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זעקת מנהלי הסמינרים
"נעשה כל שביכולתנו כדי להסיר את חרב הגזירה המונפת מעל ראשי הבנות"

אבי גרינצייג

משבר 
ואקלים

בנט  נפתלי  הממשלה  שראש  בזמן 
מלקט לו תמונות נוספות לאלבום 'אני 
בשקיקה  בונה  שהוא  תבל'  ומנהיגי 
תוך  האחרונים,  החודשים  בארבעת 
בנוסח  המוריקים  במדשאות  סיבוב 
סקוטי של גלאזגו הקסומה, במסגרת 
אקלים  לועידת  להחריד  בזבזני  טיול 
כי  התבשר  הוא  תוחלת,  חסרת 
לראשונה מאז הבחירות, מצביע סקר 
את  עובר  לא  שהוא  כך  על  מהימן 
אחוז החסימה, ובכך נכנס לתחרות לא 
מחמיאה עם אהוד אולמרט על תואר 
שיעור  בעל  המכהן  הממשלה  'ראש 

התמיכה הציבורית הנמוכה ביותר'.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

מנהלי הסמינרים בפגישה עם סיעת ש"ס

הקרב על המועצות הדתיות הקרב על הכשרות 

השר כהנא מתכוון 
להחליף כ-90 ראשי 

מועצות דתיות

"משליכים 4,000 
עובדים לרחוב"

הפגיעה בכיס מיוחד
הצרכן החרדי 

בעקבות גזירת החינוך המאיימת על הסמינרים לכיתות ה' ו', הגיעו מנהלי 
הסמינרים וראשי איגוד הסמינרים לכנסת כדי להשתתף בישיבות הסיעה 

של הסיעות החרדיות, לזעוק את זעקת הבנות ולנסות להביא לפתרון  ע"פ 
ההערכות, הגזירה התקציבית תגרע מהסמינרים למעלה מחמישים מיליון 

שקלים, ותעצור את מרבית לימודי המקצוע | עמ' 10

בעוד 4 חודשים תפקע 
הכהונה של כ-90 
מראשי המועצות 

הדתיות, ובאופן חסר 
תקדים, השר כהנא לא 

מתכוון להאריך את 
כהונתם ולהחליפם 

במינויים חדשים, חלקם 
נשים | עמ' 10

סיעת ש״ס בכנסת אירחה ביום 
שני את מטה המאבק ברפורמת 
הכשרות  יו"ר ש"ס ח"כ אריה 

דרעי: "נדרוש מיו"ר ההסתדרות 
גיבוי למאבק" | עמ' 6

ארבעה מונולוגים על יוקר המחיה וגזירות משרד האוצר שפוגעות 
בציבור החרדי: קובי חן, בעל חברת הסעות על עליית מחירי הדלק; 
יהודה, אב ל-7 ילדים על העלאת מוצרי החד פעמי; הרב יעקב לוי 

מנהל מוסד חינוכי על גזירת המשקאות הממותקים; רחל קוגן, מנהלת 
משפחתון על גזירת המעונות | פרויקט מיוחד, עמ' 12



אוהבים לטפס?
welcome to theexperienceexperience

המדהים 
בואו לקיר טיפוס

בירושלים

בואו אלינו 

קירות טיפוס בהובלה    
 קירות טיפוס באבטחה 

אוטומטית    
קירות בולדר 

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

 • חוגים • אירועים 
 • ימי הולדת
 • קעמפים 

 • סדנאות • ימי כייף 
• קורסים • קבוצות

possibleNever
Sometimes Difficult



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

אני התחסנתי. ואת?
בזכות הציבור הרב שציית לדעת תורה והתחסן, התחלואה במגמת דעיכה. 
אך עדיין, ישנן נשים שטרם התחסנו במנת הדחף, וצעירות שטרם קיבלו את 

המנה הראשונה, לעיתים בגלל חשש או שמועה לא נכונה.

כדי להמשיך לשמור על השגרה ולמנוע את הגל 
הבא, אנחנו צריכות אותן איתנו מחוסנות ומוגנות!
נצלו את המפגשים איתן בשכונה, במכולת, בשמחת בר-מצוה או חתונה, 

להזכיר להן שהחיסון מגן עליהן ועל משפחתן ושרק ביחד נוכל להתגבר. 

כל אחת 'מאמצת מתחסנת' אחת. משכנעת בת משפחה אחת, 
שכנה אחת או חברה אחת להתחסן ולמנוע תחלואה. 
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מאת: אלי כהן

השבוע  בסוך  כאן:  כבר  רחובות  של  העתיד 
הגג  הסכם  את  רחובות  העיר  מועצת  אישרה 
ההתחדשות  לפרויקט  בישראל  הראשון 
וכעת הוא עובר  קריית משה  העירונית בשכונת 

לחתימה מול הממשלה.
נושא בשורה לכלל תושבי העיר:  הסכם הגג 
המדינה תזרים לעיר 530 מיליוני שקלים להקמת 
תשתיות על בתחבורה, חינוך, פיתוח, מים, ביוב 
שכונת  לפיתוח  ש״ח  מיליון  כ900  ועוד  ועוד, 

קרית משה.
את הפרויקט ואת המו"מ בין העירייה למדינה 
הוביל ראש העיר רחמים מלול, והל"ר - החברה 
לפיתוח רחובות אחראית מטעם עיריית רחובות 
צפויות  העבודות  ההסכם.  ויישום  לגיבוש 

להתחיל כבר בשנה הבאה.
משה  בקרית  העירונית  ההתחדשות  תוכנית 
ידי עיריית רחובות במשך שנים של  קודמה על 
תשומות  של  רבה  ובהשקעה  מאומצת  עבודה 
ומשאבים, בשיתוף הרשות להתחדשות עירונית.
שעבר  בשבוע  מתמשך,  ומתן  משא  לאחר 
הנדרשות  להסכמות  והמדינה  העירייה  הגיעו 
 )26.10.21( שלישי  אתמול,  אושר.  הגג  והסכם 
אישרו חברי מועצת העיר רחובות את הסכם הגג 
הסכם  חתימת   – הסופי  לשלב  עובר  הוא  וכעת 

בין עיריית רחובות למדינת ישראל.
משה  בקריית  העירונית  ההתחדשות  פרויקט 
משתרע  מלול,  רחמים  העיר  ראש  מוביל  אותו 
על שטח של כ-1,500 דונם בדרום מערב העיר 
כ-1,300  במקום  דיור  יחידות   6,000 וכולל 
ירוד  דיור במבני שיכון במצב תחזוקתי  יחידות 
וכ-4,000 יחידות דיור נוספות בקרקע משלימה 
ע"י רשות מקרקעי  שהוקצתה לטובת הפרויקט 
יחידות  יח"ד  בכ-10,000  מדובר  סה"כ  ישראל. 

דיור, שייבנו במבני מגורים בני 9-20 קומות. 
פרויקט זה הוא פרויקט ההתחדשות העירונית 
רחובות  הוכתרה  שבזכותו  בישראל,  הגדול 
ורבים  עירונית,  בהתחדשות  הארצית  כמובילה 
המדינה  מול  העירייה  של  הגג  להסכם  חיכו 
בישראל  הראשון  הגג  הסכם  זהו  שכן  בנושא- 

בנושא התחדשות עירונית. 
פועלות  הותמ"ל,  ע"י  התוכנית  אישור  מאז 
רחובות  לפיתוח  והחברה  רחובות  עיריית 
)הלר( לקידומה באמצעות צוותי תכנון רחבים, 

באמצעות  בשכונה,  הדיירים  התארגנויות 
מינהלת התחדשות עירונית בקרית משה.

רחובות  עיריית  בין  הסכם  הוא  הגג  הסכם 
רשות  באמצעות   – המדינה  לבין  הל"ר  וחברת 
מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון ומשרד 
של  ליישומה  חיוני  גורם  מהווה  אשר  האוצר, 
תוכנית ההתחדשות העירונית בקרית משה; כיום 
יחידות    1,300 בכ-  השכונה  תושבי  מתגוררים 
להתרחב  צפויה  אשר  הקיימת,  בשכונה  דיור 
לתוכנית.  בהתאם  דיור  יחידות   10,000 לכ- 
את  תממן  שהמדינה  לאחר  רק  יתאפשר  הדבר 
העלות האדירה של הקמת התשתיות המתאימות 
להגדלת אוכלוסיית השכונה ומימון ההתחדשות 
העירונית בשכונה הותיקה - והסכם הגג מסדיר 

את הנושא בין הצדדים.  
ההסכם כולל את יחידות הדיור בקריית משה 
כ-  ביחד  כהן(,  )מגורי  ההגנה  קרית  שכונת  וכן 
לצד  לביצוע  זמינים  כשטחים  יח"ד,   11,000

מתחמי תכנון עתידיים.
כאמור, הסכם זה הינו הסכם גג ייחודי וראשון 
גג  הסכם  מהווה  הוא  שכן  בישראל  מסוגו 
להתחדשות עירונית ומבטיח את סבסוד המדינה 
יזמים  סבסוד  באמצעות   – משה  קרית  לתושבי 
)בקרקע או בכסף ישירות( וכן מניח בפני הרשות 
כלים לשדרוג והחלפת כל תשתיות השכונה לצד 
רחובות  העיר  בתשתיות  הכלל  מן  יוצא  שדרוג 

כולה.
לבדה  משה  בקרית  להסכמות,  בהתאם 

יושקעו בתשתיות כ- 900 מיליון ש"ח, בסבסוד 
מיליוני  מאות  יושקעו  העירונית  ההתחדשות 
על,  )תשתיות  עירוניות  כלל  ובתשתיות  שקלים 
שמהן ייהנו כלל תושבי העיר,  יושקעו כ- 530 
וחינוך  ציבור  מוסדות  ובתשתיות   ₪ מיליון 
יושקעו כ- 900 מלש"ח באמצעות משרד החינוך 

וגופים אחרים.
מיוחדים  מתחמים   3 ההסכם  כולל  בנוסף, 
לרווחת  בקרקעותיה,  לקדם  הסכימה  שהמדינה 

תושבי רחובות:
דונם(   250 של  )בהיקף  שלף  תל  פארק   )1(
הליכה,  שבילי  אגם,  הכולל  עירוני  כפארק 
 55 וייסגל ב-  )2( הרחבת מתחם  אופניים ועוד. 
ישראל,  מקרקעי  רשות  שטחי  ייעוד   )3( דונם. 
מתחם  לטובת   ,411 לכביש  מערבית  השוכנים 
לפסולת  מעבר  תחנת  סיטונאי,  שוק  שיכלול 

עירונית ואזור מלאכה.
היסטוריה  "עשינו  מלול:  רחמים  העיר  ראש 
העתיד.  עבר  אל  רחובות  את  מובילים  ואנחנו 
כששלב  וכעת,  בתכנון  השקענו  שנים  במשך 
מאחורינו  והמייגע  הארוך  ומתן  המשא 
מתמיד,  קרוב  הביצוע  שלב   - מוכן  וההסכם 
התחומים.  בכל  ממנו  ייהנו  העיר  תושבי  וכלל 
מיליוני  מאות  של  השקעה  לעיר  יזרים  ההסכם 
חינוך  מים,  ביוב,  תחבורה,  לתשתיות  שקלים 
והוא  ש"ח,  מיליון   530 של  עצום  בהיקף  ועוד 
מאפשר את ההתחדשות של שכונת קרית משה 
והפיכתה לשכונה שוקקת, נאה ומודרנית, כאשר 

בשכונה יושקעו קרוב ל-900 מיליון ש"ח. לאחר 
הדיירים  באחרוני  תלוי  יהיה  הכל  החתימה 

שטרם התארגנו במתחמים וטרם בחרו יזמים".
עוד אמר ראש העיר: "בעזרת ה', בשנה הבאה 
תחילת  ואת  בשטח  העבודות  את  נראה  כבר 
ותושביה.   השכונה  של  ההתחדשות  תהליך 
עבור  לפתרונות  פועלים  אנו  להסכם,  במקביל 
לשטחי  לעבור  המעוניינים  השכונה  תושבי 
בדיונים  מצוי  והנושא  המשלימה  הקרקע 
הבינו  לא  האופוזיציה  שחברי  לי  צר  ובדיקות. 
והוכיחו  ההסכם  נגד  והצביעו  השעה  גודל  את 
לנגד  אינה  משה  קריית  שכונת  תושבי  שטובת 
עיניהם, ברור שללא ההסכם לא תהיה התחדשות 
חסרת  התנהלות  סובלת  הדעת  ואין  בשכונה, 

אחריות שכזאת".
הגג  "הסכם  הל"ר:  מנכ"ל  סלמן,  ניסים 
הוא  משה  קרית  בשכונת  העירונית  להתחדשות 
ולתושביה.   לעיר  גדול  והישג  אמיתית  בשורה 
צפויים  משה  קריית  תושבי  התכנית,  במסגרת 
מימוש  לצורך  תקדים  חסר  מסבסוד  ליהנות 
ההתחדשות העירונית בשכונה. כעת משהסתיים 
אישרה את התכנית  העיר  ומועצת  שלב המו"מ 
–אנו פונים לביצוע תפקידנו לבניית רובע עירוני 
חדש ומבוקש, על הצד הטוב ביותר. אמנם הל"ר 
שותפים  הזו  להצלחה  אך  הפעילות  את  ריכזה 

רבים ואני מודה לכולם על שיתוף הפעולה".
חבר המועצה גיא צור, מחזיק תיק התחדשות 
ההתחדשות  "תוכנית  ופרוייקטים:  עירונית 
בכל  מסוגה  ראשונה  הינה  ברחובות  העירונית 
הארץ. ההסכם אותו אישרה מועצת העיר אתמול 
פורץ דרך ויוביל שינוי של ממש באורח חיים של 
תושבי קריית משה בפרט, ותושבי העיר בכלל. 
שכונה  בכל  העירונית  ההתחדשות  משמעות 
המתחדשות  הבניין  באבני  רק  איננה  ושכונה 
לראש  נתונה  תודתי  החברתי.  בשינוי  גם  אלא 
העיר, רחמים מלול, ולאנשי המקצוע, על הובלת 
משה  קריית  שכונת  תושבי  והחזון.  ההסכם 
בשכונה  השינוי  אל  איתנו  יחד  יצעדו  היקרים 

שתשנה את פניה ולעתיד טוב יותר".
יצוין כי במקביל, בימים אלה מקדמת עיריית 
רחובות יחד עם הל"ר )החברה לפיתוח רחובות( 
ביניהם:  עירונית,  להתחדשות  נוספים  מתחמים 
ומתחם  אושיות  מילצ'ן,  מתחם  האצ"ל,  מתחם 
נווה מרמורק. מתחמים נוספים נמצאים בתכנון.

הסכם הגג נושא בשורה לכלל תושבי העיר: המדינה תזרים לעיר 530 מיליוני שקלים להקמת תשתיות על בתחבורה, חינוך, פיתוח, 
מים, ביוב ועוד, ועוד כ900 מיליון ש״ח לפיתוח שכונת קרית משה  את הפרויקט ואת המו"מ בין העירייה למדינה הוביל ראש העיר 

רחמים מלול שאמר: "עשינו היסטוריה ואנחנו מובילים את רחובות אל עבר העתיד. במשך שנים השקענו בתכנון וכעת, כששלב 
המשא ומתן הארוך והמייגע מאחורינו וההסכם מוכן - שלב הביצוע קרוב מתמיד, וכלל תושבי העיר ייהנו ממנו בכל התחומים"

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

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

מועצת העיר רחובות אישרה את 
הסכם הגג מול מדינת ישראל 

להתחדשות עירונית בקריית משה

 הדמיה של שכונת קרית משה 



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

אני התחסנתי. ואתה?
בזכות הציבור הרב שציית לדעת תורה והתחסן, התחלואה במגמת דעיכה, 
אך עדיין, ישנם מבוגרים שטרם התחסנו במנת הדחף, וצעירים שטרם קיבלו 

את המנה הראשונה. 

?!

כדי להמשיך לשמור על השגרה ולמנוע את הגל 
הבא,  אנחנו צריכים אותם איתנו מחוסנים ומוגנים!
נצלו את המפגשים איתם בשכונה, במכולת, בשמחת בר-מצווה, או בין מנחה 

למעריב, להזכיר להם שרק ביחד נוכל להתגבר. 

כל אחד 'מאמץ מתחסן' אחד. משכנעים בן משפחה אחד, 
שכן אחד או חבר אחד, להתחסן ולמנוע תחלואה. 



כ"ט חשוון תשפ"ב 664/11/21 ברחובות

"פוגעים במהות הכשרות 
ומשליכים 4,000 עובדים לרחוב"

תביעה: "עצרתי חולה 
קורונה ונדבקתי"

מאת: חיים רייך

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי וחברי הכנסת של 
מטה  ראשי  את  השבוע  שני  ביום  ארחו  ש"ס 
המאבק על רקע רפורמת הכשרות העולה בימים 

אלה.
ברפורמת  המאבק  מטה  יו"ר  שפירא  יניב 
לפעילות  "בהמשך  בישיבה:  אמר  הכשרות 
הענפה של סיעת ש"ס בנושא, באנו להתריע על 
תחומי  בכל  קשות  המסוכנת שתפגע  הרפורמה 
הכשרות. אנחנו לא נוריד את הכיפה ולא נעניק 

כשרות לעסקים המחללים שבת".
שפירא העלה את החשש הגדול המקנן בקרב 
מוטל  פרנסתם  שמקום  כשרות  משגיחי  אלפי 
מונה  שלנו  "הועד  הרפורמה:  בעקבות  בספק 
כ-4,000 משגיחי כשרות בכל הארץ ועוד כ-400 
ומנהלי  מפקחים  ביניהם  דתיות  מועצות  עובדי 
שבקושי  מסורים  בעובדים  מדובר  מחלקות. 
מרוויחים את פת לחמם. לא ניתן להשליך אותם 

לרחוב ללא שום הסדר וביטחון תעסוקתי!"
בדיון:  אמר  דרעי  אריה  ח"כ  ש"ס  יו"ר 
"המאבק הזה הוא בראש וראשונה רוחני, כאשר 
מדובר  בנוסף,  בזה.  תלויים  תורה  גופי  הרבה 
כאן במאבק חברתי מהמעלה הראשונה, כאשר 

משגיחי  אלפי  של  פרנסתם  על  מונפת  חרב 
הכשרות עושים עבודת קודש ומשתכרים בשכר 
ותפעל  המאבק  את  מובילה  ש"ס  תנועת  זעום. 
בכל הכלים העומדים לרשותה כדי לטרפד את 
הרפורמה ולדאוג לביטחון תעסוקת המשגיחים. 
ההסתדרות  ליו"ר  פומבי  באופן  לפנות  בדעתי 
החברתי  למאבק  מלאה  תמיכה  ממנו  ולדרוש 
הזה. לא יתכן שאלפי עובדים 'שקופים' על טפם 
ונשיהם יושלכו לרחוב ללא כל פעולות מאבק. 
וזו  לעובדים  גב  לתת  ההסתדרות  של  תפקידה 
הכלים  בכל  נפעל  בנוסף,  זה.  בנושא  חובתה 
עם  יחד  הארגוני  בצד  הן  לרשותנו,  העומדים 
רבני הערים וכן בצד ההסברתי, כדי לטרפד ככל 

שנוכל את נזקיה ההרסניים של הרפורמה".

מאת: יחיאל חן

היה  יכול  לא  משטרה,  בלש  הצפון,  תושב 
חשוד  של  מעצר  יסתיים  שכך  לעצמו  לשער 
בפלילים. הוא נקט בכל האמצעים הנדרשים כדי 
להגן על עצמו מסכנה  לרבות מהידבקות בנגיף 
הקורונה, אך לא יכול היה לדעת שהעצור אותו 

עצר הוא חולה קורונה מאומת.
לביטוח  למוסד  בשמו  שהוגשה  בתביעה, 

גיל  לאומי, באמצעות עורכי הדין 
מאז  כי  נטען  אלון,  ושירי  קראוס 
שהחלים הבלש מהנגיף, הוא סובל 
ובהם:  קורונה,  פוסט  מתסמיני 
כאבי ראש חזקים, פגיעה בזיכרון 
לטווח קצר, חולשה כללית, כאבי 
בו  הכיר  המל"ל  ועוד.  שרירים 
לאחרונה כנפגע עבודה ושילם לו 
אלפי  עשרות  בסך  ראשוני  סכום 

שקלים.
מסבירים,  ואלון  קראוס  עוה"ד 

כי מי שנדבק בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה 
על  מוכר  להיות  עשוי  עבודתו,  במקום  מאומת 
ובתנאי  עבודה,  כנפגע  הלאומי  הביטוח  ידי 
ברמת  הסיבתי  הקשר  את  להוכיח  שהצליח 
למקום  בנגיף  ההידבקות  שבין  גבוהה  סבירות 

העבודה.
היתר  בין  מדובר  כאשר  לדבריהם,  אולם, 
מורים,  שוטרים,  הבריאות,  מערכת  בעובדי 
עובדי נתב"ג וכו' שנמצאים בקו החזית הראשון 
עשוי  המצב  במקרה שלפנינו,  כמו  הנגיף,  מול 
יותר פשוט  לגבי אלה  יותר פשוט, שכן  להיות 
להוכיח שנחשפו בצורה כלשהי לחולה קורונה 

במהלך עבודתם.
השיח היומיומי בנושא הקורונה נסוב בעיקר 
במנה  המחוסנים  הקשים,  החולים  מספר  סביב 

הראשונה והשנייה, תפוסת בתי החולים ושיעור 
התמותה.

"פחות מדברים על החולים הרבים שכביכול 
נכים וסובלים  נותרו  בפועל  אבל  כבר החלימו, 
ביותר",  קשים  קורונה  פוסט  מתסמיני 
של  במקרה  ואלון.  קראוס  אומרים  עוה"ד 
הידבקות  לאחר  מפגיעה  סובל  הוא  השוטר 

בנגיף הקורונה מעל 10 חודשים.
הלאומי  הביטוח  של  להכרה  לדבריהם, 
יש  עבודה  כנפגעי  אלה  בחולים 
שכן  לכת,  מרחיקות  משמעויות 
מעבר לנכות ולתשלומים הזמניים, 
עשוי המוסד לביטוח לאומי לקבוע 
זה,  במקרה  כמו  בהמשך,  להם 
נכות קבועה שתזכה אותם במקרים 
לא מעטים בגמלה חודשית קבועה 
או במענק חד פעמי לא קטן. כמו 
גם  היתר  בין  הנפגעים  זכאים  כן, 
החולים  בקופות  שונות  להטבות 
במסגרת הפגיעה בעבודה בעקבות 

הידבקות בנגיף הקורונה.
כי  ואלון,  קראוס  עוה"ד  מסבירים  כן,  כמו 
חוק הביטוח הלאומי קובע, כי מי שהוכר על ידי 
מתדרדר  הרפואי  ומצבו  עבודה  כנפגע  המל"ל 
יוכל  בעבודה,  לו  שנגרמה  נכות  אותה  סביב 
להגיש בכל עת תביעה להחמרת מצב על מנת 
יגדלו  גם  ובהתאם  יגדלו,  שלו  הנכות  שאחוזי 

הזכויות להן יהיה זכאי.
עוד מדגישים עוה"ד קראוס ואלון, כי נפגעי 
עבור  כספיים  להחזרים  גם  זכאים  העבודה 
ההוצאות הרפואיות שנגרמות או שייגרמו להם 
מימון  למשל  כמו   – מנכותם  כתוצאה  בעתיד, 
טיפולים משקמים או החזרים מלאים להוצאות 

בגין משככי כאבים וכדו'.

סיעת ש״ס בכנסת אירחה ביום שני את מטה המאבק ברפורמת הכשרות • 
יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי: "נדרוש מיו"ר ההסתדרות גיבוי למאבק"

בלש משטרה שעצר חשוד בפלילים חולה קורונה, נדבק בנגיף, ונותר עם 
מגבלות משמעותיות – לאחרונה הוכר הבלש ע"י המוסד לביטוח לאומי 

כנפגע עבודה – ויזכה לגמלה חודשית לשארית חייו

 ראשי מטה המאבק ברפורמת הכשרות בישיבת סיעת שס 

 עו"ד גיל קראוס | צילום: יעל אורבך

הביטוח הלאומי מזמין אתכם לפנות למרכזי
יד מכוונת ולקבל:

 
• ייעוץ והכנה מרופאים מומחים

• סיוע בהכנת התיק הרפואי
• הדרכה אישית לקראת ההופעה לפני הוועדה הרפואית

• שיחת וידיאו און ליין עם רופא מומחה

בואו לממש את הזכויות שלכם, ולקבל שירות באחד 
מהמרכזים לפי בחירתכם מבלי שתשלמו אפילו שקל אחד!

יד מכוונת

*2496 לקביעת פגישה חייגו

ייעוץ והכנה
לוועדות הרפואיות

של הביטוח הלאומי



משרד התקשורת גאה להציג את מהפכת הסיבים האופטיים בישראל!
בזכות מהפכת הסיבים האופטיים, נוכל כולנו להתקדם לעידן חדש של אפשרויות 

מבורכות בבריאות, בחינוך, בתחבורה, בעסקים ובתעשייה. 

 הטכנולוגיה החדשה תסייע למשק ולתעשייה להתקדם צעד נוסף אל עבר עתיד טוב יותר.
היא תביא לשיפור היבול במשק, ייעול מערכות הרפואה, שליטה על מערכות התחבורה - 

הפחתת העומס בכבישים, קידום מערכות למידה מתקדמות ועוד. 

 פריסת הסיבים האופטיים - 
מחברים את ישראל לעידן חדש של אפשרויות!

עושים היסטוריה בישראל עם מהפכת הסיבים האופטיים!
את הארץ הזאת לרשתה 



כ"ט חשוון תשפ"ב 884/11/21 ברחובות

מרגש: חולה הקורונה הקשה ביותר שחובר פעמיים לאקמו 
התאושש והתחתן בהשתתפות הצוות הרפואי שנלחם על חייו

מאת: יחיאל חן
קרדיט צילום: שערי צדק

הצוות הרפואי בשערי צדק חווה את אחד האירועים המרגשים 
בתולדותיו: החתן מרותק לכסא גלגלים מובל לחופה בליווי בני 
משפחתו במרפסת בית החולים שערי צדק שבקומה 8. יחד עימו 
צוות בית החולים שטיפלו בו במסירות במשך למעלה מ-60 יום 
ביותר בבית  זה חולה הקורונה הקשה  חייו. היה  עד שהצילו את 
החולים שחובר פעמיים למכשיר האקמו כשהוא כמעט ואיבד את 

חייו פעמיים בשל הנגיף.
רק לפני שבועיים, נלחם על כל נשימה ונשימה שלו במחלקה 
ממכשיר  נגמל  כבר  כשהוא  כעת  והנה  קורונה  נמרץ  לטיפול 
ההנשמה ומסוגל לדבר בלחש, בני משפחתו וצוות הרפואי מלווים 
אותו לחופה, כשמפעם לפעם מחברים אותו למד הסיטורציה כדי 
לוודא שנשימתו לא נפגעת בשל ההתרגשות הגואה. עין לא נותרה 
יבשה במעמד הנרגש והמרטיט שהופק בידי ארגון 'תקווה ומרפא' 

בסיוע צוות הלוגיסטיקה וההנדסה של שערי צדק.
בני הזוג התארסו לפני 11 חודשים כאשר א' חלה לפתע באורח 
הרפואי  למרכז  הובהל  והוא  והחמיר  הלך  מצבו  בקורונה.  קשה 
ספיקה  אי  החלה  ימים  מספר  לאחר  קריטי,  במצב  צדק  שערי 
ריאתית והוא חובר למכשיר האקמו. הצוות הרפואי ייצב את מצבו 
אך לא עבר זמן רב, ומצבו שוב החל להידרדר והוא חובר בשנית 

לאקמו.
בזמן שהרופאים נלחמים על חייו ארוסתו, נדרה נדר שאם הוא 
חיים  בין  שרוי  כשהיה  גם  החולים.  בבית  מתחתנים  הם  מחלים, 
למרום  עיניים  נשאה  החולים  בית  במרפסת  היא  עמדה  ומוות, 
על עצמי שמירת שבת  "קיבלתי  ישועה. הכלה מספרת:  וביקשה 
להחלמתו של חתני ונדרתי שהחתונה תתקיים בבית החולים מיד 
על  שנלחם  הרפואי  ולצוות  לקב"ה  מודה  אני  מתעורר.  כשהוא 

חייו".
היא שיתפה את הגב' אסתי ברנשטיין, עובדת סוציאלית במחלקה 
היא  ישתפר,  הוא  שכאשר  לה  הבטיחה  וברנשטיין  משאלתה  על 
תסייע בהכנות. הנס קרה, הוא התאושש ובני הזוג החליטו שהם 

מתחתנים בתאריך המיועד שנקבע מראש - כעבור יממה.
רופאים  אחיות,  כולל  כולו,  הצוות  את  רתמה  ברנשטיין  הגב' 
אילן.  גדי  מר  של  בניהולו  החולים  בית  של  הלוגיסטיקה  וצוות 
בהפקת עמותת 'תקווה ומרפא' ושותפים נוספים גייסו את כל מה 
סעודת  כולל  שנדרש  מה  כל  עם  מושקע  חתונה  לאירוע  שדרוש 

מצווה כיד המלך.
פרופ' פיליפ לוין מנהל המחלקה לטיפול נמרץ: "מדובר במקרה 
כה  בצורה  בחיים  מזה  ויוצא  ביותר של מטופל שמתאושש  נדיר 
הטובה  בצורה  במקרה  לטפל  שהצלחנו  שמחים  אנחנו  טובה. 

ביותר ומאחלים לזוג המון מזל טוב, אושר ובריאות״.
תקווה  ״עמותת  ומרפא:  תקווה  עמותת  מנהלת  אגסי,  דבורה 
ומרפא מאמצת את מחלקת הדיאליזה בשערי צדק וכאשר הנהלה 
עבורנו  זכות  פשוט  היה  החתונה. זה  בהפקת  לסייע  אליה  פנתה 
לקחת חלק בסיפור המרגש הזה ולהרים את החתונה. בכלל מרגש 
לנו לסייע לצוות הבית החולים המקצועי כל כך שנותן את כל כולו 

למטופלים״.

את החופה וקידושין סידרו רב המשפחה הרה"ג רבי אברהם קריספין משכונת קטמון בירושלים ורב המרכז הרפואי הרה"ג רבי משה פלג # את האירוע הפיקו עמותת 'תקוה ומרפא' בסיוע 
צוות הלוגיסטיקה וההנדסה של שערי צדק ⋅ הכלה: "קיבלתי על עצמי שמירת שבת להחלמתו של חתני ונדרתי שהחתונה תתקיים בבית החולים מיד כשהוא מתעורר. אני מודה לקב"ה 

ולצוות הרפואי שנלחם על חייו"

שערי צדק: מרפסת בית החולים הפכה לרחבת אולם חתונות

ושומרים על התו
מתחסנים עכשיו

משרד הבריאות מפעיל עבורכם מוקד מיוחד לסיוע 
בהתמודדות עם נגיף קורונה.

בכל מקרה של התפרצות ח״ו במוסד תוכלו ליצור 
קשר ולקבל הכוונה, בדיקות PCR, ובמקרה הצורך 

שינוע חולים למלוניות.

מעוניינים בניידות חיסון? אנחנו כאן בשבילכם.

משל״ט הישיבות זמין כל יום בין 9:00-22:00
לכל שאלה ובקשה צלצלו: 054-8998285

MashlatYeshivot@syn-rg-ai.com :או בדוא״ל

מתחסנים ושומרים על שגרה בטוחה.

מנהלי ישיבות וסמינרים 
שימו לב!



בית הארחה באוירה קיבוצית 
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים

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

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם

בואו להירגע במנרה לודג'
חייבים חופש?

ארוחת בוקר

סיורי עששיות 

בריכה עונתית
מתחם בולדר

פאנטופיה

מתחם נינג'ה

חדרי אירוח 

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

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

*האירוח כולל ארוחת בוקר בלבד



כ"ט חשוון תשפ"ב 10104/11/21 ברחובות

זעקת מנהלי הסמינרים

"אנשי העסקים בדובאי התעניינו 
באנשי ההייטק החרדים"

מאת: חיים רייך

בעקבות גזירת החינוך המאיימת על הסמינרים 
ו-ו', הגיעו מנהלי הסמינרים וראשי  לכיתות ה' 
איגוד הסמינרים לכנסת כדי להשתתף בישיבות 
זעקת  את  לזעוק  החרדיות,  הסיעות  של  הסיעה 

הבנות ולנסות להביא לפתרון.
תגרע  התקציבית  הגזירה  ההערכות,  פי  על 
שקלים,  מיליון  מחמישים  למעלה  מהסמינרים 
בישיבת  המקצוע.  לימודי  מרבית  את  ותעצור 
כי  הסמינרים  מנהלי  אמרו  התורה  יהדות  סיעת 
'בית  של  סגירה  זו  לפועל,  ייצא  אכן  הדבר  אם 
שהוקם  "הסיבה  ההיסטורית.  במתכונתו  יעקב' 
תצטרכנה  לא  שהבנות  כדי  הוא  יעקב'  'בית 
הסמינרים.  מנהלי  אמרו  זרים",  בשדות  לרעות 
"גזירת התקציב הזו תאלץ אותם לצאת ללמוד 
שסופו  גדול  לחורבן  ולהביא  רח"ל,  באקדמיה 

מי ישורנו".
יהדות התורה נשאו דברים  חברי הכנסת של 
בעד חשיבות המאבק, והבטיחו לקחת חלק ככל 
הדורות  גדולי  דברי  את  הביאו  הם  שיידרשו. 

חינוך  על  השמירה  חשיבות  על  ובהווה  בעבר 
הבנים  מחינוך  חשוב  פחות  לא  שהוא  הבנות, 
"נעשה  הדת.  יסודות  מושתת  ועליו  בישיבות, 
ככל שביכולתנו להביא לפתרון הבעיה, ולהסיר 
הבנות",  ראשי  מעל  המונפת  הגזירה  חרב  את 

אמרו.
לאחר מכן נפגשו עם חברי סיעת ש"ס. במהלך 
הישיבה המיוחדת אמר יו"ר התנועה ח"כ אריה 
מוסדות  כל  של  כאבם  את  כואב  הוא  כי  דרעי 
מוסדות  זה  ובכלל  שנפגעו  והחינוך  התורה 
ירד  הוא  האחרונה  בתקופה  כאשר  הסמינרים, 
התקציב  כמה  עד  לדעת  ולמד  הסוגיא  לעומק 
המדובר הוא אכן חיוני וקריטי עבור המוסדות. 

הסיעה  חברי  עם  יחד  התחייב  דרעי  ח"כ 
שהסמינרים  מנת  על  המאמצים  כל  את  לעשות 
וגם  הנוכחית,  השנה  של  התקציבים  את  יקבלו 

את אלו שמגיעים להם משנת הכספים שעברה.
מעודדים  מהמפגשים  יצאו  הסמינרים  מנהלי 
הציבור  שלוחי  הכנסת  חברי  כי  תקווה  ומלאי 
ככל  ויעשו  הקשה,  במאבק  לימינם  יעמדו  אכן 

שביכולתם על מנת למנוע את הגזירה הנוראה.

מאת: חיים רייך

הכשרות,  רפורמת  עם  סערה  שחולל  אחרי 
כהנא  מתן  דת  לשירותי  השר  של  הבא  הקרב 
הדתיות  המועצות  ראשי  מרבית  בהחלפת  הוא 

פירסם  שני  ביום  בארץ. 
בחדשות  שרקי  יאיר  העיתונאי 
כהנא  השר  של  בכוונתו  כי   12
 90 הקרובים  בחודשים  להחליף 
מתוך 130 ראשי מועצות דתיות.
 ,12 בחדשות  הדיווח  ע"פ 
בכוונת השר כהנא לפעול למינוי 
עדיפות  מתן  תוך  נשים,  יותר 
כהונה.  הגבלת  ועם   - לצעירים 
מועצות   130 ישנן  בישראל 
דתיות שמפעילות את כל שירותי 
ישראל:  במדינת  היהודיים  הדת 
מקוואות,  כשרות  נישואים, 
רוב  בראש  וכדומה.  קבורה 
המועצות הדתיות מכהן ממונה, 

שנבחר ישירות על ידי שרי הדתות לדורותיהם. 
בעוד 4 חודשים תפקע הכהונה של כ-90 מראשי 
להאריך  מתכוון  לא  כהנא  והשר  המועצות, 
מתכוון  הוא  אותם  השינויים  במסגרת  אותה. 

קריטריונים  פי  על  תיעשה  הבחירה  לערוך, 
חדשים או באמצעות הרכב שאמור לשקף את 

מרקם התושבים בתחומי המועצה. 
בנוסף, צפוי משרד הדתות להקים מאגר של 
הסף  כשתנאי  להיבחר,  יוכלו  ממנו  דת  אנשי 
גם  הוא תואר אקדמי – כאשר 

נשים יהיו חלק מהמאגר הזה.
על  הגיב  מקלב  אורי  ח"כ 
שלא  הדתות  שר  החלטת 
של  כהונתם  המשך  את  לאשר 
הדתיות  במועצות  ממונים   90
הדתות  "שר  ואמר:  בארץ 
פוליטיזציה  מכניס  כהנא 
לאחר  הדת.  לשירותי  למשרד 
פרסונלית  חקיקה  שהביא 
כלכליים  באינטרסים  נגועה 
הכשרות  ברפורמת  ואישיים 
ולאחר שייחס לעצמו סמכויות 
גופי  בתוך  וכלכליות  מנהליות 
הדתיות,  במועצות  הכשרות 
כעת הגיע עת המינויים ויישום מפת האינטרסים 
שלו על ידי מינוי מקורבים - שר הדתות כהנא 
פגע בכשרות ובסמכות הרבנית, כעת הוא פוגע 

בעובדי המועצות הדתית המסורים בארץ".

מאת: חיים רייך

במלאות שנה להסכמי אברהם, יצאה משלחת 
מכון  בהובלת  והייטק  עסקים  אנשי   200 של 
ימים  מספר  של  לביקור  הפועלים,  ובנק  היצוא 
חברי  ודובאי.  דאבי  אבו  האמירויות,  באיחוד 
הון,  אילי  ממשל,  בכירי  עם  נפגשו  המשלחת 
מדע  פיננסים,  אנשי  העסקים,  עולם  בכירי 
עסקיים  קשרים  ליצור  מנת  על  וטכנולוגיה, 

ולפתוח דלתות להזדמנויות לשיתופי פעולה.
הוזמן  קמא-טק  מנכ"ל  פרידמן  משה  הרב 
כאורח של מכון היצוא ובנק הפועלים להשתתף 

במשלחת ולייצג את סקטור ההייטק החרדי.
בין משתתפי המשלחת היו יו"ר בנק הפועלים 
ראובן קרופיק, מנכ"ל בנק הפועלים דב קוטלר, 
יאיר  צים  יו"ר  ברוך,  אדיב  היצוא  מכון  יו"ר 
המייצג  כהן,  יוסי  היוצא  המוסד  ראש  סרוסי, 
סופטבנק,  העולמית  ההשקעות  קרן  את  כיום 
פרופ׳  השומר  תל  שיבא  החולים  בית  מנכ"ל 
אברכהן,  איציק  שופרסל  מנכ"ל  קרייס,  יצחק 
מורן  דב  רד,  חברת  ונשיא  מנכ״ל  קשקש  אודי 

פלד  אלן  ונצ'רס,  גרוב  ההשקעות  קרן  מנהל 
מנהל קרן ההשקעות וינטאג', ועוד.

באירוע  השתתפה  המשלחת  המסע  במסגרת 
חנוכת הביתן הישראלי בתערוכת אקספו דובאי, 
 192 בהשתתפות  בעולם  הגדולה  התערוכה 
העולם  מכל  אדם  בני  מיליון   25 אשר  מדינות, 
את  הציג  הישראלי  הביתן  בה.  לבקר  מגיעים 
הטכנולוגיה  בתחומי  ישראל  מדינת  הישגי 
למיליוני  להתעניינות  מוקד  והיווה  וההייטק, 

המבקרים בתערוכה.
ציין  פרידמן  משה  הרב  טק,  קמא  מנכ"ל 
לטובה את היערכות הקהילה היהודית המקומית 
ביחד עם מארגני המשלחת מטעם בנק הפועלים 
ומכון היצוא : "בכל מקום היה לנו בית כנסת עם 
ספרי תורה ומניין לקיים את התפילות כהלכתן, 
וכל מה שהיה צריך  מסעדות כשרות למהדרין, 

היה מסודר על הצד הטוב ביותר. 
העסקים  "אנשי  כי  מציין  פרידמן  הרב 
הייטק  באנשי  רבה  התעניינות  גילו  המקומיים 
ציינו  המקומיים  כאשר  חרדים,  עסקים  ואנשי 
שהם מוקירים ומעריכים במיוחד אנשים החיים 

חיי אמונה ואורח חיים דתי, על פי כללי המוסר 
והצניעות". 

פרידמן הדגיש את הכבוד הגדול שהמקומיים 
המדעיים  ולהישגים  ישראל  למדינת  רוחשים 
הכבוד  את  לראות  "מרגש  שלה.  והטכנולוגיים 
מגלים  שהמקומיים  העצומה  והסקרנות  הרב 
כלפי ההישגים של מדינת ישראל, והרצון שלהם 
בשטחים  פעולה  עמנו  ולשתף  מאיתנו  ללמוד 

שונים, דבר מפתיע ומאד מרגש".
לקראת  אמר  ברוך  אדיב  היצוא,  מכון   יו"ר 
שיוצאת  העסקית  "המשלחת  נסיעת המשלחת: 
לאיחוד האמירויות בחלוף שנה מהסכמי אברהם 
המשותפת  לפעילות  המצטרף  שלב  עוד  היא 
חדש,  צוהר  נפתח  ההסכם  מאז  המדינות.  בין 
והכלכלה היא זו שמשנה את פני האזור ומהווה 
מכון  הקשרים.  להידוק  דיפלומטית  תשתית 
חוץ  סחר  מנהל  עם  ביחד  להוביל  שמח  היצוא 
הזדמנויות  של  רחב  מגוון  הכלכלה  במשרד 

עסקיות עבור התעשייה הישראלית". 
אמר  קוטלר  דב  הפועלים,  בנק  מנכ"ל 
הפועלים  "בנק  המשלחת:  נסיעת  לקראת 

המפרץ,  למדינות  הובלה  של  אסטרטגיה  אימץ 
פורצת  משלחת  תהיה  הנוכחית  והמשלחת 
שהיא   – דאבי  אבו  עם  הקשרים  ביצירת  דרך 
כידוע אחד המרכזים החשובים בעולם בתחומי 

הפיננסים, הסחר וההייטק".

ראשי ומנהלי הסמינרים מכל רחבי הארץ נפגשו עם חברי הכנסת של ש"ס ויהדות 
התורה כדי לטכס עצה במאבק על גזירת חינוך הבנות בישראל ישנן 130 מועצות דתיות שמפעילות את כל שירותי הדת היהודיים 

במדינת ישראל. בעוד 4 חודשים תפקע הכהונה של כ-90 מראשי המועצות, 
ובאופן חסר תקדים, השר כהנא לא מתכוון להאריך את כהונתם ולהחליפם 
במינויים חדשים, חלקם נשים ⋅ ח"כ אורי מקלב: "שר הדתות כהנא מכניס 

פוליטיזציה למשרד לשירותי הדת"

מנכ"ל קמא-טק הרב משה פרידמן, הוזמן לכינוס ההייטק העולמי בדובאי כאורח של מכון היצוא ובנק הפועלים שיזמו את משלחת בכירי המשק הישראלי למדינות המפרץ 
ולחנוכת הביתן הישראלי בתערוכת אקספו דובאי, התערוכה הגדולה בעולם בהשתתפות 192 מדינות ⋅ הרב פרידמן: "אנשי העסקים המקומיים גילו התעניינות רבה באנשי הייטק 

ואנשי עסקים חרדים, כאשר המקומיים ציינו שהם מוקירים ומעריכים במיוחד אנשים החיים חיי אמונה ואורח חיים דתי, על פי כללי המוסר והצניעות"

"נעשה כל שביכולתנו להביא לפתרון הבעיה, 
ולהסיר את חרב הגזירה המונפת מעל ראשי הבנות"

הקרב הבא של שר הדתות

במלאות שנה להסכמי אברהם עם מדינות המפרץ:

המטרה: החלפת 90 
ראשי מועצות דתיות

הרב פרידמן בוועידת ההייטק בדובאי

מנהלי הסמינרים בפגישה עם סיעת יהדות התורה מנהלי הסמינרים בפגישה עם סיעת ש"ס

השר מתן כהנא. צילום: דוברות הכנסת



1700-556-700
הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

תוצאות 
כבר

מהחודש 
הראשון!

כמוסות בוסטר קליר
+ בוסטר קליר קרם

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

booster.ttmisrael.com

עור חלק ובריא?

עכשיו זה
 אפשרי!

סובלים מאקנה?

אנחנו מחויבים לתהליך
עד לעור בריא וקורן!

השילוב המהפכני
לעור חלק בריא!

הפורמולה, פרי פיתוחה
של חברת TTM הישראלית,
מבוססת על תמציות צמחים
ומכילה ויטמינים ומינרלים
החשובים לבריאות העור

כמוסות בוסטר קליר
תוסף תזונה מהפכני - תרכובת 

נטורופתית מוכחת קלינית, 
המאזנת מצבי עור מדולק 

במקרים של אקנה

בוסטר קליר קרם
קרם לאיזון מצבי 

אקנה, אותו פיתחנו על 
בסיס תמציות צמחים 

המתאימות למצבי דלקת
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ליברמן, לא 
תנצח אותנו

"לא מחנכים ציבור שלם באמצעות גזירות"

"שר האוצר מנותק מהמציאות"

"משיתים עלינו מכה כלכלית אנושה"

הגזירה שניחתה ללא הכנה מוקדמת על מעונות 
היום והמשפחתונים, היא בל תסולח. אין לה שום 
הצדקה כלכלית, אלא רצון להצר את צעדיהם של 

האברכים לומדי התורה.
כאשר החלטתי לפתוח משפחתון, ידעתי במה 
הבית.  של  המפרנסת  להיות  ושעליי  כרוך  זה 
בחרתי בזה. רציתי שבעלי ישב וילמד בכולל כל 
להסתפק  הסכמתי  תורה.  של  בית  רציתי  היום. 
במועט בשביל להגשים את השאיפה להקים בית 

של תורה.
ברוך ה' שזכיתי לבעל שיושב ולומד כל היום. 
שכר  שיש  יודעת  אני  קשה,  עובדת  אני  כאשר 
למנוע  ליברמן  האוצר  שר  של  ההחלטה  לעמלי. 
לא  ההורים  שני  כאשר  היום  למעונות  סבסוד 
האברכים:  משפחות  לנו,  להגיד  נועדה  עובדים, 
אל תלמדו תורה. תעזבו את הכוללים וצאו לעבוד.
כפי  אותותיה.  את  נותנת  הגזירה  הרב,  לצערי 
תפוסת   - אשר  יעקב  הרב  ח"כ  השבוע  שאמר 
בלבד,  אחוז  ל-60  ירדה  יום  ברק  בבני  המענות 
משפחתונים נסגרים ונשים שהרוויחו בקושי שכר 
מינימום מאבדות את עבודתן. זה עצוב וזה כואב, 
אבל זה לא יחליש אותנו ולא יגרום לנו לוותר על 

הדבר החשוב מכל – בית של לומדי תורה.
הגזירות  יהיו  מלא:  בפה  להגיד  יכולה  אני 
אשלח  אוותר:  לא  החלום  על  אני   – יהיו  אשר 
את בעלי ללמוד בכולל, גם אם המשפחתון ייסגר 
ולא תהיה לי פרנסה. רק מי שחי חיים חומריים, 
מתייחס לבני אדם כאל פונקציה כלכלית. כאילו 
פרודוקטיביות  לפי  נמדד  בעולם  שלנו  שהקיום 
זה  הכל  לא  למשק.  תורם  הוא  מה  של  כלכלית 
כסף בחיים. לא הכל צריך להימדד במונחים של 
הכנסה והוצאה. יש לנו ערכים, נעלים וחשובים, 
שאף גזירה כלכלית לא תצליח לגרום לנו לזנוח 

את סט הערכים שגדלנו עליהם. 
אביגדור  האוצר  לשר  להתחייב  יכולה  אני 
תוכלו  לא  הזו:  בהצעה  שתמך  מי  ולכל  ליברמן 
לנו. אנחנו חזקים ממכם. כוחו של לימוד תורה, 
עצום יותר מכוחה של כל ממשלה. ידענו חיי דחק 

אבל אנחנו יודעים שבד בבד בחרנו בחיי נצח.

יודע כל מנהל מוסד שיוקר המחיה הוא אחד מאבני הנגף, כאשר 
שבו  חינוכי  מוסד  של  השוטפות  ההוצאות  שנתי.  תקציב  מתכננים 

לומדים מעל 300 תלמידים בתנאי פנימייה, מגיע למיליוני שקלים. 
האוצר,  משרד  שהשית  הגזירות  רצף 
יחד עם הקיצוץ בתקציב הישיבות, מעמיד 
רבים ממנהלי המוסדות בפני שוקת כלכלית 
גדלו.  ההוצאות  פחתו,  ההכנסות  שבורה. 
העובדה שמחירי הכלים החד פעמיים זינקה 
השבוע, יחד עם המס על רכישת משקאות 
ממותקים, מעמיקה את הבור התקציבי של 

רבים ממוסדות הלימוד הישיבתיים.
מחנכים  לא  להכעיס.  מס  לזה  קורא  אני 
ציבור שלם באמצעות הטלת גזירות והגדלת 

נחשב לאוכלוסיה מוחלשת  ציבור שבהגדרה  בוודאי לא על  מיסים, 
מבחינה כלכלית. אין כאן שום רצון להיטיב עם הציבור או לחנך אותו 
מחדש כדי שיפחית את הצריכה. מי שמכיר את ה-DNA של הציבור 
החרדי יודע ששום גזירה לא תגרום לו לשנות כי הוא זה מאורח חייו. 
בוודאי לא שר אוצר שהצהיר שהחלום שלו הוא להעלות את הציבור 

החרדי על מריצות ולשלוח אותו למיזבללה.
הרבים  החסד  ובאנשי  החסד  בעוצמת  ידוע  החרדי,  הציבור 
ראשונים  ניצנים  רואים  אנחנו  כיום  כבר  דורש.  לכל  שמסייעים 
לסייע  שבכוונתם  ועמותות  ארגונים  של 
במכירות המוניות של מוצרי חד פעמי ושל 

משקאות ממותגים. 
כולנו  על  תקשה  ליברמן  של  הגזירה 
ההוצאה  את  ותגדיל  הרחוק  בטווח 
ובוודאי  מאיתנו  אחד  כל  של  המשפחתית 
הישיבות  של  החודשית  ההוצאה  את 

ומוסדות החינוך. 
משרי  חלק  שעבור  יודעים  אנחנו 
פחות  חשובים  אנחנו  הנוכחית,  הממשלה 
מחתולי הרחוב. עבורם נמצא תקציב של 12 מיליון שקלים. אך חשוב 
לזכור: עולם הישיבות שרד וישרוד כל גזירה כלכלית או רוחנית. פח 
האשפה של ההיסטוריה מלא באישים שביקשו להצר את צעדיהם של 
לומדי התורה. אף מזימה לא צלחה. גם השתת מיסים שפוגעת בעיקר 

בציבור החרדי, לא תצלח.

היא  פעמי,  חד  מוצרי  על  מס  להטיל  ההחלטה 
ובהעדר הבנה  שערורייה שגובלת באטימות מצד אחד 

של צורכי הציבור החרדי.
ללא  בחיים  שבחרו  החרדיות,  המשפחות  מרבית 
בדיוק  מותרות.  איננה  פעמי  חד  מוצרי  קניית  מותרות, 
מוצרים  ושאר  טיטולים  מטרנה,  קונים  שאנו  כפי 
בסיסיים, גם מוצרי חד פעמי הם חלק מחבילת הבסיס 
המשפחתית. אלה לא מותרות. רק מי שמגדל משפחה 
תמיד  לא  המשמעות.  את  להבין  יכול  ילדים  ברוכת 
היא  כשבמקביל  כלים  להדיח  לעמוד  יכולה  האמא 
צריכה להיות עקרת בית במשרה מלאה: לבשל, לכבס, 

שיעורי בית וכדו'. 
ליברמן,  אביגדור  האוצר  שר  של  ההזויות  ההצעות 
שהציבור החרדי יקנה מדיחי כלים, הן כל כך מנותקות 

מהמציאות ומקוממות, שלא ברור כיצד ההצעות הללו 
עוברות בשקט. המטרה שלו הייתה מלכתחילה להטיל 
מס שיפגע בציבור החרדי. זה לא יפגע בשותי האספרסו 
בכוסות חד פעמיות בתל אביב, ולא יפגע במאות חברות 
לא  שעליהן  פלסטיק  באריזות  ארוזה  שלהן  שהתוצרת 

חל המס החדש.
אם ליברמן היה דואג לאיכות הסביבה הוא היה בודק 
ומגלה ש-94% מהזיהום שנגרם כתוצאה משימוש בכלי 
פלסטיק, אינו קשור למוצרי החד פעמי שמהווים רק 6% 
ניתן להשית מס  פעמי  הכלים החד  רק שעל  מהזיהום. 
יקר בגלל שהניזוקים העיקריים הן המשפחות החרדיות, 
יחול המס  לא  זאת, על שאר מוצרי הפלסטיק  ולעומת 
החדש, משום ששר האוצר חושש להתעמת עם החברות 

הגדולות במשק, שהן למעשה המזהמות הגדולות.

היא  רכב.  נזק לכל מי שמחזיק בבעלותו  היא  עליית מחירי הדלק, 
היסעים.  שירותי  במתן  עוסק  שלפרנסתו  למי  כפול  נזק 
כבעל חברת הסעות שמחזיק צי של מספר רכבים, כולל 
עליית מחירי  נוסעים,   20-23 ורכבים להסעת  מיניבוסים 

הדלק האחרונה היא נזק שגורם להפסד כספי.
בתחילת החודש נרשמה עלייה משמעותית של 23 אג' 
נוספים על כל ליטר דלק והמחיר המירבי לליטר עומד על 
6.62 ש"ח. מאז חודש נובמבר בשנה שעברה עלו מחירי 

הדלק ב-24%. 
בפגיעה  מדובר  בתחום,  העוסקים  רבים  ועבור  עבורי 
בפועל  ראשית,  סיבות:  מכמה  משמעותית,  כלכלית 
 7 כמעט  הוא  דלק  לליטר  משלמים  שאנחנו  המחיר 
שקלים, משום שאנחנו מתדלקים באמצעות דלקן ועם כל 
עמלות התיווך המחיר מגיע לכמעט שבעה שקלים לליטר 
דלק. שנית, בתקופת הקורונה, בגלל שכמעט ולא הייתה 
אחוז,  בחמישים  ירדו  העבודה  היקפי  נכנסת,  תיירות 

משום שכמחצית מהנסיעות הן של תיירים, ומלבד זאת, כדי לשרוד, 

אחוזים.   15 עד  בעשרה  מחירים  להוריד  הקורונה  בתקופת  נאלצנו 
תוסיפו לזה את העובדה שהמדינה מחייבת אותנו לשלם 
טסט  מעין  בטיחות,  קצין  של  בדיקה  על  שקלים  מאות 
אוטובוס  בכל  להתקין  שחוייבנו  העובדה  ואת  חודשי 
של  בעלות  באוטובוס  ילדים  שכחת  למניעת  מערכת 
5,000 ₪ ועוד הוצאות רבות נוספות, ותבינו שאין כמעט 
רווח. כמה אפשר להטיל עוד מיסים ועוד עלייה במחירי 

הדלק? מאיפה יבוא הרווח?
בקורונה,  שנפגעו  התיירות  חברות  נוסף:  ואבסורד 
הוא  שלהן  שהמקצוע  הסעות  חברות  פיצויים.  קיבלו 

להסיע תיירים, לא היו זכאיות לפיצויים.
בשורה התחתונה: העלאת מחירי הדלק, משיתה עלינו 
בעלי  תתעשת,  לא  הממשלה  אם  אנושה.  כלכלית  מכה 
מהמדינה,  סובסידות  מקבלים  שלא  ההסעות,  חברות 
באופן  מחירים  להעלות  או  החברה  את  לסגור  ייאלצו 
דרסטי. הגיע הזמן שהמדינה תתעשת. הגיע הזמן שיקבלו 
החלטות שלא מכבידות על ענף שלם שנמצא גם ככה בקשיים כלכליים.

ארבעה מונולוגים על יוקר המחיה ושורת הגזירות של משרד האוצר שפוגעות בציבור החרדי מיוחד: 

רחל קוגן, מנהלת משפחתון
על גזירת המעונות

הרב יעקב לוי מנהל מוסד חינוכי

על גזירת המשקאות הממותקים

יהודה, אב ל-7 ילדים

על העלאת מוצרי החד פעמי

קובי חן, בעל חברת הסעות 

על עליית מחירי הדלק:

צילום: אלחנן פלאח

קובי חן

צילום: אלחנן פלאח
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מזה!
עזבו את כל הדיאטות
שניסיתם עד היום
והכירו את הדבר האמיתי: 

הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

הפיתוח המוביל בארץ 
ובעולם לירידה במשקל
באופן מהיר וקל!

ק"ג
פחות

בחודש!
הערכה כוללת 2 מוצרים 5

ותפריט אישי שנבנה במיוחד 
עבורכם על ידי נטורופתית 

בכירה, בהתאמה לנתוני 
ה-BMI והעדפות האכילה.

איתכם לאורך כל הדרך!
ליווי אישי על ידי יועץ 

החברה לשאלות, חיזוקים 
ומעקב לאורך תהליך הירידה 

במשקל עד לתוצאה רצויה.

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

תוסף תזונה 100% טבעי
המכיל תמציות צמחים 

מובחרות המשפיעות על
חילוף החומרים בגוף

ועל תחושת הרעב.

xs.ttmisrael.com

-אקסטרה סמול

עד-
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על סדר היום
אבי גרינצייג

לו  מלקט  בנט  נפתלי  הממשלה  שראש  בזמן 
שהוא  תבל'  ומנהיגי  'אני  לאלבום  נוספות  תמונות 
תוך  האחרונים,  החודשים  בארבעת  בונה בשקיקה 
של  סקוטי  בנוסח  המוריקים  במדשאות  סיבוב 
להחריד  בזבזני  טיול  במסגרת  הקסומה,  גלאזגו 
כי  התבשר  הוא  תוחלת,  חסרת  אקלים  לועידת 
על  מהימן  סקר  מצביע  הבחירות,  מאז  לראשונה 
נכנס  ובכך  עובר את אחוז החסימה,  לא  כך שהוא 
לתחרות לא מחמיאה עם אהוד אולמרט על תואר 
התמיכה  שיעור  בעל  המכהן  הממשלה  'ראש 

הציבורית הנמוכה ביותר'.
העברת  שבוע  פתיחת  עם  פורסמו  סקרים  שני 
מצבו  כי  לומר  ניתן  ובעקבותיהם  המדינה,  תקציב 
יותר,  טוב  היה  לא  מעולם  ימין-חרדים  בלוק  של 
גיסא,  מחד  יותר.  גרוע  היה  לא  גם  מעולם  אך 
מי  את  תלוי  ל56-59,  מנדטים  מ-52  מתחזק  הוא 
)ימינה  הביניים  ממפלגות  אחת  ולפחות  שואלים, 
החסימה.  אחוז  את  עוברת  לא  חדשה(  ותקווה 
מאידך, כל סקר כזה מהווה שכבת דבק נוספת על 
כיסאותיהם של חברי הקואליציה, 
לשטעלע  בבעתה  שנצמדים 
הבוחר.  מדין  וחוששים  הנוכחית 
ככל וזה תלוי בהם, הבחירות לא 

יתקיימו בעתיד הנראה לעין.
המגמות  את  בוחנים  אם 
לעומק,  יותר  מעט  בסקרים 
חשובות:  נקודות  כמה  מגלים 
של  עקבית  נזילה  ישנה  ראשית, 
המפלגה,  )לא  ימינה  מנדטים 
הקולות  מאגר  על  בדגש  כמובן(, 
המידלדל של בנט וסער ואולי גם 
יציב  גידול  מסתמן  שנית,  איווט. 
ביחס  הערבי,  במגזר  בהצבעה 
מהסיבוב  יותר   20% לפחות  של 
האחרון, גידול השקול לשניים עד 
שלושה מנדטים נוספים לרשימות 

הערביות.
את  אליו  מרכז  הליכוד  בנוסף, 
בסקר  האבודים.  הקולות  מרבית 
ביום  שפורסם  פוקס  קמיל  של 
שלושים  כבר  נתניהו  מקבל  שני, 
לאכזב  לי  צר  מנדטים.  ושישה 
את ח"כ יולי אדלשטיין, אבל עם 
הולך  לא  מנהיג  אף  כזה  מספר 
לשום מקום. בסקרים הטריים יש 
חשובות  בלתי  תנודות  כמה  עוד 
כמו  השמאל,  גוש  בתוככי  כרגע 
התחזקותה המסתמנת של מיכאלי 
לעומת היחלשות אפשרית של מרצ, אבל אף אחת 

מהרשימות אינה בסכנת הכחדה. לפחות בינתיים.
רוח,  מצב  לבנט  הוסיף  אולי  בגלאזגו  הטיול 
אבל בשביל לאסוף מנדטים הוא צריך להתעסק עם 
הניסוח  פי  שעל  כאלו  אחר,  מסוג  אקלים  משברי 
את  יערות.  בהצתת  עסוקים  במחוזותינו  המקובל 
ההתחממות  מעניינת  הממוצע  הישראלי  המצביע 
כמשמעו.  פשוטו  דאשתקד,  כשלג  הגלובאלית 
עמוק  עמוק  נטועים  בעניין,  שעסוקים  הבודדים 

במחוזות השמאל הקיצון.

זכות,  לכף  הממשלה  ראש  את  לדון  ניתן  אבל 
אמנם פליטת הפחמן הדו חמצני הנדרשת להטסת 
המשלחת השנייה בגודלה לכנס - שקולה מן הסתם 
מחסנים  רשת  ידי  על  הארץ  לכדור  שייגרם  לנזק 
ספק  ללא  נזקק  בנט  עדיין,  פעמי.  חד  של  שלמה 
להתאוששות קלה אחרי סוף שבוע לא פשוט, עם 
ותחקירים  הקלטות  משברים,  של  ארוכה  רשימה 
כולל  לא  ולרוחב.  לאורך  ממשלתו  את  שפצעו 

גיבושון מקרטע שהתקיים באופן חלקי.

על שטחיים ופיגועים
עת  שעבר,  רביעי  ביום  כבר  התחילו  החריקות 
שחשפו  פנימיות  הקלטות   12 בחדשות  התפרסמו 
את דעתה של שרת הפנים, איילת שקד, על שותפיה 
לשולחן הממשלה – שר הביטחון בני גנץ ובעיקר 

שר החוץ, יאיר לפיד.
"לפיד אדם שטחי. בכל שבוע הוא עושה פיגוע 
ואף אחד לא יודע על זה", סיפרה שקד. "הוא עשה 
את זה מול הירדנים ומול האמריקאים ונפתלי )בנט( 
חילץ אותנו". שקד גם הסבירה למה אינה בטוחה 
שהרוטציה בראשות הממשלה תצא לפועל, וקינחה 
הוא  העסק,  את  יפרק  "הוא  כי  גנץ  כלפי  באמירה 

גרוע יותר מלפיד".
לעימות  הדברים  את  לקשר  מיהרו  לכת  מיטיבי 
האחרונים,  בשבועות  ושקד  לפיד  בין  המתמשך 
שני  הפרשנים.  טורי  בין  ברמזים  נוהל  שעיקרו 
הצדדים מיהרו כמובן לשחרר הצהרות מלאות פיוס, 
והתפוררות  בממשלה  קרע  למנוע  מהיר  בניסיון 
של  לזכותה  התקציב.  לפני  רגע  הקואליציה  של 
שקד ייאמר כי לא היה בדבריה חידוש מיוחד, את 
כל  לעין  לחשוף  הספיק  הוא  לפיד  של  השטחיות 
הרוטציה  כי  המפוכחת  ההערכה  וגם  ושוב,  שוב 
אינה  דבר,  של  בסופו  לפועל  לצאת  שלא  עשויה 

סקופ מרעיש כל כך.
באיתור  התקשורת  עסקה  נוספת  יממה  במשך 
בהם  המדוברים,  המדיניים  הפיגועים  שלושת 
בירושלים,  האמריקנית  הקונסוליה  פתיחת  פרשת 
ההתחייבות למדיניות 'אין הפתעות' מול האמריקנים 
בנוגע  לירדנים  שניתנה  כלשהי  דתית  והתחייבות 
הציטוט  לפרסום  עד  זאת  כל  אקצא,  אל  למסגד 

ראש  של  מתוצרתו  הפעם  הבא, 
הממשלה עצמו.

הפוליטי  הפרשן  של  הפרסום  לפי 
לפני  מיממה  פחות  סגל,  עמית 
בנט  אמר  הקואליציוני,  הגיבושון 
הוא  כי  סגורות  בשיחות  לאחרונה 
לפי  תתקיים.  לא  שהרוטציה  מעריך 
בסבירות  תתפרק  "הממשלה  בנט, 
מועד  ובין  התקציב  בין  מבוטלת  לא 
שוב  סיבות".  ממגוון  החילופים, 
לכשעצמם  הדברים  כי  לומר,  צריך 
זהות  למעט  כך,  כל  מרעישים  אינם 
הפרת  את  הסביר  הרי  בנט  הדובר. 
בכך  הסיטונאית  הבחירות  הבטחות 
אותה  את  לקיים  מתעקש  שהוא 
בחירות  שתמנע  ליבתית'  'הבטחה 

של  שימיה  הכי  בלאו  משוכנע  הוא  אם  חמישיות. 
את  לבצע  לו  שהיה  הקייס  מה  ספורים,  הממשלה 

הצעד מלכתחילה?
'ימינה'  של  בצמד חמד  לחשוד  מיהרו  ציניקנים 
אם  מתואם.  באופן  דלפו  שההקלטות  ולהניח 
שקד,  של  מדרשה  מבית  קודמות  בהקלטות  ניזכר 
'טבעית'  )הקלטה  המפתיע  בניקיונן  ובהתחשב 
מלווה ברעשי רקע, ובדרך כלל היא מקוטעת ואינה 
טעם  בנותן  יש  סדורה(,  אקטואלית  משנה  מציגה 
להרגיע  בניסיון  מדובר  ולפיה  הטענה  את  להציג 
יאמרו  הנה,  הימני.  ה'בייס'  שרידי  של  הלחץ  את 
בנט ושקד, גם אנחנו לא בטוחים שהתהליך יימשך 
במועד  רשמי  באופן  השלטון  את  יקבל  והשמאל 

שהובטח לו. הניחו לנו, לפחות בינתיים.

מסלול הדמים
הקלטות וקטטות פנימיות הן עניין בעיקר למדורי 
מדובאי  מעשיות  בין  נייעס,  ולמקווה  רכילות 
האמיתי  הסיפור  לים,  מעבר  מסעות  על  לדיווחים 
ולבטח  לגזרים,  הממשלה  את  לקרוע  עשוי  שעוד 
הוא  בקלפי,  העתידית  הקהל  דעת  על  להשליך 
איילה  העיתונאית  השבוע  בסוף  שחשפה  תחקיר 
משותפת  עבודה  על  בהתבסס   ,13 בחדשות  חסון 
השכולות  המשפחות  ופורום  כאן'  'עד  ארגון  של 
תמונה מפחידה של  עולה  וממנו  בחיים',  'בוחרים 

צנרת הכספים המנוהלת על ידי רע"מ ושלוחותיה.
תוכנם  את  כאן  נפרט  לא  מקום,  חוסר  מפאת 
נתמצת  רק  התחקיר,  עמודי  שמונים  של  המלא 
הזרוע  לצד  מפעילה  האסלאמית  התנועה  בקצרה: 
שאחת  'צדקה',  עמותות  גם  רע"מ  של  הפוליטית 
מיליוני  של  בסכומים  כספים  מחלקת  לפחות  מהן 
שקלים בשנה למשפחות ה'שאהידים' ברצועת עזה. 
מנהלי העמותה תועדו לצד בכירי חמאס באירועים 
שונים ברצועה, וכמו גם – למרבה הבושה – לצד 
ראשי ממשלת ישראל בתמונת החתימה על ההסכם 

הקואליציוני.
חמישים  אותם  של  גורלם  הוא  הגדול  החשש 
המיסים  משלם  מכספי  שקלים  מיליארד  ושלושה 
רשויות  של  לידיהן  להגיע  שאמורים  הישראלי, 

משבר ואקלים

ציניקנים מיהרו לחשוד 
בצמד חמד של 'ימינה' ולהניח 
שההקלטות דלפו באופן 
מתואם. אם ניזכר בהקלטות 
קודמות מבית מדרשה של שקד, 
ובהתחשב בניקיונן המפתיע 
)הקלטה 'טבעית' מלווה ברעשי 
רקע, ובדרך כלל היא מקוטעת 
ואינה מציגה משנה אקטואלית 
סדורה(, יש בנותן טעם להציג 
את הטענה ולפיה מדובר בניסיון 
להרגיע את הלחץ של שרידי 
ה'בייס' הימני. הנה, יאמרו בנט 
ושקד, גם אנחנו לא בטוחים 
שהתהליך יימשך והשמאל יקבל 
את השלטון באופן רשמי במועד 
שהובטח לו. הניחו לנו, לפחות 
בינתיים

 יחזור לחיקו 
של עבאס? 
יו"ר תע"ל ח"כ 
אחמד טיבי
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התחקיר,  לפי  רע"מ.  בהכוונת  שונות  מקומיות 
בחודשים  השיקו  כבר  המדוברות  העמותות 
צפויות  האחרונות  ואלו  קש,  חברות  האחרונים 
לקבל  המקומיות,  ברשויות  שונים  במכרזים  לזכות 
אותו  ולנתב  הקואליציוני  מהכסף  גדולים  חלקים 
העמותות,  של  הבנק  לחשבונות  למעלה,  בחזרה 
שיזרימו אותו היישר לידי משפחות המחבלים. הזיה 

מוחלטת.
אם לא די בכך, נחשף השבוע גם כי עלא ג'בארין, 
בתור  והבא  לכנסת  רע"מ  ברשימת  השישי  המקום 
לפני  שיתף  וכאשר,  אם  במליאה  לחבריו  להצטרף 
את  המהלל  שיר  החברתיות  ברשתות  כשנתיים 
הג'יהאד נגד ישראל, בצירוף הכיתוב "אין לנו פתרון 
התעלמו  ברע"מ  שהידים".  מות  או  ניצחון  מלבד 
מהפרסום ומיותר לציין שג'בארין לא נדרש לחזור 

בו מדבריו, אפילו באופן סמלי.
שני  ביום  להציע  עבאס  מיהר  מתוחכם,  בצעד 
הסכום  מתוך  שקל  מיליון  מאה  להעביר  בלילה 
למעשה  כשהוא  החרדי.  המגזר  עבור   – לו  שיועד 
להסטת  ניסיון  תמורה:  באפס  קופונים  שני  גוזר 
של  הענפים  קשריה  על  מהתחקיר  הציבורי  הדיון 
תנועתו עם החמאס וניסיון לייצר חיבור עם הציבור 
החרדי, שיאפשר לו גם לגבות תגמול בעתיד. אפס 
עבאס  כך  גם  כי  מעריכים  שבאוצר  משום  תמורה, 
יתקשה לנצל את מלוא הסכום שהוקצב לו, ואחוזים 
ניכרים יישארו בלאו הכי בקופת המדינה. הנציגות 
ההצעה  את  דחתה  ומהיר,  חכם  בצעד  החרדית, 

הנדיבה בשתי ידיים. 

אין צפי להפתעות
מליאת  החלה  שלישי  יום  של  הבוקר  בשעות 
הכנסת בדיוני התקציב, בטקס ארוך במיוחד שצפוי 
יום  בוקר  עד  ברצף,  שעות  ל-72  קרוב  להימשך 
הזמן  כמחצית  תוקדש  הלו"ז המתוכנן,  לפי  שישי. 
פיליבסטר  מסעות  משמימים,  ונאומים  לדיונים 
וקטטות צבעוניות כמקובל, ואילו המחצית השנייה 
סעיפים  על  הצבעות  מאות  קרי,  בתכלס,  תעסוק 
והסתייגויות בקריאה שניה ושלישית, במסגרת חוק 
את  והכולל  אליו  הנלווה  ההסדרים  וחוק  התקציב 

שלל הרפורמות המתוכננות.
הכנסת  יו"ר  בין  עקרונית  קטטה  נרשמה  תחילה 
מיקי לוי לשר האוצר ומדיח הכלים איווט ליברמן. 
התקציב,  חוק  את  תחילה  להעביר  העדיף  הראשון 
כדי לוודא שהכנסת לא תתפזר, ורק לאחר מכן את 
ביכר  מצדו,  ביתנו,  ישראל  יו"ר  ההסדרים.  חוק 

לוודא  כדי  ההסדרים,  חוק  את  תחילה  להעביר 
שח"כים סוררים יצביעו כמו חיילים, לפני שיבטיחו 
הוסכם  לבסוף  התקציב.  בחוק  בכנסת  עתידם  את 
הקריטי   2021 תקציב  להצבעה  יועלה  קודם  כי 
כך  להישרדות לפחות עד חודש מרץ הקרוב. אחר 

יעלה חוק ההסדרים ומיד אחריו תקציב 2022. 
ללא  להתנהל  כולו  התהליך  אמור  פניו,  על 
תקלות. למרות הצהרותיה של הרשימה המשותפת 
מוחלט  באופן  תתנגד  היא  כי  סיעותיה  שלוש  על 
הממשלה,  את  להפיל  כדי  הכל  ותעשה  לתקציב 
אולי מתוך הבנה שמי שיגזור קופון במגזר הערבי 
אפילו  כרגע  אין  עבאס,  מנסור  המר  היריב  יהיה 
חבר קואליציה אחד שאמור לערוק בדקה התשעים 
בידי  ייוותר  כזה,  יהיה  אם  גם  העסק.  את  ולסבך 
הקואליציה זמן פציעות קצר של כמה ימים, בניסיון 
חלקים  או  המשותפת  הרשימה  מול  הסדר  לגבש 
ממנה, כדי להעביר את התקציב עד למועד האחרון 

בשבוע הבא ולהימנע מפיזור הכנסת.
כפי שנכתב כאן לא אחת, הדגש במקרה כזה יהיה 
ח"כ  וגיסו  טיבי  אחמד  ח"כ  תע"ל,  ח"כי  שני  על 
אוסאמה סעדי. ברע"מ כבר היה מי שהזכיר לטיבי 
נשכחות עת רצו שתי הרשימות יחד, תוך רמיזה עבה 
כי טיבי יוכל גם בעתיד למצוא את מקומו בצוותא 
חדא עם עבאס. טיבי מצדו יבחן כל הצעה לגופה, 
ואם הדיבידנד המוצע ימצא חן בעיניו, לא מן הנמנע 

שהוא ייעדר או אפילו יתמוך בתקציב, לפי הצורך.
אחד  עם  להפתיע  מאיימים  וגם  מקווים  בימין 
המשפחות  קמפיין  בעקבות  אם  שיתנגד,  הח"כים 
נימוקים  בגלל  ואם  כאן'  'עד  ותחקיר  השכולות 
תולים  לחילופין,  אישית.  אכזבה  או  מצפוניים 
וחוק  לוי  מיקי  נוסח  אנוש  בטעויות  תקוות  שם 
קואליציה  חברי  של  קלות  בהצקות  או  הדיינים 
הסעיפים  באחד  ההצבעה  את  שישבשו  פגועים, 
ארוכות של  או ההסתייגויות, במה שיוביל לשעות 
משיכת זמן בועדות ובסבירות גבוהה לדחיית סיום 
לדד  ונראה  סמוך  הבא,  השבוע  לתחילת  התהליך 

ליין האחרון.
באופן  שנשמרו  התורה  עולם  תקציבי  למעט 
רבבות  של  בכיסיהן  הישירה  הפגיעה  תהיה  יחסי, 
אלפי  בין  שינוע  בסכום  החרדי,  במגזר  משפחות 
במעונות  הקיצוץ  לשנה.  שקלים  אלפי  לעשרות 
אחד,  סעיף  רק  הוא  משפטי  בסבך  עדיין  שנתון 
הענבים  ומיץ  פעמי  החד  מחירי  התייקרות  גם  כך 
ועליית מחירים נוספת בשלל מוצרי צריכה. ואם יש 
ישראל  מדינת  הכלכלי של  מי שחושב שמצבה  אי 
ברשימת  שיעיין  לו  מוטב  חגורה,  הידוק  דורש 
הבזבוזים שאושרה בשבוע שעבר במסגרת הכספים 

הקואליציוניים, כולל תקצוב נאה לרפורמים ואפילו 
מיליוני שקלים לטיפול ב...חתולים.

משפחת  היא  מהגזירות  להיפגע  צפויה  שלא  מי 
מוחלט  זלזול  תוך  השבוע,  רק  המורחבת.  לפיד 
במראית עין של ניגוד עניינים והתעלמות מהבטחות 
וראש הממשלה החלופי  עתיד  יש  יו"ר  מינה  עבר, 
צביעות  במפגן  קק"ל.  לדירקטוריון  גיסתו  את 
האופוזיציה  למתקפות  להגיב  לפיד  מיהר  מרהיב 
ובעיקר ראש האופוזיציה, כי המינוי החדש מטעמו 
"עובדת שם מהבוקר עד הערב רק כדי לחסום את 

השחיתות שהוא והחברים שלו השאירו שם".
הראשון להעמיד את לפיד על שגיאתו היה יו"ר 
סמוטריץ'  הזכיר  ומושחז,  חד  הדתית,  הציונות 
ללפיד שהיו"ר האחרון של קק"ל היה דני עטר, איש 
לקואליציה.  לפיד  של  שותפתו   – העבודה  מפלגת 

הרבה  שעל  ללפיד  אנחנו  גם  נזכיר 
פחות מזה נפתחו כאן תיקים בעבר.

הקרב על וירג'יניה
מעבר  קטנה  בקפיצה  נסיים 
קוראים  שאתם  בשעה  לאוקיינוס: 
קולות  נספרים  הללו,  השורות  את 
וירג'יניה.  מושל  למשרת  המצביעים 
וחסר  גרידא  פנימי  עניין  פניו,  על 
חשיבות. אולם לאור קריסת התמיכה 
חסר  לשפל  בסקרים  ביידן  בנשיא 
בקדימון  שמדובר  והתחושה  תקדים, 
לקונגרס  האמצע  בחירות  לקראת 
כולה  ארה"ב  עוקבת  הבאה,  בשנה 

בעניין אחרי הנעשה.
מתמודד  אחד  מצד  רקע:  קצת 
הדמוקרטי  והמועמד  לשעבר  המושל 
שלטו  בה  במדינה  מקאליף,  טרי 
 .2009 מאז  דמוקרטיים  מושלים 
יאנגקין,  גלן  מתמודד  השני,  מהצד 
לשעבר מנכ"ל קבוצת קרלייל לניהול 

הון פרטי.
הנשיא ביידן, סגניתו קמלה האריס 
אובמה  ברק  לשעבר  הנשיא  ואפילו 
של  במועמדותו  לתמוך  התגייסו 
מקאליף, אולם לפחות על פי הסקרים, 
נראה כי ההתגייסות רק יצרה בומרנג 

השורות,  כתיבת  לשעת  ונכון  במועמדותו,  שפגעה 
שעשויות  בבחירות  קל,  יתרון  עם  מוביל  יאנגקין 
לסמן את היעד אליו תפנה ארה"ב בשנים הקרובות.

מטפל במשבר הלא נכון. ראש הממשלה נפתלי בנט, בטקס קבלת הפנים של ועידת האו"ם לשינוי האקלים, עם ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, ומזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש

למעט תקציבי עולם התורה 
שנשמרו באופן יחסי, תהיה 

הפגיעה הישירה בכיסיהן של 
רבבות משפחות במגזר החרדי, 
בסכום שינוע בין אלפי לעשרות 

אלפי שקלים לשנה. הקיצוץ 
במעונות שנתון עדיין בסבך 

משפטי הוא רק סעיף אחד, כך 
גם התייקרות מחירי החד פעמי 

ומיץ הענבים ועליית מחירים 
נוספת בשלל מוצרי צריכה. 

ואם יש אי מי שחושב שמצבה 
הכלכלי של מדינת ישראל דורש 

הידוק חגורה, מוטב לו שיעיין 
ברשימת הבזבוזים שאושרה 

בשבוע שעבר במסגרת הכספים 
הקואליציוניים, כולל תקצוב נאה 
לרפורמים ואפילו מיליוני שקלים 

לטיפול ב...חתולים
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 ידו מושטת באופן אינסטינקטיבי אל עקבו של עשו לעצור 
אותו, למרות שהוא יודע היטב שאינו יכול לשנות את 

המציאות ולמנוע מעשו לצאת ראשון.
הלהט הזה הבוער בליבו של הצדיק לא הולך ריקם. אמנם 
עשו יצא ראשון וזכה בבכורה, אבל זה רק זמני. בסופו של 

דבר, בזכות ההשתוקקות האדירה של יעקב לזכות בבכורה - 
הוא אכן זכה לה.

מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

וידו אוחזת בעקב עשיו
יעקב ועשו, כל אחד מהם רצה לצאת ראשון, כדי להיות בכור. לבסוף 
יצא עשו ראשון והוא זכה בבכורה. אם כן, יש להבין לשם מה יעקב אחז 

בעקב של עשו בעת הלידה, מה זה הועיל לו? 
אלא, זו דרכם של צדיקים. גם לאחר שהצדיק נוכח לדעת שלא עלה בידו להשיג 
את מבוקשו, הוא לא אומר לעצמו: 'טוב, אני את שלי עשיתי. ניסיתי, לא הצלחתי׳ 
על  שוקט  אינו  הוא  הכשלון  עם  להשלים  מסוגל  לא  שהוא  כיון  לדרכו.  והולך   -

שמריו. הדבר ממשיך להסעיר את רוחו ואינו נותן מנוח לנפשו.
המעלות  כל  עם  לבכורה,  זוכה  הוא  ובכך  ראשון,  יוצא  עשו  את  רואה  יעקב 
הרוחניות הגדולות הנלוות לה. הוא אינו משלים עם הדבר. הוא כל כך משתוקק 
בקרבו.  לסעור  ממשיך  הוא   - בידו  עלה  וכשלא  להשיגה,  יוצאת  נפשו  לבכורה. 
אחיזתו בעקב עשו היא פעולה טבעית של מי שאינו מסוגל להשלים עם הדבר. ידו 
מושטת באופן אינסטינקטיבי אל עקבו של עשו לעצור אותו, למרות שהוא יודע 

היטב שאינו יכול לשנות את המציאות ולמנוע מעשו לצאת ראשון.
הלהט הזה הבוער בליבו של הצדיק לא הולך ריקם. אמנם עשו יצא ראשון וזכה 
בבכורה, אבל זה רק זמני. בסופו של דבר, בזכות ההשתוקקות האדירה של יעקב 

לזכות בבכורה - הוא אכן זכה לה.
סר אדמונד הילרי מניו זילנד היה מטפס הרים אמיץ, ששם לו למטרה לכבוש את 
פסגת הר האוורסט העצום. מאמצים רבים עשה כדי להגיע ליעד זה. ואכן בשנת 
את  וסיים  הילרי,  נכשל  לבסוף  אך   - לפסגה  מגיע  שהוא  כמעט  היה  נראה   1952

המסלול המפרך צעד קטן לפני סוף הדרך.
חגיגה  נערכה  הילרי,  סר  של  וההשתדלות  האומץ  על  והוקרה  הערכה  לאות 
גדולה לכבודו בהשתתפות אישים רבים. הילרי התכבד לשאת נאום באותו מעמד, 
כאשר באמצע דבריו, הוא נקטע במחיאות כפיים סוערות - מחווה למעשהו הנדיר 
והעוצמתי. למרות אהדת הקהל והערכתו על 'הדרך' שעשה, חש אדמונד מאוכזב 

מעצמו על אותו 'כישלון' – שלא הצליח לכבוש את הפסגה.
הממדים,  עצום  האוורסט  הר  של  ענק  תמונת  מוקרנת  הבמה  על  כשמאחוריו 
הסתובב לפתע סר אדמונד מהפודיום, הניף אצבעו לעבר ההר והחל לדבר אליו: 
"הר אוורסט" קרא הילרי "אתה ניצחת אותי! במלחמה ביני ובינך - אתה ניצחת 
כעת! אבל זוהי רק בפעם הראשונה...בפעם הבאה, אנצח אני אותך! אתה אמנם 
ענק וגבוה, אבל בסופו של דבר - מוגבל וקבוע. הפסקת לצמוח. אני לעומתך חלש 
אני  הבאה  בפעם  ולגדול.  לצמוח  לשגשג,  חדל  לא  אני  אבל  יותר,  הרבה  ונמוך 

מנצח!".
קריאה זו אכן הוכיחה את עצמה. בחודש מאי 1953, לאחר כמעט שנה - הצליח 

סר אדמונד הילרי להגיע לפסגת האוורסט ולקיים את הבטחתו.
אנו, כבני אדם, נמשלנו לעץ השדה שנמצא כל העת במצב אקטיבי של צמיחה 
והתקדמות. השאלה הבסיסית ביותר בחיים אינה האם נכשלנו או לאו, מכיון שאדם 
עושה  גם  הוא   - הטובות  פעולותיו  כל  בין  חייו,  במהלך  הדברים  מטבע  נורמלי 
מתקבע  אינו  שלנו  המדד  אך  מאד.  גדולות  בטעויות  גם  פעמים  ונכשל,  טעויות 
בעצם הכישלון, אלא בוחן את נקודת העצירה. האם בשל כך שנכשלתי, גם אם עד 

עתה הגעתי לרום מסוים כעת אפסיק לשגשג?
לפעול,  מלהתקדם,  תחדל  אל  השדה".  עץ   - האדם  "כי  לנו:  אומרת  היהדות 
ולפרוח  לשגשג  משם  להמשיך  מצב,  בכל  שביכולתך  ככל  עשה  ולצמוח,  לטפס 

יותר ויותר..
לעצמו  לומר  נהג  הרוסית,  פאהר  מהעיירה  זצ"ל  יעקובסון  בער  גרשון  הרה"ח 
מדי ערב לפני השינה, פתגם יקר באידיש: "מארגן וועט זיין גאר אנדערש" - מחר 
יהיה יום שונה לגמרי. זהו תפקידנו כמי שמשולים לעץ, לנצל הזדמנויות, לעשות 
והתפקידים  היעדים  את  מחדש  לכבוש  ולהמשיך  מנפילה  לקום  מחדש,  חושבים 

שהועיד לנו הבורא בעולמנו.



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים                   

בלתי אפשרי? – ליצנות! 
ַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם  ן  בֶּ ִיְצָחק  ּתוְֹלדֹת  ה  ְוֵאלֶּ

הוִֹליד ֶאת ִיְצָחק )כה, יט(

המתפלל על חברו נענה תחילה
על   - יצחק  את  הוליד  "אברהם  רש"י:  פירש 
לומר  הוזקק  אברהם',  בן  'יצחק  הכתוב  שכתב  ידי 
הדור  ליצני  שהיו  לפי  יצחק',  את  הוליד  'אברהם 
שנים  כמה  שהרי  שרה,  נתעברה  מאבימלך  אומרים 
עשה  מה  הימנו.  נתעברה  ולא  אברהם  עם  שהתה 
דומה  יצחק  של  פניו  קלסתר  צר  הוא,  ברוך  הקדוש 
יצחק',  את  הוליד  'אברהם  הכל:  והעידו  לאברהם, 
וזהו שכתב כאן 'יצחק בן אברהם' היה, שהרי עדות 

יש שאברהם הוליד את יצחק".
שאמרו  אלו  אותם  הלא  הקשו:  המפרשים 
היו,  גמורים  רשעים  שרה"  נתעברה  "מאבימלך 
מספרי לשון הרע על אברהם שיצחק אינו בנו. מדוע 
אם כן, קורא להם רש"י הקדוש רק "ליצני הדור" ולא 

"רשעי הדור"!
"כל  אמרו:  ע"א(  צב  קמא  )בבא  שחז"ל  אלא, 
 - דבר  לאותו  צריך  והוא  חבירו  על  רחמים  המבקש 
הוא נענה תחילה". אדם שלו עצמו אין בן, ומתפלל 
וירא  בפרשת  לבן.  יזכה   - בן  לו  שיהיה  חבירו  על 
על  התפלל  שאברהם  אנו  מוצאים  יז(  כ,  )בראשית 
כיון שלקח  אבימלך לאחר שסגר הקב"ה את רחמם 
את שרה: "ַוִּיְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאֹלקים ַוִּיְרָּפא ֱאֹלקים 

ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ְוֶאת ִאְׁשּתוֹ ְוַאְמהָֹתיו ַוֵּיֵלדּו".
דבר,  לאותו  צריך  היה  גם  אבינו  אברהם  והרי 
ַרְחָמּה"  ֶאת  "ַוִּיְפַּתח   - מיד  ולכן  תלד,  אשתו  ששרה 
)בראשית ל, כב(, כי התפלל על האחר תחילה. נמצא, 
אבימלך  בית  על  אבינו  אברהם  שהתפילה שהתפלל 

שילדו - היא זו שגרמה לשרה שתלד.
"מאבימלך  באומרם  הדור  ליצני  כי  נבין,  מעתה 
התעברה  ששרה  כוונתם  היתה  לא  שרה",  נתעברה 
של  תפילתו  שבזכות  אלא  וחס,  חלילה  מאבימלך 
ונולד  מאברהם  שרה  נתעברה  אבימלך  על  אברהם 

יצחק.  נמצא שאין בדבר זה רשעות, רק ליצנות! 

ברצות ה' גם מטאטא יוליד...
"ליצני  נקראו  מדוע  נוספת  בדרך  מפרשים  יש 

הדור":
ולא  נתעברה שרה  היתה שמאבימלך  טענתם  הרי 
מאה,  בגיל  יוליד  יתכן שאברהם  לא  מאברהם, שכן 
שלא כדרך הטבע. זוהי ליצנות! וכי שרה בת תשעים 
שנה יכולה להוליד? הרי שרה איילונית היתה )יבמות 
אפשרות  כלל  אצלה  שייכת  היתה  ולא  ע"ב(,  סד 
א(:  נג,  רבה  )בראשית  חז"ל  שאמרו  כמו  להוליד, 

"'ְוִהְפַרְחִּתי ֵעץ ָיֵבׁש' )יחזקאל יז, כד( - זו שרה".
רצון  היה  שזה  כיון  הולידה,  שרה  זאת  כל  ועם 
החכמים:  אחד  אמר  שכבר  וכמו  יתברך,  הבורא 
יתברך חפץ,  ה'  יוליד!... אם  גם מטאטא  ה'  ברצות 
בן,  תלד  תשעים,  בגיל  האיילונית,  אמנו  שרה  גם 
כל  על  והוא השולט  היוצר  הוא  הבורא,  כיון שהוא 

הבריאה.
וכיון שכך, ברור שגם אברהם אבינו יוכל להוליד 
בגיל מאה שנה אם זה רצון ה', והאומרים שמאבימלך 

נתעברה שרה - אינם אלא ליצנים בעלמא!
מעשים  וחווינו  שמענו  השנים  במשך  ובאמת, 
ילדים,  שיולידו  סיכוי  שאין  אמרו  שהרופאים  רבים 
ובכל זאת נולדו להם ילדים שלא על פי דרך הטבע. 
את  ונוטע  אותנו  המנחה  הוא  יתברך  שהבורא  כיון 
קיומנו  שכל  ולהבין  להעמיק  בלבנו,  הזו  האמונה 
הוא בצורה ניסית ולא על פי דרך הטבע, וכפי שכותב 
הרמב"ן בסוף פרשת בא )שמות יג, טז( וזה לשונו: 

"ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים 
הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק 
בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו 
בין  עולם,  של  ומנהגו  טבע  בהם  אין  נסים,  שכולם 
יצליחנו  המצוות  יעשה  אם  אלא  ביחיד,  בין  ברבים 
שכרו, ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו, הכל בגזרת 

עליון".  
מניסים  בנוי  בעולם  הטבע  של  המציאות  כל 
ִמן  ַמְׁשִּגיַח  ָּכְתֵלנּו  ַאַחר  עוֵֹמד  ֶזה  "ִהֵּנה  מוסתרים, 
ט(,  ב,  השירים  )שיר  ַהֲחַרִּכים"  ִמן  ֵמִציץ  ַהֲחֹּלנוֹת 
 - הדברים  פני  הם  וכשאלו  בנס,  מונהג  כולו  הטבע 
יכול  ושרה  ולאברהם  דבר,  מה'  ייפלא  לא  כי  ברור 

להיוולד בן על אף גילם המופלג.

צא מאיצטגנינות שלך
הטבע,  כדרך  שלא  היתה  יצחק  שלידת  זה,  ענין 

רואים כבר לעיל. 
ַוּיֹאֶמר  ַהחּוָצה  אֹתוֹ  "ַוּיוֵֹצא  )טו, ה(:  נאמר בפסוק 
ִלְסּפֹר  ּתּוַכל  ִאם  ַהּכוָֹכִבים  ּוְספֹר  ַהָּׁשַמְיָמה  ָנא  ַהֶּבט 

אָֹתם, ַוּיֹאֶמר לוֹ ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך". 
שלך,  מאצטגנינות  צא  לו:  "אמר  רש"י:  ופירש 
שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן. אברם אין 
לו בן, אבל אברהם יש לו בן. וכן שרי לא תלד, אבל 

שרה תלד. אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל".
ויודע  בכוכבים,  גדול  חוזה  היה  אבינו  אברהם 
מזלות בני האדם. ראה אברהם, שעל פי מזל העולם 
אין שייך שיזכה לבנים, ובפרט משרה אשתו, שהיתה 

איילונית.
חכמת  שולטת  כאן  עד  לו:  ואמר  הקב"ה  בא 
האיצטגנינות והאסטרולוגיה, אך לגביך ולגבי זרעך, 
עם ישראל, "צא מאיצטגנינות" - אינכם לפי המזלות 
המזלות  הכוכבים,  שמראים  מה  פי  על  לא  כלל. 

והעתידות, ייראה העם היהודי.
העם היהודי מעל המזלות, עם ישראל חי וקיים אך 

ורק על פי אמונתו בבורא העולם! 
האמונה הזאת מובילה את עמנו במשך כל הדורות 
עד ימינו אנו, ומשאירה אותנו קיימים על אף "שבכל 

דור ודור עומדים עלינו לכלותנו".
על פי הטבע, אין היגיון טבעי לקיום עמנו. אומות 
ועם  היו,  כלא  ונעלמו  נכחדו  מאתנו,  חזקות  רבות, 
ישראל נרדף ועונה בכל גלויותיו, דומה הוא לכבשה 
לטרוף  עומדים  הזאבים  זאבים.  שבעים  בין  אחת 
החלושה  הכבשה  אך  מלתעותיהם,  את  ופוערים 

שורדת וקיימת. הכיצד ייתכן כדבר הזה? 
צא מאיצטגנינות שלך! אתה אינך כלול בטבע.

עם ישראל מעל המזל, מעל הטבע.
דרך  שאין  הטבע  בדרך  נראה  היה  שלעתים  הגם 
- תמיד  "כאשר אבדתי אבדתי"  והכל אבוד,  הצלה, 

הציל הקב"ה את עמו ושמר עליהם בדרך נס.
ולא רק זאת. פעמים רבות בהיסטוריה אירע באופן 
ניסי, שאויבי ישראל בעצמם שמרו עליהם והצילום... 

כל קיומנו אינו על פי הבנה כלל. 
שורד,  ישראל  עם  הארוכות  הגלות  שנות  לאורך 

וכל אויביו נמוגים כעשן כלה.
לכתוב  לאברהם,  הקב"ה  אמר  הזה,  היסוד  את 
בספר, לחקוק בלבו ובלב זרעו - צא מהאיצטגנינות! 
אינכם חיים על פי המזלות והטבע, אתם מעל הטבע, 

אני מנהיג אתכם באופן שונה ונעלה!
אינם  הטבע  ובדרך  עקרים,  ושרה  אברהם  אמנם 
יכולים ללדת כעץ יבש, אבל הקב"ה מבטיח ששרה 
תחבוק בן, וכך יהיה! כי כל החיות והקיום של עמנו 

היא בצורה ניסית ואמונית, ולא ייפלא מה' דבר.
)מתוך 'משכני אחריך' בראשית ח"ב(. 
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הרה"ג ראובן אלבז
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה



במבחר 
משרות 

גדול 
במיוחד!

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

סוג 3

ומקצועיות  שעות עבודה 9:00-17:00חובה  אחראית לקוחות, גביה  יכולת אירגונית, שירותיות  שנתיים ניסיון לפחות   שליטה בחשבשבת חלונות - 

דרישות התפקיד:

מנהל/ת חשבונות
דרוש/ה

נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים טוביםיוזמה, יכולת מכירה  כושר ביטוי מצוין  עבודה בסביבה  ניסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה  אסרטיביות, 

דרישות התפקיד:

סוכני/ות מכירות
דרוש/ה

 InDesign :שליטה בתוכנות  חרוצ/ה ובעל/ת מעוף  עבודה  ניסיון של שנתיים לפחות  Illustrator, Photoshopבשעות גמישות - חובה

דרישות התפקיד:

מעצב/ת
דרוש/ה

03-6162229 ||
נא לשלוח קו"ח

office@kav-itonut.co.il
פקסמייל

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

צמה
בעו

ים 
שיכ

ממ

»
טלפונית מלקוחות | מעקב, בקרה והפקת דוחות גביהלמשרה מלאה | העבודה בסביבת עבודה ממוחשבת | גביה 

  ידע וניסיון בחשבשבת - חובה  ידע בהנהלת חשבונות - חובה 
ניסיון של שנתיים לפחות  אסרטיביות, יכולת עבודה עצמאית ובצוות 

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

דרישות התפקיד:

פקיד/ת גביה
דרוש/ה



כ"ט חשוון תשפ"ב 18184/11/21 ברחובות

מותג היוגורט הבינלאומי Muller מתחדש לרגל חודשי הקיץ 
החמים בסדרת יוגורטים חדשה 

ומפנקת במיוחד ביוגורט 
"מולר אוון", בסדרה החדשה 

הושם דגש על הטעם והמרקם 
שמביאים את הטעם הטוב של 

הטבע לפסגות חדשות.

סדרת Muller heaven מכילה יוגורט בטעמי פירות במרקם 
קרמי עשיר ובתוספת חתיכות פרי, בטעמים: מנגו-פסיפלורה, 

תפוח-פטל ואננס-תות. 

מוצרי Muller heaven מהווים רגע קטן של פינוק ומאפשרים 
לצרכנים, מקטן ועד גדול, לצאת להפסקה קלה וליהנות 

ממעדן יוגורט עדין ומרענן בטעמי פירות מפנקים, בין אם זאת 
ארוחת בוקר מהירה או ארוחת ביניים בין הארוחות.

הסדרה החדשה כשרה למהדרין בהשגחת בד"צ העדה 
החרדית. ניתן להשיג בכל נקודות המכירה. 

חדש מסנו! כריות ניקוי לשבת 
כריות הניקוי החדשות הן ללא ספוג ומאושרות לשימוש בשבת 

ללא חשש סחיטה

סנו סושי משיקה כרית ניקוי מאושרת לשימוש בשבת ללא חשש 
סחיטה ובעלת כושר 
הקצפה גבוה לניקוי 

וקרצוף ללא שריטות. 
כתחליף לספוג רגיל 
הכרית מכילה בסיס 

מפוליאסטר המיוצר 
בטכנולוגיה ייחודית 

אשר אינה סופגת מים 
ומאפשרת שימוש 

בשבת ללא חשש סחיטה. המוצר נבדק ואושר ע"י בד"ץ "יורה 
דעה" בראשות הגאון הרב שלמה מחפוד שליט"א ובאישור מכון 

ֹצמת.

אינפורמטיבי
***

*

כל הטוב הזה מחכה לכם 
השבוע בסניפי ברכל טוב

מבצעי כאסח ומבצעי מי שטרח בכל הסניפים ברחבי הארץ

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

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

בימים שלישי-רביעי-כז'-כ"ח חשון)2-3.11( מגוון מוצרים 
בהנחות ענק כגון: קמח 
חיטה לבן של מעולה 4 

ב-10 ₪ , מעדן יולו 3 
ב-8.90 ₪ , שמן למאור 1 

ליטר של מעולה 2 ב-25 ₪ 
, מגוון מוצרי זוגלובק 2 ב-42 ש"ל , שישיית נייר מגבת של טאצ' 

2 ב-16.90 ₪ , ויטמינצ'יק 1 ליטר ב-9.90 בלבד, משחת שיניים 
הרבל קולגייט 2 ב-15.90 ₪ ועוד.

כמו כן מבצע כאסח ומבצע 'הכי טוב' לאורך כל השבוע :עוף שלם 
בהשגחת שארית ישראל/מחפוד ב-19.90 לק"ג, שישיית שוקולד 

של ורד הגליל 2 ב-30 ₪ , כתף/מכסה הצלע מס' 7/גולש בקר 
ב-29.90 ₪ בלבד לק"ג.

וכמובן מבצעי "מי שטרח" בימי חמישי ושישי-כ"ט בחשוון-א' 
בכסלו)4-5.11( לדוג': דג פילה סלומון ב-59.90 ₪ לק"ג, מגוון 

בקבוקי ספרינג 4 ב-10 ₪, חומוס/סלטי ירקות 2 ב-16.90, ופלים 
מצופים 2 ב-10 ₪ ועוד.

בנוסף לאורך כל השבוע מבצעי "קנית נהנית" לדוג' קומקום 
נירוסטה 1.8 ליטר ב-49.90 ₪ , סט סכינים יוקרתי ב-59.90 ₪ 

,מתקן כביסה אלומיניום ב-99 ₪ .

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

כמו כן ניתן לקנות גם בכרטיסי משרד הפנים.

סניפי רשת ברכל טוב מציעים לכם מלאי ענק בכל המחלקות: 
המזון, האפייה, החלב, הקפואים, הפירות והירקות, הניקיון 

ובמחלקת כלי הבית ומשחקים, עם מגוון מוצרים ענק ממיטב 
החברות הנבחרות שמחכים לכם בסניפים. צוות העובדים מצפה 

לשרת אתכם נאמנה ולהעניק לכם חווית קניה מוזלת במיוחד. 
תבדקו אותנו.

6 מיליון שקלים
בשבוע שעבר הגיע לבית מפעל הפיס הזוכה בפרס השני 

במסלול הדאבל לוטו, בהגרלה שהתקיימה במוצ"ש, אשר זכה 
בסכום של 6 מיליון שקלים מדובר בזכייה השנייה בגודלה בפרס 

השני מאז חודשי הקיץ

הזוכה, נשוי בשנות ה-40 המוקדמות לחייו, עובד כנהג מונית.

הזוכה סיפר בהתרגשות רבה: "אני משתתף בהגרלת הלוטו 
באופן קבוע, עם מספרים קבועים, שמורכבים משילוב של 
תאריכי לידה ומספרים בעלי משמעות מיוחדת עבורי. את 

הטופס אני נוהג לבדוק בדרך כלל יום-יומיים לאחר ההגרלה 
בתחנות אקראיות".

"תמיד חלמתי לזכות בפרס הגדול", המשיך לשתף הזוכה, 
"אבל אף פעם לא הגעתי לשלב שבו השתעשעתי במחשבה 

מה אעשה עם כספי הזכייה במידה ואזכה".

יום לאחר ההגרלה, עוד לפני שהזוכה בדק את הטופס, הוא 
קיבל קריאה לאחד מבתי 

העסק הקרובים לבית 
מפעל הפיס. "אספתי 
נוסעת שהיתה צריכה 
להגיע למתחם באזור, 

כששאלתי איפה תרצה 
שאעצור, ענתה לי 'זה 

ממש צמוד לבית מפעל 
הפיס'. "אין לי מושג 

איפה נמצא בית מפעל 
הפיס, אבל הכל בסדר, אפעיל את הווייז". 

"אחרי שהנוסעת יצאה מהרכב הסתובבתי וראיתי, כנראה 
בפעם הראשונה, את בית מפעל הפיס. נזכרתי שיש לי בארנק 
טופס שעוד לא בדקתי אבל מיהרתי מכדי לעצור לבדוק בדוכן 

שנמצא בבניין. בדרך הביתה החניתי את המונית וקפצתי לדוכן 
של מפעל הפיס ובדקתי את הטופס . הזכיין העביר את הטופס 
במכונה. הסתכל עליי בחיוך ואמר לי - יש לך זכייה גדולה! מחר 

על הבוקר סע לבית מפעל הפיס בתל אביב. לא האמנתי למה 
ששמעתי. חשבתי שהוא צוחק עלי עד שהבנתי שהוא ממש 

רציני."

שיגרה של מבצעים מבורכים 
עם מוצרים אהובים

סופר מבצעים בכל הסניפים

ברשת הסופרים של 'נתיב החסד' מכריזים על שגרה מבורכת 
ומבצעים מיוחדים בכל סניפי הרשת ברחבי הארץ. בימים שני עד 

רביעי כ"ו-כ"ח בחשון )1-3.21(: קמח כוסמין לבן/80% של מעולה 
ב-12.90 ₪ ,גבינת פיראוס צפתית 

5% 2 ב-22"ח , שמיניית מעדן מו 
2 ב-20 ₪ , תה הגן הקסום של 

ויסוצקי 2 ב-30 ₪ , כרעיים/שניצל 
של אחדות-לנדא ב-32 ₪ לק"ג, צ'יפס קפוא 2 ק"ג של טוגן 

ב-17.90 ₪ ועוד.

בנוסף מבצעי חמישישי חסכוני בימים חמישי ושישי כ"ט 
בחשון-א' בכסלו )4-5.11.21 ( לדוג': מגוון סוגי עוגות של אחווה 

2 ב-14.90 ₪ , שקדי מרק של מעולה 2 ב-12.90 ₪ , ממרחים 
בצנצנת של מעולה ב-10 ₪ בלבד ועוד.

מבצעים בלעדיים לחברי מועדון  בימים שני עד שישי כ"ו חשון-
א'בכסלו ) 1-5.11( מגוון דגני בוקר של תלמה ב11.90 ₪, זיתים 

חרוזים/טבעות 3 ב-20 ₪ , כנפיים עוף בכשרות לנדא/מחפוד 10 
₪ לק"ג ועוד. 

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.

להפוך כל ארוחה לחוויה עם 
סדרת הממרחים של מעולה 
סדרת ממרחים בטעמים פיקנטיים וערבים במיוחד

סדרת הממרחים של מעולה מכילה מגוון רחב של ממרחים 
בטעמים ייחודיים אשר הופכים כל ארוחה לחוויה קולינרית 

מרגשת וטעימה. אפשר לשדרג כל כריך ולהפוך אותו לארוחה 
עם טויסט ואף 

להחיות כל 
מנה בארוחת 

הצהריים , 
בסעודות 

שבת וסתם 
שמתחשק לכם גיוון באמצע היום עם ממרחים מושלמים 

בטעמים נדירים.

הסדרה החדשה כוללת את הממרחים הבאים: סחוג אדום )סלט 
פלפלים אדומים(, ממרח פסטו,ממרח עגבניות בתוספת שמן 

זית, לימון כבוש בלאדי, ממרח טאפנד זיתים ירוקים, אריסה 
חריפה )ממרח פלפלים אדומים יבשים חריפים(, ממרח פלפל 

צ'ומה ואריסה מתוקה )ממרח פלפלים אדומים יבשים(.

עם סדרת הממרחים של מעולה תוכלו לגוון את מנת הפלאפל 
שלכם עם קצת סחוג אדום, לטבול את החלה בשבת בטאפנד 

זיתים או להמתיק את הסלט בארוחת הערב בכפית של אריסה 
מתוקה. 

כל סדרת הממרחים בכשרות בד"ץ העדה החרדית

להשיג ברשתות המזון המובחרות.

יש שקית, ויש שקית זיפר!
שקיות הזיפר של סנו מושלמות לעבודה במטבח ומאפשרות 

מגוון פתרונות יצירתיים לאחסון

שקיות הזיפר של סנו סושי מעוצבות עם פס סגירה כפול 
המאפשר אטימה מוחלטת של השקית לשמירה על הטריות 

ולנוחות אחסון 
מקסימלית. במקום 

להשתמש בסוגרים או 
גומיות, או לקשור את 
השקית ולבלות דקות 

ארוכות בניסיונות 
לפתוח אותה, פשוט 
מעבירים את היד על 

פס הסגירה הכפול 
והשקית סגורה לחלוטין.

השקיות, שמגיעות בשני גדלים: מידה L )2726X ס"מ( ומידה 
M )1920X ס"מ(, עברו תהליך אישור למגע עם מזון לשמירה 

על היגיינה ואיכות המזון. הן מעוצבות, שקופות, מעוטרות 
ומכילות אזור ייעודי לכתוב את תיאור התכולה ותאריך האחסון 

או ההקפאה למקסימום פרקטיות.

להשיג ברשתות השיווק ובאתר 'סנו עד הבית':

www.shop.sano.co.il 
חדש בחדרי הלידה של שיבא:

שימוש במסכת גז צחוק 
על פי בחירת היולדת

בחודש האחרון החלו להשתמש בכל חדרי הלידה של שיבא 
באפשרות של הקלה על היולדת באמצעות 'גז צחוק'. הגז 

שניתן על ידי מסיכה ניתן לשימוש באופן מבוקר על ידי היולדת 
בזמן של כאב ובכך מאפשר לה לעבור את הלידה יותר בקלות. 

ד"ר אורית מורן מנהלת ורופאה אחראית חדרי לידה בשיבא 
מספרת: גז צחוק נותן 

מענה לנשים רבות שאינן 
מעוניינות בהרדמה 
אפידורלית או אינן 

יכולות לקבל אותה. 
הוא נחשב בטיחותי 

ליולדת בכל שלבי הלידה 
והשפעתו מתפוגגת 

ברגע שמפסיקים לנשום אותו. היולדת בעצמה משתמשת 
בו בעת הצורך ויכולה לשים או להוריד את המסיכה בכל רגע. 
השפעת הגז שונה מאשה לאשה ומאז נכנס לשימוש בחדרי 

הלידה שלנו, ליווינו יולדות רבות שהשתמשו בגז הצחוק וחוו את 
הלידה עם פחות כאב או ללא כאב כלל. אנו שמחים לאפשר לכל 

יולדת לבחור את אופן הלידה שלה בהתאם למצב הרפואי כמובן, 
כאשר לאורך כל התהליך זכות הבחירה בידיה וזאת לצד הליווי 
הרפואי המקצועי של צוות הרופאים והמיילדות בחדרי הלידה 

שלנו בשיבא".

בנוסף, מעטפת של תנאים ליולדת החרדית בשיבא: תנאים 
לשבת כהלכתה, אוכל משובח בכשרות בד"צ עדה חרדית, מענה 
הלכתי שוטף ומתאמת קהילה – גב' יעל קרישבסקי אשר זמינה 
לכל שאלה וצורך. ניתן לפנות אליה במספר טלפון 052-6667991

הדיפ המושלם לביס המושלם:
 Dip מגוון של טעמים מרגשים בסדרת רטבי

Spread & החדשה של אסם-נסטלה
שימוש ברטבים שונים ומגוונים הינו טרנד צומח בשנים 

האחרונות. הרטבים הפכו למרכיב מרכזי בשולחן האוכל 
והצרכנים הבינו שניתן להשקיע בארוחה ולהפוך אותה לחוויה 

קולינרית 
מרגשת, 

טעימה ולקבל 
מנה בדיוק 

כמו במסעדה. 
אפשר לשדרג 

כל כריך ולהפוך אותו לארוחה עם טוויסט ואף להחיות כל מנה 
עם מוצרים משלימים איכותיים וטובים בכל מקום ובכל זמן.

שולחן האוכל הישראלי מלא ברטבים ומטבלים שמקפיצים את 
הטעם. בהקשבה ובהתאמה לטרנדים העולמיים ומהקומיים, 

אסם-נסטלה משיקה לראשונה בישראל סדרה חדשה המכילה 
 Dip & Spread שישה רטבים חדשניים וטעימים: סדרת

בטעמים מטריפים ובבקבוקים לחיצים נוחים לשימוש. 

מיונז בסגנון צרפתי- בטעם מיוחד ובמרקם מושלם. זהירות! 
אחרי שטועמים? כבר אי אפשר לחזור למיונז רגיל.

ספייסי איולי- מיוחד לאוהבי הפיקנטיות. בנגיעות חלפיניו וצ'ילי 
מתוק – במרקם קליל, ובחריפות מעודנת

MIX - מיונז מתובל בנגיעות קטשופ, מושלם לכל המערבבים, 
המשלבים, הטובלים והמנגבים.

איולי שום – במרקם קליל, ובתוספת שום. לאוהבי הדבר 
האמיתי. גונב את ההצגה מכל מנה, ומרים לכל כריך

סלסה- סלסה מקסיקנית אמיתית עשירה בעגבניות ופלפלים 
שמשדרגת כל נאצ'וס והופכת כל ארוחה מקסיקנית לחגיגה

ברביקיו- רוטב ברבקיו עשיר, סמיך וארומתי ממש כמו בדיינר 
אמריקאי

ניתן להשיג ברשתות השיווק ובחנויות הפרטיות.  

כשרות: חתם סופר פתח תקווה

 Heaven Muller :חדש ממולר
)מולר אוון( 

סדרת יוגורט קרמית סמיכה במיוחד עם חתיכות פרי עסיסיות – 
בהשגחת בד"צ העדה החרדית

 Heaven הפסגה של הטבע: הכירו את מולר

סדרת היוגורטים החדשה והמפנקת של מולר – בהשגחת בד"צ 
בעדה החרדית

 סטודנטים בקמפוס החרדי של הקריה האקדמית?

מוזמנים לערב מיוחד ומהנה עם מופע 
מרכזי של שולי רנד ויונתן רזאל

אגודת הסטודנטים החרדית של הקריה האקדמית אונו תקיים 
אירוע מיוחד לאלפי הסטודנטים והסטודנטיות של הקמפוס 

החרדי אונו. האירוע יתקיים אי"ה ביום שלישי, י"ב בכסליו, 
באולם 'היכל שלמה' בירושלים ויכבדו אותו בנוכחותם הרב 

הראשי לישראל – הרב דוד לאו שליט"א וכן סגן ראש עיריית 
ירושלים הרב צביקה כהן הי"ו. 

לצד המופע המרכזי של שולי רנד ויונתן רזאל ייהנו הסטודנטים 
מבופה של כיבוד עשיר, מתנה אישית לחברי האגודה ואף 

מהסעה חינם מבני ברק לאולם.

בנימין אשר – יושב ראש אגודת 
הסטודנטים בקמפוסים החרדיים של 

אונו באור יהודה ובירושלים: "לצד 
הלימודים הגבוהים, חשוב לנו לדאוג 

שכל צרכי הסטודנט החרדי יקבלו 
מענה. החל מהנגשת מידע, המשך 
בסיוע לנציגי הכיתות וייצוג מול כל 

הגורמים ואף במענה תרבותי. אנחנו 
אגודת הסטודנטים החרדית היחידה 

בארץ! זה דבר מהותי, כי אנחנו יודעים 
מה הם הצרכים של הסטודנטים 

החרדים ויודעים לתת להם מענה מדויק.

חשוב להבין שבאופן כללי, הסטודנט החרדי 
מתמודד בד"כ גם עם פערי למידה, עם 

קושי בתשלומים, עם תמרון בין חיי משפחה 
לבין הלימודים, ועוד. הסטודנטים החרדיים 
עושים זאת בהצלחה גדולה, ועל כך מגיעה 
להם הערכה והוקרה! האירוע הזה שאורגן 

במיוחד עבור 2,500 הסטודנטים הלומדים בקמפוסים החרדיים 
של הקריה האקדמית אונו הינו ראשון מסוגו. הוא תואם 

לאורח החיים החרדי ומאפשר גם לסטודנטים החרדיים ליהנות 
מתרבות ופנאי, מה שייתן להם כח להמשיך ולצלוח את תקופת 

הלימודים".

מעשירים את התפריט עם 
סדרת הגבינות 'נֹעם בטעמים'

טרה הרחיבה את סדרת 'ֹנעם' והשיקה 2 גבינות חדשות 'ֹנעם 
בטעמים- פיקנטית' ו'ֹנעם בטעמים- מעושנת'

טרה שמחה להגיש לצרכנים את סדרת הגבינות 'נעם' ללא 
חומרים משמרים בכשרות בד"צ העדה החרדית ולאפשר 

לצרכנים ליהנות ממנות וארוחות טעימות במיוחד בלי 
להתפשר על טעם, ערכים תזונתיים וכשרות מהודרת.

לאחרונה הרחיבה טרה את סדרת 'ֹנעם' והשיקה תחת סדרת " 
ֹנעם בטעמים" 

החדשה, את 
גבינת 'ֹנעם 

בטעמים- 
פיקנטית' 

המאופיינת 
בחריפות עדינה 

הבאה לידי ביטוי 
בשילובים של 

פלפל אדום 
וחלפינו, ואת גבינת 'ֹנעם בטעמים- מעושנת' המאופיינת 

בטעמי עישון עדינים. 

גבינות 'נעם בטעמים' מתאימות לשילוב בכריכים, בטוסטים 
שונים, לפלטת גבינות מושקעת וגם לתבשילים ולמאפים 

שונים. גבינות 'נעם בטעמים' מעניקות טעם נפלא וייחודי 
ללזניות, פשטידות, ואפילו למוקרמים, והכל בכשרות 

המהודרת של בד"צ העדה החרדית.



דירות 
למכירה

וילות ובתים

כ”ח חשון- כ”ט חשון תשפ”ב
03/11/2021-04/11/2021

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 חדרים 

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

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

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

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 בבלעדיות ברחוב 
אחיה השילוני, דירת 4 

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

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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

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

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 ברחוב חברון 4 
חדרים משופצים + יח"ד 

משופצת, המושכרת 
2,800 ש"ח, קומה ב', 

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

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

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

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

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

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

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים- קומה ד', 3 

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

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

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

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

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

 054-6506501)23-23(_____________________________________________

דופלקסים

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 4 חדרים 

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

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

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

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

בלעדי תיווך מאירוביץ 
 054-6506501

03-5797756)35-35(_____________________________________________

בני ברק

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

חדר עבודה בקומת 
קרקע, משופצת, 

2,050,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

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

 בלעדי ברחוב הרב שך 
קרוב לאיצקוביץ, דירת 

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

באר שבע

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

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

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

של 40 מ"ר, קומה 
א', חזית, עם מעלית, 

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

03-5797756)44-44(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ברחוב טרפון 4 חדרים, 
קומה ג' ואחרונה, גג 

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

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756
)45-45(_____________________________________________

 בנויפלד 4 חדרים, 
משופצת, מרפסת סוכה 

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

_____________________________________________)45-46ש(054-3955515

 חדשה, בבלעדיות, 
בשכונה י"א, רחוב שיטרית, 
דירה מחולקת ל- 3 יחידות, 

טיל בליסטי, קומה 4/4, 
מושכרת כבר 3 שנים ברציפות 

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

054-4813717)46-46(_____________________________________________

 חדשה, בבלעדיות, שכונה 
ג' ברחוב גוש עציון, קומה 0, 

ניתן לפתוח גינה, 46 מ"ר, 
אזור פינוי בינוי, חדר וסלון, 
מחיר שלא יחזור, 599,000 

_____________________________________________)46-46(אלף 054-4813717

4-4.5 חדרים
 חדשה, בבלעדיות, 

המשחררים 123, בקרבת 
המכללה סמי שמעון, איזור 
מרכזי מאוד! דירת 4 חדרים 

ענקית, 95 מ"ר, קומה 
ראשונה, במצב מצויין, 

מתחלקת, יפה, יחידות דיור 
בקלות, 930,000, שיווק

054-4813717)46-46(_____________________________________________

 למכירה ברגר מול 
האוניברסיטה, דירת 4 חדרים, 

מחולקת ל- 3 יחידות, 
מושכרת 4,200 נטו, אזור פינוי 

בינוי, מחיר שיווק 925,000 
054-4813717)46-46(_____________________________________________

 שכונה ה' רחוב גלבוע, 
דירת 3 חדרים, מחולקת ל- 2 
יחידות דיור, מושכרת 4,200 

נטו, במחיר 925,000, דיל 
054-4813717)46-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 חדשה, בבלעדיות, 

בשכונה א' ברביעיות הכותל 
המערבי, דירת 3 חדרים, 78 
מ"ר + אחוזי בנייה, קרקע 

מתוך 1, שמורה מאוד, מחיר 
שיווק 1,180,000 יש גמישות 

054-4813717)46-46(_____________________________________________

 למכירה, שכונה ו' החדשה 
מול הקרייה החרדית, דירת 3 
חדרים, קומה 3/4, 78 מ"ר, 

מעולה לחלוקה, דיל, 610,000, 
_____________________________________________)46-46(שיווק 054-4813717

 דוד המלך 3 חדרים, קומה 
1, משופצת, מחיר שיווק 
054-4813717 625,000)46-46(_____________________________________________

 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)46-46(_____________________________________________

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

למשקיעים, הדירה מושכרת 
ב- 2,800 ש"ח, 4.5% תשואה, 

משופצת מהיסוד, מרוהטת 
חלקית, מחיר שיווק 750,000 

_____________________________________________)46-46(ש"ח 054-4813717

בית שמש 

 למכירה בבית שמש, בר 
אילן איזור מתחרד ומבוקש, 

4 חדרים, ק"ב, מושקעת 
ומרווחת מרכז מידע לנדל"ן 

052-2604463)46-46(_____________________________________________

 למכירה בבית שמש, 
רחוב הנרקיס, איזור מתחרד, 

4 חדרים, ק"א, מרווחת, מחיר 
1,150,000 ש"ח בלבד מרכז 

_____________________________________________)46-46(מידע לנדל"ן 052-2604463

4-4.5 חדרים

 בעל דירה? נמכור/נשכיר 
את דירתך ללא עמלת דמי 

_____________________________________________)46-46(תיווך תיווך צור 03-6701920

 בבלעדיות! בבניה 
בשיכון ג', דירות 3/4 

חד', אכלוס בעוד כשנה, 
בבלעדיות אמפייר-סטייט 

_____________________________________________)46-46(נדל"ן 052-7181411

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)46-46(_____________________________________________

 בקריית הרצוג אזור 
פרמישליאן, דירת נכה 

120 מ"ר + גינה וחניה, 
ב- 1,750,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)46-46(נכסים 050-4177750

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

B.D.A 46-46(תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 4 

חדרים גדולה 2,500,000, 5 
חדרים 2,600,000 כולל חניה 
B.D.A 46-46(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 46-46(תיווך(_____________________________________________

 בבן גוריון, ק"ג, 70 
מ"ר, מחולקת, יפה, 

מושכרת, ב- 1,670,000 
ש"ח "דלוקס נכסים" 

052-8555594)46-46(_____________________________________________

 באבני נזר 200 מ"ר, ק"ג, 
חזית )2 דירות מחוברות(, 

מטופחת, מיידית, 4,500,000 
_____________________________________________)46-46(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בלעדי בדנגור 55 מטר 
+ אופציה, קומה ג', חזית, 

מפתחות במשרד, 1,250,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)46-46(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 
90 מ"ר, מחולקת, 

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

_____________________________________________)46-46(הקריה 050-3000121

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

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

_____________________________________________)46-46(הקריה 050-3000121

 בהזדמנות ברח' חברון, 
דירה גדולה שמורה 

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

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

_____________________________________________)46-47(אשכנזי 058-5558815

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

חזית, מיידית תיווך 
_____________________________________________)46-47(אשכנזי 058-5558815

 בלעדי! באזור העיריה 
בית פרטי 4 קומות, 370 

מ"ר מגרש, 300 בנוי + גג + 
חצר, משופצת ומושקעת, 
7,900,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)46-46(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רמבם 
פנטהאוס 220 מ"ר, 160 בנוי, 

60 מרפסת בנויה על קומה 
שלמה, 4 כ"א, ק"א, גג בטון, 

נוף פתוח, שמורה, 3,300,000 
_____________________________________________)46-46(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

חניה בטאבו, 1,780,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 למכירה דופלקס 
בחנה סנש, 6 חדרים, 

190 מטר + 3 מרפסות, 
מוארת מאוד, מתאימה 
למשפחות ולהשקעה, 

מחיר: 4,200,000 גמיש 
תווך רקבה נקב
053-9244430)46-46(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)46-46(נכסים" 055-6789653

 בשמואל הנביא הרצוג 
דופלקס 160 מ"ר, 6 
חדרים, כולל מרפסת 
שמש, ב- 2,350,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)46-46(_____________________________________________

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

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

050-4177419)46-46(_____________________________________________

 בלעדי! באזור נתן הנביא 
דופלקס 220 מ"ר, ק"ד + 

מעלית + חניה, משופצת + 
מרפסת גג גדולה, 2,850,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)46-46(_____________________________________________

 באזור בעלי מלאכה 
דופלקס 200 מ"ר, 4 חד' + 2 
יחידות על הגג, מושכרות + 
מחסן, עם חלונות מוגבהים, 
בק"ק, 73 מ"ר, מושכר, ק"ד 

+ מעלית + חניה, חזית, 
משופצת ברמה גבוהה, 

3,950,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)46-46(_____________________________________________

 בברוט, למשקיעים!! 
דופלקס 100 מ"ר, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 5 
חד', קומה ראשונה + מרפסת 

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

_____________________________________________)46-46(נכסים" 055-6789653

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

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

055-6789653)46-46(_____________________________________________

 במימון-סוקולוב, 5 חד', 
ק"ג )בלי( + 2 יחי"ד, משופץ 
כליל, חזית, 2,790,000 גמיש 

_____________________________________________)46-46(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 א.פרל!! כ- 5.5 
חד', כ- 107 מ"ר, ק"ק, 

מ.ל- 3 יחי"ד, מעלית, 
א.להרחבה, 1,720,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)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 בגולומוב 2 
דירת 5 חדרים, 115 מטר, 

עם מרפסת + 2 חניות, 
מושכרת לעוד שנה, 

מחיר: 2,890,000 תווך 
_____________________________________________)46-46(רבקה נקב 053-9244430

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

+ מרפסת 10 מטר, משופצת 
_____________________________________________)46-46("פנחס נכסים" 055-6789653

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

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

03-5799308)46-46(_____________________________________________

 ברמת אלחנן 5 חד', 120 
מ"ר, ק"ג + מעלית, סוכה 

גדולה, משופצת ברמה גבוהה, 
2,450,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)46-46(_____________________________________________

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

מ.שמש, 145 מ"ר, 
א.למעלית, 2,200,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)46-46(_____________________________________________

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

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

 בהרב שפירא 4.5 חדרים, 
בבנין חדיש, עם מעלית וחניה, 

משופצת, סוכה, 2 שרותים, 
מיזוג, 2,850,000 שקל תיווך 

_____________________________________________)46-46(צור 03-6701920

 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(_____________________________________________

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

40 מטר, בסוף אישורים 
_____________________________________________)46-46("פנחס נכסים" 055-6789653

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

חזית, מרפסת כ- 40 מטר, 
2,020,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)46-46(נכסים" 055-6789653

 בבית יוסף לקראת 
סוף בניה, 4 חד' 

משודרגת + מחסן 
ומרפסת שמש עם נוף 

פתוח, ב- 2,300,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)46-46(_____________________________________________

 בדב גרונר הפסטורלי, 
חלק מדו משפחתי, 

4 חד' + גינה ענקית 
+ אופציה לבניה, ב- 

2,300,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)46-46(נכסים 050-4177750

 באלישע השקט 4 
חדרים, משופצת, 90 
מ"ר + מעלית וחניה, 

בניין איכותי, רק ב- 
2,190,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)46-46(נכסים 050-4177750

 באזור רמב"ם 4 חדרים, 
כ- 110 + מעלית, 2,000,000 

***4 ח', משופצת מהיסוד, 
 054-8449423 2,050,000

B.D.A 46-46(תיווך(_____________________________________________

 בגבעת רוקח 4 חדרים, 
מחולקת, חדשה, מקבלים 

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

B.D.A 46-46(תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 4 חדרים, 
משופצת ומושקעת, כחדשה, 

כ- 90 מטר, 2,050,000
B.D.A 46-46(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 במימון-גבירול 4 חד', 90 
מ"ר, משופצת, טאבו משותף, 
ק"ג, 1,500,000 תיווך הנדל"ן 

050-4177419)46-46(_____________________________________________

 דירות 4 ח' בבניין חדש, 
בפ"כ מתחרדים, קבלן אמין 

מאוד תיווך אלטרנטיב
054-5500263)46-46(_____________________________________________

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

_____________________________________________)46-46(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

052-5222690)46-46(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', 83 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד!!! 1,630,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 באברבנאל, בוטיק, 
4 חד', 100 מ"ר, 

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

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 דירה מדהימה בר' 
עקיבא/הראשונים, 4.5 

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

משופצת חלקית, יחידת 
הורים, חזית, נוף פתוח, 

ק"ג, חניה מקורה, 
אופציה בגג בטון

054-5905884)46-47(_____________________________________________



כ”ח חשון- כ”ט חשון תשפ”ב   203/11/2021-04/11/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

דירות 
להשכרה

ביקוש בני ברק
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

 בגבעת שמואל 
בשכ' בית וקנטרי, 5 

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

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

גבעת שמואל
+5 חדרים

פתח תקווה

ירושלים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

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

050-3003455)43-46(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)43-46ל(03-6195580

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

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

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

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

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

 יונה גרין, בכפר 
אברהם, בהזדמנות, 

3 חדרים מרווחת 
ומשופצת, קומה 6 + 

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

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

מאובזרת קומפלט, 
950,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)44-44(_____________________________________________

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

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

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

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

 ברחוב חברון דירת 
4.5 חדרים ענקית, 

עם מרפסות, מטבח 
בנפרד, סוכה, קומה ב' 

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

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

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

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

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

 02-6595500)44-47(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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

חיפה

קריית גת
+5 חדרים

קריית מלאכי

 למכירה בטבריה 3 חד', 
ק"ק, משופצת, חדשה *4 
חד', ק"ק, מתאימה לנכה 

050-9857887)45-46(_____________________________________________

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

מ"ר, כניסה נפרדת, 
אופציה לפעוטון, מיידי 

_____________________________________________)45-46ש(052-7433440

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)45-45(050-6610501 סתיו
 בעוזיאל 3 חד', 50 מ"ר, 

קומה מינוס 1 + אופציה 
לריהוט, משופצת, חדשה + 

מעלית, סוכה, חלונות גבוהים 
052-7671305)42-42(_____________________________________________

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

היתרי בניה על הגג 
והסכמת שכנים לחלוקה, 

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

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

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

רק 1,680,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)46-46(_____________________________________________

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

_____________________________________________)46-46(הקריה 050-3000121

 מציאה! בשבטי ישראל 
3 חדרים, יפה ושמורה, ק"ג 

+ חתימות שכנים לבנייה על 
הגג, 1,590,000 ש"ח גמיש 

תיווך ישיר במרכז
054-8535000)46-46(_____________________________________________

 בהרב קוק 3 חד', 72 
מטר, קומה א', 3 כיווני אויר, 

2 מרפסות, סורגים, מזגן 
בכל חדר, מטבח כשר, חניה 
מקורה )לא בטאבו(, כניסה 
מידית, לל"ת, מחיר מבוקש 

1,900,000 טלפון
050-5214151)46-47(_____________________________________________

 בהמכבים ברוט 3.5 
חדרים, כ- 75 מ"ר, ק"ב, 3 
כ"א, יפה ושמורה, אופציה 

גדולה להרחבה, 1,620,000 
ש"ח בבלעדיות תיווך ישיר 

_____________________________________________)46-46(במרכז 054-8535000

 בשבטי ישראל כ- 3 
חדרים, יפה ושמורה, ק"ג 

ואחרונה, חתימות שכנים על 
הגג, 1,590,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)46-46(ישיר במרכז 054-8535000

 בבניה בהושע, דירת 
נכה 3 חד' + חצר ענקית, 
בבלעדיות אמפייר-סטייט 

_____________________________________________)46-46(נדל"ן 052-7181411

 בשיכון ג', בניין 
איכותי ומבוקש, 3 חד' 

+ מרפסת + משרד, 
בבלעדיות אמפייר סטייט-

_____________________________________________)46-46(נדל"ן 052-7181411

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

_____________________________________________)46-46(נכסים" 055-6789653

 א.רח' מימון כ- 3 חד', 
כ- 50 מ"ר, שמורה, 

סוכה, כ.פרטית, 
1,180,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)46-46(_____________________________________________

 קריית הרצוג 3 חד', 
60 מ"ר, ק"ד, א.להרחבה 
צד + גג 180 מ"ר, שכנים 

בנו, 1,540,000 "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)46-46(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)46-46(הקריה 050-3000121

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)46-46(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)46-46(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)46-46(_____________________________________________

03-6162228

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

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

 מציאה! בחתם סופר 
כ- 3.5 חדרים, 67 מ"ר, ק"ב, 

משופצת ויפה, 1,550,000 
ש"ח בבלעדיות תיווך ישיר 

_____________________________________________)46-46(במרכז 054-8535000

 הזדמנות בהגליל!! 
3 חד' חדשה!! ק"ד, 

מעלית, 75 מ"ר, חזית, 
נוף פנורמי מ.כהן-נכסים 

052-7684074)46-46(_____________________________________________

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

1,650,000 גמיש
B.D.A 46-46(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור 
שטרסר 3.5 חד', מרווחת 

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

ש"ח תיווך-
050-5749543)46-46(_____________________________________________

 באזור קוטלר 3 חד', 
שמורה ומסודרת + 
א.לבניה כמאושרת, 

1,600,000 ש"ח תיווך- 
050-5749543)46-46(_____________________________________________

 בברויאר 3 חד', ק"ב, 
64 מ"ר + מעלית, שמורה, 

חזית, 1,470,000 תיווך הנדל"ן 
050-4177419)46-46(_____________________________________________

 בביאליק, ק"ב, כ- 3 
חד', חזית, יפה, 68 מ"ר, 

1,450,000 גמיש, בנין חרדי 
_____________________________________________)46-46(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בלעדי באבוחצירא 3.5 
חדרים, כ- 70 מטר, חזית, 
קומה ג', 1,420,000 תיווך 
_____________________________________________)46-46(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור העיריה 3.5 חד', 
75 מ"ר, משופצת, ק"ג + א. 
בגג, הסכמות שכנים, חזית, 
1,650,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)46-46(_____________________________________________

 בר' עקיבא מרכז 3 חד', 
75 מ"ר, ק"ב, סוכה גדולה, 

שמורה, 1,670,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)46-46(פנחסי 03-5799308

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

משופצת, מ.סוכה, 
1,350,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)46-46(_____________________________________________

 ברחוב דסלר 3.5 
חדרים, קומה ד' עם 

מעלית, חזית, 1,880,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

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

_____________________________________________)46-46(פנחסי 03-5799308

 בחברון 2.5 חד', 
ק"א, חזית, כ- 60 מ"ר, 

מעטפת כ- 12 מ"ר, 
1,599,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)46-46(_____________________________________________

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

1,370,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)46-46(הקריה 050-3000121

 בנורדאו 2.5 חד', 
כ- 50 מ"ר, ק"ג אחרונה, 
רעפים, 1,120,000 נדל"ן 

_____________________________________________)46-46(הקריה 050-3000121

 בבית יוסף 2 חד', 
כ- 30 מ"ר, מפוארת, 
799,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)46-46(הקריה 050-3000121

 מציאה! חדשה בשוק, 
בנורדאו כ- 2.5 חדרים + 

אופציה להרחבה, 1,220,000 
ש"ח גמיש בבלעדיות תיווך 
_____________________________________________)46-46(ישיר במרכז 054-8535000

 באוסשקין! 2 חד', 
קומת קרקע, פסיעות 

בודדות ממדרגות 
הרכבת! לכל מטרה! 

1,300,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)46-46(- מתווכים" 03-5701010

 למכירה בחיפה, בהדר, 3 
דירות מחוברות, 2,500,000, 

_____________________________________________)46-47ל(לל"ת 053-3117117

 דירות מדמי מפתח, 
ירושלים, 2.5 בגבעת שאול, 

ק"ג + מעלית, ניתן לשפץ ל- 
_____________________________________________)46-47(3 חדרים 054-8453050

 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)46-46(_____________________________________________

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

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

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)46-46(_____________________________________________

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

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

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

 בפתח תקווה למכירה 
קוטגים, בכפר גנים, כפר 

אברהם, בשעריה, בעמישב 
052-2948691)46-46(_____________________________________________

דופלקסים
 "אינפיניטי עוצמה", 

במנחם רצון דופלקס 5 חד', 
130 מ"ר, קומה 5+6, בניין 

חדש, משופצת מהיסוד קטיה 
_____________________________________________)46-46(קוגן 050-8086452

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

 "אינפיניטי עוצמה", 
במשה הס 3.5 חדרים, 80 

מ"ר, קומה 3, חניה משותפת, 
משופצת חלקית קטיה קוגן 

050-8086452)46-46(_____________________________________________

 למכירה בצפת בית 6 
חדרים, והכנה ליחידה, וגינה, 

_____________________________________________)46-46(קרוב לעיר 050-7638194

+5 חדרים
צפת

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

אחד, משופצת, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 בקרית מלאכי מבחר 
דירות להשקעה החל 

מ- 690,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)46-46(הקריה 050-3000121

 דירות אחרונות, בבניין 
החדש באברבנאל! 

הקודם זוכה! מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים"

03-5701010)46-46(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 להשכרה/מכירה ולכל 
מטרה, בית פרטי, רבע דונם, 

4.5 חד', בק. הרצוג
_____________________________________________)46-49ש(054-6603549 054-8415940

 חדשה בלוחמים!! 
דירת גן 4 חד', 90 מ"ר + 

חצר 60 מ"ר, מפוארת, 
6,500 ש"ח מ.כהן-נכסים 

052-7684074)46-46(_____________________________________________

 בנתן הנביא פנטאוס 
יוקרתי ומשודרג, 200 
מ"ר, חדש מהקבלן + 

חניה מקורה, ב- 11,000 
ש"ח גמיש להב נכסים 

050-4177750)46-46(_____________________________________________

 בקרית משה הוותיקה 
5 חד', ק"א, מטופחת, 

יפה תיווך חן מיכאל נדל"ן 
_____________________________________________)46-47ש(054-4313327

 להשכרה ברחוב חברון 
דירת 150 מטר, ענקית, 

4.5 חדרים, מטבח 
בנפרד, סלון גדול, מחיר 
5,600 תווך רבקה נקב 

053-9244430)46-46(_____________________________________________

 להשכרה בגולומוב 
4.5 חדרים, עם מעלית, 
4,700 תווך רבקה נקב 

053-9244430)46-46(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב 
בורוכוב 4.5 חדרים, ק"ב 

+ מעלית + חניה, כניסה 
מיידית אתי

050-5382852 "איזק 
_____________________________________________)46-47(נדל"ן"

 בהמכבים 4 חדרים, ק"א, 
צבועה, מיזוג, דירה ריקה, 

כניסה מיידית, רק 3,600 שקל 
_____________________________________________)46-46(תיווך צור 03-6701920

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

_____________________________________________)46-46(דורון 054-4980159

 במרכז העיר, בנין חדש, 
4 חדרים להשכרה תיווך דורון 

054-4980159)46-46(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)46-46(_____________________________________________

 במשולם ראט 4 חד', 
כ- 100 מ"ר + מ.שמש 

25 מ"ר, 4,000 ש"ח 
נדל"ן הקריה

050-3000121)46-46(_____________________________________________

 הזדמנות בראדזמין!!! 
ק"ק מוגבהת, 4 חד', 
משופצת, מפוארת, 

מרוהטת לגמרי, 6,500 
ש"ח מ.כהן-נכסים

052-7684074)46-46(_____________________________________________

 באבן גבירול/שפרוט 3 
חד', כ- 60 מ"ר + חצר 17 

מ"ר, משופצת כליל, שרותים 
כפולים, ממוזגת, 3,600 ש"ח 

050-4177419)46-46(_____________________________________________

 2.5 חדרים, קומה ד', 45 
בנוי ו- 50 מרפסת, מזגנים, 

סורגים, מרוהטת, 3,500 ש"ח, 
_____________________________________________)46-47ל(סוקולוב 052-8927483

 בטרפון 2.5 חדרים, קומת 
כניסה, למיידי תיווך דורון 

054-4980159)46-46(_____________________________________________

 בלוחמים, חדשה 
ומושקעת!! 2.5 חד', 

50 מ"ר + חצר 20 מ"ר, 
מרוהטת, 3,600 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)46-46(_____________________________________________

 להשכרה בגורדון, 
מציאה, 2 חדרים ענקית, 

70 מטר, עם מרפסת, 
3,000 ש"ח תווך רבקה 

_____________________________________________)46-46(נקב 053-9244430

 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)46-46(_____________________________________________

 באיזור הרב שך 
סירקין, 2.5 חדרים, 
55 מ"ר, לא יח"ד, 

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

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

1-1.5 חדרים

 מרוהטת, ממוזגת, 
מאובזרת קומפלט, ק"ק, מיידי, 

באזור הרב לנדא
_____________________________________________)46-47ל(053-3122500 053-3122000

 בגבעת שאול דירת 2 
חדרים, משופצת ומרוהטת 
לגמרי, מתאים מאד לזו"צ 

054-8453050)46-47(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בפ"ת, באזור תקומה, 
5 חד' מרווחת + גג, ק"ד, 

_____________________________________________)46-47ש(מעלית 054-2817862

פתח תקווה
+5 חדרים

 3 חד', בהרצל 127, קומה 
ב', משופצת, 3,600 ש"ח כולל 

_____________________________________________)46-47(מים וארנונה 050-9456308

רחובות
3-3.5 חדרים

 מעונין לקנות דירה 3-4 
חדרים בסנהדריה במחיר סביר 

ללא תיווך קומה נוחה
_____________________________________________)46-47ח(052-7632652 ירושלים
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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'. דרושות במאגר 
חסידיות וליטאיות. שדכן 
מקצועי עם המון הצעות 

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

 מרגישה חנוקה? 
מרגיש ללא כוחות? 

התקשרו ותקבלו 
בס"ד מוטיבציה וכלים 

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

ייעוץ ועזרה

יד שניה 
קונים

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

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

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

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

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

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

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

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

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

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

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

צפת

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

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

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

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

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

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

מאובזר היטב
050-6481288

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

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

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

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

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

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

מוצרים 
ושירותים

מכוניות

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

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

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

058-3275870)44-47(_____________________________________________

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

משרדים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/21ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

- 8 חד', 26 מיטות. 
בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

_____________________________________________)48-47/21ש(055-2275344

בני ברק
 באזור צפניה, יחידת דיור, 
יפה, משופצת, מרוהט חדש, 

מרפסת סוכה, קומה א', סלון 
_____________________________________________)45-46(גדול, אמבטיה 050-9383007

 במצלר 21, לשבתות/
שבועי/יומי/שעות, דירת חדר, 

ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 
וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)44-17/2022ש(052-7613554

בר יוחאי

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

גדולה + מתקני גן
_____________________________________________)23-22/22ש(052-3452522 052-3771789

 חדש!! 2 יחידות ארוח 
מפוארות! נקיות! ג'קוזי, 

בריכה, מרפסות, נוף, חצר 
ענקית, מתקנים, גם לקבוצות 

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

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

_____________________________________________)50-49/21ש(050-8954654

 2 חד', יפה ומטופחת + 
מרפסת גדולה + נוף לים, 

ק"ק, אזור חרדי, קרוב לכנרת 
_____________________________________________)39-50ש(052-8355839

 במגדלי המלכים! שבת 
נחמו מחמישי עד ראשון - 

1,400 ש"ח, 5 דק' למדרחוב 
+ מרפסת נוף, עד 4 ילדים 

_____________________________________________)42-01/2022ש(054-6511250/350

 יחידת נופש 30 מ"ר, עד 
6 נפשות + חצר 100 מ"ר, 

משופצת, ממוזגת ומאובזרת, 
_____________________________________________)22-22/22(כ. פרטית 050-9960113

ירושלים והסביבה

יבניאל

 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

דשא + נוף, 2 חד' שינה + 
יח' הורים 053-7173048 

_____________________________________________)39-38/2022ש(02-5382304

 בס"ד, צימרים יפים ליד 
ירושלים, לאברכים, בריכה 
פרטית, ענקית, מחוממת, 

ג'קוזי, 250 ללילה
_____________________________________________)39-06/2022ש(055-6697474

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)33-25/2022ש(053-3226630

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
לסוויטה 052-3540874

_____________________________________________)44-3/22ש(053-3163352

 בגאולה, דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 
במגוון גדלים 053-3184783 

_____________________________________________)2-1/22ש(058-3284786

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)31-31/2022ש(050-6217759 02-5361771

 "בנצימר" - נופי ירדן - 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

 דירת ארוח מפוארת 
במרכז ירושלים )לשומרי 

שבת(, מאובזרת ונקיה מאד 
_____________________________________________)36-9/22ש(054-9426629

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

ספא, בריכה פרטית, ביהכנ"ס, 
מבצע! 2 לילות 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)36-35/22ש(052-8741443

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

ב- 10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)05-05/22(במקום 050-3388668

מושב תרום
 מזל-ארוח כפרי- וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות, גזור 

_____________________________________________)41-40/2022ש(ושמור!! 052-8013000

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/2022ש(וחדר אוכל. 054-6987257

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + גקוזי' בכל דירה, 
חדר אוכל וחצר גדולה עם 

_____________________________________________)36-35/22ש(משחקים 052-2979067

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

זוגות + חדר אוכל, נוף מרהיב, 
סמוך לרשב"י 052-4478055 
_____________________________________________)36-35/22ש(052-5226788 04-6980585

קרוואנים
 להשכרה קראוון נגרר 

בצפת והאזור, החל מ- 300 
ש"ח, מתאים לרכב שרוחבו 
192 ס"מ, אפשרות לשינוע 

_____________________________________________)45-4/22ש(052-7602522

צווארונים
 חדש בב"ב, צוארונים 
לנשים ונערות, 45 דגמים 

שונים בתחרות מהממות, 54 
_____________________________________________)45-48ש(ש"ח 055-9809888

 אבדה שקית בקו 6 בבני 
ברק בסוכות עם ספר חולצה 

_____________________________________________)45-46ח(וכסף 052-7624122

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל 
_____________________________________________)45-44/22ש(052-7674348

 מעונין לקנות קלנועית 
לנוסע בודד או זוגית תקינה או 

_____________________________________________)45-46ח(תקולה 050-5343924

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)45-46ח(תיווך 054-7432035

 דרושה דירת 4 חדרים 
משופצת באזור מערב ב"ב עד 

_____________________________________________)46-47ח(1,800,000 050-4176776

עסקים

 דרוש משקיע 
לרכישת נכס נדל"ני בסך 

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

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

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

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

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

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

 להשכרה בר"ע חנות 
תכשיטים ושעונים, כ- 20 

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

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

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

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

לטווח ארוך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

השקעות

 הזדמנות להשקעה, 
ביונה הנביא דירה בטאבו, 

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

נדל”ן 
מסחרי

אולמות

 מחפש חנות או משרד 
בבני ברק? בשבילך 

אנחנו כאן תיווך דורון 
054-4980159)46-46(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)46-46(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 להשכרה, בלעדי, 
מציאה, חנות 130 מ"ר, 
ברבי עקיבא/הרב קוק, 

חזית, מיקום פצצה, 
15,000 ש"ח לכל מטרה 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)01-01(_____________________________________________

חנויות
 למכירה חנות ברבי 

עקיבא, חזיתית, מפוארת, 
ללא תיווך, לרציניים בלבד 

_____________________________________________)44-47ל(050-2899019

 בגאולה, חנות להשכרה, 
פונה למלכי ישראל, ק"א, 

כניסה מאברמסקי, כ- 120 
מ"ר, להשכרה לטווח ארוך 

054-8453050)46-47(_____________________________________________

 מיידי בהרב שך/
קוטלר, חנות 19 מ"ר, 
במחיר מציאה 3,500 

ש"ח!!! בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 050-5308742 

054-6506501)46-46(_____________________________________________

 חנות 22 מ"ר בפסג, רק 
2,800 ש"ח תיווך דורון

054-4980159)46-46(_____________________________________________

 חנות 50 מ"ר, פינת הרב 
_____________________________________________)46-46(קוק תיווך דורון 054-4980159

 *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
 מחסן גדול 430 מ"ר, 

בפ"ת, עם גישה לרכב תיווך 
_____________________________________________)46-46(דורון 054-4980159

 להשכרה באזור גן ורשא, 
מחסן כ- 70 מ"ר

_____________________________________________)46-47ש(054-2817862

 קליניקה להשכרה בדובק, 
100 מ"ר תיווך דורון

054-4980159)46-46(_____________________________________________

 מבחר משרדים להשכרה 
בגדלים שונים תיווך דורון 

054-4980159)46-46(_____________________________________________

 משרד 40 מ"ר, קומת 
גלריה, בנין חדש, למיידי תיווך 

_____________________________________________)46-46(דורון 054-4980159

 180/200 משרדים 
חדשים, מוכנים לכניסה, 

בהכשרת הישוב, מחיר מציאה 
_____________________________________________)46-46(תיווך דורון 054-4980159

 בר' עקיבא 143 ב"ב, 
להשכרה חנות 17 מ"ר, 4,000 

_____________________________________________)46-47ש(ש"ח, לל"ת 053-8526896

 כתר הרימון, צימרים 
ממוזגים ומרווחים לזוגות 

ומשפחות, ג'קוזי וטרמפולינה 
052-5207326)46-49(_____________________________________________

מכירת רכבים
מזדה

 מאזדה 5, מטופלת, 
2008, יד שלישית, 7 

מקומות, 26,000 ש"ח 
_____________________________________________)46-46(לפרטים 052-3429393

 שידוכים לגילאי +30, 
לדתיים ופרק ב', וללא דמי 

_____________________________________________)46-49ש(הרשמה 058-3293220 קובי

 נמצא חלק מהקנים של 
_____________________________________________)46-47ח(חנוכיה 054-6590114

 נמצא צמיד קטן שכתוב 
_____________________________________________)46-47ח(עליו לתמי 054-6590114

 נמצאה מזוודה ביום א' 
בתחנה מול גשר המיתרים 

_____________________________________________)46-47ח(054-4549629

 נמצא כרטיס של מצלמה 
לפני כחודש בפינת החי בב"ב 

_____________________________________________)46-47ח(054-8496586

 בערב חג סוכות נמצאה 
טבעת בקופסת מתנה באיזור 

_____________________________________________)46-47ח(ר' עקיבא 052-7157077

 נמצאה טבעת יהלום 
בחניה של אולמי פזליון 

בתלפיות בירושלים
_____________________________________________)46-47ח(02-5372459

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידר קיסר בקלנועית 

_____________________________________________)46-47ח(יחיד או למכור 053-4190416

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)46-47ח(054-7938941

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)46-47ח(בתחום 052-7396092

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)46-47ח(052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)46-47ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)46-47ח(ילדים 050-6651365

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)46-47ח(ומפרשים 054-7432035

 מעוניין במברגה 
חשמלית/אפשרי במקולקלת 

_____________________________________________)46-47ח(בתרומה 054-7432035

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים ב"ב

_____________________________________________)45-46ח(050-5343924

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)45-46ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)45-46ח(בתרומה 054-7938941

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)45-46ח(סימלי 052-3595314

 דרוש שנאי 6V למכונת 
חישוב במצב תקין

_____________________________________________)45-46ח(050-5343924

 לישיבה דרושים הספרים 
חזון עובדיה וילקוט יוסף 
_____________________________________________)45-46ח(למסירה 050-4136233

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(054-3558949

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-3558949

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(054-3558949

 למכירה מכונת תפירה 
בארון עץ 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)46-47ח(054-2252171

 למכירה מגהץ קיטור 
טפאל 250 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(054-2252171

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 320 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)46-47ח(בני ברק 053-3076507

 מקרן חדש מהאריזה 
דגם aun עם SD אין צורך 
במחשב + שלט + זום ב- 

_____________________________________________)46-47ח(400 ש"ח 052-7154435

 שואב אבק הובר תקין 70 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)46-47ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 300 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-3463482

 רדיו מעוצב 100 ש'
_____________________________________________)46-47ח(054-8483032

 למכירה מייבש כביסה 
קריסטל 6 קילו מצב מצויין 

_____________________________________________)46-47ח(340 ש"ח בלבד 053-3076507

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים 400 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(053-3155415

 למכירה אוזניות בלוטוס 
חדשות דמוי אפל כולל מגן 

ומטען 120 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(055-6789892

 מקפיא ענק 400 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(02-6413936 058-3233437

 מקרר מעולה 300 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(02-6413936 058-3233437

 תנור אפיה lenco במצב 
מעולה שמור במיוחד 480 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-7623377

 מכונת כביסה חברת 
בקו במצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(052-7623377

 מטהר מים תמי 4 פרמיום 
_____________________________________________)46-47ח(אפור 500 ש"ח 052-8958197

 מחשב נייד שמור ומהיר 
_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח 054-3558949

 מאוורר מגדל מצנן חברת 
בלו סטאר עם שלט 300 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(052-7628895

 מכונת תספורת נטענת 
מעולה חברת פיליפס כחדש 

_____________________________________________)46-47ח(100 ש"ח 052-7628895

 מבצע חורף, 5 חד', 
מרפסת לכנרת וגולן, מדורג, 

חצר, תח"צ במקום
_____________________________________________)45-45ש(050-4124556

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

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

 מיטת תינוק מעץ + 
מזרון 500 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)45-46ח(050-4107696

 עגלה משולבת + 
טרמפולינה + כסא בטיחות 

_____________________________________________)45-46ח(200 ש"ח 050-9089110

 בהזדמנות לול גדול מעץ 
+ שטיח פעלולים רק 150 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 050-9089110

 לול פלסטיק במצב מצוין 
80-90 ס"מ 130 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7655652/3

 למכירה טרמפיסט + 
ישיבה כחדש 450 ש"ח טל': 

_____________________________________________)45-46ח(054-8471351

 כורסת פוף לילדים סגול 
לילך כחדשה ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(053-3123919

 מזרן ללול מידות 84*97 
ס"מ כחדש ממש ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(053-3123919

 מזרן למיטת תינוק שילב 
ב- 60 ש"ח בלבד

_____________________________________________)45-46ח(050-4158480

 כסא אוכל עם מגש 
מתקפל דק ב- 40 ש"ח צבע 

_____________________________________________)45-46ח(תכלת 050-4158480

 כסא אוכל איקאה ללא 
מגש ב- 20 ש"ח בלבד

_____________________________________________)45-46ח(050-4158480

 כסא אוכל על כסא ללא 
מגש ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-4158480

 סלקל לרכב ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(050-4158480

 בוסטר ב- 15 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(050-4158480

 בוסטר עם משענת ב- 25 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 050-4158480

 אמבטיה לתינוק + מעמיד 
ב- 35 ש"ח אפשרות כל חלק 

_____________________________________________)45-46ח(בנפרד 050-4158480

 כסא לאמבטיה ב- 5 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(050-4158480

 עגלה משולבת שכיבה + 
ישיבה ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-4158480

 עגלת בוגבו דגם פרוג 
שמורה כולל אמבטיה וטיולון 
_____________________________________________)45-46ח(450 ש"ח ב"ב 054-8412976

 טיולון מקרלן תאומים 
צבע כחול 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)45-46ח(050-4107696

תקשורת

 פלאפון כשר נוקיה 208 
משומש עם מטען 80 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(050-4087927

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

כללי

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

מנטה + סרט + כיסים 25 
_____________________________________________)34-37(ש"ח 050-4188702

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-37(לחולצה 058-3206802

 ספרי לימוד- ביה"ס 
יסודי רמת אהרן וסמינר 
בית יעקב, בחצי מחיר 

054-8527470)34-37(_____________________________________________

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105

 דיסקים ושירי תפילה ב- 
30 שקל אפשר לקנות בחנקין 

_____________________________________________)28-29ח(3 דירה 6 054-8422105

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

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”ח חשון- כ”ט חשון תשפ”ב  03/11/2021-04/11/2021

 מכונת כביסה של חברת 
בוש, גרמנית, 7 קילו, חדישה, 

_____________________________________________)46-47(בהזדמנות 052-4227714

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)45-46ח(052-7396092

 מכונת תפירה דגם ברנט 
_____________________________________________)45-46ח(500 שקלים 052-7396092

 מגהץ אדים חדש באריזה 
FRIMA ב- 130 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)45-46ח(052-2786557

 מחשב נייד לנובו טינקפד 
זיכרון 500 גיגה 500 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(052-3018899

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב מזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בפתח תקוה 052-2786557

 למכירה מסך למחשב 
לכל מטרה במצב מצוין חברת 

PILOT ב- 230 ש'
_____________________________________________)45-46ח(055-9178123

 גמבוי מיני בוי מצב חדש 
ב- 99 ש"ח במקום 320 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(יש קבלה 052-7154435

 שואב אבק דייסון חובט 
מצב טוב 130 ש"ח נייד

_____________________________________________)45-46ח(052-8620743

 מייבש כביסה כחדש 400 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח טל': 03-6164773

 מחשב נייד מצוין לצפיה 
וכתיבה מתאים לאברכים 500 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 053-3346080

 מסך מחשב LED דק 
ויוקרתי חדש באריזה!! 300 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 058-4884455

 תנור אפיה מוסדי מעולה 
_____________________________________________)45-46ח(500 ש"ח 050-4136333

 למכירה 2 רמקולים 
למחשב סבופר ענק + שלט 
חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)46-47ח(052-2437292

 מאוורר מעולה צבע אפור 
כחדש! ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(053-3123919

 PILOT למכירה מסך 
במצב מצוין לכל מטרה ב- 
_____________________________________________)46-47ח(200 ש' ב"ב 055-9178123

 למכירה מקרר טוב עם 
התקן שבת 400 ש"ח גדול 

_____________________________________________)46-47ח(052-7147111

ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 

אפשרות לשולחן וכסאות 
בנפרד, חדשים, בהזדמנות 

052-4227714)46-47(_____________________________________________

 ארון 2 דלתות הזזה ברוחב 
1.60 במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(052-7623377

 מראה גדולה ממוסגרת 
לבן עם מדף קטן אפור ב- 50 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 053-3123919

 למכירה ספה נפתחת 
לשינה + ארגז מצעים במצב 
_____________________________________________)46-47ח(ט"מ 400 ש"ח 03-7318042

 בהזדמנות ארון לנעלים 
גדול צבע חום 100 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(050-9089110

 40 מרצפות אנטי סליפ 
אפור כ- 4.5 מ"ר 300 ש"ח בני 

_____________________________________________)46-47ח(ברק 052-2453034

 ארון 4 דלתות 2 מגירות 
לנעליים 500 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)46-47ח(050-4123036

 למכירה כורסאות ריקליינר 
עור בד 500 ש"ח כ"א

_____________________________________________)46-47ח(054-2252171

 למכירה שידה ארוכה 
לסלון יפיפיה לבן + שולחן עץ 

מרובע לבן ניתן להפריד 500 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-2252171

 למכירה שולחן + כסאות 
_____________________________________________)46-47ח(500 ש' 054-8483032

 למכירה ספה תלת מושב 
_____________________________________________)46-47ח(יפיפיה 500 054-8483032

 מנורה לסלון 300 ש' 
_____________________________________________)46-47ח(054-8483032

 ספריה לילד מעץ מלא + 
_____________________________________________)46-47ח(שידה 400 ש' 054-8483032

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

_____________________________________________)46-47ח(053-3076507

 למכירה ארונית כתר 
90 ש"ח + עמודון 5 מדפים 
פלסטיק כתר חזקים וגדולים 

_____________________________________________)46-47ח(120 ש"ח בלבד 053-3076507

 ארון שרות פלסטיק ב- 70 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-7757420

 כוורת ב- 200 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(050-7757420

 שולחן סלוני ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(050-7757420

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות עם 
2 מזרונים כ"א 500 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(03-6199806

 4 כסאות מטבח במחיר 
_____________________________________________)46-47ח(100 ש"ח ב"ב 052-7698207

 שולחן ריבועי לסלון נפתח 
+ 4 כסאות במצב מעולה 

_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח 052-7119229

 למכירה מזרון פילאטיס 
מקצועי חדש 200 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(052-7147111

 למכירה ארון 6 דלתות 
במצב מצוין 400 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(052-7177588

 שידה/מזנון 1.20 עם 2 
דלתות ומדף אמצע בלבן 250 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח פלאפון 052-8958197

 למכירה כסא לנגן גיטרה 
עם כוונים חדשים 250 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(טל': 052-2437292

 2 מיטות לחדר שינה כולל 
מזרונים ושידה במצב טוב 500 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-7623377

 כוננית 4 מדפים ברוחב 
80 ס"מ כחדשה 70 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(052-7623377

 מזנון 4 מטרים, עץ 
בוק מלא, צבע אגוז הכולל 

וטרינות, מראות, מצב מצויין, 
_____________________________________________)41-44(במחיר מציאה 050-6734292

תינוקות

 ספה בודדת במצב מצוין 
צבע מקורי 150 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)45-46ח(050-4166201

 שידה 4 מגירות מצב טוב 
_____________________________________________)45-46ח(ב"ב 100 ש"ח 050-4166201

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)45-46ח(050-3337530 אבנר

 מראה 70/75 חדשה 
במצב מצוין 150 ש"ח

052-4213421 פתח תקווה 
_____________________________________________)45-46ח(שולי

 שולחן זכוכית לגינה במצב 
מצוין 300 ש"ח 052-6565524 

_____________________________________________)45-46ח(הוד השרון עידן

 מנשא לתינוק ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(050-4158480

 מזרן לעריסה ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(050-4158480

 למכירה עגלה במצב חדש 
חברת baby safe ב- 400 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-7652446

 למכירה מטרנה ללא 
שלבים ב- 40 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)46-47ח(054-8407883

 בהזדמנות לול גדול מעץ 
+ שטיח פעלולים רק 150 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-9089110

 משאבת חלב מדלה 
סואינג 200 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(058-3245685

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק 100 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(058-3245685

 משאבת חלב דו"צ חדשה 
RELBUBE ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
שחורה 350 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(052-7676475

 מציאה 2 כסאות אוכל 
לתינוק מתכווננים שכיבה 

מעולים כ"א 200
_____________________________________________)46-47ח(055-9897420

 מציאה 2 נעלי תינוקות 
מידה 20 חדשות בקופסא 

מפנדה 250 גמיש
_____________________________________________)46-47ח(055-9897420

 למכירה עגלת טיולון + 
אמבטיה איכותית צבע ירוק 

זוהר + שחור chipoculu ב- 
360 ש"ח בלבד איכותי כולל 

_____________________________________________)46-47ח(צמיגי אויר 053-3076507

 הליכון לתינוק ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(050-4158480

 מזרן למיטת תינוק ב- 30 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-4158480

 טרמפולינה לתינוק ב- 40 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 050-4158480

 כסא אוכל איקאה עם 
מגש ב- 30 ש"ח בלבד

_____________________________________________)46-47ח(050-4158480

 למכירה טיולון + אמבטיה 
מצב מצויין כל החלקים 400 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה עגלת טיולון עם 
אמבטיה מפוארת 500 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(בלבד 053-3076507

 נעלי מוקסין מבד לילד 
מידה 21 רק 15 ש"ח 

058-4843223)46-47(_____________________________________________

 אפודה חדשה מהממת 
לילד לשבת בצבע אפור מידה 

2/3 רק 35 ש"ח
058-4843223)46-47(_____________________________________________

 פיגמה חדשה באריזה 
מהממת מחממת ארוכה מיקי 

מאוס לילד מידה 6 רק 40 
_____________________________________________)46-46(ש"ח 058-4843223

 נוקיה C2 במצב כחדש 
עם בטריה נוספת 250 סופי 

_____________________________________________)46-47ח(י"ם 055-9594386

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(03-6199806 בערב

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 350 ש"ח כ"א ב"ב 
_____________________________________________)46-47ח(054-8412976

 משקולות יד 7 שקל לקילו 
_____________________________________________)46-47ח(053-3102754/5

 בהזדמנות רולר כחדש 
ורוד רק ב- 120 ש"ח בערב 

_____________________________________________)46-47ח(03-6163478

 כסאות גדולים לאופניים ב- 
_____________________________________________)46-47ח(60 שקל בב"ב 055-6768157

 פנס עם צופר 40 שקל 
_____________________________________________)46-47ח(בבני ברק 055-6768157

 תוכי מאולף מסוג קואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה 390 

_____________________________________________)46-47ח(054-8483305

 בהזדמנות כלוב לארנבת 
מאובזר רק ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(03-6163478

 למכירה 6 גירי הטלה + 
800 גר' אוכל לתוכים ב- 20 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח בערב 03-6163478

 מכונת תפירה מרדיקס 
_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח 054-7938941

 שובר לכובע בפרסטר 
בשווי 860 ש"ח ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(054-5671650

 בהזדמנות מזוודה גדולה 
כחדשה רק 180 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(050-9089110

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר 25 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)46-47ח(בירושלים 052-7191446

 למכירה 2 זוגות אופניים 
לילדים לגיל 3-4 ולגיל 5 במצב 

חדש! כ"א 180 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)46-47ח(בערב! 054-2819921

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני 
M חדש באריזה מתאים לכל 
_____________________________________________)46-47ח(רכב 150 ש"ח 052-2437292

 למכירה קסדה סגורה 
שנפתחת במצב חדש 250 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח נייד 052-2437292

 למכירה מגן ברכיים לרוכב 
אופניים ולאופנוע חדש של 
חברת לרט 150 ש"ח נייד 

_____________________________________________)46-47ח(052-2437292

 למכירה שער מברזל + 
משקוף + מנעול 500 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(054-2819921

 למכירה אופני הרים 24 
במצב חדש מגיל 10 350 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(עם הילוכים 054-2819921

 קישוט יוקרתי ונדיר לקיר 
אם אשכחך ירושלים כחדש! 

_____________________________________________)46-47ח(ב- 50 ש"ח 053-3123919

 מצלמת ילדים חדש 
באריזה ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(054-8496586

 חליפת בגיר כחדשה מ' 
52 180 ש"ח זוג עניבות 20 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 02-5376012/5

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)46-47ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 אקווריום באורך מטר + 
משאבה דרוש תיקון רק 50 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)46-47ח(054-8411267

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)46-47ח(500 ש"ח 050-4960603

 תוכונים ב- 35 ש"ח ליחיד 
_____________________________________________)46-47ח(בבני ברק 054-8423165

 אופניים לנוער מידה 24 
דרוש תיקון 100 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(055-6735837

 מייק אפ לנקום בהיר 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-7157077 ב"ב

 בושם לוליטה למפיקה 
100 מ"ל כמעט חדש 150 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-7157077

 בושם נרסיסו רודריגל 100 
מ"ח כמעט חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(052-7157077

 אופנים לילדים דרוש תיקון 
_____________________________________________)46-47ח(50 ש"ח 052-7157077

 2 בובות ניו יורק תואמות 
במצב מצוין 60 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)46-47ח(052-7157077

 בית הטלה לתוכים 15 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח בלבד 050-4135002

 כיריים בילדאין 4 להבות 
סאוטר שחור תקינות 200 

_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 052-3463482

 מעמד מרשים ל- 2 נרות 
שבת + הברכה 100 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(052-3463482

 קלטות וידאו כ"א 20 ש' 
_____________________________________________)46-47ח(סרטים חינוכיים 054-8483032

 טרבוקה 150 ש'
_____________________________________________)46-47ח(054-8483032

 נעלי עור שחור חדש מידה 
_____________________________________________)46-47ח(39 35 ש"ח 052-7110779

 נעלי עור שחור חדש מידה 
_____________________________________________)46-47ח(29 35 ש"ח 052-7110779

 נעלי סירה לק שחור 
לבנים 30 ש"ח חדש מידה 29 

_____________________________________________)46-47ח(052-7110779

 נעלי ספורט כחול לבן 
חדש מידה 21 50 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(052-7110779

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל 

_____________________________________________)46-47ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)46-47ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 למכירה תכולת בית כולל 
עגלת שוק ברזל 90 ש"ח 

בלבד + מדפסת עם סורק 
140 ש"ח + שידה 180 ש"ח 
עץ מלא + מסך מחשב 90 

ש"ח + מגהץ אדים 140 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(053-3076507

 למכירה מפזר חום 60 
ש"ח + אופניים תקינות 90 

ש"ח + שולחן כתיבה לבן + 
כסא גלגלים וידיות 100 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(בלבד 053-3076507

 למכירה מווזדה חזקה 
90 ש"ח + כיסא רכב 90 

ש"ח + סלקל 75 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)46-47ח(053-3076507

 למכירה אופנים מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)46-47ח(053-3076507

 בקרים לחשמליות 350 
וואט 170 שקל 500 וואט 230 

_____________________________________________)46-47ח(שקל 055-6768157

 שמלה חגיגית מדהימה 
כחדשה מידה 38 60 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(מבצע 052-7110779

 3 ציפיות לפוך חדש 
לגמרי צבע כחול לבן 70 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(053-3155415

 ספר ילדותנו לכיתה א 25 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 053-3155415

 רמקול למחשב 150 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(053-3155415

 שולחן לילדים מפלסטיק 
_____________________________________________)46-47ח(25 ש"ח 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 40 
אפור בהיר 90 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(053-3155415

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי 20 שקל 

_____________________________________________)46-47ח(054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

צמיג 29 אינץ 10 שקל
_____________________________________________)46-47ח(054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 20 
_____________________________________________)46-47ח(שקל 054-3177932

 רולר בליידס לילדים בני 
_____________________________________________)46-47ח(ברק 120 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים בני ברק 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן בוגי לים בני ברק 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-7216671

 בריטה מסנן מים בני ברק 
_____________________________________________)46-47ח(70 ש"ח 054-7216671

 סודה סטרים בני ברק 120 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-7216671

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בקפה קפה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(053-3187276

 שמלה חגיגית מדהימה 
כחדשה מידה 38 60 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(מבצע 052-7110779

 3 ציפיות לפוך חדש 
לגמרי צבע כחול לבן 70 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(053-3155415

 ספר ילדותנו לכיתה א 25 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 053-3155415

 רמקול למחשב 150 ש"ח 
_____________________________________________)46-47ח(053-3155415

 שולחן לילדים מפלסטיק 
_____________________________________________)46-47ח(25 ש"ח 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 40 
אפור בהיר 90 ש"ח

_____________________________________________)46-47ח(053-3155415

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי 20 שקל 

_____________________________________________)46-47ח(054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

צמיג 29 אינץ 10 שקל
_____________________________________________)46-47ח(054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 20 
_____________________________________________)46-47ח(שקל 054-3177932

 רולר בליידס לילדים בני 
_____________________________________________)46-47ח(ברק 120 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים בני ברק 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן בוגי לים בני ברק 50 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-7216671

 בריטה מסנן מים בני ברק 
_____________________________________________)46-47ח(70 ש"ח 054-7216671

 סודה סטרים בני ברק 120 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח 054-7216671

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בקפה קפה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(053-3187276



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ”ח חשון- כ”ט חשון תשפ”ב  03/11/2021-04/11/2021

למשרד בתחום התקשורת 
דרוש/ה מנהל צוות! 

« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

קו"ח למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
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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(_____________________________________________

 לחברה בפתח תקוה, 
מזכירה למשרה מלאה, 

עצמאי/ת ושירותי/ת, 
שליטה באופיס, קו"ח 

menahel13@gmail.com 43-46(למייל(_____________________________________________

 למעון, דרושה מטפלת 
לתינוקיה- מיידי
_____________________________________________)43-46ש(054-4893566

 לפיצה דומינו בני ברק 
)כשר למהדרין(, דרושים 

שליחים )בלי קטנוע(, 
שכר 35 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)43-46ש(054-4596777

 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

דרושות סייעות
לגני ילדים 

על הרצף האוטיסטי
קחו חלק והצטרפו 

לעולם צבעוני ומיוחד 
שמרחיב את הלב!

המודעה פונה לשני המינים

jobstaf@alut.org.il  :8859*לפרטים ולשליחת קו"ח

משפחה חמה 
מקבלת נשים 

 מבוגרות 
)סיעודיות(

073-7366818
03-6774319

« המלצות בשפע
« יחס חם ואישי

 דרושה גננת ממלאת 
מקום לגילאי שנתיים, 

עד השעה 13:15 במרכז 
העיר בפתח תקווה, שכר 

נאה לפרטים
054-8121234)42-43(_____________________________________________

 לגני חבד ת"א דרושות 
מטפלות גננות/סייעת 

לתינוקיה/לקבוצת בוגרים 
054-4591535)44-47(_____________________________________________

 למעון בקרית הרצוג 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, גמיש, תנאים 
_____________________________________________)44-47ש(מעולים 054-8411503

 לחברת שיווק בפ"ת 
דרוש נהג, רישיון ג', חרוץ, 

_____________________________________________)46-47ל(לחלוקה 050-5384330

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)42-48(או בבתים 055-5527391

ביקוש 
עבודה

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

תמורת עזרה מיכל 
_____________________________________________)34-44ח(050-5952474

קו עיתונות דתית / 8309331 / 

לחברת גז גדולה 
במרכז ירושלים דרוש/ה

jb-23 משרה
לקבלת קהל ומענה טלפוני, לביצוע הזמנות גז 

ותשלומים באמצעות המחשב. משרה מלאה וקבועה! 
שישה ימי עבודה בשבוע, חלקם ימים מפוצלים.

 E.jobs1949@gmail.com :קורות חיים למייל
או פקס: 02-6259189

נציג/ת שירות

 דרוש עובד עם נסיון בלבד 
לחנות דגים בבני ברק, ידע 
בפילוט חובה, שכר ותנאים 

טובים למתאימים
052-6075459)45-48(_____________________________________________

 לישיבה בבני ברק: 1. 
מנהל משק במשרה חלקית, 
ידע טכני נרחב 2. עובד נקיון 

כללי, לטל': 053-6604091
 misray2021@gmail.com)45-46(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושות מטפלות ניקול 

_____________________________________________)45-46ש(050-7250631

 מעוניין לעזור בתחזוקת 
הבית תמורת לינה לסרוגין 

_____________________________________________)45-46ח(052-3595314

 מנה"ש 1+2 מתחילה 
מחפשת עבודה במשרה 

_____________________________________________)45-46ח(חלקית 058-3246817

 רפלקסולוג מעוניין לתת 
מספר טיפולים בחינם לצורך 

רכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)45-46ח(052-7396092

 בחור רציני ואחראי מחפש 
עבודה בשעות הבוקר לכמה 
_____________________________________________)45-46ח(שעות לפרטים 050-6516457

שלח.י קו"ח לכתובת מייל:
hr@eitam-finance.com בצירוף מספר משרה 118
הפנייה לנשים ולגברים כאחד, רק פניות מתאימות תענינה, 

סודיות תשמר בקפידה

לקבוצת עיטם, סוכנות ביטוח בת"א
דרוש.ה נציג.ת טלמיטינג לתיאום פגישות 

לסוכנים בתחום הפנסיוני והפיננסי

חי.ה ונושמ.ת את תחום המכירות הטלפוניות?
מעוניין.ת להתמחות בעולם מרתק של מוצרים 

פנסיוניים מהמומחים בתחום?
מחפש.ת אווירה משפחתית, נעימה וחמה? 

חושב.ת שאת.ה מתאימ.ה?

בואו 
להרוויח 
כסף!

לפרטים נוספים ושליחת קורות חיים:
  jobstaf@alut.org.il

המשרות מיועדות לגברים ונשיםענבל 054-4200843

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיסטיות
 גננות  מטפלות חינוכיות )סייעות( 

אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים
הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם

קו עיתונות דתית / 8309845 /
בגבעתיים! מעון ותיק 

צוות מדהים! 
דרושה סייעת 
לפעוטות עד גיל 3 

שכר גבוה תשלום חגים 
ארוחות לעובדים

052-383-8484

 דרוש עוזר מחסנאי 
+ רשיון נהיגה, לאנשים 

מגיל +50, תחילת עבודה 
6:00 בבוקר, תנאים 

מצוינים, 5 ימים בשבוע, 
עבודה קבועה
_____________________________________________)46-47ש(052-6364614

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

 חובה רישיון לקטנוע
שכר 7,500 ₪ נטו

דרוש שליח למרכז

 לפרטים שמוליק

053-2278333

 לאיחוד הצלה בב"ב 
ובירושלים דרושות 

עובדות לבוקר, 35 ש"ח 
+ בונוסים למתאימות 

03-6001411)45-48(_____________________________________________

 דרושה פקידת הנה"ח 
למשרד בפ"ת, סביבה 
מעורבת, קו"ח למייל 

pninasonol@gmail.com)45-46ש(_____________________________________________

 דרוש נהג לחלוקה 
ברמת אביב, -00:45

4:30, רכב פרטי חובה, 
_____________________________________________)45-46ש(שכר טוב! 051-5797730

 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

 מלמד מעוניין בהסעה 
מראש העין לב"ב בשעה 

_____________________________________________)45-46(14:30 פל': 054-8471400

 לבית דפוס בפ"ת 
דרוש נהג, רשיון ב', 

לחלוקה באזור גוש דן + 
עובד ייצור עם רקע טכני 

_____________________________________________)45-48ש(054-2233562

 לישיבה בב"ב דרוש 
עובד אחזקה

_____________________________________________)45-48ש(054-7310237

 בב"ב לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)45-4/22שד(052-7623142

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי למטבח, אמין 

ואחראי, להתקשר מ- -10:00
_____________________________________________)46-47(15:00 טל': 050-5304424

 לארגון תורה וחסד בית 
הלל דרוש/ה מתנדב/ת 

לעבודה משרדית, טל' בשעות 
הבוקר 054-3452017 או 

beithillel2@gmail.com 46-46(במייל(_____________________________________________

 דרוש עובד מטבח 
במפעל בפתח תקווה, 

עבודת לילה
052-2635650)46-47(_____________________________________________

 לאינסטלעזר, דרוש 
לעבודה בירושלים, עוזר/

אינסטלטור עם רשיון נהיגה 
052-2217626)46-49(_____________________________________________

 למשרד תיווך דירות ותיק 
ומבוסס בירושלים, דרוש/ה 

סוכן/ת מכירות קבוע/ה 
למשרה מלאה, ניסיון חובה 
קו"ח לפקס 02-563-8224 

_____________________________________________)46-46(סודיות מובטחת

 ליוסי מעליות, רקע 
מכנאי/חשמלאי, רשיון 

נהיגה, הכשרה במקום, 
_____________________________________________)46-49ש(במרכז 03-6160186

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 
לעבוד בתחום/אפשרי בבית 

_____________________________________________)46-47ח(050-6651365

 מעונין לעבוד במפעל או 
כל תחום אחר כולל מגורים 

_____________________________________________)46-47ח(052-7163334

 מעונין לעבוד ולשהות 
אצל אדם מבוגר אפשרות גם 

_____________________________________________)46-47ח(למגורים 055-9178123

 פנוי לחצי משרה באזור 
_____________________________________________)46-47ח(חולון/בת ים 054-4258460

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(למדף בב"ב 052-7600336

 אהיל לבן דמוי תחרה 
לתליה מהתקרה 40 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בב"ב 052-7600336

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)45-46ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 מציאה!! גרבים אלסטיות 
חדשות! )ירך( לחץ L2 חברת 

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(050-4176661

 למסירה תיק סמינר תקנון 
בצבעי כחול תכלת מצב מצוין 

_____________________________________________)45-46ח(בב"ב 052-7600336

 ארון ויטרינה קטן בצבע 
לבן עתיק רק 150 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-9089110

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר 25 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)45-46ח(בירושלים 052-7191446

 בהזדמנות מזוודה גדולה 
כחדשה רק 180 ש"ח -050

_____________________________________________)45-46ח(9089110

 כיור במידה קטנה איכותי 
_____________________________________________)45-46ח(חדש 500 ש"ח 050-8557339

 חגז חדש באריזה 300 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 050-4166201

 אקווריום באורך מטר + 
משאבה דרוש תיקון רק 60 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 למכירה שער מברזל 
במצב מצויין מחיר מציאה 500 
ש"ח + אופניים לילדים קטנים 

_____________________________________________)45-46ח(130 ש"ח 054-2819921

 כרית נוחות למיטה עמינח 
כמעט חדשה גודל 60*60 

בב"ב 80 ש"ח במקום 180 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7600336

 תופסן חדש לפלאפון עם 
זרוע מתכווננת וגמישה ב- 70 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7154435

 דיסק שמע ל"ג בעומר 
במירון ווברמן 8 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 ספרי קודש במצב חדש 
בחצי מחיר לפרטים:

_____________________________________________)45-46ח(03-6496130

 מעמד מיוחד לעיתונים 
כחדש ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(053-3123919

 קבל מיקרו SD סנדיסק 
32 ג"ב מלא שיעורים משניות 

ותנ"ך, בחינם!! לפרטים: 
taamu100@gmail.com)45-48(_____________________________________________

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה 10 תוכונים 
צעירים ב- 350 ש"ח בלבד 

ותרנגולת מטילה ב- 75 ש"ח 
בלבד בישוב חשמונאים

_____________________________________________)45-46ח(08-9765927

 למכירה תוכי קוקטייל 
_____________________________________________)45-46ח(חמוד 300 ש"ח 052-7624122

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל:

050-5271073 אבנר:
_____________________________________________)45-46ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 
דניאל: 050-5291073 אבנר: 

_____________________________________________)45-46ח(050-3337530

 3 תוכונים )זוג+1( כלוב 
גדול ואוכל 150 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7640622 

 למכירה ארנבת + כלוב 
_____________________________________________)45-46ח(200 ש"ח טל': 054-8471351

 סכו"ם נירוסטה חדש 
באריזה 6 סועדים נעמן פורצלן 

_____________________________________________)45-46ח(80 ש"ח 050-4087927

 4 כובעי נשים עם שוליים 
במצב מעולה 80 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-4087927

 מגהץ שיער קנדי 40 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(בבני ברק 052-7600336

 אהיל לחדר ילדים ירוק 
40 ש"ח לבן 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 בושם לאישה חדש מון 
פריז איב סאן לורן אינטנסמנט 
90 מ"ל 290 ש"ח במקום 410 

_____________________________________________)45-46ח(058-3233170

 מציאה! שמלת אירועים 
מהממת קטיפה סגול מידה 

40 כחדשה ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(053-3123919

 שמלה מהממת תואמת 
כחדשה לילדה כבת 4 ב- 100 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 053-3123919

 תמונה יוקרתית גדולה 
וממוסגרת כחדשה ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(053-3123919

 שטיח שאגי עגול סגול 
כחדש ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(053-3123919

 מכונת תפירה מרדיקס 
_____________________________________________)45-46ח(500 ש"ח 054-7938941

 למכירה שמלת ערב 
יפה ואיכותית מידה 44 כולל 

שרשרת וצמיד 400 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(054-5482231

 למכירה סט תכשיטים 
לכלה שרשרת עגילים וצמיד 
בצבע כסף יפה ואיכותי 300 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-5482231

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(054-8490548

 שמלת חתונה שחור 
זהב מידה 14 150 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)45-46ח(058-3233170

 גליונות עיתון ילדים 
מגדלור כרוכים בכריכה חזקה 

20 ש"ח לכרך ב"ב
_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 למכירה 2 ז'קטים בנים 
אנג'לס ואלטון מידה 10 תכלת 

וכחול דוגמא עדינה 30 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(כ"א 054-8452546

 למכירה ווסטים אנג'לס 
מידות 7 ו- 10 חאקי עם 

דוגמא 20 ש"ח כ"א
_____________________________________________)45-46ח(054-8452546

 רגליות לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)43-44ח(30 שקל 055-6768157

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(לרפידות דיסק 055-6768157

 אופניים מידה 22 מצב 
מצוין + מנעול ומגן כסא 350 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 054-8474176

 מציאה!! גרבים אלסטיות 
חדשות! )ירך( לחץ L2 חברת 

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(050-4176661



תודה שאתם סומכים עלינו
יותר ישראלים בחרו בכללית כמותג המוערך ביותר והמותג שהכי 
סומכים עליו. ככה זה כשכללית צעד לפני, בשביל הבריאות שלך

* מתוך 100 המותגים המובילים בישראל

מנהלי מרפאות 
וקשרי קהילה באזורכם שלוחה 4

*2700

עד יום שני י"א בכסלו | 15.11

מצטרפים לכללית

ווטסאפ
050-770-3735


	Kvrh1p001
	Kvrh1p002
	Kvrh1p003
	Kvrh1p004
	Kvrh1p005
	Kvrh1p006newnew
	Kvrh1p007
	Kvrh1p008
	Kvrh1p009
	Kvrh1p010
	Kvrh1p011
	Kvrh1p012
	Kvrh1p013
	Kvrh1p014
	Kvrh1p015
	Kvrh1p016
	Kvrh1p017
	Kvrh1p018
	Kvrh1p019
	Kvrh1p020
	Kvrh1p021
	Kvrh1p022
	Kvrh1p023
	Kvrh1p024

