
דם עבדיך השפוך

אבי גרינצייג

יושב בסתר, 
עליון

בצל פיגוע הטרור הרצחני בעיר העתיקה 
ונציגי  הממשלה  ראש  בין  הרשת  וקרבות 
הפנים  שרת  הגיעו  השכולות,  המשפחות 
איילת שקד ויו"ר ועדת הפנים מטעם רע"ם 
ח"כ וליד טאהא להסכמות על חוק החשמל, 

־ומנעו לעת עתה את המשבר הראשון המ
שמעותי שאיים על שלמות הקואליציה מאז 

העברת התקציב.
מדובר  אחת,  לא  כאן  צוין  שכבר  כפי 
דה  המכשיר  ובחוק  לרע"מ  נדיר  בהישג 
הנגב,  על  הבדואית  ההשתלטות  את  פקטו 
עשתה  אמנם  שקד  קלים.  בסייגים  אם  גם 
מהנוסח  תיקונים  אלו  אי  והשיגה  שריר 
טאהא,  בהכוונת  הפנים  ועדת  הגיעה  אליו 

־אבל לזה בדיוק התכוון הנשיא המצרי המ
נוח אנואר סאדאת כשדיבר על מנהגה של 

במ ולהפסיד  בקרב  "לנצח  ישראל  ־מדינת 
לחמה".

שקד  עסקינן,  ומלחמות  בקרבות  ואם 
מצויה גם בפלונטר לא פשוט בועדה למינוי 
שופטים. נכון לשעת כתיבת השורות )בוקר 
שיאפשרו  הבנות  הושגו  טרם  שלישי(  יום 
לבחירתם של ארבעה שופטים  מוסכם  דיל 

השו של  במקומם  העליון,  המשפט  ־לבית 
וחנן מלצר והש ־פטים הפורשים מני מזוז 

וג'ורג'  הנדל  ניל   – לפרוש  שעתידים  ניים 
השר  הועדה  יו"ר  צפוי  כזה,  במקרה  קרא. 
סער לדחות את כינוסה עד להשגת הסכמה 

מקיר לקיר.
)הטור המלא בעמ' 20-21(

זירת הפיגוע (צילום באדיבות: חדשות כל העולם(

הטרור שוב מרים ראש: מחבל חמוש ברובה פתח 
בירי לעבר מתפללים בדרכם לכותל המערבי        

הנרצח: הבחור אליהו קיי הי"ד ממודיעין שעלה 
ארצה מדרום אפריקה, בוגר ישיבת חב"ד ששירת 

בצנחנים והיה בדרכו לעבודה בכותל המערבי         עוד 
ארבעה נפצעו         לגודל האבסורד המחבל, שייח' 

ממחנה הפליטים שועאפט קיבל משכורת מעיריית 
ירושלים כמורה בתיכון במזרח העיר | עמ' 18

החקירה העלתה: המחבל קיבל משכורת מעיריית ירושלים כמורה בתיכון במזרח העיר

מכתב מיצוי הליכים לשר האוצר:
 בטל המיסוי על חד פעמי

ארגונים חרדיים במכתב התראה לשר האוצר וליו"ר ועדת 
הכספים, ובו שורה ארוכה של כשלים הכרוכים במיסוי החדש על 
מוצרי החד פעמי • בין השאר: פגיעה בחוק יסוד, העדר תועלת 
ציבורית, חוסר התחשבות במוסדות ציבוריים ואי מתן תקופת 

מעבר ועידוד פתרונות קיימים | עמ' 22

אחרי המעונות – גם המס החד פעמי לקראת עתירה לבג"צ

עד 20 אלף מבקרים בהר מירון והדלקה אחת
"אנו רואים חובה להקטין ככל הניתן את 

הסיכון לשלום המשתתפים באירוע, ולצורך 
כך על הגורמים המעורבים להחל בהכנות 
לל"ג בעומר הקרוב ללא דיחוי, אמרה יו"ר 
הוועדה השופטת בדימוס מרים נאור בעת 
מסירת ההמלצות לראש הממשלה • רה"מ 
בנט הבטיח: "הממשלה תלמד לעומק את 
מסקנות הדוח" • ח"כ משה גפני: "עברתי 

על המלצות הביניים והעיקר חסר מן הספר, 
והוא תקצוב האתר ודרכי הגישה אליו" 

| עמ' 10
המלצות ביניים לל"ג בעומר הקרוב. זירת האסון במירון )צילום: איחוד הצלה(

פורסמו המלצות הביניים של ועדת החקירה לאסון מירון

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה
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נוסעי הרכבת הקלה בירושלים

תתחדשו!

1

2

3

החל מיום שלישי ה-30 בנובמבר 2021 | כ"ו בכסלו, תשפ"ב
משלמים על נסיעות ברכבת הקלה

גם באמצעות אפליקציות התשלום בתחבורה הציבורית

פשוט מאד
מורידים, נרשמים ונוסעים ברכבת הקלה!

1 הורידו את היישומון בו בחרתם לטלפון החכם הזמינים
      ב-

2 השלימו את תהליך ההרשמה, הזינו פרטי כרטיס אשראי
      ואפשרו שימוש בשירותי מיקום ומצלמה

3 הגיעו לתחנת הרכבת הקלה, פתחו את היישומון,
      הגדירו מוצא ובחרו בנסיעה ברכבת הקלה

4 קבלו הודעת תיקוף ביישומון עם ברקוד

5 כנסו לרכבת וסעו בשלום!

התשלום לנסיעה שהגדרתם ברכבת תקף ל-90 דקות בטווח של עד 15 קילומטרים.

יש לתקף כל נסיעה בכל אחד מאמצעי התחבורה הציבורית.

ההנחות לבעלי פרופיל מיטיב נותרו ללא שינוי ומחושבים לכל נסיעה בודדת.

כדאי לדעת

כל האפליקציות מאושרות על ידי משרד התחבורה | תעריפי הנסיעות זהים בכל האפליקציות
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 תנובה מאחלת
חנוכה משפחתי שמח
ומלא טעמים, לכל בית ישראל!

טעמי החנוכה



1800-39-47-47

עם מרן הגרי"ש 
קניבסקי שליט"א, 

בנו יקירו וחביבו של 
רשכבה"ג מרן הגר"ח 

קניבסקי שליט"א

רשכבה"ג מרן הגר"ח קניבסקי 
שליט"א עם בנו יקירו וחביבו 

הגרי"ש קניבסקי שליט"א

ַוֲאִני ָעֵרב

רשכבה"ג מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי שליט"א

בברכה היסטורית ונדירה עם 
ערבות אישית:

נותרו 9 ימים 
לקבלת הברכה 

)הלא 1. והערבות הנדירה! ממונות?  בדיני  עוסקת  שאינה  לערבות  תקדים  יש  האם 
רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א ערב כאן לא 
על הממונות, אלא על קיום הברכה שמי שתורם את הסכום האמור 
עבור היתומים הנישאים בחודשים חשון-כסלו – יראה שמחה בביתו 

בקרוב(

יש לזה מקור   - כידוע כל מה שרשכבה"ג מרן אאמו"ר שליט"א עשה  בודאי.  תשובה: 

בתורה, וכאן יש מקור מהתורה עצמה. כאשר יהודה אומר ליוסף 'אנוכי אערבנו ומידי 
יבקשנו', לגבי בנימין – הוא דיבר על הערבות שלו-עצמו על בנימין, מול יעקב. יהודה 
זו ערבות מפורשת שאינה על עניני  ערב את הנער, ערב לשלומו ולהשיבו לבית אביו. 

ממונות )ואין לזה קשר למחלוקת שו"ע והרמ"א בחו"מ סי' קל"א סעיף י"ב(. 

ולמישהו 2.  מסוים,  מישהו  על  מסוימת  ערבות  על  מדובר  בתורה 
מסוים. האם מצאנו והאם יש ממש בכלל בערבות על דבר כללי, 

לציבור הרחב?

 תשובה: ערבות יכולה לחול גם לציבור כללי, בלי לסייג למישהו מסוים. מצינו שהרמב"ם 
כותב בהלכות דעות )ד' כ'( שמי שינהג כפי הוראותיו בעניני מזון ושמירת הגוף 'אני ערב 
לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו'. הרמב"ם לא פחד לקחת ערבות על כלל הציבור שאם 
יתנהג כמו שהוא מורה לו, לא יבוא לידי חולי כל ימיו. הרי לנו מקור ברור לערבות כללית 

לציבור.

אולי אפשר לקבל שיש ערבות על אורח-חיים, על דרך-ארץ, על 3. 
הנהגה כללית של אדם. אבל הערבות של רשכבה"ג מרן שה"ת 
רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א היא על נושא פרטי, ענין אחד נקודתי: 
שתחול  שייך  אז  גם  האם  חשון-כסלו.  ליתומי  וכך  כך  שיתרום  מי 

ערבות?

בוודאי שאפשר להיות ערב גם על נושא פרטי וממוקד. גם לזה יש תקדימים  תשובה: 

- - - הנה, מצינו שרבנו-תם כתב )מובא בספר יוסף אומץ סימן תפ"ד( שמי שאומר את 
התפילה שהוא זיע"א חיבר, הוא ערב לו שלא יארע לו שום פגע רע כל אותו היום!

רבנו-תם - גדול הדור בדורו, הסכים לקחת על עצמו ערבות שאדם לא ינזק אם אמר את 
התפילה שלו באותו יום, ומדובר על יום ספציפי ותפילה ספציפית, וגם הוא לא גודר את 
ערבותו בתנאים כלשהם, אלא מחיל אותה על כל איש ישראל בכל דור בכל מצב – וכעת 
מסתבר שגם רשכבה"ג של דורנו מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א, יכול... דור 

דור ודורשיו, דור דור ומנהיגיו. ואין לך אלא שופט שבימיך.

למה רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א יוצא 4. 
סימני  מעורר  כך  כל  שגרתי,  לא  כך  כל  חריג,  כך  כל  בצעד 
ערבות  לתפוס  אפשר  איך  הזאת?  הצדקה  על  דווקא  למה  שאלה? 
כזאת, אחריות כזאת, ועל מה? הרי לא מדובר על הצלת נפשות ולא 

על גזרות שמד...

תשובה: הדרגה הגבוהה ביותר במצוות צדקה היא הכנסת כלה עניה לחופתה. ולפי הש"ך – 

כלה יתומה. הכל כלול בצדקה הזאת. זו המעלה הגדולה ביותר שאדם יכול לתת את כספו 
עבורה: הכנסת כלה יתומה לחופה. רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א 
הוא גדול הדור, ובתפקידו זה – החיוב לדאוג לחתנים ולכלות היתומים וכמו-יתומים 
– מוטל עליו. זה התפקיד האישי שלו, האחריות שלו, לפחות כפי שהוא שליט"א תופס 

מוכן  כן,  על  אותה. 
רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א לעשות כל מאמץ שהוא בעולם 
אלו  בחודשיים  הצטברו  וכאשר  לחופה,  אלו  חתנים  להכנסת  הדרוש  את  להביא  כדי 
התקופה  ובמקביל  לחופתם,  להגיע  שצריכים  וכלות  חתנים  של  גדולה  כך  כל  כמות 
כל כך מאתגרת כלכלית ועם הגזרות החדשות הצצות חדשים לבקרים, ומאיימות על 
הציבור – יודע גדול הדור שצריכים לעשות משהו שהוא מעל ומעבר לצפוי ולמקובל, כדי 
לזכות להיענות שהיא מעל ומעבר לצפוי ולמקובל. ואם בכל שנה ובכל שעה עם ישראל 
קדושים נתבעים ונותנים, הרי צריך משהו שיטלטל ויסעיר וירגש – כדי שהם יתנו יותר 

מכפי כוחם, יותר מכפי הרגלם, שגם ככה הוא מעל ומעבר. 

האם הערבות של רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי 5. 
שליט"א שליט"א היא רק על מי שתורם לחתונות היתומים של 
חשון-כסלו, או גם הלאה, היתומים שיינשאו לאורך השנה? ולאותם 
יתומים של חשון-כסלו, האם אפשר לתרום רק כעת, או שיהיה אפשר 
לתרום גם לאחר זמן? )עבור מי שכרגע קשה לו להוציא את הסכום 

הזה, אבל לא רוצה להפסיד את הערבות הנדירה(

הרבנים  ידי  על  נקבע  בחשון-כסלו  המתחתנים  והכלות  מהחתנים  אחד  לכל  תשובה: 

יהיה  ולא  יסגרו,  הקרנות  המכסה,  תימלא  כאשר  לנישואיו.  לו  הדרוש  סכום  שליט"א 
אפשר לתרום יותר דרך קופת העיר עבור יתומים אלו. מאחר שברכתו של רשכבה"ג מרן 
שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א היא דווקא ליתומי חשון-כסלו תשפ"ב, מי שרוצה 
והקרנות  הושלמה  לא  המכסה  עוד  כל  לתרום  מוזמן  עליו,  תחול  שהברכה  להבטיח 

פתוחים. 

ומה עם מי שיתרום, ולא יראה שמחה בביתו בקרוב?6. 

מאמינים-בני- ובטוחים,  סמוכים  אנחנו  כזה.  אדם  יהיה  לא  לכאורה  תשובה: 

מאמינים, שאין הקב"ה מגלגל תקלה אפילו על ידי בהמתו של הצדיק, לא כל שכן שלא 
תבוא תקלה על ידי הצדיק בעצמו. ואם יודע תעלומות יודע שיהיה מבין התורמים ולו 
אחד שלא תבוא שמחה בביתו בקרוב, לא היה מניח לרשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח 
קנייבסקי שליט"א לקחת על עצמו ערבות כזאת! או שהוא מכניס בליבו קרירות ולגלוג 

כדי שלא יתרום.

אמנם יש לציין את דברי מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א, שיכול להיות שאחר שמישהו 
תורם, הוא ח"ו עובר עבירה או מתנהג שלא כראוי, ואז הוא מאבד את הזכות שניתנה לו 
מן השמים. לכן אי אפשר לומר שאם ח"ו לא מתקיימת הברכה אחר תרומתו זה כנגד 
דברי רשכבה"ג מרן שליט"א, וגם מרן אאמו"ר שליט"א בעצמו מראה לדברי המשנ"ב 
בהל' נטילת ידיים, שמי שנוטל מלוא חופניו ולא מתעשר - מעשיו מעכבים. אלא כוונת 
שומע  לא  הקב"ה  אם  גם  התרומה-  בשעת  שבוודאי  שליט"א  אאמו"ר  רשכבה"ג  מרן 
לתפלה באותה עת מסיבות שונות המפורטות בגמרא- אבל יש את החוק של מידה כנגד 

מידה, שזה בוקע שערי שמים, והוא ערב על כך.

אתם  מה  וכי  בענין:  עוד  אמר  יעקב,  גאון  ישיבת  ראש  שליט"א,  ברלין  זאב  רבי  מרן 
חושבים? מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א יידרש לתת תשובות בשמיים על 
זה! אחרי מאה-ועשרים של כמה וכמה אנשים, הם יבואו לדרוש ממנו תשובות! יהיו להם 

שאלות, ושאלות חזקות - - -

ומרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א יתן את התשובות הראויות. יש לו מה לומר, 
והוא יגיד!

ונדמה, שהאמירה הקצרה הזאת כוללת הכל. אכן  - הערבות המפתיעה הזאת איננה נבלעת בקלות בגרון. אכן, זו אחיות עצומה שלקח על 
עצמו גדול הדור. אכן, כביכול נפתח פתח, שמי שרוצה להכשל בו – יוכל להכשל. אבל למרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א יש תשובות 

- -- ואנחנו, להזכירכם – בכלל לא שואלים שאלות. ואתם, מה?
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עם מרן הגרי"ש 
קניבסקי שליט"א, 

בנו יקירו וחביבו של 
רשכבה"ג מרן הגר"ח 

קניבסקי שליט"א

רשכבה"ג מרן הגר"ח קניבסקי 
שליט"א עם בנו יקירו וחביבו 

הגרי"ש קניבסקי שליט"א

ַוֲאִני ָעֵרב

רשכבה"ג מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי שליט"א

בברכה היסטורית ונדירה עם 
ערבות אישית:

נותרו 9 ימים 
לקבלת הברכה 

)הלא 1. והערבות הנדירה! ממונות?  בדיני  עוסקת  שאינה  לערבות  תקדים  יש  האם 
רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א ערב כאן לא 
על הממונות, אלא על קיום הברכה שמי שתורם את הסכום האמור 
עבור היתומים הנישאים בחודשים חשון-כסלו – יראה שמחה בביתו 

בקרוב(

יש לזה מקור   - כידוע כל מה שרשכבה"ג מרן אאמו"ר שליט"א עשה  בודאי.  תשובה: 

בתורה, וכאן יש מקור מהתורה עצמה. כאשר יהודה אומר ליוסף 'אנוכי אערבנו ומידי 
יבקשנו', לגבי בנימין – הוא דיבר על הערבות שלו-עצמו על בנימין, מול יעקב. יהודה 
זו ערבות מפורשת שאינה על עניני  ערב את הנער, ערב לשלומו ולהשיבו לבית אביו. 

ממונות )ואין לזה קשר למחלוקת שו"ע והרמ"א בחו"מ סי' קל"א סעיף י"ב(. 

ולמישהו 2.  מסוים,  מישהו  על  מסוימת  ערבות  על  מדובר  בתורה 
מסוים. האם מצאנו והאם יש ממש בכלל בערבות על דבר כללי, 

לציבור הרחב?

 תשובה: ערבות יכולה לחול גם לציבור כללי, בלי לסייג למישהו מסוים. מצינו שהרמב"ם 
כותב בהלכות דעות )ד' כ'( שמי שינהג כפי הוראותיו בעניני מזון ושמירת הגוף 'אני ערב 
לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו'. הרמב"ם לא פחד לקחת ערבות על כלל הציבור שאם 
יתנהג כמו שהוא מורה לו, לא יבוא לידי חולי כל ימיו. הרי לנו מקור ברור לערבות כללית 

לציבור.

אולי אפשר לקבל שיש ערבות על אורח-חיים, על דרך-ארץ, על 3. 
הנהגה כללית של אדם. אבל הערבות של רשכבה"ג מרן שה"ת 
רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א היא על נושא פרטי, ענין אחד נקודתי: 
שתחול  שייך  אז  גם  האם  חשון-כסלו.  ליתומי  וכך  כך  שיתרום  מי 

ערבות?

בוודאי שאפשר להיות ערב גם על נושא פרטי וממוקד. גם לזה יש תקדימים  תשובה: 

- - - הנה, מצינו שרבנו-תם כתב )מובא בספר יוסף אומץ סימן תפ"ד( שמי שאומר את 
התפילה שהוא זיע"א חיבר, הוא ערב לו שלא יארע לו שום פגע רע כל אותו היום!

רבנו-תם - גדול הדור בדורו, הסכים לקחת על עצמו ערבות שאדם לא ינזק אם אמר את 
התפילה שלו באותו יום, ומדובר על יום ספציפי ותפילה ספציפית, וגם הוא לא גודר את 
ערבותו בתנאים כלשהם, אלא מחיל אותה על כל איש ישראל בכל דור בכל מצב – וכעת 
מסתבר שגם רשכבה"ג של דורנו מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א, יכול... דור 

דור ודורשיו, דור דור ומנהיגיו. ואין לך אלא שופט שבימיך.

למה רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א יוצא 4. 
סימני  מעורר  כך  כל  שגרתי,  לא  כך  כל  חריג,  כך  כל  בצעד 
ערבות  לתפוס  אפשר  איך  הזאת?  הצדקה  על  דווקא  למה  שאלה? 
כזאת, אחריות כזאת, ועל מה? הרי לא מדובר על הצלת נפשות ולא 

על גזרות שמד...

תשובה: הדרגה הגבוהה ביותר במצוות צדקה היא הכנסת כלה עניה לחופתה. ולפי הש"ך – 

כלה יתומה. הכל כלול בצדקה הזאת. זו המעלה הגדולה ביותר שאדם יכול לתת את כספו 
עבורה: הכנסת כלה יתומה לחופה. רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א 
הוא גדול הדור, ובתפקידו זה – החיוב לדאוג לחתנים ולכלות היתומים וכמו-יתומים 
– מוטל עליו. זה התפקיד האישי שלו, האחריות שלו, לפחות כפי שהוא שליט"א תופס 

מוכן  כן,  על  אותה. 
רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א לעשות כל מאמץ שהוא בעולם 
אלו  בחודשיים  הצטברו  וכאשר  לחופה,  אלו  חתנים  להכנסת  הדרוש  את  להביא  כדי 
התקופה  ובמקביל  לחופתם,  להגיע  שצריכים  וכלות  חתנים  של  גדולה  כך  כל  כמות 
כל כך מאתגרת כלכלית ועם הגזרות החדשות הצצות חדשים לבקרים, ומאיימות על 
הציבור – יודע גדול הדור שצריכים לעשות משהו שהוא מעל ומעבר לצפוי ולמקובל, כדי 
לזכות להיענות שהיא מעל ומעבר לצפוי ולמקובל. ואם בכל שנה ובכל שעה עם ישראל 
קדושים נתבעים ונותנים, הרי צריך משהו שיטלטל ויסעיר וירגש – כדי שהם יתנו יותר 

מכפי כוחם, יותר מכפי הרגלם, שגם ככה הוא מעל ומעבר. 

האם הערבות של רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי 5. 
שליט"א שליט"א היא רק על מי שתורם לחתונות היתומים של 
חשון-כסלו, או גם הלאה, היתומים שיינשאו לאורך השנה? ולאותם 
יתומים של חשון-כסלו, האם אפשר לתרום רק כעת, או שיהיה אפשר 
לתרום גם לאחר זמן? )עבור מי שכרגע קשה לו להוציא את הסכום 

הזה, אבל לא רוצה להפסיד את הערבות הנדירה(

הרבנים  ידי  על  נקבע  בחשון-כסלו  המתחתנים  והכלות  מהחתנים  אחד  לכל  תשובה: 

יהיה  ולא  יסגרו,  הקרנות  המכסה,  תימלא  כאשר  לנישואיו.  לו  הדרוש  סכום  שליט"א 
אפשר לתרום יותר דרך קופת העיר עבור יתומים אלו. מאחר שברכתו של רשכבה"ג מרן 
שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א היא דווקא ליתומי חשון-כסלו תשפ"ב, מי שרוצה 
והקרנות  הושלמה  לא  המכסה  עוד  כל  לתרום  מוזמן  עליו,  תחול  שהברכה  להבטיח 

פתוחים. 

ומה עם מי שיתרום, ולא יראה שמחה בביתו בקרוב?6. 

מאמינים-בני- ובטוחים,  סמוכים  אנחנו  כזה.  אדם  יהיה  לא  לכאורה  תשובה: 

מאמינים, שאין הקב"ה מגלגל תקלה אפילו על ידי בהמתו של הצדיק, לא כל שכן שלא 
תבוא תקלה על ידי הצדיק בעצמו. ואם יודע תעלומות יודע שיהיה מבין התורמים ולו 
אחד שלא תבוא שמחה בביתו בקרוב, לא היה מניח לרשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח 
קנייבסקי שליט"א לקחת על עצמו ערבות כזאת! או שהוא מכניס בליבו קרירות ולגלוג 

כדי שלא יתרום.

אמנם יש לציין את דברי מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א, שיכול להיות שאחר שמישהו 
תורם, הוא ח"ו עובר עבירה או מתנהג שלא כראוי, ואז הוא מאבד את הזכות שניתנה לו 
מן השמים. לכן אי אפשר לומר שאם ח"ו לא מתקיימת הברכה אחר תרומתו זה כנגד 
דברי רשכבה"ג מרן שליט"א, וגם מרן אאמו"ר שליט"א בעצמו מראה לדברי המשנ"ב 
בהל' נטילת ידיים, שמי שנוטל מלוא חופניו ולא מתעשר - מעשיו מעכבים. אלא כוונת 
שומע  לא  הקב"ה  אם  גם  התרומה-  בשעת  שבוודאי  שליט"א  אאמו"ר  רשכבה"ג  מרן 
לתפלה באותה עת מסיבות שונות המפורטות בגמרא- אבל יש את החוק של מידה כנגד 

מידה, שזה בוקע שערי שמים, והוא ערב על כך.

אתם  מה  וכי  בענין:  עוד  אמר  יעקב,  גאון  ישיבת  ראש  שליט"א,  ברלין  זאב  רבי  מרן 
חושבים? מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א יידרש לתת תשובות בשמיים על 
זה! אחרי מאה-ועשרים של כמה וכמה אנשים, הם יבואו לדרוש ממנו תשובות! יהיו להם 

שאלות, ושאלות חזקות - - -

ומרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א יתן את התשובות הראויות. יש לו מה לומר, 
והוא יגיד!

ונדמה, שהאמירה הקצרה הזאת כוללת הכל. אכן  - הערבות המפתיעה הזאת איננה נבלעת בקלות בגרון. אכן, זו אחיות עצומה שלקח על 
עצמו גדול הדור. אכן, כביכול נפתח פתח, שמי שרוצה להכשל בו – יוכל להכשל. אבל למרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א יש תשובות 

- -- ואנחנו, להזכירכם – בכלל לא שואלים שאלות. ואתם, מה?
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פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
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טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס: 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב
צלמי מערכת:

עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי
מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

שאילתא דחופה בנושא הר הזיתים
מאת: אלי כהן

 
עקב העובדה שתופעת זריקת האבנים בדרכים 
להר הזיתים נמשכת, ובעקבות פניית ראשי הועד 
אברהם  האחים  הזיתים  הר  להגנת  הבינלאומי 
ומנחם לובינסקי ליו"ר שדולת הר הזיתים בכנסת 
הרב  ח"כ  שיגר  מלכיאלי,  מיכאל  הרב  ח"כ 
פנים,  לביטחון  לשר  דחופה  שאילתה  מלכיאלי 

עומר בר לב.
אנו  האחרונים  "בימים  נכתב:  בשאילתה 
נחשפים לתיעודים חוזרים ונשנים אודות 'טירוף' 
ירושלים  במזרח  המשתולל  כמשמעו  פשוטו 
בואכה הר הזיתים, כאשר כל האמצעים כשרים, 
בתפריט - זריקת בלוקים זיקוקים מאסיביים ירי 

חי ושלל אמצעים. מנגד, לא פעם נראים כוחות 
אמונים  אשר  הגבול  ומשמר  משטרה  הביטחון, 
'כצופים מהצד' ללא  על ביטחון אזרחי ישראל, 
מסכני  אירועים  להפסקת  לפעול  ממשית  יכולת 
זו,  להתנהלות  הטעם  מה  יודע  אינני  אלו.  חיים 
מדובר  האם  להגיב,  יכולת  בחוסר  מדובר  האם 
מונחתות  אשר  האירועים'  את  'להכיל  בהנחיות 
מהיום  משפטי  חשש  או  הבכיר,  מהפיקוד 

שאחרי".
"כבוד  וכותב:  מלכיאלי  הרב  ח"כ  ממשיך 
ורוצים  יקיריהם  את  ששיכלו  משפחות  השר, 
מלעשות  מנועים  קבריהם  את  ולפקוד  לעלות 
הר  שדולת  כיו"ר  ישראל.  בירת  בירושלים  זאת 
הזיתים הנני פונה אליך בדחיפות להנחות באופן 

ברור ומיידי, לאבטח ולהבטיח את שלום מבקרי 
בבירת  המשתולל  הטירוף  את  ולגדוע  המקום 

מדינת ישראל".
הבינלאומי  הועד  יו"ר  לובינסקי,  אברהם 
 10 מעל  שפועלים  "אנו  הזיתים:  הר  להגנת 
הר  להגנת  הבינלאומי  הועד  הקמת  מאז  שנים 
כל  של  בטוחנם  למען  לפעול  נמשיך  הזיתים, 
ייתכן שמי שרוצה  המתפללים בהר הזיתים. לא 
לבוא ולהתפלל על קבר בני משפחתו או יקיריו, 
הוריו וילדיו לא יוכל לעשות זאת בצורה בטוחה 

ורגועה.
רבות  שפועל  מלכיאלי  שח"כ  בטוחים  אנו 
ע"מ  לפעול  ימשיך  הזיתים  הר  למען  ונצורות 

שהמקום יהיה בטוח לעלות ולהתפלל בו".

יו"ר שדולת הר הזיתים ח"כ הרב מלכיאלי בשאילתה דחופה לשר לביטחון פנים בעקבות אירועי זריקות אבנים ⋅ השאילתה הוגשה בעקבות פניית ראשי 
הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים שהתריעו על הסכנה בשל זריקות האבנים בדרכים המובילות להר הזיתים

חשובי רבני הקהילות בי-ם מברכים על פתיחת המרכז הרפואי של כללית בשכונת בית ישראל

מאת: אלי כהן

החדש  הרפואי  המרכז  יחנך  הקרובים,  בימים 
של כללית בשכונת 'בית ישראל'. המרכז הרפואי 
יעניק  'מיר',  לישיבת  בסמיכות  הממוקם  החדש 
מרפואת  החל  בריאות  שירותי  של  רחב  מגוון 
סיעוד  שירותי  יועצת,  רפואה  וילדים,  משפחה 
בית  גם  ויכלול  נשים,  לרפואת  מיוחד  ואגף 
היחיד  המרקחת  בית  שיהווה  חדיש,  מרקחת 

בשכונה.
המרכז,  פתיחת  לקראת  ההיערכות  במסגרת 
עלתה הנהלת מחוז ירושלים של כללית והנהלת 
המגזר החרדי בכללית לבתי רבני השכונה וגדולי 
ישראל, לפרט את ההתפתחות בשירותי הבריאות 
ולהתברך לקראת פתיחת המרכז  לציבור החרדי 
הרבנים  בבתי  הפגישות  בסדרת  החדש.  הרפואי 
המחלקה  מנהל  קונסקי  אברהם  הרב  השתתפו 

מנהל  רוזנגרטן  משה  הרב  בכללית,  החרדית 
והרב  כללית  ירושלים של  המגזר החרדי במחוז 
החרדי  למגזר  הפרויקטים  מנהל  שכטר  דוד 

במחוז ירושלים של כללית.
בין הפגישות והביקורים, נכנסה המשלחת גם 
לבתיהם של הגאון רבי משה ברנסדורפר, הגאון 
רב  רבינוביץ  שמואל  והרב  סירוטה  מאיר  רבי 
הכותל והמקומות הקדושים. המשלחת התקבלה 
כללית  נציגי  את  עודדו  והרבנים  ובחיבה,  בחום 
ופיתוח  לחיזוק  הברוכה  בפעילות  להמשיך 
החרדיות  בשכונות  לציבור  הרפואה  שירותי 

בירושלים.
הנהלת המגזר החרדי בכללית ממשיכה לחזק 
את הקשר עם כלל הקהילות באזור שכונת 'בית 
זה,  מקשר  כחלק  כולה.  ובירושלים  ישראל' 
הוקרה  תעודת  האחרון  בשבוע  כללית  קיבלה 
חסידות  של  ואחדות'  'אהבה  מארגון  מיוחדת 

החולים  לטובת  הפעולה  שיתוף  על  סלונים, 
ובני משפחותיהם. הקשר ההדוק מתבצע על ידי 
רוזנגרטן מנהל המגזר החרדי במחוז  הרב משה 
עם  הדוק  בקשר  שעומד  כללית  של  ירושלים 

ראשי הארגון.
לדברי מנהל מחוז ירושלים בכללית מר מיכאל 
עומד  בכללית  ירושלים  "מחוז  דרעי:  מישורי 
הקהילות  וראשי  העיר  רבני  עם  רצוף  בקשר 
והמחוז.  העיר  שכונות  בכל  החרדי  בציבור 
נר  הוא  הרבנים,  עם  הפעולה  ושיתוף  התיאום 
לרגלנו ומשמש את כללית כאמצעי קשר וחיבור 
לפתח  ממשיכה  כללית  החרדי.  לציבור  מרכזי 
ולשדרג את שירותי הבריאות שלה תוך התאמה 

מלאה לצרכי המגזר החרדי".
החרדי  המגזר  מנהל  רוזנגרטן  משה  הרב 
הרפואי  "המרכז  אמר:  ירושלים  מחוז  בכללית 
מותאם  רפואי  מענה  ייתן  ישראל  בבית  החדש 

לציבור תושבי השכונה והלומדים באזור. שיתוף 
והרבנים  השכונה  רבני  עם  הצמוד  הפעולה 
מסייע  בירושלים  החרדי  בציבור  החשובים 
המקצועיים  השירותים  והנגשת  להתאמת  רבות 
שירותי  קידום  על  דגש  שמים  אנו  כללית.  של 
הבריאות והרפואה בעיר, תוך התייעצות שוטפת 
שמנחים  העיר  ורבני  ישראל  גדולי  של  ועדכון 
השירות  ושיפור  לקידום  הנכונה  בדרך  אותנו 

לציבור החרדי".
החרדית  המחלקה  מנהל  קונסקי  אברהם  הרב 
בכללית: "כחלק מחזון השירות של כללית, אנו 
השירותים,  הכלים  מעטפת  להתאמת  פועלים 
לאופי של הציבורים הנמנים על לקוחות כללית. 
המרכז  ופתיחת  הקהילות  עם  הפעולה  שיתוף 
הרפואי החדש בלב ליבה של שכונת בית ישראל, 
הינו חלק מהתאמת השירותים הרפואיים שכללית 

מובילה, צעד לפני בשביל הבריאות".

"אשריכם על עבודת קודש עבור 
הציבור החרדי בירושלים" 

וונדליזם בהר הזיתים

בביתו של הגר"מ ברנסדורפר בביתו של הגר"מ סירוטה בחדרו של הגר"ש רבינוביץ



הבחירה של הבשלנים בישראל



כ' כסליו תשפ"ב 8824/11/21 בירושלים

מאות ת''ח בכינוס מרתק על האתגרים והנידונים 
הרבים בשמירת שבת בעידן הדיגיטלי

עשרות כוננים חדשים 
הצטרפו ל'צוות הצלה' – 

מד"א בירושלים

מאת: אלי כהן

ואנשי  שמיים  יראי  חכמים,  תלמידי  מאות 
על  לעומק  ולהבין  ללמוד  שביקשו  מעשה, 
במכשירי  בשימוש  שיש  הרבים  האתגרים 
התקדמות  עם  בשבת  השונים  החשמל 
הטכנולוגיה, התאספו ובאו להם לכינוס מיוחד 
ואנשי  הרבנים  בכירי  בהשתתפות  ומרתק 

המקצוע העוסקים בתחום.
להיכל  שבת  במוצאי  הגיעו  הגדול  הציבור 
בירושלים  רמות  בשכונת  משה'  'תורת  ישיבת 
הרבנים  בהשתתפות  והמרתק  המיוחד  לכינוס 
העוסקים  המקצוע  ואנשי  שליט''א  החשובים 

בתחום.
בכינוס נשמעו בקשב רב דבריו של הרה"ג רבי 
אליהו בייפוס רבה של 'משמרת השבת' שידיו 
רב לו בנושאים אלו, שהקיף בדבריו המחכימים 
ובפרט  היבטיו  מכל  ההלכתית  הסוגיה  כל  את 
נפיצותם  שבגלל  ומקפיאים  מקררים  בנושא 
רבים  והאתגרים  הזמן  כל  משתכללים  הרחבה 

מאוד.
הגר''א בייפוס שליט''א הרחיב על הפתרונות 
המשתמשים  השפעת  את  לחלוטין  המבטלים 
שליט''א,  ישראל  גדולי  כהוראת  בשבתות 
ושיבח את החברות הגדולות שמתקינות התקני 
שבת במקררים שלהם באישור ובפיקוח מיוחד 
קומאקס  חברת  את  וכן  השבת,  משמרת  של 
מתקינים  מיוחד  פיתוח  שבאמצעות  אנרגיה 
התקן שבת מיוחד כמעט על כל מקרר גם לאחר 
הרכשיה. בנוסף הרחיב הגר"א בייפוס בנידונים 
הרבים במשאבות המים החשמליות המותקנות 
והפתרונות  בישראל  כמעט  הבתים  ברוב  כיום 

המוצעים.
היא  בהרצאה  שעלתה  נוספת  מרתקת  סוגיה 
בשבת  הסיפאפ  במכשיר  לשימוש  הנוגע  בכל 
שמיועד לסובלים מתסמונת דום נשימה בשינה 

ומסייעת לאיכות חיי הסובלים מהתופעה.

שעוקבים  בחיישנים  מצויד  הסיפאפ  
קצב  ואת  במכשיר  השימוש  את  ורושמים 
המערכת,  את  מפעיל  לכך  ובהתאם  הנשימות, 
לשומרי  רבים  מהותיים  לנידונים  שגורם  מה 

השבת הנצרכים לשימוש במכשיר זה.
הגר"א בייפוס שליט''א הרחיב על הפתרונות 
המפוקחים  במכשירים  שנעשו  ההלכתיים 
משמרת  ידי  על  בשבת  לשימוש  ומאושרים 
מרובים  מאמצים  לאחר  פותחו  אשר  השבת 
בשיתוף עם חברת BMC העולמית ומשווק על 
ידי  ועל  ישראל'  מדיקל  'לווינשטיין-ויינמן  ידי 

'לעמי 2000'.
מאיר  ישראל  רבי  הרה"ג  דיבר  מכן  לאחר 
כהלכה  ובית  כהלכה  מורגנשטרן מח"ס מטבח 
ובפתרונות  בנידונים  בהרצאתו  שהתמקד 
המים  מסנני  מים,  מוני  המים,  מיחמי  בתחום 

ומכשירי המיני בר.
הרבנים  עם  שו"ת  התקיים  ההרצאות  בסיום 
בכל  מהקהל  הרבות  לשאלות  שענו  והמומחים 
החשמל  מכשירי  של  בשבת  לשימוש  הנוגע 

השונים.
החשמל  במכשירי  השימוש  בעניין  שאלות 
השונים בשבת ניתן גם לברר במוקד טלפוני של 
משמרת השבת אשר מאויש ע''י רבנים מומחים 
ההלכתי  המוקד  והינו  היום  שעות  רוב  במשך 
והטכני הגדול בעולם בענייני השבת שנענים בו 

למעלה ממאה ושמונים אלף פניות בשנה.

מאת: אלי כהן

לשמש  השבוע  הוכשרו  מתנדבים  עשרות 
הצלה'  ו'צוות  מד"א  מטעם  מוסמכים  ככוננים 
להעניק  מנת  על  החירום  לאירועי  לצאת  ויחלו 

מענה מהיר ומקצועי עד לבוא האמבולנס.
בהצלחה  סיימו  החדשים  המתנדבים  עשרות 
קורס חובשים ונהגי אמבולנס ובטקס רב רושם 
שהתקיים, קיבלו לידיהם את קוד הכונן הרשמי 
להגשת  אישי  ציוד  תיק  גם  כמו  מד"א  מטעם 

הסיוע הרפואי.
הראשוני,  המיון  שלבי  את  שעברו  לאחר 
התחילו החניכים לפני כעשרה חודשים את שלב 
כחובשים  הסמכתם  לקראת  הרפואית  ההכשרה 

ונהגי אמבולנס.
במסגרת ההכשרה רכשו החניכים את הכלים 
וילדים,  במבוגרים  החייאה  פעולות  לביצוע 
טיפול במצבי חירום רפואיים שונים וכן הכשרה 

ראשונית לקראת הסמכתם כנהגי אמבולנס.
בהצלחה  ולאחר שעמדו  ההכשרה,  סיום  עם 
במבחנים המסכמים וביצעו השתלמויות חניכה 
המאושרים  החניכים  הוזמנו  באמבולנסים, 

לטקס סיום הקורס.
את הטקס הנחה בכישרון מיוחד, חבר הארגון 

שלמה הלל שהזמין את בעלי התפקידים השונים 
לשאת דברים.

את הטקס כיבדו בנוכחותם: אורי שחם מנהל 
מד"א מרחב ירושלים,  ר' אברהם רייכמן - יו"ר 
מתנדבים  אחראי  גולדפרב  איציק  הצלה,  צוות 
מרחבי, אילן קליין מהמחלקה הבינלאומית, אלי 
ברהיטות  הקורס  את  שהעביר  המדריך  גרטנר 

ובצורה מושלמת.
נכונותם,  את  בהערכה  ציינו  המכובדים  כלל 
שזכו  עד  המטלות  בכל  והתמדתם  השקעתם 
להגיע לרגע המאושר, עם הצטרפותם כמתנדבי 
בכל  מזמנם  שמקדישים  הצלה',  'צוות   - מד"א 
עת להצלת חיים על פי ההנחיות ההלכתיות של 

רב הארגון, הגאון רבי מאיר סירוטה.
עם סיום הטקס, הודו כלל המשתתפים לחבר 
הארגון, ירמי קלפהולץ. שמקדיש מזמנו וממרצו 
להצלחת החניכים בשלבי ההכשרה השונים ועד 
וקבלת  המטלות  כל  ביצוע  של  הסופי  לשלב 

ההסמכה הרפואית.
מד"א  ככונני  כאמור  ישמשו  הקורס  מסיימי 
הכוננים  למאות  מצטרפים  והם  הצלה,  וצוות 
לצד  ירושלים  במרחב  קודש  עבודת  העושים 
הפועלים  בארגונים  החרדיים  המתנדבים  אלפי 

בשיתוף מד"א. 

בכינוס נשמעו דרשות מרתקות מפי הרה"ג רבי אליהו בייפוס רבה של משמרת השבת שידיו 
רב לו בענייני השבת בזמננו והרה"ג רבי ישראל מאיר מורגנשטרן מח"ס מטבח כהלכה ובית 

כהלכה כמו''כ נשמעה הרצאה מאלפת מפי ר' יהודה היינריך מהנדס חשמל בכיר בליווי 
מצגת וחומרי הסברה ⋅ המשתתפים הודו למארגני הכינוס שלא חסכו שום מאמץ להביא 

את התוכן הטוב והמקצועי ביותר

המתנדבים החדשים סיימו בהצלחה קורס חובשים ונהגי אמבולנס 
ובטקס רב רושם שהתקיים, קיבלו לידיהם את קוד הכונן הרשמי 

מטעם מד"א כמו גם תיק ציוד אישי להגשת הסיוע הרפואי 

בשכונת רמות בירושלים: 

כנס של משמרת השבת בירושלים

הטבות לכל המשפחה למחזיקי כרטיס ירושלמי

לפרטים נוספים היכנסו לאתר: www.jerusalem.muni.il או חפשו "ירושלמי" בגוגל.
המופעים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הירוק.

כמות הכרטיסים מוגבלת – כל הקודם זוכה.

להנפקת כרטיס ירושלמי בחינם: 
yerushalmi.org.il או סרקו את הברקוד:

 יום שני, ב' בטבת, 6.12
17:30 ,15:00 ,12:00
מחיר כרטיס: 99 ₪

מחיר למחזיקי כרטיס ירושלמי: 39 ₪
www.eventim.co.il *6226 רכישת כרטיסים: בימות

יוס'לה קמצן קדוש

חנוכה
שמח עם



מצרכים ל-20 כדורים
1 חבילה פסטה קצרה

לרוטב בשמל
50 גרם חמאה טרה

3 כפות קמח לבן
2 כוסות חלב 3% חם

1/2 כפית מלח דק
1/2 כפית אגוז מוסקט

200 גרם גבינת מוצרלה טרה מגוררת
 100 גרם גבינת פרמזן מגוררת 

)אפשר להחליף בגבינה צהובה(
100 גרם גבינה צהובה 22% מגוררת

לטיגון
2ביצים

1 חבילה פירורי לחם
1 כוס שמן קנולה לטיגון, כמות לפי הצורך

)עומק של כ-2 ס"מ במחבת(

אופן הכנה
מכינים את הפסטה: מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן. 

תוך כדי ערבוב וממשיכים לערבב עד שהרוטב מסמיך.הקמח ומערבבים היטב לאיחוד. מוסיפים לאט את החלב החם ממיסים את החמאה בסיר. כשהחמאה נמסה מוסיפים את מכינים את רוטב הבשמל: רצוי להכין מראש את רכיבי הרוטב. מסננים ומקררים.
 

כשהרוטב סמיך ומוכן מתבלים במלח ואגוז מוסקט ומערבבים. 
טועמים ומוסיפים מלח אם יש צורך.
 

מוסיפים לרוטב הבשמל את הפסטה הקרה. מוסיפים את 
בידיים כדי שלא יתפרקו( וטובלים בביצה ואחר כך בפירורי יוצרים מתערובת הפסטה כדורים קטנים )מועכים אותם הגבינות ומערבבים היטב.

מטגנים את הכדורים: מחממים את השמן במחבת ומטגנים את הלחם )כמו בהכנת שניצלים(.
הכדורים עד שמתקבל צבע זהוב ויפה.
 

לצלחת מרופדת בנייר סופג, לספיגת שאריות השמן.מעבירים את הכדורים בזהירות מהמחבת )בעזרת כף מחוררת( 
 

מעבירים לצלחת הגשה ונהנים.

כדורי מק אנד צ’יז מטוגנים

פשוט כי אכפת לנו

זה כל הטעםחנוכה עם ֺנעם
ללא חומרים משמריםעם גבינות ֺנעם הטעימות של טרה

 054-5430-005או WhatsApp למספרtaramatkonim@gmail.comשלחו מייל לכתובת מתכונים שווה?רוצים חוברת



כ' כסליו תשפ"ב 101024/11/21 בירושלים

עד 20 אלף מבקרים 
בהר מירון והדלקה אחת

מאת: יוסף טולידנו 

ועדת החקירה הממלכתית לאסון הר מירון 
הממשלה  לראש  השבוע  שני  ביום  מסרה 
לצורך  הביניים  המלצות  את  בנט  נפתלי 

היערכות להילולת ל"ג בעומר הקרוב. 
השטח  את  להגדיל  הוועדה:  המלצות  בין 
לאפשר  אין  הקהל,  לטובת  בהר  הפנוי 
על  אחראי  שיהיה  שר  ימונה  אוהלים,  הקמת 
הגבלת  ביצועי,  גורם  ימנה  והשר  האירוע 
מס' משתתפים בו זמנית עד ל-20 אלף איש, 
בהר,  המבקרים  של  השהיה  זמן  את  לקצר 
יוכשר  לא יתאפשר לחלק מזון למעט שתיה, 
שטח מיוחד לטקסי החלאקה, תתקיים הדלקה 
כ"ק  ע"י  הציון  גג  על  וקצרה  אחת  מרכזית 
ברכב  הגעה  תיאסר  וכן  מבויאן  האדמו"ר 

פרטי.
לשיפור  דחופים  צעדים  לנקוט  "ממליצים 
הדגישו  בטיחות",  מפגעי  והסרת  תשתיות 
מודעים  "אנו  בהמלצותיהם.  הוועדה  חברי 
לכך שהמוצע על ידינו מהווה שינוי משמעותי 
בשנה,  שנה  מדי  להר  לעלות  הנוהגים  עבור 
ואנו  נרחבות  הסברה  בפעולות  צורך  יש  לכן 
הציבור,  מנהיגי  את  בהן  לשתף  ממליצים 

ובמיוחד את מנהיגי הציבור החרדי".
העליון  המשפט  בית  נשיאת  הוועדה,  יו"ר 
מסירת  עם  אמרה  נאור,  מרים  בדימוס 
שחלפו  הספורים  "בחודשים  ההמלצות: 
מאז הוקמה הוועדה אספנו חומר רב, שמענו 
יותר מחמישים עדים הנוגעים בדבר, וביקרנו 
עד  למדנו  במירון.  הרשב"י  בקבר  פעמיים 
כמה ייחודי ומורכב הוא אירוע ההילולה, וכי 
אנו  ארוכים.  חודשים  אורכות  אליו  ההכנות 
הסיכון  את  הניתן  ככל  להקטין  חובה  רואים 
על  כך  ולצורך  באירוע,  המשתתפים  לשלום 
לל"ג  בהכנות  להחל  המעורבים  הגורמים 
בעומר הקרוב ללא דיחוי. לכן בחרנו לפרסם 
המתמקדות  הביניים,  המלצות  את  בדחיפות 

באירוע הקרוב ובו בלבד".
"כעת  נאור:  בדימוס  השופטת  לדברי 
תמשיך הוועדה לחקור בהתאם למנדט שניתן 
העבר,  אל  במבט  הן   - הממשלה  ידי  על  לה 
לרבות מכלול היבטי האסון שהתרחש במירון 
עתיד",  פני  הצופה  במבט  והן  בתשפ"א, 
בעומר תשפ"ב  ל"ג  כי  יודעים  "אנו  הוסיפה. 
ייראה אחרת, ומבינים כי זהו לא שינוי פשוט. 
הוועדה  בפני  שנפרשה  מהתמונה  זאת,  עם 
בחודשים האחרונים עולה כי זוהי ככל הנראה 
שהממשלה  מקווים  ואנו  לשינוי  רצון'  'שעת 
תזכה לשיתוף פעולה מלא ביישום ההמלצות 
לאלתר, כך שיתקיים כבר השנה במירון הציווי 

המקראי 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'".
הוועדה:  חברי  כותבים  בהמלצותיהם 

"השינויים והצעדים המומלצים על ידינו נועדו 
בבחינת  ושלומו,  הציבור  ביטחון  על  לשמור 
גם  כמו  לנפשותיכם",  מאוד  "ונשמרתם 
לאפשר לכל המעוניין בכך להגיע להר מירון 
רצון  שעת  הנראה,  ככל  זוהי,  בעומר.  בל"ג 
של כלל הגורמים המעורבים בארגון האירוע 
הציבור  ראשי  ובכללם  בו,  המשתתפים  ושל 
והמשתתפים אשר  ראשי החסידויות,  החרדי, 
פוקדים את האירוע ברבבותיהם. אנו מקווים 
שהממשלה תזכה לשיתוף פעולה מלא ביישום 
ההמלצות לאלתר, כבר בל"ג בעומר הקרוב".

את  שקיבל  בנט  נפתלי  הממשלה  ראש 
תלמד  "הממשלה  אמר:  הביניים  המלצות 
להבטיח  שנועד  הדוח,  מסקנות  את  לעומק 
במירון  ההילולה  הנוכחית  מהשנה  שהחל 
כמו  נורא  אסון  בתכלית.  שונה  באופן  תנוהל 
הישראלים   45 של  חייהם  את  שגבה  שזה 
שהגיעו להילולה במירון, אסור שיקרה שוב. 
רשלנות, ניהול כושל, מינויים לא מקצועיים - 
עולים בחיי אדם. ההילולה במירון היא אירוע 
המסורתי  הציבור  עבור  ישראל  בעם  מרכזי 
ולסייע  לאפשר  מחויבים  ואנחנו  והדתי, 
נלמד  בטוחה.  בצורה  אבל  לקרות,  לאירוע 
את הדוח ונפעל לקיום האירוע בצורה בטוחה 

השנה".
הגיב:  לב  בר  עמר  פנים,  לביטחון  השר 
"מודה לחברי הוועדה על הגשת דוח הביניים 
היום, המאפשר להוציא לדרך את ההתארגנות 
לחזור  אסור  הקרובה.  מירון  הילולת  לקראת 
לביטחון  במשרד  אנו  העבר.  שגיאות  על 
הפנים ובגופים הכפופים לנו נלמד את מסקנות 

הביניים ונפיק מהן לקחים".
משה  הכנסת  חבר  התורה  יהדות  יו"ר 
ואמר:  ועדת החקירה  גפני תקף את המלצות 
"עברתי על המלצות הביניים והעיקר חסר מן 
הספר, והוא תקצוב האתר ודרכי הגישה אליו, 

נושא שעלה רבות אחרי האסון".
להגיע  אפשרות  "אין  גפני:  ח"כ  לדברי 
תיכנס  שהמדינה  מבלי  כזה  במקום  לפתרון 
עצמו.  ובאתר  הגישה  בדרכי  ותשקיע  לעניין 
כפי  משקיעים  היו  שאם  להיות  יכול  מאד 
שהשקיעו במקומות אחרים האסון הנורא הזה 

היה נחסך".
מסקנות  את  תקף  אשר  יעקב  ח"כ  גם 
בנט  ראה"מ  הודעת  על  "עובר  הוועדה: 
ועדת  דוח  בעניין  ובר-לב  כהנא  והשרים 
זכר  בה  מוצא  ולא  מירון  לאסון  החקירה 
בשדרוג  להשקיע  ממשלתית  להתחייבות 
אתר קבר הרשב"י והרחבתו. גם לא את קיום 
משפחות  לעשרות  כלכלי  לפיצוי  ההבטחה 
לגורלן.  מפקיר  שהאוצר  והפצועים  ההרוגים 

חזקים בדיבורים, חלשים במעשים".

"אנו רואים חובה להקטין ככל הניתן את הסיכון לשלום המשתתפים באירוע, ולצורך 
כך על הגורמים המעורבים להחל בהכנות לל"ג בעומר הקרוב ללא דיחוי, אמרה 

יו"ר הוועדה השופטת בדימוס מרים נאור בעת מסירת ההמלצות לראש הממשלה 
• רה"מ בנט הבטיח: "הממשלה תלמד לעומק את מסקנות הדוח" • ח"כ משה 

גפני: "עברתי על המלצות הביניים והעיקר חסר מן הספר, והוא תקצוב האתר ודרכי 
הגישה אליו"

פורסמו המלצות הביניים של ועדת החקירה לאסון מירון

המלצות ביניים לל"ג בעומר הקרוב. זירת האסון במירון )צילום: איחוד הצלה(

מועדי העבודות:
העבודות יחלו ביום ראשון, כ"ד בכסלו, תשפ"ב )28.11.21( 

ועד יום חמישי, כ"ח בכסלו, תשפ"ב )2.12.21( ויבוצעו 
במהלך שעות היום והלילה.

הסדרי התנועה:
●  בעת העבודות בצומת, יצומצמו נתיבי התנועה ברחוב 

מעבר המתלה ויישאר נתיב תנועה אחד פתוח לכל כיוון
 ●  בעת העבודות, התנועה בצמתים תוכוון ע"י

פקחי תנועה
● בכל עת יתאפשר מעבר בטוח להולכי רגל

● התחבורה הציבורית תמשיך לפעול כסדרה
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אנו עושים מאמצים לצמצום ההפרעה לשגרת החיים
תודה על שתוף הפעולה!

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

מנהל עבודה: יובל יוסף, טל' 052-5497421

הודעה על עבודות יום ולילה 
להקמת הסדר תנועה חדש 

ברחוב מעבר המתלה

הקמת הסדר 
תנועה חדש
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חטיבת הראל

מקרא:
שטח עבודות     

מעבר להולכי רגל   
תחנת אוטובוס    
אזור חניה זמין   

אזור חניה מבוטל   

שלמה זלמן שרגאי

תיכון 
רנה קאסן

במסגרת הכשרת תוואי הרכבת הקלה ברחוב 
שדרות לוי אשכול, בימים הקרובים יחלו עבודות 

להקמת הסדר תנועה חדש בצידו המזרחי 
של צומת הרחובות שדרות לוי אשכול ומעבר 

המתלה. במהלך העבודות, יצומצמו נתיבי 
התנועה ברחוב מעבר המתלה ויישאר נתיב 

תנועה אחד פתוח לכל כיוון נסיעה. 



בברכת ראש העיר ירושלים, משה ליאון
שמונה ימים של אור ושמחה

תחרות חיבורים תורנייםימי פעילות לנשיםמופעים עם גדולי הזמר החסידי
פעילות בשכונות״זיצים״ לבחורי ישיבות

האירועים מתקיימים
בכפוף להנחיות משרד הבריאות
www.jerusalem.muni.il :לכל הפרטים

פרס הראשון לציון
יום חמישי, נר חמישי של חנוכה, כ"ח בכסלו )2.12( 

 בבנייני האומה 
טקס הענקת פרסים לזוכים בתחרות לעידוד כתיבה 

 הלכתית בנושא השמיטה.
בהשתתפות גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד.

כרטיסים בטיקצ'אק 6565*

כנס נשים להודות ולהלל
יום רביעי, נר רביעי של חנוכה , כ"ז בכסלו )1.12( 

 בבנייני האומה 
 כנס לנשים. האירוע יכלול הרצאה, מופע זמר 

בליווי תזמורת וסרט.
פרטים בטלפון 02-3137919

ישיבישיר
יום ראשון, נר שביעי של חנוכה, א' בטבת )5.12( 

 בבנייני האומה 
 מופע ענק של שירת המונים בשיתוף רדיו קול ברמה.

כרטיסים בטיקצ'אק 6565*

מצטייני ירושלים
יום שני, נר שמיני של חנוכה, ב' בטבת )6.12( 

 בהיכל הפיס בפסגת זאב 
מופע למתנדבי ארגוני החסד ואוכלוסיות צמי"ד 

ומשפחותיהם. במהלך האירוע יתקיים גמר חידון 
 ירושלים ויוענקו פרסים לזוכים.

לפרטים עקבו אחרי השידורים ברדיו קול חי

כנסי נשים
יום שני, נר שמיני של חנוכה, ב' בטבת )6.12( 

 בבנייני האומה 
 2 מופעי ענק של מיטב האמניות,

שיכללו מחזמר בהשתתפות זמרות ידועות, 
מקהלה, מופע סטנדאפ ושירת המונים. 

כרטיסים בטיקצ'אק 6565*

כנס סיום כתיבת חבורות
יום ראשון, נר שביעי של חנוכה, א' בטבת )5.12( 

 בהיכל הספורט במלחה 
 כנס הצדעה לבחורי ישיבה אשר השתתפו 

 בכתיבת חידושי תורה. בכנס יתקיים מופע זמר 
בהשתתפות אמנים, מקהלה ותזמורת. 

פרטים במינהל קהילתי מעלה רמות



כ' כסליו תשפ"ב 121224/11/21 בירושלים

בני ברק – העיר השמינית 
בגודלה בישראל

מאת: מנדי קליין 

נתוני  פי  על  לצמוח:  ממשיכה  ברק  בני 
הפנים,  במשרד  אוכלוסין  למרשם  הלשכה 
מספר תושבי בני ברק עומד בחודש האחרון על 
- מאתיים ושמונה עשרה אלף חמש   218,592
בכך  ירבו,  כן  תושבים  ושתיים  תשעים  מאות 
עברה בני ברק במספר תושביה את העיר באר 
שבע והפכה לעיר השמינית בגודלה בישראל. 
העיר  אוכלוסיית  מנתה  אז  אשתקד  לעומת 

211,415 נפש.
מנתה  תשע"ט  בשנת  השוואה,  לשם 
  203,730 נפש,   207,115 העיר  אוכלוסיית 
בסוף שנת ה'תשע"ח, 197,913 בשנת תשע"ז, 
בשנת   190,000 ה'תשע"ו,  בשנת   193,000
לאורך  ועקבית  רצופה  צמיחה  ה'תשע"ה, 
ברק  2.9%  ובני  של  שנתי  גידול  בקצב  השנים 
היא בין הערים בעלות תוחלת החיים הגבוהה 

ביותר בישראל.
החלוקה לפי גילאים הינה: מגיל 0 ועד 5 – 
נפש   38,388  –  6-12 מגיל  כ"י,  נפש   42,975
כ"י. מגיל 13 ועד 17 – 21,607 נפש כ"י. מגיל 
ועד   22 מגיל  כ"י.  נפש   15,620  21- ועד   18
-24 10,636 נפש כ"י. מגיל 25 ועד -29 15,314 
34 – 13,210 נפש כ"י.  30 עד  נפש כ"י, מגיל 
מגיל 35 ועד 39 – 10,903 נפש כ"י. מגיל 40 
עד 44 – 8,213 נפש כ"י. מגיל 45 עד 49-7,125 
נפש כ"י. מגיל 50 עד 54-6,113 נפש כ"י. מגיל 
55 עד 59 – 5,667 נפש כ"י. מגיל 60 עד -64 
5,547 נפש כ"י. מגיל 65 עד 69 – 5,416 נפש 
כ"י. מגיל 70 עד 74-5,122 נפש כ"י ומגיל 75 

עד 120 לאוי"ט-6,736 נפש כ"י.
המרכזית  הלשכה  לנתוני  בהתאם 
הממוצע  הנפשות  מספר  לסטטיסטיקה, 
הגבוה  והוא   ,4,2 הוא  בבני-ברק  למשפחה 
בארץ.  והבינוניות  הגדולות  הערים  בין  ביותר 
למרות צעידתה לקראת שנת המאה להיווסדה, 
בני ברק הינה העיר הצעירה ביותר מבין הערים 
הגדולות בישראל, כאשר מרבית תושביה הינם 

מתחת לגיל 18.
ציין  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש 
בסיפוק את הגידול המבורך במספר תושבי העיר 
כ"י, והיותה של העיר בירה תורנית ומטרופולין 
לתורה ולחינוך: "בני ברק ושכונותיה רושמים 
מוסדות  של  התעצמותם  עם  אדירה  תנופה 
לפעול  נטויה  והיד  הקודש  וקהילות  התורה 
מאידך,  כאשר  בס"ד,  ועוד  עוד  ולעשות 
מיקומה הגאוגרפי של העיר בלב המטרופולין 
העמוס של גוש דן, מביא לפיתוח חסר תקדים 
משרדים  ומגדלי  ותעסוקה  מסחר  אזורי  של 
המהווים עוגן כלכלי כ'קמח לתורה' לחיי הרוח 

של העיר". 
צפוי  בעיר  החדשות  הבנייה  התחלות  קצב 
תושבי  במספר  משמעותית  לעלייה  להביא 
צפון  אזור  על  במיקוד  הקרובות  בשנים  העיר 
העיר, כאשר השכונה החדשה ההולכת ומוקמת 
ומכרזי   )572 )תב"ע  המושבות  אם  ציר  על 
אברבנאל-המכבים  הרחובות  באזור  הבינוי 
הן  כשההערכות  חדשות,  יח"ד  אלפי  כוללות 
230,00 נפש  כי בני ברק צפויה לחצות את קו 
כ"י בתוך שנים ספורות ותוסיף לטפס ברשימת 

הערים הגדולות בישראל.

דו"ח עדכני של מרשם האוכלוסין: אוכלוסיית בני ברק חצתה את ה-218 אלף נפש כ"י 
והינה השמינית בגודלה בישראל ⋅ ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין: "מיקומה הגאוגרפי 
של העיר בלב המטרופולין העמוס של גוש דן, מביא לפיתוח חסר תקדים של אזורי מסחר 

ותעסוקה ומגדלי משרדים המהווים עוגן כלכלי כ'קמח לתורה' לחיי הרוח של העיר"

מראה כללי של העיר בני ברק )צילום: דוברות העירייה(

"להודות ולהלל"
מאת: יחיאל חן

כסלו  כ"ד  חנוכה  של  ראשון  נר  ראשון  ביום  יתברך  ה'  בעזרת 
תשפ"ב יתקיים ערב שירה ופיוט בבית כנסת "אוהל יצחק" רחוב 

אברבנאל 48 בני ברק  בשעה 20:00 בערב.
הערב יתקיים במעמד הרה"ג רפאל דרעי שליט"א רב בית הכנסת 
הנפלאים  בשיעוריו  ולהאדירה  תורה  להגדיל  השנה  כל  הפועל 

והמחכימים, ובמעמד רבנים נוספים ואישי ציבור.
לכבודה  ותזמורתו  לוק  משה  העולמי  הפייטן  ינעים  הערב  את 
של תורה ולכבודה של שמחת התורה. ציבור מתפללי בית הכנסת 
מנת  על  ופיוט,  שירה  בערב  חלק  ליטול  מוזמנים  הרחב  והציבור 

הרה"ג רפאל דרעילחזק את הקהילה



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

יש לכם עוד שאלות? 
הסתמכו רק על מידע מוסמך ומהימן והיוועצו ברופא המטפל!

קו המידע - מטה ההסברה למגזר החרדי:  03-509-7000

חיסוני הילדים לגילאי 5-11 כבר כאן, 
ואתם מוזמנים לקבוע תור עבור ילדיכם 
ולהגן עליהם מפני נגיף הקורונה. 

מסתפקים? מתלבטים? אל תהססו ופנו לרופאי הילדים!

ילד מחוסן הוא ילד מוגן
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"הממשלה חייבת לסייע יותר 
לחולי CF הנאנקים יום יום"

שמחה של מצווה 

מאת: יחיאל חן

ארגון  יו"ר  קיים  מקצועיות  שיחות  שרשרת 
'חיים לילד' הרב ראובן סקלר עם בכירי מערכת 
במסגרת  בישראל,  הרפואה  ואנשי  הבריאות 
"חסד  רפואיים  ליועצים  האונליין  קהילת 

בישראל" של הרב חיים קליגר.
קובעי  הרפואה,  יועצי  התארחו  בוועידה 
מכל  מקצוע  ואנשי  רופאים  הבריאות,  מדיניות 
מושבים  קיום  תוך  אחת,  גג  קורת  תחת  הארץ 
הרפואה  יועצי  לציבור  אפשרו  אשר  מגוונים 
והטכנולוגיות  החידושים  במיטב  להתעדכן 

הרפואיות.
סקלר  ראובן  הרב  קיים  הוועידה  במסגרת 
בישראל  הרפואית  המערכת  בכירי  עם  שיחות 
יועצי  קהילה,  קשרי  מנהלי  רופאים,  ובהם 
למודעות  העלה  ובמהלכם  ועוד,  הרפואה 
פיברוזיס  סיסטיק  מחלת  חולי  של  סבלם  את 
מצד  סיוע  ללא  כמעט  במחלתם  הנאנקים 
התקציבים  את  מקצה  אינה  "המדינה  המדינה. 
"אם  סקלר.  הרב  אמר  מסייעת"  ולא  הנדרשים 
לא הפעילות שלנו אני לא יודע כמה חולים היו 
סובלים עוד יותר". הוא הסביר על מעלת מכשיר 
ה"ווסט" שהינו מכשיר שמאפשר לחולים לשפר 

את איכות חייהם.
המדובר במכשיר פיזיותרפיה ייחודי המסייע 
רבות לשיפור תפקודי הריאה. ה"ווסט" שעלותו 
סל הבריאות  ידי  על  אינו ממומן  דולרים  אלפי 

את  ולרכוש  לסייע  לילד'  'חיים  נרתמת  כן  ועל 
המכשיר.

לסייע  מנת  על  הוקמה  לילד'  'חיים  עמותת 
מסייע  הארגון  משפחותיהם.  CF ובני  לחולי 
לרכוש מכשור רפואי ומימון טיפולים שהוגדרו 
קשר  לצד  הבריאות,  בסל  ושאינם  חיים  מצילי 

מתמיד עם הרופאים הרלבנטיים. 
'רגעים  מלונית  את  העמותה  מפעילה  כן 
 CF קסומים' בים המלח. המלונית משרתת חולי

ופסוריאזיס ובני משפחותיהם.
בנוסף מקיים הארגון מידי שנה נופש בריאותי 
מיוחד ויוקרתי המיועד לחולים, ומתקיים במלון 
שוטפות  פעילויות  לצד  זאת  בשוויץ,  ציורי 
לדוגמה  כמו  השנה,  לאורך  החולים  לרווחת 
מסיבת חנוכה גדולה המתוכננת להתקיים בכ"ח 

כסלו באולמי נאות ירושלים.

מאת: יחיאל חן

עשרות  ובהשתתפות  ומרגש  מכובד  במעמד 
הכשרות  משגיחי  ערים,  רבני  ובהם  רבנים 
תרומות  הפרשת  טקס  התקיים  תשב"ר,  וילדי 

ומעשרות ביקבי 'סגל' ו'ברקן'.
הכבוד  אורח  חלק:  נטלו  המיוחד  במעמד 
הרב הראשי הגרי"מ לאו, הגאון הרב קלמן בר 
רבה  שיינין  יוסף  הרב  הגאון  נתניה,  של  רבה 
של אשדוד, הגאון הרב מיכה לוי רבה של פתח 
תקווה, הגאון הרב ציון כהן רבה של אור יהודה, 
מועצת  חבר  וויס  שמחה  אלעזר  הרב  הגאון 
נחשוני  משה  הרב  הגאון  הראשית,  הרבנות 
מרבני ראשון לציון ורבני הכשרות: הגאון הרב 
חיים יהודה דייטש אב"ד חוג חת"ס פ"ת, הגאון 
הכשרות  ומנותני  גור  מרבני  לנדאו  דוב  הרב 
מכשרות  אייכלר  מרדכי  הרב  הגאון  ביקב,  
בעלזא, הגאון הרב שלמה בן עזרא רבה הראשי 
של גזר ומבשרת ציון, הגאון הרב שלמה פולק, 
יוסף  הרב  מבעלזא,  פרידמן  פנחס  הרב  הגאון 
יוסף, הרב שגיא הר שפר, הרב  בן עזרא מבית 
שלמה  הרב  פולק,  דוד  הרב  רוטנברג,  נחמיה 

ויינפלד והרב שלמה הלברשטם.
יקבי 'סגל' ו'ברקן' הינם מהגדולים והמובילים 
בישראל וזוכים לכשרויות חוג חתם סופר פתח 
יוסף,  בית  בד"ץ  בעלזא,  הדת  מחזיקי  תקוה, 
הגאון הרב דב לנדאו, הרבנות הראשית לישראל 

והמועצה האזורית גזר.
מטעם הנהלת היקבים השתתפו יו"ר ומנכ"ל 
מר  ברקן  יקבי  ויו"ר  בר  יהודה  יעקב  ר׳  טמפו 

כשהם  הטקס  את  שפתחו  בורנשטיין  אמיר 
חותמים על שטר שליחות המעניק לרבנים את 
התרומות  הפרשת  את  בשמם  לבצע  הסמכות 

והמעשרות.
הראשי  הרב  הכבוד  אורח  נשא  ברכה  דברי 
היקב  עם  היכרותו  את  שציין  לאו  הגרי"מ 
עשרות שנים. "אירוע כמו זה הוא מעמד מקודש 
של מצוות התלויות בארץ", אמר הגרי"מ לאו. 
"בעצם קיום מצוות תרו"מ אנו משיבים להקב"ה 
היקב  לבעלי  להודות  פה  ובאתי  את מה ששלו 

ולכל השותפים העוסקים במלאכה".
דייטש  הגרח"י  החל  הברכה  דברי  לאחר 
אב"ד חוג חתם סופר פ"ת באמירת סדר הפרשת 
אורח  כובד  לאחמ"כ  ומיד  ומעשרות  תרומות 
המיכל  מגופת  את  לפתוח  לאו  הגרי"מ  הכבוד 
שבע  מתוך  ליטר   76,000 נשפכו  ממנו  הענק, 
מיליון ושש מאות אלף ליטר, כשעשרות רבנים, 
אמן  עונים  תשב"ר  ילדי  עשרות  וכן  משגיחים 
פצחו  הטקס,  של  בסיומו  עצומה.  בהתרגשות 
מצווה  של  לכבודה  בריקודים  המשתתפים 
סעודת  במקום  התקיימה  לאחמ"כ  כשמיד 

מצווה.
הרבנים  כובדו  המצווה  סעודת  במהלך 
על  העלו  ובדבריהם  דברים  לשאת  האורחים 
אשר  וסגל,  ברקן  יקבי  של  פעילותם  את  נס 
איכות  מבחינת  מובילים  יקבים  היותם  לצד 
ומקצועיות, אינם מתפשרים על כשרות מהודרת 
על  הוסיפו  וכן  במצוות  המהדרין  ציבור  למען 
מערך  ראש  של  המיוחדת  ופעילותו  מסירותו 

הכשרות ביקב הרב יוסף יהודה פרוימוביץ.

יו"ר 'חיים לילד' הרב ראובן סקלר קיים שיחות מקצועיות עם גורמי רפואה רבים במסגרת 
ועידת חסד לישראל שהתקיימה בביה"ח הדסה עין כרם בירושלים ⋅ במהלך השיחות הכביר 

הרב סקלר על החשיבות שבהעלאת המודעות לחולי מחלת סיסטיק פיברוזיס

בהתרגשות ושמחה של מצווה התקיים המעמד להפרשת תרו"מ ביקבי 'ברקן' ויקב 'סגל' 
בהשתתפות יו"ר ומנכ"ל טמפו ר׳ יעקב יהודה בר ויו"ר יקבי ברקן מר אמיר בורנשטיין 

ובהשתתפות אורח הכבוד הגרי"מ לאו ורבנים נוספים

יו"ר ›חיים לילד‹ בוועידת חסד 

מכינה לביבות או סופגניות?

בארוןשחוסך מקום הגליל הכפול 

מגבות הפלא 
בגליל כפול

תעזורנה לך 
לטגן בלי בעיות!
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מסעות 
הקודש – 
בעקבות 
רבותינו 

מאת: יחיאל חן

מסעות הקודש הנדירים וההיסטוריים של מרן 
ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי שליט"א באדמתה 
עולם  ובערש  פולין  של  הדם  וספוגת  החרוכה 
ביצירת  לראשונה  מתועדים  בליטא,  הישיבות 
ליטא   – "ורוממתנו"  כרכים  שני  של  מופת 

ופולין, מאת מקורבו, הרב יחיאל סבר.
ראש  מרן  מתייחס  ומפורט  נדיר  במכתב 
למסעות  שליט"א  אזרחי  הגרב"מ  הישיבה 
הכתב  גבי  על  שהועלו  ההיסטוריים  הקודש 
בליווי   – "ורוממתנו"  החדשים  הכרכים  בשני 

תמונות נדירות ומרהיבות: 
רבותינו  בעקבות  הקודש",  "מסעות  "ימי 
הוכחדו  הרבים  שבעוונותינו  וישיבותינו, 
עמו.  על  הקב"ה  שזעם  הזעם  בימי  והושמדו, 
שנות ת"ש – תש"ה. עת מופקעי קל, מואצי זידות 
ושנאת ישראל, העלו הכורת ושרפו עד היסוד, 
וצמיחתם, את  חיותם  וממקום  ועקרו משורשם 
ששת המיליונים מעמנו בני ישראל, ובתוכם את 
ראשיהם,  על  וישיבותינו,  מחמדינו,  שכיות  כל 
גאוניהם, גדולי הדורות ותלמידיהם. ד' ירחם על 

עמו ישראל.
מחשבת  את  בליבנו  הקב"ה  נתן  "וכאשר 
כדי  קודש,  ברשומי  ולהתרשם  לחוש  הקודש, 
להזכר במהלכיהם, בשיטותיהם, במהלך חייהם, 
בהשתקעותם בתלמודה, למדנותה, עמקותה של 
בקצות  יותר,  טוב  ולהתדבק  להזכר  ד',  תורת 
דרכם ובטיב תלמודם, לנשום מקרוב את נשימת 
"ראיה"  של  התרשמות  תוך  ללקט  ה"מוסר", 
וגדריהם  דרכם,  סממניהם,  את  "שמיעה",  עם 
ע"י  שהתייסדה  כפי  מוסר,  תנועת  גדולי  של 
גאון עולם מוהר"ר ישראל מסלנט, ונשאר ע"י 
עולם  בכל  קודש  בתקנות  והונהג  תלמידיו, 

הישיבות, כחלק מספרי הלימוד בל יפרדו.
מחשבותינו,  את  לבצע  עזר  "וכשהקב"ה 
ולב,  מוחין  בעלי  קבוצות  לקראתנו  נאספו 
ביניהם גדולי ישראל, ראשי ישיבות, יושבי על 
מדין. ביחד השתדלנו, וב"ה הצליח ד' דרכינו. 
של  רגש  חשים  מבושמים  המסעות,  מן  יצאנו 
ה"אלול"  והתעלות.  התרוממות  של  קדושה, 

שבא לאחריהם היה נעלה במיוחדות מיוחדת.

קדושים  ימים  ישכחו  לא  שהשתתפו,  "אלו 
אלו של מסעות הקודש, לעולם. בעזה"י.

"במסעות קודש אלו, ביקרנו, בליטא ובפולין, 
של  הקודש  בהיכלי  שנותרו.  ובערים  בעיירות 
הישיבות הקדושות, בחצרות האדמורי"ם, בבתי 
הדורות,  צדיקי  וגאוני  גדולי  בקברות  החיים, 
בגיאות ההריגה, במחנות ההשמדה עוד ועוד. – 
"וזאת למודעי, כי כל מטרתינו במסעות קודש 
בעמלה,  בתורה,  ולהתעלות  לעלות  היו  אלה, 
ביגיעתה ובהתמדתה. להתחזק בתפילה, במוסר, 

ולהתעלות בסולם המידות. 
על  ל"ראיה",  "שמיעה"  דומה  אינה  "הלא 
בהן  הישיבות,  בהיכלי  לבקר  זוכים  כאשר  כן 
עוצבה דמותה של ה"ישיבה", כפי שזכינו ב"ה 
עומדים  וכאשר  הזה.  כהיום  מעוצבת  שהינה 
את  הרביצו  והיראה  התורה  ענקי  בו  במקום 
כאשר  או  הרבה.  תלמידים  והעמידו  תורתם, 
אשר  קודש,  היכלות  באותם  לשהות  זוכים 
בהם גדולי הדורות, ענקי המוסר, וגאוני חכמת 
הרוחנית  קומתם  את  ופיתחו  עיצבו  הנפש, 
וכעבור  בצילם.  לחסות  שבאו  תלמידיהם,  של 
שהמשיכו  תורה,  גדולי  לתפארה  צמחו  שנים 
מרבותיהם.  שינקו  והיראה,  התורה  מסורת  את 
גם כאשר עומדים אל מול בתיהם של רבותינו, 
את  ולחוש,  להרגיש  ל"משש",  ממש  יכולים 
לחסות  שבאו  המונים  אותם  כל  שהרגישו 

בצילם, בהיותם בחיים חיותם. 
"לא נותר לנו, אלא לשאוף בכל לב ובכל כוח, 
בקודש,  דרכם  בקצות  להידבק  להם.  להידמות 
ובעמלה,  בתורה  ולהתעלות  לעלות  ובכך 
בדרך  המידות,  בסולם  מעלה  מעלה  ולהעפיל 

העולה בית ד'.
"לימוד  ספר  אלא  מסעות",  "ספר  זה  "אין 
ומוסר", ספר שבין דפיו לימודים מוסריים לכל 
בן תורה, ולכל מבקש ד'. ספר "נורא הוד" של 

דורות קדומים".  
שני הכרכים "ורוממתנו" כוללים את מסעות 
יער  השביעי,  הפורט  וילנא,   - בליטא  הקודש 
ראדין,  קלצק,  מיר,  וולוז'ין,  קובנא,  פונאר, 
מיידנק,  לובלין,  גור,   - בפולין  סלבודקה. 
ליז'ענסק, לנצוט, יער הילדים בסלביטובסקה – 

גורה, אושוויץ, בירקנאו, קראקוב וורשא.

לראשונה: תיעוד מסעותיו הנדירים של חבר מועצת גדולי התורה הגרב"מ אזרחי 
שליט"א לליטא ופולין בשני כרכי "ורוממתנו" מאת הסופר ר' יחיאל סבר 

בשירת ונתנה תוקף בבית החיים בקובנא עם נאמן ביתו הרב יעקב יהושע גרוסברד

שער הספר

סיימת לטגן ונשארו עקבות?

ספוג הפלא
נירוסטה
עושה ניסים 

ונפלאות!



ועמלות  פקיד  ידי  על  פעולה  לעמלות  מתייחס  הפטור  העו"ש.  בחשבון  מורחב  או  בסיסי  עמלות  מסלול  תנאי  על  עדיף  כאמור  פטור  כי  החשבון מובהר  יזוכה  המבצע,  בטופס  המפורטים  לתנאים  בכפוף  ריבית.  נושאת  ההלוואה  למינימום.  השלמה  מעמלת  פטור  לרבות  ישיר,  בערוץ  פעולה 
בכפוף  יוענק  אשראי  כלשהו.  אשראי  למתן  התחייבות  או  הצעה  משום  זה  בפרסום  לראות  אין  החודשי.  הריבית  מרכיב  בגובה  חודשית  לפועל. בהטבה  הוצאה  והליכי  פיגורים  בריבית  חיוב  לגרור  עלול  ההלוואה  בפרעון  עמידה  אי  רצונו.  לשביעות  בטחונות  ולהמצאת  הבנק  דעת  לשיקול 
בהפקדת  מותנות  ההטבות  מבצעים/הטבות.  כפל  אין  בבנק.  הנהוגים  להסדרים  וכן  ההצטרפות  בטופס  המפורטים  המלאים  לתנאים  כפוף  עת.המבצע  בכל  להפסיקו  או  המבצע  תנאי  את  לשנות  רשאי  הבנק  לפחות.   ₪  5,000 של  כולל  בסכום  לחשבון  בבנק(  )כהגדרתן  חודשיות  משכורות 
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רק בנק שמבין אותך

 מתאים עצמו
לקצב שלך

חדש מפאגי! פותחים חשבון
ולוקחים הלוואה בהתאם לגובה ההכנסה
הכנסה גבוהה יותר  הלוואה גדולה יותר

+ פטור לשנתיים מתשלום 
עמלות עו"ש מט"י מרכזיות

 עד 50,000 ₪
והריבית עלינו
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כ' כסליו תשפ"ב 181824/11/21 בירושלים

דם עבדיך השפוך

מאת: חיים רייך

הטרור חזר להרים ראש: בפיגוע קטלני שביצע 
נרצח  בירושלים  העתיקה  בעיר  פלסטיני  מחבל 

אדם אחד וארבעה נפצעו.
הפיגוע התרחש  סמוך לשעה 09:00 בבוקר, 
הפליטים  מחנה  תושב  פלסטיני,  מחבל  כאשר 
העתיקה  לעיר  הגיע  ירושלים,  במזרח  שועפט 
כשהוא לבוש שחורים, פתח בירי לעבר אזרחים 
שעשו את דרכם לתפילה בכותל המערבי. לוחמי 
והרגו  משמר הגבול השיבו באש לעבר המחבל 

אותו במקום.
מהמשטרה נמסר: המחבל פתח באש כשהוא 
חמוש בנשק מסוג קרלו. כתוצאה מפיגוע הירי, 
טיפול  לקבלת  שפונו  אזרחים  ארבעה  נפצעו 
אחד  של  מותו  נקבע  שם  החולים  בבית  רפואי 
מהם, ועוד שני שוטרים נפצעו באורח קל. כוחות 
בירי  השיבו  ומג"ב  ירושלים  מחוז  של  משטרה 

לעבר המחבל וניטרלו אותו.
חובש מד"א יהושע שטרית ופראמדיק מד"א 
סיפרו:  הפיגוע  לזירת  שהגיע  טובולסקי  משה 
"מיד כאשר דווח לנו על הירי יצאנו לזירה. הגענו 
עם הטרקטורון, וראיתי 2 גברים כבני 30 שוכבים 
עם פצעי ירי". חובש נוסף של מד"א ברוך ויסמן 
סיפר: "אחד הפצועים היה מחוסר הכרה והשני 
רפואי  טיפול  להם  הענקנו  מעורפלת.  בהכרה 
אותם  העלינו  ומיד  בשטח  מידי  חיים  מציל 
נמרץ  טיפול  לניידות  אותם  ופינינו  לטרקטורון 
שהמתינו סמוך לרובע היהודי ומשם פונו לבתי 

החולים". 
סיור  השר לביטחון הפנים, עמר בר-לב, ערך 
תדרוך  וקיבל  העתיקה  בעיר  הפיגוע  בזירת 
וממפקד  שבתאי,  יעקב  רב-ניצב  מהמפכ"ל, 
בתום  תורג'מן.  דורון  ניצב,  ירושלים,  מחוז 
הביקור בזירה אמר השר: "היה פה הבוקר אירוע 
ידי  על  ומקצועית  מהירה  בצורה  קשה שתופעל 

שוטרות ושוטרי משטרת ישראל".
לדברי השר בר-לב, "המחבל היה איש הזרוע 
העתיקה  בעיר  שהתפלל  חמאס  של  המדינית 
באופן קבוע, שאישתו ברחה לחו״ל לפני שלושה 
שאינו  תקני  נשק  בכלי  השתמש  והוא  ימים 
למשפחת  תנחומיי  בישראל.  נפוץ  בשימוש 
ואני  בפיגוע  הבוקר  באכזריות  שנרצח  ההרוג 

מתפלל לשלום הנפגע באירוע הקשה".

הנרצח: בוגר ישיבת חב"ד
שעות אחדות לאחר הפיגוע התברר כי הנרצח 
דוד  אליהו  הוא  העתיקה,  בעיר  הקטלני  בפיגוע 
ישיבת  בוגר  ז"ל,  אליהו  מירושלים.  הי"ד  קיי 
 .26 בן  היה  בצנחנים,  ששירת  גת  בקרית  חב"ד 
בדרך  שהיה  בעת  אותו  השיגו  המחבל  כדורי 

לעבודתו כמדריך במנהרות הכותל המערבי.
אלי הי"ד עלה עם הוריו מדרום אפריקה לפני 
ר'  אביו,  במודיעין.  הוריו  עם  והתגורר  שנים   6
אבי קיי מחסידי חב"ד ביהונסבורג עשה אף הוא 
עלייה לישראל יחד עם רעייתו דבורה לפני כשנה. 
תמימים  תומכי  בישיבת  למד  לא"י  עלייתו  עם 
חב"ד בקרית גת בראשותו של הרב הבלין. לאח 

סיום לימודיו שירת בחטיבת הצנחנים כלוחם.
שבני  עד  ארוכות  שעות  חלפו  הצער,  למרבה 
המשפחה קיבלו את הבשורה הקשה על מות בנם 
מודיעין  בעיר  כי  יתברר  יותר  מאוחר  בפיגוע. 
 26 בני  קיי, שניהם  יש שניים שעונים לשם אלי 
על  שהקשה  דבר  בצנחנים,  משרתים  ושניהם 

איתורה של הוריו של אלי הי"ד.
הכותל  ורב  המערבי  הכותל  למורשת  הקרן 
שיגרו  רבינוביץ  שמואל  רבי  הגאון  המערבי 
"כואבים  הי"ד:  לי  הירצחו של  על  הודעת אבל 
הקרן  עובד  של  הבוקר  הירצחו  על  ודומעים 
על  הי"ד,  קיי  אליהו  המערבי,  הכותל  למורשת 
ידי רוצח שפל בדרכו לעבודתו בכותל המערבי. 
אליהו קיי ז"ל, עולה חדש מדרום אפריקה, עבד 
והאיר  המערבי  הכותל  ברחבת  הסברה  כמדריך 
פנים לכל אדם, עשה מלאכתו קודש. משתתפים 

בצערה העמוק של המשפחה", נכתב בהודעה.
יהודה  אהרון  הרב  היה  בפיגוע  הפצועים  בין 
אימרגרין שנפצע מקליע ופונה במצב קשה לבית 
הוא  לחייו.  סכנה  "נשקפת  צדק.  שערי  החולים 
עבר סדרת טיפולים וניתוחים. מדובר בפגיעה רב 
מערכתית, וצפויים לו עוד ניתוחים רבים", נמסר 

מביה"ח שערי צדק.
בתפילה  להעתיר  ביקשו  משפחתו  בני 
בחסדי  טובה.  בן  יהודה  אהרון  הרב  לרפואתו, 
נשקפת  עדיין  אך  מעט  התייצב  מצבו  שמים 
סכנה לחייו ומשפחתו ממשיכה לבקש מהציבור 

להתפלל לרפואתו.
שלושת הפצועים האחרים פונו לבית החולים 
קצנלבוגן,  זאבי  הרב  כרם. מצבו של  עין  הדסה 

היהודי  ברובע  המתגורר   46 בן  לשמונה  אב 
בירושלים, הוגדר בתחילה בינוני ולאחר אשפוזו 
אושפזו  בנוסף  קל.  כעת  ומוגדר  השתפר  מצבו 
ו-31   30 בני  מג"ב  לוחמי  שני  החולים  בבית 
ובהמשך  ורסיסים  מירי  נפצעו  הם  קל.  במצב 

שוחררו לביתם.

המחבל הועסק בעיריית י-ם
שעות אחדות לאחר הפיגוע הקשה, התברר כי 
המחבל פאדי אבו שחידם, תושב מחנה הפליטים 
שועפט, קיבל משכורת מעיריית ירושלים כאיש 

חינוך בתיכון רשידיה במזרח העיר. 
למשרד  שייך  הספר  בית  האבסורד,  לגודל 
תכנית  היא  הלימודים  תוכנית  אבל  החינוך 
ירדנית. אבו שחידם שימש בתיכון מורה ללימודי 
אסלאם. למעשה, הכתובת הייתה על הקיר. ביום 
שישי האחרון כתב אבו שחידם: "השנים עוברות 
יגיע עם מצוותו  והמילים מתחזקות עד שאללה 

ופקודתו".
ראש עיריית ירושלים משה ליאון הגיב לפיגוע 
מדרגה  עליית  הוא  "הפיגוע  ב':  לרשת  בראיון 
אבל   - הביטחון  כוחות  את  לתגבר  קורא  ואני 
עירוני  בבי"ס  מורה  הוא  פה. המפגע  לא מסוכן 
- שמלמד לפי התוכנית של הרשות הפלסטינית. 
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שנה".
מסר:  ירושלים  עיריית  ראש  סגן  קינג  אריה 
"כסגן ראש העירייה אינני מתפלא לנוכח העובדה 
ספר  בבית  כמורה  עבד  וזכרו,  ימ"ש  שהמחבל 
שמתוקצב על ידי משרד החינוך והעירייה. שנים 
לפקח  החינוך,  ולשרי  העיר  לראשי  קורא  שאני 
על התכנים שמועברים בבתי הספר שמתוקצבים 
למרות  הרב  לצערי  והעירייה,  הממשלה  ידי  על 
אני  פעם  אחר  פעם  העירייה,  ראש  סגן  היותי 
עצמנו  את  מוצאים  יוסף,  יונתן  המועצה  וחבר 

בדעת מיעוט".
ארגון הטרור חמאס לקח אחריות על הפיגוע 
אבו  פאדי  השייח׳  הוא  הפיגוע  "מבצע  ומסר: 
שחידם, אחד ממנהיגי חמאס בשועפאט שבמזרח 
ירושלים. השהיד שלנו בירושלים העביר את חייו 
בין הטפה לג'יהאד, וכל חלקי העיר וצדדי מסגד 
היום  עולה  הוא  והנה  עליו,  מעידים  אל-אקצא 

לאחר קרב הירואי בו לחם. כוחות הכיבוש, תוך 
גרימת מוות ופציעות".

תגובות במערכת הפוליטית
בתגובה לפיגוע הקשה אמר יו"ר האופוזיציה 
נתניהו: "חמאס שעומד מאחורי הפיגוע  בנימין 
הזה  הנפשע  הרצח  על  כבד  מחיר  לשלם  חייב 

בלב בירתנו".
"זו  לפיגוע:  הגיב  אדלשטיין  יולי  ח"כ 
הממשלה  על  בטרור.  מסוכנת  מדרגה  עליית 
לכיוון השותפות  לפזול  ומבלי  בנחישות  לפעול 

הקואליציוניות המצדיקות את הטרור".
ח"כ בצלאל סמוטריץ׳ אמר בעקבות הפיגוע: 
כוחות  אנשי  של  ידיהם  את  לחזק  מבקש  "אני 
להתפלל  לכולנו  וקורא  בירושלים  הביטחון 
למגר  צריך  הטרור  את  הפצועים.  של  לרפואתם 
באגרוף ברזל תוך גדיעת התקווה המניעה אותו. 

את תומכיו צריך להוקיע ולא לצרף לממשלה".
הר  בסוגיית  למצמץ  שנמשיך  אימת  "כל 
הבית נמשיך לחטוף", הגיב ח"כ עמיחי שיקלי. 
יעד  היא  בהר  מוחלטת  ישראלית  "ריבונות 
שקט".  נראה  לא  שבלעדיו  ומוראלי  אסטרטגי 
ח"כ אבי מעוז האשים את הממשלה: "הרפיסות 
המנסים  הטרוריסטים  את  מחזקת  הממשלתית 

להפיל את רוחנו".
של  הקשות  התוצאות  למנוע  היה  "אפשר 
לדבריו:  גביר.  בן  איתמר  ח"כ  טוען  הפיגוע", 
להציב  עתירתי  את  דחה  בג"ץ  כשנה  לפני  "רק 
כמו  הבית  להר  בסמוך  מטרים   50 מגנומטרים 
למנוע  היה  שאפשר  מבינים  אנו  היום  ליהודים, 

את התוצאות הקשות של הפיגוע".
גם מתוך הממשלה הגיבו לפיגוע הקשה. שר 
התקשורת יועז הנדל אמר: "אף ארגון טרור לא 
יסיט את הצומוד שלנו לקרקע ולא ימנע מאיתנו 
להיות בכל מקום בארץ ישראל". לדברי הנדל - 
"נצטרך לבחון מחדש את תפיסת "המגנומטרים" 
הישראלית. כל אדם שנכנס לעיר העתיקה צריך 

לעבור בידוק זהה".
ח"כ ניר אורבך מימינה מסר: "היום נרצח אזרח 
ליהודים,  ביותר  הקדוש  המקום  הבית.  הר  ליד 
ואני קורא לדון על חשיבות הגברת הלימודים על 
הר הבית בבתי הספר. כאשר הטרור מנסה לפגוע 

לנו בגוף אנחנו מנצחים אותו בעוצמת הרוח".

החקירה העלתה: המחבל קיבל משכורת מעיריית ירושלים כמורה בתיכון במזרח העיר

הטרור שוב מרים ראש: מחבל חמוש ברובה פתח בירי לעבר מתפללים בדרכם לכותל המערבי        הנרצח: הבחור 
אליהו קיי הי"ד ממודיעין שעלה ארצה מדרום אפריקה, בוגר ישיבת חב"ד ששירת בצנחנים והיה בדרכו לעבודה 

בכותל המערבי         עוד ארבעה נפצעו         לגודל האבסורד המחבל, שייח' ממחנה הפליטים שועאפט קיבל 
משכורת מעיריית ירושלים כמורה בתיכון במזרח העיר

אליהו קיי הי"ד )מהאלבום המשפחתי( התפילין המגואלות בדם של אחד הפצועיםהנשק שבו ירה המחבל )צילום: דוברות המשטרה( מפקד מחוז ירושלים דורון תורג'מן בזירה )צילום: דוברות המשטרה(



אפשרות לדגימות דחופות - תשובות עד 6 שעות 
אין צורך בהזמנת תורים - באים ונבדקים!

תוצאות מהירות - עד 24 שעות במעבדה

ו במעבדות מאושרות ע"י משרד הבריאות

ניתן לקבל תוצאות באנגלית ו ניתן להזמין בדיקות ודגימות עד הבית

לפרטים והזמנות, קבוצות ובדיקות בית

+972-2-6220-482
PCR@1221.org.il 

בדיקות סרולוגיות וקורונה

שירות ומחיר מיוחד לקבוצות • לפרטים: 050-6960189 שוקי

ות עי ן    מקצו ת     ו נ ן    אמי ת     רו שי

S/N סרולוגי אנטי
₪ 249

 PCR קורונה
₪ 179

אנטיגן
₪ 49

ירושלים
בית איחוד הצלה - רח' אהליאב 2

24 שעות ביממה
פתוח רצוף כל השבוע

משעה וחצי לאחר צאת השבת

ועד יום ו' בשעה 12:00

בית שמש
בית איחוד הצלה - רח' יונה בן אמיתי 34

א' ה' 09:00-21:00 ו' 09:00-12:00
מוצ"ש משעה אחרי צאת שבת עד 24:00

קרית שדה התעופה
רח' השרון 6 לוד - איירפורט סיטי

)צמוד למאפה נאמן(

א' ה' 07:00-21:00 ו' 07:00-12:00
מוצ"ש סגור

בני ברק
בית איחוד הצלה - רח' שלמה המלך 9

א' ה' 09:00-21:00 ו' 09:00-12:00
מוצ"ש סגור
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על סדר היום
אבי גרינצייג

בצל פיגוע הטרור הרצחני בעיר העתיקה וקרבות 
המשפחות  ונציגי  הממשלה  ראש  בין  הרשת 
השכולות, הגיעו שרת הפנים איילת שקד ויו"ר ועדת 
הפנים מטעם רע"ם ח"כ וליד טאהא להסכמות על 
חוק החשמל, ומנעו לעת עתה את המשבר הראשון 
מאז  הקואליציה  שלמות  על  שאיים  המשמעותי 

העברת התקציב.
כפי שכבר צוין כאן לא אחת, מדובר בהישג נדיר 
ההשתלטות  את  פקטו  דה  המכשיר  ובחוק  לרע"מ 
שקד  קלים.  בסייגים  אם  גם  הנגב,  על  הבדואית 
אמנם עשתה שריר והשיגה אי אלו תיקונים מהנוסח 
אליו הגיעה ועדת הפנים בהכוונת טאהא, אבל לזה 
בדיוק התכוון הנשיא המצרי המנוח אנואר סאדאת 
כשדיבר על מנהגה של מדינת ישראל "לנצח בקרב 

ולהפסיד במלחמה".
ואם בקרבות ומלחמות עסקינן, 
לא  בפלונטר  גם  מצויה  שקד 
שופטים.  למינוי  בועדה  פשוט 
נכון לשעת כתיבת השורות )בוקר 
הבנות  הושגו  טרם  שלישי(  יום 
לבחירתם  מוסכם  דיל  שיאפשרו 
לבית  שופטים  ארבעה  של 
של  במקומם  העליון,  המשפט 
השופטים הפורשים מני מזוז וחנן 
לפרוש  שעתידים  והשניים  מלצר 
במקרה  קרא.  וג'ורג'  הנדל  ניל   –
יו"ר הועדה השר סער  כזה, צפוי 
להשגת  עד  כינוסה  את  לדחות 

הסכמה מקיר לקיר.
כזכור, הועדה מורכבת מתשעה 
באופן  לחלק  ניתן  אותם  חברים, 
האגף  קבוצות:  לשלוש  גס 
כולל  השמאלי-אקטיביסטי, 
)חיות,  בג"ץ  שופטי  שלושת 
פוגלמן ועמית( וח"כ אפרת רייטן 
הימני-שמרני,  האגף  מהעבודה. 
סער,  גדעון  המשפטים  שר  כולל 
וח"כ  שקד  איילת  הפנים  שרת 
הדתית  מהציונות  רוטמן  שמחה 
נציגי  משני  המורכב  נוסף,  ואגף 
סקר  )אילנה  הדין  עורכי  לשכת 

ומוחמד נעאמנה(.
שר  הועדה,  יו"ר  כזכור, 
המשפטים גדעון סער, לא מתכוון 
לכנס אותה אם לא תושג הסכמה 
בראיון  הצהיר  כבר  סער  מלאה. 
חג ל'קו עיתונות' כי "יהיה תמהיל 
שהשיטה  משום  פשרה,  ותהיה 
ופשרות  להבנות  להגיע  מחייבת 
האלה  הפשרות  שיהיה...  מה  וזה 
ומצוינים  טובים  שופטים  יביאו 
השקפות  עם  העליון,  לביהמ"ש 
רוצים,  שאנחנו  מה  וזה  שונות, 

בג"ץ הטרוגני עם מגוון דעות".
כלל  את  לייצג  שניסה  דיל  הוצע  מלכתחילה, 
גוש  של  מועמדים  שני  כזה:  באופן  החברים 

מובהקים.  כאקטיביסטים  מזוהים  שניהם  השמאל, 
נשיא  סגן   – הערבית  המשבצת  את  ימלא  האחד 
כבוב,  חאלד  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  בית 
בעקבות  מפרישה  כפסע  היה  קצר  זמן  לפני  שאך 
כבוב  יתמנה,  אם  משפחתו.  על  שהתפרסם  תחקיר 
את  יאייש  לראשונה  כאשר  היסטוריה  ירשום  גם 
של  במקומו  מוסלמי,  שופט  הערבית  המשבצת 
קרא, ערבי נוצרי יליד יפו. המועמדת השנייה מטעם 
גוש האקטיביזם היא שופטת בית המשפט המחוזי 
בתל אביב רות רונן, מי שכבר הייתה בעבר מועמדת 

לשיפוט בעליון.
על פי הדיל, האגף הימני יקבל במשבצת השופט 
השר  של  רעייתו  שטייניץ,  כנפי  גילה  את  השמרן 
המשפט  בית  נשיא  וסגנית  שטייניץ  יובל  לשעבר 
כנפי  של  מינוי  עצמה.  בזכות  בירושלים  המחוזי 
המזרחי,  השופט  של  במשבצת  פינה'  'יסגור  גם 
שהתפנתה עם פרישתו של מני מזוז. השופט הרביעי 
יהיה מטעמם של נציגי לשכת עורכי הדין, המנסים 
לקדם את עו"ד יעקב שרביט, מבכירי משרד עורכי 
נתי שמחוני,  עו"ד  או את  הדין הרצוג-פוקס-נאמן 

אף הוא בוגר של אותו משרד.
רוב  את  המייצג  ויפה  מוסכם  דיל  פניו,  על 
את  דרמטית  משנה  אינו  אם  גם  בועדה,  החברים 
וארבעת  מאחר  העליון,  המשפט  בית  של  פניו 
השופטים הפורשים מזוהים כאקטיביסטים וארבעת 
המועמדים הללו מכילים לכל היותר שמרנית אחת 
כמועמדת  מזוהה  היא  ואף   – שטייניץ  כנפי   –

ממורכזת ולא כשמרנית מובהקת.
כאן מתעוררת הבעיה: ח"כ שמחה רוטמן, הנציג 
שרת  גם  ובעקבותיו  בוועדה,  מובהק  היותר  הימני 
כמי  להצטייר  יכולה  שאינה  שקד,  איילת  הפנים 
כשרת  שלה  הקריירה  של  הדגל  ספינת  את  שזנחה 
משפטים – עיצובו מחדש של בג"ץ, אינם מוכנים 
להתפשר על דיל שכזה, שלטענתם אינו מציג איזון: 
באופן  המזוהים  שופטים  שני  נבחרים  אחד  מצד 
ורונן(  )כאבוב  שמאלנים  כאקטיביסטים  מובהק 
מזוהה  לא  מהם  אחד  שאף  שופטים  שני  ומאידך, 

באופן מובהק במיוחד כשמרן.
בג"ץ  אם  פשוטה:  ושקד  רוטמן  של  הדרישה 
מטילה  עליהם  וכאבוב,  רונן  על  מתעקש  מצדו 

יש  אזי  משקלה,  כובד  כל  את  חיות 
להציב מולם שני מועמדים שמרניים 
במקרה  הבולטים  השמות  מובהקים. 
כזה הם שופט המחוזי בירושלים רם 
וינוגרד, הכונס הראשי לשעבר פרופ' 

דוד האן וד"ר חגי ויניצקי.
תתגמש  העליון  נשיאת  אם  מנגד, 
ותסכים 'לפגוש אותם באמצע הדרך' 
למשל,  יותר,  מתונים  מועמדים  עם 
כמועמדת  שטייניץ  את  תציב  אם 
מוסכמת מטעמה במקום רונן, יסכימו 
על  להתפשר  שקד   & רוטמן  גם 
מובהקים  שמרנים  שאינם  מועמדים 
רוטמן  זאת  שמסכם  וכמו  במיוחד, 
שום  "אין  עיתונות':  'קו  עם  בשיחה 
שלושה  יש  אם  בעולם,  הצדקה 

נציגים שמרנים בועדה, שבית המשפט העליון יהיה 
הבוס".

##שמונה מי יודע
בינתיים, העבירה הממשלה בהליך מהיר במיוחד 
לשמונה  ממשלה  ראש  כהונת  להגבלת  החוק  את 
ובקריאה  ממשלה  בהחלטת  כבר  שעבר  שנים, 
בהצעת  ומדובר  )מאחר  הכנסת  במליאת  ראשונה 
חוק ממשלתית, היא אינה נדרשת לקריאה טרומית(. 
כך  רטרואקטיבי,  באופן  חל  אינו  החוק  למעשה, 
שהוא לא מגביל את נתניהו. לעומת זאת, ב'ימינה' 
ראש  על  גם  יחול  לא  שהחוק  מדרישתם  נסוגו 

הממשלה נפתלי בנט.
מכיוון שמדובר בחוק יסוד, הוא נדרש לתמיכתם 
שכמעט  תמיכה  כנסת,  חברי  ואחד  שישים  של 
אולם  כלפון,  ח"כ  של  היעדרותו  בשל  נמנעה 
ברגע האמת גיבו חברי המשותפת את הקואליציה 
חברים.  ושישה  שישים  של  בתמיכתם  עבר  והחוק 
בעמדת  המשותפת  שתמיכת  להניח  סביר  יסוד  יש 
הציבורי  מהלחץ  נובעת  זה,  במקרה  הקואליציה 
נגד שיתוף  עליהם בקרב מצביעיהם  הרב המופעל 
הפעולה המתמשך עם הימין באופוזיציה ומהידיעה 
שבלאו הכי אין לחוק השלכות עכשוויות של ממש.

סער,  נאה של  בהישג  מדובר  בשורה התחתונה, 
את  ולקיים  לקדם  שמצליח  בממשלה  מהיחידים 
יודע  הוא  שגם  אלא  הבחירות.  מלפני  הבטחותיו 
שאם ירצה לקדם את החוק השני העומד על הפרק 
החוק   – נתניהו  של  עתידו  על  ישירות  והמשפיע 
שימנע מנשיא המדינה להטיל את מלאכת הרכבת 
באתגר  ייתקל  הוא  בפלילים,  נאשם  על  הממשלה 
של  הכנסת  מחברי  חלק  עתה,  לעת  בהרבה.  גדול 
ימינה מתנגדים להצעה, כמו גם ח"כ מיכאל ביטון 
את  לבן' שהפתיע בשבוע שעבר כשהביע  מ'כחול 

התנגדותו.
מי שמיהר לנסות לגזור קופון על העברת החוק 
היה ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד, שהצהיר כי 
ונגדי".  החוק הוא בכלל פרסונלי "נגד נפתלי בנט 
לשחיתות,  מביא  מדי  ממושך  "שלטון  לפיד,  לפי 
לזה אנחנו שמים סוף עכשיו". אולי רצוי להסב את 
כי  בעצם  קובע  שהוא  לכך  לפיד  של  לבו  תשומת 

יושב בסתר, עליון

הדרישה של רוטמן 
ושקד פשוטה: אם 
בג"ץ מצדו מתעקש 
על רונן וכאבוב, עליהם 
מטילה חיות את כל כובד 
משקלה, אזי יש להציב 
מולם שני מועמדים 
שמרניים מובהקים. 
השמות הבולטים במקרה 
כזה הם שופט המחוזי 
בירושלים רם וינוגרד, 
הכונס הראשי לשעבר 
פרופ' דוד האן וד"ר חגי 
ויניצקי. מנגד, אם נשיאת 
העליון תתגמש ותסכים 
'לפגוש אותם באמצע 
הדרך' עם מועמדים 
מתונים יותר, למשל, 
אם תציב את שטייניץ 
כמועמדת מוסכמת 
מטעמה במקום רונן, 
יסכימו גם רוטמן & שקד 
להתפשר על מועמדים 
שאינם שמרנים 
מובהקים במיוחד

שער עצמי, עד 
המדינה ניר 
חפץ
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הוא מכיר את עצמו ואת שותפו לראשות הממשלה 
ומניח שאם ישלטו יותר משמונה שנים, הם יהפכו 

למושחתים...
##אין בו חפץ

אפרופו נתניהו ומעמדו כנאשם בפלילים: השבוע 
מסירת  בירושלים  המחוזי  המשפט  בבית  החלה 
ניר   ,4000 בתיק  המרכזי  המדינה  עד  של  עדותו 
כיועץ  במעמדו  כי  מלכתחילה  נטען  כלפיו  חפץ, 
התקשורת של ראש הממשלה לשעבר, היה הדמות 
כלפי  הן  השוחד  בעסקת  שתיווכה  הדומיננטית 
הבעלים של אתר וואלה! שאול אלוביץ' והן כלפי 

מנכ"ל משרד התקשורת דאז מומו פילבר.
שמטה  העדות,  פתיחת  לפני  אחדות  דקות 
הפרקליטות מתחת רגליה היא את השטיח המרכזי 
ציינו  מעדותו. בהודעה ששיגרו לפרקליטי ההגנה, 
התובעים כי חפץ למעשה חזר בו מחלק מהדברים 
העדכנית  הגרסה  פי  ועל  הראשונה...(,  בפעם  )לא 
פילבר  עם  לדבר  נתניהו  ידי  על  נשלח  לא  הוא 

בנושאי רגולציה הנוגעים לאלוביץ'.
למעשה,  לכת.  מרחיקת  הישירה  המשמעות 
מסעיפי  אחד  את  למפרע  מוחקת  הפרקליטות 
האישום המרכזיים ביותר – סעיף 83 בכתב האישום 
הטוען כי "הנאשם נתניהו אף הנחה את חפץ לפנות 
לפעול  ממשיך  שפילבר  לוודא  מנת  על  לפילבר 
מה  להנחייתו".  בהתאם  אלוביץ'  הנאשם  לטובת 

שמתברר לעת עתה כמגדל הפורח באוויר.
זה היה רק המתאבן. במשך שעות ארוכות גולל 
בהכוונת  הראשית,  העדות  שמכונה  מה  את  חפץ 
של  לידיה  ושוב  שוב  משחק  שהוא  תוך  התביעה, 
ההגנה. אחד המעורבים בתיק ציין בהומור כי לאור 
דבריו של חפץ, ייתכן כי ההגנה תשקול לוותר על 
את  עושה  בעצמו  שחפץ  משום  הנגדית,  החקירה 

העבודה באופן מושלם.
כדי שלא להלאות את הקוראים, לא נפשפש כאן 
עדותו  אכן  שאם  נציין  רק  התיק,  של  דרזין  ברזא 
ממושכת,  נגדית  חקירה  אחרי   – תסתיים  חפץ  של 
כמובן - בקול ענות חלושה, יהיה זה העד המרכזי 
אחרי  עצמי,  שער  שמבקיע  השוחד  בתיק  השני 
נזיפה  שספג  בזמנו,  וואלה!  מנכ"ל  ישועה,  אילן 
מהשופט ברעם, כשזה האחרון ביקש ממנו "לסמן 
לנו מתי אתה אומר אמת". במצב דברים כזה, יישען 
תיק השוחד על עד המדינה הנוסף והעד המשמעותי 
האחרון בתיק, פילבר עצמו. אם להתבטא בעדינות, 
פילבר  על  להישען  לפרקליטות  שכדאי  נראה  לא 

בתיק גבולי שכזה.
נזכיר כי כבר בשלב הגשת כתבי האישום היה מי 
בתיק  להתמקד  מנדלבליט  היועמ"ש  את  שהזהיר 
1000 בלבד, ולהשיג הרשעה מינורית בעבירת הסל 
המכונה הפרת אמונים, מה שיספיק לו לרשום הישג 

להפלת  מיידית  יוביל  לא  אם  גם   – מזהיר  משפטי 
ובסופו  בעניין  התלבט  עצמו  מנדלבליט  נתניהו. 
של דבר נכנע לתכתיבי צמרת הפרקליטות שדרשה 
לשים את כל הז'יטונים בגדול ולהמר על תיק שוחד 
הנראה  וככל  את שלו  האישום עשה  כתב  תקדימי. 
מצביעי  של  שניים  או  מנדט  להסטת  המפתח  היה 
להתהפך  עשוי  הוא  אבל  השמאל,  לגוש  מרכז 
כבומרנג על הפרקליטות, אם בסופו של דבר ההר 

יוליד בקושי עכבר.
##בלי ח"י רוטל

של  בעיצומו  עדיין  כשהם  שני,  יום  בבוקר 
החקירה  ועדת  חברי  שלושת  הגישו  התהליך, 
השופטת   – מירון  הר  אסון  לחקר  הממלכתית 
בדימוס מרים נאור, האלוף במיל. שלמה ינאי והרב 
כדי  המובטח,  הביניים  דו"ח  את   – קרליץ  מרדכי 
לקראת  בטוח  באופן  להיערך  לממשלה  לאפשר 
ההילולא הקרובה, מבלי להמתין לתוצאות הסופיות 
לאחר  רק  להתרחש  עשויה  שהגשתן  הועדה,  של 

ההילולא.
כי  דבריהם,  בפתח  כבר  מדגישים  הועדה  חברי 
מאחר ומדובר בדו"ח ביניים בלבד, "אין בהמלצות 
כדי ללמד על אחריותו של איש לאסון ואין להסיק 
ממה שנציע כי מי שפעל אחרת בעבר – שגה. שאלת 
אחריותם של הגורמים השונים... תתברר בהמשך". 
מרכזיות  סוגיות  שלוש  על  מצביעים  החברים 
מבחינתם: ריבוי הגורמים המטפלים באירוע והעדר 
במתחם  המצויים  הבטיחות  מפגעי  בלעדי,  אחראי 

וסכנת הצפיפות בשל הגעת ההמונים להר מירון.
בנוגע לסוגיה הראשונה, ממליצה הועדה להעמיד 
שר שיהיה אחראי לכל הנוגע בהילולא, כולל קביעת 
בתקציבים  השימוש  הלו"ז,  ההיערכות,  המתווה, 
שיתעוררו.  פנימיות  במחלוקות  הכרעה  ואפילו 
סקר  לערוך  ממליצה  היא  השנייה,  לסוגיה  בנוסע 
בטיחות ותוכנית לשיפור התשתיות בהר במגבלות 
מפגעי  של  חוזרת  בדיקה  לבצע  וכן  שנותר,  הזמן 

בטיחות אפשריים סמוך לל"ג בעומר.
סוגיית  כמובן  הוא  מכל  המעניין  הנושא  אבל 
מעט  לא  יש  ולועדה  לאסון,  שהובילה  הצפיפות 
חלקן:  על  לחלוק  ניתן  כי  אף  מקוריות,  המלצות 
בגדול, הועדה מחלקת את הפתרון לשלושה חלקים 
– הגדלת השטח הפנוי עבור הקהל, ויסות של הקהל 
לאורך  קהל  תחלופת  של  ועידוד  ההילולא  לאורך 

ל"ג בעומר.
שלא  ממליצה  הועדה  יותר,  ספציפי  באופן 
לאפשר הקמתם של מבנים ואוהלים פרטיים בשטח 
שנמצא  מי  כל  של  לפינויו  לפעול  כן  וכמו  ההר 
לקבוע  ממליצה  הועדה  בנוסף,  כדין.  שלא  בהר 
רגע  בכל  בהר  שיהיו  מתפללים  של  יעד'  'מספר 
נתון, ואף שהיא נמנעת מקביעה שכזו ומטילה את 

המשימה על גורמי המקצוע, מציינים חברי הועדה 
אלף  כעשרים  הוא  הרצוי  המספר  להערכתם  כי 
איש בלבד. כדי להצליח לשמור על 'מספר היעד', 
ממליצה הועדה להשתמש בניהול אמצעי התחבורה 
ברכבים  הגעה  על  מוחלט  איסור  הטלת  תוך  להר, 
את  שיוודאו  ושוב,  הלוך  כרטיסי  ומכירת  פרטיים 

עזיבתם של החוגגים בשעות נתונות.
ויסות  לייצר  המלצה  הועדה  מוסיפה  זאת  על 
הדלקה  לערוך  הציון,  מבנה  בתוך  גם  קהל  וניהול 
אחת בלבד, מרכזית ומקוצרת, על גג הציון - על ידי 
האדמו"ר מבאיאן )הועדה גם טרחה לציין במפורש 
עשוי  מה שהיה  את  למנוע  כדי  המדליק,  זהות  את 
ואכמ"ל(,  הסכמות  ולחוסר  למחלוקות  להוביל 
ייעודיים לביצוע חלאק'ה ולמנוע  להכשיר שטחים 
חלוקת מזון ושתיה בתחומי ההר – הן מתוך הנחה 

שהדבר מאריך את השהות במקום והן 
למגינת  אשפה,  הצטברות  למנוע  כדי 

לב חובבי סגולת הח"י רוטל.
רוב  כי  לומר  ניתן  הכל,  בסך 
ההמלצות הן בגדר דבר המובן מאליו, 
אף כי חלקן ניתנות לערעור. כך למשל 
מלבד  בלבד,  לאחת  ההדלקות  צמצום 
לא  לחולל,  עשויה  שהיא  התרעומת 
ההדלקות  פיזור  דווקא  כי  הנמנע  מן 
מבזר את העומס ומונע ממנו להתמקד 
גם  כי  נזכיר  נתון.  ברגע  אחת  בנקודה 
צמצום  כי  נטען  עצמו,  האסון  לגבי 
הקורונה,  בשל  אשתקד  ההדלקות 
החריג  לעומס  הגורמים  אחד  היה 
אהרן'  'תולדות  של  ההדלקה  במתחם 

ובמבואותיו.
גם נושא חלוקת המזון, ולכל הפחות 
ויש בו גם  שתיה, אינו רק עניין סגולי 
מסוימים.  במצבים  נפש  פיקוח  כדי 
מסייגים  שוחחנו  עמם  מקצוע  גורמי 
כי סביר להניח שהמלצה זו לא תיושם 
מפוקחת  חלוקה  ותתאפשר  במלואה 

ונקודתית של שתיה וכדומה.
שעוררה  הועדה  העיקרים,  עיקר 
מצטיירת  הדרך,  בתחילת  גדול  חשש 
כועדה שקולה ואחראית, שאינה נחפזת 
אינה  וגם  נמהרות  מסקנות  להפיק 
מחפשת בכוח להעלות קורבנות לדעת 
מסקנות  התקשורת.  ולמלתעות  הקהל 
ובאופן  בפשטות  מוגשות  הביניים 
בהיר, ואם גם המלצותיה הסופיות של 

כדבר  להתברר  עשויה  היא  בהן,  יתאפיינו  הועדה 
הנכון במקום הנכון. חבל רק שהיא לא הוקמה בזמן 

הנכון.

סוף לחאפריות. מתחם ההדלקה בציון הרשב"י

בסך הכל, ניתן לומר כי 
רוב ההמלצות הן בגדר 
דבר המובן מאליו, אף 

כי חלקן ניתנות לערעור. 
כך למשל צמצום 

ההדלקות לאחת בלבד, 
מלבד התרעומת שהיא 

עשויה לחולל, לא מן 
הנמנע כי דווקא פיזור 

ההדלקות מבזר את 
העומס ומונע ממנו 

להתמקד בנקודה אחת 
ברגע נתון. נזכיר כי גם 

לגבי האסון עצמו, נטען 
כי צמצום ההדלקות 

אשתקד בשל הקורונה, 
היה אחד הגורמים 

לעומס החריג במתחם 
ההדלקה של 'תולדות 

אהרן' ובמבואותיו
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מכתב מיצוי הליכים לשר האוצר: 
בטל המיסוי על חד פעמי

מאת: אלי כהן

באופן  לפחות   – המסתמנת  ההצלחה  בעקבות  מאבק:  רודף  מאבק 
הילדים שהוגשה  נגד הקיצוץ במימון מעונות  - בעתירה לבג"ץ  חלקי 
נוסף  במאבק  בארגון  פותחים  ואחרים,  ליעקב"  "אמת  ארגון  ידי  על 
נגד המיסוי הגבוה שמשרד האוצר השית על כלים חד פעמיים, מיסוי 
המכוון באופן ישיר נגד המגזר החרדי, המשתמש בכמות גבוהה במיוחד 

של חד פעמי.
ארגונים  מוסדות,  גם  וכמו  הארגון  את  המייצג  בלאק,  זלמן  עוה"ד 
ליברמן  איווט  האוצר  לשר  התראה  במכתב  פנה  שמחות,  ואולמות 
וליו"ר ועדת הכספים ח"כ אלכס קושניר, ובו נטען כי הצו להטלת מס 
הקניה בערך של 11 שקל לכל ק"ג מוצרי חד פעמי ניתן בהתראה קצרה 
וללא בדיקת אלטרנטיבות כגון עידוד מתכלים והפרדת פסולת פלסטיק 
מהאשפה, וכמו כן על כך שהמיסוי חל על כ6% משוק הפלסטיק, כולל 
למניעת  סטרילי  בשימוש  שמחויבים  מוגן  ודיור  חולים  בתי  מוסדות, 

העברת מחלות.
הוא  וכי  הצדקה  או  תועלת  ללא  ניתן  המדובר  הצו  כי  נטען  בנוסף, 
פוגע בעיקר בשכבות החלשות. גרוע לא פחות הוא מצבם של המוסדות 
אשר "מאכילים במרוכז מאות ואלפי אנשים בכל ארוחה, והם נאלצים 
שהכלים  כך  על  גם  ניתן  דגש  פעמיים",  חד  בכלים  האוכל  את  לספק 
מוצאים  אינם  בארץ,  השימוש  רוב  שמהווה  הבית  ומשקי  מהמוסדות 
לא  ובפארקים  הים  בחופי  המשתמשים  ואדרבה,  הים,  בחופי  עצמם 

ישתמשו כנראה בכלי זכוכית. 

עוה"ד בלאק קובל על כך שהחיפזון בו נערך הצו, מנע ממנו להיכתב 
באופן מותאם, ולהתייחס או לשקלל את העלויות והנזקים הסביבתיים 
הנגרמים מכלי זכוכית אשר פוגעים בסביבה בכריה, היתוך ושינוע לארץ 
וכן עלות השטיפה במדיח הצורך חשמל, מים וחומרי ניקיון שפוגעים 
בסביבה יותר מחד פעמי, נטען גם כי הצו המדובר פוגע בחוק יסוד כבוד 

האדם וחירותו. 
גם לשון הצו המצביעה על הצורך לצמצם את השימוש בכלים החד 
פעמי שאינם מתכלים אך במקביל לא רק שאינה מעודדת את השימוש 
במתכלים כגון כלים מנייר, אלא בגין ציפוי של 3% פלסטיק ממסה את 
כל כלי הנייר, כשהתוצאה היא מיסוי של אלפי אחוזים בכלים המתכלים 

מול הפלסטיק, ובכך מעלה תהיות על התועלת שתיזקף מכך.
היענות  תהיה  ולא  במידה  כי  בהתראה  המכתב  מסיים  לסיכום, 
והמוסדות לפנות לערכאות הרלוונטיות  לבקשה, מתכוונים הארגונים 

כדי להמשיך את המאבק.
כלפי  בוטה  באופן  מכוון  "המיסוי  כי  נמסר  ליעקב'  'אמת  מארגון 
המגזר החרדי כסוג של עונש מטעם שר האוצר, שכן אין בו כל תועלת 
שטיפת  של  הנוספת  שהמטלה  ברור  ומאידך,  שהובהר,  כפי  לסביבה 
כלים במשפחות ברוכות ילדים תעמיס עוד יותר על כתפי ההורים, עומס 
מיותר שנועד אך ורק לפגוע בהם. ההוכחה הפשוטה שהמדינה עצמה 
את  מחשב  שהאוצר  העובדה  היא  לסביבה,  יועיל  שהמס  חושבת  לא 
תוספת המיסוי כהכנסה עתידית למדינה, כלומר הוא משוכנע שהציבור 

ימשיך לרכוש חד פעמי באותו מינון כבעבר".

ארגונים חרדיים במכתב התראה לשר האוצר וליו"ר ועדת הכספים, ובו שורה ארוכה של כשלים הכרוכים במיסוי החדש על מוצרי החד פעמי • בין השאר: 
פגיעה בחוק יסוד, העדר תועלת ציבורית, חוסר התחשבות במוסדות ציבוריים ואי מתן תקופת מעבר ועידוד פתרונות קיימים

אחרי המעונות – גם המס החד פעמי לקראת עתירה לבג"צ

כלים חד פעמיים )צילום: אלחנן פלאח( 

 התגלו שרידי בית כנסת בחצי 
האי-קרים במהלך שיפוץ בית רפואה

המחקר שבודק טיפול הומיאופתי 
במטופלים עם תסמיני פוסט קורונה

מאת: יחיאל חן

דופן:  יוצא  מחקר 
מתקיים  אלה  בימים 
צדק  שערי  הרפואי  במרכז 
קליני  מחקר  בירושלים, 
טיפול  בהשפעת  העוסק 
החלמה  על  הומיאופתי 
הניסוי  קורונה.  מפוסט 
אושר על ידי ועדת האתיקה 
המרכז  של  הלסינקי  ועדת 

באתר  כחוק  ונרשם  הרפואי 
משרד הבריאות.

המחקר מנוהל במשותף על ידי ד"ר מנחם אוברבאום, מנהל היחידה לרפואה 
ומגדולי  ריאות  מכון  מנהל  איזביצקי  גבריאל  ופרופ'  צדק  בשערי  משלימה 
הרופאים המומחים בתחום הנשימה וריאות. יצוין עוד כי המחקר מנוהל בשיתוף 
ובתיאום עם משרד הבריאות של הודו, במסגרת שיתוף פעולה קבוע בין המרכז 

הרפואי שערי צדק למשרד הבריאות של הודו בתחומי הרפואה המשלימה.  
השאר  בין  כיום  וסובלים  מקורונה  שהחלימו  בחולים  טיפול  בודק  המחקר 
ידועים  כה  עד  נשימה.  קוצר  או  תשישות  הבאים:  התסמינים  משתי  מאחד 
למעלה מ-50 תופעות פוסט קורונה שונים, אולם המחקר בודק טיפול כאמור על 

מחלימים הסובלים מאחת משתי התסמינים הנ"ל.
לוואי כל שהם  לדברי ד"ר אוברבאום "במהלך המחקר לא צפויות תופעות 
וההשתתפות בו היא ללא עלות. המחקר גם אינו סותר שום טיפול קונבנציונאלי 

אחר שניתן לבצע במקביל. משך תקופת הניסוי במחקר 3 חודשים". 
לרפואה  היחידה  את  הקים  במקצועו  פנימאי  רופא  אוברבאום,  מנחם  ד"ר 
משלימה בשערי צדק, שימש כנשיא ארגון החוקרים ההומיאופתים הבינלאומי 

והוא סגן עורך כתב העת הומיאופתי הבינלאומי. 
יכולים  נשימה  וקוצר  תשישות  של  לוואי  תופעות  בעלי  קורונה  מחלימי 
אוברבאום במרכז הרפואי שערי צדק  לד"ר  פניה  להשתתף במחקר באמצעות 

050-8685438 ולהיכנס לבדיקה וטיפול ללא תשלום. 

מאת: יוסף טולידנו

רפואה  בית  שיפוץ  במהלך 
קרים  בחצי-האי  בלוגורסק  בעיר 
סממנים  העובדים  גילו  שברוסיה, 
הכנסת  בית  מבנה  בתוך  יהודיים 
המאה  באמצע  שנבנה  קרימצ'ק 
בראשית  ונסגר  הולאם  ה-19, 
והפך  המועצות  ברית  תקופת 
מלחמת  במהלך  ופוצץ  למחסן, 

העולם השנייה.
התגלו  המקום,  שיפוץ  במהלך 

קשת  הכנסת  בית  חצר  בשרידי 
מרכזית מעוטרת וחלון עם תבליט של 
המקומיים  ההיסטוריונים  דוד.  מגן 
שימש  המקום  כי  לכך  מודעים  היו 
בעבר כבית הכנסת יהודי, אך לא ציפו 
אלמנטים  ממנו  נשתמרו  כי  לגלות 

אדריכליים.

תולדות  על  ידוע  מאוד  מעט 
בעיר  לדוגמה,  באזור.  הכנסת  בתי 
אך  כנסת,  בתי  כ-12  היו  סימפרופול 
חוקרים  מהם.  תיעודים  כמעט  אין 
רב  סיכוי  יש  כי  טוענים,  מקומיים 
התפלל  שהתגלה,  זה  כנסת  שבבית 
גאון ישראל הנודע רבי חיים חזקיהו 
בתי  רוב  חמד'.  ה'שדי  בעל  מדיני 

שהיו  החינוך  ומוסדות  הכנסת 
כניסת  עם  נהרסו  קרים,  האי  בחצי 
כוח הצבא האדום בשלהי מלחמת 
העולם השנייה, והללו הפציצו את 
האזור כדי להחיש את הסגת הכובש 
היחידים  הכנסת  בתי  ואף  הנאצי, 
כולם  הוחזרו  לא  עדיין  ששרדו, 

לידי הקהילה היהודית המקומית.
היהודיים,  האלמנטים  גילוי  עם 
חצי- של  רבה  אל  הרשויות  פנו 

לאזאר,  יחזקאל  הרב  האי-קרים 
שבעצה אחת עם אביו רבה הראשי 
לאזאר,  בערל  רבי  הגאון  רוסיה  של 
שיפוץ  על  הממשל  עם  להסכם  הגיע 
המקום, תוך מתן כבוד לכל הסממנים 
וכבר  במקום,  שהתגלו  היהודיים 
הבנייה  בתוכנית  התאמות  בוצעו 
האלמנטים  את  לשמר  מנת  על 

האדריכליים שהתגלו.

חוקרים מקומיים טוענים, כי יש סיכוי רב שבבית כנסת זה שהתגלה, התפלל גאון ישראל הנודע 
רבי חיים חזקיהו מדיני בעל ה'שדי חמד' • המקום יזכה לשימור בפעילות רבה של קרים

את המחקר מנהלים ד"ר מנחם אוברבאום, מנהל היחידה לרפואה 
משלימה בשערי צדק ופרופ' גבריאל איזביצקי מנהל מכון ריאות, 
בשיתוף עם משרד הבריאות של הודו וצוות רופאים הומיאופתיים

הרב יחזקאל לאזאר עם אביו הגר"ב לאזאר

שרידי בית הכנסת שהתגלו בחפירות )צילומים: מיכאיל קיזילוב(
פרופ' גבריאל איזביצקיד"ר מנחם אוברבאום
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השמיעו את קולכם נגד הרפורמה המתוכננת 
בנושא הגיור; זה יפגע לצערנו גם באירופה

מאת: יוסף טולידנו 

עם פתיחת כינוס הועדה המתמדת של 'ועידת 
נדירים של  שני מכתבים  הוקראו  אירופה'  רבני 
מרנן ורבנן גדולי ישראל; מרן שר התורה הגר"ח 
הגר"ג  הישיבה  ראש  ומרן  שליט"א  קניבסקי 
הועידה  לרבני  שנשלחו  שליט"א  אדלשטיין 

לקראת הכינוס במינכן. 
הקריאה  וזיכרון  תשפ"ב  חנוכה  חג  ערב 
כותבים  אלי'  לה'  'מי  דורות;  לדורי  המהדהדת 
לרבני  נדירה  בקריאה  שליט"א  ישראל  גדולי 
'ועידת רבני אירופה' בראשות נשיא הועידה רב 
להצטרף  גולדשמידט  הגר"פ  מוסקבה  ואב"ד 
נגד הרפורמות בישראל ולהשמיע את  למערכה 
הרבנים  בפני  וקרא  הביא  המכתבים  את  קולם. 
נציג גדולי ישראל בוועדה המתמדת הרב ישראל 

פרידמן.
מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א בין 
דבריו: 'מול כוונת מנהיגיהם להזיד בענייני הדת 
מהנהוג מקדמת דנא על פי מסורת ההלכה וגדולי 
הפוסקים מדור דור, ובעיקר בענייני קבלת גרים 
לכלל ישראל שללא קבלת עול תורה ומצוות אין 
חמורה  התבוללות  סכנת  בזה  ויש  כלל  גיור  זה 
בארץ הקודש ראוי כי תנהגו בוועידתכם כדברי 
הנביא 'קרא בגרון אל תחשך כשופר הרם קולך 

והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם' 
במכתבו  מתייחס  שליט"א  התורה  שר  מרן 
כאשר  'ובפרט  הרפורמים;  השפעת  לסכנת  גם 
את  בארה"ק  לחזק  פועלים  השלטון  ראשי 
השפעת הרפורמים והקונסרבטיבים ובאם תגבר 
השפעתם ותתרבה התבססותם, עלול ח"ו הדבר 
במדינותיכם.  אף  והשפעתם  הנהגתם  את  לחזק 
הועידה  מרבני  שייצא  קולכם  הד  שאף  יה"ר 
ירעו  שלא  רע  זוממי  מכל  וימנע  ברמה  יהדהד 

ולא ישחיתו בהר קודשי'.
מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטין שליט"א: 
נשאו  ומצוות  מתורה  הרחוקים  השלטון  'אנשי 
ראש, ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר 
לישראל, ולגזור גזירות אף על כל הציבור הכללי 
בארה"ק, שתהיה הנהגה לא על פי ההלכה, עם 
שזה  גירות  בענייני  ובפרט  חמורים.  איסורים 
נוגע לקדושת העם היהודי כולו, ויש בזה סכנה 
גדולה לפריצת כרם בית ישראל, והרי זה עלול 
להשפיע ח"ו גם בארצותיכם על מעמד הרבנים 
ישראל  ומסורת  ההלכה  משמר  על  העומדים 
מוועידתכם  שגם  הדבר  ונכון  ראוי  הרי  סבא, 
ישמע קול ברמה הקורא לבל יהינו לפרוץ גדרי 

ההלכה, בהכנסת גויים לכרם בית ישראל'.
נרחב  דיון  התקיים  המכתבים  הקראת  לאחר 
ותשובות  שאלות  המשתתפים  בפני  והובאו 
שליט"א  הישיבה  ראש  מרן  בבית  שנשאלו 

המאבק.  דרכי  על  רב  בפירוט  השיב  עליהם 
קורא  קול  לפרסם  הועדה  הדיון החליטה  בתום 
המבהיר את עמדת 'ועידת רבני אירופה' וכל בתי 

הדין ביבשת.
מנין  רוב  את  המייצגת  אירופה  רבני  "ועידת 
הכלליות  היהודיות  הקהילות  רבני  של  ובנין 
באירופה, מביעה דאגה עמוקה לנוכח השמועות 
לשנות  הבאים  הקודש  מארץ  עדינו  המגיעות 
סדרי בראשית בנוהל הגיורים, כאשר האחריות 
הרה"ר  של  מסמכותה  תילקח  הגיורים  על 
לערוך  האמורים  פרטיים  גורמים  לידי  ותועבר 
קשובה  אזנינו  כביכול,  ידידותי  יותר  גיור 
לקולות הבאים מציון ממרנן ורבנן גדולי ישראל 
הגדולה  הסכנה  על  בפנינו  המתריעים  שליט"א 
הטמונה מאלו הבאים לשנות שידם על התחתונה 

וקוראים לנו להשמיע את קולנו ברמה.
"רבני הקהילות באירופה עומדים בחזית מדי 
יום ביומו מול סכנות ההתבוללות של בני עמנו, 
מחד  הרחוקים  את  לקרב  כדי  רבות  ופועלים 

ומאידך לשמר את חומות הקדושה של עמנו.
ואנו  גיורים  עורכים  אנו  אף  רבות  "לעיתים 
והכרה  והבנה  ראש,  כובד  מתוך  זאת  עושים 
עמוקה שחלק חשוב מהליך הגיור הוא כניסתו 
עול  קבלת  אחר  רק  ישראל  עם  אל  הגר  של 
בלתי  חלק  היותו  נדרשת  ולכך  ומצוות  תורה 
נפרד מהקהילה המקומית, ומכאן נקבעה בעבר 
עמדתנו שגיור יכול להתבצע אך בתוך הקהילה 
המלווה  וחשוב,  קבוע  דין  בית  ע"י  המקומית 
עד  הגיור  הליך  בכל  המועמד  את  והמכיר 

לקליטתו לחיקה החם של הקהילה המקומית.
אלו  תקנות  דגלה  על  ועידתנו  חרטה  "ולכן 
הקהילות  ורבני  לישראל,  הרה"ר  עם  בשיתוף 
גיור  ורק  אך  להכיר  עצמם  על  קבלו  באירופה 
וגיור  מקומיים,  מרכזיים  דין  בתי  ע"י  הנעשה 

וללא קבלת  הנ"ל  הגיור  סדרי  נעשה ע"פ  שלא 
הדין  בתי  ע"י  מוכר  אינו  ומצוות  תורה  עול 

והקהילות באירופה.
רבים  מכשולים  היו  הרחוק  בעבר  "למצער, 
נודדים  דיינים  של  לקהילות  קפיצתם  עקב 
טיבם  את  להכיר  בלי  המוניים,  גיורים  שבצעו 
של  נפשם  נבכי  את  ולהבין  המועמדים  של 
חמורות  היו  לעיתים  והתוצאות  המועמדים, 

וד"ל.
מומחים  עם  בעבר  שקיימנו  בשיחות  "גם 
מהשורה הראשונה בתחום הסטטיסטיקה, נאמר 
וכדין,  כדת  מבוצע  שאינו  שגיור  מפורשות  לנו 

ועליה  לגיטימציה  לנתינת  משמעותי  גורם  הוא 
גורפת של ההתבוללות, רח"ל. 

הרובצת  האחריות  מתוך  בזאת  באנו  "ולכן 
נגד  ברמה  קולנו  ולהשמיע  להתריע  עלינו, 
המגמה המסוכנת הזאת שתוצאותיה מי ישורנו, 
באשר עיני כל צופיות לארץ הקודש ולנעשה שם, 
והדבר עלול לפריצת הסכר ולגרום להתמוטטות 
החומות אותם הצבנו ובססנו במשך שנים רבות 
ואנו  ועמנו.  קהילותינו  עתיד  את  לשמר  כדי 
וכדין  כדת  יבוצע  גיור שלא  כי  בזאת  מצהירים 
וכפי סדרי הנוהל שהיה נהוג עד כה לא יוכר על 

ידינו כל עיקר".

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א: "מכיוון שכל ישראל ערבים זה בזה וסדנא דארעא חד הוא ובוודאי אם יקלקלו הכא זה יגרום שאנשי דלא 
מעלי יעשו כן גם במקומותיכם ויביא לפגיעה במעמד הרבנים ההולכים בדרכי אבות וגדולי הדורות על פי רוח ישראל סבא" ⋅ מרן ראש הישיבה 

הגר"ג אדלשטיין שליט"א: "כידוע סכנה גדולה מרחפת על קיום יסודות התורה הקדושה בארה"ק, באשר אנשי השלטון הרחוקים מתורה ומצוות 
נשאו ראש, ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר לישראל, ולגזור גזירות אף על כל הציבור הכללי בארה"ק" ⋅ הרבנים החליטו לפרסם קול 

קורא המבהיר את עמדת 'ועידת רבני אירופה' וכל בתי הדין ביבשת

גדולי ישראל שליט"א בקריאה לראשי 'ועידת רבני אירופה'; 'מי לה' אלי'

נשיא הועידה עם ראש ממשלת בוואריה

כינוס הועדה המתמדת במינכן )צילומים: דוד פרידמן(



כ' כסליו תשפ"ב 1224/11/21 בירושלים24

מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

ניצוץ הקדושה
דורשים  ד(  ב,  )בראשית רבה  חז"ל 
ְתהוֹם"  ְּפֵני  ַעל  "ְוחֶֹׁשְך  הפסוק:  על 
גלות  זה   - "וחושך  ב(:  א,  )בראשית 
יון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן, 
שהיתה אומרת להם: כתבו על קרן השור שאין 

לכם חלק באלוקי ישראל". 
מדוע דווקא על קרן השור? 

כי בעת שאדם חורש בשדה, הוא רואה מולו 
שעליה,  הכתובת  ואת  השור  קרן  את  הזמן  כל 

ונזכר שאין לו, חלילה, חלק באלוקי ישראל. 
בקבוק  לפעוטות  מכינים  היו  בעבר  כן,  כמו 
מקרן שור, שבראשה היו נוקבים חור קטן, דרכו 
מצץ התינוק את החלב. על קרן זו, גזרו היוונים 
שיכתבו "אין לנו חלק באלוקי ישראל". מטרתם 
לו  אין  כי  הילד  יראה  מינקות  שכבר  היתה, 
חלילה חלק באלוקי ישראל. בדרך הזו החשיכו 

היוונים את ישראל.
מזאת פחד יעקב אבינו - מהיוונים הרשעים, 
ואחווה,  אהבה  של  בדרך  ישראל  אל  שיבואו 

במטרה לאבד את כל הרוחניות שבהם.
אחד  ניצוץ  כי  ליעקב  הקב"ה  הודיע  לפיכך 
עשו  בית  כל  את  שורף  מיוסף,  היוצא  אש  של 
ומכלה את כל התרבויות הזרות. יום יבוא וכולם 
אך  היא  היהודי  של  ועמידתו  אחיזתו  כי  יבינו 
ורק בתורה הקדושה, בשמירת השבת, בהנחת 
אש  של  אחד  ניצוץ  המצוות.  ובקיום  התפילין 
ויתקיים  הכל  את  ויבעיר  ילך  הקדושה  התורה 
מאמר הכתוב: "ְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יוֵֹסף 
ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש ְוָדְלקּו ָבֶהם ַוֲאָכלּום ְוֹלא 

ִיְהֶיה ָׂשִריד ְלֵבית ֵעָׂשו". 

זהו הניצוץ שנותר מבית חשמונאי. "ּוִמּנוַֹתר 
שמן  כד  נשאר   - ַלּׁשוַֹׁשִּנים"  ֵנס  ַנֲעֶׂשה  ַקְנַקִּנים 
בזכות  וזאת  גדול,  נס  נעשה  שממנו  קטן  אחד 
בפני  ראשם  את  הרכינו  שלא  יהודים  קבוצת 
האימפריה היוונית ותרבותה הזרה, אלא עמדו 

איתן כנגדם. 

ֵנר חנוכה מאיר את נשמות ישראל
מצות נר חנוכה התייחדה מכל מצוות התורה 
ע"ב(:  כא  )שבת  הגמרא  אומרת  כך  ומשום 
מדליקין  אין  חכמים  ושמנים שאמרו  "פתילות 
בהן בשבת, מדליקין בהן בחנוכה בין בחול בין 

בשבת". 
ושמנים  שפתילות  הוא,  הפשוט  הפשט 
שאינם  מפני  בשבת  להדלקה  טובים  שאינם 
דולקים יפה והאדם עלול להטותם בשבת, ניתן 
להדליק בהם נרות חנוכה אשר "אין לנו רשות 

להשתמש בהם אלא לראותם בלבד". 
יותר,  עמוק  פירוש  בדברים  מונח  אך 
עם  נשמות  כנגד  הם  והשמנים  שהפתילות 
ָאָדם"  ִנְׁשַמת  ה'  "ֵנר  הכתוב:  כמאמר  ישראל, 
עם  שנשמות  הוא  בדבר  והרמז  כז(.  כ,  )משלי 
כלומר  אותם,  הדליקה  לא  שהשבת  ישראל 
הציתה  לא  היא  אך  השבת  את  פעם  ראו  שהם 
העולם,  לבורא  ההתלהבות  את  בהם  והבעירה 
הרצון  את  בהם  שיבעיר  הוא  חנוכה  נר  אזי 

להתדבק בקב"ה. 
הרחוקים  אדם  בני  שאפילו  רואים  אנו  לכן 
מתורה ומצוות מדליקים נר חנוכה. ורבים חזרו 
שמים  מלכות  עול  עליהם  וקיבלו  בתשובה 

לאחר שנרות החנוכה האירו את נשמותיהם.

כח נר חנוכה לרומם את האדם
האדמו"ר מביאלא זצ"ל הקשה, איזה כח יש 
בחנוכה יותר משבת, הרי שבת היא מדאורייתא 
חנוכה  מדוע  כן  ואם  מדרבנן,  רק  הוא  וחנוכה 
ישראל  עם  נשמות  אשר  ולקרב  לתקן  יכול 

לבורא העולם, יותר משבת וימים טובים?
דברי  להקדים  יש  הקושיא  את  ליישב  כדי 
הי"ב- )פ"ד  וחנוכה  מגילה  בהלכות  הרמב"ם 
יג( שכתב: "מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא 
כדי להודיע  להיזהר בה  וצריך אדם  עד מאוד, 
הנס ולהוסיף בשבח הקל והודיה לו על הנסים 
מן  אלא  יאכל  מה  לו  אין  אפילו  לנו.  שעשה 
שמן  ולוקח  כסותו  מוכר  או  שואל  הצדקה, 
ונרות ומדליק. הרי שאין לו אלא פרוטה אחת 
נר חנוכה, מקדים  ולפניו קידוש היום והדלקת 
לקנות שמן להדליק נר חנוכה על היין לקידוש 
מוטב  סופרים,  מדברי  ושניהם  הואיל  היום, 

להקדים נר חנוכה שיש בו זיכרון הנס". 
סימן  חיים  )אורח  ערוך  בשולחן  נפסק  וכן 
תרעא ס"א(: "צריך ליזהר מאוד בהדלקת נרות 
חנוכה, ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה שואל 

או מוכר כסותו ולוקח שמן להדליק". 
וכבר דנו האחרונים אם החיוב למכור כסותו 
אפילו  או  לילה  בכל  אחד  נר  עבור  רק  הוא 
עבור ההידור של 'מוסיף והולך'. ויש שהסיקו 
העני  על  שמוטל  משמע  הרמב"ם  שמדברי 
למכור את כסותו אפילו כדי לצאת ידי ההידור 

של 'מוסיף והולך'.

והנה בנוסף למצות נר חנוכה מצינו רק עוד 
את  למכור  נצטווה  שהעני  בלבד  אחת  מצוה 
של  כוסות  ארבע  מצוות  והיא  עבורה,  כסותו 
ליל הסדר, אשר גם בה יש עניין של זכירת הנס 
ִמַּתַחת  ֶאְתֶכם  "ְוהוֵֹצאִתי  של  ניסא'  ו'פרסומי 
ְוָגַאְלִּתי  ֵמֲעבָֹדָתם  ֶאְתֶכם  ְוִהַּצְלִּתי  ִמְצַרִים  ִסְבֹלת 
ְוָלַקְחִּתי  ְּגדִֹלים.  ּוִבְׁשָפִטים  ְנטּוָיה  ִּבְזרוַֹע  ֶאְתֶכם 
ארבע  ומצוות  ו-ז(.  ו,  )שמות  ְלָעם"  ִלי  ֶאְתֶכם 
כוסות היא המקור לדברי הרמב"ם שפסק שיש 
חנוכה  נר  מצוות  עבור  כסותו  את  למכור  לעני 

שגם היא נועדה ל'פרסומי ניסא'.
יש  חנוכה  נר  במצות  כי  למדים  נמצאנו 
האדם  את  להרים  סגולי  וכח  מיוחדת  חביבות 
ממקומות נמוכים ביותר. וצריך האדם להאמין 
באמונה שלמה, שיש בכוחו להתרומם למדרגות 
גבוהות מאוד, עד שיהיה בבחינת "ֲאִני ָאַמְרִּתי 
ֱאֹלִהים ַאֶּתם ּוְבֵני ֶעְליוֹן ֻּכְּלֶכם" )תהלים פב, ו(, 
ולא זו בלבד אלא שמצות נר חנוכה היא כנגד 

כל הגלויות. 
הללו,  בימים  גם  צריכים  שאנו  מה  וזה 
להתרומם ולזכור את הניסים שבעזרתם הצליח 
האימפריה  את  להביס  צדיקים  אנשים  קומץ 
הקדושה,  ארצנו  מעל  אותה  ולסלק  היונית 
לבנות  ישראל,  תפארת  עטרת  את  להחזיר 
בחזרה את בית המקדש ולהאיר מחדש את אור 

המנורה. 
ואף בימינו אנו, עבודת כל אחד היא להרבות 
אורה בישראל. הדליקו, האירו! כל אחד ידליק 
לא רק את החנוכייה שלו, אלא את כל נרות עם 

ישראל ויקרב אותן לאבינו שבשמים!



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

עין טובה
 על שר המשקים מסופר  בפרשתינו 

הם  אחד,  שלילה  האופים,  ושר 
אחד  כל  רק  לא  אבל  חלום,  חולמים 
חולם את החלום של עצמו אלא גם את הפתרון 
אומר  חלומו"-  כפתרון  "איש  עמיתו.  של 
רש"י: "כל אחד חלם חלום שניהם, שחלם את 
החלומות ופתרון חברו. וזהו שנאמר "וירא שר 
האופים כי טוב פתר". שראה שאכן יוסף פתר 
פתרון  את  בחלום  ראה  שהוא  כפי  החלום  את 
השנים  יכולים  לכאורה  עמיתו.  של  חלומו 
פתרונות.  ביניהם  להחליף  אחת,  יד  לעשות 
מדוע האחר לא סיפר לחברו את פתרון חלומו 

של זולתו?
עוד יש להבין, מדוע זכה שר המשקים לצאת 
האופים  שר  ואילו  לגדולתו,  ולחזור  לחופשי 
נידון למוות? הרי שניהם היו שרים אצל המלך 
פרעה, אחד משקה ואחד אופה. שניהם מעדו- 
בצרור  ורעהו  פרעה  בכוס  בזבוב שנמצא  אחד 
לחזור  זוכה  אחד  מדוע  אז  בגלוסקתו,  שנמצא 
המשקים  שר  היה  במה  נתלה?  והשני  לגדולה 

עדיף באישיותו ובאופיו על שר האופים?
נשים לב לאבחנה מעניינת: לפי דברי המדרש 
והאופים  המשקים  שרי  רש"י-  מביא  שאותם 
של  הפתרון  ואת  שלו,  חלומו  את  איש  חלמו 
חלום חברו. נמצא ששר האופים חלם כי חברו, 
שר האופים, יתלה. והנה הם קמים בבוקר- ומה 
מעיר  ויוסף  זועפים",  "והנם  לשניהם?  קורה 
להם "פניכם רעים היום". עתה נתבונן: על דבר 
החלום של עצמו- אין סיבה להזעפת פנים, זהו 
בסך הכל מחזה בלתי מפוענח שאין מה להזדעף 

בגינו, בוודאי כל עוד לא נשמע פתרונו. ייתכן 
שפתרונו טוב. הסיבה העיקרית בגללה הזדעפו 
איש  שחלמו  הפתרון  היה   רעות-  היו  ופניהם 
ותחזיות  מוצקים,  פתרונות  הם  אלו  חברו-  על 

ברורות. 
עתיד  שעמיתו  המשקים?  שר  חולם  מה 
לפנים  מצוינת  סיבה  זוהי  ולמות.  להיתלות 
רעות! זהו קולגה נאמן וחבר אמת, ומשום כך 
שחברו  חולם  הוא  וכאשר  גורלו.  מפני  דואג 
זועף  הוא  ודואב,  מיצר  הוא  להיתלות-  אמור 
ופניו רעות. ובמיוחד שזה מעלה חשש שמא זה 

יהיה מנת חלקו.
עתיד  שחברו  האופים?  שר  חולם  מה  אבל 
בפני  ולשמש  לגדולתו  לחזור  לחופשי,  לצאת 
פרעה כבימים ימימה. הלא הוא אמור לשמוח! 
לצהול על גורלו הטוב של חברו, להקרין פנים 
יפות על הישועה שתצמח לרעו. ובמקום זאת- 
פניו  זועף.  קוצף,  רוגז,  הוא  עושה?  הוא  מה 
עולה  שחברו  לסבול  מסוגל  אינו   הוא  רעות. 
יודע  אינו  הוא  עצמו  גורלו  על  והרי  לגדולה! 
שפתרון  לצפות  יכול  הוא  דווקא  כלל,  עדיין 

חלומו יהיה זהה לפתרון שחלם על חברו. 
יכולתו  אי  על  הוא  פניו  זעף  שכל  נמצא 
לשאת את הצלחת חברו. כה צר עין היה. ועל 
נתחייב  עינו-  וצרות  המגונות  מידותיו  שום 
שר האופים במיתה! עלינו לייחל לטובתו של 
לחיים  זוכים  ואזי  בהצלחתו,  לשמוח  הזולת, 

ארוכים ואיכותיים. חיים של עין טובה.
באחד מימי חול המועד נכנס אברך אל רבו, 
עם  זצ"ל  מגור  מנחם"   ה"פני  בעל  האדמו"ר 

כמה מילדיו להתברך בברכת חג שמח, כנהוג. 
ונכנס  האברך,  שב  מכן  לאחר  שבועות  כמה 
אל רבו, הפעם ביחידות. שאלו ה"פני מנחם": 
שמתי אל ליבי כי בין ילדיך יש ילד כבן עשר, 
במינו,  מיוחד  ילד  שהוא  בו  ענתה  פניו  הכרת 
האמנם כן?"  ענה האברך שאכן יש בילד הזה 
דיבר  היום  בדיוק  כי  והוסיף  מיוחדת.  עדינות 
שנראה  עלה,  השיחה  ומן  זוגתו,  עם  אודותיו 
מידת  היא  פניו  על  הנראית  העדינות  סיבת  כי 
"כי  האברך  אמר  לב"  "שמנו  שבו.  הוותרנות 
הילד הזה וותרן גדול, תמיד הוא מוותר לאחיו 

ולאחיותיו ולחבריו בחיידר".
אל  האברך  נכנס  מכן  לאחר  שבועות  כמה 
האדמו"ר, ובדמעות בעיניו ביקש ברכה אודות 
מנחם":  ה"פני  לו  אומר  לה.  שנצרך  ישועה 
שיברך  ממנו  תבקש  גדול,  וותרן  בנך  "הרי 
ואמר:  האברך  נרעש  עבורך".  ויתפלל  אותך. 
מנחם":  ה"פני  לו  ענה  הרבי...  אל  באתי  הלא 
"הרי פסוק מפורש הוא- "טוב עין הוא יבורך" 
אל  לח:(:  )סוטה  חז"ל  ואמרו  כב,ט(  )משלי 
תקרי יבורך אלא יברך. ילד שיש בו מידת טוב 
ולחבריו-  ולאחיותיו  לאחיו  מוותר  והוא  עין 
האברך  שב  תיוושע.  ידו  ועל  לברך  ראוי  הוא 
ואמר לילדו את אשר הורה הרבי, הילד ברכו- 

והוא נושע.
ה"פני  האדמו"ר  אודות  נורא  מעשה  עוד 
אברך  תורה:  תלמוד  מנהל  סיפר  זצ"ל  מנחם" 
הגיע אל רבו ה"פני מנחם", וסיפר לו כי לבנו 
והרופאים  בפניו,  כעורה  צלקת  נוצרה  הצעיר 
שאל  הצלקת.  את  להעלים  כדי  לנתחו,  הציעו 

לנתח?"  צריך  רפואית  מבחינה  "האם  הרבי: 
הדבר  רפואית  מבחינה  שאמנם  האברך,  ענה 
לו  כשיגדל  העת  בבוא  מכך,  יתרה  נחוץ.  אינו 
זקן- הזקן יסתיר את הצלקת, אבל בינתיים הילד 
הצלקת  בשל  עליו  המלגלגים  מחבריו  סובל 

בפניו.
לומד  היכן  בירר  הוא  מזועזע.  היה  הרבי 
הילד, ובאותה לילה התקשר אל מנהל התלמוד 
תורה, ובקשו שיבוא אליו יחד עם מחנך הכיתה 
שבא לומד הילד. השנים הגיעו אל הרבי, והוא 
בפניו  ניתוח  לעבור  צריך  הילד  כי  להם,  סיפר 
ולא מחמת סיבה רפואית, אלא מכיוון שחבריו 
הרבי:  להם  אמר  פניו.  מראה  על  מלגלגים 
אודות  הכיתה  ילדי  בפני  שתדברו  אבקשכם 
הזהירות הנדרשת בכבוד החבר. אמרו להם את 
דברי בעל הטורים בפרשת כי תשא על הכתוב: 
"ונתנו איש כופר נפשו", שתיבת "ונתנו" נקראת 
מימין ומשמאל, לרמוז שאדם הנותן צדקה אינו 

מפסיד מנתינתו, כי הקב"ה ימלא חסרונו.
 – מנחם"  ה"פני  הוסיף  הזה"-  הדבר  "אך 
קיים גם לצד השלילה. נאמר בתורה "והכהו". 
גם תיבה זו נקרת מימין ומשמאל. אמרו לילדי 
חברו,  את  ומבזה  פוגע  תלמיד  אם  כי  הכיתה 
זה  ואין  ח"ו.  כגמולו  לו  להשיב  עלול  הקב"ה 
משנה אם הכהו בידיו או בפיו. אדרבה, לעיתים 

הכאה ופגיעה בפה חמורה מהכאה ביד!
עין טובה מביאה לחיים טובים. ועין רעה ח"ו 

להיפך.

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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קדושת ימי החנוכה
 דת"ר חנוכה?  מאי  אומרת:  כ"ב.(  )שבת  הגמרא 

בהיכל  השמנים  כל  טימאו  להיכל  יוונים  וכשנכנסו 
וכשגברה מלכות בית חשמונאי נצחום. בדקו ולא מצאו 
אלא פך אחד של שמן וכו' נעשה נס והדליקו ממנו שמנה ימים. 

לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.
למה רק לשנה אחרת קבעו את ימי החנוכה לימים טובים, למה 

לא מיד אחרי שראו את הנסים והנפלאות?
אלא, לפי שידוע כי כל זמן של מאורע החקוק בלוח השנה של 
עם ישראל, אינו רק תאריך שבו אירע מעשה זה או אחר, אלא הוא 
שהיו  והאורות  ההשפעות  בשנה,  שנה  מידי  בו  שמתחדשים  זמן 

בזמן המאורע.
וכך כתב ה"קדושת לוי" כי כאשר ראו לשנה אחרת שמתנוצצים 
ניצוצות אורות הקודש וההשפעות העליונות של נס חנוכה, הבינו 

שבאמת ראוי לקבוע יום זה לדורות. 
יום טוב על מלחמות סיסרא  ומכאן ניתן להבין, למה לא עשו 
וביום הניצחון במלחמת סנחריב, הרי גם בהם היו נסים גדולים? 
וכן אנשי  והנביאים הקדמונים  אלא, לפי שבנסים שראו אבותינו 
עשו  עכשיו,  עד  נמשכים  אז  שהיו  שההארות  הגדולה,  כנסת 
אותם עד היום לחג. כך בחנוכה וכך בפורים. אך הנסים האחרים, 

שהאורות לא נמשכו בשנים שאח"כ, לא קבעום לדורות.

בימים ההם בזמן הזה

אנו  חנוכה  נרות  ליד  אומרים  שאנו  בברכה  למה  מובן  בזה 
מזכירים שעשה לנו הקב"ה נסים, "בימים ההם בזמן הזה". 'שעשה 

נסים לאבותינו בימים ההם', ניחא. אך 'בזמן הזה', מה הכוונה?
אלא, שבזמן הזה, כמו גם בימים ההם, ישנה השפעה של נסים 
חקקו  ויותר,  שנה  אלפיים  לפני  שהיו  אלו,  מאורעות  ונפלאות. 
בבריאה יום של נסים ונפלאות, שגם בזמן הזה קיים. וכך בכל שנה 
זורח על הימים  ה'  וכבוד  הזו,  ושנה, מתחדשת ההשפעה הנסית 
הללו ומאיר באור יקרות את ימי החנוכה. כבימים ההם, כך בזמן 

הזה.

בני בינה ימי שמונה קבעו

הגנוז  מהאור  האורה  מתגלית  חנוכה  בכל  כי  בספה"ק,  כתבו 
האלה  בימים  מרגיש  ה'  מאת  שזכה  ומי  בראשית,  ימי  מששת 

הרגשה בקדושה יתירה. 
וזה שאמרו, 'בני בינה', אותם האנשים שהבינו סוד ה' והרגישו 
'ימי  ימים,  לשמונת  לדורות  כן  שישאר  וראו  יתירה,  הקדושה 
שמונת  שכל  קדשם  ברוח  קבעו  הם  ורננים'.  שיר  קבעו  שמונה 

הימים הקדושים הללו יהיו ימים של הלל והודאה.

זכר עשה לנפלאותיו

והשר שלום מבעלז זצ"ל סמך את הדברים על הפסוק, )תהלים 
חוזרת  שההשפעה  וכתב,  לנפלאותיו".  עשה  "זכר  ד'(:  קי"ד, 
ובאותה  ההרגשות  באותם  נזכרים  ואז  בשנה,  שנה  מידי  ונעורת 

התעוררות של הנפלאות שנעשו בזמן זה. 

בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל

השפעת הזמן יצרה בסיס להארה הניצתת שוב ושוב בכל שנה, 
כי אלו ימים מסוגלים להשפעה מכח הימים שהיו בימי מתתיהו בן 

יוחנן כהן גדול. 
יסוד הדברים מובא בדרשות הר"ן )הדרוש השמיני( שם כתב, כי 

רואים,  בטבע  תסתלק גם  אם  גם  אחת,  צורה  קבל  דבר  שכאשר 
הצורה  את  ההוא  הדבר  יקבל  ההיא,  הצורה 

בשנית, יותר בקלות ובפעולה מועטת. 

הם  אם  אפילו  אחת,  פעם  שהתחממו  במים  מתגלה  זה  דבר 
התקררו, כשיחממו אותם שוב, המים יקבלו את החום יותר בקלות, 

'מפני שהחום הראשון חלחלו ודקדקו חלקיהם...'.
גם הפתילה או הנר שכבר דלקו, הם מוכנים יותר לקבל את האש 
בפעם השניה לאחר שנכבו, יותר מאשר היו קודם הפעם הראשונה. 
וכך מסביר הר"ן, את מה שאמר רבי יהושע בגמרא )ראש השנה 
י"א( שבניסן נגאלו ישראל ובניסן עתידין ליגאל. כי מאחר שכבר 
הבנים  יגאלו  שבו  נותן  הדין  האבות,  לגאולת  ההוא  החדש  הוכן 

פעם אחרת. 

הרחמן הוא יעשה לנו נסים

בברכת המזון תקנו לומר בימי חנוכה, "על הנסים". ואם שכח 
אדם לומר זאת במקומו, יוכל לאומרו בתוך שאר 'הרחמן', ויאמר, 
ההם  בימים  לאבותינו  שעשה  כמו  נסים  לנו  יעשה  הוא  "הרחמן 

בזמן הזה... בימי מתתיהו..." .
והקשה בעל ה"תבואות שור", הרי אין לאדם להתפלל שייעשה 

לו נס, ואיך אומרים "הרחמן הוא יעשה לנו נסים"?
וביאר זאת הגאון רבי חיים קמיל זצ"ל, שבזמן שבו נעשו נסים 
אפשרות  קיימת  הזה  בזמן  ההם,  בימים  החנוכה  בימי  לישראל 
אמנם  נסים.  ביאת  על  להתפלל  אפשר  ולכן  נסים.  לביאת  וסיבה 
בכל ימות השנה אין להתפלל על שינוי ה'טבע', אך בזמני נסים, 
שהם זמנים שראויים לבא בהם נסים לכלל ישראל, אפשר להתפלל 

על ביאת הנסים, כי הזמן מסוגל לתפילה על בקשה זו.

מה נשתנה?

הנס הגדול שקרה בימי החשמונאים מובא בגמרא, )שבת כ"א.( 
יד  וכשגברה  שבהיכל.  השמנים  כל  טמאו  להיכל  יונים  כשנכנסו 
בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד שהיה מונח 
בחותמו של כהן הגדול שלא נטמא, ולא היה בו להדליק אלא יום 

אחד, ונעשה בו נס והדליקו שמונה ימים. 
וכאן הבן שואל, מה נשתנה? במה שונה הנס הזה מהנס שנעשה 
לאשת עובדיה ע"י אלישע? כי כבר קרה כזאת בזמן הנביאים, ולא 
רק בעד צרכי כלל ישראל כי אם בעד אשה אחת מנשי בני הנביאים. 
וכמו שנאמר )מלכים ב', ד'-י'( : "ְוִאָּׁשה ַאַחת ִמְּנֵׁשי ְבֵני ַהְּנִביִאים 
ַעְבְּדָך  ִּכי  ָיַדְעָּת  ְוַאָּתה  ֵמת  ִאיִׁשי  ַעְבְּדָך  ֵלאֹמר,  ֱאִליָׁשע  ֶאל  ָצֲעָקה 
ָהָיה ָיֵרא ֶאת ה' ְוַהֹּנֶׁשה ָּבא ָלַקַחת ֶאת ְׁשֵני ְיָלַדי לֹו ַלֲעָבִדים. ַוֹּיאֶמר 
ֵאֶליָה ֱאִליָׁשע ָמה ֶאֱעֶׂשה ָּלְך ַהִּגיִדי ִלי ַמה ֶּיׁש ָלְך ַּבָּבִית? ַוֹּתאֶמר ֵאין 
ֵּכִלים  ָלְך  ַׁשֲאִלי  ְלִכי  ַוֹּיאֶמר  ָׁשֶמן.  ִאם ָאסּוְך  ִּכי  ַּבַּבִית  ֹכל  ְלִׁשְפָחְתָך 
ְוָסַגְרְּת  ּוָבאת  ַּתְמִעיִטי.  ַאל  ֵרִקים  ֵּכִלים  ְׁשֵכָנִיְך  ָּכל  ֵמֵאת  ַהחּוץ  ִמן 
ַהֶּדֶלת ַּבֲעֵדְך ּוְבַעד ָּבַנִיְך ְוָיַצְקְּת ַעל ָּכל ַהֵּכִלים ָהֵאֶּלה ְוַהָּמֵלא ַּתִּסיִעי. 
ַוֵּתֶלְך ֵמִאּתֹו ַוִּתְסֹּגר ַהֶּדֶלת ַּבֲעָדּה ּוְבַעד ָּבֶניָה ֵהם ַמִּגִׁשים ֵאֶליָה ְוִהיא 
ֶּכִלי  ֵאַלי עֹוד  ַהִּגיָׁשה  ְּבָנּה  ַוֹּתאֶמר ֶאל  ַהֵּכִלים  ַוְיִהי ִּכְמֹלאת  מֹוָצֶקת. 
ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ֵאין עֹוד ֶּכִלי ַוַּיֲעֹמד ַהָּׁשֶמן. ַוָּתֹבא ַוַּתֵּגד ְלִאיׁש ָהֱאֹלִקים 
ַוֹּיאֶמר, ְלִכי ִמְכִרי ֶאת ַהֶּׁשֶמן ְוַׁשְּלִמי ֶאת ִנְׁשֵיְך ְוַאְּת ּוָבַנִיְך ִּתְחִיי ַּבּנֹוָתר.

הרי שמ'אסוך שמן' שבביתה, מילאה את כל הכלים שהיו לה, 
ובכלים שלוותה מאת כל שכניה, עד שהספיק השמן לשלם את כל 
חובותיה, ובנוסף גם קרה נס בתוך נס כי שהשמן התייקר באותה 
שעה, עד שנותר לה שמן לצרכי פרנסתה לכל ימי חייה. וכלום נופל 
נס זה מנס פך השמן שהננו מרבים לפרסמו? הלא כל פרסום פך 
השמן של חנוכה הוא כאין לגבי אותו אסוך שמן של אותה אשה 
מנשי הנביאים? ולמה על זה אין זכר, כי אם בכמה פסוקים בתנ"ך 

מובא כל הספור ודי. מה ראו חז"ל על כך? 
השמן  פך  את  מוצאים  היו  לא  חלילה  אילו  נוספת,  ושאלה 
הטהור, כלום לא היו מנציחים את הנס הגדול שקרה בימי מתתיהו 
הכהן הגדול? כלום לא היה ראוי לזכור כיצד נכנעו המוני חיילי 
את  לזכור  ראוי  היה  לא  האם  החשמונאים.  קומץ  מול  אנטיוכוס 

ביטול גזירות יוון, גם ללא מציאת פך השמן?
רעיון  השמן  בפך  הגו  קדשם  ברוח  חז"ל  כי  היא,  התשובה 

עמוק, הם קבעו והנציחו בנס חנוכה זה, את קיומו של עם ישראל 
המלכות  והחזרת  וגבורות  מלחמות  לא  הקשות.  הגלויות  בכל 
לחשמונאים לבד קבעו את שמונת ימי חנוכה אלו, אלא על הפך 
הקטנטן של שמן זית זך שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, הוא 
אשר הביא את החשמונאים לקבוע את הימים הללו לימים טובים. 
מעט  אותו  כי  לנו  להורות  והוא,  השמן,  בפך  טמון  גדול  רמז 
השמן החתום שלא שלטו בו ידי זרים ושלא נגעו בו ידיים טמאות 
את  חז"ל  קבעו  שמן  אותו  על  דווקא  כותים.  ידי  בו  הסיטו  ולא 
ההודאה על החזרת עטרת ישראל ליושנה. "הנרות הללו קדש הם", 
לפגום  ח"ו  עלול  הללו  הקדושים  בנרות  נניעה  או  התערבות  וכל 

בקדושתם ולחלל את טהרתם של ישראל. 
השמן  פך  דווקא  הגדול.  הנס  את  מביע   הטהור  השמן  דווקא 
המלחמות  בכל  בצע  מה  כי  הניצחון.  סיפור  את  מספר  הטהור 
שנעשו בישראל אם לא הייתה בהם תועלת רוחנית? מה יוסיף ומה 

ייתן הניצחון כשמותיר אחריו שבר רוחני? 
בימי החשמונאים, הגזירה הייתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם 
מחוקי רצונך". הם פקדו לכל אחד שיכתוב על קרן השור 'אין לי 
חלק באלוקי ישראל'. את הרוח היהודית בקשו לעצור, את האש 
האלוקית רצו לכבות. את הגזירות האלו נצחו החשמונאים. השמן 
הטהור בא לומר לנו, כי ביטול הגזירות יבא לידי מימוש, רק אם 
ננצור את פך השמן הטהור שמסמל את התורה הקדושה. רק כאשר 
נצית את אור התורה ללא מגע יד זדים וללא שום היסט של גורמים 
זרים. רק כך ניתן לחגוג את הניצחון, רק זה מבטא את ניצחון הרוח 

על ניסיון חכמי אתונה שבקשו 'להשכיחם תורתך'.

הרגיל בנר

]חנוכה[  בנר  "הרגיל  בגמרא,  הונא  רב  שאמר  מה  מובן  ובזה 
הוי ליה בנים תלמידי חכמים". ופירש מהר"י פינטו זצ"ל )שהיה 
מגדולי הקדמונים( הטעם לזה, לפי שמלכות עבודת כוכבים בקשה 
ליושנה,  התורה  עטרת  וחזרה  ה'  והצילנו  מישראל,  תורה  לשכח 
הדלקנו הנרות הללו על הניסים, והרגיל והזהיר בנרות חנוכה הוא 
יורה שחביבה עליו התורה, ולכך יאכל מפרי דרכו ויהיו לו בנים 
נס  זהו  אכן  מזרעו.  זורח  יהיה  תורה  אור  דהיינו  חכמים,  תלמידי 

חנוכה.

סגולות ימי החנוכה

בימים אלו חוזר וניעור גם הכח שהביא את הנס. כי בימי מתתיהו, 
בקשו היוונים להשכיח אותנו מתורתנו הקדושה ולהעבירנו מחוקי 

רצונו יתברך. והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, הצילנו מגזירה זו. 
בתורתנו  להתמיד  אחד,  לכל  ראוי  ושנה  שנה  בכל  כן,  ואם 
האורות  עלינו  מאירים  אשר  ימים  הם  אלו  ימים  כי  הקדושה, 

מתורתו. )קדושת לוי(
נר  ידי  על  אור",  ותורה  מצוה  נר  "כי  בפסוק  שכתוב  מה  וזה   

מצוה של שבת ושל חנוכה, בא אור התורה. 
נרות  זצ"ל, שלושים ושש  וכך אמר הקדוש רבי פנחס מקוריץ 
של חנוכה כנגד שלושים ושש מסכתות שבגמרא, כי התורה אור. 

)בני יששכר(
מי יתן ונזכה לאור הנרות הללו, שתתקבל תפילתנו ברצון, ְוָהֵאר 
ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרֶתָך. ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו ְּבִמְצֹוֶתיָך. ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה 

ֶאת ְׁשֶמָך. כבימים ההם במן הזה.

 הרב אברהם ארלנגר מחבר סדרת הספרים "הגדתי היום" 
על התורה ועל המועדים

הרה"ג אברהם ארלנגר שליט"א
ראש ישיבת "נחלת שלמה"

מתוך הספר "הגדתי היום" על חג החנוכה. מסדרת הספרים שנכתבו ע"פ שיחותיו של הרה"ג אברהם ארלנגר שליט"א ראש ישיבת "נחלת 
שלמה" ב"ב. הספר מכיל עשרות מאמרים ושיעורי יהדות כתובים בטוב טעם, ושווים לכל נפש. מומלץ מאד למחנכים ומחנכות בכיתות 

 הגבוהות בישיבות ובסמינרים, ולא פחות לבתים שמרוממים את שולחן השבת והחג בדברים משובבי נפש. 
הפצה ראשית: יפה נוף או אצל המחבר: 052-7655777.

הגדתי
היום
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סדנא להתנהלות כלכלית נבונה

עמותת תבונה  בשיתוף המרכז לבנקאות חברתית מבית בנק 
הפועלים מקיים בברכת גדולי התורה מרנן ורבנן, סדנאות 

לכלכלה נבונה המיועדות לאברכים וחתנים.  מאות אברכים, 
בעלי משפחות וחתנים לקראת הקמת ביתם, נוטלים חלק 

בסדנאות ורוכשים ידע בסיסי להתנהלות כלכלית נכונה. 
"העולם הכלכלי של ימינו מתאפיין במורכבות רבה ובצורך 

לגלות בקיאות וידע בסיסי בהתנהלות כלכלית נכונה ונבונה. 
חוסר ידע בסיסי בהתנהלות הכלכלית  עלול, חלילה, לפגוע 
בניהול התקציב המשפחתי ולגרום להתדרדרות כלכלית", 
אמר ר' אלי רבינוביץ, מנהל פעילות הבנק במגזר החרדי. 

הסדנאות מתקיימות בריכוזים 
החרדיים, בתוך הקהילה או 

בישיבות. המרצים בסדנאות 
הם בעלי מקצוע מהשורה 

הראשונה, שרכשו נסיון רב 
ומוניטין בהטמעת כללים 

להתנהלות כלכלית נכונה. 
הסדנאות לחתנים מתקיימות 

בתוך הישיבות והסדנאות לאברכי 
הכולל במקומות התכנסות 

בתוך הקהילה. הסדנא לאברכים 
מתפרשת על חמישה מפגשים בני שלוש שעות כל מפגש 

והסדנא לחתנים שלושה מפגשים של שעתיים כל אחד. נושאי 
הלימוד בסדנאות מתמקדים בניהול נכון של כלכלת המשפחה 
ועוסקים במצב הכלכלי של משקי הבית, סדר עדיפויות וקבלת 

החלטות במישור הכלכלי, צריכה נבונה וחיוניות הבקרה על 
התקציב המשפחתי, ידע כלכלי בנושאי בנקאות, השקעות, 
משכנתאות, ביטוח ומודלים להגדלת הכנסה.  בקרוב עומד 

להיפתח מסלול נפרד ומותאם לנשים.

חגיגת חנוכה מעולה 

מגוון ענק של מוצרי אפייה, בישול וחטיפים מתוקים אשר 
ישדרגו לכם את מסיבות החנוכה: למעולה סדרת קמחים 

איכותיים ומעולים להכנת סופגניות, דונאטס, קישים ומאפים. 
סדרת הקמחים של 'מעולה' כוללת: קמח לבן 1 ק"ג, קמח לבן 
1 ק"ג ללא צורך בניפוי, וכן קמחים מיוחדים: קמח מנופה מלא 
80%, קמח מנופה מלא 100%, קמח מנופה כוסמין 80%, קמח 

מנופה כוסמין לבן וסולת 1 ק"ג. מדובר בקמחים איכותיים 
במיוחד שנותנים טעם ייחודי, נוחים לאפיה, והתוצאה 

מפתיעה. ואם תרצו לשדרג את הסופגניות במילויים מפנקים 
ובטעמים מדהימים, למעולה מבחר טעים ומתוק של מליות 

וממרחים שישדרגו לכם כל סופגנייה או מאפה ויהפכו אותה 
לחגיגה. המליות האיכותיות של חברת 'מעולה' מאפשרות 

לכל אחת ליהנות חוויית אפייה משודרגת, במינימום מאמץ. 
המליות, שמופיעות במגוון רחב ומגוון של טעמים, הופכות כל 
מאפה לייחודי וטעים. ולסיום המסיבה דאגו לכם במעולה גם 
לדמי חנוכה מתוקים במיוחד: סדרת השוקולד 'טריק' מבית 

'מעולה'. מגוון ענק של חטיפי שוקולד בטעמים ממכרים 
המגיעים בשקיות אישיות ובצורת חטיפים, ללא ספק דמי 

חנוכה טעימים ומפנקים. כל מוצרי מעולה כשרים בכשרות 
המהודרת של הבד"ץ העדה החרדית. להשיג ברשתות המזון 

המובחרות.

Dyson Airwrap מעצב השיער

 ,Dyson Supersonic בהמשך להצלחה של מייבש השיער
דייסון חושפת את הדור השני בטכנולוגיית טיפוח השיער: 
מעצב השיער Dyson Airwrap. מעצב השיער החדשני 

מאפשר לקבל שלושה סוגים שונים של מראה: תלתלים בעלי 
נפח, שיער גלי במראה טבעי ושיער חלק. כל אלו ניתנים 

להשגה בסטנדרט של מספרה 
שכעת גם ניתן להשגה בבית. 

המכשיר מעצב את השיער בעזרת 
יצירת אוויר חם בלבד, ללא שימוש 

בחום קיצוני , טמפרטורת המכשיר 
נמדדת על ידי חיישן זכוכית עד 

ל-40 פעמים בשנייה שמעביר את 
נתוני הטמפרטורה למיקרו-מעבד 

אשר מווסת את חום המכשיר. 6 
שנים הושקעו בפיתוח המוצר שעבר 642 אבי טיפוס. ועכשיו 
עד 350 ₪ הנחה על המוצר בבלאק פריידי. ניתן להשיג אצל 

www.dyson. היבואן הרשמי ב.נ.ז.כ סחר, לרכישה באתר
co.il, בסניפים נבחרים ברשת אפריל, א.ל.מ , סופר פארם 
ובדיוטי פרי טאצ' איט. על המכשיר וחלקיו ניתנות שנתיים 

אחריות VIP בבית הלקוח ע"י ב.נ.ז.כ סחר, היבואן הרשמי של 
מוצרי Dyson בישראל.

חנוכה מתוק ונוסטלגי

ימי החנוכה הקרבים ובאים 
מעלים בכולנו אור וזיכרונות 

ילדות נוסטלגיים ומתוקים 
של רגעים חמימים ובלתי 

נשכחים. ב'מן' מזמינים 
אתכם להמשיך וליהנות 

מנוסטלגיה מתוקה כמיטב 
המסורת ולהתפנק בימי החנוכה ובמסיבות ערבי הלביבות עם 

הוופלים המצופים של 'מן' שכל ביס וביס מהם הוא תענוג 
אמיתי! סדרת המצופים של "מן" כוללת גם את הופל המצופה 
הנוסטלגי עם העטיפה הכחולה, שקית 'מיני-מן' – קוביות ופל 
מצופה, לביסים קטנים של חוויה וטעם, וכן מארזים של ופלים 

מצופים: מארז מהודר של של 250 גרם, או מארז משפחתי  
של ופלים מצופים בקופסא במשקל 1 קילו. כל מוצרי מן הינם 

פרווה, ללא רכיבי חלב או לקטוז, ועשויים מחומרים טבעיים 
בלבד,  ללא כלוסטרול וללא שומן טראנס. בכשרות המהודרת 

של הרב לנדא והרב שבח רוזנבלט שליט"א. להשיגם במכולות, 
ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

נכנסים לשנת חורף 

עם כניסת שעון החורף, מגיעים שינויים מהותיים בהרגלים 
שלנו, גם אלו הסובבים סביב נושא השינה. מה שאסור לוותר 

עליו, הוא בחירת המזרן, שהנו בתוקף לכל עונות השנה 
ובפרט בעונת החורף שבה בוודאות אנחנו ישנים יותר זמן. 

לאיכות המזרן יש השפעה ישירה על הבריאות הפיזית שלנו 
וכן על המצב הנפשי. 

חברת 'עמינח', הוותיקה 
והמקצועית ביותר בתחום 
עולמות השינה, שחוקרת 
ומפתחת ללא הפוגה עוד 

פתרונות לשינה בריאה 
וטובה יותר, מציעה 

לכם להתכונן לחורף עם 
מזרנים איכותיים, ללא 

כאבי גב מיותרים. מזרנים עם 'המרכז הבריאותי', שנועד 
למנוע את שקיעת המזרון בחלקו המרכזי ולספק תמיכה 
מלאה בזמן השינה ובכך לא להסתכן בפגיעה מתמשכת 
בעמוד השדרה וביציבה. מזרני עמינח מלווים דורות של 

לקוחות מרוצים, עם השירות הטוב ביותר ועם תשומת לב 
לעניינים החשובים ביותר לציבור שומרי תורה ומצוות, כמו 

בדיקות שעטנז מחמירות, כאשר כל העבודה היא בידיים 
יהודיות. לא מתפשרים על חורף בריא ויעיל!

פלטינום - יש טעם להתענג

קפה עלית מזמינה אתכם להתענג על רגעים קסומים במהלך 
היום עם קפה פלטינום. סדרת קפה פלטינום של עלית 

כוללת שלושה סוגי קפה לחוויה מדויקת בכל רגע מחדש: 
פלטינום ברזיל- קפה מאוזן וארומטי, המיוצר מפולי ערביקה 

הגדלים בגבהים של מעל ל- 1000 מטר מעל פני הים באזור 
הגידול העיקרי לקפה בברזיל. פלטינום ברזיל 100% קפה 
ערביקה מברזיל להתענג על אתנחתא קסומה. פלטינום 

קלאסיק- פולי ערביקה הגדלים בתנאי קרקע ואקלים מיטביים 
לגידול קפה איכותי. תהליך קלייה 
ארוך ומיצוי ייחודי בטמפרטורות 

נמוכות במיוחד,  הערביקה נחשב 
לאיכותי ביותר מבין 130  זני קפה 

בשל הארומה והטעם המאוזן 
אשר תורמים לקבלת קפה עשיר 

בטעמים עם מלאות גבוהה ונגיעות 
בטעמי שוקולד ואגוזים בשילוב 

ארומה עשירה. פלטינום קלאסיק 
100% קפה ערביקה בטעם עשיר וארומטי להתענג על יום 

נפלא. פלטינום אינטנס- מיוצר משילוב של פולים שמקורם 
באסיה ודרום אמריקה. הפולים עוברים עיבוד ללא שטיפה 
וייבוש בשמש. תפקיד האספרסו שמקורו בדרום אמריקה, 

להעשיר ולהדגיש את טעמי הקפה המאפיינים אספרסו חזק- 
פלטינום אינטנס מחוזק באספרסו להתענג על קפה חזק. 

כשרות: בד"ץ העדה החרדית.

באנו חושך לגרש

בשיאם של ימי החנוכה, ימים המלאים באור ובחמימות 
משפחתית מלכדת, איקאה מציעה מגוון נרות ופמוטים במגוון 

עיצובים וסגנונות. עם מגוון הנרות והאביזרים העשיר של 
איקאה תוכלו ליצור אווירה נעימה בביתכם בכל זמן שתרצו 

במהלך השנה. 
נר חימום ריחני 

SINNLIG פירות 
יער/אדום - 15 ₪ / 
30 יחידות *נר בלוק 

 FENOMEN ללא ריח
צבע זהב- 12 ₪ *נר 

בלוק ריחני BLOMDOFT אדמונית/ורוד - 29 ₪ / 3 יחידות 
*נר ריחני בכלי מתכת HÖSTKVÄLL ניחוח סוכר וקינמון/צבע 

נחושת - BEFÄSTA * ₪ 15 מגולוון - 45 ₪ *כלי לנר חימום  
 FULLTALIG פמוט/סט 3 יחידות* ₪ PÄRLBAND - 39

שחור - 59 ₪. 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.

ארוחה בשרית עם עוף איכותי למהדרין

חברת 'עוף טוב' המייצרת 
עוף טרי ואיכותי מעוף 

שגדל ללא אנטיביוטיקה 
מציעה מגוון רחב של 
מוצרי עוף טרי, איתם 

תוכלו להכין ארוחות 
מגוונות וטעימות לכל 

המשפחה בטעמים 
ובסגנון האהובים עליכם. 
הסדרה כוללת: עוף שלם 

טרי, שוקיים, כרעיים, פילה 
עוף, שניצל עוף פרוס דק, שווארמה פרגית, כבד ועוד. "אין 
ספק שארוחה טובה מתחילה בחומר גלם איכותי". אומרת 

הגב' מיטל טרזי – מנהלת השיווק ב'עוף טוב'. תהליך הגידול 
המיטבי של העופות כאן בעוף טוב, בתוספת העובדה שהם 

גדלים ללא אנטיביוטיקה משפיעים באופן ישיר על איכותו 
וטעמו המשובח. עם  כל ארוחה שתבחרו להכין עם מוצרים 
מסדרת העוף הטרי שלנו, תגלו עולם של טעמים מופלאים 

ואיכות ברמה אחרת". את מוצרי 'עוף טוב' בכשרות המהודרת 
של הרב אוירבאך שליט"א ניתן להשיג ברשתות השיווק 

הגדולות ובמכירות השכונתיות ברחבי הארץ.

חנוכה מדליק עם מבצעים מדליקים

בבר כל נהנים מכל הטוב 
וממבצעים מדליקים מיוחדים 

לחנוכה. מבצע כאסח לאורך 
כל השבוע: גבינה צהובה 

עמק 600 גר' ב-24.90 
₪ בלבד, לפידונים מוצק 

ב-29.90 ₪ נוזלי ב-34.90 ₪, שמן זית למאור 1 ליטר ב-10.90 
₪, כרעיים עוף בכשרות שארית ישראל/הרב מחפוד ב-29.90 

₪ לק"ג. מגוון מוצרים בהנחות ענק מראשון עד שישי י"ז-כ"ב 
)21-26.11( כגון: שמנת לבישול 3 ב-18 ₪, שמנת להקצפה 

2 ב-18 ₪, מאגדת מיני קרלו 2 ב-19.90 ₪, משקאות חלב 
תנובה 2 ב-18 ₪, מארז חנוכיות פח + נרות + סביבון ב-5.90 

₪, ריבת חלב 400 גר' ב-7.90 ₪, רביולי/ניוקי 2 ב-30 ₪, פתיל 
צף 6 ב-10 ₪, רטבי שמנת של יטבתה 2 ב-17.90 ₪, שלישיית 

ביצת הפתעה ב-10 ₪, קמח מנופה 2 ב-10 ₪ ועוד. שוק 
פירות וירקות בימי שלישי-רביעי בכשרות מהדרין שמיטה 

לחומרא. ניתן להשיג קלפים "עולם ומלואו", מדבקות תרי"ג 
ומגוון סביבונים בכל הסניפים. כמו כן ניתן לקנות גם בכרטיסי 

משרד הפנים.

 M.A תואר מוסמך 
באמנות ובפסיכודרמה

במכללת מבחר החרדית פתחו את סדרת הטקסים לקבלת 
 .M.A – התארים -  בטקס ראשון בו חולקו תוארי מוסמך

לטיפול באמנויות ובפסיכודרמה מטעם אוניברסיטת חיפה. 
הטקס המרגש, נערך באולם קמפוס 'קונקורד' של מכללת 
מבחר והיווה סיום מוצלח לדרך המאתגרת ומלאת הסיפוק 

שעברו תלמידות המסלולים. התלמידות הנרגשות, הגיעו בליווי 
בני משפחותיהם, אשר תמכו, עודדו וגילו הבנה מיוחדת לאורך 

כל הדרך. בערב נכחו נציגי מכללת מבחר: מנכ"ל המכללה, 
הרב מאיר יעקובוביץ,  עו"ד אריאל פוס יו"ר הועד המנהל 
וגב' ברכי גוטרמן מנהלת לימודי הנשים . יחד איתם כיבדו 

בנוכחותכם נציגי אונ' חיפה: ד"ר לימור גולדנר, ראש ביה"ס 
לטיפול באמנויות, ראשי החוגים, צוות המכללה ומכובדים 
נוספים. בדברי הברכה איתם פתח מנכ"ל המכללה – הרב 

יעקובוביץ את הטקס – סיפר על בשורה משמחת שהגיעה 
היישר ממשרד הבריאות באותו היום: "100% מתלמידות 
המסלול ללימודי תואר ראשון בסיעוד - בשנה האקדמית 
שעברה – עברו בהצלחה את המבחנים וקיבלו את התואר 

'אחות מוסמכת'!", נתון זה מצטרף לנתון מדהים נוסף אותו 
שיתף עם 
הנוכחים: 

"השנה 
הוכפלה 

כמות 
הנרשמות 

למסלול 
סיעוד – 

ותפתחנה 2 

כיתות ללימודי תואר ראשון, הן מצטרפות ל-1750 תלמידים 
ותלמידות אשר החלו את לימודיהם בשנה זו, מתוך תקווה 

לרכוש מקצוע מכובד המפרנס את בני משפחותיהם ברווח". 
במכללת מבחר מברכים את עשרות המצטרפות החדשות 
לסטטיסטיקת הבוגרים/ות המסיימים בהצלחה, ומאחלים 

סייעתא דשמיא בהמשך הדרך.

מבצע 'המלכה של מולר' בעיצומו 

מבצע 'המלכה של מולר', מבית מותג היוגורט הבינלאומי 
'מולר' כבר בעיצומו, 

ומאפשר לכם 
לזכות בפרסים 

מפנקים במיוחד. 
איך משתתפים? 

פשוט מאוד! קנו 4 
יוגורטים מסדרת מולר 

פרופ )Froop(, הוון 
)Heaven( או סימפלי 

פרוט )Simply Fruit( בקנייה אחת, שמרו את חשבונית 
הקנייה, חייגו לטלמסר *6176, השתתפו בפעילות ותוכלו 

לזכות בפרסים מפנקים במיוחד. כולם מוזמנים לקנות, 
להשתתף בפעילות ואולי גם לזכות! הפעילות מתקיימת בין 

התאריכים כ"ז בחשוון תשפ"ב )2/11/21( עד כ"ג בכסלו 
תשפ"ב )27/11/21(. שעות פעילות קו הפעילות בימים ראשון 
עד חמישי בכל שעות היממה, בימי שישי החל מהשעה 00:00 

עד השעה  15:00 ובמוצאי שבת החל מהשעה 19:30 בערב 
עד 23:59. להשתתפות בפעילות ולפרטים נוספים חייגו לקו 

הפעילות *6176.

רוצים דמי חנוכה במתנה?!

קונים באחת מחנויות רשת נתיב החסד בכל הארץ ויכולים 
לזכות במשחקי פליימוביל במתנה. גם ילדיכם יושבים שעות 

ומעסיקים עצמם במשחקי הפליימוביל? זו ההזדמנות שלכם 
להעניק להם דמי חנוכה שווים במיוחד ותעסוקה טובה 

לחופשת החנוכה. קונים ממגוון מוצרי אסם, טבעול או צבר, 
והקונים בסכום הקנייה 
המצטבר הגבוה ביותר 

יזכו במתנה מדליקה 
לכל המשפחה מבית 
פליימוביל. בכל סניף 

3 זוכים. אז למה 
אתם מחכים?! חברי 

מועדון? רוצו כעת לאחד 
מהסניפים, התחילו 

קניותיכם ואולי אתם 
תהיו הזוכים במשחקי 
פליימוביל מדהימים והילדים שלכם יהיו מאושרים ועסוקים. 
עדיין לא חברי מועדון של "נתיב החסד"? זה הזמן להצטרף 

למועדון המשתלם ביותר במגזר החרדי ולהתחיל לקנות 
ברוגע, בשפע ובזול. כל המחלקות בנתיב החסד מלאות בשפע 

מוצרים מהחברות המובילות והמובחרות והכי קרוב לבית 
שלכם. המבצע בין התאריכים 21.121-6.12.21.

אאוטלט עודפים ענק 

פתחו יומנים: בימים חמישי ושישי, ה-25-26 לנובמבר, ייערך 
 DCITY אירוע השקה בו יאוחדו חגיגות הבלאק פריידי עם
, מתחם העיצוב הגדול בישראל, המכיל כ-100 חנויות עם 

המותגים המובילים בארץ ובעולם. במסגרת האירוע, תחנוך 
DCITY , הממוקמת במעלה אדומים, אאוטלט ריהוט ייעודי 

שיכלול הנחות ענק של עד 80% על מבחר מותגים לריהוט 
ועיצוב הבית ביניהם: מחסני הנמל, ניקולטי, שבירו ריהוט גן, 

מיליון כסאות, דולצ'ה 
דיבאני, סוויס סיסטם, 

יופי של ריהוט ועוד. 
מתוך המבצעים 
שיציעו החברות 

 :OUTLET-המציגות ב
רשת דולצ'ה דיבאני 

יימכרו סלונים 
מעוצבים החל מ-2990 

במקום 8900 ש"ח, 
מזנונים ושולחנות החל מ-1990 במקום 7900 ש"ח, פינות 

אוכל החל מ-2990 במקום 10,000 ₪. שולחן סלון של ניקולטי 
ימכר ב-1900 ₪ במקום 9900 ₪, כיסאות לפינת אוכל ב-290 

₪ ליחידה במקום 1500 ₪.  בשבירו ריהוט גן יימכרו שולחן 
אוכל כולל 6 כיסאות ב-3290 ש"ח במקום 7980 ש"ח ומערכת 

ישיבה דו מושבית ב2590 ש"ח במקום 5490 ש"ח.

כמו כן, המבקרים יוכלו להינו ממבצעים של עד 60% הנחה 
ו- 1+1 על מוצרי חשמל, אקססוריז, ריהוט ועוד בשאר חנויות 
המתחם. במהלך ימי בלאק פריידי, יתקיימו במתחם אירועים 

חינמיים לכל המשפחה.

צרכנות
 hila@kav-itonut.co.il  | מאת: הילה פלאח



דירות 
למכירה

כ’ כסליו- כ”א כסליו תשפ”ב
24/11/2021-25/11/2021

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 חד', 135 מ' נטו, +5 חדרים 
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 

 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, 

2,900,000 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

אלעד

פנטהאוזים ודירות גן

 בבן זכאי דופלקס 
6 חדרים + גג גדול, 

240 מ"ר, קומה ג' ללא 
מעלית, 3 כ"א, נוף 

מרהיב, חניה משותפת, 
3,490,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

 טאבו משותף, 
ביונה הנביא 5 חדרים, 

משופצת מהיסוד, קומה 
4, 1,290,000 ש"ח, 

מציאה!!! א"א לקחת 
משכנתא תיווך ש. 

_____________________________________________)46-46(מאירוביץ 054-6506501

 למכירה ביהודה הלוי דירה 
80 מ"ר + אופציה גדולה, 

קומת קרקע, כניסה פרטית 
_____________________________________________)47-50ש(תיווך ב"ב 050-9094402

 בהזדמנות ברחוב 
חברון, בקומה 2.5, דירה 

גדולה, 3 חדרים, 100 
מ"ר, משופצת חלקית 

+ אופציה ממשית 
לבניה על הגג )רעפים(, 
2,050,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)47-47(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בהזדמנות ברחוב 
חברון, בקומה 2.5, דירה 

גדולה, 3 חדרים, 100 
מ"ר, משופצת חלקית 

+ אופציה ממשית 
לבניה על הגג )רעפים(, 
2,050,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)47-47(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברחוב חברון 5 חדרים, 
120 מ"ר, קומה ג' ללא 
מעלית, חזית + היתרי 

בניה על הגג )בטון(, 
2,590,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)48-48(_____________________________________________

בני ברק

 באזור קוטלר 80 מ"ר, 
היתר להרחבה כ- 40 
מ"ר, קרקע מוגבהת, 

חזית, מיידית תיווך 
_____________________________________________)48-49(אשכנזי 058-5558815

 בבלעדיות במרכז העיר, 
מציאה! דופלקס 5 חד', 140 

מ"ר + 2 מרפסות, נוף פתוח, 
יחידת הורים וחדר ארונות, 

רק 1,900,000 ש"ח "שחף 
_____________________________________________)49-49(נכסים" 054-9422194

דופלקסים

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות, מציאה! דירת 

4 חד', 110 מ"ר, נוף ירוק, 
בנין קטן, אופציה מבוטנת, רק 
1,475,000 ש"ח גמיש "שחף 

_____________________________________________)49-49(נכסים" 052-5752500

באר שבע
 חדשה, בבלעדיות, 

בשכונה י"א, רחוב 
שיטרית, דירה מחולקת 
ל- 3 יחידות, קומה 4/4, 

מושכרת כבר 3 שנים 
ברציפות לאותם שוכרים, 

6,400, מחיר שיווק 
054-4813717 999,000)49-49(_____________________________________________

 חדשה, בבלעדיות, 
שכונה י"א רחוב מצדה, 

2 יחידות דיור, קומה 3/4, 
מושכרות 4,900, מחיר 

שלא יחזור 880,000 
054-4813717)49-49(_____________________________________________

 מבצע יואב שכונה 
ו' החדשה, קומה 1/4, 

מחולקת ל- 2, מושכרת 
4,600, מחיר שיווק 

054-4813717 890,000)49-49(_____________________________________________

 שכונה ג' ברחוב 
הנדיב, דירה, קומה 

1, 110 מ"ר, מושכרת 
4,600, מחיר 955,000 

054-4813717)49-49(_____________________________________________

 למכירה שכונה י"א 
שאול המלך 125, קומה 

3/4, 84 מ"ר, מצויין 
לחלוקה ל- 2 יחידות 

גדולות, 735,000, שיווק 
054-4813717)49-49(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 דירת 4 חדרים, 

משופצת מהיסוד, ברחוב 
מוריה המבוקש, קרוב 
למכללת סמי שמעון, 

קומה 2, 97 מ"ר, 
900,000 ש"ח
054-4813717)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 למכירה, שכונה ו' 
החדשה מול הקרייה 

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

054-4813717)49-49(_____________________________________________

 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)49-49(_____________________________________________

 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 
765,000 ש"ח
054-4813717)49-49(_____________________________________________

 דיל מטורף, דירת 
3.5 חדרים, מעגל 

ראשון לאוניברסיטה, 
3 דקות הליכה, 65 

מ"ר, מושכרת, לעסקה 
מיידית, מחיר: 880,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח 054-4813717

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 4 

חדרים גדולה 2,500,000, 5 
חדרים 2,600,000 כולל חניה 
B.D.A 49-49(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 

 054-8449423 2,000,000
B.D.A 49-49(תיווך(_____________________________________________

 בטבריה-קוק, ק"ב, 
67 מ"ר )גג רעפים(, חזית, 
שמורה, מיידי, 1,600,000 

_____________________________________________)49-49(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בן זכאי כ- 102 מ"ר, קו"2 
+ מעלית + סוכה, מיידית 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)49-49(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 
90 מ"ר, מחולקת, 

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

_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

 בבלעדיות ברבי מאיר, 
קומה ראשונה, מעלית וחניה, 

235 מט', לשעבר 2 דירות 
שכיום אוחדו לדירה אחת, 3.7 

ש"ח גמיש "פנחס נכסים" 
055-6789653)49-49(_____________________________________________

 מציאה! להשקעה 
ולמגורים, בסמטת רחל, 

קרקע, מחולקת ל- 2 יח', 
מושכרות ב- 5,000 ש"ח, 

1,850,000 ש"ח
_____________________________________________)49-52ש(050-4103769 054-8463835

 בעל דירה, נמכור/נשכיר 
את דירתך ללא עמלת דמי 

_____________________________________________)49-49(תיווך תיווך צור 03-6701920

 בבלעדיות! בבניה בשיכון 
ג' דירות 3/4 חד', אכלוס בעוד 

כשנה אמפייר-סטייט נדל"ן 
052-7181411)49-49(_____________________________________________

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)49-49(_____________________________________________

 בלעדי 70 מטר בפ"כ, בניין 
חרדי, קומה שניה ואחרונה, 
גג רעפים, 1,450,000 תיווך 

_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור גבעת רוקח, 
חדשה, מחולקת, כ- 100 

מטר, מקבלים שכירות 7,000 
שקלים, 2,200,000

B.D.A 49-49(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

B.D.A 49-49(תיווך(_____________________________________________

 בכהנמן אזור הר סיני 
לקראת בניה, פנטאוס 
160 מ"ר במפלס אחד 

+ גג מוצמד בטאבו עם 
מעלית ומדרגות לקומת 

גג!! ב- 3,500,000 ש"ח 
להב נכסים

050-4177750)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! ביהושוע דירת 
גן 5 חד', 116 מ"ר + חצר 

פרטית 50 מ"ר, ק"ק, שמורה, 
2,150,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)49-49(_____________________________________________

 קרוב למרכז העיר, 
דופלקס 7 חד', 170 מ"ר 

בנוי + 50 מ"ר מרפסת 
גג, ק"ג, מרווחת מאוד, 
3 כיווני אויר, משופצת 
ויפה, נוף פתוח תיווך 
_____________________________________________)49-50(אשכנזי 058-5558815

 בבלעדיות בקריית הרצוג 
דופלקס בקומה 3 ו- 4, כ- 

150 מטר + אופציה גדולה, 
2.2 ש"ח גמיש "פנחס נכסים" 

055-6789653)49-49(_____________________________________________

 ברוזובסקי דופלקס 230 
מ"ר, ק"ה, חזית + יחי"ד, 

מטופחת ויפה, 4,150,000 
גמיש תיווך הנדל"ן

050-4177419)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! בפרדס כץ 
דופלקס 160 מ"ר, מחולק 

ל- 4 חד' + יחידה, משופצת, 
ק"ג, חזית, 2,200,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)49-49(פנחסי 03-5799308

 באזור לנדאו הירש 
דופלקס 190 מ"ר, ק"ד + 

מעלית + חניה, מושקעת + 
מרפסת גדולה, 3,100,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 א.שלוש השעות 
דופלקס 6 חד', כ- 

150 מ"ר, ח.בטאבו, 
מ.שמש ו- 80 להרחבה, 

2,000,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)49-49(לדיור" 052-5222690

 א.נוייפלד דופלקס כ- 5 
חד', כ- 120 מ"ר, 40 

מ.שמש, 80 א.להרחבה, 
2,170,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)49-49(לדיור" 052-5222690

 במכבים דופלקס 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

ק"ב אחרונה, א.גדולה, 
1,690,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 למכירה דופלקס 
בחנה סנש, 6 חדרים, 
210 + מרפסות 70, 

מוארת מאוד, מתאימה 
למשפחות ולהשקעה, 

מחיר: 4,100,000 גמיש 
תווך רבקה נקב
053-9244430)49-49(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, דירה גדולה 
ומרווחת, 6 חדרים, 120 מ"ר, 
חזית, ק"א, מעלית, סוכה, כ. 
_____________________________________________)49-49(מיידי נדלנצ'יק 050-4122744

 בשיכון ג' 5 חד', חזית, 
מעלית, חניה + אופציה 

תיווך אשכנזי
058-5558815)49-50(_____________________________________________

 בבירנבוים, דירה 
מחולקת, בקומת קרקע 

מוגבהת, 3 חדרים + 
יחידה של 2 חדרים 

המושכרת ב- 2,800 
ש"ח, מציאה!! בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 5 
חד', קומה ראשונה + מרפסת 

סוכה + יחידת דיור 40 מ"ר 
_____________________________________________)49-49("פנחס נכסים" 055-6789653

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

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

055-6789653)49-49(_____________________________________________

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

+ מרפסת 10 מטר, משופצת 
_____________________________________________)49-49("פנחס נכסים" 055-6789653

 מציאה!!! בשלוש 
השעות בניין חדש, 5 חד', 

קומה שניה, 122 מטר + חניה 
בטאבו, 2,050,000 "פנחס 

_____________________________________________)49-49(נכסים" 055-6789653

 בלעדי, מציאה!! 
במינץ 5 חדרים ענקית, 
כ- 120 מ"ר, חזית, ק"ד 

+ מעלית + חניה צמודה 
בטאבו, 2,350,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)49-49(והשקעות 054-4290600

 א.טרומפלדור 5 חד', 
כ- 117 מ"ר, 1 בקומה, 

ק"א, מעלית, 3 כ"א, 
ח.בטאבו, 2,030,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)49-49(_____________________________________________

 בבורוכוב 5.5 חד', 
ק"א, כ- 110 מ"ר, 

מפוארת, חניה, 
1,888,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

 למכירה בגולומוב 2 
דירת 5 חדרים, 115 מטר, 

עם מרפסת + 2 חניות, 
מושכרת לעוד שנה, 

מחיר: 2,830,000 תווך 
_____________________________________________)49-49(רבקה נקב 053-9244430

 באזור רוזובסקי 4 חדרים, 
כ- 100 מטר + אופציה 

להרחבה, משופצת כחדשה, 
2,380,000 גמיש

B.D.A 49-49(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 4 חדרים, 
משופצת ומושקעת כחדשה, 

כ- 90 מטר, 2,050,000
B.D.A 49-49(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בהלוחמים 4 חד', בגמר 
בניה, קבלן אמין, ק"ב, 95 

מ"ר, חזית, 2,130,000 תיווך 
_____________________________________________)49-49(הנדל"ן 050-4177419

 בצירלזון 4 חד' מהממת, 
ק"ו, חדשה, נוף + מחסן גדול, 

בנין חדש, 2,420,000 תיווך 
_____________________________________________)49-49(הנדל"ן 050-4177419

 בסוקולוב-ר"ע כ- 4.5 
חד', 85 מ"ר, חזית, מטופחת 

ושמורה, ק"א + אופציה, 
1,680,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)49-49(_____________________________________________

 באזור השלושה בבניין 
חדש 4 חד', 95 מ"ר, ק"ג 
+ מעלית + חניה, חזית, 

2,200,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! באזור גרשטנקורן 
4.5 חד', 110 מ"ר, ק"ג, חזית, 
א. בגג, משופצת, 2,100,000 
_____________________________________________)49-49(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור אחיה השילוני 
4 חד', 100 מ"ר, ק"א, מעט 
דיירים, מסודרת, 2,050,000 
_____________________________________________)49-49(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

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

052-5222690)49-49(_____________________________________________

 קריית הרצוג 4 
חד', קומה א', 38 

א.להרחבה, משופצת, 
סוכה, 1,620,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)49-49(_____________________________________________

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

רק 1,680,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 במשולם ראט 4.5 
חד', ק"א, כ- 100 מ"ר, 

מ"ש 20 מ"ר, 3 כ"א, 
1,650,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 באבוחצירא 4.5 חד', 
כ- 95 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, 
חניה, 1,730,000 נדל"ן 

_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

 בלעדי! בסוקולוב 4 חד', 
95 מ"ר, ק"ב, משופצת, חזית, 
סוכה גדולה, 2,000,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 דירה מטופחת, 
מדהימה, בתחילת ר' 
עקיבא, 4.5 חד', סלון 

גדול וחדרים גדולים, 
כ- 100 מ"ר, מאווררת, 
אמבטיה ויחידת הורים 

משופצים, חזית, נוף 
פתוח, ק"ג, חניה מקורה 

+ אופציה בגג בטון 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

058-5558815)49-50(_____________________________________________

 בהזדמנות! בבן זכאי 4 
חד', ק"ק + תוספת ענקית 

מאושרת בתחילת הבניה 
בבלעדיות אמפייר-סטייט נדל"ן 

052-7181411)49-49(_____________________________________________

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

40 מטר, בסוף אישורים 
_____________________________________________)49-49("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בסוקולוב 4 
חד', משופצת, קומה א', 

חזית, מרפסת כ- 40 מטר, 
1,980,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)49-49(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
אזור הראשונים, בבניין 

חדש, כ- 4 חד' + מרפסת 
שמש, חנייה ומשרד 
מפואר 18 מ"ר, רק 

ב- 1,950,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)49-49(נכסים 050-4177750

 בלעדי 4 ח', 100 מטר, 
בשיכון ה' + התרי בנייה לעוד 
100 מטר + תוכנית למעלית, 

2,750,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)49-49(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' בפ"כ 
במתחרדים, קומה ב', עורפית, 
כ- 70 מטר + חנייה + סוכה 
+ מעלית, 1,480,000 תיווך 

_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב 054-5500263

 באמרי חיים לקראת 
בנייה, 4 חד', חזית! ב- 

2,000,000, בכהנמן אזור 
הר סיני לקראת בנייה, 4 

חד', חזית, ב- 2,000,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)49-49(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים 4 
חדרים, קומה ב', חזית, 

משופצת, 1,850,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

 בקובלסקי 4 חד', 
כ- 100, ק"א, אופציה 

גדולה, 1,750,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)49-49(_____________________________________________
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דירות 
להשכרה

בני ברק

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

גבעת שמואל
+5 חדרים

פתח תקווה

טבריה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

קריית מלאכי

 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(_____________________________________________

03-6162228

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

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 למכירה ולכל מטרה, בית 
פרטי, רבע דונם, 4.5 חד', בק. 

הרצוג 054-8415940
_____________________________________________)46-49ש(054-6603549

 נדירה בשוק, יחידת 
דיור להשכרה, רחוב 

שאול חדד, ליד קרית 
פרמישלאן, 2 חדרים, 

קומה ב' )מדרגות קלות(, 
40 מ"ר, מקרר, כיריים 

חשמליות, מזגן בכל 
חדר, דוד שמש, שולחן 
וכסאות, חדר שינה עם 

ארונות ושידה, חדר 
אמבטיה, מרפסת סוכה, 
2,850 ש"ח כולל ארנונה 

וועד בית, כולל חניה
054-8539967)49-49(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

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

)אופציה לתמ"א(, שתי יחידות 
של שני חדרים, 1,520,000 
_____________________________________________)49-49(ש"ח, מיידי 050-4811122

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

בהזדמנות, 1,770,000 ש' 
050-4811122)49-49(_____________________________________________

 בעוזיאל 3 חד', 50 מ"ר, 
קומה מינוס 1, משופצת, 

ריהוט חדש קומפלט, חדשה 
+ מעלית, סוכה, חלונות 

גבוהים, 3,200 ש"ח
052-7671305)49-49(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 1 חדר פרטי לבודד, כניסה 
מחולקת, כולל הכל, 2,000 

ש"ח, רח' חברון
_____________________________________________)47-50ש(054-4400074

 יחידת דיור יפה ומשופצת 
באזור רחוב צפניה, מרפסת 

סוכה, ריהוט מלא וחדש, קומה 
ראשונה, סלון גדול ורחב, 

אמבטיה לפרטים
050-9383007)47-50(_____________________________________________

עסקים

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

לטווח ארוך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

 ברחוב טרפון, בהסכם 
שיתוף, יחידה 30 

מ"ר, מרוהטת, ק"ק 
מוגבהת, 470,000 ש"ח, 
מציאה ענקית!!! תיווך 

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

ירושלים

וילות ובתים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בעלי הכהן 3 חד', 70 
מ"ר, 3 כ"א, ממוזגת, בנין 
חדש משבט, 3,900 ש"ח 

053-3370813)48-51(_____________________________________________

 3 חד' + מרפסת 20 מ"ר, 
ק"ה, ללא, 2,900 ש"ח, מיידי, 

_____________________________________________)48-51ש(לל"ת 050-4131561

 דירת חדר גדולה, קומה 
ראשונה על עמודים, כניסה 
 054-3976390 10/12/21

_____________________________________________)48-49ל(052-2447924

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

ממוזגת, גנרטור
052-7670269)48-49(_____________________________________________

 למסירה-להשכרה, 
מספרה ברחוב רבי 

עקיבא )בקטע הקרוב 
לזבוטינסקי(, 2,500 ש"ח 

לחודש + מוניטין וציוד, 
15,000 ש"ח, מיידי 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501
050-5308742)48-48(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

אולמות

חנויות

 קרקע בהפשרה 
מתקדמת במיקום 

מבוקש ברחובות, במחיר 
_____________________________________________)47-50ש(מצוין יוני- 058-4924514

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בקרית הרצוג, קומה א', 
משופצת, ממוזגת, סורגים, 

דוד"ש, קרוב להכל, ללא תיווך 
_____________________________________________)46-49ל(050-5851881

 בשיכון ג' ברחוב 
ניסנבוים השקט, בבניין 
איכותי, 4 חדרים גדולה, 
קומה שניה עם מעלית, 
כולל חניה צמודה ומחסן 
בק"ק + אופציה מעשית 

למרפסת שמש גדולה, 
2,250,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)48-48(_____________________________________________

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

משופצת, יחידת הורים, 
חזית, ק"ג, חניה מקורה, 
אופציה בגג בטון, באזור 

הרצוג/שמואל הנביא 
תיווך אשכנזי

058-5558815)48-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 מציאה! בחתם סופר 

3 חדרים, 67 מ"ר, ק"ב, 
משופצת ויפה, 4 כ"א, 
1,550,000 ש"ח גמיש 

בבלעדיות תיווך ישיר במרכז 
054-8535000)49-49(_____________________________________________

 למהירי החלטה, 
ברמב"ם השקט, 

3.5 חד', כ- 80 מ"ר, 
משופצת, יפיפייה, חזית 

+ מחסן כ- 15 מ"ר + 
חניה בטאבו, ק"ג ללא 
מעלית בלעדי בתיווך 

_____________________________________________)49-50(אשכנזי 058-5558815

 בבירנבוים, דירה 
מחולקת, בקומת קרקע 

מוגבהת, 3 חדרים + 
יחידה של 2 חדרים 

המושכרת ב- 2,800 
ש"ח, מציאה!! בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב שך 3 
וחצי חד', 75 מטר, קומה 2, 

משופצת מהיסוד, 1,780,000 
גמיש "פנחס נכסים"

055-6789653)49-49(_____________________________________________

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

1,650,000 גמיש
B.D.A 49-49(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי בדוד המלך 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת, עורפית, ק"ב 
+ אופ' בצד, 1,550,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)49-49(והשקעות 054-4290600

 בלעדי! בר' עקיבא מרכז 
3 חד' גדולה + סוכה, 75 מ"ר, 

ק"ב, מצב שמור + חניה, 
1,670,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! באלישע 3.5 חד' 
+ סוכה גדולה סגורה לעוד 
חדר, 92 מ"ר, ק"א, חזית, 
משופצת ויפה, 2,200,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרב קוק 3 חד', 
65 מ"ר + אופציה 30 מ"ר 

כולל שלד, שמורה, ק"א, 
1,590,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)49-49(_____________________________________________

 א.טרומפלדור 3 
חד', כ- 75 מ"ר, ק"א, 

מעלית, סוכה, ח.בטאבו, 
א.להרחבה, 1,600,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)49-49(_____________________________________________

 סוקולוב, 93 מ"ר, 3.5 חד', 
קו"1, מיידי "מאגדים-נדל"ן" 
_____________________________________________)49-49(משה דסקל 050-5926021

 טבריה 3.5 חד', קו"2, 
משופצת, סוכה "מאגדים-

נדל"ן" משה דסקל
050-5926021)49-49(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)49-49(_____________________________________________

 בשניים 3 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"ב, חזית, 

משופצת, 1,399,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בדנגור 2.5 ח', 
קומה ג', חזית, 55 מטר, 

אופצייה לסוכה, 1,230,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)49-49(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה, 
בעלי הכהן 2.5 חדרים 

גדולה, כ- 75 מ"ר, 
משופצת, ק"ד )גג בטון(, 

1,500,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)49-49(_____________________________________________

 בחברון 2.5 חד', 
ק"א, חזית, כ- 70 מ"ר, 

מעטפת כ- 12 מ"ר, 
1,579,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)49-49(_____________________________________________

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

עצמי גבוה, 790,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 בנורדאו 2 חד', 
ק"א, כ- 40 מ"ר, רק 

1,120,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)49-49(_____________________________________________

 בבגין 6 חד', קו"11, 
יוקרתית, נוף עד לים, 151 מ"ר 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)49-49(_____________________________________________

 וילה דו משפחתי, באזור 
קרלין, כ- 170 מטר בנוי + 

גינה ענקית מרובעת, רק 
1,580,000 ש"ח בבלעדיות 

_____________________________________________)49-49(052-7166160 ידידיה

3-3.5 חדרים
 בפרויקט נוף כינרת 

פוריה 3 חדרים, קומה א', 
כיוונים טובים, חזיתית, 

סורגים, ממוזגת ומושכרת, רק 
880,000 ש"ח 052-7166160 

_____________________________________________)49-49(בבלעדיות

 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)49-49(_____________________________________________

 רמות א': 5 חד' )102 מ"ר 
נטו( + סוכה 42 + גג פרטי 

)125 מ"ר( + מחסן, מהקבלן! 
נוף, יחידת הורים, 3,600,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)49-49(_____________________________________________

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

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

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

עפולה
 למכירה מגוון דירות 

מחולקות בעפולה ומגדל 
העמק, מניבות תשואה 
יפה! + טיפול ותחזוקה 

במקום! להב נכסים
050-4177750)49-49(_____________________________________________

 "אינפיניטי עוצמה", 
ברח' ההסתדרות 4 חדרים, 
120 מ"ר, קומה 7, מעלית, 

נוף פתוח, משופצת ויפה צוות 
_____________________________________________)49-49(דודי נגר 050-9993508

 "אינפיניטי עוצמה", 
באורים 5, שמורה ומטופחת, 

110 מ"ר, ענקית, 3 כיווני 
אוויר, חנייה מקורה בטאבו 

_____________________________________________)49-49(שירי שטרסבורג 050-8087624

 "אינפיניטי עוצמה", 
ברוטשילד 60, שמורה 

ומטופחת, 95 מ"ר, פוטנציאל 
השבחה, 3 כיווני אוויר, קרובה 
לרכבת הקלה שירי שטרסבורג 

050-8087624)49-49(_____________________________________________

קריית גת
+5 חדרים

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

אחד, משופצת, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 בקרית מלאכי מבחר 
דירות להשקעה החל 

מ- 690,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

 באברבנאל, בוטיק, 
4 חד', 100 מ"ר, 

ק"ב, מפוארת, חניה, 
2,200,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב שך 3 
וחצי חד', 75 מטר, קומה 2, 

משופצת מהיסוד, 1,780,000 
גמיש "פנחס נכסים"

055-6789653)49-49(_____________________________________________

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

1,650,000 גמיש
B.D.A 49-49(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי בדוד המלך 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת, עורפית, ק"ב 
+ אופ' בצד, 1,550,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)49-49(והשקעות 054-4290600

 בלעדי! בר' עקיבא מרכז 
3 חד' גדולה + סוכה, 75 מ"ר, 

ק"ב, מצב שמור + חניה, 
1,670,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! באלישע 3.5 חד' 
+ סוכה גדולה סגורה לעוד 
חדר, 92 מ"ר, ק"א, חזית, 
משופצת ויפה, 2,200,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 להשכרה באנילביץ 
בית פרטי 340 מטר, 4 

קומות, עם חניה, 18,000 
ש"ח תווך רבקה נקב 

053-9244430)49-49(_____________________________________________

 בנתן הנביא פנטאוס 
מפואר 200 מ"ר, חדש 

מהקבלן, בבניין מפואר, 
כולל חניה ומרפסת שמש 

להב נכסים
050-4177750)49-49(_____________________________________________

 פנטהאוז יוקרתי חדיש 
ונדיר, 200 מ"ר, ק"ה + מעלית 

+ נוף, באזור הרצוג, מיידי, 
10,500 ש"ח "אפיק-נכסים" 

03-5791514)49-49(_____________________________________________

 במימון, קומה ג' + ד', 
5 חדרים, משופצת וחדשה, 

ממוזגת, סוכה, מיידי
_____________________________________________)49-52ל(054-3092797

 להשכרה 5 חד' + 2 
חצרות + מחסן, אזור ויזני'ץ - 

_____________________________________________)49-52ש(קהילות יעקב 055-6787113

 מרכז העיר, 4 חדרים + 
חצר 70 מ"ר, בנין חדש תיווך 

_____________________________________________)49-49(דורון 054-4980159

 להשכרה בחברון 
דירת 140 מטר, ענקית, 
4.5 חדרים, 2 מרפסות 

סגורות, מטבח חדש 
בנפרד, סלון גדול, מחיר 
5,000 תווך רבקה נקב 

053-9244430)49-49(_____________________________________________

 בלעדי ביהודית 3 
חדרים גדולה, כ- 90 מ"ר, 
מטופחת ויפה, קומה א', 
חזית + סוכה, כ. מיידית, 
4,200 ש"ח גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)49-49(_____________________________________________

 ברחוב אפשטיין 3 חד', 
ק"ד, מיזוג + דוד"ש + 

מרפסת סוכה, אפשרות 
לתקופה ארוכה
054-5405590)49-52(_____________________________________________

 קובלסקי 3 חד', מיידי 
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)49-49(_____________________________________________

 3 חד', בפרדס כץ, 
באוסישקין, ק"א, משופץ, 
_____________________________________________)49-52ש(מיידי, לל"ת 052-4266741

 בהרב שר 2 חדרים 
גדולים, 43 מטר, ק. 

כניסה, מרוהטת, 
ממוזגת, יפיפיה, מידי 

054-3975683
03-5704570)49-49(_____________________________________________

 באהרון דב 2.5 חדרים, 
70 מ"ר, ק"ג )ללא 

מעלית(, חזית + חניה, 
מיידי, 3,400 ש"ח )ללא 

_____________________________________________)49-49(תיווך( 054-4290600

 2 חדרים ואמבטיה, ק"ק, 
ברחוב פרדו, יפה, מרוהטת 

וממוזגת, 40 מ"ר, מחיר 
מטורף 2,450 ש"ח

03-6191468 052-7698994)49-49(_____________________________________________

 להשכרה בנחשוני, 
מציאה! דירת 2 חדרים, 

יפייפיה, משופצת, 
מרוהטת, עם מרפסת, 
3,000 תווך רבקה נקב 

053-9244430)49-49(_____________________________________________

 בהרב שר ב"ב, דירה וחצי 
להשכרה, מאובזרת מרוהטת 
וממוזגת, 1,600 ש"ח לחודש 

_____________________________________________)49-52ש(050-9734807

 להשכרה יחידת דיור 
35 מ"ר + חצר, ברחוב אבן 

גבירול, בנין חדש, במחיר 
מציאה 2,200 ש"ח

03-6191468 052-7698994)49-49(_____________________________________________

 יח"ד 55 מ"ר, מרווחת, 
כחדשה, ממוזגת, בבירנבוים, 

_____________________________________________)49-50ל(2,500 ש"ח 052-7672357

פתח תקווה
4-4.5 חדרים
 להשכרה ברחוב 

בורוכוב, בנין בוטיק, 4.5 
חדרים, ק"ב + מעלית + 

חניה, כניסה מיידית, ללא 
_____________________________________________)49-50(תיווך 050-7691234

 מעונין לקנות דירה 3-4 
חדרים בסנהדריה קומה נוחה 

במחיר סביר ללא תיווך
_____________________________________________)49-50ח(052-7632652 ירושלים

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)49-50ח(תיווך 054-7432035

 בבני ברק, חנות פיצוחים 
וממתקים ומאכלי שבת, 

מצליחה מאד, פוטנציאל ענק 
_____________________________________________)49-50ל(055-2722616

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

מדרגות, 3 כיוונים, לכל שימוש 
או למגורים, 2,020,000 ש"ח! 

_____________________________________________)49-49(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 חנות או משרד בבני 
ברק, זה המומחיות שלנו, 

תן לנו להוביל אותך 
למקום הנכון תיווך דורון 

054-4980159)49-49(_____________________________________________

 להשכרה במרכז ר' 
עקיבא! חנות חזיתית, 50 

מ"ר! "אפיק-נכסים"
03-5791514)49-49(_____________________________________________

 בבניה בהושע דירת נכה 3 
חד' + חצר ענקית בבלעדיות 

אמפייר-סטייט נדל"ן 
052-7181411)49-49(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין איכותי 
ומבוקש, 3 חד' + משרד 

בבלעדיות אמפייר-סטייט נדל"ן 
052-7181411)49-49(_____________________________________________
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 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה ומקורה, 
דשא, פינות ישיבה ומרפסת 

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)28-26/22ש(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
_____________________________________________)46-40/22ש(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'. או חצי חצי, 
דרושות במאגר חסידיות 
וליטאיות. שדכן מקצועי 

עם המון הצעות 
_____________________________________________)33-03/2022ש(054-8422105

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(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/2022ש(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 
_____________________________________________)49-48/2022ש(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

 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

מוצרים 
ושירותים

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

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

טבריה

 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

_____________________________________________)49-49/2022ש(050-8954654

 2 חד', יפה ומטופחת + 
מרפסת גדולה + נוף לים, 

ק"ק, אזור חרדי, קרוב לכנרת 
_____________________________________________)39-50ש(052-8355839

 במגדלי המלכים! מבצע 
חנוכה! 2 לילות 800 ש"ח, 
3 לילות 1,100 ש"ח, 5 דק' 

למדרחוב + מרפסת נוף, עד 4 
_____________________________________________)42-01/2022ש(ילדים 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

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)33-25/2022ש(053-3226630

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

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל 
_____________________________________________)45-44/22ש(052-7674348

 מבצע חורף, 5 חד', 
מרפסת לכנרת וגולן, מדורג, 

חצר, תח"צ במקום
_____________________________________________)46-5/22ש(050-4124556

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)47-46/2022ש(קרליבאך 052-7153475

 בק. שמואל דירת נופש 
מפוארת גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)47-6/22ש(לנופש מושלם! 055-6788938

ירושלים והסביבה

יבניאל

 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

דשא + נוף, 2 חד' שינה + 
יח' הורים 053-7173048 

_____________________________________________)39-38/2022ש(02-5382304

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
לסוויטה 052-3540874

_____________________________________________)44-3/22ש(053-3163352

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת 052-7646764
_____________________________________________)47-45/22ש(052-7634389

 בס"ד, צימרים יפים ליד 
ירושלים, לאברכים, בריכה 
פרטית, ענקית, מחוממת, 

ג'קוזי, 250 ללילה
_____________________________________________)39-06/2022ש(055-6697474

 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

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

שולחן סנוקר, מנגל, 
בריכה מקורה מחוממת 
ומוצנעת, נקיה במיוחד! 

050-4296661
_____________________________________________)46-47/2022ש(050-7477127

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

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

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

מכוניות

קרוואנים
 להשכרה קראוון נגרר 

בצפת והאזור, החל מ- 300 
ש"ח, מתאים לרכב שרוחבו 
192 ס"מ, אפשרות לשינוע 

_____________________________________________)45-4/22ש(052-7602522

 שידוכים לכל הגילאים, 
וללא הרשמה, בכל מצב, 

לדתיים/ות, ופרק ב' 
_____________________________________________)47-49ש(058-3293220 קובי, בערב

כ’ כסליו- כ”א כסליו תשפ”ב   24/11/2021-25/11/2021

שיעורים

 שיעורי חב"ד של הרבי 
האחרון, ניתן להתקשר לנייד 

_____________________________________________)47-49(בשעות אחה"צ 058-3275870

 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

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

ציוד לארועים

 שכינה ביניהם, האזינו 
_____________________________________________)48-49ל(לטיפ היומי 077-497-1209

 בערב חג סוכות נמצאה 
טבעת בקופסת מתנה באיזור 

_____________________________________________)48-49ח(ר' עקיבא 052-7157077

 נמצא ארנק בקו 55 להר 
נוף בי"א אב תשפ"א

_____________________________________________)48-49ח(02-6520551 054-8417568

 מעוניין לקנות את הסט 
תורה שלמה י"ב כרכים

_____________________________________________)48-49ח(052-7116525

 מעונין לקנות מכבש 
לסחיטת ענבים ליין תוצרת 

_____________________________________________)48-49ח(איטליה 054-6389446

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)48-49ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)48-49ח(בתרומה 054-7938941

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)48-49ח(סימלי 052-3595314

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)48-49ח(בתחום 052-7396092

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)48-49ח(054-7938941

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)48-49ח(ומפרשים 054-7432035

 אישה זקוקה למכשיר 
_____________________________________________)48-51ח(לחץ דם 054-3429699

לפרסום
בלוח

03-6162228

הבחירה הנכונה 
אירועים ושבתות ברמה אחרת

הבחירה הנכונה צביקה 

050-5931530 ׀ 054-3529330

שבת חנוכה בירושלים

במלון שערי ירושלים

H

פנסיון מלא

עם בעל התפילה והזמר 

שמוליק נדל

הרשמה לפי התו הירוק בלבד

  טיש ליל שבת: שירים, סיפורים, חידון חנוכה וירושלים - אבי רז והצוות 
נס גדול היה פה: סיפור אישי - מאירוע מוחי לאירוע חתונה 

שבת בצהריים: סיור רגלי - מקומות ושירים, כולל שכונת נחלאות 
ומפגש עם דמויות תיאטרליות

הבדלה מוזיקלית 

התוכנית לקבוצת הבחירה הנכונה בלבד!

*היפוך ארוחות

ליחידים, לזוגות ולמשפחות
שבת פרשת מקץ

 3-4/12/21

מבנים

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

 *עד 500 מ"ר, קומה 
ראשונה, ברח' שלמה המלך 
ב"ב, לכל מטרה *מחסן 160 

מ"ר, פרדס כץ, ק. חניה
_____________________________________________)46-49ש(052-7672357

מחסנים

משרדים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/23ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

 מתחם נופש מדהים 
- 8 חד', 26 מיטות. 

בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

055-2275344
_____________________________________________)48-47/22ש(02-5344514

בית מאיר

בני ברק
 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
 כתר הרימון, צימרים 
ממוזגים ומרווחים לזוגות 

ומשפחות, ג'קוזי וטרמפולינה 
052-5207326)46-49(_____________________________________________

 להשכרה מחסן כ- 180 
מ"ר + חנייה, מחיר מציאה, 

באזור סוקולוב, מחפשים 
מחסן או חנייה מקורה וסגורה 

באזור אבן גבירול, מיידי
052-7698994)49-49(_____________________________________________

 להשכרה במשרד עורכי 
דין מפואר בר"ג, חדר מואר, 
מרוהט, חזית, 1,490 ש"ח 

_____________________________________________)49-52ש(03-5-70-70-70

 משרד 50 מ"ר, במרכז 
העיר, למיידי תיווך דורון

054-4980159)49-49(_____________________________________________

 380 מ"ר, בהכשרת 
הישוב, משופץ ברמה גבוהה, 

לכניסה מידית תיווך דורון 
054-4980159)49-49(_____________________________________________

חפץ חיים
 יח' נופש בחפץ חיים, 

מחיר לזוג 300 ש"ח, תוספת 
ל- 2 ילדים 50 ש"ח

050-3344210)49-52(_____________________________________________

 צימר ביבניאל- יחידה 
פרטית, גינה ופינות ישיבה, 

סמוך לביכנ"ס + סופרמרקט, 
עד 11 איש אדיר-

_____________________________________________)49-8/22ש(058-5781866

 2 צימרים, עד 16 איש 
+ ג'קוזי + בריכה מחוממת 
ומקורה, חצר ומתקני גן + 

נוף, בית קפה מהדרין
_____________________________________________)49-48/22ש(053-7519197

ייעוץ ועזרה
 מהפכת דת אמת לפני 

השמדת הכל ח"ו )בנט 
- לפיד( 058-3275870 

_____________________________________________)49-52(אחה"צ

ייעוץ משפטי
 מסורי - משרד עורכי 

דין מוביל המתמחה 
בגירושין ופלילי -

03-570-70-70 ייעוץ 
_____________________________________________)49-22/22ש(והכוונה - רמת גן

 להשכרה/מכירה, מתקנים 
מתנפחים, מכונת סוכר, 

פופקורן, מכונת ברד, אייס 
קפה, וופל בלגי, וכו', מכוניות 

באגי, תאטרון בובות, ומופעים, 
פינת ליטוף, להטוטן, מחיר 

הכי זול מובטח 052-7698994 
03-6191468)49-49(_____________________________________________

ריפוד
 מרפד כיסאות, ספות, 

מזרונים, כריות, במבחר בדים/
צבעים, מושב כיסא, 70 ש"ח 

_____________________________________________)49-52ל(052-4227714

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

058-3275870)49-04/2022(_____________________________________________

 נמצא עט פילוט בקו 422 
מב"ב לי"ם ב- 6/10/21 ע"ש 
_____________________________________________)49-50ח(תורגמן שמעון 054-8426082

 נמצא כרטיס + מפתח 
ברח' ישמח משה בב"ב

_____________________________________________)49-50ח(054-8426082

 נמצא כרטיס למצלמה 16 
ג'יגה בקו 71 לרמות בירושלים 

_____________________________________________)49-50ח(052-7618093

 נמצאה טבעת כסף 
בשבת בבוקר בכותל

_____________________________________________)49-50ח(050-6256846

 נמצא רב קו באלעד ע"ש 
אייזנטל חנה ניתן לקבלו בטל': 

_____________________________________________)49-50ח(053-3103209

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)49-50ח(054-7938941

 לאברך דרוש בתרומה 
מחשב נייד לצורך כתיבת 

_____________________________________________)49-50ח(חידושי תורה 050-4168838

 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(_____________________________________________

 מיידי בהרב שך/
קוטלר, חנות 19 מ"ר, 
במחיר מציאה 3,500 

ש"ח!!! בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 050-5308742 

054-6506501)46-46(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 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

 דיסק של החזן ויצנר 
אפשרי להשיג בקליסקי 

מתוקים בהרב שך 30 ב- 30 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח

 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

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

כ’ כסליו- כ”א כסליו תשפ”ב  24/11/2021-25/11/2021

 מזנון 4 מטרים, עץ 
בוק מלא, צבע אגוז הכולל 

וטרינות, מראות, מצב מצויין, 
_____________________________________________)41-44(במחיר מציאה 050-6734292

תינוקות

 ויטרינה זכוכית פינתית 
לנרות שבת עם איור כל 

הקודם זוכה ב- 500 ש"ח מיידי 
_____________________________________________)48-49ח(052-7601470

 שולחן סלון 250 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-7660512 ירושלים

 מיטת נוער נפתח 300 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7660512 ירושלים

 עמודון ספרים 50 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-7660512 ירושלים

 שולחן פלסטיק למטבח 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח 050-7757420

 למכירה שולחן פינת 
אוכל נפתח ל- 1.80 מטר 

מצב מצויין 150 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)48-49ח(053-3076507

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות עם 
2 מזרונים כ"א 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6199806

 לול לתינוק כולל מזרון 
כחדש 200 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-8542330

 למכירה 5 כיסאות כתר 
_____________________________________________)48-49ח(כ"א 25 חדשים 050-4117363

 לול + פעלולון + שטיח 
רצפה רק 150 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 למכירה בוסטר + משענת 
גב של שילב ב- 100

_____________________________________________)48-49ח(050-4117363

 לול במצב מצוין ב- 150 
_____________________________________________)48-49ח(050-4117363

 למכירה מטרנה ללא 
שלבים ב- 40 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)48-49ח(054-8407883

 עגלת אמבטיה + טיולון 
שחורה 350 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-7676475

 מזרון למיטת תינוק 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 053-3155415

 מטרנה גדולה צמחית 30 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7188017

 מובייל כחדש 80 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-7188017

 נעלי מוקסין מבד לילד 
מידה 23 רק 15 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(058-4843223

 אפודה חדשה מהממת 
לילד לשבת בצבע אפור מידה 

2/3 רק 35 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(058-4843223

 פיגמה חדשה באריזה 
מהממת מחממת ארוכה מיקי 

מאוס לילד מידה 6 רק 40 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 058-4843223

 מזרן ללול גדול 83*97 
ס"מ כחדש ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 כורסת פוף לילדים סגול 
בהיר כחדש ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 תנור חימום אינפרא 
אדום 5 גופי חימום טרמוסטט 

בטיחותי 230 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)49-50ח(054-8466850

 מפזר חום על גלגלים 50 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בני ברק 053-3127276

 מטען עם 4 בטריות 
נטענות GP2700 חדשים ב- 

_____________________________________________)49-50ח(70 ש"ח 052-7154435

 מחשב נייד שמור ותקין 
_____________________________________________)49-50ח(מהיר 500 ש"ח 054-3558949

 מכונת תפירה חשמלית 
ברנט 500 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)49-50ח(054-7432035

 FRIMA מגהץ אדים 
חדש באריזה 130 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)49-50ח(052-2786557

 דיסקים חדשים באריזה 
של זמרים ברוך לוין שוואקי 

שמחה ליינר ועוד ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(כ"א 052-7154435

 למכירה אוזניות אלחוטיות 
לבן JBL TUNE חדש 

בקופסא רק 450 ש"ח במקום 
_____________________________________________)49-50ח(600 ש"ח 054-5342428

 למכירה מקרר 370 ש"ח 
בלבד מצב מצויין

_____________________________________________)49-50ח(053-3076507 בני ברק

 שואב אבק הובר תקין 70 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 300 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-3463482

 סמארטפון סמסונג גלקסי 
S7 במצב מעולה 500 שקל 

_____________________________________________)49-50ח(052-6784969

 מדפסת HP ביתית סורק 
+ צילום בעברית 150 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(י"ם 054-2633490

 טלפקס פנסוניק 140 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 מפזר חום לבית 25 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 קנווד מעבד מזון 70 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 מכונת כביסה בקו 5 ק"ג 
כמו חדש 330 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(053-4113430

 מכונת כביסה 
קונסטרוקטה 5 וחצי ק"ג מצב 
_____________________________________________)49-50ח(מצוין 250 ש"ח 053-4113430

 מיחם מים לפלטה 40 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-7676856

 מיחם מים חשמלי 60 
כוסות 100 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-7676856

 3 ניידים ZTE תקולים 
ו- 2 סוללות תקינות 40 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(058-3233170

 מקרר 330 ליטר, מכונת 
כביסה 7 קילו, תנור תא אחד 

_____________________________________________)49-50ל(052-4227714

 מטגנת חשמלית 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-4273857

 מגהץ קיטור 100 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-4273857

 סיר לחץ חדש 2.5 ליטר 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח 050-4131038

 מזגן חימום אלקטרו חנן 
חדש באריזה 180 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 אלי

 מטחנת בשר חדש 
חשמלי קנווד 250 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת אלי

 מחשב נייד אסוס 10.1 
אינץ עם כל תוכנות אופיס 

מצב מצויין ללא בטריה 300 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7154435

 מקרן חדש באריזה ללא 
צורך במחשב עם שלט + זום 

+ משקפיים תלת מימד ב- 
_____________________________________________)48-49ח(300 ש"ח 052-7154435

 רדיאטור המילטון 12 
 2500W צלעות באריזה

מציאה 100 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(052-7601490 גמיש

 בהזדמנות!!! מחשב נייד 
היה בשימוש מועט 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3346080

 תנור אפיה בצבע לבן + 
4 להבות גז בני ברק 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6744097

 כירת גז הכוללת 4 
להבות בני ברק 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6744097

 נגן סופר סטאר בשימוש 
חודש כולל אחריות ואוזניות 

_____________________________________________)48-49ח(390 ש"ח 055-6720177

 למכירה מצלמת קנון 
אוטומטי פילים + נרתיק 80 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 055-6631625

 4GB מחשב שולחני 
ram intel l3 3.3GHZ ב- 

_____________________________________________)48-49ח(400 שקל 052-6784969

 מכונת תפירה חשמלית 
ברנט 500 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)48-49ח(054-7432035

 למכירה גמבוי כשר 60 
ש"ח חדש באריזה

_____________________________________________)48-49ח(052-7616237

 מדפסת HP משולבת 
במצב חדש 250 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-8542330

 מכונת תפירה זינגר 500 
_____________________________________________)48-49ח(גמיש 050-4117363

 מיחם לשבת 40 כוסות 50 
ש"ח במצב מצוין

_____________________________________________)48-49ח(054-8491154

 IS SX מצלמת קנון 
 POWER 2000 עם פלאש

AHOT מגה פיקסל 12.1 ב- 
_____________________________________________)48-49ח(375 ש"ח 052-7154435

 מטען עם בטריות נטענות 
GP2700 חדשים ב- 70 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-7154435

 מברגה חיקוי מקיטה עם 
אביזרים חדש מהקופסא 350 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בלבד 050-5489493

 למכירה מכונת תפירה 
בארון עץ 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)48-49ח(054-2252171

 למכירה מגהץ קיטור 
טפאל 250 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-2252171

 למכירה DVD לא גדול 
_____________________________________________)48-49ח(120 ש"ח 053-3155415

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

ריהוט

 מיטת היירזייר כחדשה 
יפהפיה במצב מצוין כחולה 

_____________________________________________)48-49ח(בי"ם 500 ש"ח 052-7692882

 ארון 4 קומות לנעלים חום 
_____________________________________________)48-49ח(רק 100 ש"ח 050-9089110

 בהזדמנות ארון בגדים 4 
דלתות רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 שולחן לילדים קטן 25 
_____________________________________________)49-50ח(052-7126106

 שולחן פלסטיק למטבח 
_____________________________________________)49-50ח(100 ש"ח 050-7757420

 בהזדמנות מרצפות גרניט 
פורצלן לפאטו 60*60 יפיפיות 

ייבוא מספרד 50 ש"ח למ"ר 
_____________________________________________)49-50ח(054-2067894

 למכירה ארון 4 דלתות 
לחדר ילדים 500 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-6140800

 שולחן מעץ מלא פורניר 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח 052-6140800

 כסאות חדשים כמעט ללא 
שימוש 230 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-6140800

 שולחן סלוני 500 ש"ח 
+ 6 כסאות מועלם כ"א 250 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4160457 ירושלים

 למכירה שולחן + כסאות 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש' 054-8483032

 מנורה יפה 200 ש'
_____________________________________________)49-50ח(054-8483032

 ספריה לילד מעץ מלא + 
_____________________________________________)49-50ח(שידה 400 ש' 054-8483032

 ארון חדש 2 דלתות לבן 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש' 054-8483032

 למכירה ספה 2 מושבים 
310 ש"ח בלבד צבע חום בני 

_____________________________________________)49-50ח(ברק 053-3076507

 למכירה שידת מגירות 
חזקה ויציבה 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)49-50ח(053-3076507 בני ברק

 שולחן כתיבה חדש בני 
_____________________________________________)49-50ח(ברק 150 ש"ח 054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור בני ברק 350 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-7216671

 מיטה סיעודית בני ברק 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב בני 
_____________________________________________)49-50ח(ברק 100 ש"ח 054-7216671

 רצפות פרקט מלבניות 
בצבע חום חדש באריזה כ- 16 

_____________________________________________)49-50ח(מ"ר 052-7134652

 שולחן גדול לסלון, 6/8 
כסאות, אפשרות לשולחן 
בלבד או לכסאות בלבד, 

_____________________________________________)49-50ל(חדישים 052-4227714

 ארונות לבנים סנדוויץ 
למטבח רק 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 מיטה מתקפלת חדשה 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-5981054

 ספה מעור חום כהה מצב 
מצוין דו מושבית 450 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-8542330

 ארונית עם מדפים כחדש 
100 ש"ח איקאה

_____________________________________________)48-49ח(054-8542330

 דלתות פנדור בצבע עץ ב- 
300 ש"ח וארון נעליים ב- 500 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7619852

 למכירה כורסאות ריקליינר 
עור ובד 500 ש"ח כ"א

_____________________________________________)48-49ח(054-2252171

 למכירה שידה ארוכה 
לסלון יפיפיה לבן + שולחן 

עץ מרובע לבן 500 ש"ח ניתן 
_____________________________________________)48-49ח(להפריד 054-2252171

 מיטת נוער נפתחת ל- 2 
_____________________________________________)48-49ח(350 ש"ח 052-7136740

 שולחן נמוך לילדים כתר 
_____________________________________________)48-49ח(25 ש"ח 053-3155415

 שולחן פלסטיק מתקפל 
_____________________________________________)48-49ח(80 ש"ח 054-4273857

 2 מיטות חדר שינה סנדויץ 
_____________________________________________)48-49ח(200 ש"ח 050-4131038

 נברשת מפוארת לסלון 
לפינת אוכל 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-6140800

 נברשת צמוד תקרה 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-6140800

 מיטת תינוק מעץ + 
מזרון 400 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)49-50ח(050-4107696

 הליכון לתינוק ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(050-4158480

 סלקלים לרכב ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(כ"א ב"ב 050-4158480

 אמבטיה לתינוק עם 
מעמיד ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4158480

 מנשא לתינוק ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(050-4158480

 ניילון לעגלה 10 ש"ח
_____________________________________________)49-50ח(058-3245685

 מזרן חדש לעגלה 20 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(058-3245685

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית 150 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(058-3245685

 פגוש לעגלת תאומים 50 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 058-3245685

 בקבוקים ומוצצים חדשים 
_____________________________________________)49-50ח(5 ש"ח כ"א 058-3245685

 עריסה פלסטיק לתינוק 
צבע לבן 2 מצבי גובה חדשה 

באריזה 300 ש"ח מיידי
_____________________________________________)48-49ח(052-7601490

 למכירה עגלת טיולון + 
אמבטיה מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בלבד 053-3076507

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
בני ברק 150 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(03-6744097

 עגלת בוגבו דגם פרוג 
שמורה כולל אמבטיה וטיולון 
_____________________________________________)48-49ח(450 ש"ח ב"ב 050-4107696

תקשורת
 אוזניות בלוטוס דמוי 

ארפודס פרו עם סאונד ברמה 
גבוהה וביטול רעשים ב- 250 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 055-6750707

 טלפון כשר במצב חדש 
כולל מטען ובטריה מקוריים 

_____________________________________________)49-50ח(100 ש"ח 053-3147379

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
_____________________________________________)49-50ח(שקל 054-3177932

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4960603

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)49-50ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 20 
_____________________________________________)49-50ח(שקל 054-3177932

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(054-8454536

 פאזל של מפת ישראל 
120 חלקים ב- 23 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(054-8454536

 2 סכו"ם נירוסטה נעמן 
חדש באריזה 12 סועדים 120 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4087927

 4 כובעי נשים אלגנט 
עם שוליים שמורים 80 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(050-4087927

 מפת יגר חדשה בצבע 
שמנת 1.50*2.20 מטר 50 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4087927

 מזוודה גלגלים 60 ש"ח 
מידות 20*33*50 י"ם

_____________________________________________)49-50ח(054-2633790

 אופני ילדים BMX מס' 
_____________________________________________)49-50ח(12 100 ש"ח 052-7676856

 שולחן פלסטיק לילדים 
_____________________________________________)49-50ח(כתר 25 ש"ח 053-3155415

 לוח מחיק בצד השני 
לוח גיר של איקאה 70 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(053-3155415

 ספר ילדותינו לכיתה א ד ו 
_____________________________________________)49-50ח(כ"א 25 ש"ח 053-3155415

 בושם לאישה חדש מון 
פריז איב סאן לורן אינטנסמנט 
90 מ"ל 290 ש"ח במקום 410 

_____________________________________________)49-50ח(058-3233170

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)49-50ח(058-3233170

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בקפה קפה ב- 220 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(053-3187276

 אגרטל קריסטל יוקרתי 
גובה 40 ס"מ 100 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח במליה בגדי ילדים ב- 220 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 053-3187276

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4960603 

 מערכת סירים איכותית 
+ מגרסה, של נעמן, ב- 750 

ש"ח במקום 1,100 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ל(052-7624122

 רצפות פרקט מלבניות 
בצבע חום חדש באריזה כ- 16 

_____________________________________________)49-50ח(מ"ר 052-7134652

 סורג לחלון במצב מעולה 
גודל 110*149.5 ס"מ ב- 200 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 03-6524439

 שמלת חתונה שחור 
זהב מידה 14 150 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח 050-4960603

 מדבקות לחנוכה עם 
צורת חנוכיה וכיתוב חנוכה 
שמח 100 יחי' ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(052-7154435

 תופסן חדש לפלאפון עם 
זרוע מתכווננת וגמישה ב- 70 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-7154435

 בבני ברק בובת קופהלה 
חדשה וקסברגר 100 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8457681

 בסיס לתליה למזגן סטוד 
חדש 70 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)49-50ח(052-2786557

 משקולות יד 8 שקל לקילו 
_____________________________________________)49-50ח(053-3102754 03-6191347

 גליונות עיתון ילדים 
מגדלור כרוכים בכריכה חזקה 

20 ש"ח לכרך ב"ב
_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 ספרי קודש לכיתות 
ט'-י"ב במחירי גמ"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4167682 03-6768237

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)49-50ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל 

_____________________________________________)49-50ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)49-50ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר מיוחד 15 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)49-50ח(בירושלים 052-7191446

 משקולות 10 ק"ג + מוט 
_____________________________________________)49-50ח(170 ש"ח 050-7757420

 למכירה תמונות קיר 
יפיפיות במצב מעולה כ"א 50 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-8958197

 למכירה וילונות תחרה 
בשמנת שמור ונקי 350 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(052-3763582 פתח תקווה

 shure מיקרופון דינאמי 
SM57 להקלטה רק 450 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(055-9774289

 מיקרופון של חברת 
shure SM58 חדש מקורי ב- 

_____________________________________________)49-50ח(450 ש"ח 055-9774289

 מייקאפ רבלון 220 חדש 
באריזה 40 ש"ח
_____________________________________________)49-50ח(052-7640622

 פיטום הקטורת + למנצח 
חדש מהסופר כתב נאה 

במיוחד!! 500 ש"ח למנצח 
_____________________________________________)49-50ח(100 ש"ח 054-8430025

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)49-50ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 למכירה זיכוי ברשת מגה 
ספורט 117 ש"ח ב- 97 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8450494

 סט משנה ברורה חדש 
בנילון מהדורת כיס עוז והדר 

_____________________________________________)49-50ח(ב- 50 ש"ח 03-6496130

 ספודיק ישן 450 ש"ח בני 
_____________________________________________)49-50ח(ברק 050-4174525

 כסא חצר מתקפל/נשכב 
נח מאד ב- 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)49-50ח(053-3127276

 משחק מגנטים לונה 
פארק עם כדורים חדש 100 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 053-3127276

 10 תוכונים צעירים ב- 35 
ש"ח לאחד ו- 2 תרנגולות ב- 
70 ש"ח לאחת 08-9765927 

_____________________________________________)49-50ח(בישוב חשמונאים
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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(_____________________________________________

 למעון, דרושה מטפלת 
לתינוקיה- מיידי
_____________________________________________)43-46ש(054-4893566

 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

 דרושה גננת ממלאת 
מקום לגילאי שנתיים, 

עד השעה 13:15 במרכז 
העיר בפתח תקווה, שכר 

נאה לפרטים
054-8121234)48-49(_____________________________________________

 למעון בקרית הרצוג 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, גמיש, 
תנאים מעולים
_____________________________________________)48-52ש(054-8411503

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

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושות מטפלות ניקול 

_____________________________________________)47-6/22ש(050-7250631

לפרטים נוספים ושליחת קורוח חיים:
  jobstaf@alut.org.il

המשרות מיועדות לגברים ונשיםענבל 054-4200843

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות

גננות  מטפלות חינוכיות )סייעות( 
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים

הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם

בגבעתיים! מעון ותיק 
צוות מדהים! 

דרושה סייעת 
לפעוטות עד גיל 3 

שכר גבוה תשלום חגים 
ארוחות לעובדים

052-383-8484

מ. איטום
מומחה לכל עבודות האיטום

סובלים מנזילות / רטיבות?
עבודות מקצועית + אחריות
 מחירים נוחים  נסיון והמלצות

053-4142643

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

 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

 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

 לאינסטלעזר, דרוש 
לעבודה בירושלים, עוזר/

אינסטלטור עם רשיון נהיגה 
052-2217626)46-49(_____________________________________________

 ליוסי מעליות, רקע 
מכנאי/חשמלאי, רשיון 

נהיגה, הכשרה במקום, 
_____________________________________________)46-49ש(במרכז 03-6160186

 דרושה סייעת למרפאת 
שיניים בב"ב ל- 2 משמרות 

_____________________________________________)47-48ש(בשבוע 055-6684461

 דרושות סייעות לגיל 
+2.5, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג-ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)47-50ש(054-8507450

 דרושה עובדת לחנות 
ממתקים ומתנות בק. ויזניץ 
ב"ב, עדיפות לדוברי אידיש 

_____________________________________________)47-50ש(058-3215030

 למאפית מצות 
בארה"ב דרושים עובדים 
עם ניסיון + ויזה בתוקף 

058-5163163)42-43(_____________________________________________

נאים
ת

נים!
מצוי מחפשים

אותך�אצֹלינו!

פֱקס: 03-6338889 03-633-8888 משרִד�ראשי

ֹלמעון�איכותי�בפרִדס�כץ

ִדרושות

גננת

מטפֹלות�מסורות

מייֹל: 054-8413913 rdm@rdm.co.ilאסתר:

 דרוש חונך עם אוטו, ל- 4 
פעמים בשבוע, 16 ש"ש, בב"ב 

_____________________________________________)48-49ל(054-8405183 054-6778363

 למעון בת"א דרושות 
מטפלות מנוסות, תנאים 

מצויינים, צוות חרדי
_____________________________________________)48-51ש(055-6703038 בתאל

 נהג לחלוקה ברמת 
אביב, רכב חובה, 

12:30-4:00, שכר מצוין 
_____________________________________________)48-49ש(051-5797730 משה

 דרושה אישה לפתיחת 
עסק עצמאי, בתחום השיווק, 

ליווי והדרכה צמודה
_____________________________________________)48-51ל(054-8449274

 בב"ב לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)45-4/22שד(052-7623142

 עובד/ת לנקיון עסק 
)חנות מחסן ומשרד(, 
עבודה קבועה! לפעם 
_____________________________________________)48-51ש(בשבוע 052-7692238

053-9811-201

קו עיתונות דתית / 8311649 / 

לעיריית קריית אונו 
דרושים/ות

קיימת אפשרות להסעת העובדים/ות מהבית ובחזרה

ניתן לשלוח קו"ח למייל של המחלקה לטיפול בפרט
sigald@kiryatono.nuni.il

לפרטים נוספים חייגו: 053-4874342

סייעים/ות אישיים/יות 
לתלמידים עם צרכים מיוחדים

 דרוש חונך עם אוטו, ל- 4 
פעמים בשבוע, 16 ש"ש, בב"ב 

_____________________________________________)48-49ל(054-8405183 054-6778363

 למעון בת"א דרושות 
מטפלות מנוסות, תנאים 

מצויינים, צוות חרדי
_____________________________________________)48-51ש(055-6703038 בתאל

 למשרד עו"ד בבסר 4 
דרושה מזכירה בין השעות 
050-5500567 9:30-15:30)49-50(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ וזריז 
למכבסה בב"ב, מ- 9:00 עד 

15:00, 9:00-13:00 שכר 
התחלתי 35 ש"ח

_____________________________________________)49-50ש(052-7699655

 דרושה מנהלת חשבונות/
חשבת שכר למשרד בוטיק 

בפתח תקווה, עם ניסיון בלבד 
 c2567111@gmail.com קו"ח

_____________________________________________)49-49(ליבי 050-2567111

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציגת טלמיטינג 

+ נסיון, 4 משמרות 
בשבוע, תנאים טובים 

למתאימים
_____________________________________________)49-52ש(052-4751951

 לצוות מגייסות בעל 
צביון דתי-חרדי, דרושות/
ים רכזות/י גיוס לתפקיד 

עם שליחויות
_____________________________________________)49-52ש(054-5789059

 למעון בק. הרצוג 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, גמיש, 
תנאים מעולים
_____________________________________________)48-51ש(054-8411503

 בחור חרוץ ומסור מחפש 
עבודה באיזור בית שמש

_____________________________________________)49-50ח(055-9178123

 מעוניין לעזור בתחזוקת 
הבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)49-50ח(בשבוע 052-3595314

 רפלקסולוג מעוניין לתת 
מס' טיפולים בחינם לצורך 

רכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)49-50ח(052-7396092

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 
לעבוד בתחום/אפשרי בבית 

_____________________________________________)49-50ח(050-6651365

 בימבה פלא מצב טוב 75 
_____________________________________________)49-50ח(052-7126106

 בהזדמנות נדירה!!! 
חולצות טומי הילפיגר מידות 

XS S M ב- 150 ש""ח
_____________________________________________)49-50ח(052-7181769 ב"ב

 אופניים 26 הילוכים בולם 
קידמי כמעט חדש 299 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(058-3203791

 אופני כושר במצב טוב 
_____________________________________________)49-50ח(400 ש"ח 050-7757420

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)48-49ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 כובע כמעט חדש 250 
_____________________________________________)48-49ח(גמיש ב"ב 054-8491154

 כובע של חברת המקום 
הנכון מידה 57 כמעט חדש 

_____________________________________________)48-49ח(200 ש"ח 054-8491154

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(מרדיקס 054-7938941

 נעלי מגף שחור לגבר 
מידה 40 חדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-7136740

 זוג תוכונים כולל כלוב + 
כלוב הטלה 190 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-8474176

 כיור נירוסטה 65/56 ס"מ 
משומש 30 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת

 אותיות מרחפות יוקרתי 
אם אשכחך ירושלים ב- 30 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 03-6169291

 תמונה יוקרתית ממוסגרת 
עם זכוכית כחדשה ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 מראה גדולה מסגרת עץ 
לבנה עם מדף קטן ב- 40 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 03-6169291

 4 כסאות כתר צבע לבן 
כחדש ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 2 מוטות לוילון יוקרתיים 
צבע לבן כחדש ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בקפה קפה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בזיסלק/תיק התיקים ב- 

_____________________________________________)48-49ח(250 ש"ח 053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח במליה בגדי ילדים ב- 250 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 053-3187276

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)48-49ח(500 ש"ח 050-4960603

 וילון ונדיאני צבע שמנת 
_____________________________________________)48-49ח(כחדש 99 ש"ח 052-6140800

 למכירה בפ"ת שער 
מברזל במצב מצויין 500 ש"ח 

מחיר מציאה + אופניים 16 
לילדים מגיל 5-8 130 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-2819921 בערב

 אופניים לנוער מידה 24 
דרוש תיקון 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(055-6735837

 מייק אפ לנקום בהיר 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7157077 ב"ב

 אופנים לילדים דרוש תיקון 
_____________________________________________)48-49ח(50 ש"ח 052-7157077 

 אופני כושר במצב טוב 
_____________________________________________)48-49ח(400 ש"ח 050-7757420

 משקולות 10 קילו + מוט 
_____________________________________________)48-49ח(170 ש"ח 050-7757420

 למכירה מגבעת פנתר 
מידה 52 מצב מעולה + מעבד 

מזון איכותי 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)48-49ח(053-3076507

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6199806 בערב

 תופסן חדש לפלאפון עם 
זרוע מתכווננת וגמישה ב- 70 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7154435

 עיתוני בקהילה ומשפחה 
מ- 5 שנים אחרונות 100 

גליונות 300 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(055-6720177

 למכירה סט 5 חומשי 
תורה חוק ישראל מהדורת 

מכון מאור 200 ש"ח במקום 
_____________________________________________)48-49ח(260 ש"ח 055-6631625

 ספרי קודש במצב כחדש 
במחירי גמ"ח 050-4167682 

_____________________________________________)48-49ח(03-6768237

 מצעים דיסני 100% 
כותנה חדשים יחיד/זוגי 

_____________________________________________)48-49ח(99/139 ש"ח 054-8532248

 תוכון לא האכלת יד ב- 40 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 050-5594690

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)48-49ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)48-49ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)48-49ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 בהזדמנות מנורות 
קריסטל מיוחדות לתקרה רק 

_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח 050-9089110

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 350 ש"ח כ"א ב"ב 
_____________________________________________)48-49ח(054-8412976

 אקווריום באורך מטר + 
משאבה דרוש תיקון רק 50 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-5981054

 שו"ת אור לציון 2 חלקים 
אור החיים 90 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-5981054

 סט מחזורים ספרד 3 
רגלים 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)48-49ח(050-4131038

 אקווריום פנורמי מידות: 
65/40 מצויין 75 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת אלי

 אקווריום גדול 80*50 ס"מ 
מצויין 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת

 משחזת דיסק גדולה 
10 אינץ משומשת 180 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת

 מגבעת ברנדולינו קנעץ 
מצב חדש + קופסא 300 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7691997

 2 חצאיות ג'ינס שחור 
חדש ABSOLV פריז 38 100 

_____________________________________________)48-49ח(במקום 350 054-4906526

 נעלי עקב חדשות כסף 
מידה 38 אלגנטי נוח 190 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-4906526 ב"ב

 קסדה למבוגר לאופניים 
_____________________________________________)48-49ח(40 ש"ח 053-3155415

 ספר מסורת לא חדש 25 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 053-3155415

 צלחות שטוחות גדול קטן 
_____________________________________________)48-49ח(70 ש"ח 053-3155415

 ספר קריאה ילדים מספרים 
על עצמם מס' 4 25 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 מטאטא הפלא כחדש 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7188017

 דשא סינטטי עבה חדש 
_____________________________________________)48-49ח(4*2 300 ש"ח 052-7188017

 מראה חדשה 60*60 60 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7188017

 ספרי לימוד יד 2 20/30 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7188017

 לוח שנה תשפ"ב חדש 
לאופק ירושלים 10 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(053-3147379

 משאבה לגלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(054-4273857

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
_____________________________________________)48-49ח(שקל 054-3177932

 סקייטבורד 10 שקל אופני 
ילדים 40 שקל ראלי 20 אינץ 

_____________________________________________)48-49ח(054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)48-49ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 20 
_____________________________________________)48-49ח(שקל 054-3177932

 תופסן חדש לפלאפון עם 
זרוע מתכווננת וגמישה ב- 70 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7154435

 עיתוני בקהילה ומשפחה 
מ- 5 שנים אחרונות 100 

גליונות 300 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(055-6720177

 למכירה סט 5 חומשי 
תורה חוק ישראל מהדורת 

מכון מאור 200 ש"ח במקום 
_____________________________________________)48-49ח(260 ש"ח 055-6631625

 ספרי קודש במצב כחדש 
במחירי גמ"ח 050-4167682 

_____________________________________________)48-49ח(03-6768237

 מצעים דיסני 100% 
כותנה חדשים יחיד/זוגי 

_____________________________________________)48-49ח(99/139 ש"ח 054-8532248

 תוכון לא האכלת יד ב- 40 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 050-5594690

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)48-49ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)48-49ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)48-49ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 כיור נירוסטה 65/56 ס"מ 
משומש 30 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת

 אותיות מרחפות יוקרתי 
אם אשכחך ירושלים ב- 30 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 03-6169291

 תמונה יוקרתית ממוסגרת 
עם זכוכית כחדשה ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 מראה גדולה מסגרת עץ 
לבנה עם מדף קטן ב- 40 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 03-6169291

 4 כסאות כתר צבע לבן 
כחדש ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 2 מוטות לוילון יוקרתיים 
צבע לבן כחדש ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בקפה קפה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בזיסלק/תיק התיקים ב- 

_____________________________________________)48-49ח(250 ש"ח 053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח במליה בגדי ילדים ב- 250 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 053-3187276

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)48-49ח(500 ש"ח 050-4960603

 וילון ונדיאני צבע שמנת 
_____________________________________________)48-49ח(כחדש 99 ש"ח 052-6140800

 למכירה בפ"ת שער 
מברזל במצב מצויין 500 ש"ח 

מחיר מציאה + אופניים 16 
לילדים מגיל 5-8 130 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-2819921 בערב

 אופניים לנוער מידה 24 
דרוש תיקון 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(055-6735837

 מייק אפ לנקום בהיר 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7157077 ב"ב

 אופנים לילדים דרוש תיקון 
_____________________________________________)48-49ח(50 ש"ח 052-7157077 

 אופני כושר במצב טוב 
_____________________________________________)48-49ח(400 ש"ח 050-7757420

 משקולות 10 קילו + מוט 
_____________________________________________)48-49ח(170 ש"ח 050-7757420

 למכירה מגבעת פנתר 
מידה 52 מצב מעולה + מעבד 

מזון איכותי 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)48-49ח(053-3076507

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6199806 בערב

 בהזדמנות מנורות 
קריסטל מיוחדות לתקרה רק 

_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח 050-9089110

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 350 ש"ח כ"א ב"ב 
_____________________________________________)48-49ח(054-8412976

 אקווריום באורך מטר + 
משאבה דרוש תיקון רק 50 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-5981054

 שו"ת אור לציון 2 חלקים 
אור החיים 90 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-5981054

 מצבר 12V QA כמו 
חדש ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(055-6737829

 נגן סמארט HD חדש 
באריזה כולל מגן סיליקון ב- 

_____________________________________________)47-48ח(200 054-8469554

 אוזניות קשת בלוטוס 
איכותיות כמו חדש ב- 150 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-8469554



סח
כא

ע 
בצ

מ
א 

פו
 ק

לם
ש

ף 
עו

ים
של

רו
ף י

עו
ד 

פו
מח

ת/
רי

שא

ב-
"ג

לק
19

90

ה 
וכ

חנ
עי 

בצ
מ

ם!
קי

לי
מד

סח
כא

ע 
בצ

מ
חל

 ר
בר

 ק
ית

ן ז
שמ טר

לי
 1

מן
טע

29
90

ב-

סח
כא

ע 
בצ

מ
לה

עו
 מ

ח'
1 י

00
ת 

פו
כפ

ב-
10

סח
כא

ע 
בצ

מ
80

%
ן/

לב
ין 

סמ
כו

ח 
קמ

"ג
 ק

1
לה

עו
מ

ב-
10

ב-

נג
רי

ספ
ת 

ניו
טו

קר
טר

לי
 1

13
90

קוד:728310 מגוון

3

וב
הט

ל 
מכ

ת 
הנו

לי

ם: 
כי

רי
תא

 ה
בין

ם 
עי

בצ
המ

)2
8.

11
-3

.1
2.

21
(  

לו
כס

 ב
"ט

-כ
"ד

 כ
שי 

שי
ון-

ש
רא

 | 
17

א 
מ"

הר
ם: 

אי
מונ

ש
 ח

| 2
7 

דר
 מ

| 8
ץ 

פר
ת: 

בו
חו

 ר
| 3

5 
יר

יא
בן 

 | 
23

ון 
לי

בט
 א

| 4
1 

יק
צד

 ה
עון

שמ
 | 

7 
יק

צד
 ה

עון
שמ

ד: 
לע

 א
| 1

ס 
דר

לנ
ן: 

ת ג
רמ

 | 
19

ר 
ופ

 ס
"ם

חת
 | 

6 
וב

ול
וק

 ס
| 5

6 
מן

הנ
 כ

| 2
0 

רא
צי

וח
אב

 | 
2 

הן
הכ

ר 
אי

 מ
חק

יצ
 | 

10
ו  

יה
תת

 מ
| 6

ך 
מל

 ה
מה

של
ק: 

בר
ני 

ב
 | 

35
בי 

ש
 ר

| 6
4 

פט
ש

המ
ת 

בו
תי

| נ
 4

0 
פט

ש
המ

ת 
בו

תי
| נ

 5
ט 

שפ
המ

ת 
בו

תי
| נ

 1
8 

זר
י נ

בנ
 א

|1
0 

ים
חי

ץ 
חפ

 | 
34

ף 
וס

ת י
יל

מס
 |2

1 
סף

 יו
לת

סי
 מ

|  
34

א 
שי

הנ
ה 

וד
יה

 | 
23

א 
שי

הנ
ה 

וד
יה

  :
ית

יל
 ע

עין
די

מו
  |

ז  
גנו

 ה
ור

 א
שב

מו
 | 

1 
דד

 ח
כי

רד
 מ

| 1
3 

"ל
צה

ת: 
צפ

1 
זוז

 מ
רב

 ה
| 1

70
ם 

לי
ש

רו
ת י

רו
שד

 | 
10

קי 
נס

טי
בו

: ז
ות

יב
נת

 | 
42

ל 
רצ

 ה
ם:

קי
ופ

 א
| 7

אי 
 ינ

ד:
דו

ש
 א

| 1
0 

קב
יע

ת 
חל

| נ
 1

ם 
וני

ימ
 ר

ם:
סי

רכ
 | 

2 
גב

הנ
ן: 

שא
ת  

בי
 | 

10
ת 

רו
אי

 מ
ים

פנ
 | 

47
ר 

עז
לי

 א
בן

 |1
ב 

שי
 מ

חם
מנ

 |1
0 

הן
הכ

לי 
או

ש
ם: 

לי
ש

רו
| י

 3
2 

ים
ער

ת י
רי

 ק
ב:

זא
ת 

בע
ג

.ח.
ט.ל

י | 
לא

המ
מר 

ד ג
  ע

ק |
תינו

ר ה
עבו

תר 
ביו

וב 
הט

זון 
המ

וא 
ם ה

ח.א
ח | 

קו
לל

"ג 
/ ק

יח'
 6 

ם/
שי

מו
מי

 2-
ת ל

בל
מוג

רה 
מכי

  ה
ד |

לב
ה ב

חש
המ

ת ל
מונו

הת
תה 

דע
ול 

יק
לש

ם 
תא

בה
ת, 

ל ע
בכ

יר 
מח

ת ה
ת א

שנו
ת ל

זכו
ת ה

ה א
צמ

לע
ת 

מר
שו

ת 
רש

| ה
ם 

צעי
מב

פל 
ן כ

 אי

ב-

ה 
בנ

 ל
נה

בי
ג ג

זו
ר'

8 ג
50

*2
בה

תנו

24
90

קוד:55756

אוןב-
לי

פו
ת נ

בינ
ג

ר'
2 ג

25
בה

תנו

קוד:129101 מגוון20
2

ב-ב-
38

%
ה 

צפ
הק

 ל
נת

שמ
בן

הל
ף 

ש
 ה

"ל
 מ

50
0

1818

23
10

%
ל 

שו
בי

 ל
נת

שמ
בן

הל
ף 

ש
 ה

"ל
 מ

25
0

לבב-
 ח

ות
קא

ש
מ

טר
לי

 1
בה

תנו

קוד:130695 מגוון18

2
ב-

רי
 פ

לה
ופ

ת י
גד

מא
ר'

1 ג
50

*8
בה

תנו

19
90

קוד:328498/53981

ב-

לו
קר

ני 
מי

ת 
גד

מא
פת

קצ
א 

לל
ר'

1 ג
00

*8
בה

תנו

קוד:135058 מגוון20

2

ר'/ב-
7 ג

50
ס 

מו
חו

ר'
4 ג

00
ת 

קו
יר

טי 
סל

בץ
שו

המ
ה 

כס
המ

א 
לל

לה
אח

16
90

קוד:4067679 מגוון

2
ב-

קי 
ניו

י/
ול

בי
ר

ר'
4 ג

00
וס

רא
שט

קוד:989539 מגוון30

2

ם ב-
וזי

אג
ם/

די
שק

בן
ול

/מ
וס

פר
ס/

רו
/ג

חון
/ט

עי
טב

ר'
1 ג

00 יה
מ

8
ב-

ור 
מא

 ל
ית

ן ז
שמ

טר
לי

 1
לה

עו
מ

10
90

קוד:347051

ב-

יה
רט

טו
ח'/

6 י
ל 

רגי
ה/

לא
 מ

טה
חי

ר' 
3 ג

90
ח'

8 י
ת 

ונו
מז

ר' 
3 ג

20

קוד:37632/18/25

2
17

90

ב-

ן/
לב

ה 
פל

 יו
דת

אג
מ

ביו
ט 

ור
וג

י
3%

/1
.5

%
ר'

1 ג
50

*8
בה

תנו

11
90

קוד:761254 מגוון

בן ב-
 ל

טה
חי

ח 
קמ "ג
 ק

1
לה

עו
מ

קוד:10711301

4

ם: 
פי

סני
ה

ון,
הר

 א
מת

,ר
לך

המ
ה 

למ
ש

ז, 
מזו

ר, 
מד

ס, 
דר

לנ
 ,3

4 
יא

ש
הנ

ה 
וד

יה
 ,3

4 
סף

 יו
לת

סי
מ

 ,4
0 

פט
ש

המ
ת 

בו
תי

נ
ון.

לי
בט

 א
ר,

אי
ן י

 ב
,7

ק 
די

הצ
ון 

מע
ש

ש 
צ"

מו
 ב

ים
וח

פת
ת 

שב
 ה

את
 צ

רי
אח

ה 
שע

מ
23

:0
0 

עד

את
יג 

ש
לה

תן 
ני

ות
רי

מט
 ה

וגי
 ס

כל
 

ים
ש

ם,נ
רי

גב
ים

לד
וי

שיג
לה

תן 
ני

או"
לו

ומ
ם 

ול
"ע

ם 
פי

קל
"ג

רי
 ת

ות
בק

מד
ם 

וני
יב

סב
ון 

גו
ומ

ב-

קס
פל

רנ
קו

ש
דב

ד/
ול

וק
ש

ר'
5 ג

00
לה

עו
מ

קוד:22711981/67

2

ב-

מין
יס

רז 
או

"ג
 ק

1
שף

ה

קוד:22481719

2

ב-

ופ
ש

קט
ר'

7 ג
50

סם
א

קוד:72623 890

ינוב-
/ו

רד
קו

קונ
ין 

י
מל

כר
בי 

יק
דון

יק
 פ

לל
כו

"ל
 מ

75
0

15
90

קוד:802512 מגוון

מון
סל

ה 
יל

 פ
דג

ופ
גר

ם 
דו

א

קוד:6065148

59
90

ב-
"ג

לק

ב-

נה
טר

מ
ים

לב
ש

ל 
ול

כ
ר'

7 ג
00

קוד:447120 מגוון90

2

וםב-
מי

רי
 פ

לי
טו

טי
לה

רגי
ה 

ריז
א

10
0

קוד:201818 מגוון

4

ב-

ים
עמ

בט
ה 

ת
ים

יק
שק

 2
5

לה
עו

מ

קוד:749960 מגוון10

ב-

 /
ות

ש
חו

 ב
ות

וג
ע

ר' 
3 ג

50
-4

50
ת 

גיו
עו

ך/
גל

רו
ל ו

מו
מע

ל 
ול

 כ
לא

ר'
1 ג

00
-1

80
ת 

פיו
קצ וה
אח

קוד:775016 מגוון

2
14

90
ב-

וס
 מ

לא
ע ל

שב
 ל

בע
ר

ר'
1 ג

20
ית

על

קוד:61219 מגוון

2
17

90
י/ב-

לו
מי

/ב
בה

במ
ו/

ופ
פר

/א
לי

יס
ב

ים
בונ

דו
ו/

פק
פו

ר'
4 ג

0-
80

סם
א

קוד:302279 מגוון15

5

ב-

רק
 מ

די
שק

ר' 
4 ג

00
סם

א

17
90

קוד:63140

2

ב-

נג
די

פו
"ג

 ק
1

סם
א

19
90

קוד:62129

ב-

וא
קפ

ף 
עו

ם 
פיי

כנ
"ץ

בד
ד/

פו
מח

קוד:70192/94253/697

11
90

"ג
לק

ב-

א 
מל

ח 
קמ

80
%

/1
00

%
"ג

 ק
1

לה
עו

מ

11
90

קוד:711912/43

2

ב-

ום
ש

ומ
ש

ר'
4 ג

00 יה
מ

קוד:81041260

ב-

ת/
בל

תו
 מ

לא
ה ל

חינ
ט

קיז
ור

ט
ר'

5 ג
00

וה
אח

קוד:28246 מגוון 890

ב-

ות
רי

פט
ת 

שיי
לי

ש
ר'

2 ג
90

*3
יל

אמ
רוי

קוד:15154000 890
פוןב-

לפ
 מ

רי
מו

שי
7-

9 
ל:

וד
ג

טה
שי

 ה
ית

ב

13
90

קוד:92539/546

3
ב-

לא
מו

/מ
גה

חגי
פי 

טו
ר'

6 ג
00

לה
עו

מ

17
90

קוד:711509/49663

2
ב-

ים
וצ

חמ
ת 

לו
מק

ר'
3 ג

00
ים

וק
קל

לי

17
90

2

ב-

לו
שמ

מר
ת 

גד
מא

ח'
2 י

5
ים

וק
קל

לי

2
24

ב-

דן 
מע

ת 
גד

מא
פת

קצ
מו 

ני 
מי

ר'
7 ג

0*
8

רה
ט

20
2

ה ב-
וב

צה
ה 

בינ
ג

28
%

ק 
עמ

ר'
6 ג

00
בה

תנו

קוד:129101 מגוון 26
90

ה ב-
יס

כב
ת 

בק
א

מה
סי

מק "ג
 ק

6
סנו

קוד:877866 מגוון 39
90

ב-

קס
יוי

ול
פ

טר
לי

 4 סנו

קוד:873662/89052 29
90

ה 
צל

וה
ץ 

לו
חי

ת 
יד

יח
93

19
ם: 

דג
15

ב-9

ב-

ד 
ול

וק
ש

ת 
או

בל
ט

/ ת
לי

 ע
רה

סט
אק

ל 
ול

ה כ
פר

יק
קל

ת 
קיו

ש

20
5

11
ב-0

70
19

9 
ם:

דג
ה 

יר
גר

ת 
אי

ש
מ

48
97

ם: 
דג

ה 
חוו

 /6
85

5 
ם:

דג
ר 

ספ
ת 

בי

 | 
42

ל 
רצ

 ה
ם:

קי
ופ

 א
| 7

ק 
די

הצ
ון 

מע
ש

ד: 
לע

 א
ר |

יד
עמ

 1
ס 

דר
לנ

ן: 
ת ג

רמ
 | 

2 
הן

הכ
ר 

אי
 מ

חק
יצ

 | 
6 

לך
המ

ה 
למ

ש
ק: 

בר
ני 

 ב
ם:

פי
סני

ב
1 

זוז
 מ

רב
 ה

ת:
בו

תי
| נ

 1
ד 

חד
כי 

רד
 מ

ת:
צפ

 | 
10

ב 
עק

ת י
חל

: נ
ים

כס
 ר

| 1
8 

זר
י נ

בנ
 א

| 3
4 

סף
 יו

לת
סי

 מ
ת:

לי
עי

ין 
יע

וד
 מ

| 7
אי 

 ינ
ד:

דו
ש

א

ת 
גיג

 ח
ל 

בי
מו

ליי
פ

ה! 
וכ

חנ
ד 

בו
לכ

יתב-
כת

ת 
 זי

מן
ש

"ל
 מ

75
0

ה/
יט

ש
 ה

ית
ב

מן
טע

50
2


	Kvjk1p001new
	Kvjk1p002
	Kvjk1p003
	Kvjk1p004
	Kvjk1p005
	Kvjk1p006
	Kvjk1p007
	Kvjk1p008
	Kvjk1p009
	Kvjk1p010
	Kvjk1p011
	Kvjk1p012
	Kvjk1p013
	Kvjk1p014
	Kvjk1p015
	Kvjk1p016
	Kvjk1p017
	Kvjk1p018
	Kvjk1p019
	Kvjk1p020
	Kvjk1p021
	Kvjk1p022
	Kvjk1p023
	Kvjk1p024
	Kvjk1p025
	Kvjk1p026
	Kvjk1p027
	Kvjk1p028
	Kvjk1p029
	Kvjk1p030
	Kvjk1p031
	Kvjk1p032

