
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

ברחובות
זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

ויצא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:06
16:22
16:02

17:18
17:20
17:19

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של רחובות מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי ז' כסליו תשפ"ב 11/11/21  • גיליון מס' 604

"אם המדינה תכיר בגיורים 
רפורמיים, לא יהיה מנוס 

מהקמת ספרי יוחסין"

על רקע הניסיונות להעביר את מתווה הגיור, אומר יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי:

"הכניסה לעם היהודי מסורה אך ורק לגדולי ישראל ולפוסקי 
ההלכה. הממשלה הזו עושה הכל על מנת להחליש את מעמדה 
של הרבנות ושל הרבנים הראשיים לישראל", אומר ח"כ דרעי 

ל"קו עיתונות" ומבטיח: "נתייעץ עם גדולי ישראל, כיצד לפעול 
ובנושא הזה, דעתם של כל גדולי ישראל ברורה ונחרצת" | עמ' 10

אבי גרינצייג

מבחן היום 
שאחרי

מכה לגזירת המעונות של ליברמן

הסתה נגד הציבור החרדי 
לא תיחשב הסתה

למעט חסידיו היותר מושבעים של 'הקוסם' 
מקיסריה, לא היה ולו אחד במערכת הפוליטית 
יעבור  לא  המדינה  שתקציב  ברצינות  שחשב 
והכנסת תתפזר, מכמה וכמה סיבות. אם בגלל 
שיתוף הפעולה של המשותפת )שבחלק גדול 
בהצבעת  תמכה  או  נמנעה  ההסתייגויות  מן 
והפקדת  המלא  הגיוס  בגלל  אם  הקואליציה(, 
לענייני  השר  דוגמת  לעילא,  מקצוע  אישי 
קישור בין הכנסת והממשלה זאב אלקין, לפקח 
על הח"כים בזמן ההצבעה, אם בגלל שזו דרכו 
בהצבעות  מנצחת  הקואליציה   – עולם  של 
נס  ואם משום שגם אם באורח  לה  שחשובות 
היה התקציב נופל, הותירה לעצמה הקואליציה 
מהיר  תיקונים  מקצה  לבצע  שבוע  של  מרווח 

ולהעבירו שוב בשלוש קריאות.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

המדינה נאלצה להתקפל ולומדי הרבנות והדיינות יכללו בין מקבלי הסבסוד 
למעונות היום | עמ' 10

בניגוד להבטחת שר 
המשפטים גדעון 

סער: ועדת השרים 
דחתה את ההצעה 

לתיקון חוק הגזענות 
| עמ' 6

העם היהודי יאבד 
מיליון ורבע יהודים

דוד ליכטנשטיין, 
אחד מהפילנתרופים 
היהודיים הגדולים 
בעולם, הציג את 
הנתונים בכינוס 

השלוחים העולמי של 
חב"ד | עמ' 8

בשנתיים הקרובות: 

ח"כ אריה דרעי | צילום: דוברות הכנסת

ח"כ יעקב אשר | צילום: דוברות הכנסת

מבנה השוק החדש, שבנתה עיריית רחובות, משתרע על שטח כולל של 1,700 מ"ר ובו 
דוכני פירות וירקות, מעדניות, מאפיות ועוד דוכני ממכר רבים | עמ' 4

יום היסטורי: 
השוק העירוני החדש נפתח!



1800-39-47-47
ניתן למסור שמות עד יום ו' בשעה 10:00

ניתן להעביר שמות 
עד יום ו', ח' כסלו 

בשעה 9:00

מחר
 בשבת קודש ט' כסלו תשפ"ב, 
 בחודש התשיעי, ביום התשיעי, 

בין 13:42-13:51 

מרן רבנו רה"י הגר"ג אדלשטיין שליט"א 
 מעתיר בשעה התשיעית 

על תורמי קופת העיר

רשכבה"ג רבנו מרן שר התורה הגר"ח 
קניבסקי שליט"א  מעתיר בשעה 
התשיעית על תורמי קופת העיר

יעתירו ויתחננו 64 גדולי הדור על תורמי קופת העיר:

“קבלה יהיה בידך שהשנה התשיעית שנה מובחרת, חדש הט׳ חדש טוב מן הטובים וחדש רצון, ויום הט׳ לחדש המובחר שבכל 
החודש, ושעה תשיעית של יום שעה טובה ומובחרת משעות היום- והיא מוכנת מאוד להצלחה, צינור לכל השפע״ )ברית מנוחה(
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זרע של קיימאהח

בריאות

ישועה

מזל טוב

זיווג הגון
פרנסה בשפע

נחת מהילדים
הצלחה  רוחניות

רפואה

שווה לעשות כל מאמץ!!

שפע ישועות!

כסלו תשפ"ב, בשעה התשיעית - למילוי כל משאלותיהם לטובההננו לאשר כי התפללנו עבור תורמי קופת העיר ביום שב"ק ט' 

ביום שב"ק ט' כסלו תשפ"ב בשעה התשיעיתהננו לאשר כי הזכרנו כל שם ושם בפרטות בציונים הקדושים 

ְוָעֵתנּו ַעל ׁשַ ַוַתּ

שלוחי קופת העיר 
בכותל המערבי

שלוחי קופת העיר 
בציון הרשב"י - מירון

שלוחי קופת העיר 
בקבר הרמב"ם

שלוחי קופת העיר 
בציון האר"י הק'

שלוחי קופת העיר 
בקבר השל"ה הק'

שלוחי קופת העיר 
בציון הרש"ש הק'

שלוחי קופת העיר 
בקבר דוד המלך

שלוחי קופת העיר 
בקבר רבי יוחנן הסנדלר

שלוחי קופת העיר 
בקבר הבית יוסף

שלוחי קופת העיר 
בקבר האלשיך הק'

שלוחי קופת העיר 
בציון האור החיים הק'

שלוחי קופת העיר 
בקבר רבי לייב בעל היסורים

שלוחי קופת העיר 
בקבר רבי פנחס בן יאיר

שלוחי קופת העיר 
בקבר רבי יוחנן בן זכאי

שלוחי קופת העיר 
בציון בעל ההפלאה

שלוחי קופת העיר 
בציון הבעש"ט הק' במעז'יבוז'

שלוחי קופת העיר 
בציון ה"פרי חדש"

שלוחי קופת העיר 
בקבר הרמ"ק הק'

>מקום חותם גדולי הדור<

דקות

וכן שלוחי קופת העיר יעתירו ב-18 מקומות קדושים ויזכירו כל שם ושם בפרטות.
 האר"י 

הק'
 האלשיך

 הק'
הבעש"ט הק' 

מעז'יבוז'
 הרש"ש 

הק'
 האור החיים 

הק'
 ה"פרי
 חדש"

 רבי 
לייב

 הרמ"ק 
הק'

 הבית 
יוסף

 הכותל 
המערבי

 רשב"י - 
מירון

 קבר
 הרמב"ם

 רבי יוחנן 
בן זכאי

 בעל 
ההפלאה

רבי יוחנן 
הסנדלר

 דוד 
המלך

רבי פנחס בן 
יאיר

 השל"ה 
הק'

מרן

 האדמו"ר 
מויזניץ

מרן  רבנו ראש הישיבה

 הגר"ג 
אדלשטיין

כ"ק מרן 

 האדמו"ר 
מביאלא

כ"ק מרן 

 האדמו"ר 
מבאיאן

כ"ק מרן 

 האדמו"ר 
מצאנז

רשכבה"ג רבנו מרן שה"ת

 הגר"ח
קניבסקי

כ"ק מרן

 האדמו"ר 
מלעלוב

כ"ק מרן

 האדמו"ר 
מערלוי

כ"ק מרן

 גאב"ד 
מאקאווא

מרן

 הגר"י 
בויאר

מרן  

 הגר"צ
דרבקין

מרן  

 הגר"א
 פילץ

כ"ק מרן 

 האדמו"ר 
מנדבורנה

כ"ק מרן 

 האדמו"ר 
מזוועהיל

מרן  

 הגרב"מ 
אזרחי

מרן  

 הגר"ב 
ויסבקר

מרן  

 הגר"א 
נבנצאל

מרן  

 הגרא"י
קוק

מרן  

 הגר"ש 
שטינמן

מרן  

 הגר"מ
צדקה

מרן  

 הגר"א 
לוי

מרן  האדמו"ר 

 רבי דוד 
אבוחצירא

כבו"ק מרן  

 האדמו"ר
מסאדיגורה

מרן  

 הגר"ז 
ברלין

מרן  

 הגרמ"צ
ברלין

מרן  הגה"צ

 הגר"א 
וייסבלום  

מרן  

 הגר"צ
הקר

מרן  

 הגר"ש 
גלאי

מרן  

 הגר"י
אונגרישר

מרן

 הגר"ב 
שרייבר

מרן

 הגר"י 
קולודצקי

מרן

 הגרי"ש
 קניבסקי

מרן

 הגרא"ד 
אפשטיין

מרן

 הגרי"א 
דינר

מרן

 הגר"נ
זוכובסקי

מרן

 הגרח"י
מישקובסקי

מרן

 הגרח"י
מן ההר

מרן

 הגר"י 
פישהוף

מרן  

 הגרמ"ש 
אדלשטין

מרן  

 הגרמ"ש 
קליין

מרן  

 הגר"י 
סילמן

מרן  

 הגרש"א 
שטרן

מרן  

 הגר"מ 
גרוס

מרן  

הגר"ר 
אלקריף

מרן  

 הגר"נ 
נוסבוים

מרן  

 הגרמ"ה
הירש

כ"ק מרן האדמו"ר

מפינסק 
קרלין

מרן

הגר"ד 
כהן

מרן

 הגר"י 
עדס

מרן

 הגר"מ 
בן שמעון

מרן

 הגר"י 
הלל

מרן  

 הגרמ"י 
שלזינגר

 מרן 

 הגר"י
 זילברשטיין

כ"ק מרן האדמו"ר

ממכנובקא 
- בעלזא

מרן 

  הגר"ש 
בעדני

 כ"ק מרן האדמו"ר 

מסערט-
ויזניץ

מרן

 הגרב"ד 
פוברסקי

מרן פוה"ד

 הגר"מ 
שטרנבוך

כ"ק מרן 

האדמו"ר 
מטשערנוביל

כ"ק מרן

 האדמו"ר 
ממודזיץ

מרן  

 הגרמ"צ 
ברגמן

כ"ק מרן  

 האדמו"ר 
מאלכסנדר

מרן  

 הגר"ב
 פינקל

כ"ק מרן  

 האדמו"ר
 מרחמסטריוקא

עבורו בכל הציוניםהתפילה שהתפללו שטר חתום על כל תורם יקבל 



1800-39-47-47
ניתן למסור שמות עד יום ו' בשעה 10:00

ניתן להעביר שמות 
עד יום ו', ח' כסלו 

בשעה 9:00

מחר
 בשבת קודש ט' כסלו תשפ"ב, 
 בחודש התשיעי, ביום התשיעי, 

בין 13:42-13:51 

מרן רבנו רה"י הגר"ג אדלשטיין שליט"א 
 מעתיר בשעה התשיעית 

על תורמי קופת העיר

רשכבה"ג רבנו מרן שר התורה הגר"ח 
קניבסקי שליט"א  מעתיר בשעה 
התשיעית על תורמי קופת העיר

יעתירו ויתחננו 64 גדולי הדור על תורמי קופת העיר:

“קבלה יהיה בידך שהשנה התשיעית שנה מובחרת, חדש הט׳ חדש טוב מן הטובים וחדש רצון, ויום הט׳ לחדש המובחר שבכל 
החודש, ושעה תשיעית של יום שעה טובה ומובחרת משעות היום- והיא מוכנת מאוד להצלחה, צינור לכל השפע״ )ברית מנוחה(
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בריאות

ישועה

מזל טוב

זיווג הגון
פרנסה בשפע

נחת מהילדים
הצלחה  רוחניות

רפואה

שווה לעשות כל מאמץ!!

שפע ישועות!

כסלו תשפ"ב, בשעה התשיעית - למילוי כל משאלותיהם לטובההננו לאשר כי התפללנו עבור תורמי קופת העיר ביום שב"ק ט' 

ביום שב"ק ט' כסלו תשפ"ב בשעה התשיעיתהננו לאשר כי הזכרנו כל שם ושם בפרטות בציונים הקדושים 

ְוָעֵתנּו ַעל ׁשַ ַוַתּ

שלוחי קופת העיר 
בכותל המערבי

שלוחי קופת העיר 
בציון הרשב"י - מירון

שלוחי קופת העיר 
בקבר הרמב"ם

שלוחי קופת העיר 
בציון האר"י הק'

שלוחי קופת העיר 
בקבר השל"ה הק'

שלוחי קופת העיר 
בציון הרש"ש הק'

שלוחי קופת העיר 
בקבר דוד המלך

שלוחי קופת העיר 
בקבר רבי יוחנן הסנדלר

שלוחי קופת העיר 
בקבר הבית יוסף

שלוחי קופת העיר 
בקבר האלשיך הק'

שלוחי קופת העיר 
בציון האור החיים הק'

שלוחי קופת העיר 
בקבר רבי לייב בעל היסורים

שלוחי קופת העיר 
בקבר רבי פנחס בן יאיר

שלוחי קופת העיר 
בקבר רבי יוחנן בן זכאי

שלוחי קופת העיר 
בציון בעל ההפלאה

שלוחי קופת העיר 
בציון הבעש"ט הק' במעז'יבוז'

שלוחי קופת העיר 
בציון ה"פרי חדש"

שלוחי קופת העיר 
בקבר הרמ"ק הק'

>מקום חותם גדולי הדור<

דקות

וכן שלוחי קופת העיר יעתירו ב-18 מקומות קדושים ויזכירו כל שם ושם בפרטות.
 האר"י 

הק'
 האלשיך

 הק'
הבעש"ט הק' 

מעז'יבוז'
 הרש"ש 

הק'
 האור החיים 

הק'
 ה"פרי
 חדש"

 רבי 
לייב

 הרמ"ק 
הק'

 הבית 
יוסף

 הכותל 
המערבי

 רשב"י - 
מירון

 קבר
 הרמב"ם

 רבי יוחנן 
בן זכאי

 בעל 
ההפלאה

רבי יוחנן 
הסנדלר

 דוד 
המלך

רבי פנחס בן 
יאיר

 השל"ה 
הק'

מרן

 האדמו"ר 
מויזניץ

מרן  רבנו ראש הישיבה

 הגר"ג 
אדלשטיין

כ"ק מרן 

 האדמו"ר 
מביאלא

כ"ק מרן 

 האדמו"ר 
מבאיאן

כ"ק מרן 

 האדמו"ר 
מצאנז

רשכבה"ג רבנו מרן שה"ת

 הגר"ח
קניבסקי

כ"ק מרן

 האדמו"ר 
מלעלוב

כ"ק מרן

 האדמו"ר 
מערלוי

כ"ק מרן

 גאב"ד 
מאקאווא

מרן

 הגר"י 
בויאר

מרן  

 הגר"צ
דרבקין

מרן  

 הגר"א
 פילץ

כ"ק מרן 

 האדמו"ר 
מנדבורנה

כ"ק מרן 

 האדמו"ר 
מזוועהיל

מרן  

 הגרב"מ 
אזרחי

מרן  

 הגר"ב 
ויסבקר

מרן  

 הגר"א 
נבנצאל

מרן  

 הגרא"י
קוק

מרן  

 הגר"ש 
שטינמן

מרן  

 הגר"מ
צדקה

מרן  

 הגר"א 
לוי

מרן  האדמו"ר 

 רבי דוד 
אבוחצירא

כבו"ק מרן  

 האדמו"ר
מסאדיגורה

מרן  

 הגר"ז 
ברלין

מרן  

 הגרמ"צ
ברלין

מרן  הגה"צ

 הגר"א 
וייסבלום  

מרן  

 הגר"צ
הקר

מרן  

 הגר"ש 
גלאי

מרן  

 הגר"י
אונגרישר

מרן

 הגר"ב 
שרייבר

מרן

 הגר"י 
קולודצקי

מרן

 הגרי"ש
 קניבסקי

מרן

 הגרא"ד 
אפשטיין

מרן

 הגרי"א 
דינר

מרן

 הגר"נ
זוכובסקי

מרן

 הגרח"י
מישקובסקי

מרן

 הגרח"י
מן ההר

מרן

 הגר"י 
פישהוף

מרן  

 הגרמ"ש 
אדלשטין

מרן  

 הגרמ"ש 
קליין

מרן  

 הגר"י 
סילמן

מרן  

 הגרש"א 
שטרן

מרן  

 הגר"מ 
גרוס

מרן  

הגר"ר 
אלקריף

מרן  

 הגר"נ 
נוסבוים

מרן  

 הגרמ"ה
הירש

כ"ק מרן האדמו"ר

מפינסק 
קרלין

מרן

הגר"ד 
כהן

מרן

 הגר"י 
עדס

מרן

 הגר"מ 
בן שמעון

מרן

 הגר"י 
הלל

מרן  

 הגרמ"י 
שלזינגר

 מרן 

 הגר"י
 זילברשטיין

כ"ק מרן האדמו"ר

ממכנובקא 
- בעלזא

מרן 

  הגר"ש 
בעדני

 כ"ק מרן האדמו"ר 

מסערט-
ויזניץ

מרן

 הגרב"ד 
פוברסקי

מרן פוה"ד

 הגר"מ 
שטרנבוך

כ"ק מרן 

האדמו"ר 
מטשערנוביל

כ"ק מרן

 האדמו"ר 
ממודזיץ

מרן  

 הגרמ"צ 
ברגמן

כ"ק מרן  

 האדמו"ר 
מאלכסנדר

מרן  

 הגר"ב
 פינקל

כ"ק מרן  

 האדמו"ר
 מרחמסטריוקא

עבורו בכל הציוניםהתפילה שהתפללו שטר חתום על כל תורם יקבל 
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מאת: אלי כהן

חדשים  אופנועים   4 להשקת  מרשים  מעמד 
התקיים  השפלה,  במחוז  ישראל  זק”א  ליחידת 
השבוע באולמי רוז ברחובות. לאולם האירועים 
זרמו מאות מתנדבים ונציגי המשפחות השכולות 

שהשתתפו באירוע המרגש. 
העיר  ראש  בנוכחותם  כיבדו  האירוע  את 
הכספים  תיק  מחזיק  מלול,  רחמים  רחובות 
בעירייה יו”ר אגודת ישראל הרב פנחס הומינר, 
רב  מצגר,  יונה  הרב  לשעבר  לישראל  הרה”ר 
כביר הרב אשר  המכון לרפואה משפטית באבו 
ראש  הארגון,  רב  הורביץ  חיים  הרב  לנדאו, 
רחמים,  דוד  הרב  ציונה  בנס  הדתית  המועצה 
ראשי זק”א ישראל מורגנשטרן, צבי חסיד וחזי 

שבקס וקציני משטרה. 
במהלך המעמד הושקו 4 אופנועים שישמשו 

את מתנדבי הארגון בעת פעילותם בזירות אסון. 
נשמותיהם של  לעילוי  האופנועים שהושקו הם 
הק’ אלעד סלומון, הלל אריאל, הרב איתמר בן 
גל הי”ד ומורן בן אלי ו3 ילדיה שנספו בתאונת 
החדשים  למתנדבים  חורפיש.  ליד  דרכים 
הוענקו אפודים ותיק ציוד הכולל את כל הנדרש 

לפעילות. 

ארגון  פעילות  את  שיבחו  כולם  הנואמים 
זק”א ישראל ואת התרחבותו, והעלו על נס את  
למען  ובמקביל  אסון  בזירות  בטיפול  הפעילות 
זכר  את  להנציח  והיוזמה  השכול,   משפחות 

הקורבנות על האופנועים. 
של  החסד  פעילות  את  הדגישו  הנואמים 
גם  הליווי  ואת  למען משפחות השכול,  הארגון 

לאחר קרות האירוע ולא רק בשעת האירוע, ועל 
בני  כולם חשים באמצעות הארגון,  כי  העובדה 

משפחה אחת. 
הארגון  מתנדבי  פעילות  לשבח  צויינו  עוד 
בשנת הקורונה, כאשר זק”א ישראל עמד בחזית 
ומגוונים.  רבים  בתחומים  בקורונה  הלחימה 
של  המיעוטים  בני  יחידת  באמצעות  כידוע, 
התבצעו  ת”א  זק”א  ובשיתוף  ישראל  זק”א 
חולים  אלפי  של  שבת  איתורי  הקורונה  בימי 
את  לקטוע  במטרה  בידוד,  וחייבי  מאומתים 
את  הוכיחה  אכן  והפעילות  ההדבקה,  שרשרת 
רבים  כשאלפים  מהכלל,  יוצאת  בצורה  עצמה 
זו,  פעילות  באמצעות  ובחגים  בשבתות  אותרו 

וכך נמנעה תחלואה רבה נוספת.  
על  הארגון  ראשי  הכריזו  האירוע,  במהלך 
הקמת  שפלה,  במחוז  בפעילות  נוסף  נדבך 
גמ”ח לציוד אבלים, שייתן מענה לכל משפחות 

האבלים באזור. 

מאת: אלי כהן

לאחר שנים של תכנון וציפייה, השוק החדש 
פתח את שעריו ללקוחות. ביום הפתיחה התקיים 
החדש,  השוק  מבנה  של  החגיגי  החנוכה  טקס 
במעמד ראש העיר, רחמים מלול, ממלאי מקומו 
סוחרים  העירייה,  מכ"ל  מועצה  חברי  וסגנו, 

ולקוחות.
מוכן  יהיה  ב'  שלב  של  המלא  הקומפלקס 
בעוד כשנה ויהיה מורכב למעשה מהשוק הבנוי 
עילי  חניון  ב'(,  )שלב  מקורה  שוק  א'(,  )שלב 
וחניון תת קרקעי. המדרחוב יהפוך לאזור מסחרי 
מתחם  של  רצף  וישלים  ומסעדות,  חנויות  עם 
בילוי וקניות אותנטי ושוקק חיים מרחוב הרצל 

ועד לקניון, מהבוקר ועד הלילה.
מבנה השוק החדש, שנבנה ע"י עיריית רחובות 
באמצעות הלר – החברה לפיתוח רחובות, כולל 
 1,700 של  כולל  בגודל  ודוכנים  חנויות  שטחי 
בפרויקט  הראשון  השלב  את  מהווה  והוא  מ"ר 

מתחם השוק העירוני.
הלר  חברת  עסקה  האחרונים  בחודשים 
בביצוע ההתאמות של המבנה לשימוש יומיומי 
והשמישה את כל המערכות הקיימות בשוק כגון 
בדוכנים  התאמות  ביצעה  ועוד,  אוורור  חשמל, 
ומיזוג,  חשמל  בנושאי  הסוחרים  צורכי  לפי 
הוסיפה פתחי כניסה מרחוב לבקוביץ עם שערים 
לרווחת  חדשים  שירותים  הקימו  דקורטיביים, 
קהל המבקרים, הוסיפה תאורה דקורטיבית ועוד.

בעירייה  יחלו  ישן  השוק  פינוי  סיום  עם  מיד 
להקים את שלב ב' בפרויקט, שהוא מתחם נוסף 
אשר  מ"ר   500 של  בהיקף  מקורה,  שוק  של 
כמו  בשוק.  והירקות  הפירות  דוכני  את  יכלול 
חניון  יוכשר  החדש  השוק  של  פתיחתו  עם  כן, 
עילי לעשרות רכבים ויתבצעו עבודות להכשרת 
הכניסה לחניון התת קרקעי ) שכבר נבנה( אשר 
החניונים  נוספים.  חנייה  מקומות  עשרות  מכיל 

ישמשו את לקוחות השוק העירוני.
במסגרת העבודות לפתיחת השוק, נסגר רחוב 
בילו לתנועת כלי רכב והוקם בו אוהל גדול זמני 
שישמש את בעלי הדוכנים אשר אמורים לשכון 

במתחם השוק המקורה - שלב ב'.
מוכן  יהיה  ב'  שלב  של  המלא  הקומפלקס 
בעוד כשנה ויהיה מורכב למעשה מהשוק הבנוי 
עילי  חניון  ב'(,  )שלב  מקורה  שוק  א'(,  שלב   (
להיות  אמור  לשוק  מחוץ  קרקעי.  תת  וחניון 
אזורי מסחרי עם חנויות ומסעדות, וישלים רצף 
של אזור מסחרי אותנטי ושוק חיים מרחוב הרצל 

ועד לקניון.
בהתאם לחזון ראש העיר, הקומפלקס החדש 
יהווה מוקד משיכה מרכזי לקניות שיפעל  כולו 
גם בשעות הערב בדומה לשווקים אחרים בארץ.
ראש  הקים  התעכבה  השוק  שפתיחת  לאחר 
ועד  מול  ההליך  את  שהובילה  ועדה  העיר 
יניב  העיר,  ראש  סגן  עמד  ובראשה  הסוחרים 
ואמיתי  קינד  אבי  המועצה  חברי  מרקוביץ׳, 
ומנהל  שכונות  אגף  מנהל  מדהלה,  רמי  כהן, 
השוק העירוני וליאור שוקרי, מנהל אגף תנועה 

ושילוט, פיקוח ושיטור עירוני.
אגף  המשפטית,  הלשכה  של  צמוד  בליווי 
השכונות ואגף נכסים, הסתיים תהליך ההעברה 
היום  בפועל.  המעבר  והחל  הסוחרים  כל  מול 
ומעבר  המבנה  הכשרת  סיום  עם  כאמור, 

הסוחרים, השוק החדש נפתח ללקוחות.
"מה  כי  רחמים מלול אמר בטקס  העיר  ראש 
השוק   – ההתחלה  רק  הוא  פה  רואים  שאתם 
יהפוך למרכז שוקק וחי, מתחם של בילוי ופנאי. 

נגמרו התירוצים - הבניין יפה ומרווח, יש מיזוג 
פה!  לקנות  לבוא  צריכים  כולם  מגוון,  ויש 

רחובות ראויה לשוק חדש ומודרני".
אמר  מרקוביץ'  יניב  עו"ד  העיר,  ראש  סגן 
בטקס כי "הסוחרים היקרים כבר הפכו לחברים 
ומשפחה אחרי מסע של כשנתיים ביחד. בשיתוף 
בדיוק  ככה  חפצה-  ובנפש  פתוח  בלב  פעולה 
חונכים  אנחנו  היום  היסטוריה.  הצלחנו לעשות 
את המבנה החדש, יש עדיין הרבה לפנינו, אבל 
מבטיח לכם שאני כאן אתכם, ממשיך ללוות את 

התהליך".
מנכ"ל העירייה דורון מילברג אמר בטקס כי 
"ככל שהתהליך קשה יותר - כך הסיום המוצלח 
מתוק יותר. זהו תהליך ארוך ומורכב עם סוגיות 
ונכון  חכם  מו"מ  ולאחר  מורכבות,  משפטיות 
קיים,  כאן  השוק  לסיכומים.  להגיע  הצלחנו 

שהחיינו וקיימנו".
"אנחנו  השכונות:  אגף  מנהל  מדהלה,  רמי 
עד  אותם  ללוות  נמשיך  לסוחרים,  מחויבים 
להודות  מבקש  אני  כולו.  הפרויקט  להשלמת 
התהליך  על  מרקוביץ'  יניב  ולסגנו  העיר  לראש 
שעשינו, שהביא לפתיחת השוק העירוני החדש".

אמרה  כהן,  סמדר  השוק,  סוחרי  ועד  יו"ר 
התושבות  לכל  להודות  רוצה  "אני  כי  בטקס 
נאמנים  לקוחות  להיות  שהמשיכו  והתושבים 
בשוק הישן, ויעברו איתנו גם לבית החדש, ואני 
את  ולהכיר  לבוא  העיר  תושבי  כל  את  מזמינה 
רוצים  אנחנו  ולקנות.  משפחת השוק, להתרשם 

מאוד להפוך את השוק לאבן שואבת".

את האירוע כיבדו בכירים רבים ובהם הרה”ר לישראל לשעבר הרב יונה מצגר, ראש העיר רחובות  רחמים מלול, מחזיק תיק הכספים בעירייה יו”ר 
אגודת ישראל הרב פנחס הומינר, רב המכון לרפואה משפטית באבו כביר הרב אשר לנדאו בכירים במשטרת ישראל ועוד *  האופנועים שהושקו הם 

לעילוי נשמותיהם של הק’ אלעד סלומון, הלל אריאל, הרב איתמר בן גל הי”ד ומשפחת בן אלי שנספו בתאונת דרכים ליד חורפיש

מבנה השוק החדש, שבנתה עיריית רחובות, משתרע על שטח כולל של 1,700 מ"ר ובו דוכני פירות וירקות, מעדניות, מאפיות ועוד דוכני ממכר רבים

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

בראשות רבנים ואישי ציבור: נחנכו 4 אופנועים 
שישמשו את מתנדבי ארגון זק”א ישראל במחוז שפלה

יום היסטורי: השוק העירוני החדש נפתח!

 בחנוכת האופנועים של זק”א ישראל 

 חנוכת השוק 



אוהבים לטפס?
welcome to theexperienceexperience

המדהים 
בואו לקיר טיפוס

בירושלים

בואו אלינו 

קירות טיפוס בהובלה    
 קירות טיפוס באבטחה 

אוטומטית    
קירות בולדר 

מתחם כוח וכושר

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

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

 • חוגים • אירועים 
 • ימי הולדת
 • קעמפים 

 • סדנאות • ימי כייף 
• קורסים • קבוצות

possibleNever
Sometimes Difficult
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מקומם: הסתה נגד הציבור
 החרדי לא תיחשב הסתה

הדרך לכביש 60 עוברת בוושינגטון

מאת: חיים רייך

דחיית ועדת השרים את הצע"ח שבאה לתקן 
הפירצה  את  לסגור  ובכך  הגזענות  חוק  את 
נגד  שהסתה  לקבוע  אפשרה  שלא  החוקית 
חרדים תיחשב להסתה, באה למרות התחייבות 
הכנסת,  בימת  מעל  סער  גדעון  המשפטים  שר 
ויגיש  כי יקים צוות מקצועי שיבחן את הנושא 

המלצות בכנס החורף של הכנסת.
גדעון  המשפטים  שר  הצהיר  עליו  בסיכום 
שהוגשה  בעת  הכנסת  בימת  מעל  בשעתו  סער 
נדרשת  כי  נטען  הקודמת,  בפעם  החוק  הצעת 
עבודה משפטית מקיפה לבחון את הנושא מכל 
צוות  יוקם  וכי  והמשפטיים,  החוקיים  היבטיו 

שיגבש המלצות לתיקוני החקיקה הנדרשים.
אשר  ח"כ  של  החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 
נכתב כי לאחרונה אנו עדים לתופעה מתרחבת 
של הסתה לגזענות כלפי האוכלוסייה החרדית. 
בפרט חמורים המקרים בהם ההסתה מתבצעת 
העם  את  לפלג  מטרה  מתוך  ציבור  נבחרי  ע"י 
מכך  כתוצאה  פוליטי.  רווח  להשיג  ובכך 
משתרשת בחברה הישראלית תופעה של הסתה 

גזענית נגד הציבור החרדי.
שהוגשה  לתלונה  בתשובתה  כי  עוד  יצויין 
בנושא טענה פרקליטות המדינה כי ע"פ הגדרות 
ההסתה  של  העבירה  יסודות  העונשין  חוק 
להתבטאויות  ביחס  מתקיימים  אינם  לגזענות 
כלפי האוכלוסייה החרדית, שכן הגדרות החוק 
היא  רק מקרים בהם הגזענות  כגזענות  קובעות 
בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי 
נבדלת  אינה  החרדית  והאוכלוסייה  אתני, 
בצבעה, גזעה או במוצאה הלאומי-אתני. בעניין 
אינה  אמנם  החרדית  שהאוכלוסייה  יצוין  זה 
נבדלת  היא  אך  וכו'  עורה  צבע  בשל  נבדלת 
רציונל  שאין  כך  חייה  ובאורחות  בלבושה 

להחריגה מהוראות החוק.

ח"כ אשר טען כי מעבר לכך שחוק העונשין 
פרקליטות  לפרשנות  )בהתאם  כיום  בנוסחו 
כלפי  לגזענות  הסתה  מאפשר  המדינה( 
שתשובת  החשש  עולה  החרדית,  האוכלוסייה 
הסתה  של  נוספים  מקרים  תעודד  הפרקליטות 
מאחר  החרדית,  האוכלוסייה  כלפי  לגזענות 

שהמסיתים יודעים שהם לא יתנו את הדין.
בהצעת החוק שיזם ח"כ אשר ושהוגשה על 
ידו גם בכנסות קודמות הוצע להרחיב את הגדרת 
לגזענות  הסתה  איסור  שתכלול  כך  הגזענות 
החסר  יושלם  בכך  החרדית.  האוכלוסייה  כלפי 

בחוק וימנעו מקרי גזענות כלפי אוכלוסייה זו.
ח"כ יעקב אשר מסר בתגובה: "אם אין ענישה 
הגיע  הסתה.  יש  הרתעה  אין  ואם  הרתעה,  אין 
הזמן לעשות סוף להסתה הנוראית שמשתוללת 
של  בחסותם  חרדים,  נגד  וברשתות  בתקשורת 
מנסים  אחריות  שבחוסר  ציניים  פוליטיקאים 

לקושש קולות על גלי השנאה הזו".
כמו כן מתח ביקורת על גדעון סער ואמר כי 
"שר המשפטים לא יכול לשבת כצופה מן הצד, 
אין סמכות ללא אחריות וזה רשום על שמו. נכון 
אבל  החרדים  מצרכי  שמתעלמת  ממשלה  שזו 
חוק הגזענות חייב להגן על כל אדם באשר הוא 
ובכלל זה גם חרדים. לא נוכל לסבול דחיות אין 

קץ בנושא חשוב וקריטי שכזה".

מאת: חיים רייך

בנימין  מועצת  ראש  של  ביקורו  במסגרת 
חברי  מול  העלה  הוא  בוושינגטון  גנץ  ישראל 

סנאט וקונגרס את אתגרי ההתיישבות.
לפיתוח  נוגעת  העלה  שהוא  הבקשות  אחת 
את  יסיר  האמריקני  שהממשל  במטרה  יו"ש 
הכבישים  הרחבת  מעל  המדיניים  החסמים 

והתשתיות ביהודה ושומרון.
התשתיות  מפות  את  בפגישה  הניח  גנץ 
חברי  גם  בהם  לאמריקנים  והראה  האזור  של 
המפלגה הדמוקרטית כי במשך שלשה עשורים 
ביהודה  כללי  מתכנון  ישראל  מדינת  התעלמה 
ושומרון. זאת, לא מעט בגלל לחצים אמריקניים 

שהקשו על תכנון וביצוע של פרויקטים.
לא  "אני  בפגישה:  אמר  לי  מייק  הסנאטור 
מרגיש בנוח כשבמדינת יוטה סוללים כבישים, 
להתפתחות  מפריע  הלבן  הבית  אצלכם  אבל 
ואת  אותך  לחזק  מבקש  אני  הזו.  הבסיסית 
ערכים  לנו  יש  ושומרון.  יהודה  בנימין,  תושבי 
אתכם.  לחזק  היא  שלנו  והזכות  משותפים 
ארצות הברית חזקה זו ארצות הברית שעומדת 

לצידכם", אמר חבר הסנאט.
לבכיר  נחשב  ג'ונסון  מייק  הקונגרס  חבר 
בפגישה  אמר  הרפובליקנית  המפלגה  בהנהגת 
איתו כי לממשל האמריקני אסור לשדר חולשה 
והדבר צריך לבוא  שרק תחזק את הפלסטינים, 
הקונסוליה  הצבת  במניעת  רק  לא  ביטוי  לידי 
האמריקנית בירושלים, אלא גם בהמשך פיתוח 
יהודה  תושבי  למען  והכבישים  התשתיות 
הלבן  הבית  בו  "מצב  מגבלה.  בלי  ושומרון 

ימנע  או  קונסוליה  ויקים  לקיצוניים  ייכנע 
התפתחות, רק יזמין התקפות נגד ישראל ויחזק 

את הפלסטינים".
גם חבר קונגרס אנדרי האריס עמו נפגש גנץ 
אמר כי חובה לתקן מהר את העוול והמדיניות 
לסלול  לישראל  לאפשר  שצריכה  האמריקנית 
האזרחים  את  שישרתו  התשתיות  את  ולהרחיב 
שלה. "כמו שאף אחד לא ימנע מאיתנו לסלול 
כביש מרכזי במדינת מרלינד, כך חייבים לאפשר 
הקמת כבישים ומרכזי שירות לתושבים ביהודה 

ושומרון בלי כל הגבלה".
הוא  בפגישות  שהוצגו  הפרויקטים  אחד 
וערבים  יהודים  שמשמש   60 כביש  הרחבת 
כאחד. "זהו עורק חיים מרכזי, והסיבה שיש בו 
נתיב אחד לכל כיוון היא אבסורד מדיני וביצועי 
שפוגע בשתי האוכלוסיות", אמר ראש מועצת 

בנימין.
גנץ סיפר לעמיתיו בוושינגטון כי האוכלוסייה 
הערבית באזור נסמכת ונעזרת בפעולות שעושה 
הן  האזור,  תושבי  רווחת  למען  המועצה 

בכבישים, והן בתשתיות חשמל ומים.

בניגוד להבטחת שר המשפטים: ועדת השרים דחתה את הצעת ח"כ יעקב אשר לתיקון חוק 
הגזענות שביקשה לקבוע כי גם הסתה נגד חרדים תיחשב לעבירה פלילית

הסכמות בין ראש מועצת בנימין ישראל גנץ לחברי המפלגה הדמוקרטית בסנט האמריקאי: 
על הממשל האמריקני לאפשר הרחבת כבישים ותשתיות ביהודה ושומרון

ח"כ יעקב אשר )צילום: דוברות הכנסת(

ישראל גנץ בוושינגטון

ברכת מזל טוב 
חמה ולבבית

לעובד המסור

שי קאהן הי"ו
לרגל הולדת נכדו בשעטו"מ

עורך האתר "כל הזמן"

יה"ר שתזכו לגדלו ולחנכו לתורה, 

לחופה ולמעשים טובים לתפארת המשפחה

מאחלים:



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



ז' כסליו תשפ"ב 8811/11/21 ברחובות

בשנתיים 
הקרובות: 

העם היהודי 
יאבד מיליון 
ורבע יהודים

מאת: מנדי קליין

ליכטנשטיין  דוד  מר  שהציג  נתונים  לפי 
תנועת  השנתי  של  העולמי  השלוחים  בכינוס 
היהודי  העם  עתיד  הקרובות  "בשנתיים  חב"ד, 
לאבד מיליון ורבע יהודים, אנשים נשים וטף". 
פשוטה,  מאוד  המתמטיקה  ליכטנשטיין  לדברי 
בגולה  הנמצאים  היהודים  מספר  את  לוקחים 
חדשות  המתפרסמים  ההתבוללות  אחוזי  מול 
לבקרים )בין 70-95 אחוזים( והתוצאה שקופצת 
של  השמדה  נתפשת,  בלתי  היא  העיניים  מול 
ובלתי  אכזרית  רוחנית',  'שואה  היהודי,  העם 

מתפשרת". 
מר ליכטנשטיין שעל פי נתוני בלומברג נחשב 
ביותר  הגדולה  הפרטית  הנדל"ן  חברת  לבעל 
בארצות הברית ואחד מהפילנתרופים היהודיים 
אך  חב"ד,  לחוגי  קרוב  אינו  בעולם,  הגדולים 
הסביר מדוע השנה בחר להגיע לכינוס השלוחים 
שאם  לכם  המרכזי,  "ברור  המשא  את  ולשאת 
העולם  מדינות  כל  פיזית  בשואה  מדובר  היה 
היו מגיבות ומציגות את תכניותיהן להצלת העם 
היהודי. נוכח הנתונים שהוצגו בפניי שאלתי את 
עצמי שאלה פשוטה, כעת כאשר מדובר בשואה 
שכזו שמאיימת על העם היהודי, אני לא מכיר 
ולו ארגון אחד בעולם שיש לו תכנית מסודרת 
איך להציל את העם שלנו, חמור מכך, אני לא 
מצליח  שלא  אחד  יהודי  מנהיג  בעולם  מכיר 
לישון בלילה ועושה כל שביכולתו בכדי להציל 
את עמנו. היחידים שעושים זאת במסירות נפש 
הם שלוחי חב"ד והמנהיג היחיד שעשה זאת זה 
הרבי מליובאוויטש, זה בלתי נתפש ומזעזע וזו 
הסיבה שבחרתי בפעם הראשונה להגיע לכינוס 
יודע מה היה  השלוחים העולמי של חב"ד, מי 
מהעם  רבע  חב"ד,  ללא  ישראל  עם  של  המצב 

היהודי כבר לא היה איתנו!".
שנת  היא  זו  ששנה  ובהינתן  המצב,  נוכח 
מליובאוויטש  הרבי  של  להולדתו  ה-120 
חב"ד  של  החדשות  היוזמות  פורסמו  )תרס"ב( 
שתעניק  מיוחדת  קרן  לפתוח  הקרובה:  לשנה 
תשרי  חגי  הוצאות  עבור  לשלוחים  אישי  סיוע 

ופסח.
שתיתן  השמחות  קרן  של  מחדש  פתיחתה 
בר  וחגיגות  לידות,  חתונות,  עבור  מענקים 
לתמיכה  לשלוחות  מענקים  לתת  מצווה. 

בבריאותן הנפשית.
 120 של  פתיחתן  את  לקדם  מענקים  לתת 

חדשים  שלוחים   120 לשלוח  מקוואות. 
פוטנציאל  בעלי  שליחות  בתחומי  שיתמקדו 
לפתוח  תורה.  שלוחי   25 כולל  לצמיחה,  גדול 
לימוד  ותוכניות  ראשון  יום  של  ספר  בתי   120
לפתוח   .Ckids במסגרת  הצהריים,  לאחר 
מענקי  לתת  נוער.  לבני   Cteens טרקליני   36
חב"ד.  בבתי  ציבוריות  ספריות  ל-360  התחלה 
והרבנית,  הרבי  לכבוד  תורה  ספרי   36 לכתוב 
לשימוש בבתי חב"ד. לגייס 100,000 'שגרירים 
מיליון  ל-120  ולהגיע  יהדות  להפיץ  אור'  של 
המשיח.  ביאת  את  לקרב  כדי  שנעשו  מצוות 
לשלוח 1,200 זוגות של בחורים במסגרת 'מרכז 
שליחות', כדי להגיע לכל יהודי. לפתוח משרד 
שיקשר בין השלוחים שפועלים עם קהילות של 
ישראלים בחו"ל, ולסייע להם בתמיכה ויוזמות 

ייחודיות לקהל הזה.
יהודי  לכל  שנגיע  עד  נשקוט  ולא  ננוח  לא 
מצווה  עוד  לעשות  להם  ונעזור  בעולם  ויהודי 

אחת, עד שאף יהודי לא יישאר מאחור!
עם  אדירה  בתנופה  חב"ד  נערכת  ובישראל 
 120 של  להקמתם  נערכים  השנה  יוזמות,  שלל 
שתפקידם  הארץ  רחבי  בכל  חדשים  מוסדות 

חיבור יהודי ישראל למורשתם,
להיות  מצליחים  בישראל  חב"ד  שלוחי 
הפוליטיות  הסערות  למרות  ונאהבים  אוהבים 
והמתח המגזרי. הם עושים עבודה כמעט בלתי 
גסה,  מילה  היא  'הדתה'  בה  במדינה  אפשרית 
ופעילות דתית בבתי הספר הממלכתיים ומחנות 

צה"ל זוכה להתקפות פרועות.
'צעירי אגודת חב"ד' הינו הארגון היציג של 
השלוחים בישראל הוא הייחודי והגדול בעולם 
בעולם  ייחודי  שהוא  לומר  ואפשר  השליחות, 
לקנאת  מושא  הוא  בכלל,  והתשובה  הקירוב 
סופרים בקרב כל ארגוני התשובה בארץ ובעולם, 
אחד  אהרונוב,  יצחק  יוסף  הרב  עומד  ובראשו 
האנשים המשפיעים ביותר בעולם היהודי שזכה 
בתעודות ועיטורים ממשלת ישראל על פעילות 

חב"ד למען העם בישראל.
שפירסם  ממה  ללמוד  ניתן  ההצלחה  על 
שמו  הרפורמיים  "הארגונים  כי  מידה  אתר 
להם למטרה להצר את פעילות חב"ד בישראל 
זמרים  הבוהמה,  לאנשי  לחדור  המצליחה 
אומנים שחקנים ויוצרים, שלוחי חב"ד בישראל 
הארגונים  ידי  על  האשמים  בראש  עומדים 
הרפורמיים כמי שהשפיעו על החברה בישראל 
ליהדות  ולהתחבר  יותר  למסורתית  להפוך 

האורתודוקסית".

דוד ליכטנשטיין שעל פי נתוני 'בלומברג', נחשב לבעל חברת הנדל"ן הפרטית הגדולה ביותר 
בארצות הברית ואחד מהפילנתרופים היהודיים הגדולים בעולם, הציג את הנתונים בכינוס 

השלוחים העולמי של חב"ד

 הפילנתרופ היהודי מר דוד ליכטנשטיין

הרב יהודה קרינסקי יו"ר המרכז לעינייני חינוך העולמית עם הרב יוסף יצחק אהרונוב
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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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"אם המדינה תכיר בגיורים רפורמיים, 
לא יהיה מנוס מהקמת ספרי יוחסין"

מאת: חיים רייך

לקדם  כהנא  מתן  הדתות  שר  של  התוכניות 
חברי  בקרב  סערה  מעוררת  לגיור  רפורמה 
העברת  את  שהשלים  אחר  החרדיות.  המפלגות 
רפורמת הכשרות, מתכוון השר כהנא לקדם את 
מתווה הגיור ולפיו כל רב עיר יוכל לבצע גיורים.
למתווה  התייחס  דרעי  אריה  ח"כ  ש"ס  יו"ר 
הגיור ולתוכנית של שר הדתות להעביר רפורמה 
עיתונות":  ל"קו  ואומר  הגיור  בתחום  גם 
בעם  הייחוס  טהרת  את  לקעקע  "הניסיונות 
ע"י  שנערכים  בגיורים  הכרה  באמצעות  ישראל 
גורמים ליברליים, מהווים סכנה רוחנית ממדרגה 
בחודש  דווקא  ישראל.  עם  לקדושת  ראשונה 
כסלו, חודש שבו עם ישראל מציין את הניצחון 
הגדול על המתייוונים, אנחנו מוצאים את עצמנו 
המסורת  את  לקעקע  שמבקשים  אנשים  מול 

היהודית". 
לגורמים  לאפשר  ניסיון  כל  כנגד  "נלחם 
ממערך  חלק  להיות  וקונסרבטיבים  רפורמים 
"הכניסה  ומדגיש:  דרעי  ח"כ  מוסיף  הגיור", 
ישראל  לגדולי  ורק  אך  מסורה  היהודי  לעם 
הכל  עושה  הזו  הממשלה  ההלכה.  ולפוסקי 

ושל  הרבנות  של  מעמדה  את  להחליש  מנת  על 
בכשרות,  הפגיעה  לישראל.  הראשיים  הרבנים 
 90 להחליף  הדתות  שר  של  וההחלטה  בגיור 

ראשי מועצות דתיות, מעידות שכל מה שמעניין 
היא  בראשה,  העומדים  ואת  הזו  הממשלה  את 

להחליש את מעמדם של הרבנים הראשיים".

עוד הוסיף דרעי: "אם המדינה תכיר בגיורים 
יוחסין.  יהיה מנוס מהקמת ספרי  רפורמיים, לא 
אני מקווה מאד שלא נגיע ליום הזה. זה יהיה אות 

קלון לממשלה הזו שגם ככה פגעה בשירותי הדת 
גדולי  עם  נתייעץ  בעבר.  הממשלות  מכל  יותר 
ישראל, כיצד לפעול ובנושא הזה, דעתם של כל 

גדולי ישראל ברורה ונחרצת".
לדברים  הוא  גם  התייחס  מקלב,  אורי  ח"כ 
לכן,  קודם  ואף  הגר,  אהבת  עם  "יחד  ואמר: 
היהודי.  העם  לאהבת  לויאליות  להיות  צריכה 
ישראל  לדרישת  ולהסכים  לרצות  הניסיונות 
כניעה  הם  השמאל  וארגוני  הרפורמים  ביתנו, 
בלתי הגיונית שאינה עומדת בשום מבחן ערכי. 
שרואים  והרפורמים  השמאל  ארגוני  אותם 
דת  ביהדות  רואים  אזרחיה,  כל  מדינת  בישראל 
לכל מבקשיה ודורשיה, בעלי אינטרס ממוני, כדי 
יהודים  לאזרחים  המגיעות  ההטבות  את  לקבל 

במדינה.
ראש  כל  כי  בדעתו  מעלה  היה  מישהו  "האם 
אמריקנית  אזרחות  להעניק  יכול  בארה"ב  עיר 
אינו  היהודי  לעם  הכניסה  כרטיס  דורש?  לכל 
ישראל  לדרישות  בכניעה  מדובר  מכך.  פחות 
ביתנו וארגוני השמאל הרואים את היהדות כדת 

לכל דורש".
גם ח"כ יצחק פינדרוס התייחס לנושא ההכרה 
גויים  הכנסת  "נושא  ואמר:  הרפורמים  בגיורים 
לכרם ישראל היה מדיר שינה מעיני מרן הגרי"ש 
אלישיב זצ"ל. זה היה הדבר שהטריד אותו יותר 
מכל. אני לא זוכר נושא שפגע לו בבריאות כמו 

גיור כהלכה".

"הכניסה לעם היהודי מסורה אך ורק לגדולי ישראל ולפוסקי ההלכה. הממשלה הזו עושה הכל על מנת להחליש את מעמדה של הרבנות ושל הרבנים 
הראשיים לישראל", אומר ח"כ דרעי ל"קו עיתונות" ומבטיח: "נתייעץ עם גדולי ישראל, כיצד לפעול ובנושא הזה, דעתם של כל גדולי ישראל ברורה ונחרצת"

על רקע הניסיונות להעביר את מתווה הגיור, אומר יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי:

"נתייעץ עם גדולי ישראל". ח"כ אריה דרעי )צילום: דוברות הכנסת(

מכה קשה לגזירת המעונות של ליברמן
מאת: חיים רייך

לעתירה  המדינה  השיבה  רבות,  דחיות  לאחר 
שהוגשה ע"י עורכי הדין שמואל מקלב אוריאל 
סבסוד  הפסקת  בדבר  פלדמן,  ויונתן  שטרן 

המעונות לילדי אברכים. 
היתר,  בין  נכתב,  המדינה  תשובת  במסגרת 
הוחלט  שהתקיימו,  רבים  דיונים  לאחר  כי 
כי  למסקנה,  הובילו  משפטיים  "שיקולים  כי 
והדיינות  הרבנות  לומדי  את  לכלול  מקום  יש 
במסגרת מבחני התמיכה נשוא העתירות, בכפוף 
לקביעת תנאים מסוימים להבטחת קיום התכלית 
כי:  וכתבה  המדינה  הוסיפה  עוד  התעסוקתית". 
"נוסחם הסופי של אותם תנאים טרם אושר וכי 

המדינה תגיש את הנוסח הסופי במועד הדיון".
במענה לתשובה, מסרו באי כח העותרים עורכי 
הדין שמואל מקלב אוריאל שטרן ויונתן פלדמן 
הלכה  הודתה,  שהמדינה  לכך  עדים  "אנו  כי: 
למעשה, בכך שנפלו פגמים של ממש בהחלטה 
המקורית של שר האוצר, וכעת היא מנסה לתקן 
לרבנות  הלומדים  את  ולכלול  תיקון  הנחוץ  את 
מסויימים",  "בתנאים  לסבסוד  כזכאים  ודיינות 

אך טרם פירסמה את אותם תנאים. 
"מבעד לכך, אנו סבורים שנפלו פגמים נוספים 
בקבלת ההחלטה, אשר עשויים להביא לבטלות 
אמרו  הדיון",  במהלך  נרחיב  עליהם  ההחלטה, 

עורכי הדין.
עתרה  ליעקב'  'אמת  עמותת  גם  לכך,  בנוסף 

האוצר  שר  של  המעונות  גזירת  נגד  לבג"צ 
לימודי  כי  העמותה  טענה  השאר  בין  ליברמן. 
 – מקצוע  לימודי  שהינם  רבנות  ולימודי  דיינות 
הוחרגו והלומדים אותם לא יזכו למימון מעונות 

יום לילדיהם כמו לומדי כל מקצוע אחר.

לאור העתירה, פנה היועץ המשפטי לממשלה 
אביחי מנדלבליט לשר האוצר אביגדור ליברמן 
בדרישה  ברביבאי  אורנה  הכלכלה  ולשרת 
שלומדים  אברכים  כ-10,000  מהחוק  להחריג 

לימודי הסמכה לרבנות וניגשים לבחינות, מכיוון 
שהם לומדים תפקיד ש"מסייע לשוק העבודה".

ליועץ  הודיע  ליברמן,  אביגדור  האוצר,  שר 
הוא  כי  מנדלבליט,  אביחי  לממשלה,  המשפטי 
מתנגד לכך שלימודי רבנות ודיינות יהיו כלולים 

טען  ליברמן  יום.  מעונות  לסבסוד  במסלול 
כזו  שהחלטה  בטענה  לכך  מקום"  כל  "אין  כי 
מעקרת לחלוטין את הקו שהוביל לפיו התכלית 
תכלית  היא  התמיכה  בבסיס  העומדת  העיקרית 

תעסוקתית".
המדינה  בתשובת  כי  התברר,  שהשבוע  אלא 
ליעקב  אמת  ע"י  היתר  בין  שהוגשו  לעתירות 
בציבור  הפגיעה  את  לצמצם  הוחלט  ואחרים, 
על  תחול  לא  המעונות,  שגזירת  כך  האברכים, 
אברך שלומד לרבנות או לדיינות, מדובר בשינוי 
מהותי של המדינה שהגיע לאחר שעות רבות של 
שיחות בין היועמ"ש לדרג המדיני, ואכן נאלצו 
גם על  יחול  לשנות את הקריטריונים שהסבסוד 

לומדי דיינות ורבנות.
הציבור  בקרב  ממש  של  בבשורה  מדובר 
אלפי  לעשרות  פתח  היא  האופציה  שכן  החרדי 
אם  גם  לימודם  על  לשקוד  להמשיך  אברכים 
הדבר ידרוש מהם לשנות את מתכונת הלימודים. 
לפי הסעיף החדש שהוכנס לקריטריונים, כל מי 
שתכליתם  ממשלתי  מימון  או  בפיקוח  שלומד 
למימון.  גם  זכאי   – העבודה  בשוק  השתלבות 
כל אברך שמקבל קצבה של כמה מאות שקלים 
ממשרד הדתות – בעצם לומד בפיקוח או במימון 
ממשלתי – ומי שעושה מבחני רבנות או דיינות 

למעשה לומד מקצוע – ולכן זכאי לסבסוד.
"אמת  עמותת  את  המייצג  בלאק  זלמן  עו"ד 
מתבקשת  בהחלטה  "מדובר  כי  הגיב  ליעקב" 
הרבה  להשקיע  נאלץ  שהיועמ"ש  והעובדה 
לקבל  המדיני  הדרג  על  להשפיע  בכדי  שעות 
הקיצוץ  כי  החלטה המתבקשת מאליה, מלמדת 
הדיון  ובמסגרת  זרים  ממניעים  נובע  במעונות 

נמשיך להיאבק לשינוי כלל הקריטריונים".

שר האוצר אביגדור ליברמן, הודיע ליועמ"ש לממשלה, אביחי מנדלבליט, כי הוא מתנגד לכך שלימודי רבנות ודיינות יהיו כלולים במסלול לסבסוד מעונות יום, אולם מנדלבליט פנה לשר האוצר 
ולשרת הכלכלה בדרישה להחריג מהחוק כ-10,000 אברכים שלומדים לימודי הסמכה לרבנות וניגשים לבחינות, מכיוון שהם לומדים תפקיד ש"מסייע לשוק העבודה" • המדינה נאלצה 

להתקפל ולומדי הרבנות והדיינות יכללו בין מקבלי הסבסוד

דרמה בגזירת המעונות: המדינה תכיר בלומדים לימודי רבנות ודיינות לעניין סבסוד המעונות 

בניגוד לדעתו. שר האוצר אביגדור ליברמן )צילום: דוברות הכנסת( 



תרדו

1700-556-700

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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כרם ביבנה
מאת: יוסף טולידנו

אזור תעשייה עצום ומתוכנן היטב מהתקופה 
לייצור  ביותר  מרשים  מפעל  ובו  הביזנטית, 
מהתקופה,  בעולם  המוכר  ביותר  הגדול   - יין 
נחשף ביבנה במהלך השנתיים האחרונות. זאת, 
כחלק  העתיקות  רשות  שמנהלת  ענק  בחפירת 
העיר.  להרחבת  ישראל  מקרקעי  רשות  מיוזמת 
המפעל כולל חמש גיתות יין מרהיבות, מחסנים 
קנקני  לצריפת  כבשנים  ולשיווקו,  היין  ליישון 
אלפי  עשרות  הנוזלים,  אוחסנו  שבהם  החרס 
בשלמותם,  שנמצאו  וקנקנים  חרס  קנקני  שברי 

דרכי גישה מסודרות בין המתקנים, ועוד.
יין  שתיית  כי  מסבירים  העתיקות  ברשות 
הייתה מקובלת מאוד בעת העתיקה. הסיבה לכך 
הייתה שהמים לא היו תמיד סטריליים וטעימים, 
ביין  להשתמש  גם  תקופה  באותה  נהגו  ולכן 
למי  כתחליף  או  הטעם,  לשיפור  "תרכיז"  כמין 
השתרעה  שנחשפו  מהגיתות  אחת  כל  השתייה. 
על שטח של כ-225 מ"ר. סביב רצפת הדריכה, 
כדי  יחפות  ברגליים  הענבים  על  דרכו  שבה 
לתסיסת  תאים  נבנו  הנוזל,  את  מתוכם  למצות 
היין, ולידם - שני בורות לאיסוף היין, שצורתם 

מתומנת.
ד"ר אלי הדד, ליאת נדב-זיו וד"ר יוחנן )ג'ון( 
העתיקות,  רשות  מנהלי החפירה מטעם  זליגמן, 
משוכלל,  מפעל  כאן  לגלות  "הופתענו  אמרו: 
גולת  מסחריות.  בכמויות  יין  לייצור  ששימש 
חצי  )"נישות"  תאים  הם  הגיתות  של  הכותרת 
הגיתות,  את  שקישטו  צדפה,  בצורת  עגולות( 
המפעל.  בעלי  של  הרב  עושרם  על  ומצביעים 
הגיתות  של  הייצור  יכולת  של  משוער  חישוב 
מראה, שמכאן שווקו כ-2 מיליון ליטרים של יין 
מידי שנה..! זוהי כמות עצומה גם ביחס לימינו, 
וצריך לזכור שכל התהליך אז נעשה באופן ידני". 
גדולים,  מחסנים  ארבעה  התגלו  הגיתות  בין 
נעשה  היין  יישון  המפעל.  של  היקב  את  שהיוו 
'קנקני  בשם  המוכרים  מאורכים,  קנקנים  בתוך 
עזה'. הקנקנים עצמם, שחלקם התגלו בשלמותם 

ועוד עשרות אלפי שברים שלהם התגלו בחפירה, 
יוצרו באתר  בכבשנים גדולים.

ואשקלון  עזה  "יין  החפירה:  מנהלי  לדברי 
העתיק,  העולם  של  האיכותי  היין  למותג  נחשב 
JAFFA מישראל, ששמם  קצת בדומה לתפוזי 
זכו  ביבנה  שיוצרו  והיין  הכלים  למרחוק.  יצא 
לתהילה בינלאומית והגיעו לאירופה ולאפריקה. 
כולם ידעו שמדובר במוצר ארץ-ישראלי, וכולם 
רצו עוד ועוד מהטוב הזה. היין - שהיה יין לבן, 
עזה  נמלי  דרך  ששווק  מכיוון  שמו  את  קיבל 
שבהם  אחרים  אתרים  הכרנו  כה,  עד  ואשקלון. 
כעת,  אך  הדרומי,  החוף  בשפלת  היין  יוצר 
נראה שמצאנו את מרכז הייצור העיקרי של היין 
היוקרתי. מכאן - יצאו כמויות מסחריות לנמלים, 
ומשם - לרחבי אגן הים התיכון ולעולם העתיק".

בחפירה  כי  העתיקות  ברשות  אמרו  עוד 
יותר  אף  קדומות  נדירות,  גיתות  נחשפו  ביבנה 
שנה.  כ-2,300  לפני   – הפרסית  מהתקופה   –
"במשנה מסופר, כי לאחר חורבן ירושלים, נדדה 
ישבו  יבנה  חכמי  וכי  ליבנה,  היהודית  ההנהגה 
בכרם ולמדו תורה. מציאת גיתות באתר בתקופה 

הפרסית – לפני 2,300 שנה, ובתקופה הביזנטית 
התלמודי,  הטקסט  לצד  שנה,   1,500 לפני   –
עשויה, אולי, לרמז על רצף בקיומה של תעשיית 
יין באתר לאורך מאות רבות של שנים", אומרים 

הארכיאולוגים.
אמר:  אסקוזידו,  אלי  העתיקות,  רשות  מנהל 
רשות  של  מגה-חפירה  היא  יבנה  "חפירת 
דונמים,  עשרות  גבי  על  המשתרעת  העתיקות 
צוות  אנשי  ועשרות  פועלים  מאות  בהשתתפות 
את  לחבר  שמבקש  כגוף  קבועים.  ומומחים 
בחפירה  משלבים  אנו  הארץ,  למורשת  הציבור 
תושבי  ואת  מכינות  תלמידי  נוער,  בני  מאות 
יבנה. הארכיאולוגים שלנו עושים עבודת קודש 
בחשיפת פרקים לא ידועים בסיפורה של הארץ, 
מברך  אני  ובקור.  בחום  מאמצת  עבודה  תוך 
ישראל  מקרקעי  רשות  עם  הפעולה  שיתוף  על 
ועיריית יבנה, שיאפשר את הצגת חלק מממצאי 
ושילובם  הרחב  לציבור  המרשימים  החפירה 

בפארק ארכיאולוגי".
קוינט,  יעקב  ישראל,  מקרקעי  רשות  מנהל 
"רמ"י  במקום:  הפיתוח  לתוכנית  התייחס 

יבנה,  עיריית  עם  הגג  הסכם  במסגרת  מקדמת, 
מזרח  יבנה  תכנית  בשטח  ענק  פרויקט  הקמת 
שורק )תמל 1049(. בתכנית יוקמו 12,500 יח"ד 
ו450 אלף מ"ר מסחר ותעסוקה. התוכנית כוללת 
לתחנת  מעל  ובינוי  הרכבת  מסילת  הכפלת  את 
לפיתוח  המקדימות  מהעבודות  כחלק  רכבת. 
התכנית, משקיעה רשות מקרקעי ישראל כ-200 
אשר  העתיקות,  רשות  בעבודות  שקל  מיליון 
מאפשרות את חשיפת הממצאים הארכאולוגיים, 

חקירתם ושימורם לטובת הדורות הבאים". 
אמר:  גוב-ארי,  צבי  יבנה,  העיר  ראש 
ההכרה  את  מחזקים  המרשימים  "הממצאים 
המפואר  ועברה  יבנה  העיר  של  בחשיבותה 
תל-יבנה  אתר  כי  קבענו  התקופות.  כל  לאורך 
יישמר ויהווה בשנים הבאות אבן שואבת ומוקד 

תיירותי וחינוכי למבקרים רבים".
ישראל  מקרקעי  רשות  העתיקות,  רשות 
ועיריית יבנה מזמינות את הציבור לסייר במפעל 
היין, לפני שיכוסה על מנת להגן עליו מהגשמים 
בחורף. בהמשך, ישומרו הגיתות ויונגשו לציבור 

כחלק מפארק ארכיאולוגי שיוקם במקום.

נחשף מפעל ענק לייצור יין, שפעל ביבנה לפני כ-1,500 שנה ⋅ רשות העתיקות: מדובר במפעל היין הגדול ביותר הידוע בעולם מתקופה זו ⋅ ד"ר 
אלי הדד, ליאת נדב-זיו וד"ר יוחנן )ג'ון( זליגמן, מנהלי החפירה מטעם רשות העתיקות: "במשנה מסופר, כי לאחר חורבן ירושלים, נדדה ההנהגה 
היהודית ליבנה, וכי חכמי יבנה ישבו בכרם ולמדו תורה. מציאת גיתות באתר מהתקופה הפרסית – לפני 2,300 שנה, ומהתקופה הביזנטית – לפני 

1,500 שנה. זה מרמז על רצף בקיומה של תעשיית יין באתר לאורך מאות שנים"

"הממצאים המרשימים מחזקים את ההכרה בחשיבותה של העיר יבנה ועברה המפואר לאורך כל התקופות"

תאים בגת שקשוטו בתורת קונכיה בסיסי עמודים שתמכו במחסן היין הענק

מפעל היין הגדול ביותר הידוע מהתקופה הביזנטית )צילומים: יניב ברמן ואסף פרץ, רשות העתיקות(

תאים בגת שקשוטו בתורת קונכיה
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על סדר היום
אבי גרינצייג

'הקוסם'  של  מושבעים  היותר  חסידיו  למעט 
הפוליטית  במערכת  אחד  ולו  היה  לא  מקיסריה, 
שחשב ברצינות שתקציב המדינה לא יעבור והכנסת 
תתפזר, מכמה וכמה סיבות. אם בגלל שיתוף הפעולה 
ההסתייגויות  מן  גדול  )שבחלק  המשותפת  של 
בגלל  אם  הקואליציה(,  בהצבעת  תמכה  או  נמנעה 
הגיוס המלא והפקדת אישי מקצוע לעילא, דוגמת 
זאב  והממשלה  הכנסת  בין  קישור  לענייני  השר 
אלקין, לפקח על הח"כים בזמן ההצבעה, אם בגלל 
שזו דרכו של עולם – הקואליציה מנצחת בהצבעות 
נס היה  ואם משום שגם אם באורח  שחשובות לה 
מרווח  הקואליציה  לעצמה  הותירה  נופל,  התקציב 
ולהעבירו  מהיר  תיקונים  מקצה  לבצע  שבוע  של 

שוב בשלוש קריאות.
בכל זאת, הישג העברת התקציב נחגג בתקשורת 
החמאס  ראש  חיסול  כמו  לפחות  הישראלית 
)אפרופו, ד"ש חם לשר האוצר(. חברי הקואליציה 
ישראל  עם  את  ושיתפו  למצלמה  ממצלמה  רצו 
שפקד  הגדול  בנס  בהתלהבות 
כסלו,  חודש  בפתח  אותנו 
קובע  עצמו  על  החוזר  כשהמסר 
סוף  שנים,  וחצי  שלוש  ש"אחרי 

סוף יש לנו תקציב".
תקציב  נתקן:  כל  קודם  אז 
עבר   2018-2019 לשנים  המדינה 
אכן לפני שלוש וחצי שנים, אולם 
הוא כיסה את כל הנדרש עד לסיום 
במשך  רק  כלומר,   .2019 שנת 
נדחתה  האחרונות  וחצי  השנה 
העברת התקציב בישראל. בנוסף, 
תקציב  כאן  הונהג  זה  בזמן  גם 
צילום  מעין  המייצר  המשכי, 
תמונת מצב של התקציב מהשנה 
האחרונה בה הוא הועבר בכנסת. 
הסיבה בגללה תקציב המשכי אינו 
הוא  כתיקונם,  בימים  אידיאלי 
החוסר שנוצר בהתאמות נדרשות 
משנה  עדכניות  וברפורמות 
הייתה  גדולה  חגיגה  לכן,  לשנה. 
היה  הנוכחי  התקציב  אילו  כאן 
מצב,  משפרות  רפורמות  כולל 
לצד  מיסוי  גזירות  של  אוסף  ולא 
במיוחד  פזרנית  כספים  חלוקת 

במגזר הערבי.
השאלה  הפוליטי,  במישור 
העברת  האם  היא  המרכזית 
את  מחזקת  או  מחלישה  התקציב 
צדדים  יש  פוליטית,  סוגיה  בכל  וכמו  הממשלה. 
רגיש  עניין  הוא  תקציב  גיסא,  מחד  ולכאן:  לכאן 
הכנסת.  בפעילותה של  ביותר  ואחד המשמעותיים 
משרד  בכל  מתבטאת  שלו  הישירה  ההשפעה 
או  כזה  אינטרס  יש  ח"כ  לכל  וכמעט  ממשלתי 
אחד  כלל  בדרך  הוא  התקציב  מבחן  לפיכך,  אחר. 
המבחנים הקשים ביותר, וקואליציה שצולחת אותו 
– בפרט אם היא תלויה על חודו של קול - משדרת 
שאי  העובדה  את  להוסיף  יש  זאת  על  יציבות. 

לפזר  היחידות  היא אחת הדרכים  העברת התקציב 
את הכנסת, ומשהועבר, נראה כי יציבותה מובטחת, 

לפחות לשנתיים הקרובות.
היחידים  הדגלים  אחד  גם  היה  התקציב  מאידך, 
זה  חבריה  את  והדביקו  הממשלה  את  שאיחדו 
נתניהו. שילוב של הרצון לגזור  לזה, מלבד שנאת 
לשווק  היה  ניתן  בה  הקלות  עם  יחד  קופונים 
'כאבי  ואת  האידיאולוגיות  הפשרות  את  לציבור 
לטובת  תקציב  להעביר  'חייבים  בכסות של  הבטן' 
אחרים.  במישורים  להתפשר  להם  סייע  המדינה', 
כעת, משהועבר התקציב, אזל גם הצידוק להקרבת 
האג'נדה הפוליטית האישית של חברי הקואליציה, 

מימין ומשמאל.
האחרון,  בשבוע  כבר  נראו  ראשונים  ניצוצות 
ח"כ  דוגמת  מובהקת  אג'נדה  בעלי  כנסת  כשחברי 
מוסי רז ממרצ חוללו מיני משברים ראשונים. לעת 
עתה מדובר במהמורות קלות מהסוג שהקואליציה 
צלחה עד עתה בקלות יתירה, אבל עכשיו, כשחרב 
עשויים  הדברים  מהצוואר,  הוסרה  התקציב 

להתפתח באופן שונה.
היותר  ההישגים  מן  היא  תקציב  העברת  בנוסף, 
בחירות,  במערכת  בהם  לנפנף  שניתן  מובהקים 
נאים  הישגים  שרשמו  החברים  עבור  בפרט 
למשלחיהם. ככל שמועד הבחירות ירחק – הציבור 
התקציב  סביב  התקשורתי  הקונצרט  את  ישכח 
והוא יאבד את השפעתו בקלפי. לכן, לא מן הנמנע 
שלפחות אחד ממרכיבי הקואליציה )עבאס, למשל( 
המקסימלית,  במהירות  בחירות  של  לקיומן  יחתור 
רצוי על רקע לאומני כלשהו, כדי להכות את שנואי 
נפשו מהרשימה המשותפת בקלפיות המגזר הערבי.

סוד גלוי
מודעים  והחלופי,  המקורי  הממשלה,  ראשי 
הם  ובתגובה  שאחרי,  ביום  הטמונה  לסכנה  היטב 
במוצאי  חגיגית  עיתונאים  מסיבת  לכנס  מיהרו 
שר  בהשתתפות  בירושלים,  רה"מ  במשרד  שבת 
יציבות  ולשדר  לנסות  כדי  ליברמן,  איווט  האוצר 
שותפיו  את  להביך  הספיק  האחרון  זה  והמשכיות. 

כשהצהיר  השבוע,  סוף  במהלך 
אופן  בשום  יאפשר  שלא  בראיון 
החרדיות  המפלגות  את  לשלב 

בממשלה.
פוליטי  דרדק  כל  האמת,  למען 
לא  וש"ס  התורה  שיהדות  יודע 
מכמה  הנוכחית,  לממשלה  יחברו 
בממשלה  מדובר  ראשית,  טעמים: 
אנטי חרדית ואנטי דתית מוצהרת. זו 
ממשלה של רפורמים ורפורמות, של 
הכותל,  ומתווה  והגיור  הגיוס  חוקי 
של קיצוצים ומיסים לחלשים ובעיקר 
החרדיות  למפלגות  אין  לחרדים. 
גם  שנית,  כזו.  בממשלה  לחפש  מה 
כזו  הצטרפות  לשקול  טעם  היה  אם 
שאחרי  הרי  יותר,  מוקדם  בשלב 

משום  לכך,  האחרון  הסיכוי  אבד  התקציב  העברת 
שהתקציב הוא העוגן העיקרי שסביבו ניתן לרשום 
הישגים מהותיים. כעת נותרו לכל היותר פירורים, 

ובשביל זה לא מצטרפים לממשלה.
יסוד, ומי שהאזין  נימוקי  זה קיימים שני  על כל 
ובעיקר  האחרונים,  בחודשים  החרדים  לנציגים 
את  מבין  היה  גפני,  משה  ח"כ  התורה  דגל  ליו"ר 
הברית  הוא  הראשון  הנימוק  לאשורו:  העניין 
למרבית  החרדי  הציבור  בין  שנוצרה  האיתנה 
הציבור הדתי והמסורתי בארץ. זו ברית שהתגבשה 
בלתי  היא  וכעת  ויותר,  יותר  האחרונים  בעשורים 
ניתנת לפירוק, בלי קשר לזהותו האישית של העומד 
)הליכוד,  הגדולה  המסורתית  המפלגה  בראש 
כמובן(. הנימוק השני הוא סוגיית בג"ץ: גפני הצהיר 
ממשלה  לשום  יצטרף  שלא  הבחירות  לאחר  מיד 
שלא תתחייב להעביר את פסקת ההתגברות, מתוך 
הבנה שכל הישג שיוצע לו, יבוטל בהמשך בבג"ץ.

מייצגת  אינה  לציין,  מיותר  הנוכחית,  הממשלה 
את הציבור המסורתי במדינת ישראל, ולפי הסקרים 
הציונות  את  לא  גם   – 'ימינה'  במעוזי  העדכניים 
אינה מסוגלת  היא  כי  לכולם  ברור  בנוסף,  הדתית. 
אזוטרי  בנושא  ולו  ההתגברות,  פסקת  את  להעביר 
לחפש  מה  לחרדים  אין  לכן  משמעות.  וחסר 

בשורותיה.
אם כך, תשאלו, מה אכפת לבנט ולפיד שליברמן 
הרי  במה?  כל  ומעל  רם  בקול  הדברים  את  אומר 
התשובה  תתרחש...  לא  כזו  שותפות  הכי  בלאו 
אנרגיה  משקיעה  שהאופוזיציה  כמו  שבדיוק  היא 
בלתי מבוטלת באיתור סדקים בשורות הקואליציה, 
אינסופיים  בניסיונות  הקואליציה  גם  עוסקת 
ושלושה  חמישים  בן  והגוש  נתניהו  להחלשת 
ששיקלי  נראה  השבוע,  )אחרי  בהובלתו  המנדטים 

בחר באופן סופי את מקומו, כפי שיוסבר לקמן(.
אפשרית  הצטרפות  על  ונשנות  חוזרות  כותרות 
ציטוטים  השטח,  לפני  מתחת  פעולה  שיתופי  או 
שנויות  יוזמות  אייכלר,  ח"כ  של  מפוקפקים 
הדלק  בדיוק  זה  אלמוניים,  עסקנים  של  במחלוקת 
התחושה  את  לשמר  כדי  בממשלה  לו  שזקוקים 
הימני-אמוני  הגוש  או-טו-טו  קורה,  זה  שהנה 

מבחן היום שאחרי

שלושת המוסקטרים העתירו 
שבחים זה על זה, דיברו על 
היציבות המובטחת לממשלה 
ועל התפוררותה הקרובה של 
האופוזיציה. זה הספיק להם 
ללילה בודד של אופוריה. כבר 
בשעות הבוקר של יום ראשון 
החלו לצוף ספקות באשר 
לאמינות סיפורה של ח"כ סילמן, 
כשהיא מצידה מנסה לכבות את 
המדורה באמצעות בנזין נטול 
עופרת. בכל ראיון שהעניקה, 
בכל טקסט שפרסמה, השתנו 
הגרסאות לגבי אותה תקיפה 
וירטואלית ואמינות הסיפור 
התדרדרה

 הוא לא 
פורש. ח"כ 
עמיחי שיקלי 
| צילום: נועם 
מושקוביץ, 
דוברות הכנסת
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האלו  המתנות  את  ויפרוש.  יישבר  ונתניהו  מתפרק 
לקח מהם ליברמן כשהסיר את המסכה בפומבי.

חלומות פז
במקביל  כמעט  העיתונאים:  למסיבת  בחזרה 
עידית  ח"כ  הקואליציה  יו"ר  התראיינה  לאירוע, 
זה,  בשלב  העיתונות'.  את  'פגוש  בתוכנית  סילמן 
לרגע  חשב  לא  הניצחון  שיכורת  בממשלה  איש 
השבוע  בתחילת  והציבורי  התקשורתי  שהעיסוק 
וייגרר  היטב  ומתודלק  שולי  באירוע  יתמקד 
של  ה'כביר'  שההישג  תוך  אקזוטיים,  למחוזות 

העברת התקציב יתפוגג בן לילה.
על  זה  שבחים  העתירו  המוסקטרים  שלושת 
ועל  לממשלה  המובטחת  היציבות  על  דיברו  זה, 
הספיק  זה  האופוזיציה.  של  הקרובה  התפוררותה 
להם ללילה בודד של אופוריה. כבר בשעות הבוקר 
יום ראשון החלו לצוף ספקות באשר לאמינות  של 
סיפורה של ח"כ סילמן, כשהיא מצידה מנסה לכבות 
את המדורה באמצעות בנזין נטול עופרת. בכל ראיון 
הגרסאות  השתנו  טקסט שפרסמה,  בכל  שהעניקה, 
הסיפור  ואמינות  וירטואלית  תקיפה  אותה  לגבי 

התדרדרה.
במחוזותינו,  נדירה  חברית  הקרבה  מתוך  אולי 
למשוך  פינטו,  שירלי  ח"כ  לסיעה,  חברתה  טרחה 
הנעימות  אי  את  בצל  ולהעמיד  האש  את  אליה 
על  להגן  כדי  לאולפנים  נחלצה  פינטו  סילמן.  של 
לאחר  עתה,  האם  נשאלה  השאר  ובין  הקולגה, 
ח"כ  על  'ימינה'  מפלגת  תכריז  לתקציב,  שהתנגד 
השתלבות  ממנו  ותמנע  כפורש  שיקלי  עמיחי 
ברשימה קיימת לקראת הבחירות הבאות. בתשובה, 
היא כינתה אותו 'וירוס' והצהירה כי לו הדבר היה 

תלוי בה, הייתה מפרישה אותו מזמן.
נוספים  חברים  הצטרפו  המביכה  לחגיגה 
סטלה  והמנכ"לית  כלפון  ח"כ  כולל  מהמפלגה, 
נקלעה  שקד  איילת  הפנים  שרת  ואפילו  וינשטיין, 
שהגדירה  לאחר  השבועיות,  המבוכות  לרשימת 
בפליטת קולמוס את הקורונה כ'פייק' ומיהרה לחזור 
ח"כ  שהטיח  לאישום  סביר  יסוד  יש  כי  נראה  בה. 
אביר קארה בחבריו למפלגה לפני שבועות אחדים, 
לאחר שהתעמת עם ח"כ פינטו והפטיר ביטוי גנאי 

שאין מקומו מעל דפי העיתון.
לו  תבוא  התקציב  שאחרי  חשב  בנט  אם  כך, 
את  לשקם  ולנסות  להתפנות  יוכל  והוא  הרווחה 
אחוז  מעל  אל  להמריא  אפילו  ואולי  מפלגתו, 
רחוק מתמיד,  נראה  הזה  הרי שהחלום   – החסימה 

אפילו בחלומותיה של יושבת ראש הקואליציה.

כאילו כדי לחזק את תחושת ההתפוררות דווקא 
בקרב שורות הקואליציה, היא נאלצה למשוך את כל 
ההצבעות למחרת, בשעות הערב של יום שני, עקב 
היעדרותם של שניים מח"כי רע"מ מסיבות אישיות. 
האופוזיציה סירבה לקזז את השניים, ולאחר חילופי 
המהלומות השבועיים בין ראש הממשלה ובין ראש 
הראשון  נמלט  הנואמים,  דוכן  מעל  האופוזיציה 
והותיר את הגוש הימני באופוזיציה לחגוג בהצבעה 
תקדים  של  בתוצאה  הממשלה,  ראש  הצהרת  נגד 
היסטורי שלילי על הודעת ראש ממשלה - חמישים 

ושניים מתנגדים ואפס תומכים.
שיקלי  של  הפרשתו  על  דיון  כזה,  דברים  במצב 
הדיון  את  להסיט  עקר  ניסיון  כמו  נראה  מ'ימינה' 
הציבורי. בלאו הכי, חוק יסוד הכנסת קובע במפורש 
כי לא ניתן להכריז על חבר כנסת פורש אלא אם הוא 
הודיע רשמית על פרישתו או במקרה שהצביע נגד 
עמדת מפלגתו בהצבעת אי אמון וגם קיבל תמורה 
למינוי  או הבטחה  מינוי  בעד הצבעתו, בצורה של 
עם הפרשתו,  פעולה  וכדומה. שיקלי מסרב לשתף 
תמורה  איזו  קיבל  הוא  כי  כלפיו  נטען  לא  כה  ועד 
בעד הצבעותיו. משכך, לפחות על פי החוק הנוכחי, 

הוא נותר ח"כ ברשימת ימינה, כל עוד יחפוץ בכך.
של  הישגיה  את  לחלוטין  לבטל  אין  זאת,  עם 
הממשלה בימים שחלפו מאז אישור התקציב, בהם 
היא הספיקה לשנות את התקנות כך שיפטרו באופן 
רשמי את שר האוצר ושר החוץ מהשתתפות בדיוני 
הקורונה, זאת לאחר המתקפות שספגו השניים בגין 

היותם מבריזים סדרתיים, בניגוד לחוק.

לא כולל רבנים
בשבועות האחרונים, עקבנו כאן אחר השתלשלות 
מספר  שהגישו  בעתירה  המשפטית  העניינים 
ארגונים חרדים )אמת ליעקב, עמותת שמורה ועוד( 
נגד ביצוע הקיצוץ במימון מעונות הילדים. בשעה 
שופטי  אמורים  הללו,  השורות  את  קוראים  שאתם 
שביקשו  לאחר  בנושא,  ההחלטה  את  לתת  בג"ץ 

באופן חריג לקיים את הדיון בשידור חי.
ממש  של  מבוכה  הסתמנה  לכן,  קודם  כבר  אבל 
בין  חריפים  דעות  חילוקי  נרשמו  שם  לפרקליטות, 
לא  הפוליטי.  הדרג  ובין  נזרי  רז  ליועמ"ש  המשנה 
פחות מארבע פעמים ביקשה הפרקליטות לדחות את 
מועד הגשת תשובת המדינה לעתירה, כולל בקשה 
גם  מסוים,  בשלב  שעות...  בשלוש  נוספת  לדחייה 
לתת  וסירב  הבקשה  את  דחה  והוא  נמאס  לשופט 

ארכה נוספת.
בלימודי  ההכרה  בשאלת  עסק  המחלוקת  מוקד 

ידי  על  במקור  שהוצפה  שאלה  ורבנות,  דיינות 
המשפטן הלוחמני ח"כ משה ארבל. לטענת ארבל, 
גם  להכיר  שלא  סיבה  אין  נזרי,  גם  הצטרף  אליה 
ככל סטודנט למקצוע  במי שלומד בתחומים הללו 
לציין  מיותר  המדובר.  המימון  את  לקבל  שזכאי 
ששר האוצר ויו"ר ישראל ביתנו לא נלהב מהרעיון. 
הבין  החרדי,  המגזר  את  היטב  שמכיר  ליברמן, 
שהחלטה כזו מעקרת את הגזירה מהיסוד, וכל אברך 
שלומד  כמי  עצמו  את  להגדיר  יכול  בישראל  כולל 

"לרבנות או לדיינות".
על  הייתה  נזרי  של  ידו  התחתונה,  בשורה 
העליונה. הפרקליטות ציינה בתגובתה כי "יש מקום 
לכלול את לומדי הרבנות והדיינות במסגרת מבחני 
תנאים  לקביעת  בכפוף  העתירות,  נשוא  התמיכה 

התכלית  קיום  להבטחת  מסוימים 
התעסוקתית". אל תתפלאו אם בקרוב 
הסבה  הכוללים  לומדי  רבבות  יעברו 
או  "רבנות  ללמוד  ויחלו  מקצועית 

דיינות".

מפגש טעון
לסיום, אנקדוטה משעשעת במקצת 
שהתרחשה רגע לפני העברת התקציב, 
ורט  ואחת של מלון  בקומה העשרים 
כקראון  בלעז  גם  )המוכר  המחודש 
פלאזה(, שם נפגשים לעיתים באקראי 
חברי כנסת שאינם ירושלמים, כשהם 
של  בימים  הבירה  בעיר  ללון  נותרים 

עומס דיונים בכנסת.
ח"כ יוליה מלינובסקי, מי שניהלה 
הרפורמה  את  שהובילה  הוועדה  את 
אחד  את  פגשה  הכשרות,  במערכת 
מחברי הכנסת של ש"ס ופצחה במסע 
המצלמות,  העדר  למרות  התלהמות, 
על  קשים  בביטויים  שימוש  תוך 

הרבנים והרבנות.
הח"כ הנ"ל לא התבלבל, וברגע של 
כי הוא  הפוגה סינן לעבר מלינובסקי 
סאלי  שהבאבא  הלב  מכל  לה  מאחל 
לה  ויאמר  בחלום  אותה  יבקר  זיע"א 
את דעתו עליה ועל דינו של מי שאינו 

הנוכחים  אחד  חכמים.  תלמידי  של  בכבודם  זהיר 
במקום טוען בתוקף כי מלינובסקי איבדה את לשונה 

ונבלעה בשקט בחדרה.

 בנט, לפיד וליברמן חוגגים את העברת התקציב | צילום: חיים צח, לע"מ

 דיון על הפרשתו של שיקלי 
מ'ימינה' נראה כמו ניסיון עקר 
להסיט את הדיון הציבורי. בלאו 

הכי, חוק יסוד הכנסת קובע 
במפורש כי לא ניתן להכריז על 
חבר כנסת פורש אלא אם הוא 

הודיע רשמית על פרישתו או 
במקרה שהצביע נגד עמדת 

מפלגתו בהצבעת אי אמון וגם 
קיבל תמורה בעד הצבעתו, 
בצורה של מינוי או הבטחה 

למינוי וכדומה. שיקלי מסרב 
לשתף פעולה עם הפרשתו, ועד 

כה לא נטען כלפיו כי הוא קיבל 
איזו תמורה בעד הצבעותיו. 
משכך, לפחות על פי החוק 

הנוכחי, הוא נותר ח"כ ברשימת 
ימינה, כל עוד יחפוץ בכך
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

סולם שלבי התמודדות מול היצה"ר
ָחָרָנה.  ַוֵּיֶלְך  ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעקֹב  ַוֵּיֵצא 
ַהֶּׁשֶמׁש  ָבא  ִּכי  ָׁשם  ַוָּיֶלן  ַּבָּמקוֹם  ַוִּיְפַּגע 
ְמַרֲאׁשָֹתיו  ַוָּיֶׂשם  ַהָּמקוֹם  ֵמַאְבֵני  ַוִּיַּקח 

ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקוֹם ַההּוא )כח, י-יא(
לפתח חטאת רובץ

ה"אור החיים" הקדוש דורש פסוקים אלו בדרך 
רמז:

מהעולם  היוצאת  הנשמה,  זו   – יעקב"  "ויצא 
'יעקב' על שם היצר הרע הכרוך  העליון, וקרויה 

בעקביה. 
"מבאר" – מבאר הנשמות, מהמקום בו נמצאות 

הנשמות תחת כסא הכבוד. זהו 'באר מים חיים'.
"שבע" – לאחר שנשבעה, כדברי הגמרא )נדה 
ל ע"ב(, שקודם ביאת הנשמה לעולם, משביעים 

אותה: "תהי צדיק ואל תהי רשע". 
"וילך חרנה" – מיד כאשר הנשמה באה לעולם, 
בא איתה גם ה'חרנה' – היצר הרע. "לפתח חטאת 
רבץ" )בראשית ד, ז( - היצר הרע נכנס אל האדם 
ומנסה להכשילו בכל  מיד עם צאתו מרחם אמו, 

כוחו ומעמיד כנגדו ניסיונות קשים ביותר. 

ערמומיותו של היצר
היצר הרע פועל בערמומיות רבה כדי להפיל את 
האדם ברשתו. ה"חפץ חיים" זצ"ל המשיל משל 
המתוחכמת  הפעולה  שיטת  את  המתאר  נפלא, 

והנכלולית של היצר: 
היה פעם אדם, עני מרוד, שראה כיצד העשירים 
כרסם  וממלאים  הזה  העולם  בתענוגות  מתענגים 
להתענג  הוא  אף  השתוקק  מלכים.  במעדני 
ממנעמי העולם, אך כיצד יוכל לממש את חלומו, 
הן הדבר כרוך בממון רב ואין לו פרוטה לפורטה? 
במלבושים  התלבש  רעיון:  במוחו  עלה  ואז 
מכובד,  מראה  לעצמו  ששיווה  עד  מהודרים, 
כאחד הגבירים הנכבדים. כשהוא לבוש בהידור, 
ברכו  לעיר,  שנקלע  באורח  לפגוש  לרחוב  יצא 
לשלום ופתח עימו בשיחת רעים כמכר ותיק. אחר 
היוקרתיות  המסעדות  באחת  לאכול  הזמינו  כך 

בעיר, כמובן על חשבונו. 
ועל  לבו  טוב  על  לב  מקרב  לו  הודה  האורח 
בשמחה  אליו  ונלווה  הנדיבה,  האורחים  הכנסת 
אל המסעדה. ה'גביר' הזמין עבור שניהם סעודת 
את  להם  והגישו  התרוצצו  מלצרים  מלכים. 
השניים  נוצצים.  זהב  מגשי  גבי  על  המאכלים 

לבם  את  סועדים  שהם  תוך  להנאתם,  שוחחו 
בסעודה כיד המלך במיני דגים ובשרים משובחים, 

יינות מובחרים ומשקאות יקרים. 
ממקומו  ה'גביר'  קם  הקינוח,  שעת  כשהגיעה 
ישוב.  ותיכף  לרגע  יוצא  שהוא  לאורחו  ואמר 
הקינוחים.  מגש  ובידו  המלצר  הגיע  בינתיים 
המשובחים,  הקינוחים  מן  לעצמו  נטל  האורח 
בכל  לשוב  שאמור  הנדיב  למארח  מהם  והותיר 
הגביר  לשווא.  אך  והמתין,  המתין  הוא  רגע... 

איננו ועקבותיו נעלמו.
החשבון.  פירוט  ובידו  המלצר  שהגיע  עד 
המפולפל  הסכום  את  וראה  בדף  הציץ  האורח 
שנקוב בו, והתנצל בפני המלצר: "לא אני הזמנתי 
את הסעודה, אני אורחו של הגביר, עוד מעט הוא 

ישוב וישלם את כל הוצאות הסעודה"...
שפקעה  עד  קמעה,  להמתין  ניאות  המלצר 
את  הזמין  מי  אותי  מעניין  "לא  ואמר:  סבלנותו 
ענייני. אני דורש ממך  עניינכם, לא  זה  הסעודה; 

את התשלום מיד!"
וה'גביר'? הוא כבר בדרך לקרבן הבא שלו... 

אומר החפץ חיים: היצר הרע מפתה את האדם 
החיים  ממנעמי  תהנה  תשתה,  תאכל,  תפטפט,   -
בלי חשבון, תבלה כאוות נפשך. אל תדאג, הכל 
זמן  מגיע  ואז   - מתפתה  והאדם  חשבוני!  על 
ואיננו.  נעלם  הנדיב?  ה'גביר'  היכן  התשלום. 
- והוא  האדם מקבל לידיו את החשבון לתשלום 

נדרש לפורעו! 
בסכנה  שמכיר  האדם  בראשו.  עיניו   - והחכם 
הטמונה בפיתויי היצר, אוזר את כל כוחו לעמוד 

בגבורה כנגד היצר ואינו נכנע לו. 

תפילה, תורה והזכרת יום המיתה
מהי התרופה לנצח את היצר הרע?

לשון  אלא  'פגיעה'  אין   – במקום"  "ויפגע 
להשי"ת,  לזעוק  צריך  ע"ב(.  כו  )ברכות  תפילה 
הרע.  מהיצר  שיצילנו  עולם,  של  מקומו  שהוא 
עליו  מתפלל,  שהאדם  הרגילות  בתפילות  די  לא 
ממנו.  שיצילו  השי"ת,  אל  לבו  מעומק  לזעוק 
פרקי  יאמר  להתפלל,  מילים  די  בפיו  אין  ואם 
להשי"ת,  המלך  דוד  התפלל  שבהם  תהילים, 
שיוכל להתגבר על היצר הרע. הנה הפרק הראשון 
פותח במלים: "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת 
רשעים". יחשוב האדם על המילים הללו, ויתפלל 

הרשעים.  עצת  מול  לעמוד  שיוכל  לבו  מעומק 
"ובמושב לצים לא ישב", לבל יושפע מהם. וכך 
וכוונה,  מחשבה  עם  התהלים,  פרקי  את  יאמר 

שיוכל לעמוד מול היצר הרע. 
"וילן שם כי בא השמש" – צריך האדם להתנהג 
רגע  אין  מן העולם.  וילך  כך, עד שיעריב שמשו 
רבותינו  שאמרו  כפי  הרע,  מהיצר  פנוי  אחד 
)ירושלמי שבת פ"א ה"ג(: "אל תאמן בעצמך עד 

יום מותך". 
בערוב  היה  זצ"ל,  לופיאן  אליהו  רבי  הגה"צ 
ואחד  חסידים",  "כפר  בישיבת  משגיח  ימיו 
לשמחה  מוזמן  שהוא  לו  לספר  בא  הבחורים 
מחיצה  תהיה  האם  המשגיח  שאלו  משפחתית. 
בני  שרוב  השיב  והבחור  זו,  בשמחה  והפרדה 
לא  ולכן  ומצוות,  תורה  שומרי  אינם  המשפחה 
"אינני  הבחור,  הוסיף  זאת",  "עם  מחיצה.  תהיה 
ובוודאי אצליח  חושש שאכשל בראיות אסורות, 

להתגבר!" 
המשגיח היה מזועזע: "הנה אני" - כך אמר - 
"כבר זקן וישיש, עיוור בעין אחת, ועם זאת אני 
ובריא,  צעיר  בחור  ואתה,  הרע,  מהיצר  מפחד 

רואה בשתי עיניך, אינך חושש ממנו?!"
אלא  'אבנים'  אין   – המקום"  מאבני  "ויקח 
נד,  )ישעיה  הפסוק  על  חז"ל  שדרשו  כפי  תורה, 
יג(: "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך' – "אל 
)ברכות סד ע"א(. לומדי  בוניך"  בניך אלא  תקרי 
התורה הם בוני העולם, והתורה עצמה היא אבן 
הבניין של העולם. אם נשליך את ה'אבנים' הללו 
שהרי  להכניעו,  נוכל   - הרע  היצר  של  ראשו  על 
אמרו חז"ל )קידושין ל ע"א(: "בראתי יצר הרע, 
הללו,  ה'אבנים'  עם  תבלין",  תורה  לו  בראתי 
יכולים אנו לרגום ולסקול את היצר הרע וכוחותיו, 
התורה  כי  ע"א(  כא  )סוטה  רבותינו  שאמרו  כפי 
מצלת מיצר הרע, בין בזמן שעוסק בה ובין בזמן 

שאינו עוסק בה.
רבי  לדברי  הכוונה   – מראשותיו"  "וישם 
רבי  "אמר  ע"א(:  ה  )ברכות  לקיש  בן  שמעון 
שמעון בן לקיש: לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על 
יצר הרע... אם לא נצחו, יקרא קריאת שמע שעל 
המטה שנאמר 'על משכבכם'". לכן נאמר "וישם 
קריאת  יקרא  לישון  שהולך  שלפני  מראשותיו", 

שמע, כנגד היצר הרע.
לסיום  הכוונה   – ההוא"  במקום  "וישכב 

ניצח  לא  )שם(, שאם  לקיש  בן  רבי שמעון  דברי 
הכוונה  וזו  המיתה.  יום  לו  יזכיר  הרע,  היצר  את 
הידועה, האמורה פעמים  היא השכיבה  'וישכב', 
במקום  אבותיו",  עם  "וישכב   – בתנ"ך  רבות 

הידוע, בבית מועד לכל חי. 
על ה"חפץ חיים" זצ"ל מסופר, שהיה לו קבר 
מוכן בראדין, ובכל חודש היה הולך אליו, נשכב 
בתוכו ומזכיר לעצמו כי זה יהיה המקום בו ישכב 

בסוף. זכירה זו סייעה לו לגבור על היצר הרע. 
עלולה  המיתה  יום  הזכרת  כי  שיטענו  יהיו 
להביא את האדם לידי דכאון ומרה שחורה, אבל 
יום  את  לעצמו  שהזכיר  זצ"ל,  חיים"  ה"חפץ 
נכנס,  היה  אליו  מהקבר  מדוכא  יצא  לא  המיתה, 
אלא אדרבה, זה דרבן אותו לעסוק בתורה ולפעול 
למען היהדות, מתוך ידיעה שהזמן קצר והמלאכה 
מרובה. אדם היודע את תכלית חייו בעולם הזה, 
וכי מדובר בחיים זמנים מול החיים הנצחיים, רק 
שבשמים,  אבינו  רצון  לעשות  ומתגבר  מתחזק 

כאשר הוא מזכיר לעצמו את יום המיתה.

המנצחו ראוי לענף מענפי הנבואה
לאחר כל התנאים הללו, אומר ה"אור החיים" 
הקדוש – "מובטח הוא שינצח היצר הרע. ומעתה 
מבשרו הכתוב שיהיה ראוי לענף מענפי הנבואה, 

שיגלה ה' אליו בחלום ידבר בו".
הסולם אותו ראה יעקב בחלומו, הוא סוד נפש 
שנתו,  בעת  מגופו  נפשו  יוצאת  כאשר  האדם, 
מעשיה,  על  וחשבון  דין  לתת  כדי  למרום  ועולה 
נשארת  אלא  מהגוף,  לחלוטין  נעקרת  לא  היא 
דבוקה בגוף ורק חלק ממנה עולה למרום, בבחינת 
השמימה".  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  "סולם 
וראיה לכך, כי כאשר הגוף הישן מתנועע, האדם 
מתעורר, ואם היתה הנשמה מתנתקת מהגוף בזמן 
היא לא היתה מרגישה בעת שהגוף  הרי  השינה, 
בארץ,  מוצבת  שהנשמה  ודאי  אלא  מתנועע. 
וראשה מגיע השמימה. כאשר האדם ישן, אין לו 
יצר הרע, ולכן אין מה שיפסיק בין הנשמה לבין 
השמים, והיא עולה למרומים לתת דין וחשבון על 

מעשי האדם. 
                 )מתוך משכני אחריך בראשית ח”ב(. 



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

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

יעקב אבינו נודר: "אם יהיה אלוקים 
עמדי ושמרני בדרך... אשר אנכי הולך 
ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום 

אל בית אבי ..." )כ"ח, כ' – כ"(.
רש"י והרמב"ן ועוד שואלים: הרי יעקב אבינו 
מובטח היה מהשי"ת שאמר לו בחלומו: "והנה 
אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך 
אל האדמה הזאת כי לא אעזבך..." )כ"ח, ט"ו(, 
לי  "ונתן  ולהתפלל:  לחזור  הוצרך  למה  כן  אם 
הבקשה  מהי  להבין  יש  ועוד  לאכול"?  לחם 
"והיה ה' לי לאלוקים" בתוך הבקשות על לחם 
ולבוש ושמירה מן המזיקים, הרי זה שה' יהיה לו 

לאלוקים – תלוי ביעקב אבינו?
תולדות(  )בפרשת  שאל  זצ"ל  מלעלוב  הרבי 
הייתה  גדולה  לעשיו  יצחק  ברכת  שלכאורה 
מברכתו ליעקב. ליעקב אומר יצחק אבינו )כ"ז, 
ומשמני  האלוקים מטל השמים  לך  "ויתן  כ"ח( 

ויחזור  יתן   - לך  ויתן  רש"י:  ומפרש  הארץ...", 
למלא  מושלמת  נתינה  שאינה  והיינו  ויתן, 
לעשיו  בברכתו  זאת,  לעומת  מיד,  אוצרותיו 
ומטל  מושבך  יהיה  הארץ  משמני  "הנה  אמר: 
נתינה  ומשמעותה  ל"ט(,  )כ"ז,  מעל"  השמים 

מושלמת מיד.
זי"ע  מקוצק  הרבי  בשם  הידוע  פי  על  וביאר 
ועוד, שקללת הנחש: "ועפר תאכל כל ימי חייך" 
)בראשית ג', י"ד( תמוהה, שהרי אין כאן קללה 
כי מזונו מצוי אצלו תדיר, ואדרבה - ברכה היא? 
אלא שמה שמזונו של הנחש מצוי אצלו תדיר, 
קללת אלוקים היא. כדרך שאומרים לשונא קח 
ולך. ניתנו לנחש מזונותיו די מחסורו בכל מקום 
עיניו השמימה  יבוא לשאת  והכול שלא  שהוא, 
כדי  הכלכלה,  ועל  המחיה  על  מהקב"ה  לבקש 
ברוך  הבורא  עם  התקשרות  שום  לו  תהא  שלא 

הוא. ואין לך קללה גדולה מזו.

שהברכות  מלעלוב  הרבי  ביאר  זה  פי  על 
שבירך יצחק את יעקב: "ויתן לך האלוקים", יתן 
ויחזור ויתן, היינו שתתחדש בכל יום ההשפעה 
נתינה.  אחר  בנתינה  הוא,  ברוך  הבורא  מאת 
צדיקים  של  לתפילתם  מתאווה  שהקב"ה  מפני 
בקרבתם  וחפץ  ב'(  ס',  חולין  א'.  ס"ד,  )יבמות 
אליו, שיהיו קשורים לבורא יתברך ואליו ישברו 
יום ביומו. אבל לעשיו אמר:  לבקש חוקם דבר 
יהא  , שלא  מושבך",  יהיה  הארץ  "הנה משמני 
תלוי בהשפעת ה' עליו, ולא יזדקק לשאת עיניו 
כמו  ב"ה,  לבורא  בתפילה  קשור  להיות  למרום 

אצל הנחש.
אכן  אבינו.  יעקב  של  בקשתו  מתבארת  בזה 
לכל  שידאג  השי"ת  מפי  ועומד  היה  מובטח 
מחסורו, אך עם כל זה חזר וביקש בקשה נוספת: 
שלא יקבל את ההבטחה בבת אחת ויושפע עליו 
עושר בלי די, אלא ינתן לו רק "לחם לאכול ובגד 

ללבוש" – מעט בכל פעם, כפי הצטרכותו ולא 
שיצטרך  כדי  ויתן".  ויחזור  "יתן  בבחינת  יותר, 
תמיד  קשור  יהיה  כך  מחדש.  לבקש  פעם  כל 

להשי"ת בכל עת ובכל שעה.
אם  כי  לאלוקים",  לי  ה'  "והיה  שאמר:  זהו 
כל  אזכור  שלא  חוששני  אחת  בבת  הכל  אקבל 
מידי  לקבל  בקשתי  כן  על  הקב"ה.  את  העת 
לי  ה'  "והיה  אזכה:  ואזי  שצריך  מה  את  יום 

לאלוקים".
בפרשתינו.  נוסף  בפסוק  מצאנו  זה  רעיון 
כשאומר לבן ליעקב: 'נקבה שכרך עלי ואתנה...

לי  תתן  לא  יעקב  ויאמר  לך,  אתן  מה  ויאמר 
)ד"ה  הרד"ק  וכותב  כח-לא(.  )ל,  מאומה...' 
לא( שיעקב השיבו: 'לא תתן לי שום דבר קצוב 
וטובת  מקרה  דרך  שכרי  יהיה  אלא  בשכרי, 
הארמי  שלבן  והיינו  לי'.  שיזמין  כמו  הא-ל 
את  ולהרחיק  לעקור   - הכל'  את  לעקור  'ביקש 

והיה ה' לי לאלוקים


»
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זאת?  יעשה  כיצד  וקונו.  מצורו  אבינו  יעקב 
אז  קבוע,  בשכר  יעקב  של  פרנסתו  כשתהיה 
שמים.  בידי  תלוי  שהוא  בהרגשה  יחיה  לא 
אבל, יעקב אבינו לא רצה לשמוע לו, וענהו 
יסמוך  בזה  שהרי  קבוע,  בשכר  רוצה  שאינו 
על 'משכורתו' הקצובה והמסודרת, ויתמעט 
בטחונו בה', אלא שכרו יהי תלוי במה שיגזור 
הכבשים  ילדו  מה  ביומו,  יום  מדי  הבורא 
עקודים נקודים או ברודים, ועי"ז יהיה תלוי 
בבורא ית' וישא עיניו למרום בכל עת ובכל 

שעה.
וכך נאמר במדרש תנחומא )ויצא ג(, אמר 
רבי ברכיה, בכל מה שתבע )התפלל וביקש( 
יהיה  אם  אמר  השיבו.  הקב"ה,  מן  יעקב 
אלוקים עמדי - השיבו והנה אנוכי עמך. אמר 
אמר  )אבל(  והשיבותיך.  השיבו   - ושמרני 
כי  הפרנסה,  על  השיבו  ולא   - לחם  לי  ונתן 
אמר הקב"ה, אם אני מבטיחו על הלחם, מהו 
מבקש ממני עוד, לפיכך לא השיבו על הלחם.
כיהן  שנה  מאות  כארבע  שלפני  מסופר 
בעל  המופלא  הגאון  קראקא  העיר  ברבנות 
"מגלה עמוקות"  זי"ע. בזמנו היתה קראקא 
וסופרים.  בחכמים  בישראל, מלאה  ואם  עיר 
עמוקות  המגלה  כשראה  השנים  ברבות 
רוב  מחמת  רב  זמן  ממנו  נוטלת  שהרבנות 
העיסוקים שהיה שם, ומבטלת אותו מתורתו 
לעבור  החליט  הקדושים,  ספריו  וחיבור 
יותר, שיוכל לשבת בה בהשקט  לעיר קטנה 
מתלמידיו  כמה  אפוא  שלח  הוא  ובשלווה. 
הקדושים לחפש עבורו משרת רבנות בעיירה 

קטנה ושקטה. 
כעבור זמן קצר נמצאה אכן עיירה מתאימה 
ביותר, ששמחה לקבל רב בעל שיעור קומה. 
קהילת  לראשי  הרב  הודיע  כך  בעקבות 
לכהן  יעבור  שנה  כמחצית  שבעוד  קראקא 
כרב עיירה קטנה ויסיים את כהונתו כרב העיר 
הגדולה – קראקא. מיותר לציין את צערם של 
ראשי הקהילה ובני העיר על עזיבתו של רב 
בדמות ה"מגלה עמוקות" את עירם. הם עשו 

מאמצים לשדלו להישאר אך לשווא.
עמוקות'  וה'מגלה  שבועות.  כמה  חלפו 
החלטתו  ביטול  על  הקהילה  לראשי  הודיע 

לעזוב את העיר משום מעשה שהיה.
שהגיעו  הרב  סיפר  מעשה?  אותו  מהו 
הגדול  דין  בבית  להתדיין  אנשים  שני  אליו 
היה  היטב,  הכיר  מהם  אחד  את  דקראקא, 
זה ראש הקהל של קראקא, אדם נכבד מורם 
מעם. ואילו השני היה אברך רגיל מן השורה, 

שלא היה מוכר לרב. 
לפני  ושח  תביעתו,  את  הציג  הקהל  ראש 
רב  זמן  התפרנס  זה  אברך  סיפורו:  את  הרב 
מאפיית כעכים ומכירתם ברחבת בית הכנסת 
המתפללים  יצאו  כאשר  קראקא.  של  הגדול 
אצלו  קנו  הכנסת  מבית  שחרית  תפילת  אחר 
כל   התפרנס  ומכך  המשובחים,  הכעכים  מן 
לקנות  אני  גם  נצרכתי  אחד  יום  והנה  ימיו. 
ספקות  כמה  אצלי  והתעוררו  כעכים,   כמה 
אל  ניגשתי  כעכים.  אותם  על  הברכה  בדיני 
מרכיבי  על  אותו  ושאלתי  המוכר  האברך 
את  לקבוע  כדי  אפייתם,  וצורת  הכעכים 
ברכתם. האברך השיב בבירור על כל ספקותי. 
ומשנכנסתי עימו בדברים ותהיתי על קנקנו, 
בר  מופלג  חכם  תלמיד  עומד  שלפני  ראיתי 
החלטתי  אתר  על  תורה.  בחדרי  בקי  אוריין, 
של  ולכבודה  תורה  של  לכבודה  זה  שאין 
יהיה  כמוהו  חשוב  חכם  שתלמיד  קראקא 

עומד ומוכר כעכים... ושאלתי לאברך: בכמה 
משתכר ליום ממכירת הכעכים? בערך חמש 
זלוטי ענה האברך. אמרתי לו: מהיום והלאה 
לכבודך,  זה  שאין  כעכים,  ממכירת  לך  חדל 
כאוות  בתורה  ועסוק  המדרש  בית  נא  שב 
 10 בכפלים,  שכרך  את  אשלם  ואני  נפשך, 

זלוטי מדי יום ביומו !
 – "יששכר  ועסקת  להצעה.  נענה  האברך 
תקופה  לאחר  לדרך.  יצאה  שבינינו  זבולון" 
עסקיי  לצורך  לדרכי  לצאת  נצרכתי  קצרה 
המסועפים, בטרם צאתי העברתי סכום כסף 
נכבד לאברך, כדי שיהיה לו לפרנסתו כל עת 
מצאתי  מנסיעתי  כשחזרתי  אולם  היעדרו. 
לפליאתי את אותו אברך עומד שוב ברחבת 
בית הכנסת ומוכר את אותם כעכים מוכרים. 
רגזתי מאד, הרי סיכמנו שלא מתעסקים יותר 

בכעכים? 
אברך  ענה  בעסקה!  יותר  מעונין  אינני 
חלק  לך  מחזיר  אני  והתמים.  הצדיק  המשי 
שעמדתי  הימים  עבור  לי  שנתת  מהכסף 
כאן. אבל מדוע ? הלא נותן אני לך פי שנים 
"מטעם  הללו?  הכעכים  מן  ממשכורתך 
הכמוס עמדי" – סתם האברך כממתיק סוד! 
תשובתו לא מצאה חן בעיני ועל כך הזמנתי 
בעל  דאתרא,  המרא  של  דינו  בית  אל  אותו 

המגלה עמוקות זי"ע. 
דבריו  את  להרצות  הקהל  ראש  משסיים 
בפני בית הדין, דרש הרב מן האברך לגלות 
מסכים  אינו  מדוע  הכמוס,  טעמו  את  לפניו 
גבוה  שכר  שמתן  שכזו,  מכובדת  לעסקה 

בצידה? 
בראותו כי אין ברירה לפניו, סיפר האברך 
חש  הכעכים  במכירת  הנה  הרב:  לפני 
ודבקות  יתברך  להשם  מיוחדת  קרבה  אני 
בשכינה. כאשר מידי ערב לאחר תיקון חצות 
מתחיל אני בלישת הבצק. ובהיות כל פרנסת 
אני  נושא  הללו,  בכעכים  תלויה  וילדי  ביתי 
תפילה חרישית בבקשה ותחינה לפני הבורא 
ב"ה, שיצא הבצק בטעם טוב ומוצלח. לאחר 
על  אני  מתפלל  הכעכים  צורת  בקליעת  מכן 
הקונים.  בעיני  חן  שימצאו  היפה,  צורתם 
ושוב עם כניסתו של הבצק אל התנור בוכה 
והצלחת  כשורה,  תפיחתו  על  ומתחנן  אני 
ועריכתם  הכעכים  סידור  עם  וכן  אפייתו. 
אני  מתפלל  למכירה,  השולחנות  גבי  על 
נמצא   אני  ובכך  שיקנוהו.  טובים  קונים  על 
מקושר כל העת בתפילות נרגשות לפני מלך 
אני את  והנה עתה משמקבל  מלכי המלכים. 
פרנסתי מן המוכן מידיו של הראש הקהל דנן, 
ולתחינות,  לתפילות  כך  כל  נצרך  אינני  שוב 
ולכן  יתברך,  מהשם  נתרחקתי  כך  ובעקבות 

אינני חפץ בעסקה....
מאותו  מאד  עד  התפעל  עמוקות  המגלה 
אברך רם מעלה, ובעקבות אותו "דין תורה" 
מרומם, שינה את החלטתו לעזוב את העיר. 
הפשוטים  האברכים  הם  כך  שאם  באומרו: 
חפץ  הוא  אין  קראקא,  של  הכעכים  מוכרי 

לעוזבה.
אלא  לנו  אין  בטובתינו,  חפץ  הקב"ה 
אלא  חפץ  לקב"ה  אין  כי  בו.  עינים  לתלות 
איזה  נותן  כך  משום  ורק  אליו,  בניו  בקרבת 
לב  בכל  לפניו  שיתפללו  בכדי  'מחסור', 
אליו  ונושאים  בזה  מכירים  וכאשר  ונפש. 
כל  ימלא  בוודאי  ובאמונה,  בתפילה  עינים 

משאלותינו לטובה

הקב"ה חפץ בטובתינו, אין לנו אלא לתלות עינים בו. כי אין 
לקב"ה חפץ אלא בקרבת בניו אליו, ורק משום כך נותן איזה 
'מחסור', בכדי שיתפללו לפניו בכל לב ונפש. וכאשר מכירים 
בזה ונושאים אליו עינים בתפילה ובאמונה, בוודאי ימלא כל 

משאלותינו לטובה

"
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מגבוני פרמיום חדשניים 
להסרת איפור 

ד"ר פישר מרחיבה את סדרת אפקטיב קר המצליחה ומשיקה 
סדרת מגבוני 

פרמיום להסרת 
איפור ולניקוי הפנים 
והעיניים - אפקטיב 

קר מגבוני הסרת 
 EXTRA איפור

SOFT עם הפעולה 
המשולשת: הסרת 
איפור עמיד למים, 

עיצובים מדליקים לחדר ילדים
בתקופה זו בה הימים מחשיכים מוקדם, אין כמו לחדש את חדר 

הילדים עם תאורה שתוסיף קסם, אור וצבע לשגרת השינה. 
איקאה מציעה מגוון מנורות בעיצובים חלומיים שיגרמו לילדים 

לחכות לשעת השינה: מנורת קיר LED UPPLYST לב ורוד, 
תאורת לילה LED KORNSNÖ לבן/ארנב פועל על סוללות, 

 LED מנורת קיר
 UPPLYST
פרפר כחול 

בהיר, מנורת 
 LED קיר

 UPPLYST
שועל כתום, 

מנורת תקרה 
SOLHEM צהוב שמש ומנורת שולחן LED PELARBOJ צבעוני. 

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

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

"רושם מרומם"
הישג נוסף בזירה הבינלאומית ליקב יתיר: מבקר היין האמריקאי, 

מהנחשבים בעולם, העניק ציון גבוה במיוחד של 94 נקודות 
להר עמשא אדום 2018 של יקב יתיר בסקירת יינות ישראלים 

שערך. הר עמשא הוא היין הנמכר ביותר של היקב, שכבש 
את מקומו בחנויות היין ובמסעדות המובילות בארץ, ומקפיד 

להציג שנה אחר שנה יציבות ועקביות 
באיכות הגבוהה ביותר.  הר עמשא 
אדום 2018 מורכב מ-34% קברנה 

סוביניון, 22% סירה, 17% מרלו, 13% 
פטי ורדו, 8% מלבק, 3% טנאט ו- 3% 

קברנה פרנק, ממספר חלקות ביער 
יתיר. הרכב הזנים משתנה משנה לשנה 

בהתאם לאופי הבציר במטרה להבליט 
את האופי "היתירי" ומיוחדות האזור 

וכרמיו. היינות מהכרמים השונים 
התיישנו בנפרד בחביות עץ אלון קטנות 
וגדולות במשך שנה לפני יצירת הבלנד 

הסופי. היין בוקבק בחודש מרץ 2020 
והושאר ביקב עוד כשנה להתיישנות 

בבקבוק. מתוך ביקורתו של סאקלינג: 
מבנה וריכוז מרשימים מאוד מאחורי 

טעמי הפרי המפתה, הטנינים הנדיבים 
והמשובחים מעניקים שפע של דחף. גימור ארוך וחזק במיוחד 

עם רעננות ההרים שמוסיפה לרושם הסופי המרומם. יינות יקב 
יתיר הינם בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

מעצב שיער אחד להשגת 
3 מראות עיצוב  

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

השיער Dyson Airwrap. מעצב השיער החדשני מאפשר 
לקבל שלושה סוגים שונים של מראה: תלתלים בעלי נפח, 

שיער גלי במראה 
טבעי ושיער 
חלק. כל אלו 

ניתנים להשגה 
בסטנדרט של 

מספרה שכעת 
גם ניתן להשגה 

בבית. צוות 
המהנדסים 

ומדעני השיער 
של דייסון 

השקיעו מאמצים 
רבים כדי להבין 

את מבנה 
השערה, מהשורש עד לקצה. לאחר יותר משש שנים בהן נבחנו 

והובאו למחקר סוגי שיער שונים והרגלי עיצוב שיער מסביב 
לעולם יושם הרעיון המרכזי מאחורי Dyson Airwrap: לרתום 

את המנוע הדיגיטלי היעיל של דייסון כדי ליצור את "אפקט 
הקואנדה", שמסייע לשיער להתעצב בעזרת שימוש באוויר חם 

בלבד תחת בקרת חום חכמה המונעת פגיעה באיכות השיער. 
טמפרטורת המכשיר נמדדת על ידי חיישן זכוכית עד ל-40 

פעמים בשנייה שמעביר את נתוני הטמפרטורה למיקרו-מעבד 
אשר מווסת את חום המכשיר. ניתן להשיג אצל היבואן הרשמי 

ב.נ.ז.כ סחר, לרכישה באתר www.dyson.co.il, בסניפים 
נבחרים ברשת אפריל, א.ל.מ , סופר פארם ובדיוטי פרי טאצ' 

איט. על המכשיר וחלקיו ניתנות שנתיים אחריות VIP בבית 
 Dyson הלקוח ע"י ב.נ.ז.כ סחר, היבואן הרשמי של מוצרי

בישראל.

נחנך פארק פיס ירוק 
במודיעין עילית 

השבוע התקיים טקס חנוכת פארק פיס ירוק במודיעין עלית. 
הפארק נבנה בסיוע מפעל הפיס אשר היו השותפים המרכזיים 

להקמת הפארק שהוקם בהשקעה של כ-3 מיליון ש”ח . 
הפארק החדש ממוקם בכניסה לעיר מודיעין עלית בשכונת חפץ 

חיים. הפארק משתרע על שטח של כדונם וחצי. פארק יפהפה 
המותאם 

לבילוי, 
הנאה 

ומשחק לכל 
המשפחה. 

בפארק 
קיימים 

3 סוגי 
מתחמי 
משחק: 

לפעוטות 
ולבוגרים וכולל מתחם נדנדות מושקע במיוחד. הפארק מלא 

במדשאות ומרחבים ירוקים, פינות ישיבה מוצלות, ברזי שתיה 
לנוחות המבקרים ועוד. הפארק הוקם ביוזמת עיריית מודיעין 

עילית ושותפים בו גם קרן קק”ל. העיר מודיעין עילית היא 
אחת הערים המובילות בפארקים וגינות אשר נבנו בה בסיוע 
של מפעל הפיס. רק בעשור אחרון הושקעו בעיר ע”י מפעל 

הפיס בלבד כ-33 מליון שקלים בכ-60 גינות ברחבי העיר  

כסלו מדליק ומפתיע במיוחד
חג החנוכה המתקרב הוא בדיוק הזמן המתאים עבורכם להכיר 

את ההפתעה הגדולה מבית 'המעולה'. סדרת ביצי הפתעה 
משוקולד מתוק וטעים 

במיוחד המותאמת 
לבנים ולבנות. 

סדרת סופר 
פיירמאן לבנים 
וסדרת הכבשה 

המצחיקה לבנות. 
בכל 

ביצה 
מחכה 

לכם 
שווה הפתעה 

ומדליקה! המוצרים מגיעים בעטיפות צבעוניות ומצוירות, בכל 
מאגדת 3 ביצי הפתעה. הסדרה הינה במהדורה מוגבלת בייצור 
מיוחד מהדרין, חלבי, בכשרות בד"צ איגוד הרבנים וועסטהיים. 

להשיג בחנויות וברשתות המובילות.

חוויה קולינרית חדשה 
רק כחודש לאחר פתיחתה, ומסעדת 'ורנדה' הירושלמית 

כבר תפסה מקום של כבוד ברשימת המסעדות המובילות 
והמבוקשות בירושלים. מסעדת השף החדשה שהושקה במלון 

היוקרה מצודת דוד, הסמוך לכותל המערבי ולעיר העתיקה, 
ממוקמת בטראסת המלון המקורה והמחוממת, מוקפת במבני 

אדריכלות ירושלמית ומשקיפה לבריכה ולנופיה הקסומים של 
חומות העיר העתיקה. על המנות מנצח השף הירושלמי אבירם 

חיוקה. פסיפס התרבויות המרתק של העיר, בה נולד וחי השף 
אבירם 
חיוקה, 
מהווה 

את 
ההשראה 

למיזוג 
של 

טעמים, 
ניחוחות 
וצבעים 

מקומיים. 
השף אבירם חיוקה יצר למסעדה קולינריה מקומית המתכתבת 
עם המטבחים של אימו, סבתו ומטבחים אותנטיים נוספים של 

העיר. הוא משלב טעמים וריחות ירושלמים שירגשו כל אחת 
ואחד מכם. אבירם, שעבד במטבחים של שפים מובילים כמו 

השף עזרא קדם, השף מאיר אדוני ועוד, מוכר מפרויקטים 
קודמים שלו ובמגוון תחרויות קולינריות מובילות בישראל. 

המסעדה ממוקמת בקומה הרביעית של מלון "מצודת דוד" 
והיא פועלת בימי ראשון עד חמישי בשעות הערב, תחת פיקוח 

כשרותי של הרבנות ירושלים. להזמנות: מסעדת ורנדה, מלון 
מצודת דוד, רחוב המלך דוד 7, ירושלים. טלפון: 02-5482230

פותחים עונה בדבי וולף
עם וותק של 31 שנים, המכשור הטוב והמקצועי ביותר וצוות 

מנצח, דבי וולף מזמינה אותך לפני בוא החורף להנות מטיפולי 
הסרת שיער בלייזר בזמן הנכון ביותר עבור הטיפול והכי 

חשוב- במחיר מיוחד של אחד פלוס אחד! בנוסף, מציעה דבי 
וולף שירות 

חדש וייחודי 
של חבילת 

טיפולים 
חסכונית 

ומותאמת 
אישית, ללא 

הגבלה, בכפוף 
לתקנון. 

לפרטים ולתיאום פגישת ייעוץ חינמית: 1700-500-401. וב-3 
סניפי 'דבי וולף': ירושלים - עם ועולמו 3 )כנפי נשרים(, בני ברק 

- ר' עקיבא 74 קומה א', מודיעין עילית - מרכז קסם.

עולם של סופגניות וטעמים
אין משהו שיותר מזוהה עם הטעם של ימי החנוכה יותר 

מסופגניה תפוחה עם ריבה אדומה מתוקה ואבקת סוכר צחורה. 
במעדניית גולדיס לוקחים את החוויה הזו צעד אחד קדימה 

ומציעים שלל טעמים ייחודיים, שמשדרגים את הסופגניה 
המסורתית 

והופכים אותה 
לחוויה קולינרית 
של ממש: טופי 

קרמל מלוח, 
מרשמלו, טארט 
לימון, אספרסו, 

פררו רושה, 
וניל איטלקי, 

שוקולד ויסקי וקוקי קרים. הם רק חלק מעושר הטעמים שניתן 
למצוא בתפריט סופגניות הפרימיום של גולדיס. את סופגניות 

הפרימיום ניתן לארוז במגשי מתנה בעיצובים שונים, או לבחור 
באחד ממארזי המתנות שהוכנו עבורכם מראש בהתאמה 

למגוון אירועים: ימי הולדת, ימי נישואין, מארז ליולדת ועוד. 
לחובבי הבשרים גם מצפה פינוק לא קטן: עראייס, סופגניה 

מהמעשנה, אסאדו, פטה כבד וריבת אןכמניות. מרכיבים את 
תפריט הפיוז'ן המיוחד שרקחו השפים של מעדניית גולדי'ס. 

נתחי הבשר המובחרים משתלבים נהדר עם הבצק המטוגן 
והנימוח ויוצרים חוויה קולינרית משודרגת. בנוסף, בעקבות 

ההצלחה של השנה שעברה, גם השנה תוכלו ליהנות מסדרת 
מארזי הסופגניות בשיטת 'עשה זאת בעצמך'. וכמובן, תמיד 
אתם יכולים ליהנות מתפריט הגורמה העשיר של המעדנייה, 

בהזמנה דרך הטלפון או באתר בכל ימות השבוע ולכבוד שבת 
וחג. רוצים לטעום מהסופגניות המיוחדות או להזמין צהריים? 

חייגו כעת 02-6200100, או קפצו למעדנייה שברח' עזרת תורה 
בירושלים.  כשרות: בד"ץ העדה החרדית.

מהדרין מוסיפים והולכים
מלון ניר עציון RESORT מזמין אתכם ליהנות מחופשת חנוכה 

חמה ומתוקה עם פעילויות מתאימות לכל בני המשפחה, 
שלל פינוקים ואטרקציות בסביבה מוריקה ופסטורלית בינות 
להרי הכרמל, שפע מתקני המלון הכוללים בריכת שחייה חצי 

אולימפית 
מקורה, 
מתקני 

ספא, חדר 
כושר, מגוון 

מסלולים, 
אטרקציות 

ונופים 
מרהיבים 

במרחבים 
הירוקים בסביבה הקרובה, ארוחות גורמה מפוארות ומגוונות, 

חדרי גן חדשים ומפוארים וחדרי מלון מפנקים ומאובזרים היטב, 
תוכניות מסביב לשעון לכל בני המשפחה, מחירים נוחים במיוחד 

וכל מה שצריך בשביל להפוך את החג המיוחד הזה לחווייתי 
יותר, חם יותר ומשפחתי יותר. המלון ידוע ברמת כשרות 

מוקפדת ומהודרת בפיקוח הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א 
והרב לוביץ' שליט"א,  בארוחות גורמה עשירות ומגוונות 

המבטיחות לנופשים חוויה קולינרית מיוחדת, עשירה ומהודרת. 
אז חנוכה כבר ממש כאן, עם הניחוח האהוב והמוכר. זהו בדיוק 
הזמן לתכנן את חופשת החורף שלכם. תרשו לעצמכם ליהנות 

והצטרפו לאלפי נופשים מרוצים. חייגו עוד היום לקבלת הצעה 
משתלמת 04-9845555

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

טיפים לארוחת עשר מוצלחת
כשאנחנו שולחים את הילדים לעוד יום לימודים, אין לנו 

אפשרות לדעת מה באמת קורה איתם אבל המעט שאנחנו 
יכולים לעשות עבורם- הוא לצייד אותם בארוחת בוקר מזינה 

שתתן להם אנרגיה לכל היום
אז איך עושים את זה נכון? רותי אבירי, דיאטנית סטארקיסט 

בטיפים יישומים וחשובים לארוחת עשר מוצלחת:

1. כשמכינים את ארוחת העשר לילד כדאי להשתדל שהיא 
תכיל את רוב אבות המזון: פחמימות מדגנים מלאים, 

חלבונים בעלי ערך תזונתי גבוה, שומנים בריאים, ויטמינים 
ומינרלים.

2. כדי להימנע מארוחה שהילד לא מוכן לאכול, כדאי לשתף 
אותו בבחירת מרכיבי ארוחת העשר שלו, ולתכנן איתו מראש 

מה היא תכיל.

3. כדי להקל על מהירות ההכנה ולמנוע ויכוחים, כדאי שיהיה 
לוח קבוע ובו רשום מה אוכלים בכל יום. 

4. נכון שבבית ספר יש ברזייה, אבל כדאי בכל זאת לצייד את 
הילד בבקבוק מים אישי. בקבוק צמוד מעודד את הילדים 

לשתות כמות מספקת של מים, ומקטין את הסיכוי שיצרכו 
שתייה ממותקת.

5. ילדים אוכלים עם העיניים, לכן כדאי לדאוג שהארוחה 
לא תהיה רק טעימה, אלא גם מזמינה למראה. עם קצת 

השקעה וקצת יצירתיות אפשר היום למצוא שלל גאדג'טים 
שיסייעו לכם להפוך כל כריך פשוט למעורר תאבון. 

6. פירות וירקות שטופים, חתוכים ומוכנים לאכילה יכולים 
להפוך לנשנוש נוח וזמין.

7. עדיף לא לשלוח את הילד עם חטיף או ממתק ואם כריך 
ופרי לא מספקים אותו בימים ארוכים, פשוט לשלוח עוד 

כריך או עוד פרי.

8. חשוב גם לעטוף את הכריך בצורה אסטתית באופן שכבר 
עם פתיחת הקופסה יהיה לילד חשק לפתוח את העטיפה 

ולראות מה יש בתוכה.

9. ולמשקיעים במיוחד- מומלץ לצרף פתק קטן עם כמה 
מילים חמות מאיתנו. למשל: "לילד הכי מקסים בעולם, יום 

שמח! באהבה מאמא"  פתקון שכזה יכול מיד להעלות חיוך 
ולגרום לאכילת הכריך עם אנרגיה נעימה מהבית..

ניקוי עדין ויסודי של עור הפנים והעשרה בלחות. אפקטיב 
קר מגבוני הסרת איפור EXTRA SOFT, פרי פיתוח מעבדות 
המחקר של ד"ר פישר, מתאימים לכל סוגי העור. המגבונים 
מכילים את טכנולוגית EXTRA SOFT בעלת הכריות הרכות 
לניקוי עמוק ועדין במיוחד של עור הפנים. כמו כן, המגבונים 

מכילים פורמולה חדשנית להסרת איפור עמיד במים ביעילות 
וללא מאמץ. המגבונים מועשרים בתמצית כותנה ואלוורה, 

ויטמין B5 וויטמין E ואינם מכילים אלכוהול.



דירות 
למכירה

ו’ כסליו- ז’ כסליו תשפ”ב
10/11/2021-11/11/2021

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 

 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(_____________________________________________

אלעד

 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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

בית שמש 
4-4.5 חדרים

 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

 בבן זכאי דופלקס 
6 חדרים + גג גדול, 

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

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

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

 טאבו משותף, 
ביונה הנביא 5 חדרים, 

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

מציאה!!! א"א לקחת 
משכנתא תיווך ש. 

_____________________________________________)46-46(מאירוביץ 054-6506501

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

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

 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(_____________________________________________

 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 תיווך 
_____________________________________________)46-47(אשכנזי 058-5558815

 בבלעדיות, מציאה 
מטורפת!! בבנין בוטיק דירת 

גן 4 חד', 120 מ"ר + גינה 
100 מ"ר, נוף חלומי, מידי, רק 
2,020,000 ש"ח גמיש "שחף 

_____________________________________________)47-47(נכסים" 054-9422194

באר שבע

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות, מציאה 

מטורפת! בבנין בוטיק דירת 4 
חד', 110 מ"ר, 3 כ"א, אופציה 

מבוטנת, נוף מדהים, רק 
1,475,000 ש"ח גמיש "שחף 

_____________________________________________)47-47(נכסים" 052-5752500

 דיל, שכונה ה' ברחוב 
יעלים, דירה 78 מ"ר, קומה 
1, מעולה לחלוקה, במחיר 

מציאה 680,000
054-4813717)47-47(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)47-47(אלף 054-4813717

 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)47-47(_____________________________________________

 חדשה בבלעדיות, שכונה 
י"א רחוב מצדה, 2 יחידות דיור, 

קומה 3/4, מושכרת 4,900, 
מחיר שלא יחזור 880,000 

054-4813717)47-47(_____________________________________________

דופלקסים
 עין גדי 1, כניסה 2, דירה 

24, קומה 2/2, דופלקס 
פנטהאוז 6.5 חדרים, 140 מ"ר, 
מרפסת 30 פרגולה, משופצת, 

יחידת הורים, שירותים, 
מקלחת, מפלס 1 + 2 חדרי 
שינה, חדר ענק מוכן ליחידת 

דיור, ויציאה למרפסת, 30 
מ"ר, מחיר שיווק 1,330,000 

054-4813717)47-47(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

 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 765,000 

_____________________________________________)47-47(ש"ח 054-4813717

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

נטו, במחיר 925,000, דיל 
054-4813717)47-47(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

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

054-4813717)47-47(_____________________________________________

 למכירה בבית שמש בר 
אילן איזור מתחרד ומבוקש, 

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

052-2604463)47-47(_____________________________________________

 למכירה בבית שמש רחוב 
הנרקיס, איזור מתחרד, 4 

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

_____________________________________________)47-47(מידע לנדל"ן 052-2604463

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

כשנה בבלעדיות אמפייר-
_____________________________________________)47-47(סטייט נדל"ן 052-7181411

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

B.D.A 47-47(תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 4 

חדרים גדולה 2,500,000, 5 
חדרים 2,600,000 כולל חניה 
B.D.A 47-47(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 47-47(תיווך(_____________________________________________

 באוסשקין דירה מחולקת 
ל- 2, של 3 וחצי חד' ואחד 

3 חד' + עליה לגג 50 מטר, 
אפשרות לטאבו משותף 

_____________________________________________)47-47("פנחס נכסים" 055-6789653

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)47-47(_____________________________________________

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

מטופחת, מיידית, 4,500,000 
_____________________________________________)47-47(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

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

 בן זכאי כ- 103 מ"ר, קו"2 
+ מעלית + סוכה, מיידית 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)47-47(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 
90 מ"ר, מחולקת, 

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

_____________________________________________)47-47(הקריה 050-3000121

 בגבול רמת גן בני 
ברק, דירת גן בגמר 
בנייה! 4 חד', גינה 
80 מ"ר + חניה, ב- 

2,500,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)47-47(נכסים 050-4177750

 בחידא דופלקס 130 
מ"ר, ניתן לחלוקה, 

קומה ג' בלי מעלית, 
ב- 2,150,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)47-47(נכסים 050-4177750

 בלעדי! באזור בן פתחיה 
דופלקס 5.5 חד', 140 מ"ר, 
ק"5 + מעלית )ניתן לקנות 

+ 2 מחסנים מושכרים(, 
משופצת, נוף, 2,400,000 

_____________________________________________)47-47(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג' דופלקס 180 
מ"ר, 6 חד', ק"ג, חזית, 

משופצת, 2,750,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 למכירה דופלקס 
בחנה סנש, 6 חדרים, 

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

מחיר: 4,100,000 תווך 
_____________________________________________)47-47(רבקה נקב 053-9244430

 דופלקס 6 חד', 
משופצת כללית, במקום 

טוב בפרדס כץ
_____________________________________________)47-48ש(052-3544116

 בהזדמנות ברחוב 
חברון, בקומה 2.5, דירה 

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

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

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

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

_____________________________________________)47-47(נכסים" 055-6789653

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

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

050-4177419)47-47(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בבלעדיות בקובלסקי 5 
חד', קומה ראשונה + מרפסת 

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

_____________________________________________)47-47(נכסים" 055-6789653

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

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

055-6789653)47-47(_____________________________________________

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

+ מרפסת 10 מטר, משופצת 
_____________________________________________)47-47("פנחס נכסים" 055-6789653

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

_____________________________________________)47-47(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 למכירה בגולומוב 2 
דירת 5 חדרים, 115 מטר 
עם מרפסת + 2 חניות, 

מושכרת לעוד שנה, 
מחיר: 2,890,000 תווך 

_____________________________________________)47-47(רבקה נקב 053-9244430

 בבורוכוב 5.5 חד', 
ק"א, כ- 110 מ"ר, 

מפוארת, חניה, 
1,888,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)47-47(הקריה 050-3000121

 בעמק יזרעאל 5 חד', 
כ- 110 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 

משופצת, 1,920,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)47-47(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)47-47(נכסים" 055-6789653

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

050-4177419)47-47(_____________________________________________

 בירושלים-יהודה הלוי 4 
חד', 80 מ"ר, ק"א, משופץ 

כליל, 1,770,000 תיווך הנדל"ן 
050-4177419)47-47(_____________________________________________

 בבית יוסף בגמר בניה 
4 חד' משודרגת, בבניין 
מפואר + מחסן + נוף 
פתוח, ב- 2,290,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)47-47(_____________________________________________

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

_____________________________________________)47-47(אלטרנטיב 054-5500263

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

2,750,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)47-47(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד', 75 
מ"ר, משופצת כחדשה + 
אופציה ממשית ל- 2 חד', 

ק"א, 3 כ"א א. פנחסי
03-5799308)47-47(_____________________________________________

 בלעדי! באזור סוקולוב 
אבן גבירול 4 חד', 98 מ"ר + 

אופציה 40 מ"ר כולל היתרים, 
ק"ב, משופצת, 2,090,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)47-47(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הראשונים 
4 חד', 90 מ"ר, ק"ד + מעלית 
+ מחסן בק"ק + יחידה בק"א 

40 מ"ר, מושכרת ב- 3,500 
ש"ח, 2,600,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 בר"ע 4 חד', 83 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד!!! 1,630,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)47-47(_____________________________________________

 באברבנאל, בוטיק, 
4 חד', 100 מ"ר, 

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

050-3000121)47-47(_____________________________________________

 בגניחובסקי 4.5 
חד', כ- 100 מ"ר, ק"ג, 

מעלית, 1,690,000 נדל"ן 
_____________________________________________)47-47(הקריה 050-3000121

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

רק 1,680,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)47-47(_____________________________________________

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

_____________________________________________)47-47(הקריה 050-3000121

 בהזדמנות ברחוב 
חברון, בקומה 2.5, דירה 

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

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

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

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

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

B.D.A 47-47(תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 4 חדרים, 
משופצת ומושקעת כחדשה, 

כ- 90 מטר, 2,050,000
B.D.A 47-47(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בגבעת רוקח 4 חדרים, 
מחולקת, חדשה, מקבלים 

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

B.D.A 47-47(תיווך(_____________________________________________

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

40 מטר, בסוף אישורים 
_____________________________________________)47-47("פנחס נכסים" 055-6789653
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דירות 
להשכרה

בני ברק

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

יחידות דיור

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

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

חריש
+5 חדרים

+5 חדרים
 להשכרה בגינות דוד 
דירת 5 חדרים ענקיים, 

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

מידית, 7,500 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ

054-6506501)42-42(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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

 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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

03-6162228

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

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

 ברחוב דסלר 3.5 
חדרים, קומה ד' עם 

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

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

 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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

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

 להשכרה ברחוב 
בורוכוב 4.5 חדרים, ק"ב 

+ מעלית + חניה, כניסה 
מיידית אתי

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

 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

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

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

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

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

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

050-6610501 סתיו
050-4811122)45-45(_____________________________________________

 בנויפלד 4 חדרים, 
משופצת, מרפסת סוכה 
 S ויחידת הורים מיכאל גז

_____________________________________________)47-48ש(נכסים 054-3955515

 בעוזיאל 3 חד', 50 מ"ר, 
קומה מינוס 1, משופצת, 
חדשה + מעלית, סוכה, 

חלונות גבוהים, 2,750 ש"ח 
052-7671305)47-47(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבניה בהושע דירת נכה 3 
חד' + חצר ענקית בבלעדיות 

אמפייר-סטייט נדל"ן
052-7181411)47-47(_____________________________________________

 בשיכון ג', בניין איכותי 
ומבוקש, 3 חד' + מרפסת + 

משרד בבלעדיות אמפייר-
_____________________________________________)47-47(סטייט נדל"ן 052-7181411

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

משופצת ויפה, 1,550,000 
בבלעדיות תיווך ישיר במרכז 

054-8535000)47-47(_____________________________________________

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

1,650,000 גמיש
B.D.A 47-47(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

1,600,000 ש"ח תיווך- 
050-5749543)47-47(_____________________________________________

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

_____________________________________________)47-47(נכסים" 055-6789653

 בפרדס כץ 3 חד', 65 
מטר, קומה 2 וחצי, אופציה 
בגג, לא משופץ, 1,350,000 

_____________________________________________)47-47("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי בדוד המלך 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

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

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)47-47(והשקעות 054-4290600

 בלעדי באבוחצירא 3.5 
חדרים, כ- 70 מטר, חזית, 
קומה ג', 1,420,000 תיווך 
_____________________________________________)47-47(אלטרנטיב 054-5500263

 ברב שך חידא 3.5 חדרים, 
משופצת מהיסוד, קומה ב' 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)47-47(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב 3.5 חד', 
75 מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת 
+ סוכה גדולה, בניין מטופח, 

1,690,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)47-47(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות ברח' 
הרצוג בבניין חדיש 3 חד', 80 

מ"ר, ק"ב + מעלית + מ. 
שמש, מצב מעולה, חזית, 

אפשרות לחניה, 1,670,000 
_____________________________________________)47-47(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בסוקולוב מרכז 
3 חד' + מרפסות ענקיות, 

100 מ"ר, קומה א', חזית, א. 
להרחבה א. פנחסי

03-5799308)47-47(_____________________________________________

 סוקולוב 93 מ"ר, 3.5 חד', 
קו"1, מיידי "מאגדים-נדל"ן" 
_____________________________________________)47-47(משה דסקל 050-5926021

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

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

_____________________________________________)47-47(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)47-47(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)47-47(_____________________________________________

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

בארנונה + אופציה לסוכה, 
1,250,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)47-47(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 2 
חד' + מרפסות, 50 מ"ר, ק"א, 
משופצת חלקית, א. להרחבה, 

1,470,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)47-47(_____________________________________________

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

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

050-3000121)47-47(_____________________________________________

 בנורדאו 2 חד', כ- 50 
מ"ר, ק"ג אחרונה, 

רעפים, 1,120,000 נדל"ן 
_____________________________________________)47-47(הקריה 050-3000121

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

עצמי גבוה, 790,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)47-47(_____________________________________________

 מציאה! בנורדאו כ- 2.5 
חדרים + אופציה להרחבה, 

1,220,000 ש"ח גמיש 
בבלעדיות תיווך ישיר במרכז 

054-8535000)47-47(_____________________________________________

 בלעדי מציאה!! 
בעלי הכהן 2.5 חדרים 

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

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

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באוסשקין! 2 חד', 
קומת קרקע, פסיעות 

בודדות ממדרגות 
הרכבת! לכל מטרה! 

1,300,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)47-47(- מתווכים" 03-5701010

 באבן גבירול 2 יחי"ד, 90 
מ"ר, מושכרות, ק"ד )בלי(, 
משופצות, טאבו משותף, 

1,280,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)47-47(_____________________________________________

יחידות דיור

 במנחם בגין 6 חד', 
קו"11, נוף פתוח עד לים, 151 

מ"ר "מאגדים-נדל"ן" משה 
_____________________________________________)47-47(דסקל 050-5926021

 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)47-47(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

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

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

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)47-47(הכוכבים: 02-5713375

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

אחד, משופצת, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)47-47(_____________________________________________

 בקרית מלאכי מבחר 
דירות להשקעה החל 

מ- 690,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)47-47(הקריה 050-3000121

 דירות אחרונות, בבניין 
החדש באברבנאל! 

הקודם זוכה! מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים"

03-5701010)47-47(_____________________________________________

 בנתן הנביא פנטהאוז 
מפואר, 200 מ"ר, חדש 
מקבלן + חניה ומרפסת 

שמש, מיידי! להב נכסים 
050-4177750)47-47(_____________________________________________

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

_____________________________________________)47-47(דורון 054-4980159

 במרכז העיר, בנין חדש, 
4 חדרים להשכרה תיווך דורון 

054-4980159)47-47(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 
אזור רח' יונה 4 חד', 104 

מ"ר, סלון ענק, ק"א, חזית, 
מסודרת, 4,900 ש"ח א. 

_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 להשכרה ברחוב חברון 
דירת 150 מטר, ענקית, 

4.5 חדרים, מטבח 
בנפרד, סלון גדול, מחיר 
5,200 תווך רבקה נקב 

053-9244430)47-47(_____________________________________________

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

053-9244430)47-47(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)47-47(_____________________________________________

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

25 מ"ר, 4,000 ש"ח 
נדל"ן הקריה

050-3000121)47-47(_____________________________________________

 במרכז העיר, 3 ח' חדשה, 
למיידי תיווך דורון

054-4980159)47-47(_____________________________________________

 3 חד', גניחובסקי ק.הרצוג, 
ק"א, משופצת, ממוזגת, 
דוד"ש, 3,600 ש"ח, מיידי

_____________________________________________)47-50ש(052-2480939 03-6195580

 בלעדי בסמטת רחל/
ירושלים 3 חדרים, 70 
מ"ר, משופצת ויפה, 

ק"ב, חזית, כניסה 
מיידית, 3,800 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)47-47(והשקעות 054-4290600

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

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

 להשכרה בגורדון, 
מציאה, 2 חדרים ענקית, 

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

_____________________________________________)47-47(נקב 053-9244430

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

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

 יחידת דיור יפה ומשופצת 
באזור רחוב צפניה, מרפסת 

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

אמבטיה לפרטים
050-9383007)47-50(_____________________________________________

גבעת שמואל

 ביהודה הלוי קוטג' דו 
משפחתי, 7 חד' + חצר, מיידי 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)47-47(_____________________________________________

קוטגים

 דרושה דירת 3/4 חדרים 
+ מעלית לקניה בב"ב לא 

_____________________________________________)47-48ח(מתיווך 052-3595314

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)47-48ח(תיווך 054-7432035

עסקים

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

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

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

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

 להשכרה בר"ע חנות 
תכשיטים ושעונים, כ- 20 

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

ריהוט(, 120,000 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

 בטרפון 2.5 חדרים, קומת 
כניסה, למיידי תיווך דורון 

054-4980159)47-47(_____________________________________________

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

מעלית(, חזית + חניה, 
מיידי, 3,500 ש"ח )ללא 

_____________________________________________)47-47(תיווך( 054-4290600

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

050-5926021)47-47(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228
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 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה ומקורה, 
דשא, פינות ישיבה ומרפסת 

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)28-26/22ש(077-5590283

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

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

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

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

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

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

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

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

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

מחשבים

 מחשב נייד I5 מחודש, 
שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/22ש(054-4543701

השבת 
אבידה

השכרת רכב

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסעות

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

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

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

שידוכים

 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 
גם לחסידים וליטאים 

גם פרק ב'. או חצי חצי, 
דרושות במאגר חסידיות 
וליטאיות. שדכן מקצועי 

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

 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
_____________________________________________)47-46/2022ש(04-6989734

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

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

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

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

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

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

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

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

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

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

מאובזר היטב
050-6481288

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

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

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

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

מוצרים 
ושירותים

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

מצוות, ובריתות, וכו', 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

 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! מבצע 
חנוכה! 2 לילות 800 ש"ח, 
3 לילות 1,100 ש"ח, 5 דק' 

למדרחוב + מרפסת נוף, עד 4 
_____________________________________________)42-01/2022ש(ילדים 054-6511250/350

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

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

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

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

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

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

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

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

מושב תרום
 מזל-ארוח כפרי- וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות, גזור 

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

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

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

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

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

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

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

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

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

נדל”ן 
מסחרי

אולמות

 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(_____________________________________________

 *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

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

_____________________________________________)46-47ש(054-2817862

 בר' עקיבא 143 ב"ב, 
להשכרה חנות 19 מ"ר, 4,000 

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

 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

 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

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

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

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)46-47ח(ומפרשים 054-7432035

 מעוניין במברגה 
חשמלית/אפשרי במקולקלת 

_____________________________________________)46-47ח(בתרומה 054-7432035

 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 
_____________________________________________)47-46/2022ש(קרליבאך 052-7153475

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

VERT חופשה יוקרתית במלון ורט

מחזור א': נשים בלבד כ"א-כ"ד שבט 23-26/1/21
מחזור ב': משפחות כ"ח שבט-א' אדר א' 30/1-2/2/22

באילת
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מחזור ב'מחזור א'

 מחפש חנות או משרד 
בבני ברק? בשבילך 

אנחנו כאן תיווך דורון 
054-4980159)47-47(_____________________________________________

 קרקע בהפשרה 
מתקדמת במיקום 

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

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

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

_____________________________________________)47-47(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

054-4980159)47-47(_____________________________________________

 חנות 50 מ"ר, פינת הרב 
_____________________________________________)47-47(קוק תיווך דורון 054-4980159

 בז'בוטינסקי מול 
מגדלי שקל! פסיעות 

בודדות ממדרגות הרכבת, 
דירת קרקע + חצר, 

מעולה לחנות פרחים! 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)47-47(_____________________________________________

 מחסן גדול 430 מ"ר, 
בפ"ת, עם גישה לרכב תיווך 

_____________________________________________)47-47(דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)47-47(דורון 054-4980159

 180/200 משרדים 
חדשים, מוכנים לכניסה, 

בהכשרת הישוב, מחיר מציאה 
_____________________________________________)47-47(תיווך דורון 054-4980159

 קליניקה להשכרה בדובק, 
100 מ"ר תיווך דורון

054-4980159)47-47(_____________________________________________

בני ברק
 במצלר 21, לשבתות/

שבועי/יומי/שעות, דירת חדר, 
ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 

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

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

בר יוחאי
 כתר הרימון, צימרים 
ממוזגים ומרווחים לזוגות 

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

 בק. שמואל דירת נופש 
מפוארת גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)20-42ש(לנופש מושלם! 055-6788938

ירושלים והסביבה

יבניאל

 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

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

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

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת 052-7646764
_____________________________________________)47-45/22ש(052-7634389

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

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

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

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

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

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

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

 דירת ארוח מפוארת 
במרכז ירושלים )לשומרי 

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

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

שולחן סנוקר, מנגל, 
בריכה מקורה מחוממת 
ומוצנעת, נקיה במיוחד! 

050-4296661
_____________________________________________)46-47/2022ש(050-7477127

לפרסום
בלוח

03-6162228

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

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

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

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

מכוניות

קרוואנים
 להשכרה קראוון נגרר 

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

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

 שיעורי חב"ד של הרבי 
האחרון, ניתן להתקשר לנייד 

_____________________________________________)47-48(בשעות אחה"צ 058-3275870

 שידוכים לכל הגילאים, 
בכל מצב, לדתיים/ות, ופרק 

ב', לבנות בחינם!
_____________________________________________)47-49ש(058-3293220 קובי

 בנסיעה מצפת לירושלים 
בקו 982 נאבדה מצלמה 

היקרה לבעליה 052-7693936 
_____________________________________________)47-48ח(052-7693935

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)47-48ח(או ישנה 052-3595314

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)47-48ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)47-48ח(052-3595314

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

_____________________________________________)47-48ח(חלון אלקטרה 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)47-48ח(ילדים 050-6651365

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)47-48ח(054-7938941

 מחפשת מכשיר ביתי 
לבדיקת לחץ דם

054-3429699)47-50(_____________________________________________

 למכירה מטען מחשב 
אונבירסלי חדש בקופסא 

150 ש"ח גמיש 02-6540238 
_____________________________________________)47-48ח(052-7643853

 185-iksus מצלמת קנון 
חדשה באריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-8411602

 מחשב נייד אסוס קטן 
כל תוכנות אופיס מצב מצויין 

ללא בטריה ב- 400 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(052-7154435

 סיר לחץ חדש 2.5 ליטר 
_____________________________________________)47-48ח(100 ש"ח 050-4131038

 מיחם מים לפלטה 40 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 052-7676856

 למכירה מגהץ קיטור 
טפאל 250 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-2252171

 מאוורר גדול מעולה צבע 
אפור כחדש ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(03-6169291

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(054-4273857

 שואב אבק הובר תקין 70 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 052-3463482

 מיקרוגל כחדש דלונגי 200 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 053-3121020

 למכירה מייבש כביסה 
קריסטל 6 קילו מצב מצויין 

_____________________________________________)47-48ח(340 ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה מיקסר משוכלל 
180 ש"ח בלבד מצב מצויין 
+ מעבד מזון רק 50 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(053-3076507

 מייבש כביסה 6 ק"ג בני 
_____________________________________________)47-48ח(ברק 400 ש"ח 054-7216671

 מגהץ אדים בני ברק 120 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-7216671

ו’ כסליו- ז’ כסליו תשפ”ב   10/11/2021-11/11/2021
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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

תקשורת

 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

ו’ כסליו- ז’ כסליו תשפ”ב  10/11/2021-11/11/2021

 מכונת כביסה של חברת 
בוש, גרמנית, 7 קילו, חדישה, 

_____________________________________________)46-47(בהזדמנות 052-4227714

 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

 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

 מזנון 4 מטרים, עץ 
בוק מלא, צבע אגוז הכולל 

וטרינות, מראות, מצב מצויין, 
_____________________________________________)41-44(במחיר מציאה 050-6734292

תינוקות

 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 
_____________________________________________)46-47(ש"ח 058-4843223

 נוקיה C2 במצב כחדש 
עם בטריה נוספת 250 סופי 

_____________________________________________)46-47ח(י"ם 055-9594386

 ארון 2 דלתות הזזה, חדש, 
בצבע לבן, תליה ומדפים 

052-4227714)47-48(_____________________________________________

 דיסקים במצב חדש 
חלקם באריזה של שוואקי לוין 

ליינר ועוד ב- 30 כ"א
_____________________________________________)47-48ח(052-7154435

 מקרר משרדי 150 שקל 
_____________________________________________)47-48ח(050-4128920

 גז 5 להבות 150 שקל 
_____________________________________________)47-48ח(050-4128920

 משאבת חלב דו צדדית 
לנסינו הייתה בשימוש שבוע 

_____________________________________________)47-48ח(350 ש"ח 050-4158849

 מחבת חשמלית ענקית 
)קוטר 40 ס"מ( זק"ש 60 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-3558949

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-3558949

 למכירה 2 רמקולים 
למחשב סבופר ענק + שלט 
חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)47-48ח(052-2437292

 תנור משולב כיריים במצב 
_____________________________________________)47-48ח(טוב 450 ש"ח 058-4111300

 מכשיר דיסק לחיתוך 
ברזל במצב חדש 150 ש' 

_____________________________________________)47-48ח(052-7624394

 מכונת תפירה חשמלית 
ברנט 500 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)47-48ח(054-7432035

 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

 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

 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

 שולחן במצב מצוין נפתח 
ל- 2.40 במחיר מציאה 200 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 050-4124002

 שולחן סלוני מפואר 
ב- 500 ש"ח + 6 כסאות כ"א 

_____________________________________________)47-48ח(ב- 300 ש"ח 052-7619852

 כוורת 70*70 עומק 39 20 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 050-7757420

 ארון שרות פלסטיק 70 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 050-7757420

 מיטת ילדים מעץ מלא 
במצב מצוין ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(052-7619852

 למכירה כיסא לנגן גיטרה 
עם כוונים חדש 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)47-48ח(052-2437292

 פינת אוכל + 4 כיסאות 
במצב טוב 500 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(058-4111300

 שידת החתלה צבע 
שמנת במצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(058-4111300

 ארון 5 דלתות צבע חום 
במצב מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(058-4111300

 כיור מידה קטנה איכותי 
_____________________________________________)47-48ח(חדש 300 ש"ח 050-8557339

 2 מיטות חדר שינה סנדויץ 
_____________________________________________)47-48ח(200 ש"ח 050-4131038

 למכירה שולחן עץ פינת 
_____________________________________________)47-48ח(אוכל 500 ש"ח 052-6140800

 למכירה נברשת מפוארת 
_____________________________________________)47-48ח(150 ש"ח 052-6140800

 למכירה כורסאות 
ריקליינט עור בד 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(כ"א 054-2252171

 4 כיסאות פלסטיק כתר 
צבע לבן כחדש ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(03-6169291

 ארונית מגירות עם כיור 
אורך 1.30 בבני ברק 300 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(050-4197019

 מיטה חדר שינה מפוארת 
90 ס"מ + מזרונים רק 500 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-5554699

 כסאות משרד 80 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(054-4273857

 למכירה שולחן + כסאות 
_____________________________________________)47-48ח(500 ש' 054-8483032

 למכירה ספה מבד יפיפיה 
_____________________________________________)47-48ח(500 ש' 054-8483032

 מנורה יפה 200 ש'
_____________________________________________)47-48ח(054-8483032

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

_____________________________________________)47-48ח(053-3076507

 למכירה עמודון לבן חזק 
6 מדפים 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)47-48ח(053-3076507

 למכירה 5 מדפי כתר 
עבים וחזקים 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)47-48ח(053-3076507

 שולחן כתיבה חדש בני 
_____________________________________________)47-48ח(ברק 140 ש"ח 054-7216671

 מיטה סיעודית בני ברק 
_____________________________________________)47-48ח(500 ש"ח 054-7216671

 שולחן גדול משרדי 200 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 050-9089110

 ארונות לבנים סנדוויץ 
למטבח רק 100 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(050-9089110

 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

 מציאה טיולון תאומים 
ציקו כחדשה ב- 400

_____________________________________________)47-48ח(054-8484104

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

_____________________________________________)47-48ח(054-8471351

 מיטת תינוק מעץ + 
מזרון 450 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)47-48ח(050-4107696

 מטרנה צמחית מגיל 0 
בד"צ י"ם 50 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)47-48ח(050-4107696

 מציאה עגלה חדשה איזי 
בייבי צבע אפור + אמבטיה 

_____________________________________________)47-48ח(400 ש"ח 050-4110991

 לול פלסטיק לבן מרובע 
במצב חדש רק 100 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-5554699

 עגלת סלקל מתקפלת 
_____________________________________________)47-48ח(רק 100 ש"ח 054-5554699

 למכירה טיולון מקלרן 
צבע כחול ג'ינס 500 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)47-48ח(053-3142262

 למכירה עגלת טיולון 
ציקו שחורה איכותית כולל 
גג צל מלא 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)47-48ח(053-3076507

 למכירה עגלת טיולון עם 
אמבטיה מפוארת 500 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(בלבד 052-3076507

 עגלת טיולון בני ברק 200 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-7216671

 סלקל לתינוק בני ברק 
_____________________________________________)47-48ח(175 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה בני ברק 
_____________________________________________)47-48ח(450 ש"ח 054-7216671

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני 
M חדש באריזה מתאים לכל 
_____________________________________________)47-48ח(רכב 150 ש"ח 052-2437292

 למכירה קסדה סגורה 
שנפתחת במצב חדש 250 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח נייד 052-2437292

 למכירה מגן ברכיים חדש 
של חברת לרט 150 ש"ח נייד 

_____________________________________________)47-48ח(052-2437292

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)47-48ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 כיריים גז 2 להבות 150 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח אבנר 050-3337530

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(למדף בב"ב 052-7600336

 אהיל לבן דמוי תחרה 
לתליה מהתקרה 40 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(בב"ב 052-7600336

 ילקוט ניקי + קלמר תואם 
מצב מעולה 80 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)47-48ח(052-7600336

 דיסק שמע ל"ג בעומר 
במירון ווברמן 8 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)47-48ח(052-7600336

 למכירה אופניים מגיל 5 
מידה 16 בצבעים שונים 130 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-2819921

 2 סכו"ם נירוסטה נעמן 
חדש באריזה 12 סועדים 160 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 050-4087927

 4 כובעי נשים אלגנט 
שם שוליים שמורים 80 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(050-4087927

 מפת יגר חדשה בצבע 
שמנת 1.50*2.20 מטר 60 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 050-4087927

 סט שמלות לאירוע 
בצבעים שמנת ושחור חדשות 
מיוחדות מידות 18 20 42 44 

ב- 350 ש"ח
yakirag77@gmail.com)47-48ח(_____________________________________________

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
_____________________________________________)47-48ח(שקל 054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)47-48ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 20 
_____________________________________________)47-48ח(שקל 054-3177932

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)47-48ח(054-8411267

 שולחן פלסטיק לילדים 25 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 053-3155415

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(053-3155415

 תיק לטלית נרתיק קטיפה 
לתפילין 70 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(053-3155415

 3 ציפיות לפוך חדש כחול 
_____________________________________________)47-48ח(לבן 70 ש"ח 053-3155415

 מעמד מרשים ל- 2 נרות 
שבת + הברכה 100 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

 טרבוקה 150 ש' 
_____________________________________________)47-48ח(054-8483032

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36 
_____________________________________________)47-48ח(058-3233170

 מצבר 12V QA כמו 
חדש ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(055-6737829

 נגן סמארט HD חדש 
באריזה כולל מגן סיליקון ב- 

_____________________________________________)47-48ח(200 054-8469554

 אוזניות קשת בלוטוס 
איכותיות כמו חדש ב- 150 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-8469554

 אופני כושר 400 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(במצב טוב 050-7757420

 למכירה ארנבת + כלוב 
_____________________________________________)47-48ח(200 ש"ח טל': 054-8471351

 נרתיק לטלית/תפילין צבע 
שחור מקטיפה גרמנית ב- 80 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 03-6496130

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)47-48ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 למכירה שטריימל ישן בבני 
ברק ב- 400 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(050-4174525

 למכירה כלוב ענק 
לארנבות ב- 130 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)47-48ח(054-8515875

 אופני הילוכים 24 
במצב טוב מאוד כולל מנעול 

ושרשרת 180 ש"ח טל': 
_____________________________________________)47-48ח(052-7139700

 שמלות לאירוע מידה 
36-38 ושמלות של טאצ אוף 

קלאס 280 ש"ח כ"א טל': 
_____________________________________________)47-48ח(052-7139700

 למסירה עיתוני משפחה 
_____________________________________________)47-48ח(054-7531331

 זיכוי ברשת מגה ספורט 
117 ש"ח ב- 97 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-8450494

 2 תמונות קיר צביעה לפי 
מספרים + מכחולים + צבעים 

בגדלים 50*40 50*65 150 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-8450494

 מכונת תפירה מרדיקס 
_____________________________________________)47-48ח(500 ש"ח 054-7938941

 קורקינט לילדים בני ברק 
_____________________________________________)47-48ח(70 ש"ח 054-7216671

 6 תוכים + תאי הטלה 
+ כל המכשירים 350 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(050-7949731

 למכירה מגבעת פנתר 
מידה 52 מצב מעולה 100 

ש"ח + מעבד מזון איכותי 100 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה מגהץ אדים 120 
ש"ח + מגהץ 60 ש"ח + 

שולחן גיהוץ 50 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)47-48ח(053-3076507

 אופני BMX לילדים בני 
_____________________________________________)47-48ח(ברק 150 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע שחור 
בני ברק 80 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ו’ כסליו- ז’ כסליו תשפ”ב  10/11/2021-11/11/2021

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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ה 
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סוג 3

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
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

 למעון, דרושה מטפלת 
לתינוקיה- מיידי
_____________________________________________)43-46ש(054-4893566

 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

 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

 דרוש עובד עם נסיון בלבד 
לחנות דגים בבני ברק, ידע 
בפילוט חובה, שכר ותנאים 

טובים למתאימים
052-6075459)45-48(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושות מטפלות ניקול 

_____________________________________________)47-48ש(050-7250631

 מנה"ש 1+2 מתחילה 
מחפשת עבודה במשרה 

_____________________________________________)45-46ח(חלקית 058-3246817

 בחור רציני ואחראי מחפש 
עבודה בשעות הבוקר לכמה 
_____________________________________________)45-46ח(שעות לפרטים 050-6516457

לפרטים נוספים ושליחת קורוח חיים:
  jobstaf@alut.org.il

המשרות מיועדות לגברים ונשיםענבל 054-4200843

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות

גננות  מטפלות חינוכיות )סייעות( 
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים

הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם

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

 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 עובד חרוץ לנקיון 
בנינים 054-2421996 

_____________________________________________)45-48ש(לרציניים בלבד

 לגן בגני תקווה 
דרושה בדחיפות מטפלת 

במשרה מלאה, שכר 
8,000 ש"ח פנינה-

_____________________________________________)45-46ש(058-4770321

 לבית דפוס בפ"ת 
דרוש נהג, רשיון ב', 

לחלוקה באזור גוש דן + 
עובד ייצור עם רקע טכני 

_____________________________________________)45-48ש(054-2233562

 לישיבה בב"ב דרוש 
עובד אחזקה

_____________________________________________)45-48ש(054-7310237

 בב"ב לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)45-4/22שד(052-7623142

 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(_____________________________________________

 ליוסי מעליות, רקע 
מכנאי/חשמלאי, רשיון 

נהיגה, הכשרה במקום, 
_____________________________________________)46-49ש(במרכז 03-6160186

 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

 קבל מיקרו SD סנדיסק 
32 ג"ב מלא שיעורים משניות 

ותנ"ך, בחינם!! לפרטים: 
taamu100@gmail.com)45-48(_____________________________________________

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!

לישיבת 
מעלה אליהו 

תל אביב )רכבת מרכז(

דרושה
ומנהלת כספיםחשבת שכר 

למשרה זמנית
ניסיון חובה!

ידע בתוכנת מיכפל
יתרון לידע בתוכנת עסקים 

למשרה חלקית 
תנאים מעולים

קו"ח ניתן לשלוח ל:

office@ytlv.co.il

052-7710190

במייל

או בוואטסאפ
054-4827797

לצהרון 
בצפון ת"א

דרושות גננות

תנאים טובים למתאימות

גננות וסייעת
+המלצות

 לישיבה בבני ברק 
דרוש עובד נקיון, תנאים 

_____________________________________________)47-47(טובים 054-2632404

 דרושה סייעת למרפאת 
שיניים בב"ב ל- 2 משמרות 

_____________________________________________)47-48ש(בשבוע 055-6684461

 לסטודיו אסאי בבני 
ברק דרושה פקידת 

קבלה, לעבודה 3 ימים 
בשבוע )לפחות(, שעות 
16:00-22:30, העבודה 

לצד מזכירה נוספת 
באווירה חרדית, 35 שקל 

לשעה קו"ח למייל: 
abadamiki@gmail.com)47-48(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי למטבח, אמין 

ואחראי, להתקשר מ- -10:00
_____________________________________________)46-47(15:00 טל': 050-5304424

 דרוש נהג לחלוקה 
ברמת אביב, שעות 

00:45 עד 03:30, רכב 
פרטי חובה, שכר טוב 

למתאימים
_____________________________________________)47-48ש(051-5797730 יניב

 דרושות סייעות לגיל 
+2.5, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג-ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)47-50ש(054-8507450

 למעון חרדי בפתח 
תקווה דרושה מטפלת 

למשרה חלקית/מלאה, 
תנאים טובים למתאימה 

_____________________________________________)47-48ל(052-7603242

 דרושה עובדת לחנות 
ממתקים ומתנות בק. ויזניץ 
ב"ב, עדיפות לדוברי אידיש 

_____________________________________________)47-50ש(058-3215030

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה מטפלת לתינוקיה טל': 

052-7641817)47-48(_____________________________________________

 למעון יום בבני ברק 
מטפלות למשרה מלאה/
חלקית, תנאים והטבות 

הכי טובים שיש
054-5558835)47-48(_____________________________________________

 למאפית מצות 
בארה"ב דרושים עובדים 
עם ניסיון + ויזה בתוקף 

058-5163163)42-43(_____________________________________________

 גרפיקאית מקצועית + 
עיצוב ובניית אתרים פנויה 

למשרה בירושלים
053-3193526

tsery0533193526@gmail.com)47-48ח(_____________________________________________

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 
לעבוד בתחום/אפשרי בבית 

_____________________________________________)47-48ח(050-6651365

 מעוניין לעזור בתחזוקת 
הבית תמורת לינה לסרוגין 

_____________________________________________)47-48ח(052-3595314

 רפלקסולוג מעוניין לתת 
מס' טיפולים בחינם לצורך 

רכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)47-48ח(052-7396092

 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

 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



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
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