו  יש  כיום  הצער, 
לא  שכבר  הרפורמית,  היהדות  בתוך  רבנים 
הרפורמית  היהדות  של  המסורות  על  שומרים 
ומנסים 'להסתגל' לאותה 'מסורת הדם והאדמה' 

שאתה מייצג בצורה כה רבה".
לתוכן  אתמול  שנחשפו  ציבור  ואישי  רבנים 

הם מפנים  ובמקביל  הזדעזעו מתוכנו,  המכתב, 
בקשה לקריב הרפורמי: אל נא תדרוך כף רגלך 
הרפורמית,  לתנועה  נאמן  היה  בכותל המערבי. 

ועליך הכתוב אומר: מה לך רמוס חצרי.

עיתון 'המבשר' חשף השבוע מכתב ששיגר בשנת תשל"א אחד מראשי הרפורמים לח"כ לשעבר הרב מנחם פרוש ז"ל, בו הוא מצהיר במפורש ובשפה שאינה משתמעת לשתי פנים, כי אין 
לרפורמים מה לחפש ליד הכותל המערבי: "מבחינתי, כפרופסור של יהדות הרפורמה הקלאסית, חומה זו אינה מעניינת לחלוטין"

העמדה הרשמית של הרפורמים נחשפה במסמך רשמי:

מכתבו של ד"ר קלאוס יעקב הרמן 
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למידע נוסף אודות 
התחבורה הציבורית:

בשעה טובה! 
מת״צ ירמיהו 
 נפתח לתנועה

 במת"צ הרכבים 
מגיעים מכל הכיוונים

חצו רק
 בירוק!

 שימו לב! התנועה מגיעה  
מימין ומשמאל.
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 חצו רק במעבר חצייה. 
רק באור ירוק. הביטו לשני 

הכיוונים בעת החצייה.

סכנה: אל תרוצו אל 
האוטובוס. הקפידו לעלות 
ולרדת ממנו באופן בטוח.

החל מיום א'

כ"ה בחשוון, התשפ"ב

31.10.2021

החל מתאריך כ"ה בחשוון, התשפ"ב )31.10.21(,  ייפתח מסלול התחבורה 
הציבורית )מת"צ( ברחוב ירמיהו, מצומת רחוב הצבי ועד לפני צומת רחוב שמגר. 
מסלול התחבורה הציבורית ממוקם במרכז הכביש, עם רציפי תחנות ייעודיים. 

המת"צ יאפשר נסיעה מהירה של התחבורה הציבורית בציר וישפר את השירות 
לנוסעים. לצד המת"צ יישמר נתיב לכל כיוון עבור הרכב הפרטי.

צומת רחוב הצבי:
<< הקווים הבין-עירוניים וקווים  418    419  יעצרו במת"צ

<< הקווים הבין-עירוניים לדרום הארץ ימשיכו לעצור בתחנה במסלול הרכב הפרטי )ליד משרד הבריאות(

<< תחנת ירמיהו/אהליאב )סמוך לבית יהב( מבוטלת, תחנה חלופית במת"צ )לפני הצומת(

<< קווים   425    427   לא יעצרו בצומת, תחנה חלופית בתחנה המרכזית

 צומת רחוב ארגמן:
<< קווים עירוניים בלבד יעצרו בתחנות במת"צ 

למעט קו   57   להר חוצבים שיעצור בתחנה חדשה בתחילת רחוב ארגמן

 צומת רחוב שמגר: 
<< לכיוון הכניסה לעיר, תחנה משותפת לכל הקווים בסמוך לצומת

<< לכיוון רחוב בר-אילן, קווים   64       65       69      419  יעצרו בתחנה חדשה אחרי הצומת 

<<  קו   55   לכיוון גאולה והקווים הבין-עירוניים לכיוון דרום הארץ ימשיכו לעצור בתחנה הקיימת לפני הצומת

תחבורה ציבורית:

<< שימו לב לצמתים מרומזרים חדשים!

<< יישמר נתיב תנועה אחד לכל כיוון לכלי רכב פרטיים

רכב פרטי:
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כ"א חשוון תשפ"ב 121227/10/21 בירושלים

באופוזיציה סיימו את 
החרם על ועדות הכנסת

ביהדות התורה מתחייבים: 
מאבק חסר פשרות נגד 

"מתווה הכותל"
מתיחות בקואליציה

מאת: חיים רייך

כוננה  מאז  חודשים,  מספר  שבמשך  אחרי  הסתיימו.  החרמות 
הממשלה החדשה, חברי הכנסת של האופוזיציה החרימו את ועדות 
הכנסת, בטענה לחוסר ייצוג שוויוני בוועדות בהתאם לגודלן של 
המפלגות, הוחלט ביום שני השבוע לסיים את החרמות ולאייש את 

ועדות הכנסת.
הראשונה לסיים את החרם הייתה ש"ס, כאשר יו"ר המפלגה ח"כ 
אריה דרעי, החליט למנות שלושה חברי כנסת לוועדות השונות - 
ינון אזולאי, בוועדת חוקה  ייצג את הסיעה ח"כ  בוועדת הכספים 

- חה"כ משה ארבל, בוועדה לשירותי הדת - חה"כ יעקב מרגי.
גם ביהדות התורה הוחלט על חלוקת הוועדות ושאר התפקידים 
המגיעים לסיעה. על פי החלוקה הפנימית ביהדות התורה, תפקיד 
סגן יושב ראש הכנסת יתחלק ברוטציה בין הסיעות, כאשר בשנה 
ובחלוף  התורה'  מ'דגל  אשר  יעקב  ח"כ  בתפקיד  יחזיק  הראשונה 
- ישראל אייכלר או  יחליף אותו אחד מח"כי אגודת ישראל  שנה 
מאיר פרוש. בנוסף, תפקיד יושב ראש ועדת המדע יופקד בידי ח"כ 
יעקב ליצמן. החברות בוועדות חוץ וביטחון, פניות הציבור, הפנים, 
לישראל  פרוש  מאיר  הכנסת  חברי  בין  יתחלקו  ובריאות  חינוך 

אייכלר.
הכנסת  בוועדות  החברות  חלוקת  כי  הוחלט  התורה  בדגל 
ח"כ  יכהן  הכספים  בוועדת  הבא:  באופן  תתקיים  התורה',  ב'דגל 
משה גפני, בוועדת הכלכלה והחוקה – ח"כ אורי מקלב, בוועדת 

בוועדת  אשר,  יעקב  ח"כ   – הדת  וענייני  הלאומיות  התשתיות 
העבודה, הרווחה והכנסת – ח"כ יצחק פינדרוס.

גם בליכוד הוחלט על איוש הוועדות וכבר ביום שני בערב, מונה 
לחבר  כץ  אופיר  וח"כ  החוקה  בוועדת  לחבר  קרעי  שלמה  ח"כ 
בוועדת הכספים, כאשר בימים הקרובים צפויים שאר חברי הכנסת 

להשתבץ בוועדות השונות.

קרב רב בוועדה 

בעקבות ההחלטה על השתתפותן בישיבות ועדות הכנסת, הגיש 
בראשה  הדת  לענייני  לוועדה  הסתייגויות  מאות  מקלב  אורי  ח"כ 
לפני  שעות  כמה  ביתנו.  מישראל  מלינובסקי  יוליה  ח"כ  עומדת 
הוועדה פירסמה ח"כ מלינובסקי סרטון שבו היא לועגת למערכות 
הכשרות החרדיות ומכתירה את בד"צ מלינובסקי ככשרות הטובה. 
של  האדירה  הבורות  את  מכל  יותר  והמחיש  סערה  עורר  הסרטון 
ח"כ מלינובסקי בנושאי הכשרות, כאשר כל מטרת הרפורמה היא 

לקעקע את חומת הכשרות ולא להיטיב עימה.
בעבודה  כי  מקלב  אורי  ח"כ  הוכיח  בוועדה  הדיונים  במהלך 
בגיבוי  באופוזיציה.  גם  להישגים  להגיע  ניתן  יעילה,  פרלמנטרית 
הייעוץ המשפטי של הוועדה, הוועדה לשירותי דת קיבלו שורה של 
הסתייגויות, ביניהן, הסתייגות הקובעת כי גם מועצות דתיות יוכלו 
להעניק תעודות כשרות, וכן הסתייגות נוספת ולפיה רב מוסמך יוכל 
לתת כשרות במסגרת מועצה דתית בה לא מכהן רב עיר. הסתייגות 
נוספת מסירה את דרישת החוק להציג את רשימת משגיחי הכשרות 

לאישור השר בעת בקשת רישיון הכשרות.
ברפורמת  הוועדה  דיוני  של  הראשונות  בשעותיה  כבר  למעשה 
מקלב,  ח"כ  שהגיש  מההסתייגויות   9 קיבלה  הוועדה  הכשרות, 
שאמר: "זה מראה כמה החקיקה לא מקצועית, אנחנו היינו צריכים 

לתקן את הטעויות של הקואליציה".

מאת: חיים רייך

הודיעה  בכנסת  התורה  יהדות  סיעת 
נגד  כוחה  בכל  ותאבק  בתוקף  תתנגד  כי 
קיום "מתווה הכותל" שעיקרו – העמדת 
לרפורמים  המערבי  הכותל  מרחבת  חלק 

ולקונסרבטיבים.
את  לקיים  הכוונה  על  ההודעה  את 
הממשלה  לשולחן  הכותל"  "מתווה 
ולביצוע, מסר השבוע שר התפוצות נחמן 
שי, בישיבה בכנסת, שבה הוכרז על הקמת 
"השדולה לחופש דת והתחדשות יהודית 

פלורליסטית".
השר שי ציין כי "ראש הממשלה נפתלי 
בנט ושר הדתות מתן כהנא, יחד עם רה"מ 
החליפי ושר החוץ יאיר לפיד, כמו רבים 
מחברי הממשלה, תומכים בכך, ולמעשה 
קיים קונצנזוס מלא בממשלה בנושא זה".
חברי הכנסת של יהדות התורה הודיעו 
להתנגד  בכוונתם  כי  סיעה  ישיבת  בתום 
הכוונה  נגד  כוחם  בכל  ויאבקו  בתוקף 
תוך העמדת  הכותל",  "מתווה  את  לקיים 
החלק הדרומי של רחבת הכותל המערבי 

לידי הרפורמים והקונסרבטיבים.
הרפורמים  כי  נאמר  הסיעה  בהודעת 
טלפיהם  לנעוץ  מנסים  והקונסרבטיבים 
בקודש הקודשים של העם היהודי, ולהשיג 
בכותל המערבי הקדוש. בכך  רגל  דריסת 
הם ממשיכים בפעילות שלהם בנושא זה, 
בכותל  מעורבות  בהתכנסויות  שהתחילה 
מעורבות  בהתגנבויות  כך  אחר  המערבי, 
לקבל  בכוונה  ועכשיו  תורה,  ספר  עם 
שטח קבוע ברחבת הכותל המערבי, וכפי 

שהתבטאו "לשחרר את הכותל".
חברי הסיעה הודיעו, כי יחד עם רבבות 
מי  כל  עם  ובעולם,  בארץ  ישראל  אלפי 
הכותל  לקדושת  ובנפשו  בליבו  שחרד 
בלא  נגן  מקדשנו,  בית  שריד  המערבי 
פשרות על הכותל המערבי וקדושתו, ולא 
נאפשר לחלל אותו. נתייצב עם עם ישראל 
ונעמוד  ישראל,  ולתורת  לה'  הנאמן 
כחומה בצורה נגד הכוונות הזדוניות של 

הרפורמים והקונסרבטיבים.
כי  התורה  יהדות  סיעת  הודיעה  בסיום 
חבריה ייאבקו במיוחד נגד הרפורמי ח"כ 
גלעד קריב בהופיעו בראש חודש בעזרת 

הנשים בכותל המערבי עם ספר תורה.

מאת: חיים רייך

היטב  מורגשת  הקואליציה  ראשי  בין  המתיחות 
ראש  את  עידכן  לא  גנץ  בני  הביטחון  שר  כאשר 
הממשלה נפתל בנט ואת שר החוץ יאיר לפיד, בדבר 
כוונתו להכריז על שישה ארגונים אזרחיים פלסטיניים 

כארגוני טרור.
למעשה, המתיחות החלה עוד לפני. גנץ לא מרבה 
זאת  לראות  ניתן  למתחייב.  מעבר  לפיד  עם  לשוחח 
מס'  לפני  הממשלה.  בישיבות  גנץ  של  הגוף  בשפת 
את  הכנסת  דוכן  מעל  בנט  חשף  כאשר  שבועות, 
המבצע של המוסד להבאת מידע חדש בנוגע לגורלו 
בנט לא טרח לעדכן את  רון ארד,  הנווט השבוי  של 
זאת לציבור. בשיחות  שר הביטחון שבכוונתו לספר 
סגורות גנץ מתח ביקורת על בנט ובראיונות אמר כי 

הוא לא היה מדווח על מבצע חשאי של המוסד.
שר  כאשר  השבוע,  נמשכה  כאמור  המתיחות 
גם  כמו  ולפיד,  בנט  את  לעדכן  טרח  לא  הביטחון 
ששת  על  להכריז  הכוונה  אודות  השרים,  שאר  את 

הארגונים כארגון טרור.

אתמול  כך  על  מתח  בדברים  עודכן  שלא  בנט 
ביקורת בישיבת ראשי מפלגות הקואליציה. גם ראשי 
מרצ והעבודה תקפו את גנץ על כך שלא עדכן אותם 
אותו  גם  עדכן  לא  גנץ  כי  בנט אמר בתגובה  מראש. 

בדבר ההחלטה.
לשכת  מטעם  בהודעה  השבוע,  יותר  מוקדם 
בנגע  המדינית  הפעילות  כל  כי  נכתב  הביטחון  שר 
פלסטיניים  ארגונים  שישה  על  להכריז  להחלטתו 

כארגוני טרור תואמה בין הגופים הנוגעים בדבר.
בעניין  שמדובר  "מכיוון  כי  נמסר  לפיד  מלשכת 
מדיני-ביטחוני רגיש, אנחנו לא מגיבים בנושא מעבר 
עובדים  החוץ  ושר  הביטחון  שר  שפורסם.  למה 

בשיתוף פעולה מלא".
בעקיצה:  מיכאלי  של  לדבריה  השיבו  לבן  בכחול 
"מציעים למרב מיכאלי שלא מכירה את הפרטים, לא 

להפריע למלחמה בטרור".
רשמי,  באופן  שלא  הגיבו  אף  גנץ  של  בסביבתו 
שגם בעתיד אין בכוונתו של שר הביטחון לעדכן את 
מיכאלי והורביץ בנוגע להחלטות בענייני ביטחון וכי 

מוטב שכל שר יתעסק בענייני משרדו.

אחרי חודשים של החרמה מצד חברי האופוזיציה בטענה לחוסר ייצוג הולם בוועדות הכנסת, ראשי ש"ס ויהדות התורה החליטו לאייש את הוועדות 
בניסיון לבלום את רפורמת הכשרות ומתווה הכותל  גם בליכוד מינו שניים מחברי הכנסת לחברים בוועדת הכספים והחוקה 

בהודעת הסיעה נאמר: "הרפורמים והקונסרבטיבים מנסים לנעוץ טלפיהם 
בקודש הקודשים של העם היהודי, ולהשיג דריסת רגל בכותל המערבי הקדוש"

רה"מ נפתלי בנט לא עידכן את גנץ על כוונתו לחשוף את פעילות המוסד בנוגע לרון ארד, ובתגובה 
גמל לו השבוע שר הביטחון שלא עידכן את בנט ולפיד אודות החלטתו להכריז על שישה ארגונים 
פלסטינים כארגוני טרור ועורר מהומה בקואליציה  גם ראשי מרצ והעבודה מתחו ביקורת ע"כ 

שלא עודכנו  בסביבתו של גנץ הגיבו שגם בעתיד אין בכוונתו של שר הביטחון לעדכן את מיכאלי 
והורביץ בנוגע להחלטות בענייני ביטחון וכי מוטב שכל שר יתעסק בענייני משרדו

ההצגה של מקלב: מאות הסתייגויות הוגשו לוועדה בראשה עומדת ח"כ מילינובסקי

 ח"כ אורי מקלב בוועדה 
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על סדר היום
אבי גרינצייג

זה לא סוד גדול בפוליטיקה הישראלית שמפלגת 
להתמודד  צפויה  לא  הנוכחית  בתצורתה  ימינה 
רק  לא  אלו  שיהיו.  מתי  יהיו  הבאות,  בבחירות 
בממוצע  ושות'  לבנט  לפרגן  שנוהגים  הסקרים 
הם  ואפילו  האמת,  מתוצאות  כפול  מנדטים  מספר 
גם  זה  קריסה,  על  האחרונים  בשבועות  מצביעים 
בגב  הדקירה  ותחושת  האידיאולוגיה  חוסר  רק  לא 
מצביעי  מרבית  את  האחרונים  בחודשים  שפקדה 
המפלגה, אלה אפילו לא חברי הרשימה שלא נכנסו 
לכנסת ויוצאים בזה אחר זה נגד מדיניות מפלגתם 
של  חריף  מכתב  כולל  במיוחד,  בוטות  במילים 
)מקומות  ססובר  ורוני  מימון  שי  כהן,  אשר  פרופ' 

10,11 ו-14 ברשימה(.
הסיפור הפשוט הוא שלמפלגה אין בייס, מעולם 
לא היה לה בייס וכנראה שהוא גם לא ייווצר כבר. 
נתקלו פעם אחת במחסום  נזכיר שבנט ושקד כבר 
אחוז החסימה, וגם כשצלחו אותו עשו זאת בסיועם 
האדיב של שותפים למרוץ שחברו לרשימה אחת או 
הנואשים  הניסיונות  הקורונה.  ונגיף  שמים  בחסדי 
לייצר  ראש הממשלה  כה של  עד 
 - דיו  איתן  תומכים  בסיס  לעצמו 
עלו בתוהו, ושום דבר לא מצביע 
המרכז-שמאל  שמצביע  כך  על 
או  גנץ  לפיד,  את  ינטוש  הקלאסי 
סער ויבכר את המפלגה המפורקת 
למחצה מבית היוצר של הציונות 

הדתית הליברלית.
פוליטיקאים  שבעולם,  בנוהג 
נוהגים בראש ובראשונה להבטיח 
מעט  לפיכך,  עבודתם.  מקום  את 
מאוד גבות הורמו למשמע חשיפת 
תחנת הרדיו הצבאית )שהנהלתה 
לראשה  מעל  אלו  בימים  עסוקה 
בניסיון להזיז את הפרשן המצליח 
נוחות  אי  מטעמי  שלה,  ביותר 
על  הביטחון(  שר  של  פוליטית 
כך שיו"ר הקואליציה, ח"כ עידית 
בית  אחר  מגששת  כבר  סילמן, 
הבחירות  לקראת  חדש  פוליטי 
עתיד'  'יש  ברשימת  הבאות, 
לימינה  אולי  כי  הבאה.  לכנסת 
בהחלט  סילמן  אבל  עתיד,  אין 
מעוניינת להבטיח את עתידה. מיותר לציין שסילמן 

הכחישה את הדברים בשפה רפה.
הפרסום פגע ב'ימינה' פעמיים: ראשית, כשחברת 
חוסר  מביעה  הממשלה  ראש  של  ממפלגתו  כנסת 
אמון מובהק כל כך ביכולותיו להביא מספר סביר 
עדות  לך  אין  הקרובות,  בבחירות  מנדטים  של 
טובה מזו של הנחתום על עיסתו. שנית, הממשלה 
לשדר  בניסיון  ליל  ועד  מבוקר  עסוקים  וחבריה 
טורחים  לחברתה,  קטטה  בין  ואיתנות.  יציבות 
"תשלים  והממשלה  בסדר  שהכל  להבהיר  השרים 
את ימיה". כאשר יושבת ראש הקואליציה בכבודה 
כי  הוא  אות  לבחירות,  להיערך  מתחילה  ובעצמה 

הכיסאות רועדים.
גם  ואולי  הכשל,  את  לטשטש  כושל  בניסיון 
להתחבר מעט לשטח ולגרד 'בייס', הודיעה המפלגה 
יממה לאחר מכן על הקמת המטה המוניציפאלי של 

ימינה, ש"תמנה נציגים ונציגות מוניציפאליים בכל 
והפורום  משה  חגית  עם  ביחד  והמועצות  הערים 
לעג  בבחינת  היהודי".  הבית  של  המוניציפאלי 
לרש הוצבה גם סילמן עצמה כחברת צוות המטה, 
למפלגה  מצביעים  בהבאת  שתתמקד  בתקווה 

הנכונה.
כאילו כדי להעצים את ההתנהלות השלומיאלית, 
ששמם  ז"ל  היהודי'  'הבית  מפלגת  נציגי  נזעקו 
רשמי  באופן  והודיעו  למהלך,  כשותפים  פורסם 
בבחירות  עצמאי  באופן  תתמודד  היהודי  הבית  כי 
לרשויות המקומיות ו"במידת הצורך ייבחנו שיתופי 
פעולה עם מועמדים מכל מפלגות המחנה הלאומי, 
היהודי  בבית  היישוב".  לאופי  פרטני  באופן  וזאת 
גם טרחו לזרות מלח על הפצעים ולהדגיש כי "נכון 
ימינה  למפלגת  היהודי  הבית  מפלגת  בין  להיום, 
לא קיים שום שיח על העמדת מועמדים משותפים 
ראש  שיושבת  נראה  המוניציפאלית".  לזירה 
המפלגה, חגית משה, עדיין ממתינה למינוי כשרה 

בממשלתו של בנט, כמובטח...

אפשרות חליפית
ואחרי כל זה, כדאי לזכור שהבחירות עוד רחוקות 
בהבטחות  אינן  ימינה  של  האמיתיות  והבעיות 
מלפיד.  להוציא  מנסה  אולי  שסילמן  השווא 
מזעזעת  שקד,  איילת  הפנים,  שרת  של  התנהלותה 
אחת ליומיים את האוטופיה הקואליציונית ומזכירה 
ש'ממשלת אחדות' אינה בהכרח ממשלה מאוחדת.

ובניגוד  הבייס,  אבדן  את  הפנימה  כבר  שקד 
הקריירה  מיצוי  עם  מלהשלים  רחוקה  היא  לבנט, 
בסך  לה  יש  הנוכחי,  במצבה  שלה.  הפוליטית 
ולחבור  הכלים  את  לשבור  אפשרויות:  שתי  הכל 
הפלת  את  מלהבטיח  שרחוק  )בצעד  לאופוזיציה 
מלא  מלא  בגיבוי  זוכה  שזו  משום  הממשלה, 
לנסות  או  בינתיים(  לפחות  המשותפת,  מהרשימה 
לקדם עמדות ימין מבפנים, בהצהרות או במעשים.

בפני שקד ניצבים שורה של מבחנים לא פשוטים: 
ועד  באביתר  הישיבה  להקמת  ההבטחה  ממימוש 
שמרניים  שופטים  ומינוי  ביו"ש  בניה  הכשרת 
המשפטים  שר  עם  פשוט  לא  עימות  כולל  לעליון, 
גדעון סער על מה שכבר זכה לכינוי 'חוק נתניהו', 

ממשלה  להרכבת  מועמדות  לפסילת 
אישום.  כתבי  נגדו  שהוגשו  מי  של 
מחלוקת שהונחה בצד לעת עתה, עד 

לאחר העברת התקציב.
על  למרוץ  הצטרפו  בתווך, 
אלקין  גם  ליברלי  הימני  האלקטורט 
בניה  על  בהודעה  הראשון  וגנץ, 
דיור  יחידות   1,300 של  מאסיבית 
ביו"ש )ורק דירה אחת מתוכן בביתר 
שישה  על  בהכרזה  והשני  עילית...( 
טרור.  כארגוני  אדם'  'זכויות  ארגוני 
גנץ הגדיל לעשות כשלא טרח לעדכן 
ההחלטה  על  הממשלה  ראש  את 
כך  על  תגמול  כפעולת  אולי  מראש, 
בזמנו,  אותו  לעדכן  טרח  לא  שבנט 
את  הכנסת  במליאת  שחשף  לפני 

פעילות המוסד בסוגיית רון ארד.
נראה  החדשה,  המגמה  את  להבין  ננסה  אם 
את  סוף  סוף  הפנים  בממשלה  ימני  היותר  שהאגף 
העובדה שראשי מפלגות השמאל, מיכאלי, הורביץ 
סרק  בכדורי  טעון  באקדח  משתמשים  וחבריהם, 
כשהם יוצאים בהצהרות פומפוזיות ובאיומים. אף 
אחד מהם לא יעז לפרק את הממשלה משום סיבה 
מימין  החברים  לפיכך,  הזה.  בשלב  לפחות  שהיא, 
יכולים להרשות לעצמם לעשות פחות או יותר ככל 

העולה על רוחם.
על  טקטיים  בקרבות  מסתפקת  אינה  שקד  אבל 
מכוונת  היא  כי  טוענים  ב'ימינה'  גורמים  התודעה. 
יפרוש  בנט  כך:  טוענת  החדשה  התזה  יותר.  גבוה 
הנוכחית מהחיים  גבוהה בתום הקדנציה  בסבירות 
לא  אתה  הסיבה:  מה.  לזמן  לפחות  הפוליטיים, 
מנהיגי  עם  כראש ממשלה המצטלם  כהונה  מסיים 
עולם, מביידן המנמנם ועד פוטין הממתין ללחיצת 
יד, רק כדי להיאבק על עצם ההישרדות כחבר כנסת 
ובתקווה לכהן במקרה הטוב כיו"ר ועדת הרווחה. 

השאלה הפתוחה היא מועד הפרישה.
מאסיבי  לחץ  מפעילה  שקד  גורמים,  אותם  לפי 
על בנט להחליט על פרישה מוקדמת, מיד עם תום 
היא  אז,  או  ממשלה.  כראש  וימיו  הקדנציה  חצי 
תבקש לקבל לעצמה את המינוי כראשת הממשלה 
האגף  של  הפריטטית  כמנהיגה  וממילא  החליפית, 
חדשה  ותקווה  ימינה  את  הכולל  בממשלה,  הימני 

בלבד, אך משקלו החוקי נחשב כחמישים אחוז.
באופן כזה, כשהיא מחזיקה את מחצית השליטה 
בממשלה, בהנחה הלא מובנת מאליה שסער וחבריו 
בתקווה חדשה יישרו עמה קו בסוגיות מדיניות או 
משותפת  עתידית  ריצה  בסיס  על  )אולי  ציבוריות 
יוזמה  כל  לטרפד  שקד  תוכל  המפלגות(,  שתי  של 
מבית מדרשו של לפיד ולנהוג בו מנהג גנץ בנתניהו 
בממשלה הקודמת. בדרך כזו, כך היא מקווה, תוכל 
'ראש  בתואר  שנשאה  כמי  בימין,  מחדש  להיבנות 

הממשלה' וגם מיררה את חיי השמאל.

מפלגת בג"ץ
מתיחת  פלוס  ארוכים,  שבועות  של  עיכוב 

עידית שבזיבורית

לפי אותם גורמים, שקד 
מפעילה לחץ מאסיבי על בנט 
להחליט על פרישה מוקדמת, 
מיד עם תום חצי הקדנציה וימיו 
כראש ממשלה. או אז, היא 
תבקש לקבל לעצמה את המינוי 
כראשת הממשלה החליפית, 
וממילא כמנהיגה הפריטטית 
של האגף הימני בממשלה, 
הכולל את ימינה ותקווה חדשה 
בלבד, אך משקלו החוקי נחשב 
כחמישים אחוז

בהוראת 
מועצת השורא. 
יו"ר רע"מ ח"כ 
מנסור עבאס | 
צילום: דוברות 
הכנסת
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מרומז  איום  פלוס  באופוזיציה,  פנימית  עצבים 
כצעד  העתירה  את  העותרים שימשכו  של הח"כים 
הצפוי  לסיומה  יחד  הביאו  תקשורתי,  מחאתי 
ושניים  מהליכוד  כנסת  חברי  ארבעה  עתירת  של 
בעקבת  והכנסת,  הקואליציה  סיעות  נגד  מש"ס, 
החלוקה הפגומה והמעוותת של הנציגות בוועדות, 

בהתחמקות אלגנטית של בג"ץ מכל התערבות.
חיות  הנשיאה  הסבירה  טרחנית,  הקדמה  אחרי 
גם השופטים הנדל  את החלטתה – אליה הצטרפו 
ופוגלמן – בכך ש"הרף שהוצב להתערבות שיפוטית 
הריסון  את  משקף  הוא  במיוחד.  גבוה  דא  בכגון 
לעניינים  הנוגעות  בהחלטות  הנדרש  השיפוטי 
אחת  לא  והכרוכות  המחוקקים  בית  של  הפנימיים 
הרפורמטורים  גדולי  גם  פוליטיים",  בשיקולים 
עצומות  בעיניים  חותמים  היו  בימין  והשמרנים 
בית  נשיאת  של  מפיה  שכזו  ענוותנית  אמירה  על 

המשפט העליון.
להסכים,  איכשהו  קשה  הדברים,  המשך  עם 
הבוטות  ההתערבויות  סדרת  את  שזוכר  למי  בפרט 
כמו  הכנסת,  בעבודת  האחרונות  בשנים  בג"ץ  של 
הדיונים  או  כנסת  יו"ר  מינוי  על  ההצבעה  למשל 
בלגיטימיות של ההסכמים הקואליציוניים בממשלה 
הקודמת. "כלל הוא הנקוט עמנו", כותבת הנשיאה 
מהתערבות  נמנע  זה  משפט  "שבית  בפאתוס, 
פרלמנטריים,  פנים  בעניינים  הכנסת  בהחלטות 
משום  בהחלטה  יש  שבהם  חריגים  במקרים  למעט 
או  הפרלמנטריים  החיים  במרקם  עמוקה  פגיעה 

ביסודות המבנה של משטרנו החוקתי".
גם  הנשיאה  טורחת  טובה,  בדיקטטורה  וכמו 
לשגר עקיצה לסיעות האופוזיציה, כביכול הן בכלל 
האשמות במצב... "קיים טעם לפגם בהתנהלותן של 
את  להחרים  בחרו  אשר  האופוזיציה  מסיעות  חלק 
ההצבעה במליאה... ומאז ועד היום נמנעו מהעברת 
שפתיים  כמס  הכנסת".  בוועדות  חבריהן  שמות 
אחר  שהרכב  ייתכן  "בהחלט  כי  גם  מוסיפה  היא 
יותר  טובה  בצורה  מגשים  היה  הכנסת  ועדות  של 
מכובסות  במילים  או  היחסי".  הייצוג  עיקרון  את 
לכך  מודעת  היא  שגם  הנשיאה  מסבירה  פחות, 
שהחלוקה הנוכחית פוגעת בעיקרון הבסיסי ביותר 
של דמוקרטיה – ייצוג יחסי בפרלמנט, אבל כשיש 

אינטרס פוליטי, הדמוקרטיה זזה הצידה.
ייאמר גלויות, מעט מאוד נציגים באופוזיציה תלו 
תקוות בבג"ץ, או כמו שהטיח גפני במליאת הכנסת 
הלכתי  "לא  ההחלטה:  פרסום  לאחר  שני,  בצהרי 
ויכוח  סבור שבג"ץ, בכל מקרה של  אני  כי  לבג"ץ 

בין הימין לשמאל, הולך עם השמאל". כמה פשוט, 
ככה נכון.

כפי  בג"ץ,  החלטת  של  העיקרית  ההשלכה 
של  ההבנה  היא  שעבר,  בשבוע  כאן  שהסברנו 
מעשית  תועלת  כל  לה  תצמח  שלא  האופוזיציה 
ריצוי  לצורך  ואדרבה,  הועדות,  החרמת  מהמשך 
את  להם  לתת  רצוי  הממורמרים,  מהח"כים  חלק 
גם  מה  המיוחלות.  בוועדות  המתאים  השיבוץ 
זניחות,  ועדות  אלו  אי  של  ראשות  יקבלו  שחלקם 

המקנות למחזיקים בתפקיד תקן נוסף של עוזר.
המקורי  הקו  למרות  לרגע,  המתינו  לא  בש"ס 
תפס  הוא  בוועדות,  השתלבות  נגד  דרעי  שהוביל 
את המצב החדש במהירות ושינה מגמה: ח"כ ינון 
אזולאי מונה רשמית כחבר מטעם המפלגה בוועדת 
באלפי  הועדה  את  להציף  הספיק  וכבר  הכספים, 
הסתייגויות לקראת מאבקי התקציב. גם ח"כ יעקב 
במסגרת  דת,  לשירותי  בוועדה  כחבר  מונה  מרגי 
ייהנה  )גם הוא  קרבות הבלימה ברפורמת הכשרות 
מאלפי הסתייגויות באדיבותם של הקולגה אזולאי 
ושל ח"כ שלמה קרעי מהליכוד( וח"כ משה ארבל 

ימצא את מקומו הטבעי בוועדת חוקה.
החברים  את  שיבצו  טרם  הליכוד  סיעת  בישיבת 
באופן מלא, כך גם בציונות הדתית. ביהדות התורה 
שעבר:  בשבוע  כאן  שנחשף  כפי  הועדות  חולקו 
ראשות  את  נטל  והוא  לבחור  הראשון  היה  ליצמן 
בוועדת  לו  הובטח  גפני  של  מקומו  המדע,  ועדת 
הכספים. מקלב יהיה נציג הסיעה בוועדות הכלכלה 
והחוקה ופינדרוס ידאג לאינטרסים בוועדת הרווחה 
ועדות  את  יחלקו  ואייכלר  פרוש  הכנסת.  ובוועדת 
סגן  תפקיד  ובריאות.  חינוך  פנים,  וביטחון,  חוץ 
יינתן בתחילה לח"כ  ניטשה מחלוקת,  היו"ר, עליו 
אגודת  לידי  ברוטציה  יעבור  ובהמשך  אשר,  יעקב 

ישראל.
ח"כ  האופוזיציה  ראש  בג"ץ,  החלטת  ואפרופו 
בנימין נתניהו השיב השבוע לשאלתי על תוכניותיו 
העתידיות כמנהיג הליכוד בנושא הטיפול במערכת 
המשפט וביצוע הרפורמות הנדרשות בה, כי לדעתו 
יש צורך בשמירת האיזון הבסיסי של הדמוקרטיה, 
הרשויות  בין  ובלמים  איזונים  של  מערכת  הכולל 
באופן שהאיזון הוא הדדי בין שלושת הרשויות – 
נתניהו, הדבר  המחוקקת, המבצעת והשופטת. לפי 
כל  "קודם  להגיע באמצעים שונים, אבל  יכול  הזה 

חשוב להפיל את הממשלה". 

בפיקוח ה'מועצת'
המלמד  כאחד,  ומביך  משעשע  סיפור  לסיום, 
שמצליחה  הממשלה,  של  התנהלותה  על  מעט  לא 
להפוך לפארסה אפילו ניסיון חגיגי לערוך גיבושון 
אחדים  ימים  לפני  הקואליציה:  לחברי  וזוגי  חביב 
גיבוש  ערב  לערוך  כוונתה  על  הממשלה  הודיעה 
במסעדה  מהקואליציה  הכנסת  חברי  לכלל  מפנק 
כלשהי בהשתתפות אמנים )ובעלות לא מבוטלת של 
והאירוע  מאות אלפי שקלים(. פחות משעה חלפה 

הפך לפיגוע.
תחילה התברר שהמקום אינו כשר 
זה.  לצד  זה  וחלב  בשר  מגיש  והוא 
לא  האירוע  מועד  כי  נטען  בהמשך 
משום  רע"מ,  סיעת  חברי  על  מקובל 
לטבח  הזיכרון  ביום  מתרחש  שהוא 
כפר קאסם. הקואליציה כולה נדרשה 
כתיבת  לשעת  ועד  רגישות,  לגלות 
מועד  גם  הוחלפו  כבר  השורות, 
אם  גדול  וספק  מיקומו,  וגם  האירוע 

וכיצד הוא יצא לפועל.
פיקנטי  סיפור  חושפים  אנו  וכאן 
הקלעים:  מאחורי  שהתרחש  נוסף 
באופוזיציה  הכנסת  מחברי  אחד 
עם  שנים  ארוך  אישי  בקשר  מחזיק 
אחד מחברי מועצת השורא, המכהנת 
רע"מ.  מפלגת  של  הרוחנית  כהנהגה 
בתחילת  השניים  שקיימו  בשיחה 
השבוע, סיפר הח"כ לחבר ה'מועצת' 
המתוכנן,  הקואליציוני  הגיבושון  על 
רע"מ,  שנציגי  כך  על  תמיהה  והביע 
מפלגה  היא  הנייר  על  שלפחות 
מוסלמית דתית, ישתתפו באירוע רווי 
בין  מכבדת  הפרדה  וללא  אלכוהול 

גברים ונשים.
נדהם לשמע הפרטים  נציג השורא 
ומיד אץ להזעיק את חבריו למועצה. 
הללו הטילו וטו על השתתפות רע"מ 
נמצא  התירוץ  המתוכנן,  באירוע 

הערבית,  החברה  עבור  הרגיש  התאריך  בדמות 
והממשלה כולה נאלצה לשנות תוכניות. שנאמר, מי 
שמאס וזלזל במועצת חכמי התורה, יקבל – להבדיל 
מועצת  של  הנחיותיה  את   – הבדלות  אלפי  אלף 

חכמי השורא...

יפרוש לטובת שקד? ראש הממשלה בפגישה עם נשיא רוסיה | צילום: קובי גדעון, לע"מ

ראש האופוזיציה ח"כ בנימין 
נתניהו השיב השבוע לשאלתי 

על תוכניותיו העתידיות 
כמנהיג הליכוד בנושא הטיפול 

במערכת המשפט וביצוע 
הרפורמות הנדרשות בה, כי 

לדעתו יש צורך בשמירת האיזון 
הבסיסי של הדמוקרטיה, 

הכולל מערכת של איזונים 
ובלמים בין הרשויות באופן 

שהאיזון הוא הדדי בין שלושת 
הרשויות – המחוקקת, 

המבצעת והשופטת. לפי 
נתניהו, הדבר הזה יכול להגיע 
באמצעים שונים, אבל "קודם 

כל חשוב להפיל את הממשלה"
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אף אם נניח שהדבר מוכיח כי גומלת חסד היא, הרי אין הדבר מעיד לכאורה 
על מצבה הרוחני: מה עם אמונה, תפילה, צניעות, ושאר המעלות שבין אדם 

למקום ? כאשר נתבונן בפרשה, נגלה כי בחכמה רבה יוצר אליעזר את הניסיון 
לנערה. אין הוא מציג את עצמו כאדם מסכן וחלש, הנזקק לעזרה, אלא כאיש 
בריא שביכולתו לרוץ כפי שנאמר: "וירץ העבד לקראתה"- )כד, יז(, נמצאים 

איתו צוות של עשרה אנשים )על פי החזקוני בפסוק י(. במצב שכזה, בו ברור כי 
המבקש מסוגל לדאוג לעצמו

מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

אותה הוכחת
אליעזר עבד אברהם נשלח להביא אישה 
בחסד  "מבחן"  מציע  הוא  אבינו.  ליצחק 
היא  אם  יידע  הוא  ובאמצעותו  למיועדת, 
מתאימה להימנות על משפחת אברהם אבינו, ולהיות 

אחת האמהות המעמידות את שבטי ישראל.
הנערה  "והיה  הקדושה:  התורה  לנו  מספרת  וכך 
ואמרה  ואשתה,  כדך  נא  הטי  אליה  אומר  אשר 
לעבדך  הוכחת  אותה  אשקה-  גמליך  וגם  שתה 
חד- חסד  מעשה  האם  והשאלה,  ליצחק...")כד,יד(. 
פעמי אמור להוכיח את התאמתה של הנערה להיות 
וכי  ישראל?  עם  את  ולהעמיד  אבינו  ליצחק  אשה 
לא שמענו על אנשים אכזרים או קמצנים שלפעמים 
לסמוך  יתכן  איך   ? באדיבות  לנהוג  להם  מתחשק 
על מבחן אחד בלבד, הלא תוצאותיה של טעות כזו 

עלולות להיות נוראות?
יתר על כן: אף אם נניח שהדבר מוכיח כי גומלת 
מצבה  על  לכאורה  מעיד  הדבר  אין  הרי  היא,  חסד 
ושאר  צניעות,  תפילה,  אמונה,  עם  מה  הרוחני: 

המעלות שבין אדם למקום ?             
כאשר נתבונן בפרשה, נגלה כי בחכמה רבה יוצר 
אליעזר את הניסיון לנערה. אין הוא מציג את עצמו 
בריא  לעזרה, אלא כאיש  הנזקק  וחלש,  כאדם מסכן 
שביכולתו לרוץ כפי שנאמר: "וירץ העבד לקראתה"- 
)כד, יז(, נמצאים איתו צוות של עשרה אנשים )על פי 
החזקוני בפסוק י(. במצב שכזה, בו ברור כי המבקש 
לרגע  יעצור  אדיב  איש  גם  לעצמו,  לדאוג  מסוגל 
ויתהה לפשר הבקשה המוזרה של אדם שיכול ללא 
כל ספק להסתדר בכוחות עצמו. שום אדם אינו אוהב 
לא  לעזור,  שמתנדב  מי  גם  בלע"ז.  "פראיר"  להיות 
מוכן שינצלו אותו. אולם רבקה לא עוצרת או שואלת, 
אלא ממהרת!  "ותמהר ותרד כדה על ידה ותשקהו...
הבאר  אל  עוד  ותרץ  השקת,  אל  כדה  ותער  ותמהר 

לשאב ותשאב לכל גמליו...")יח-כ(.
את  רק  לא  הקדושה  התורה  אותנו  מלמדת  בכך 
החסד  סגנון  את  גם  אלא  רבקה,  של  הזריזות  מידת 
שלה. רבקה איננה נוהגת בנדיבות שגרתית, כזו שבה 
מבררים ובודקים ואחר כך מעניקים במידה הנדרשת. 
לגמול  הזדמנות  לה   שיש  ברגע  כי  מוכיחה  רבקה 
שיותר!  וכמה  הלב  מכל  לעזור  ממהרת  היא  חסד- 
משתוקקת  אלא  מרחמת  סתם  איננה  כי  העידה  בכך 
יעודה. אנשים מסוג  וזה  זו מהותה  כי  לעשות חסד, 
הם  אלו  ובפשטות,  בענווה  במהירות,  המסייעים  זה 
"בעלי חסד" מושלמים, וכזו היתה רבקה. הנהגה זו 

היא עדות לכל מידה ומעלה רוחנית וערכית גם יחד.
מסופר שבעיירה אחת התגורר עני מרוד. כה רבה 

מה  מצא  לא  כיפור  יום  שבערב  עד  עניותו,  היתה 
להכניס לפיו, כשהוא מגיע לתפילת "כל נדרי" ללא 

שטעם ולו פרור אחד. 
בספסל  שישב  העשיר,  שכנו  אל  פנה  לו,  בצר 
הסמוך כשהוא עטוף בקיטל מפואר ובטלית מהודרת 
"תוכל  ממנו:  ובקש  לראשה,  זוהרת  כסף  שעטרת 
לתת לי להריח טבק?" , "עכשיו?!"- סנט בו הגביר, 
"והלא רק עתה החל הצום! חכה נא למחר, אז נרגיש 

את הצום",  ושב לעיין במחזורו המהודר. 
דבקה  לשונו  בתפילה,  עצמו  והשקיע  העני  נאנח 
ואילך  כיפור  יום  מאותו  ופלא,  הפלא  והנה,  לחיכו. 
, בעוד מזלו של העני  החל מזלו של העשיר לדעוך 
גובר ועולה, עד שהתחלפו השניים בתפקידים: העני 

היה לגביר והעשיר הפך לאביון! 
לנוכח זה הלך העשיר שדעך לאחד מגדולי הדור 
זאת  )יש המספרים  הנוראה.  בפניו את מצוקתו  וסח 
על  זאת  המספרים  ויש   , הקדוש  טוב  הבעל שם  על 
שקע  ישראל"(.  ה"אוהב  בעל  זצ"ל  מאפטא  הרבי 
אמר  ואז  קדשו,  ברוח  חזה   , במחשבות  צדיק  אותו 
כיפור את  ומנעת בליל  ליבך  לו: "כאשר אטמת את 
הטבק משכנך האביון, גרמת בכך לקטרוג גדול עליך, 
ובשמים פסקו שהוא יקבל את מזלך". "רבי, ברכני" 
זעק העשיר לשעבר, "וכי אין אפשרות להשיב לי את 
מזלי?" הרהר הצדיק שוב, ופסק: "אם תצליח לגרום 
מזלך  לו-יחזור   שעשית  כמעשה  לך  יעשה  שהוא 

הטוב אליך".
מאז אותו יום ואילך, ניסה העשיר לשעבר להחזיר 
לו את מזלו , והיה אורב לעשיר החדש בכל הזדמנות 
שצץ  פעם  בכל  צערו,  לגודל  אך  להכשילו.  ומנסה 
שולף  החדש  הגביר  היה  טבק,  ממנו  ודרש  לפניו 

במאור פנים את הקופסה ומגיש לו. 
הגביר  של  לביתו  דודים  עת  והגיעה  ימים  חלפו 
החדש. כאן מצא האביון הזדמנות פז . עמד הוא דרוך 
המחותן  ובעוד   , המתאים  לרגע  חיכה  החופה,  ליד 
זינק  השנית,  בידו  וכתובה  האחת  בידו  נר  מחזיר 
אליו העני: "אפשר לקבל טבק?".  והנה לתדהמתו, 
משיב לו העשיר בניחותא: "בוודאי", מעביר את הנר 

והכתובה לשכניו, ושולה מכיסו את קופסת הטבק! 
כאשר  הכרתו.  ואיבד  העני  התעלף  רגע  באותו 
הצליחו לעוררו , נודע הסיפור כולו, והצדיק שאליו 
על  להעמידו  החדש  מהגביר  ביקש  השנים  הובאו 
רגליו, וכך היה. אולם המזל הטוב נשאר אצל העשיר, 

אשר הוכיח שהוא ראוי לו.
במעשיה,  הוכיחה  שרבקה  חסד"  "אהבת  זוהי 

ומשום כך נבחרה להיות אחת האימהות של עמנו.



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים                   

כולן שווין לטובה
ָׁשָנה  ֵמָאה  ָׂשָרה  ַחֵּיי  ַוּיְהיּו 
ְׁשֵני  ָׁשִנים  ְוֶׁשַבע  ָׁשָנה  ְוֶעְׂשִרים 

ַחֵּיי ָׂשָרּה )כג, א( 
נסיונות היצר - בכל גיל

ידועים דברי רש"י הקדוש, המפרש על 
שנה  מאה  שרה  חיי  "ויהיו  המדרש:  פי 
נכתב  לכך   - שנים  ושבע  שנה  ועשרים 
אחד  שכל  לך  לומר  וכלל,  כלל  בכל  שנה 
נדרש לעצמו: בת מאה כבת עשרים לחטא, 
מה בת עשרים לא חטאה, שהרי אינה בת 
עונשין, אף בת מאה בלא חטא. ובת עשרים 

כבת שבע ליופי".
ובהמשך הפסוק: "שני חיי שרה - כולן 

שווין לטובה". 
דברי  את  ביאר  מסדיגורה  האדמו"ר 

רש"י באופן נפלא: 
מעלות  ישנם  האדם  בחיי  תקופה  בכל 
זו:  חיים  לתקופת  הייחודיים  וחסרונות 
בשנות צעירותו של האדם - כוחו במותניו 
ובמרץ,  בזריזות  המצוות  את  לקיים  ויכול 
כדברי רבותינו במסכת אבות )ד, ב(: "והוי 

רץ למצוה קלה כבחמורה". 
ישנה  צעיר  אדם  אצל  זאת,  לעומת 
חזק  שלו  התאווה  כח  הדמים;  רתיחת 
ועוצמתי, וקשה לו מאוד להתגבר על היצר 
עיקר  שכך,  וכיון  עבירה.  לדבר  המושכו 
מרע.  לסור  היא  זו  חיים  בתקופת  עבודתו 
עליו לרכז את כוחותיו במאמץ להתרחק מן 
הרע ולברוח מן הקנאה, התאווה והכבוד, 
ומחמדת הממון, שמוציאים את האדם מן 

העולם )אבות ד, כא(. 
רתיחת  שוקטת  אדם  של  זקנותו  לעת 
הדמים, וכח התאווה נחלש ומתמעט, אולם 
היצר הרע - מלך זקן וכסיל הוא )קהלת ד, 
יג(, ואינו יוצא לפנסיה בשום גיל... פיתויי 
איבדו  כבר  בעבר  לאדם  קרצו  שכה  היצר 
היצר  משתמש  כעת  אך  משיכתם,  מכוח 
בניסיונות  אותו  ומעמיד  אחרות  בשיטות 
אומר  הוא  וזקן",  עייף  "אתה  חדשים: 
הכוחות  את  לך  אין  "וכבר  שחר,  עם  לו 
הדרושים על מנת לצאת לבית הכנסת בכל 
יום. בוודאי פטור אתה מתפילה במניין..." 
מצטרף  והיצר  בסוגיה,  לשקוע  הוא  רוצה 
עליך  "בגילך,  לו:  ולוחש  לחברותא  אליו 

לחפש עניינים קלים יותר לעסוק בהם..." 
כך נפתחת לה מערכה חדשה במלחמת 
היא  עבודתו  עיקר  וכעת  האדם,  של  היצר 
"עשה טוב" – לא לחפש פטורים והקלות 
ככל  לעשות  ולהתאמץ  להשתדל  אלא 

שביכולתו.
מתעצל  אינו   – צעיר  אדם  ולסיכום: 
לקיים את המצוות, אך קשה לו להתגבר על 
כח הרע. והזקן לעומתו, אינו ממהר לדבר 
עבירה, אך גם את המצוות כבר אינו מקיים 

במלוא כוחותיו.
לא  הזאת  החלוקה  אמנו  שרה  אצל  אך 
היתה קיימת. כל שנותיה היו שוות לטובה. 
הייתה   - בת מאה  והיתה  גם כשהזקינה 
וקיימה  טוב,  עשה  לעניין  עשרים  כבת 
וגם כשהייתה  ובכח.  בזריזות  את המצוות 
כאישה  העבירה  מן  עצמה  מנעה  צעירה, 

מבוגרת שכוח התאווה נחלש אצלה. 
ילדה   – ליופי"  שבע  כבת  עשרים  "בת 
ואינה  ביופי,  עסוקה  אינה  עדיין  קטנה 
מתמודדת עם הניסיונות הכרוכים בו. שרה 
אמנו, גם בשנים שבהן חל עיקר כוחו של 

היצר – היתה כילדה קטנה שנסיונות אלה 
כלל אינם שייכים אצלה.

עוד ינובון בשיבה
אצל גדולי ישראל זכינו לראות מושגים 
כשזכו  גם  עשרים';  כבת  מאה  'בת  של 
על  לשבת  הוסיפו  גבורות,  לגיל  והגיעו 
התורה ועל העבודה ללא הפסק, לא פטרו 
ולא  ערוך,  בשולחן  סעיף  משום  עצמם 

הקלו בשום מנהג או הנהגה טובה.
מסר  זצ"ל  יוסף  עובדיה  רבינו  מרן 
ובמלא   – האחרונים  ימיו  עד  שיעורים 
לא  מופלג  בגיל  וגם  והעוצמה!  הרעננות 
יוסף שלום  כיסא. מרן הרב  היה נשען על 
היומיים  שיעוריו  את  מסר  זצ"ל  אלישיב 
מאה,  לגיל  כשהגיע  אף  כסדרם  תמידים 
ובגיל זה אף היה מקפיד לעמוד לאורך כל 

תפילת החזרה! 
ובדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, 
ומשמים העניקו להם את הכוחות והיכולת 
בשקידה  האחרונות  בשנותיהם  גם  ללמוד 
בבחינת  צעירים,  נערים  של  ובהתמדה 

"תתחדש כנשר נעורייכי" )תהלים קג, ה(.

שווים בעיניה לטובה
מלבד ההסבר הפשוט ב"שוין לטובה", 
שבכל שנותיה היתה שרה עושה אך טוב, 
לנקודה  רמז  רש"י  בדברי  למצוא  ניתן 
נוספת, וכך אמר הצדיק רבי זושא מאניפולי 

זיע"א:
קלים.  היו  לא  אמנו  שרה  של  חייה 
אחר  לגלות,  אברהם  עם  יצאה  בתחילה 
בשבי  נפלה  ובהמשך  הרעב  בהם  פגע  כך 
מצרים  מלך  פרעה  אצל  פעם   – פעמיים 
גיל  עד  גרר.  מלך  אבימלך  אצל  ופעם 
את  נתנה  ואז  לילדים,  זכתה  לא  תשעים 
לילד  מצפה  הגר  לאברהם.  שפחתה  הגר 
– "ותרא כי הרתה ותקל גבירתה בעיניה". 
היא היתה מצערת את שרה ואינה שומרת 
ומכופל,  כפול  צער  זה  והיה  כבודה,  על 
משום ששרה בוודאי השקיעה כוחות רבים 
הראוי  החיים  לסגנון  הגר  של  בהדרכתה 
לאהלו של אברהם אבינו, והנה היא נוהגת 
נולד  בהמשך  איפוק...  חסרת  כמצרית 
אותה  טורדת  ואז  יצחק,  ואחריו  ישמעאל 

שאלת חינוכו של בנה יחידה.
 – מאורעותיהן  כל  על  שנים,  אותן  וכל 
מצב  ובכל  זמן  בכל  לטובה!  שווין  כולן 
היתה שרה אמנו מאמינה ובוטחת כי גם זו 
וכל  העולם  את  מנהל  הקב"ה  וכי  לטובה, 
הנסיונות שאנו עוברים כאן אינם אלא כדי 

לבחון את אמונתנו ולחזקה. 
היו אלו מאה עשרים ושבע שנים ארוכות 
שאינו  דבר  אין  אמונה:  וחדורות  ומלאות 
מידו של הבורא, וכל אשר מידו של הבורא 

– לטובה הוא.
מאיר  רבי  הביא  לדברים  רמז 
'ויהיו'  מתיבת  זיע"א  מפרימישלאן 
שנקראת ישר והפוך, ללמד שסוף ימיה של 

שרה כתחילתם, וכולם שווים לטובה.
)מתוך משכני אחריך בראשית ח”א(. 



"

הרה"ג ראובן אלבז
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה



אוהבים לטפס?
welcome to theexperienceexperience

המדהים 
בואו לקיר טיפוס

בירושלים

בואו אלינו 

קירות טיפוס בהובלה    
 קירות טיפוס באבטחה 

אוטומטית    
קירות בולדר 

מתחם כוח וכושר

www.iclimb.co.il אצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם 02-6482264

 ההרשמה 
לחוגים בעיצומה!
 מהרו והבטיחו מקומכם
 בחוג טיפוס הכי מעצים שיש 
לכל הגילאים ולכל רמות הטיפוס

 • חוגים • אירועים 
 • ימי הולדת
 • קעמפים 

 • סדנאות • ימי כייף 
• קורסים • קבוצות

possibleNever
Sometimes Difficult

בית הארחה באוירה קיבוצית 
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים

www.manaralodge.co.il קיבוץ מנרה 04-6908198 | 04-6908209

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם

בואו להירגע במנרה לודג'
חייבים חופש?

ארוחת בוקר

סיורי עששיות 

בריכה עונתית
מתחם בולדר

פאנטופיה

מתחם נינג'ה

חדרי אירוח 

האטרקציה המלהיבה של האיזור! 
מתחם טיפוס של רשת אייקלמב בעל מבחר רחב של קירות בהובלה, קירות 

באבטחה אוטומטית וקירות בולדר, מתחם נינג'ה, מתאים לכל הגילאים ולכל הרמות 
ממתחילים ועד מקצוענים.  

*האירוח כולל ארוחת בוקר בלבד

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות דרוש

קו"ח לפקס:03-5796645
shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

מינהל קהילה, באמצעות אגף נכסים, מזמין מציעים להגיש
הצעות להשכרת נכסים בשכונות בירושלים. 

ניתן לעיין במסמכי ההליך באתר העירייה:
www.jerusalem.muni.il < קול קורא.

לשאלות ו/או הבהרות ניתן לפנות למר אלינור סילוק בדוא"ל:
.sielinor@jerusalem.muni.il 

עד ליום ראשון, ג' כסלו תשפ"ב 7.11.21, בשעה 12:00.

את ההצעות יש להגיש בתיבת המכרזים באגף הרווחה, כיכר 
ספרא, בנין 7, קומת כניסה, עד ליום ראשון, א' טבת תשפ"ב 

5.12.21, שעה 12:00.

קול קורא להשכרת נכסים 
למטרות קהילה ורווחה



כ"א חשוון תשפ"ב 181827/10/21 בירושלים

A סמוך לשער A4 ופועל על פי הנחיות Covid-19. אורחי 
הטרקלין מחויבים 

לעטות מסיכה 
בזמן שאינם 

אוכלים או שותים. 

זכאים להתארח 
בטרקלין נוסעים 

הטסים במחלקת 
עסקים באל על, 

חברי מועדון הנוסע המתמיד במעמד טופ פלטינה, פלטינה או 
זהב ונוסעי אל על החברים במועדון המלך דוד.

קרש חיתוך PROPPMÄTT בוק 29 ₪

מקט : 50233422 גודל: 45x28 ס"מ

סיר עם מכסה ANNONS זכוכית/פלדת אל-חלד 35 ₪

מקט : 80298474 גודל: 2.8 ל'

קערה FÄRGKLAR מבריק טורקיז כהה 39 ₪ / 4 יחידות

מקט : 90477192 גודל: 16 ס"מ

HILDEGUN סינר

12 ₪ מקט : 
00484045

 IKEA צנצנת תבלינים
 365+ IHÄRDIG

זכוכית/שחור

19 ₪ / 4 יחידות מקט : 20152870

גודל: 15 סנטל

רשימת הסניפים:

נתניה: רח' גיבורי ישראל 1, אזה"ת פולג. ראשל"צ: רח' היוזמה 
1 מרכז עסים שורק כביש פלמחים. קריית אתא: רח' תפוצות 

ישראל )דרך חיפה 52 קריית אתא(. באר שבע: הירדן 24. 
אשתאול: המלאכה 7, אזה"ת הר טוב.

אינפורמטיבי
***

*

חורף חם וטעים עם ופלים ועוגיות 
של "מן" גם ללא תוספת סוכר
עונת החורף תיכף מתחילה ואתה החשקים לדברים מתוקים 

אשר מחממים את הלב.  

גם אתם מכורים לוופלים טריים ונימוחים ליד הקפה? מי אמר 
שחייבים לוותר על הבריאות ?!

בדיוק בשביל זה עמלים בחברת 'מן'  קרוב ל-15 שנה לייצר 
עבורכם מוצרים ללא תוספת סוכר מבלי לוותר על הטעם 

המשובח והייחודי השמור למוצרי מן . למשל : עוגיות חיטה 
מלאה מ-100% קמח מלא ללא תוספת סוכר אשר יוצרו עוד 

בעידן שקדם לטרנד הבריאות, והקלו מאוד לאלו שנמנעים 
מצריכת קמח רגיל. 

חובבי ופלים? מוזמנים ליהנות מטעמים נהדרים של : שוקולד, 
לימון ווניל ללא תוספת 
סוכר. ואם אתם דווקא 

מעדיפים עוגיות , 
תוכלו להתענג על 

עוגיות מעולות במרקם 
פריך ובטעמים מגוונים 

לדוגמא: עוגיות 
גרנולה, עוגיות חיטה 

מלאה , עוגיות גרנולה 
וקינמון ועוגיות חיטה 
מלאה בטעם חמאה.

בכשרות המהודרת של הרב לנדא והרב שבח רוזנבלט שליט"א

רוכבים בטוח ! מוצר חובה לרוכבי 
אופנעים ואופנים חשמלים 

חברת RIDING TRIBE  מוכרת בלמעלה מ 40 מדינות בעולם 
הכוללים את האיחוד האירופאי ,אסיה ,דרום אמריקה והמזרח 
מעילי הרכיבה שלנו נוחים וידידותיים לא רק בלבישתם. הם גם 
בעלי טכנולוגיה חדישה ובעלי 5 נקודות הגנה  החליפות בעלות 
הרכב בד המאפשר טיפול נוח וקל לשמירת המוצר.  המעילים 

מתאמים גם לגברים וגם לנשים ולכל 
ימות השנה , יש ביטנה נשלפת מחממת 

 במיוחד לחורף .
ההשראה שלנו היא הלקוחות שלנו  , 

ע.ג יבוא ושיוק )1981( מייבאה את 
המעלים לארץ ,יש לנו מלא פידבקיים 

והמלצות ואפשר לראות את לקוחותנו 
נעים  בכבישים , אנו מזמינים אותכם 

להנות מאביזר בטיחותי וחובה לכל רוכב 
! ועכשיו במחיר מבצע רק 599 במקום 

900 ומקבלים בנוסף זוג כפפות מחממות עם הגנה במתנה .

תגידו גם לחברים !

לפרטים 052-7697755

התחלה מתוקה 
במכללת מבחר החרדית

במכללת מבחר החרדית פתחו את שנת הלימודים תשפ"ב 
 באיחולים וברכת הדרך להצלחה,

במתן שי אשר חיכה לכל סטודנט וסטודנטית – שוקולד 
ומחברת מעוצבת, בכדי לפתוח את השנה בטעם מתוק...

השנה, נפתחו שערי המכללה עם מאות תלמידים ותלמידות 
ב-16 מסלולים 

אקדמאיים! 
לתואר 

ראשון ושני 
)8 מסלולים 
לגברים ו-9 

מסלולים לנשים 
– בהפרדה 

מלאה(. בנוסף לכך יפתחו במהלך השנה אי"ה כ-15 מכינות 
אקדמיות המותאמות לגברים / לנשים, בין המכינות תוכלו 

למצוא את המכינה המקוצרת לבני +30 המעניקה לתלמידיה 
אפשרות מזורזת להגיע לתואר בקלות ובמהירות תוך מס' 

 חודשים.
השנה באופן בלעדי – נפתח מסלול להכשרת מהנדסי בנין 

לגברים מטעם אונ' אריאל עם מלגת קיום חודשית )במהלך 
חודשי המכינה(, לצד מסלולי הלימוד במקצועות הטיפוליים, 

במקצועות הניהול, בעולם ההייטק ובהוראה, המוכיחים 
עצמם מדי שנה בשנה כמביאים את בשורת הפרנסה ברווח 

תוך שמירה על צביון ואורח חיים חרדי .

בהנהלת המכללה החרדית הגדולה והוותיקה ביותר, מציינים 
בסיפוק רב את איכות התלמידים והתלמידות הבאים 

בשעריה. ביניהם נמנים נשים ונערות בוגרות, ראשי משפחות 
בני תורה ברוכות ילדים ואף משפחות צעירות ממסגרות 
איכותיות במיוחד. "זוהי אחריות וחובה בעבורנו להמשיך 

ולהוביל את המסגרת החרדית השמורה ביותר, המאפשרת 
לימודי אקדמיה ללא פשרות, במשך כל שנות הלימודים."- 

אומר מנכ"ל המכללה, "ב"ה עד היום, אלפי תלמידינו 
ותלמידותינו קיבלו מענה הולם גם לדרישה ללימודים ברמה 

הגבוהה ביותר בכדי להתפרנס בכבוד, מבלי להתפשר על 
הערכים".

למתלבטים- נותרו מקומות אחרונים במסלולים בודדים! 
וכן ניתנת ההזדמנות האחרונה לא לפספס שנה ולהצטרף 
למכינה לגברים אשר נפתחת השבוע אי"ה בי"ד חשון )ב-

 ,)20.10

לייעוץ אישי עם יועצי הלימודי שלנו, ולהרשמה-  התקשרו: 
03-5726106

עם דגני הבוקר של מעולה 
הארוחה היא רק תירוץ 

קורנפלקס בטעם שוקולד מתוק וקורנפלקס בציפוי מושלם של 
דבש ובוטנים 

הצלחה רבה בקרב הצרכנים לטעמים החדשים של משפחת 
הקורנפלקס של 'מעולה': פתיתי תירס קלויים בטעם שוקולד 

ופתיתי תירס קלויים בציפוי חלומי של דבש ובוטנים. 

אז אם גם הילדים שלכם סרבני ארוחות בוקר, הקורנפלקס 
בטעמים של  'מעולה' יהפוך להם אותה למתוקה במיוחד.

הקורנפלקס של 'מעולה' עשיר בויטמינים וברזל ומצוין בתוספת 
חלב לארוחת בוקר טעימה 

ובריאה . כמו כן משמש 
כתחליף לארוחות ביניים 

במשך היום, לנשנוש קליל 
לפני יציאה ואף מתאים 

להכנת קינוחים וכתוספת 
מושלמת לגנאש שוקולד.

כשרות: פרווה, בד"ץ העדה החרדית

להשיג: ברשתות המזון המובחרות.

מבשלים חורף עם איקאה
עונת המרקים כבר כאן באופן רשמי ולא סתם קרוי כך החורף- 

אין דרך נעימה יותר להעביר ערב ארוך מקערית מרק חמה 
ומפנקת בטעם של בית. איקאה מזמינה אתכם להצטייד בכל 

הכלים הדרושים כדי להתאבזר בכל הכלים הדרושים לעונת 
מרקים מושלמת!

מגרדת IDEALISK פלדת אל-חלד 15 ₪

מקט : 66916200

אל על מציעה ללקוחותיה טרקלין 
עסקים בשדה התעופה קנדי בניו יורק

לקוחות אל על יוכלו להתארח בטרקלין העסקים מבית רשת 
פלאזה פרימיום, בשדה התעופה קנדי בניו יורק.  

הטרקלין, שהחל לפעול השבוע,  מעניק חוויה של המתנה 
רגועה ונינוחה לטיסה, מאופיין בעיצוב יוקרתי ומשרה אווירה 

ביתית ונעימה. בטרקלין פינות ישיבה נוחות, עמדות טעינה 
לטלפונים ניידים, אזור מקלחות, מידע לגבי טיסות, שירות 
שמירת מזוודות, ועוד. אורחי הטרקלין ייהנו מתפריט מגוון 

הכולל מבחר עשיר של מנות, לרבות מנות כשרות.

הטרקלין ממוקם בטרמינל 4 ממנו יוצאות טיסות אל על באזור 

החזר קבוע לכל התקופה: 

חברת הרכב הוותיקה אלדן עם 
תכנית ליסינג פרטי משתלמת על 
מגוון רחב של דגמי רכב מובילים

אלדן, מהחברות המובילות בארץ בתחום הליסינג הפרטי, 
מאפשרת ללקוחותיה תשלום חודשי קבוע ללא הצמדה למדד, 

ובכך מאפשרת שקט נפשי לטווח ארוך עם אותו החזר קבוע 
לשלוש שנים. החברה מציעה תכניות ליסינג פרטי על מגוון 

רחב מאד של דגמי רכב מובילים, כולל רכבים חשמליים שהפכו 
לפופולריים מאד בתקופה האחרונה בישראל. 

חברת הרכב הוותיקה אלדן, הנחשבת לאחת החברות המובילות 
בישראל בתחום הליסינג הפרטי, שינתה את כללי המשחק 

המוכרים בתחום הרכב ומאפשרת ליסינג פרטי בסכום 
קבוע מראש שאינו צמוד למדד. בתקופה זו, כאשר החשש 

מאינפלציה גובר, מוצרים רבים עשויים להתייקר – משכנתאות, 
הלוואות ועסקאות ליסינג. גל ההתייקרויות נושא עמו גם חשש 

מתמיד מעלייה של המוצרים החיוניים, ולכן אלדן מציעה פתרון 
המספק שקט כלכלי לטווח ארוך: ליסינג פרטי בסכום ידוע 

מראש לכל התקופה. 

אסם-נסטלה מרקיעה שחקים עם במבה ומשיקה 
מהדורה מיוחדת לפתיחת עונת החורף:

במבה כוכבים
אסם-נסטלה, מובילת שוק החטיפים בישראל, משיקה מהדורה 

מוגבלת ומיוחדת לפתיחת עונת 
החורף של החטיף הנמכר והאהוב 

ביותר בישראל: במבה כוכבים.

במבה כוכבים, אשר יושק בקרוב, הינו 
הבמבה הקלאסית בצורת כוכבים. 

המהדורה המוגבלת מקנה חוויה 
סנסורית ייחודית לאוהבי הבמבה בכל 

הגילאים והמינים. 

במבה כוכבים באריזת 60 גרם ו-80 גרם: כשר פרווה – בד"צ 
העדה החרדית, רבנות ראשית קריית גת .

ניתן להשיג בכל רשתות השיווק.

מחכים כבר לגשם?
רוצו לברכל ותהנו מגשם של מבצעים

מבצעי כאסח ומבצעי מי שטרח בכל הסניפים ברחבי הארץ

והשבוע נהנים בנוסף גם ממבצעי "קנית נהנית" לאורך כל 
השבוע

בבר כל נהנים מכל הטוב ומהמבצעים חסרי תקדים לאורך כל 
השבוע.

מבצעי כאסח לאורך כל השבוע: תה ירוק ויסוצקי )25 שקיקים( 
ב-17.90 ₪, חזה עוף ירושלים 4 )ק"ג( ב-100 ₪, אורז פרסי 1 

ק"ג של מיה, 2 ב-10 ₪ בלבד.

מבחר מבצעים מיוחדים בימים 
שלישי-רביעי-כ'-כ"א חשון )-26

27.10( מגוון מוצרים בהנחות ענק 
כגון: לחמניות כוסמין ברמן , 6 יח' ב- 9.90 ₪, חטיפי דגים של 

תלמה )6 יח'( , 2 ב-17.90 ₪ , קורנפלקס של מעולה ב-9.90 ₪ 
בלבד, פתיתים קוסקוס )אסם( 4 ב-20 ₪, חיתולי בייביסיטר 4 

ב-80 ₪ , אבקת כביסה מעולה 5 ק"ג ב- 17.90 ₪  ועוד.

וכמובן מבצעי "מי שטרח" בימי חמישי ושישי-כ"ב-כ"ג חשון 
)28-29.10( לדוג': דג פילה מושט 4 ק"ג ב-100 ₪, שקדי מרק 

של מעולה 2 ב- 12.90 ₪ , רבע לשבע מוס/אגוזים/חלבה 3ב-20 
₪ ועוד.

שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי בכשרות מהדרין שמיטה 
לחומרא.

כמו כן ניתן לקנות גם בכרטיסי משרד הפנים.

פאגי מוביל בהתאמת 
השרותים לציבור החרדי

 ינון שוויקה ראש מערך פאגי, וסמנכ"ל הבנק הבינלאומי: " 
ההיכרות העמוקה שלנו עם המגזר החרדי מאפשרת לנו בפאגי 
לבצע את ההתאמה המושלמת בשרותים הניתנים ללקוחותינו" 

 המותאמים עבורו אישית 

רוב הציבור החרדי נמנה על לקוחות פאגי וגם נותני השרות 
בבנק מגיעים ברובם מהמגזר ומכירים אותו היטב.

בנוסף סניפי פאגי פזורים בריכוזים חרדיים בכל הערים לנוחיות 
הלקוחות . בנוסף לכך הבנק גם הקים סניפים ארעיים וחלקיים 

בריכוזי אוכלוסיה חרדים קטנים.

בכל אחד מסניפי פאגי מוצבות עמדות אינטרנט לביצוע פעולות 
באתר הבנק עבור אלה שנמנעים מלהשתמש בתקשורת 

מקוונת בביתם, באתר קיים גם שירות חדשני של "התכתבות 
עם בנקאי" 

במסגרתו  ניתן 
להעביר את כל 

הפניות לבנקאי 
האישי בקלות 

ובמהירות ולקבל 
מענה זמין 

ומהיר.

יוזמה חדשנית נוספת מבית הבנק היא פתיחת חשבון יחיד 
או משותף באופן מקוון בדקות בודדות. פאגי פועל להתאים 

את השירות לאוכלוסיה החרדית ומגיע עם טאבלטים ייעודיים 
לאזורים מרוחקים וכן לישיבות ולסמינרים על מנת להקל על 

הלקוחות הפוטנציאליים בתהליך פתיחת החשבון  ולחסוך להם 
זמן יקר.

גם המוקד הטלפוני של הבנק ערוך לפניות הלקוחות בחיוג 
לסניף או ל-3360* ניתן לקבל קוד לכניסה לשימוש מרחוק.

מסדרים בגדים לעונה החדשה :

וניש מולטי פאואר תעזור לך 
לאחסן בגדים נקיים באמת!

החורף הגיע ואת מכינה את הקולקציה החורפית שתשמש את 
הילדוד'ס בעונה הקרובה. 

העבודה מתחילה בעמקי ארון הבגדים: לסדר, למיין, לכבס 
ולאפסן את בגדי הקיץ בצורה נקיה ומיטבית, ולאחר מכן להוריד 

ולסדר את בגדי החורף ולוודא שהם 
אכן ראויים ללבישה.

כדי ליהנות מהבגדים הטובים גם 
בשנה הבאה, חשוב לשים לב ולהקפיד 
על אחסון נכון של הבגדים וכאשר הם 

במצב נקי. כתמים שנשארים על הבגד 
לאורך זמן מתקבעים עליו וקשה 

הרבה יותר להסירם בהמשך.

אבקת  הקסם וניש מולטי פאואר  
בעלת הנוסחה המרובעת תסייע לך:  

להסיר מגוון כתמים קשים  ,לשמור על הכביסה לבנה ובוהקת 
אפילו עד 50 כביסות, לנטרל ריחות לא נעימים ולהשמיד 99.9% 

מהחיידקים אפילו בטמפ' נמוכות.

השימוש במוצר הינו קל ופרקטי: פשוט להוסיף בכל הפעלת 
מכונה, כפית מדידה מתוסף הכביסה וניש )וניש ורוד לכביסה 
צבעונית ווניש לבן לכביסה לבנה(, ובכך תאפסני את הבגדים 

נקיים באמת.

חורף נקי ונעים מוניש קליה 

שיהיה בהצלחה:

מאות סטודנטים וסטודנטיות 
התחילו שנת לימודים בקמפוסים 
החרדיים של הקריה האקדמית אונו

בימים אלו, החלו מסלולי הלימוד המגוונים לנשים ולגברים 
בקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונו באור יהודה 

ובירושלים. מאות סטודנטים וסטודנטיות אשר הצטרפו 
 למשפחת אונו החלו את הלימודים בהתרגשות ובשעה טובה.

משה עובדיה – מנהל הקמפוסים החרדיים אונו: בשנה 
האחרונה ראינו צמיחה משמעותית במספרים של המעוניינים 

ללמוד לתואר אקדמי, זאת לאחר תקופת הקורונה שהוכיחה 
כי במישור התעסוקתי, בעלי תואר אקדמי נפגעו פחות. הם 
פוטרו והוצאו לחל"ת באחוזים נמוכים יותר מכאלה שאינם 

בעלי תואר אקדמי. בנוסף, המציאות מוכיחה כי תואר אקדמי 
מאפשר להתפרנס בכבוד. הבוגרים שלנו בכל התחומים: 

ראיית חשבון, עריכת דין, פרסום ושיווק ואף חינוך עובדים כיום 
בחברות הגדולות במשק ומאיישים תפקידים בכירים, מכובדים 

ומתגמלים. גם השוק העצמאי מציע היום אלפי בוגרים 
מקצוענים ומצליחים של אונו בכלל התחומים. אני מאחל לכל 

הסטודנטים החדשים הצלחה רבה"!



דירות 
למכירה

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

כ”א חשון- כ”ב חשון תשפ”ב
27/10/2021-28/10/2021

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 במשה אריה ליד רחוב 
השלושה, 5.5 חדרים, 
ק"ק מוגבהת, משופץ 

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

2,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

+5 חדרים 

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ בע''מ 
054-6506501
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

2,490,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
054-6506501)20-20(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 בבלעדיות ברחוב 
אחיה השילוני, דירת 4 

חדרים + יחידה מושכרת, 
קומה א', חזית, מפוארת 
ביותר, וחניה משותפת, 
2,600,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501)24-24(_____________________________________________

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

 נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ג' 

בשעה 10:00. לפרסום שלא בכרטיס אשראי
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  

    לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת  

    המדור באם יש.
    לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת   

    למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא  
    מצויינים בו שם השולח וכתובתו.

5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא  
    תפורסם כלל!

6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת   
    למודעה.

7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):
    יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה     

    כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

     יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
     יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 ברחוב חברון 4 
חדרים משופצים + יח"ד 

משופצת, המושכרת 
2,800 ש"ח, קומה ב', 

עורפית, 2,150,000 ש"ח 
גמיש תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

בטאבו, 2,250,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)01-01(קוק 23 054-6506501

 ברמת אלחנן 6 חדרים, 
130 מ"ר, קומה 4 עם 

מעלית ומעליה 3 יחידות 
שמניבות 9,500 ש"ח, 
משופצות, 4,000,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים- קומה ד', 3 

חדרים, 75 מ"ר, ומעליה 
2 חדרים + גג, עם 

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

3,100,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

03-5797756 23
054-6506501)23-23(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)04-04(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

 ברחוב יוסי דופלקס 5 
חדרים, 120 מ"ר- קומה 

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

לחלוקה, 2,000,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

 054-6506501)23-23(_____________________________________________

דופלקסים

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 4 חדרים 

+ 2 חדרים + 1 חדר, 
קומה ב', 2,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 בנויפלד 4.5 חדרים 
+ יח' הורים, קומה ב', 

משופצת, יפיפיה + 
מחסן, 2,200,000 ש"ח 

בלעדי תיווך מאירוביץ 
 054-6506501

03-5797756)35-35(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר, 
דירת 3 חדרים, 70 

מ"ר, קומה ב', עורפית, 
פתוחה, 1,550,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)24-24(_____________________________________________

בני ברק

 באזור נויפלד 5 חדרים, 
125 מ"ר, קומה ב' + 

חדר עבודה בקומת 
קרקע, משופצת, 

2,050,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)38-38(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב הרב שך 
קרוב לאיצקוביץ, דירת 

4 חדרים, קומה ג' )ללא 
מעלית(, משופץ, ומעליה 

2 דירות בנות 2 חדרים, 
המושכרות ב- 5,500 

ש"ח, 2,890,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)41-41(_____________________________________________

 בעל דירה? נמכור את 
דירתך ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)42-45(תיווך צור 03-6701920

 שיכון ה', דירת 115 
מ"ר, ק"ק מוגבהת + 

אפשרות להרחבה של 
50 מ"ר )השכן מלמעלה 

הוציא היתרים( + חצר 
ואפשרות לחלוקה 

עם הסכמת שכנים, 
2,250,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)42-42(_____________________________________________

 ברחוב מירון 4 
חדרים, 86 מ"ר, קומה 
ג', משופץ, גג בטון + 

היתרי בניה על הגג 
והסכמת שכנים לחלוקה, 

2,100,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)42-42(_____________________________________________

אלעד

באר שבע

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

 ברחוב השניים פרדס 
כץ, בבניה, דירות 3 ו- 4 

חדרים, ערבות בנקאית מלאה, 
_____________________________________________)44-47ל(לפרטים 052-5549475

 מיוחדת!! ברחוב הרב 
שך באזור חבקוק דירת 
4 חדרים + יחידה )120 
מ"ר( + מרפסת פתוחה 

של 40 מ"ר, קומה 
א', חזית, עם מעלית, 

3,250,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)44-44(_____________________________________________

 דירה מדהימה בר' 
עקיבא/הראשונים, 4.5 

חד', סלון וחדרים גדולים, 
כ- 100 מ"ר, מאווררת, 

ממוזגת, משופצת 
חלקית, יחידת הורים, 
חזית, נוף פתוח, ק"ג, 

חניה מקורה + אופציה 
_____________________________________________)44-45(בגג בטון 054-5905884

 חדשה בבלעדיות, 
בשכונה י"א, רחוב 

שיטרית, דירה מחולקת 
ל- 3 יחידות, טיל בליסטי, 
קומה 4/4, מושכרת כבר 
3 שנים ברציפות לאותם 

שוכרים, 6,400 כולל הכל! 
מחיר שיווק 999,000

054-4813717)43-43(_____________________________________________

 במגדלי הספורט, יצחק 
אבינו 13, 76 מ"ר, 2 

נפרדות לחלוטין, מאושרות, 
כולל מונה נפרד, משופצת 

ברמה גבוהה, מושכרת 
סה"כ ב- 3,300 ש"ח נטו, 

מרפסת מקבילה לחדר 
הבניין, מנוהל ע"י קפיטל 
אחזקות, ויש חדר כושר 

וחדרי לימוד, חניה מקורה 
בטאבו, שיווק, 870,000

054-4813717)43-43(_____________________________________________

 למכירה, ברגר מול 
האוניברסיטה, דירת 4 
חדרים, מחולקת ל- 3 

יחידות, מושכרת 4,200 
נטו, אזור פינוי בינוי, מחיר 

שיווק 925,000
054-4813717)43-43(_____________________________________________

 למכירה שכונה א', 
ברחוב כיכר קפלן, דירת 4 

חדרים, קומה 5/9, מעלית, 
מושכרת 3,300, 945,000, 

_____________________________________________)43-43(שיווק 054-4813717

 חדשה בבלעדיות, 
ברחוב יהודה הלוי 50, 

דירת 4 חדרים, 127 מ"ר, 
קומה 11, מרפסת, מעלית, 

ממ"ד, מושכרת 3,500 
נטו, 965,000, שיווק

054-4813717)43-43(_____________________________________________

 שכונה ה', רחוב גלבוע, 
דירת 3 חדרים, מחולקת 

ל- 2 יחידות דיור, מושכרת 
4,200 נטו, במחיר 

899,000, דיל
054-4813717)43-43(_____________________________________________

 חדשה בבלעדיות, 
בשכונה א', ברביעיות 

הכותל המערבי, דירת 3 
חדרים, 78 מ"ר + אחוזי 

בנייה, קרקע מתוך 1, 
שמורה מאוד, מחיר שיווק, 

1,800,000, יש גמישות
054-4813717)43-43(_____________________________________________

 דוד המלך 3 חדרים, 
קומה 1, משופצת, מחיר 

שיווק 610,000
054-4813717)43-43(_____________________________________________

 מבצע נחשון על דרך 
מצדה, קומה 1, דירת 3 
חדרים, 76 מ"ר, מצוינת 

למשקיעים, הדירה 
מושכרת 2,800 ש"ח, 

4.5% תשואה, משופצת 
מהיסוד, מרוהטת חלקית, 

מחיר שיווק 750,000 ש"ח 
054-4813717)43-43(_____________________________________________

 למכירה, שכונה ו' 
החדשה מול הקריה 

החרדית, דירת 3 חדרים, 
קומה 3/4, 78 מ"ר, מעולה 

לחלוקה, דיל, 610,000, 
_____________________________________________)43-43(שיווק 054-4813717

 חדשה בבלעדיות, 
בשכונה ג', ברחוב שרעבי, 

דירת 3 חדרים, 76 מ"ר, 
קומה 1/4, מושכרת 

2,400, מעולה לחלוקה, 
מחיר שיווק 680,000

054-4813717)43-43(_____________________________________________

 בבלעדיות, מציאה! 
בבנין בוטיק, דירת גן 4 חד', 
120 מ"ר + גינה 100 מ"ר, 

נוף מרהיב, יחידת הורים, רק 
2,050,000 ש"ח גמיש "שחף 

_____________________________________________)45-45(נכסים" 054-9422194

 בבלעדיות, מציאה 
מטורפת! דירת 4 חד' + 

אופציה מבוטנת 40 מ"ר, נוף 
ירוק, 3 כ"א, רק 1,475,000 

ש"ח גמיש "שחף נכסים" 
052-5752500)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות בעליון 
המבוקש!!! דירת 3 חד', 

95 מ"ר + מרפסת 20 מ"ר, 
נוף, אופציות "שחף נכסים" 

054-9422194)45-45(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

 בלעדי בחברון 80 מטר, 
קומה ב' אחרונה, חזית, 3 

כ"א, 1,800,000, מפתחות 
במשרד תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 
90 מ"ר, מחולקת, 

ק"ב אחרונה, 3 כ"א, 
1,750,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

 בזבוטינסקי, ק"ב 
אחרונה, מחולקת ל- 2, 

מושכרת ב- 4,800 ש"ח, 
1,370,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

 בהזדמנות ברח' חברון, 
דירה גדולה שמורה 

ומרווחת, כ- 145 מ"ר 
כולל יחידה מושכרת, 

אופציה להרחבה, ק"ד, 
מעלית, חניה בטאבו, 
מיידי, מפתח בתיווך 

_____________________________________________)45-46(אשכנזי 058-5558815

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)45-45(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העיריה 
נותרו דירות מיוחדות, 4 חדרים 
2,190,000 ***5 חדרים החל 
מ- 2,400,000 054-8449423 

B.D.A 45-45(תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 4 

חדרים גדולה 2,500,000, 5 
חדרים 2,600,000 כולל חניה 
B.D.A 45-45(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבניה 
דירות נכה 1,300,000, 3 

חדרים 1,600,000 גמיש, 4 
ח' 2,000,000, 3 ח' פנטהאוז 
2,000,000, באזור הנביאים 4 
חדרים, משופצת ומושקעת, 

כחדשה, 2,050,000
B.D.A 45-45(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 א.פרל!! חדשה! 
כ- 107 מ"ר, ק"ק, 10 

מ.שמש, מ.ל- 3 יחי"ד, 
מעלית, א.להרחבה, 

1,720,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)45-45(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בלעדי! באזור העיריה 
בית פרטי 4 קומות, 370 

מ"ר מגרש, 300 בנוי + גג + 
חצר, משופצת ומושקעת, 
8,000,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)45-45(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בלעדי! באזור רמבם 

פנטהאוס 220 מ"ר, 160 בנוי, 
60 מרפסת בנויה על קומה 

שלמה, 4 כ"א, ק"ג, גג בטון, 
נוף פתוח, שמורה, 3,300,000 

_____________________________________________)45-45(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 מציאה!! א.אברבנאל 
דירת גן כ- 4.5 חד', כ- 
127 מ"ר, 27 מ.שמש, 
משופצת, 1,910,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)45-45(_____________________________________________

 חדשה בשוק, ע"י השומר 
חבקוק, דופלקס 8 חדרים, 

מחולקת, כ- 220 מ"ר, סוכה, 
מרפסת, חנייה בבניין, ק"ג, 

חזית, משופצת מהיסוד, 
3,500,000 ש"ח בבלעדיות 

תיווך ישיר במרכז
054-8535000)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות בהצבי דופלקס 
בקומה 3 ו- 4, כ- 150 מטר + 
אופציה גדולה "פנחס נכסים" 

055-6789653)45-45(_____________________________________________

 בלעדי! בבן גוריון אזור 
מנחם דופלקס 220 מ"ר, 

ק"ד + מעלית + חניה, 
משופצת + מרפסת גג גדולה, 

2,850,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

 ביהודה הנשיא דופלקס, 
מחולקת ל- 2 דירות, 135 
מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת 

כחדשה, 2,650,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

 למכירה דופלקס בחנה 
סנש, 6 חדרים, 190 מטר 

+ 3 מרפסות, במצב 
מצוין, 4,200,000 ש"ח 

_____________________________________________)45-45(חמד נדל"ן 050-6452128

 דופלקס 250 מ"ר, 
7 חדרים, מושקע, עם 

מרפסת גדולה, חמד 
_____________________________________________)45-45(נדל"ן 050-6452128

 ברב קוק השקט 
דופלקס גג 5.5 חד', 

150 מ"ר בטאבו, ק"ד, 
2 מפלסים, כניסה לכל 

מפלס, חניה מקורה 
בטאבו, מעלית שבת, 

מרפסת גג גדולה לסוכה, 
מיידית, 3,100,000 ש"ח, 

בלעדי מתיווך
054-3970200)45-45(_____________________________________________

 בלעדי ברב שך/חידא 
דופלקס 4 ח', קומה ג' + 

אופציה לחדר + סוכה, 
1,800,000 גמיש תיווך 

_____________________________________________)45-45(אלטרנטיב 054-5500263

 בברוט, למשקיעים, 
דופלקס 100 מ"ר, 

ואופציות, מושכרת ב- 
7,000 ש"ח, 1,990,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 בדב גרונר דופלקס 4.5 
חד', ק"ג, כ- 110 מ"ר, 

חניה בטאבו, 1,780,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות באבן שפרוט 5 
חד', קומה קרקע, 120 מטר 

+ מרפסת 10 מטר, משופצת 
_____________________________________________)45-45("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בקובלסקי 5 
חד', קומה ראשונה + מרפסת 

סוכה + יחידת דיור 40 מ"ר, 
2,550,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)45-45(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בפרל 6 חד', 
140 מ"ר, משופצת, קומה 

1 + יחידה 35 מטר, 3 כיווני 
אוויר "פנחס נכסים"

055-6789653)45-45(_____________________________________________

 בלעדי! באזור יהושוע 5 
חד', 116 מ"ר + חצר, ק"ק, 

כניסה פרטית, 3 כ"א, שמורה, 
2,220,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)45-45(_____________________________________________

 למכירה בגולומוב 
5 חדרים, 110 מטר + 

מרפסת + 2 חניות, 
מושכרת לעוד שנה, 

מחיר: 2,890,000 חמד 
_____________________________________________)45-45(נדל"ן 050-6452128

 למכירה דירת 5.5 
חדרים, 130 מ"ר, 

קומה 1, מעלית וחניה, 
משופצת, מושכרת ל- 5 

שנים, במחיר מציאה! 
_____________________________________________)45-45(חמד נדל"ן 050-6452128

 קריית הרצוג 6 חד', 
ק"א, מ.מהיסוד, ממ"ד, 

מ.שמש, 145 מ"ר, 
א.למעלית, 2,200,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)45-45(_____________________________________________

 דירה באבני נזר, קומה 
נוחה, עם מעלית, 120 

מטר, 4 חדרים + מטבח 
גדול, 3 כיווני אויר

_____________________________________________)42-45ש(052-7153475

 באבוחצירא 4.5 חד', 
כ- 95 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, 
חניה בטאבו, 1,750,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 ברחוב טרפון 4 חדרים, 
קומה ג' ואחרונה, גג 

רעפים, חזית, משופצת 
חלקית, 1,750,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756
)45-45(_____________________________________________

 בנויפלד 4 חדרים, 
משופצת, מרפסת סוכה 

ויחידת הורים, 2,100,000 
מיכאל גז S נכסים

_____________________________________________)45-46ש(054-3955515

 בבית יוסף לקראת 
גמר בניה, 4 חד' גדולה + 

מרפסת שמש ומחסן + 
נוף, ב- 2,295,000 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)45-45(_____________________________________________

 מציאה! בדב גרונר 
4 חד', חלק מדו 

משפחתי + גינה ענקית, 
אזור פסטורלי, רק ב- 

2,200,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)45-45(נכסים 050-4177750

 בעמק יזרעאל 4 וחצי חד' 
+ סוכה, 100 מטר, קומה 3, 
מעלית וחניה בטאבו, אופציה 

40 מטר, בסוף אישורים 
_____________________________________________)45-45("פנחס נכסים" 055-6789653

 באזור רמב"ם 4 חדרים, 
כ- 110 מטר + מעלית, 

2,000,000 ***4 ח', משופצת 
מהיסוד, 2,050,000

B.D.A 45-45(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בגבעת רוקח 4 חדרים, 
מחולקת, חדשה, מקבלים 

7,000 שקלים לחודש, 
 054-8449423 2,200,000

B.D.A 45-45(תיווך(_____________________________________________

 בלעדי! בבניה אזור 
שמעיה 4 חד', 97 מ"ר, ק"ב + 
מ. שמש, מעלית, חזית, כניסה 
בעוד שנה, 2,150,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

 בגניחובסקי 4 וחצי 
חד', כ- 95 מ"ר, ק"ג, 

מעלית, 1,720,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)45-45(_____________________________________________

 חדשה!! בקריית 
הרצוג 4 חד', כ- 94 מ"ר, 

מעלית, ממ"ד, סוכה, 
מ.שמש, 1,780,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)45-45(_____________________________________________



כ”א חשון- כ”ב חשון תשפ”ב   227/10/2021-28/10/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

לפרסום
03-6162228

עסקים

 בבלוי להשכרה/
למכירה, לקליניקה/

עסק/אולם שקט 
ק.קרקע מוגבהת, חזית, 

משופצת, 80 מ"ר עם 
כניסה נפרדת + אופציה 

להרחבה של 40 מ"ר, 
6,500 ש"ח, 2,060,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא/
קוטלר, קומה ב', 70 
מ"ר, מחולקים ל- 2 

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

להרחבה של 20 מ"ר, 
1,580,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 להשכרה בר"ע חנות 
תכשיטים ושעונים, כ- 20 

מ"ר, שכירות 3,000 
ש"ח, מוניטין + כל הציוד 
הנלווה )כספות, אזעקות, 

ריהוט(, 250,000 ש"ח, 
פרנסה בשפע, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)29-29(_____________________________________________

 להשכרה בלבד, 
בקרית הרצוג, מגרש 
מעל דונם, לאחסון או 
למבנה או לכל מטרה, 

לטווח ארוך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

דירות 
להשכרה

בני ברק

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים
 באיזור הרב שך 

סירקין, 2.5 חדרים, 
55 מ"ר, לא יח"ד, 

ק"א, במצב טוב, מידי, 
3,050 ש"ח בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)26-26(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

יחידות דיור

 לרציניים בלבד, מחיר 
מציאה, 5 חדרים, מרווחת, 
קומה ראשונה + 2 חניות 

+ מחסן גדול, חדש מקבלן 
_____________________________________________)39-50ש(050-7856208

חריש
+5 חדרים

+5 חדרים

 להשכרה בגינות דוד 
דירת 5 חדרים ענקיים, 

130 מ"ר + מרפסת 
גדולה, קומה א', כניסה 

מידית, 7,500 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ

054-6506501)42-42(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דירת 3 חדרים, במנחם 
בגין, משופצת, קומה 1, צמוד 

לתחבורה, 3 כיווני אוויר
_____________________________________________)42-45ל(050-6828941

 בהרב שר, חדר וחצי 
להשכרה, מאובזר, מרוהט 

וממוזג, 1,600 ש"ח לחודש 
_____________________________________________)42-45ש(050-9734807

 בק. הרצוג יח"ד, 
מקסימה, לזוג, מרוהטת, 

ממוזגת + נוף, מיידי, 2,600 
_____________________________________________)42-45ש(ש"ח 054-8435953

 בשיכון ה' חדר וחצי, 
מושקעת ומרוהטת, בבנין 

מפואר, 3 דיירים, 1,900 ש"ח 
_____________________________________________)42-45ש()קומה 1-( 054-3450241

אולמות

03-6162228

מעוניין למכור נכס? לקנות? להשכיר? מחפש עבודה? 
קורסים? ייעוץ ועזרה? מחפש צימר לנופש?

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי
03-6162228

מעוניין למכור נכס? לקנות? להשכיר? מחפש עבודה? 
קורסים? ייעוץ ועזרה? מחפש צימר לנופש?

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

 בגבעת שמואל 
בשכ' בית וקנטרי, 5 

חד' ענקית, 135 מ"ר, 
קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, 2 חניות ומחסן 
2,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק 
054-6506501)46-46(_____________________________________________

גבעת שמואל
+5 חדרים

פתח תקווה

ירושלים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 למכירה ברחוב אנה פרנק, 
דירה גדולה, יש מרפסת סוכה, 
בניין 4 קומות, מעלית וחניה, 
דירה אחת בקומה יהודה הס 

050-3003455)43-46(_____________________________________________

 3 חדרים, גניחובסקי קרית 
הרצוג, קומה א', שמורה, 

ממוזגת, ייחודי, 3,700 ש"ח, 
מיידית 052-2480939

_____________________________________________)43-46ל(03-6195580

 בבן זכאי 2.5 חדרים, 
חזית, קומה א', ממוזגת, 

_____________________________________________)43-46ל(3,200 ש"ח 050-6654879

 בר' עקיבא )פינת יונה 
הנביא(, חדר ענק )35 

מ"ר( + מזגן + מטבחון 
חדש, שרותים ואמבטיה, 
ק"ד )ללא מעלית(, 2,200 

_____________________________________________)43-46ש(ש"ח 052-7665551

 יונה גרין, בכפר 
אברהם, בהזדמנות, 

3 חדרים מרווחת 
ומשופצת, קומה 6 + 

מרפסת לסוכה
054-5410454
054-5498666)43-46(_____________________________________________

 בטאבו משותף בשבטי 
ישראל, 2 חדרים, 40 
מ"ר, קומה ג', חזית, 

מאובזרת קומפלט, 
950,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות דירת 2 חדרים, 
קומה 1, 62 מ', רח' אבטליון, 

 050-2321046 1,530,000
_____________________________________________)44-47(אופק מאיר נכסים

 דירה 85 מ"ר, לל"ת, 
שמורה, בהרב שך-ז'בוטינסקי, 

1,620,000 ש"ח, ק"א
_____________________________________________)44-1/22ש(054-8574487

4-4.5 חדרים

 בקרית משה הוותיקה 5 
חד', ק"א, מטופחת, יפה תיווך 
_____________________________________________)44-45ש(חן מיכאל נדל"ן 054-4313327

 ברחוב חברון דירת 
4.5 חדרים ענקית, 

עם מרפסות, מטבח 
בנפרד, סוכה, קומה ב' 

עם מעלית, חזית, מידי, 
5,200 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)44-44(_____________________________________________

 בהרצל 3 חדרים, בנין 
חדש, קומה ב', מעלית, מידי, 

_____________________________________________)44-45ש(3,800 ש"ח 053-3104856

 בגיבורי ישראל, מציאה! 
חדר מרוהט ליחיד, ממוזג, 

שקט, 1,800 ש"ח כולל
_____________________________________________)44-45ש(055-6787524

 יח' דיור 2 חד', חדשה, 
ברמת אלחנן + סוכה, 

מרוהטת + מוצרי חשמל, 
_____________________________________________)44-47ש(3,000 ש"ח 054-7708250

ירושלים
 בפרויקט רמות 360 
דירות 3,4,5 )אפשרות 
לטווח ארוך במיוחד(, 
כניסה מיידית, לל"ת 

 02-6595500)44-47(_____________________________________________  בעוזיאל 3 חד', 50 מ"ר, 
קומה מינוס 1 + אופציה 

לריהוט, משופצת, חדשה + 
מעלית, סוכה, חלונות גבוהים 

052-7671305)42-42(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ מתחרדים 
כ- 4 ח' + מעלית + חנייה 

+ סוכה גדולה, עורפית, 
1,500,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח', 100 מטר, 
בשיכון ה', בניין מחודש, 3 

כ"א + מעלית, קומה ב' + 
יציקה באותו קומה לעוד 100 
מטר מאושרת בעירייה תיווך 

_____________________________________________)45-45(אלטרנטיב 054-5500263

 בר"ע 4 חד', 83 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד!!! 1,630,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)45-45(_____________________________________________

 באברבנאל, בוטיק, 
4 חד', 100 מ"ר, 

ק"ב, מפוארת, חניה, 
2,000,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)45-45(_____________________________________________

 באביעד 4 חד', ק"א, 
כ- 100 מ"ר, משופצת 

מהיסוד, מ.סוכה, 
1,670,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)45-45(_____________________________________________

 בפלמ"ח 4 חד', 90 
מ"ר, ק"א, מפוארת!!! 

רק 1,680,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)45-45(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 קריית הרצוג 3 חד', 
60, ק"ד, א.להרחבה צד 

+ גג 180 מ"ר, שכנים 
בנו, 1,540,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)45-45(_____________________________________________

 מציאה! א.הצבי 
3 חד', כ- 68 מ"ר, 

א.להרחבה כ- 80 מ"ר, 
1,500,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

 ברחוב סירקין דירת 
3 חדרים, קומה ב', 80 

מ"ר, עורפית, 1,700,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756)45-45(_____________________________________________

 מציאה!! קהילות 
יעקב כ- 3 חד', כ- 50 

מ"ר, משופצת מהיסוד, 
כ.פרטית, 1,320,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות בבירנבוים 
3 חד', 70 מ', ק"ק 

מוגבהת + שלד 30 מ' + 
חצר 40 מ', 1,600,000 

מציאה!!! תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)45-45(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור 
שטרסר 3.5 חד', מרווחת 

ויפה + יחידת דיור + 
א.לבניה, 2,050,000 

ש"ח תיווך-
050-5749543)45-45(_____________________________________________

 3 חדרים, קומה א' 
+ מעלית, במצב מצוין, 

ברחוב גורדון, חניה בטאבו, 
1,950,000 ש"ח גמיש ללא 

_____________________________________________)42-45ל(תיווך 058-6111888

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות, 3 
חדרים, בטאבו משותף, 
ק"א, חזית, 1,150,000 

ש"ח כל דירה בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)42-42(_____________________________________________

 באיזור קוטלר 3.5 
חדרים, משופצים, ק"ק 
+ חצר גדולה + כניסה 

נפרדת, 1,730,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)35-35(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

ש. מאירוביץ
054-6506501)48-48(_____________________________________________

 בהרב אשי 3 חדרים, 
70 מ"ר, ק"ק מוגבהת 

+ 15 מ"ר מרפסת 
+ אופציה ענקית 

להרחבה!!! 1,800,000 
ש"ח, מציאה!! תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501 

03-5797756)32-32(_____________________________________________

 בעזרא נדבורנה 3.5 
חדרים, 80 מ"ר, קומה 
4 + מעלית, שמורה, 

1,740,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 ברחוב מימון בקרבת 
בית כנסת הגדול, דירה 3 
חדרים, מסודרים, קומה 

א', חזית, 1,470,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)05-05(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

2-2.5 חדרים
 בחברון 2.5 חד', 

ק"א, חזית, כ- 60 מ"ר, 
מעטפת כ- 12 מ"ר, 

1,599,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 בהרצל 2.5 חד', כ- 55 
מ"ר, ק"א, מסודרת ויפה, 

1,370,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

 בבית יוסף 2 חד', 
כ- 30 מ"ר, מפוארת, 

אופציות, 850,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)45-45(_____________________________________________

 במנחם בגין 2.5 חד', 
כ- 55 מ"ר, 3 כ"א, רק 

1,290,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

 בלעדי! ביהושוע 2.5 חד', 
60 מ"ר + אופציה 12 מ"ר 
כולל רצפה ועמודים, ק"א, 
חזית, 1,500,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

 בהרב שך 3 וחצי חד', 
כ- 80 מ', קומה ראשונה, 
משופצת מהיסוד "פנחס 

_____________________________________________)45-45(נכסים" 055-6789653

 באזור סוקולוב כ- 3 
חדרים, 70 מטר + אופציה 
להרחבה, גדולה, משופצת, 

1,650,000 גמיש
B.D.A 45-45(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

דימונה
 למכירה בדימונה, דירה 

מחולקת, מכניסה 3,000 
ש"ח, רק ב- 480,000 ש"ח, 
עיסקה מעולה להשקעה או 

למגורים רינה תיווך נדל"ן 
053-3170111)45-45(_____________________________________________

טבריה
3-3.5 חדרים

 בשזר המבוקש 3 חדרים, 
קומה ב', בנין חרדי, דירה 

מסודרת + אופציה להרחבה, 
רק 570,000 ש"ח ידידיה 

052-7166160)45-45(_____________________________________________

 רמות א': 5 חד' )102 מ"ר 
נטו(, גישה נוחה + סוכה 12 

+ 2 חניות + מחסן, מהקבלן! 
נוף, יחידת הורים, 2,750,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)45-45(_____________________________________________

 רמות א': 5 חד' )102 מ"ר 
נטו(, גישה נוחה + סוכה 12 

+ 2 חניות + מחסן, מהקבלן! 
נוף, יחידת הורים, 2,750,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)45-45(_____________________________________________

 רמות א': 4 חד' )71 
מ"ר נטו( + ת.ב.ע גדולה 

כולל תוספת גינה, ק"א, נוף, 
במקום המבוקש! 1,890,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)45-45(_____________________________________________

 רמות ב': 4.5 חד' )83 
מ"ר נטו(, ללא מדרגות 

+ סוכה + חניה פרטית, 
משופצת, נוף, יחידת הורים, 

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)45-45(הכוכבים: 02-5713375

 במרכז השקט דירת 
שותפים חוקית, משופצת, 
ק"ק, הכנסה 6,000 ש"ח 

)אופציה לתמ"א(, שתי יחידות 
של שני חדרים, 1,520,000 
_____________________________________________)45-45(ש"ח, מיידי 050-4811122

 בחיים כהן היוקרתי 4 ח', 
מסודרת, מעלית, חניה מקורה, 

בהזדמנות, 1,790,000 ש' 
050-4811122)45-45(_____________________________________________

 בסמילנסקי 3.5 חד', 
ק"ב לא אחרונה, 90 מ"ר, 
משופצת, קרובה לישיבת 
לומז'ה, 1,490,000 ש"ח

_____________________________________________)45-45(050-6610501 סתיו

 דירות להשקעה 
בקריות, החל מ- 

399,000 אלף, תשואה 
גבוהה שמעון

053-3242966)45-45(_____________________________________________

 דירה במתחם פינוי 
בינוי, רק ב- 650,000 
_____________________________________________)45-45(שמעון 053-3242966

 דירת 120 מטר 
)חלוקה ל- 3(, רק ב- 

900,000 שמעון
053-3242966)45-45(_____________________________________________

 מושכרת 2,500 
לחודש, 70 מטר, רק 

660,000 משה
053-6204448)45-45(_____________________________________________

קריות

 מציאה, 3 חדרים, 
ב- 650 אלף בלבד! משה 

053-6204448)45-45(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברמות דוד 6 חד', 
ק"ד, 200 מ"ר במפלס 

אחד, משופצת, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)45-45(_____________________________________________

קריית גת
+5 חדרים

 בקרית מלאכי מבחר 
דירות להשקעה, החל 

מ- 690,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

קריית מלאכי

 בטבריה 3 חד', ק"ק, 
משופצת, חדשה, 4,000 ש"ח 
*4 חד', ק"ק, מתאימה לנכה 

050-9857887)45-46(_____________________________________________

 בלוחמים, חדשה 
ומפוארת!! דירת גן 4 

חד', 90 מ"ר + חצר 60 
מ"ר, נוף, 6,600 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)45-45(_____________________________________________

 בלוחמים, חדשה 
ומפוארת!! דירת גן 2.5 
חד', 50 מ"ר + חצר 20 

מ"ר, מרוהטת, 3,600 
ש"ח מ.כהן-נכסים

052-7684074)45-45(_____________________________________________

 בורוכוב 4 חד', כ- 90 
מ"ר, משופצת, קומת 
כניסה + חניה, 4,300 

נדל"ן הקריה
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' בבן יעקב, 
קומה א' + חצר פרטית, 

משופצת + מעלית, 5,500 
ש"ח תיווך משה

050-6613987)45-45(_____________________________________________

 דירת 4 חד', כ- 80 
מ"ר, בירדן + חצר כ- 60 

מ"ר, כניסה נפרדת, 
אופציה לפעוטון, מיידי 

_____________________________________________)45-46ש(052-7433440

 נויפלד 25, 3 חדרים, 
קומה ג', ממוזגת, מטבח 

חדש, מוארת, מיידי, 3,300 
_____________________________________________)45-46ל(ש"ח 052-6020673

 בק. הרצוג 3 חד' + 
דוד"ש, ממוזגת, ק"ב, בנין 6 
דיירים, לזו"צ/מבוגר בלבד, 
_____________________________________________)45-48ש(3,300 ש"ח 054-6969961

 בגני גד יחי"ד חדשה, 2 
חדרים, 40 מ"ר, מרוהטת, 

ממוזגת, גנרטור
052-7670269)45-46(_____________________________________________

 במוהליבר, ליחיד/ה, ק"ק, 
כניסה נפרדת, מרוהטת, מיידי, 

_____________________________________________)45-48ל(2,000 ש"ח 058-7744502

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)45-46ח(תיווך 054-7432035

 מעונין לקנות דירה 3-4 
חדרים בסנהדריה במחיר סביר 

ללא תיווך קומה נוחה
_____________________________________________)45-46ח(054-7385609 ירושלים

 מחפש חנות או משרד 
בבני ברק? בשבילך 

אנחנו כאן תיווך דורון 
054-4980159)44-44(_____________________________________________

 דרוש משקיע 
לרכישת נכס נדל"ני בסך 

13 מלש"ח, תשואה 
מובטחת בסך 6% שנתי- 
חוזה שכירות למשך 10 

שנים נייד: 052-7164332 
_____________________________________________)45-46(משעות הצהריים

השקעות

 למכירה במירון 
אחוזת פאר על חצי 

דונם בנוי, 3 קומות + 
גינה וגג, מחולקת לחדרי 

אירוח ואולמות, כ- 50 
מיטות, קרוב לרשבי, 

ב- 7,200,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)45-45(נכסים 050-4177750

 הזדמנות להשקעה, 
ביונה הנביא דירה בטאבו, 

38 מ"ר, ק.קרקע
_____________________________________________)45-46ל(050-8113181

 רמות ב': דירת אולם 
פתוח )105 מ"ר נטו(, ללא 

מדרגות, 3 כיוונים, לכל שימוש 
או למגורים, 2,050,000 ש"ח! 

_____________________________________________)45-45(תיווך הכוכבים: 02-5713375

למכירה בקרית אתא!
השקעה שלא תחזור!

מחיר הדירה 800,000 ₪
הכנסה חודשית

כ- 5,000 ₪ בחודש

052-7102747

 2 דירות של 2.5 
חדרים, ברחוב שמעון 

בן שטח, קומה א', 
חזית, שופץ לאחרונה, 
מושכר ב- 6,500 ש"ח, 
2,100,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)45-45(_____________________________________________

 בלעדי כ- 60 מטר בדנגור, 
3 ח', קומה ג', זקוקה לשיפוץ 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)45-45(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 חדרים 
בטאבו באבוחצירא, קומה 

ג' + אופצייה לסוכה, חזית, 
1,435,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(_____________________________________________

 באברבנאל 3.5 חד', 
כ- 85 מ"ר, ק"ג, מעלית, 

3 כ"א, ח.בטאבו, 
1,630,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

 באביעד 3 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"ד, ג.בטון, 
א.מידית, 1,499,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 בקובלסקי 3 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, 

א.ענקית, 1,499,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)45-45(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 חד', 
ק.מוגבהת, כ- 80 מ"ר, 
מעטפת 40 מ"ר, חצר 
כ- 50 מ"ר, 1,620,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 בהרצל 3 חד' 
ענקית!!! 89 מ"ר, ק"א, 
חניה ומעלית, 1,600,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 א.שבזי 3.5 חד', 
כ- 65 מ"ר, ק.מוגבהת, 

משופצת, מ.סוכה, 
1,350,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)45-45(_____________________________________________

 מציאה! א.רח' אליעזר 
כ- 3 חד', כ- 50 מ"ר, 

שמורה, סוכה, כ.פרטית, 
1,250,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)45-45(_____________________________________________
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 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה ומקורה, 
דשא, פינות ישיבה ומרפסת 

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)28-28/22ש(077-5590283

 "רפאל בקתות אירוח"
2 צימרים עד 16 איש + גקוזי' 

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)48-48/21ש(מהדרין צמוד 053-7519198

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-33/2022ש(ונדנדות 052-5856465

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/21ש(04-6973389

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/22ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

160 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 

CX5 חדשות, 160 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

ב-3 שבועות. אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)29-02/2022ש(חינם 052-2514960

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

_____________________________________________)39-33/2022ש(077-40-900-70

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-31/2022ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

מחשבים
 מחשב נייד I5 מחודש, 

שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-41/21ש(054-4543701

השבת 
אבידה

השכרת רכב

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

 "שלוימלה הסעות" 
- 14,16,20,23 מקומות 

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-33/2022ש(050-7532336

הסעות

 השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 100 ש"ח, מקרן ליום 

50 ש"ח, הגברה ליום 80 ש"ח, 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח 

_____________________________________________)34-33/22ש(050-7801545

שידוכים
 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

גם לחסידים וליטאים גם 
פרק ב'. דרושות במאגר 
חסידיות וליטאיות. שדכן 
מקצועי עם המון הצעות 

_____________________________________________)33-03/2022ש(054-8422105

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

תכולות מגניזות ומחסנים 
_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

שיפוצים

 מרגישה חנוקה? 
מרגיש ללא כוחות? 

התקשרו ותקבלו 
בס"ד מוטיבציה וכלים 

להתמודד )ללא תשלום( 
_____________________________________________)43-46ש(054-8748069

ייעוץ ועזרה

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! כלי 
כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח
_____________________________________________)26-25/22ש(054-2821847

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

מסלסל שיער ומוברש, 
מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

remington, ב- 270 ש"ח 
054-6337121)33-36(_____________________________________________

ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 

אפשרות לשולחן וכסאות 
בנפרד, חדשים, בהזדמנות 

_____________________________________________)44-45ל(052-4227714  מכונת כביסה של חברת 
בוש, גרמנית, 7 קילו, חדישה, 

_____________________________________________)44-45ל(בהזדמנות 052-4227714

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/21ש(04-6989734

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/22ש(054-5989347 04-6987450

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-52/21ש(054-8042119 04-6989119

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)21-18/22ש(054-6388082

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/22(_____________________________________________

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)24-24/22ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

 "בקתות עלי גפן"- 3 
צימרים, נוף מרהיב, בריכה 

וגקוזי', חצר + מתקני גן 
_____________________________________________)24-23/22ש(054-6465188

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)51-50/21ל(054-8470055

 בכנען, 2 יחידות נופש, 
לזוגות/משפחות, מאובזרות, 

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

_____________________________________________)32-31/2022ש(058-5188846

עלמה
 "צימר הגליל עלמה"- 
וילת 4 סוויטות )16 איש(, 

מפוארת + גקוזי' בכ"א, בריכה 
מקורה, סנוקר, פינג פונג, נוף 

_____________________________________________)35-34/2022ש(מרהיב 052-8793288

 8 חד', ממוזגת + בריכה 
+ חצר גדולה + טרמפולינה 

ונדנדה, בית כנסת קרוב
053-2827371)26-52(_____________________________________________

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-51/21ש(050-6241690

 "ויטראז' בעתיקה" - 8 
חדרי ארוח יוקרתיים + 
חדר אוכל מאובזר, עד 

50 איש, למש' וקבוצות 
בלבד!! קרוב לביהכנ"ס 

קרליבך - חב"ד
_____________________________________________)25-24/22ש(052-7646814

צפת
 בעתיקה בצפת מול 

האר"י, 3 ח', לנופש, מאובזרת 
052-8484726 055-2984591)43-46(_____________________________________________

 וילה 4 חד' + סלון, פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מנגל, בריכה מקורה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

_____________________________________________)47-45/21ש(050-4296661

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

מדהים + חצר + בריכה + 
_____________________________________________)44-03/2022ש(גקוזי' 052-4595914

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)44-45ש(קרליבאך 052-7153475

 צימר חדש לזוג + 2, 
מרוהט ברמה גבוהה + גינה, 
אופציה לסוכה, בשכונת "נוף 

מירון", קרוב לעתיקה
_____________________________________________)33-32/22ש(052-2607031 )גם וואצאפ(

 לזוגות ומשפחות בין בתי 
הכנסת בלב העתיקה צימרים 
מפוארים, מאובזרים וממוזגים 

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים- 
מתחם וילות 9-45 חדרים, 
נוף, בריכות, ג'קוזי, חדר 
אוכל, בית כנסת קרוב, 

מאובזר היטב
050-6481288

054-8469788 )תמונות 
_____________________________________________)41-40/22ש(באתר(

 בעתיקה! בס"ד, צימר 
לתפארת, למשפחות ובחורים, 

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

_____________________________________________)42-41/2022ש(052-7623725

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

- חולית שטח ייחודי מס' 
1 בארץ, אפשרות לנהיגה 
עצמית, אופציה לצימרים

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 050-7362739

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה 052-4714818
_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

מוצרים 
ושירותים

מכוניות

גמחים
 גמ"ח של מוצרי פרחים, 
קנדלברות, לשבע ברכות, בר 

מצוות, ובריתות, וכו', לפרטים 
_____________________________________________)42-42(054-8449588 מירי

 לכל מי שמעוניין ללמוד 
משניות לע"נ ללא עלות

052-7195563)42-42(_____________________________________________

 כ"ק האדמור מפרס מקבל 
קהל, להתקשר אחה"צ לנייד 

058-3275870)44-47(_____________________________________________

 אבד צמיד זהב באזור 
_____________________________________________)44-45ח(י.אלון בק.הרצוג 054-8464910

 מעוניין לקנות במחיר 
סימלי מגילת אסתר כשרה 

_____________________________________________)44-45ח(לקריאה 055-6740019

 למכירה מייבש כביסה 
קריסטל 6 קילו מצב מצויין 

_____________________________________________)44-45ח(340 ש"ח בלבד 053-3076507

 קיטורן + זרוע חברת 
מורפי ריצ'רדס חדש מנקה 
ומחטה במחיר 500 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(לפרטים 052-5216686

 שואב אבק הובר תקין 70 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 300 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-3463482

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(054-3558949

 למכירה בהזדמנות מסך 
מחשב לכל מטרה במצב 
מצוין PILOT ב- 230 ש' 

_____________________________________________)44-45ח(055-9178123

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 360 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)44-45ח(053-3076507

 למכירה פקס HP מצב 
מצוין + סורק + צילם + 

הדפסה 160 ש"ח בלבד
_____________________________________________)44-45ח(053-3076507

 למכירה מדפסת מצוינת 
_____________________________________________)44-45ח(90 ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה 2 מיטות יחיד עם 
גלגלים 120 ש"ח כל מיטה 

_____________________________________________)44-45ח(053-3076507

 למכירה ארונית כתר 
90 ש"ח + עמודון 5 מדפי 

פלסטיק כתר חזקים וגדולים 
_____________________________________________)44-45ח(120 ש"ח בלבד 053-3076507

 למסירה! כוננית ספרים 5 
מדפים )80/30/200( פגם קל 

ברגלית אבל יציבה
_____________________________________________)44-45ח(054-8410050

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות עם 
2 מזרונים 500 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)44-45ח(03-6199806

 דלתות פנדור בצבע עץ 
במצב מצוין רק ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-7619852

 מיטת ילדים מעץ מלא 
במצב מצוין ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-7619852

 שולחן סלון 1.6*1 מ' 
נפתח 2.4 מ' 200 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(052-7698207

 2 ספפות ורודות + מיטה 
מתחת עם ארגז 200 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(058-7082128

 2 מיטות גדולות מעץ 
מסיבי בצבע חום 200 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(058-7082128

 4 כסאות בר בצבע שחור 
במחיר מצחיק 240 ש'

_____________________________________________)44-45ח(052-2449315

 מיטת ספה מצויינת וארגז 
מצעים ב- 500 במקום 1,800 

_____________________________________________)44-45ח(052-7196606

 רצפות פרקט מלבניות 
בצבע חום חדש באריזה כ- 16 

מ"ר ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)44-45ח(052-7134652

 מזנון 4 מטרים, עץ 
בוק מלא, צבע אגוז הכולל 

וטרינות, מראות, מצב מצויין, 
_____________________________________________)41-44(במחיר מציאה 050-6734292

תינוקות

 להשכרה, בלעדי, 
מציאה, חנות 130 מ"ר, 
ברבי עקיבא/הרב קוק, 

חזית, מיקום פצצה, 
15,000 ש"ח לכל מטרה 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)01-01(_____________________________________________

חנויות

 בר' עקיבא 143 ב"ב, 
להשכרה חנות 17 מ"ר, 4,500 

_____________________________________________)44-45ש(ש"ח, לל"ת 053-8526896

 למכירה חנות ברבי 
עקיבא, חזיתית, מפוארת, 
ללא תיווך, לרציניים בלבד 

_____________________________________________)44-47ל(050-2899019

 חנות ברחוב ז'בוטינסקי 
20 ב"ב, 1,100,000 ש"ח, 30 
_____________________________________________)44-45ל(מטר 054-6399415 מתוחזקת

 להשכרה בז'בוטינסקי, 
מיקום מעולה, לכל מטרה, 
_____________________________________________)44-45ל(לטווח ארוך 052-3622501 

מבנים
 בקריית הרצוג מבנה 
7 חד' + אולם ומטבח, 
מתאים ל- 30 מיטות, 

לישיבה או למוסד וכו', ב- 
20,000 ש"ח להב נכסים 

050-4177750)45-45(_____________________________________________

מגרשים
 קניה ומכירה, אדמות 

חקלאיות, בכל הארץ, 
במחירים הגונים
052-2457617)34-07/2022(_____________________________________________

 קונים מגרש עם חקלאים 
_____________________________________________)34-07/2022(בכל הארץ 052-2457617

משרדים
 38 מ"ר, במרכז ב"ב, 

נגיש, שרותים נפרדים, מחולק, 
_____________________________________________)44-45(משופץ 050-6751600 שמעון

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/21ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

- 8 חד', 26 מיטות. 
בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

_____________________________________________)48-47/21ש(055-2275344

בני ברק
 באזור צפניה, יחידת דיור, 
יפה, משופצת, מרוהט חדש, 

מרפסת סוכה, קומה א', סלון 
_____________________________________________)45-46(גדול, אמבטיה 050-9383007

 במצלר 21, לשבתות/
שבועי/יומי/שעות, דירת חדר, 

ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 
וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)44-17/2022ש(052-7613554

בר יוחאי
 2 יח' ארוח מרווחות, 

מאובזרות, מטופחות, גינה 
גדולה + מתקני גן

_____________________________________________)23-22/22ש(052-3452522 052-3771789

 חדש!! 2 יחידות ארוח 
מפוארות! נקיות! ג'קוזי, 

בריכה, מרפסות, נוף, חצר 
ענקית, מתקנים, גם לקבוצות 

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

לפרסום
03-6162228

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

טבריה
 מבצע חורף, 5 חד', 

מרפסת לכנרת וגולן, מדורג, 
חצר, תח"צ במקום

_____________________________________________)45-45ש(050-4124556

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

מרפסת ענקית עם נוף לכנרת 
_____________________________________________)17-16/22ש(050-9770828 050-5770828

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

מרווחות ומפוארות, 5 דק' 
הליכה מהטיילת והכנרת, א. 

לחדר אוכל 050-8818678 
_____________________________________________)29-28/22ש(050-8885275

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)50-49/21ש(050-8954654

 2 חד', יפה ומטופחת + 
מרפסת גדולה + נוף לים, 

ק"ק, אזור חרדי, קרוב לכנרת 
_____________________________________________)39-50ש(052-8355839

 במגדלי המלכים! שבת 
נחמו מחמישי עד ראשון - 

1,400 ש"ח, 5 דק' למדרחוב 
+ מרפסת נוף, עד 4 ילדים 

_____________________________________________)42-01/2022ש(054-6511250/350

 יחידת נופש 30 מ"ר, עד 
6 נפשות + חצר 100 מ"ר, 

משופצת, ממוזגת ומאובזרת, 
_____________________________________________)22-22/22(כ. פרטית 050-9960113

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

ביהכנ"ס 052-7646764
_____________________________________________)46-46/21ש(052-7634389

ירושלים והסביבה

יבניאל

 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

דשא + נוף, 2 חד' שינה + 
יח' הורים 053-7173048 

_____________________________________________)39-38/2022ש(02-5382304

 בס"ד, צימרים יפים ליד 
ירושלים, לאברכים, בריכה 
פרטית, ענקית, מחוממת, 

ג'קוזי, 250 ללילה
_____________________________________________)39-06/2022ש(055-6697474

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)33-25/2022ש(053-3226630

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
לסוויטה 052-3540874

_____________________________________________)44-3/22ש(053-3163352

 בגאולה, דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 
במגוון גדלים 053-3184783 

_____________________________________________)2-1/22ש(058-3284786

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)31-31/2022ש(050-6217759 02-5361771

 "בנצימר" - נופי ירדן - 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 

 דירת ארוח מפוארת 
במרכז ירושלים )לשומרי 

שבת(, מאובזרת ונקיה מאד 
_____________________________________________)36-9/22ש(054-9426629

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

ספא, בריכה פרטית, ביהכנ"ס, 
מבצע! 2 לילות 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)36-35/22ש(052-8741443

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

ב- 10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)05-05/22(במקום 050-3388668

מושב תרום
 מזל-ארוח כפרי- וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות, גזור 

_____________________________________________)41-40/2022ש(ושמור!! 052-8013000

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/2022ש(וחדר אוכל. 054-6987257

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + גקוזי' בכל דירה, 
חדר אוכל וחצר גדולה עם 

_____________________________________________)36-35/22ש(משחקים 052-2979067

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

זוגות + חדר אוכל, נוף מרהיב, 
סמוך לרשב"י 052-4478055 
_____________________________________________)36-35/22ש(052-5226788 04-6980585

קרוואנים
 להשכרה קראוון נגרר 

בצפת והאזור, החל מ- 300 
ש"ח, מתאים לרכב שרוחבו 
192 ס"מ, אפשרות לשינוע 

_____________________________________________)45-4/22ש(052-7602522

צווארונים
 חדש בב"ב, צוארונים 
לנשים ונערות, 45 דגמים 

שונים בתחרות מהממות, 54 
_____________________________________________)45-48ש(ש"ח 055-9809888

 אבדה שקית בקו 6 בבני 
ברק בסוכות עם ספר חולצה 

_____________________________________________)45-46ח(וכסף 052-7624122

 בערב חג סוכות נמצאה 
טבעת בקופסת מתנה באזור 

_____________________________________________)45-46ח(ר' עקיבא 052-7157077

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל 
_____________________________________________)45-44/22ש(052-7674348

 מעונין לקנות קלנועית 
לנוסע בודד או זוגית תקינה או 

_____________________________________________)45-46ח(תקולה 050-5343924

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים ב"ב

_____________________________________________)45-46ח(050-5343924

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)45-46ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)45-46ח(בתרומה 054-7938941

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)45-46ח(סימלי 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)45-46ח(ילדים 050-6651365

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)45-46ח(052-3595314

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)45-46ח(ומפרשים 054-7432035

 מעוניין במברגה 
חשמלית/אפשרי במקולקלת 

_____________________________________________)45-46ח(בתרומה 054-7432035

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)45-46ח(בתחום 052-7396092

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)45-46ח(054-7938941

 דרוש שנאי 6V למכונת 
חישוב במצב תקין

_____________________________________________)45-46ח(050-5343924

 לישיבה דרושים הספרים 
חזון עובדיה וילקוט יוסף 
_____________________________________________)45-46ח(למסירה 050-4136233

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידר קיסר בקלנועית 

_____________________________________________)44-45ח(יחיד או למכור 053-4190416

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)44-45ח(או ישנה 052-3595314

 לישיבה חדשה בב"ב 
דרושים מזגנים ארונות 

)לפנימיה( סטנדרים כסאות 
מכונת ייבוש סירים וילונות 

_____________________________________________)44-45ח(053-3133509

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)44-45ח(אלקטרה 052-3595314

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)45-46ח(052-7396092

 מכונת תפירה דגם ברנט 
_____________________________________________)45-46ח(500 שקלים 052-7396092

 מגהץ אדים חדש באריזה 
FRIMA ב- 130 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)45-46ח(052-2786557

 מחשב נייד לנובו טינקפד 
זיכרון 500 גיגה 500 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(052-3018899

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב מזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בפתח תקוה 052-2786557

 למכירה מסך למחשב 
לכל מטרה במצב מצוין חברת 

PILOT ב- 230 ש'
_____________________________________________)45-46ח(055-9178123

 גמבוי מיני בוי מצב חדש 
ב- 99 ש"ח במקום 320 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(יש קבלה 052-7154435

 שואב אבק דייסון חובט 
מצב טוב 130 ש"ח נייד

_____________________________________________)45-46ח(052-8620743

 מייבש כביסה כחדש 400 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח טל': 03-6164773

 מחשב נייד מצוין לצפיה 
וכתיבה מתאים לאברכים 500 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 053-3346080

 מסך מחשב LED דק 
ויוקרתי חדש באריזה!! 300 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 058-4884455

 תנור אפיה מוסדי מעולה 
_____________________________________________)45-46ח(500 ש"ח 050-4136333

 מיחם לשבת 40 כוסות 50 
ש"ח במצב מצוין

_____________________________________________)44-45ח(054-8491154

 מכונת תפירה חשמלית 
ברנט 500 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)44-45ח(054-7432035

 למכירה מקרר גלידה 500 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח טלפון: 052-7676443

 מיקרוגל של חב' שארפ 
במחיר מציאה 120 ש'

_____________________________________________)44-45ח(052-8494774

 שואב אבק דייסון חובט 
מצב טוב 130 ש"ח נייד:

_____________________________________________)44-45ח(052-8620743

 הוברבורד שטח במצב 
מעולה ב- 500 ש"ח במקום 

_____________________________________________)44-45ח(1,500 052-7196606

 מכשיר אטמור חדש 
לחסכון לחימום מים בפ"ת 

 SKW לאמבטיה או למטבח
_____________________________________________)44-45ח(ב- 150 ש"ח 052-2786557

 נגן ביזנס כחדש מהאריזה 
+ אוזניות איכותיות ב- 200 

_____________________________________________)44-45ח(055-6775680

 ספה בודדת במצב מצוין 
צבע מקורי 150 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)45-46ח(050-4166201

 שידה 4 מגירות מצב טוב 
_____________________________________________)45-46ח(ב"ב 100 ש"ח 050-4166201

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)45-46ח(050-3337530 אבנר

 מראה 70/75 חדשה 
במצב מצוין 150 ש"ח

052-4213421 פתח תקווה 
_____________________________________________)45-46ח(שולי

 שולחן זכוכית לגינה במצב 
מצוין 300 ש"ח 052-6565524 

_____________________________________________)45-46ח(הוד השרון עידן

 מנשא לתינוק ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(050-4158480

 מזרן לעריסה ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(050-4158480
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מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 
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 מיטת תינוק מעץ + 
מזרון 500 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)45-46ח(050-4107696

 עגלה משולבת + 
טרמפולינה + כסא בטיחות 

_____________________________________________)45-46ח(200 ש"ח 050-9089110

 בהזדמנות לול גדול מעץ 
+ שטיח פעלולים רק 150 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 050-9089110

 לול פלסטיק במצב מצוין 
80-90 ס"מ 130 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7655652/3

 למכירה טרמפיסט + 
ישיבה כחדש 450 ש"ח טל': 

_____________________________________________)45-46ח(054-8471351

 כורסת פוף לילדים סגול 
לילך כחדשה ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(053-3123919

 מזרן ללול מידות 84*97 
ס"מ כחדש ממש ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(053-3123919

 מזרן למיטת תינוק שילב 
ב- 60 ש"ח בלבד

_____________________________________________)45-46ח(050-4158480

 כסא אוכל עם מגש 
מתקפל דק ב- 40 ש"ח צבע 

_____________________________________________)45-46ח(תכלת 050-4158480

 כסא אוכל איקאה ללא 
מגש ב- 20 ש"ח בלבד

_____________________________________________)45-46ח(050-4158480

 כסא אוכל על כסא ללא 
מגש ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-4158480

 סלקל לרכב ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(050-4158480

 בוסטר ב- 15 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(050-4158480

 בוסטר עם משענת ב- 25 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 050-4158480

 אמבטיה לתינוק + מעמיד 
ב- 35 ש"ח אפשרות כל חלק 

_____________________________________________)45-46ח(בנפרד 050-4158480

 כסא לאמבטיה ב- 5 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(050-4158480

 עגלה משולבת שכיבה + 
ישיבה ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-4158480

 עגלת בוגבו דגם פרוג 
שמורה כולל אמבטיה וטיולון 
_____________________________________________)45-46ח(450 ש"ח ב"ב 054-8412976

 טיולון מקרלן תאומים 
צבע כחול 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)45-46ח(050-4107696

תקשורת

 למכירה עגלת טיולון עם 
אמבטיה מפוארת 500 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(בלבד 053-3076507

 עגלת מוצי אפורה 
אמבטיה + טיולון מצב טוב 

_____________________________________________)44-45ח(מאד 500 ש"ח 054-8411602

 לול + מזרון טרמפולינה + 
משטח זחילה רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(פלאפון: 050-9089110

 עגלת בוגבו B3 + שק 
שינה + כיסוי לגשם שמורה 

_____________________________________________)44-45ח(500 ש"ח 052-7648875

 עגלה איזי בייבי אפור 
חדשה + אמבטיה תינוק עם 

רגליים 400 ש"ח
_____________________________________________)44-45ח(050-4110991

 פלאפון C2 כולל בטריה 
איכותית וכבל טעינה ב- 100 

_____________________________________________)44-45ח(055-6775680

 פלאפון כשר נוקיה 208 
משומש עם מטען 80 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(050-4087927

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

כללי

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

מנטה + סרט + כיסים 25 
_____________________________________________)34-37(ש"ח 050-4188702

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-37(לחולצה 058-3206802

 ספרי לימוד- ביה"ס 
יסודי רמת אהרן וסמינר 
בית יעקב, בחצי מחיר 

054-8527470)34-37(_____________________________________________

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל אפשר להשאיל 

בחנקין 3 דירה 6
_____________________________________________)28-29ח(054-8422105

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר 25 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)44-45ח(בירושלים 052-7191446

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 10 שקל 

_____________________________________________)44-45ח(055-6768157

 רגליות לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)44-45ח(30 שקל 055-6768157

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)44-45ח(לרפידות דיסק 055-6768157

 בקרים לחשמליות 350 
וואט 170 שקל 500 וואט 230 

_____________________________________________)44-45ח(שקל 055-6768157

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי יחד ב- 20 

_____________________________________________)44-45ח(שקל 054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ רגיל 
לאופניים חשמליות או רגילות 
כולל פנימית וצמיג 40 שקל 

_____________________________________________)44-45ח(054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג אינץ 10 שקל
_____________________________________________)44-45ח(054-3177932

 גלגל 14 אחורי 20 שקל 
גלגל 16 אינץ אחורי 20 שקל 

_____________________________________________)44-45ח(054-3177932

 סקייטבורד 20 שקל 
אופני ילדים 40 שקל 20 אינץ 

_____________________________________________)44-45ח(054-3177932

 שלדות אופניים חשמליות 
להרכבה מהירה 40 שקל 

_____________________________________________)44-45ח(054-3177932

 צמיגי קורקינט 8 וחצי 
אינץ שיאומי 2 30 שקל

_____________________________________________)44-45ח(054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
אינץ 25 שקל צמיג 10 שקל 

_____________________________________________)44-45ח(054-3177932

 מנועים לרכב לילדים 20 
_____________________________________________)44-45ח(שקל ליחיד 054-3177932

 למכירה מזוודה + פקס + 
מסך מחשב + סלקל 80 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(בלבד כל פריט 053-3076507

 2 תמונות מפאזל 
מרהיבות ביופין )80*100( 200 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-3463482

 למכירה תוכי קוקטייל 
_____________________________________________)44-45ח(חמוד 300 ש"ח 052-7624122

 כיסוי לרכב חיצוני M חדש 
באריזה מתאים לכל רכב 150 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח נייד: 052-2437292

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(03-6199806 בערב

 כיריים בילדאין 4 להבות 
סאוטר שחור תקינות 200 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-3463482

 מעמד מרשים ל- 2 נרות 
שבת + הברכה 100 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-3463482

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)44-45ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 מעיל עור שחור לגבר 
מידה 52 במצב מעולה 250 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-2786557

 מגהץ קיטור 100 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(בני ברק 050-4174525

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)44-45ח(052-7396092

 למכירה! תוכי דררה + 
כלוב האכלת יד לא נושך רק 

_____________________________________________)44-45ח(250 ש"ח 050-4180104

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(מרדיקס 054-7938941

 חליפת בר מצוה צבע 
אפור בהיר 3 חלקים במצב 

חדש מחיר 450 ש'
_____________________________________________)44-45ח(052-2449315

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל:

050-5291073 אבנר:
_____________________________________________)44-45ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 
דניאל: 050-5291073 אבנר: 

_____________________________________________)44-45ח(050-3337530

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)44-45ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 תוכון לא האכלת יד ב- 40 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 050-5594690

 למכירה אופני הרים 24 
אדום שחור כחול כ"א 350 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח מגיל 10 054-2819921

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 במצב מצויין 130 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 054-2819921

 תיק נשים מודרני מעור 
אמיתי חדש ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(לפרטים 053-3133298

 רצפות פרקט מלבניות 
בצבע חום חדש באריזה כ- 16 

מ"ר ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)44-45ח(052-7134652

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(למדף בב"ב 052-7600336

 אהיל לבן דמוי תחרה 
לתליה מהתקרה 40 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בב"ב 052-7600336

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)45-46ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 מציאה!! גרבים אלסטיות 
חדשות! )ירך( לחץ L2 חברת 

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(050-4176661

 למסירה תיק סמינר תקנון 
בצבעי כחול תכלת מצב מצוין 

_____________________________________________)45-46ח(בב"ב 052-7600336

 ארון ויטרינה קטן בצבע 
לבן עתיק רק 150 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-9089110

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר 25 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)45-46ח(בירושלים 052-7191446

 בהזדמנות מזוודה גדולה 
כחדשה רק 180 ש"ח -050

_____________________________________________)45-46ח(9089110

 כיור במידה קטנה איכותי 
_____________________________________________)45-46ח(חדש 500 ש"ח 050-8557339

 חגז חדש באריזה 300 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 050-4166201

 אקווריום באורך מטר + 
משאבה דרוש תיקון רק 60 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 למכירה שער מברזל 
במצב מצויין מחיר מציאה 500 
ש"ח + אופניים לילדים קטנים 

_____________________________________________)45-46ח(130 ש"ח 054-2819921

 כרית נוחות למיטה עמינח 
כמעט חדשה גודל 60*60 

בב"ב 80 ש"ח במקום 180 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7600336

 תופסן חדש לפלאפון עם 
זרוע מתכווננת וגמישה ב- 70 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7154435

 דיסק שמע ל"ג בעומר 
במירון ווברמן 8 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 ספרי קודש במצב חדש 
בחצי מחיר לפרטים:

_____________________________________________)45-46ח(03-6496130

 3 תוכונים )זוג+1( כלוב 
גדול ואוכל 150 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7640622 

 למכירה ארנבת + כלוב 
_____________________________________________)45-46ח(200 ש"ח טל': 054-8471351

 סכו"ם נירוסטה חדש 
באריזה 6 סועדים נעמן פורצלן 

_____________________________________________)45-46ח(80 ש"ח 050-4087927

 4 כובעי נשים עם שוליים 
במצב מעולה 80 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-4087927

 מגהץ שיער קנדי 40 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(בבני ברק 052-7600336

 אהיל לחדר ילדים ירוק 
40 ש"ח לבן 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 בושם לאישה חדש מון 
פריז איב סאן לורן אינטנסמנט 
90 מ"ל 290 ש"ח במקום 410 

_____________________________________________)45-46ח(058-3233170

 מציאה! שמלת אירועים 
מהממת קטיפה סגול מידה 

40 כחדשה ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(053-3123919

 שמלה מהממת תואמת 
כחדשה לילדה כבת 4 ב- 100 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 053-3123919

 תמונה יוקרתית גדולה 
וממוסגרת כחדשה ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(053-3123919

 שטיח שאגי עגול סגול 
כחדש ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(053-3123919

 מעמד מיוחד לעיתונים 
כחדש ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(053-3123919

 קבל מיקרו SD סנדיסק 
32 ג"ב מלא שיעורים משניות 

ותנ"ך, בחינם!! לפרטים: 
taamu100@gmail.com)45-48(_____________________________________________

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה 10 תוכונים 
צעירים ב- 350 ש"ח בלבד 

ותרנגולת מטילה ב- 75 ש"ח 
בלבד בישוב חשמונאים

_____________________________________________)45-46ח(08-9765927

 למכירה תוכי קוקטייל 
_____________________________________________)45-46ח(חמוד 300 ש"ח 052-7624122

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל:

050-5271073 אבנר:
_____________________________________________)45-46ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 
דניאל: 050-5291073 אבנר: 

_____________________________________________)45-46ח(050-3337530

 מכונת תפירה מרדיקס 
_____________________________________________)45-46ח(500 ש"ח 054-7938941

 למכירה שמלת ערב 
יפה ואיכותית מידה 44 כולל 

שרשרת וצמיד 400 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(054-5482231

 למכירה סט תכשיטים 
לכלה שרשרת עגילים וצמיד 
בצבע כסף יפה ואיכותי 300 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-5482231

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(054-8490548

 שמלת חתונה שחור 
זהב מידה 14 150 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)45-46ח(058-3233170

 גליונות עיתון ילדים 
מגדלור כרוכים בכריכה חזקה 

20 ש"ח לכרך ב"ב
_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 למכירה 2 ז'קטים בנים 
אנג'לס ואלטון מידה 10 תכלת 

וכחול דוגמא עדינה 30 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(כ"א 054-8452546

 למכירה ווסטים אנג'לס 
מידות 7 ו- 10 חאקי עם 

דוגמא 20 ש"ח כ"א
_____________________________________________)45-46ח(054-8452546

 תוכונים ב- 35 ש"ח ליחיד 
_____________________________________________)45-46ח(בבני ברק 054-8423165

 מכונת תפירה 500 
שקלים דגם ברנט

_____________________________________________)44-45ח(052-7396092

 לאספנים סדרת מטבעות 
עובי כפול 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)44-45ח(050-4174525

 שעון חדש באריזה 
GANT אחריות לשנתיים 

500 ש"ח טל': 02-5376012 
_____________________________________________)44-45ח(052-7109034

 הספר החדש של ר.קפלר 
שניה לפני האור 30 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-7170406

 למכירה שמלת ערב בצבע 
זהב יפה ואיכותית מידה 44 

כולל שרשרת וצמיד 400 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(054-5482231

 למכירה סט תכשיטים 
לכלה שרשרת עגילים וצמיד 

בצבע כסף יפה ואיכותית 300 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 054-5482231

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 כובע כמעט חדש 250 
_____________________________________________)44-45ח(גמיש ב"ב 054-8491154

 בלונים לסודה סטרים מלא 
70 ש"ח ריק 20 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(052-2786557 בפתח תקוה

 למכירה! תוכי קוואקר 
מתחיל לדבר רק ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(כולל כלוב 050-4180104

 אקווריום פנורמי + עמודי 
שיש ואביזרים שמור במיוחד! 
_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח כ"א 058-3274726

 מזוודה גדולה במיוחד 
כחדשה רק 180 ש"ח פלאפון 

_____________________________________________)43-44ח(050-9809110

 למכירה בבני ברק דררות 
במחיר 150 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)43-44ח(לפרטים 055-6769951

 TREK למכירה אופני 
הילוכים 500 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-4107904

 למכירה אופני הילוכים 
מידה M ב- 500

_____________________________________________)43-44ח(050-4107904

 אקווריום באורך מטר + 
משאבה דרוש תיקון רק 100 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 חליפת בר מצווה בצבע 
אפור בהיר 3 חלקים במצב 

חדש מחיר 450 ש'
_____________________________________________)43-44ח(052-2449315

 דיסק שמע ל"ג בעומר 
במירון ווברמן 8 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336

 כיסוי לרכב חיצוני M חדש 
באריזה מתאים לכל רכב 150 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח נייד: 052-2437292

 ילקוט ניקי + קלמר תואם 
מצב מעולה 80 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336

 מגהץ שיער קנדי 40 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(בבני ברק 052-7600336

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(054-8490548

 למכירה תוכי קוואקר 
מתחיל לדבר רק ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(כולל כלוב 050-4180104

 למסירה חולצה וחצאית 
שיפון בהיר מידה 36 טל': 

_____________________________________________)43-44ח(03-6799580

 בבני ברק 50 גליונות 
קומיקס מ- 100-150 50 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(054-8457681

 בבני ברק גיפ ממונע לילד 
במצב חדש + נגרר 400 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(054-8457681

 שלדות אופניים חשמליות 
להרכבה מהירה 40 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 צמיגי קורקינט 8 וחצי 
אינץ שיאומי 2 30 שקל

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
אינץ 25 שקל צמיג 10 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 אהיל לחדר ילדים ירוק 
40 ש"ח לבן 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336

 למכירה! תוכי דררה + 
כלוב האכלת יד לא נושך רק 

_____________________________________________)44-45ח(250 ש"ח 050-4180104

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(מרדיקס 054-7938941

 חליפת בר מצוה צבע 
אפור בהיר 3 חלקים במצב 

חדש מחיר 450 ש'
_____________________________________________)44-45ח(052-2449315

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל:

050-5291073 אבנר:
_____________________________________________)44-45ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 
דניאל: 050-5291073 אבנר: 

_____________________________________________)44-45ח(050-3337530

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)44-45ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 תוכון לא האכלת יד ב- 40 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 050-5594690

 למכירה אופני הרים 24 
אדום שחור כחול כ"א 350 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח מגיל 10 054-2819921

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 במצב מצויין 130 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 054-2819921

 תיק נשים מודרני מעור 
אמיתי חדש ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(לפרטים 053-3133298

 רצפות פרקט מלבניות 
בצבע חום חדש באריזה כ- 16 

מ"ר ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)44-45ח(052-7134652

 כובע כמעט חדש 250 
_____________________________________________)44-45ח(גמיש ב"ב 054-8491154

 בלונים לסודה סטרים מלא 
70 ש"ח ריק 20 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(052-2786557 בפתח תקוה

 למכירה! תוכי קוואקר 
מתחיל לדבר רק ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(כולל כלוב 050-4180104

 למסירה תיק סמינר תקנון 
בצבעי כחול תכלת מצב מצוין 

_____________________________________________)43-44ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל:

050-5291073 אבנר:
_____________________________________________)43-44ח(050-3337530

 למכירה ציוד לדגי נוי 
לבעלי החיים דניאל

050-5921073 אבנר
_____________________________________________)43-44ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 
דניאל: 050-5291073 אבנר 

_____________________________________________)43-44ח(050-3337530

 למכירה שער מברזל + 
משקוף + מנעול + צילינדר 

_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח 054-2819921

 למכירה אופניים 24 במצב 
חדש לנערים מגיל 10 350 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 054-2819921

 למכירה תוכונים צעירים 
ב- 40 ש"ח לאחד ותרנגולות 
מטילות ב- 80 ש"ח לאחת 

_____________________________________________)43-44ח(08-9765927

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר 20 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)43-44ח(בירושלים 052-7191446

 כמה ערכות ליצירת 
קשתות מפרחים לילדות 7 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 053-3187276

 שובר 300 ש"ח לקפה 
קפה ב- 230 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(053-3187276

 למסירה שמלה מידה 36 
לחתונה ב'ז מיוחדת + שמלה 
של TUCH ורוד עתיק מידה 

_____________________________________________)43-44ח(38 טל': 03-6799580

 מצלמת קנון 185 מצויינת 
עוד כשנתיים באחריות קנון 
450 ש"ח במקום 590 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336 בב"ב

 למכירה תוכי דררה + 
כלוב האכלת יד לא נושך רק 

_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח 050-4180104

כ”א חשון- כ”ב חשון תשפ”ב  27/10/2021-28/10/2021



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ”א חשון- כ”ב חשון תשפ”ב  27/10/2021-28/10/2021

למשרד בתחום התקשורת 
דרוש/ה מנהל צוות! 

« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

קו"ח למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

 לתות קידס בגדי 
ילדים דרושות עובדות 
למשמרות בוקר/ערב, 

תנאים טובים למתאימות 
054-7694963)42-45(_____________________________________________

 דרושות סייעות לגיל 
+25, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג-ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)42-45ש(054-8507450

 לחברה בפתח תקוה, 
מזכירה למשרה מלאה, 

עצמאי/ת ושירותי/ת, 
שליטה באופיס, קו"ח 

menahel13@gmail.com 43-46(למייל(_____________________________________________

 למעון, דרושה מטפלת 
לתינוקיה- מיידי
_____________________________________________)43-46ש(054-4893566

 דרושה עובדת לעזרה 
בעבודות בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ש(לשעה 054-3607420

 לפיצה דומינו בני ברק 
)כשר למהדרין(, דרושים 

שליחים )בלי קטנוע(, 
שכר 35 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)43-46ש(054-4596777

 דרושה עובדת לחנות 
ממתקים ומתנות, בק.ויזניץ 
ב"ב, עדיפות לדוברי אידיש 

_____________________________________________)41-44ש(058-3215030

 למאפיית מצות בכפר 
חב"ד דרושים עובדים עם 

נסיון/ללא נסיון, תחילת 
עבודה יום שלישי כ"ט 

תשרי יוסי-
_____________________________________________)41-44ש(058-7701005

 דרושות סייעות למעון 
פרטי ברמת גן, למשרה מלאה 

_____________________________________________)42-1/22ש(7:30-4:30 052-8286090

 דרושה מטפלת 
למעון יום במרכז בני 

ברק, תנאים מצויינים 
למתאימה 052-7119894 

054-4842065)41-52(_____________________________________________

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

קול העיר (ב"ב) / 8307718 /

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים לצהרונים בגני ילדים

050-8529943 לפרטים נוספים, מיטל:
נטלי: 052-5552021, מיכל: 054-4331156

דרושות/ים לצהרונים בגני ילדים

סייעות/ים וגננות/ים

דרושות סייעות
לגני ילדים 

על הרצף האוטיסטי
קחו חלק והצטרפו 

לעולם צבעוני ומיוחד 
שמרחיב את הלב!

המודעה פונה לשני המינים

jobstaf@alut.org.il  :8859*לפרטים ולשליחת קו"ח

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

משפחה חמה 
מקבלת נשים 

 מבוגרות 
)סיעודיות(

073-7366818
03-6774319

« המלצות בשפע
« יחס חם ואישי

 חובה רישיון לקטנוע
שכר 7,500 ₪ נטו

דרוש שליח למרכז

 לפרטים שמוליק

053-2278333

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

 דרושה גננת ממלאת 
מקום לגילאי שנתיים, 

עד השעה 13:15 במרכז 
העיר בפתח תקווה, שכר 

נאה לפרטים
054-8121234)42-43(_____________________________________________

 לגני חבד ת"א דרושות 
מטפלות גננות/סייעת 

לתינוקיה/לקבוצת בוגרים 
054-4591535)44-47(_____________________________________________

 לשובע שמחות 
דרושים עובדים לאפיה 
ומכירה, אפשרות לחצי 

_____________________________________________)44-45(משרה 054-8480031

 למעון בקרית הרצוג 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, גמיש, תנאים 
_____________________________________________)44-47ש(מעולים 054-8411503

 עובד למפעל גדול 
בבני ברק, 7-8 שעות 
ביום, 5 ימים בשבוע, 

תנאים טובים למתאימים, 
להתקשר 9:00-13:00 

_____________________________________________)44-45ש(03-5781152

 לחברת שיווק בפ"ת דרוש 
נהג, רישיון ג', חרוץ, לחלוקה 

_____________________________________________)44-45ל(050-5384330

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)42-48(או בבתים 055-5527391

ביקוש 
עבודה

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

תמורת עזרה מיכל 
_____________________________________________)34-44ח(050-5952474

 אברך מעוניין לעבוד 
בהשגחה גמיש בשעות לפי 

_____________________________________________)44-45ח(הצורך 055-6740019

 טבח חרדי מקצועי ומנוסה 
מעונין בחצי משרה בירושלים 

_____________________________________________)44-45ח(052-6604230

דרושות מדריכות 
לצהרוני מתנ"ס 

גבעת שמואל
שעות עבודה:13:45-17:00 

5 ימים בשבוע

לפרטים: 050-5500359

תנאי העסקה מעולים

קו עיתונות דתית / 8309331 / 

לחברת גז גדולה 
במרכז ירושלים דרוש/ה

jb-23 משרה
לקבלת קהל ומענה טלפוני, לביצוע הזמנות גז 

ותשלומים באמצעות המחשב. משרה מלאה וקבועה! 
שישה ימי עבודה בשבוע, חלקם ימים מפוצלים.

 E.jobs1949@gmail.com :קורות חיים למייל
או פקס: 02-6259189

נציג/ת שירות

 לאיחוד הצלה בב"ב 
ובירושלים דרושות 

עובדות לבוקר, 35 ש"ח 
+ בונוסים למתאימות 

03-6001411)45-48(_____________________________________________

 דרושה פקידת הנה"ח 
למשרד בפ"ת, סביבה 
מעורבת, קו"ח למייל 

pninasonol@gmail.com)45-46ש(_____________________________________________

 דרוש נהג לחלוקה 
ברמת אביב, -00:45

3:30, רכב פרטי חובה, 
_____________________________________________)45-46ש(שכר טוב! 051-5797730

 דרוש עובד עם נסיון בלבד 
לחנות דגים בבני ברק, ידע 
בפילוט חובה, שכר ותנאים 

טובים למתאימים
052-6075459)45-48(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ לנקיון 
בנינים 054-2421996 

_____________________________________________)45-48ש(לרציניים בלבד

 לגן בגני תקווה 
דרושה בדחיפות מטפלת 

במשרה מלאה, שכר 
8,000 ש"ח פנינה-

_____________________________________________)45-46ש(058-4770321

 לחברת סינון תכנים 
בב"ב, דרוש/ה נציגה 

לתמיכה טכנית טלפונית 
קו"ח למייל

w700800@gmail.com)45-45(_____________________________________________

 מלמד מעוניין בהסעה 
מראש העין לב"ב בשעה 

_____________________________________________)45-46(14:30 פל': 054-8471400

 לבית דפוס בפ"ת 
דרוש נהג, רשיון ב', 

לחלוקה באזור גוש דן + 
עובד ייצור עם רקע טכני 

_____________________________________________)45-48ש(054-2233562

 לישיבה בב"ב דרוש 
עובד אחזקה

_____________________________________________)45-48ש(054-7310237

 בב"ב לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)45-4/22שד(052-7623142

 לישיבה בבני ברק: 1. 
מנהל משק במשרה חלקית, 
ידע טכני נרחב 2. עובד נקיון 

כללי, לטל': 053-6604091
 misray2021@gmail.com)45-46(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושות מטפלות ניקול 

_____________________________________________)45-46ש(050-7250631

לפרסום
03-6162228

 מעוניין לעזור בתחזוקת 
הבית תמורת לינה לסרוגין 

_____________________________________________)45-46ח(052-3595314

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 
לעבוד בתחום/אפשרי בבית 

_____________________________________________)45-46ח(050-6651365

 מנה"ש 1+2 מתחילה 
מחפשת עבודה במשרה 

_____________________________________________)45-46ח(חלקית 058-3246817

 רפלקסולוג מעוניין לתת 
מספר טיפולים בחינם לצורך 

רכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)45-46ח(052-7396092

 אברך חסידי רציני מעוניין 
בעבודה אחה"צ ערב בב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(054-8420794

 בבני ברק בובת קופהלה 
של וקסברגר 100 ש"ח מצב 

_____________________________________________)43-44ח(מצויין 054-8457681

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)43-44ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-7116399

 מפת יגר חדשה בצבע 
ב'ז 1.50*2.20 מטר 50 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(050-4087927

 תלושים בשווי 500 ש"ח 
 head over לחנות בגדים

heels ב- 380 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(050-4087927

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)43-44ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)43-44ח(38 100 ש"ח 058-3233170

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 10 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(055-6768157

 רגליות לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)43-44ח(30 שקל 055-6768157

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(לרפידות דיסק 055-6768157

 מזוודה גלגלים יפה 06 
ש"ח מידות 20*33*50 י"ם 

_____________________________________________)43-44ח(054-2633790

 אופניים מידה 22 מצב 
מצוין + מנעול ומגן כסא 350 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 054-8474176

 מציאה!! גרבים אלסטיות 
חדשות! )ירך( לחץ L2 חברת 

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(050-4176661

 למכירה כיור מטבח 
איכותי מידות קטנות כחדש 

_____________________________________________)43-44ח(מחיר 500 ש"ח 050-8557339

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)43-44ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 אהיל לבן דמוי תחרה 
לתליה מהתקרה 40 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(בב"ב 052-7600336

 אוזניות אפל פרו בלוטוס 
חדשות ב- 500 ש"ח במקום 

_____________________________________________)43-44ח(800 יהודה 052-7667577

 כרית נוחות למיטה 
עמינח כמעט חדשה גודל 

60*60 בב"ב 80 ש"ח במקום 
_____________________________________________)43-44ח(180 ש"ח 052-7600336

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(למדף בב"ב 052-7600336

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי ב- 20 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ רגיל 
לאופניים חשמליות או רגילות 
כולל פנימית וצמיג 40 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי נשלף 
10 שקל עם שמיניות וצמיג 
_____________________________________________)43-44ח(אינץ 10 שקל 054-3177932

 גלגל 14 אחורי 20 שקל 
גלגל 16 אינץ אחורי 20 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 סקייטבורד 20 שקל 
אופני ילדים 40 שקל 20 אינץ 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 054-7216671

 רולר בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן בוגי לים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(50 ש"ח 054-7216671

 בריטה מסנן מים )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 סודה סטרים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(120 ש"ח 054-7216671

 קסדה לרכיבת סוסים 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 וסט לבלוני גז 60 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 בתי תפילין בהמה גסה 
_____________________________________________)42-43ח(350 ש"ח 054-4273857  שלדות אופניים חשמליות 

להרכבה מהירה 40 שקל 
_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 צמיגי קורקינט 8 וחצי 
אינץ שיאומי 2 30 שקל

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
אינץ 25 שקל צמיג 10 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 אהיל לחדר ילדים ירוק 
40 ש"ח לבן 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336

 כלי בית סירים ומחבתות 
_____________________________________________)42-43ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 מוט מתח כושר ומכשירי 
_____________________________________________)42-43ח(כושר 50 ש"ח 054-4273857

 שעונים לגברים ונשים 
_____________________________________________)42-43ח(20-50 ש"ח 054-4273857

 מתקן חדש לתליית מסך 
_____________________________________________)42-43ח(מחשב 30 ש"ח 054-4273857

 מנשא לאופניים 100 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(גמיש 054-4273857

 בימבה ג'וק )בני ברק( 30 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
עם תומך )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מגבעת לנערים 25 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 בלנסטון נעלי הרים מידה 
_____________________________________________)42-43ח(45-41 50 ש"ח 054-4273857

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(70 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(70 ש"ח 054-7216671

 בחור רציני ואחראי מחפש 
עבודה בשעות הבוקר לכמה 
_____________________________________________)45-46ח(שעות לפרטים 050-6516457

שלח.י קו"ח לכתובת מייל:
hr@eitam-finance.com בצירוף מספר משרה 118
הפנייה לנשים ולגברים כאחד, רק פניות מתאימות תענינה, 

סודיות תשמר בקפידה

לקבוצת עיטם, סוכנות ביטוח בת"א
דרוש.ה נציג.ת טלמיטינג לתיאום פגישות 

לסוכנים בתחום הפנסיוני והפיננסי

חי.ה ונושמ.ת את תחום המכירות הטלפוניות?
מעוניין.ת להתמחות בעולם מרתק של מוצרים 

פנסיוניים מהמומחים בתחום?
מחפש.ת אווירה משפחתית, נעימה וחמה? 

חושב.ת שאת.ה מתאימ.ה?

בואו 
להרוויח 
כסף!



מבצע כאסח
כתף/מכסה הצלע מס' 7 

בעדני/גולש בקר 800 גר' 
אשפר

קפוא בלדי

מבצע כאסח
עוף שלם שארית/מחפוד

מבצע כאסח
שישיית שוקולד

6*100 גר'
ורד הגליל

ב-

ליהנות מכל
 הטוב

ליהנות מכל הטוב

בני ברק: שלמה המלך 6 | מתתיהו  10 | יצחק מאיר הכהן 2 | אבוחצירא 20 | כהנמן 56 | סוקולוב 6 | חת"ם סופר 19 | רמת גן: לנדרס 1 | אלעד: שמעון הצדיק 7 | שמעון הצדיק 41 | אבטליון 23 | בן יאיר 35 | 
חשמונאים: הרמ"א 17 | צפת: צה"ל 13 | מרדכי חדד 1 | מושב אור הגנוז  |  מודיעין עילית:  יהודה הנשיא 23 | יהודה הנשיא 34  | מסילת יוסף 21| מסילת יוסף 34 | חפץ חיים 10| אבני נזר 18 | 

נתיבות המשפט 5 | נתיבות המשפט 40 | נתיבות המשפט 64 | רשבי 35 | ירושלים: שאולי הכהן 10| מנחם משיב 1| בן אליעזר 47 | פנים מאירות 10 | רחובות: פרץ 8 | מדר 27 | 
בית  שאן: הנגב 2 | רכסים: רימונים 1 | נחלת יעקב 10 | אשדוד: ינאי 7 | אופקים: הרצל 42 | גבעת זאב: קרית יערים 32 | נתיבות: זבוטינסקי 10 | שדרות ירושלים 170 | הרב מזוז 1

 אין כפל מבצעים | הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחיר בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה התמונות להמחשה בלבד |  המכירה מוגבלת ל-2 מימושים/ 6 יח'/ ק"ג ללקוח | ח.אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק |  עד גמר המלאי | ט.ל.ח.

לק"ג

לק"ג/ליח'

המבצעים בין התאריכים: 
שלישי-רביעי כ"ז-כ"ח בחשוון )2-3.11.21(

המבצע כל השבוע
המבצע כל השבוע

המבצע כל השבוע

קמח חיטה לבן
1 ק"ג

מעולה

10ב-

71
13

01
ד:

קו

עוגיות ברמן
175-230 גר'

ב- 3

וון
מג

 2
67

21
6:

וד
ק

30 2

ב-

פפריקה חריפה/
קינמון/גריל עוף/

סודה לשתיה בשקית
50-80 גר'

מעולה

6

99
76

3/
56

/2
5/

88
וד:

ק

ב-

במבה/ביסלי/
במבה מתוקה

30-55 גר'
אסם

4

וון
מג

 4
67

51
1:

וד
ק

שמן למאור
1 ליטר
מעולה

25ב-

ב-

ויטמינצ'יק
1 ליטר

990

וון
מג

 6
57

17
ד:

קו

ב-

מרכך כביסה 
בדין כולל בייבי

960 מ"ל

25 2

וון
מג

 1
62

79
9:

וד
ק

שישיית נייר מגבת
טאצ'

ב-

70
41

55
ד:

קו

ב-

ב-

מעדן יולו ללא גלילי וופל רול 
123 גר'

מולר פרופ 150 גר'  

890

20 6

3
איטריות סבתא

400 גר' שיבולים/
פתיתים 500 גר'

מעולה

ב-

33
82

4/
31

/8
22

04
ד:

קו

3

רטבי אסם
290 גר'

790ב-

רביעיית טונה
בשמן צמחי/במים

4*140 גר'
מעולה

1790ב-

ב-

נייר טואלט
30 גלילים

טאצ'

1990

משחת שיניים
הרבל קולגייט

100 מ"ל

ב-
10

76
40

2:
וד

ק
2

ב-

שלישיית קרם 
ידיים ולוטה

1290

שניצל תירס/לייט/
שניצל/נקניקיות/

קבב מן הצומח
630 גר'- 1 ק"ג

זוגלובק

ב- 242

וון
מג

 5
36

77
4:

וד
ק

קפה רד מאג
200 גר'

עלית

1790ב-

61
76

4:
וד

ק

אפונה/אפונה וגזר/
חומוס/תירס/

שעועית ברוטב
מעולה

ב-

וון
מג

 8
04

63
9:

וד
ק

1390 3
רביעיית סבון מוצק

הוואי

ב-

וון
מג

 1
46

64
5:

וד
ק

שוק פירות וירקות 
בימי שלישי-רביעי 

פרטים
 בסניפים

שמיטה לחומרא

ניתן להשיג את
 כל סוגי המטריות

גברים,נשים
וילדים

ניתן להשיג 
קלפים

"עולם ומלואו"

410901090

1990
2990

40
25

40
ד:

קו

2 8901690

92
25

69
ד:

קו

96
09

5/
13

2:
וד

ק

וון
מג

 6
10

85
ד:

קו

1590

1090 10 2

22ב- 2

גבינת פיראוס
צפתית 5%

200-240 גר' 
תנובה

ביסלי/במבה/במילוי/
אפרופו/פופקו/דובונים

2590
10ב-

וון
מג

 6
64

31
ד:

קו

45-80 גר'
אסם

 מבצעי
"קנית נהנית"

ראשון-שישי 
כ"ה בחשוון-א' בכסלו

)31.10-5.11.21(

קומקום נירוסטה
1.8 ליטר

מתקן כביסה אלומיניוםסט סכינים יוקרתי

5990
ב-

המבצעים בסניפים: 
בני ברק: שלמה המלך 6 | יצחק מאיר הכהן 2 | 

רמת גן: לנדרס 1 עמידר | 
אלעד: שמעון הצדיק 7 | בן יאיר 35 | 

ירושלים: מנחם משיב 1 | בן אליעזר 47 גילה | 
גבעת זאב: קרית יערים 32 | אופקים: הרצל 42 | אשדוד: ינאי 7 |
מודיעין עילית: אבני נזר 18 | מסילת יוסף 34 | חפץ חיים 10 |  

נתיבות המשפט 64 | חשמונאים: הרמ"א 17 | רחובות: מדר 27 | 
רכסים: נחלת יעקב 10 | צפת: מרדכי חדד 1 | אור הגנוז |  

נתיבות: שדרות ירושלים 170 | הרב מזוז 1

 מבצעי
"מי שטרח"

 חמישי-שישי
כ"ט בחשוון-א' בכסלו

)4-5.11.21(

60
65

14
8:

וד
ק

31
14

25
ד:

קו

79
28

34
ד:

קו

ופלים מצופיםדג פילה סלמון
10 יח'

מן

קקאו גאנה
500 גר'

חומוס 750 גר'/
סלטי ירקות 400 גר'

לא כולל מכסה משובץ
אחלה

אדום גרופ

ב-ב-ב-ב-ב- 10119020 4

ספרינג/תפוזינה/ 
ספרינג תה/

שוופס מוגז פירות/
שוופס ווטר

1.5 ליטר

9990ב- 4990
ב-

1290 1690

71
12

95
ד:

קו

אשפתון שטוח
מרשרש עם ידית

40 יח'
90*75
מעולה

5990
22לק"ג
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