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על הפרק: כינוס שלוש 
מועצות גדולי וחכמי התורה 

עד המדינה ניר חפץ: אין דבר פלילי בתיק 4000

אבי גרינצייג

מפכ"ל 
של כולם

ש"ס ויהדות התורה קיימו ישיבת סיעה משותפת  דרעי: 
"הגיע הזמן לעלות דרגה במאבק"  גפני: "אנחנו מדברים על 
מלחמה של היוונים והמתייוונים"  פרוש: "להחרים את מוקדי 
הכוח המרכזיים במשק"  מקלב: "להפריד בין העניין הפוליטי 

למלחמה על מסורת ישראל"  יו"ר ש"ס הציע במהלך הישיבה: 
כינוס מועצות גדולי וחכמי התורה של ש"ס, דגל התורה 

ואגודת ישראל יחד, קיום עצרת גדולה של כלל הציבור החרדי 
והשקת קמפיין הסברה גדול בקרב הציבור הכללי | עמ' 10

עדותו של ניר חפץ לא מספקת בינתיים את הסחורה מבחינת התביעה: "אמרתי אל 
תצפו שאביא ראיית זהב לפרשיית שוחד, כשאני לא חושב שיש שוחד", העיד חפץ 

במהלך החקירה הנגדית  עוד אמר: "לשים סיקור חיובי בנוסחה של שוחד זה על גבול 
ההזיה. אני הרבה שנים בתקשורת ואני מכיר יחסי קח-תן. אני חשבתי שזה על גבול 

אג'נדה של רשויות החקירה"  במהלך החקירה הנגדית הודה חפץ: "נתניהו מעולם לא 
שוחח איתי על ענייני רגולציה ולו ברמז" | עמ' 10

במפלגות החרדיות החליטו להעלות הילוך במאבק נגד הממשלה

פחות משנה חלפה מאז נכנס רב ניצב 
משט כמפכ"ל  לתפקידו  שבתאי  ־קובי 

רת ישראל, שנה בה נאלץ להתמודד עם 
אירועי 'שומר החומות' ועם אסון מירון, 

יחידים ועם אכיפת תק ־עם גל פיגועי 
נות הקורונה המשתנות חדשות לבקרים, 
וכל זה במקביל לפעילות השוטפת של 
המשטרה, שאם להתבטא בעדינות, לא 
נודעה עד אז בשמה הטוב. בפרט בכל 

הנוגע להתנהלות מול המגזר החרדי.
של  בהיסטוריה  לראשונה  השבוע, 
המפכ"ל  נפגש   )!( ישראל  משטרת 
התקשורת  נציגי  עם  אישיות  לשיחות 
נחמיא  זו  )בהזדמנות  והדתית  החרדית 
שבתי  החרדי,  למגזר  המשטרה  לדובר 

והסי תפקידו  שמתוקף  ־גרברצ'יק, 
בעבודה  לעסוק  לרוב  נאלץ  טואציה, 

־שחורה של כיבוי שריפות והרגעת הרו
הראויים  התהילה  לזרי  זוכה  ולא  חות, 
נחשף  בה   – זו  נכבדה  במה  ומעל  לו(, 

־בזמנו מינויו הצפוי של שבתאי לראשו
נה – מן הראוי להביא גם את דבריו.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

 הישיבה המשותפת של ש"ס ויהדות התורה 



אוהבים לטפס?
welcome to theexperienceexperience

בואו לקיר טיפוס המדהים בירושלים

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

possibleNever
Sometimes Difficult

הקיר הכי גבוה בירושלים

קירות טיפוס בהובלה    
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית    

קירות בולדר 

מתחם כוח וכושר

ההרשמה לחוגים בעיצומה!
 מהרו והבטיחו מקומכם בחוג טיפוס הכי מעצים שיש 

לכל הגילאים ולכל רמות הטיפוס



תוכן שיווקי

חדש!
בטעם מלבי

נהדר

הליכה, ריצה, שחייה... לא משנה מהי הפעילות הגופנית האהובה עליכם, מומלץ לכל מי 
שעוסק בפעילות גופנית להגדיל את כמות החלבון. יש הרבה דרכים לספק לגוף את הצורך 
הזה, אך עבור מי שמחפש הרבה חלבון ומעט קלוריות, GO של תנובה, שמגיע כעת בטעם 
חדש ומעולה - מלבי, הוא דרך קלה, חסכונית בקלוריות וטעימה להפליא, לקבל את החלבון 

הנדרש לאחר פעילות גופנית.

מומלץ לכל מי שעוסק בפעילות גופנית להגדיל את כמות החלבון.
ההמלצות לכמות החלבון היומית הנדרשת תלויה בעיקר במשקל ובסוג האימון.

הגיע הזמן לחלבון!
צריכת חלבון חשובה הן לאחר פעילות אירובית הכוללת 
פעילויות  לאחר  והן  אופניים,  על  רכיבה  שחייה,  ריצה, 
במידה  בגוף  ייספג  שהחלבון  כדי  מכשירים.  אימון  של 
הנדרשת  החלבון  כמות  את  לחלק  צריך  המיטבית 
גופנית  פעילות  לאחר  כאשר  היום,  כל  פני  על  לגופנו 
בין 30 ל-60 דקות לאחר האימון, בהן תהליכי בניית  יש 
השריר נמצאים בשיאם. המנה המומלצת לצריכה לאחר 

פעילות גופנית היא 20 גרם חלבון.

אל  גופנית  פעילות  מסיימים  שאתם  הבאה  בפעם  אז 
ההבדל.  כל  את  שעושה  וטעים  איכותי  חלבון  לצרוך   תשכחו 

!GO ,קדימה

גביע יוגורט GO מכיל 20 גרם חלבון - המנה 
המומלצת לאחר פעילות גופנית ועד 110 

קלוריות בלבד!

דוגמא לאדם ששוקל 80 ק"ג כמות חלבון לק"ג משקל גוף סוג פעילות

96-112 גר' חלבון ביום 1.2-1.4 גר' חלבון אירובי - כגון ריצה, אופניים

120-136 גר' חלבון ביום 1.5-1.7 גר' חלבון כח - כגון אימון מכשירים

64 גר' חלבון ביום 0.8 גר' חלבון כלל האוכלוסייה ללא פעילות

היכון,  !היכון,  !
מוכנים?מוכנים?
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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

"אנחנו מתריעים כבר שנים על נושא 
אבטחת המידע ברשויות המקומיות"

ע"פ הדיווח בעיתון כלכליסט: חצי מהרשויות המקומיות כושלות בהגנה על המידע הפרטי של האזרחים  רשות הפרטיות בחנה 70 רשויות מקומיות 
המנהלות את המידע של כ-5 מיליון תושבים: "על רקע התגברות תקיפות סייבר, אירועי אבטחה ודליפות מידע על אזרחים במאגרי מידע רגישים, ניצב 

בפני המדינה תמרור אזהרה"  במרכז השלטון המקומי אומרים: "הנושא דורש התייחסות ממשלתית, שלצערנו עד היום לא ניתנה כראוי"

מאת: אלי כהן

לא  בישראל  המקומיות  מהרשויות  כמחצית 
כך  הפרטיות,  להגנת  החוק  בדרישות  עומדות 
הפרטיות  רשות  שביצעה  מעמיק  ממחקר  עולה 
של משרד המשפטים, האחראית על יישום החוק. 

כך דווח בעיתון כלכליסט. 
על פי המידע שפרסמו חוקרי הרשות, כמחצית 
נמוכה בהוראות  )48%( עמדו ברמה  מהרשויות 
או  מידע,  לאבטחת  בנוגע  הפרטיות  הגנת  חוק 
לא משקיעות מספיק  הרשויות  אחרות:  במילים 
באמצעי הגנת סייבר כדי להגן על המידע שלכם 

שהן שומרות במחשביהן.
מנהלות  המקומיות  הרשויות  כלכליסט,  ע"פ 
את המידע הפרטי של כל אזרחי המדינה. למעשה 
המקומיות,  הרשויות  הפנים,  ממשרד  חוץ 
מחזיקות  מקומיות,  ומועצות  עיריות  שכוללות 
ביותר  והמפורט  הגדול  הפרטי  המידע  בהיקף 
שניתן למצוא, בין אם בפרטי הארנונה, חשבונות 
לרשויות  לרוב  שייכים  המים  )תאגידי  המים 
המקומיות( ובין אם במידע על ילדים הרשומים 
במערכות החינוך המקומיות. למעשה מידע של 
הנתונים של  כל  את  כמעט  כולל  מקומית  רשות 

תושב המקום, מהלידה עד המוות. 
כ-70  בדק  הפרטיות  רשות  הפיקוח של  הליך 
של  המידע  את  שמנהלות  בישראל,  רשויות 
למעלה מ-5 מיליון תושבים. כשלים אלה נהפכו 
לכמה  והביאו  האחרונות  בשנים  נפוצים  למאוד 
מאירועי הסייבר החמורים במדינה מאז ומעולם. 
הרשות  ראש  מ"מ  ווגמן,  שלומית  ד"ר  לדברי 
להגנת הפרטיות, "בעת הזו, על רקע התגברותם 
ודליפות  אבטחה  אירועי  סייבר,  תקיפות  של 
ניצב  רגישים,  מידע  במאגרי  אזרחים  על  מידע 

בפני המדינה תמרור אזהרה".
מחזיקות  הרשויות  כי  ב'כלכליסט'  דווח  עוד 
כולל  תושביהן,  על  ורגיש  היקף  רחב  במידע 
מידע ממרשם האוכלוסין הכולל מידע אישי כגון 
מספרי תעודת זהות, כתובת מגורים, דרכי יצירת 
קשר, מצב הנכסים ובעליהם, לרבות שווי הנכס, 
קיומה של משכנתא, נתונים על גבייה ואכיפתה, 
בלשכות  הטיפול  על  מידע  תלמידים,  על  מידע 
הרווחה, ואף מידע על ייעוץ פסיכולוגי וסוציאלי 

שמקבלים התושבים. 

הרשויות  כלכליסט,  מדווח  לכך,   בנוסף 
שונים  מתחומים  רבים  מידע  במאגרי  מחזיקות 
המאפשרים  ועוד,  דיור  חינוך,  רווחה,  כגון 
הצלבה של פרטי מידע, דבר המגביר את החשש 
לשימוש במידע הקיים לצרכים החורגים ממטרת 
אף  הרשויות  כי  העובדה  המקורית.  איסופו 
נעזרות לעתים קרובות בנותני שירותים חיצוניים 
מאפשרת, במצבים מסוימים, חשיפה של גורמים 
הרשות  במאגרי  הקיים  רגיש  למידע  נוספים 

המקומית.
בין אם מדובר בפריצה לשרתי חברת הביטוח 
שירביט, פריצה לגופים כגון תע"א או המתקפה 
האחרונה על בית החולים הלל יפה, שבמסגרתה 
קרס מערך המחשוב של בית החולים ונגנב מידע 
לבעיה  הפכו  סייבר  פריצות   - המטופלים  על 
ופרטים של מאות אלפי  מידע  רוחבית שחשפה 
ולעברייני  עוינים  לגורמים  היתר  בין  ישראלים, 
בדרישות  הרשויות  של  העמידה  חוסר  סייבר. 
על  להגן  כדי  ביותר  הבסיסיות  המידע  אבטחת 
מאגרי המידע שבידיהן מוסיף עוד סיכון שהמשק 

הישראלי לא באמת זקוק לו כיום.
המחקר  ממצאי  בכלכליסט,  הדיווח  ע"פ 
למעלה  שבהן  גדולות,  רשויות  כ-33  מקיפים 
של  בינוניות  רשויות  עשר  תושבים;  אלף  מ-42 

יותר  ו-27 רשויות קטנות  42-30 אלף תושבים; 
"בכל  תושבים.  אלף  ל-30   3,000 בין  הכוללות 
משמעותיים  ליקויים  נמצאו  שנבדקו  הרשויות 

המצריכים תיקון", ציינו ברשות. 
קריטריונים  חמישה  כלל  הפיקוח  הליך 
אבטחת  הפרטיות:  הגנת  בתחומי  עיקריים 
גופים  בין  מידע  העברת  ארגונית,  בקרה  מידע, 
ציבוריים, ניהול מאגרי מידע, עיבוד מידע אישי 
ניהול מאגרי  במיקור חוץ, במקביל לבחינה של 
מצלמות מעקב במרחב הציבורי על ידי הרשויות. 
אפילו  הממצאים  האחרונה,  הנקודה  לגבי  אגב, 
מהרשויות   )54%( כמחצית  רק  יותר:  מדאיגים 
מעקב  במצלמות  שימוש  שעושות  המקומיות 

במרחב הציבורי עומדות בדרישות החוק.
עוד דווח ב'כלכליסט' כי ברשויות המקומיות 
מאשימים  ואף  באחריות,  להכיר  ממהרים  לא 
לעמוד  להן  לא מסייעת  בכך שהיא  את המדינה 
בדרישות. על פי מרכז השלטון המקומי, המייצג 
"אירועי  בישראל,  המקומיות  הרשויות  כל  את 
גוף  במדינה  שאין  הבהירו  האחרונים  הסייבר 
לרבות  בנושא,  מדויקות  הנחיות  שנותן  מאורגן 
מידע  למאגרי  פריצות  רחבה.  הגנתית  תשתית 
מחייבות  ועמותות  חולים  בתי  באוניברסיטאות, 
התייחסות באמצעות כלים תקציבים ותשתיתיים 

המקומי  השלטון  מרכז  סדור.  מערך  והפעלת 
המידע  אבטחת  נושא  על  שנים  כבר  מתריע 
ברשויות המקומיות ודורש התייחסות ממשלתית, 

שלצערנו עד היום לא ניתנה כראוי". 
אחיד  הגנה  במערך  מהותי  צורך  ישנו  "כיום 
הגנת  בהיבטי  בישראל  הרשויות  כלל  עבור 
והסייבר. מרכז השלטון המקומי, כמי  הפרטיות 
עצמו  על  לקחת  מוכן  הרשויות,  את  שמייצג 
ויוביל  לרשויות  שיתכלל  הגנה  מערך  הקמת 
מלאה  הגנה  מערכת  להקמת  כוללת  תוכנית 
קשר  ללא  הרשויות,  שכל  כך  המדינה,  בשיתוף 

לגודלן, יקבלו את ההגנה המיטבית.
העורף  פיקוד  בשיתוף  פועלים  כבר  "אנו 
הממשלה  שגופי  מצפים  ואנו  הסייבר,  ומערך 
יצטרפו וייקחו חלק על ידי ריכוז משאבי ההגנה 
על הנתונים של התושבים ברשויות במקום אחד, 
באמצעות צוות מקצועי. אנחנו קוראים למשרדי 
הפנים והמשפטים לפעול איתנו כדי שהרשויות 
משרדי  שמקבלים  הגנה  אותה  את  יקבלו 
הממשלה. כפי שאין צבא לכל רשות בנפרד, גם 
במקרה הזה יש להקים באמצעותנו מערך סדור 

אחד לכלל הרשויות".

בעקבות מחקר מעמיק שביצעה רשות הפרטיות של משרד המשפטים, במרכז השלטון המקומי אומרים: 

יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס | צילומים: דוברות 
המרכז לשלטון מקומי

בכינוס עבר של המרכז לשלטון מקומי



שגרה זה טוב 
לילדים

מחסנים ושומרים על 
השגרה בשביל הילדים
מעכשיו, גם ילדים מגיל 5 מתחסנים נגד קורונה

אתר 2700*
כללית

אפליקציית 
כללית

קובעים תור עכשיו



ה' טבת תשפ"ב 69/12/21 בחולון בת ים

מסיבת חנוכה מפוארת ומרגשת נערכה ע"י ארגון 
חיים לילד לעשרות חולים ובני משפחותיהם 

מאת: יחיאל חן

מסיבת חנוכה מרגשת ומיוחדת התקיימה בנר רביעי של חנוכה 
באולמי נאות ירושלים בבני ברק ע"י ארגון "חיים לילד" לילדים 

ולמשפחות של חולי סיסטיק פיברוזיס ומחלות ריאה.
כמיטב המסורת הוכנה תכנית עשירה ומיוחדת על מנת לשמח 
יום  סדר  עם  השנה  ימות  בכל  המתמודדים  החולים  הילדים  את 
ופיזיותרפיה.  עמוס בטיפולים, אשפוזים, מחוללי חמצן, תרופות 
למשך כמה שעות יכלו הילדים החולים, כמו גם כל בני משפחתם, 
לשכוח מסדר היום האינטנסיבי וליהנות משעות של שמחת חנוכה 

אמיתית.
את ארגון האירוע נטל על עצמו איש החסד הרב חונא דייטש 
שינעימו  לאמנים  לאולם,  דאג  השנה  וגם  הארגון  למען  שנרתם 

לחולים, למתנות ולסעודה כיד המלך לאורך כל האירוע.
מנת  על  היקר  מזמנם  הקדישו  והיהודי  החסידי  הזמר  גדולי 
הפלא  ילד  ברגר,  יוסי  ישראל,  חיים  ובהם  החולים  את  לשמח 
בנצי קלצקין, חברי מקהלת מלכות בניצוחו של הרב פנחס ביכלר 
נגנים  חמישה  עם  שמחה",  "פול  התזמורת  של  מוזיקלי  ובליווי 

בניצוחו של שמוליק לוטרמן.
הבמה  אל  זה  אחר  בזה  הזמרים  עלו  אחדות,  שעות  במשך 
והפליאו בשירתם, כאשר עשרות הילדים החולים, יחד עם עשרות 
המתנדבים המסורים ובני משפחות החולים, רקדו במעגלי שמחה, 
הקוזאקים  וריקוד  פעלולנים  הופיעו  הריקודים  כדי  תוך  כאשר 
לקול  שמחה  של  אנרגיות  והוסיפו  הריקודים  במעגלי  שהשתלבו 

מחיאות הכפיים של הילדים.
דוכני  ולהוריהם  לילדים  המתינו  האירוע  אורך  לכל  כן,  כמו 
מלווים  הארגון  מתנדבי  כאשר  וסופגניות,  ממתקים  שתיה,  מזון, 
את הילדים אל הדוכנים על מנת לסייע להם ליהנות מהמטעמים 

שהוכנו עבורם. 
סקלר,  ראובן  הרב  הארגון  יו"ר  דברים  נשא  האירוע  במהלך 

של  בהצלחתו  וסייעו  חלק  שנטלו  האנשים  לכל  נרגשות  שהודה 
האירוע המיוחד, ובמיוחד להנהלת אולמי נאות ירושלים ר' שמואל 
קיסטר ולמנהל האירועים ר' ציון כהן, לאיש החסד ר' חונה דייטש 
שנרתם כמידי שנה לשמח את הילדים החוליםלר' אריאל דרעי ור' 
עמי מימון על שיתוף פעולה והמסירות המופלאה, לזמרים היקרים 
חיים ישראל, יוסי ברגר, ילד הפלא בנצי קלצקין, מקהלת מלכות 
בניצוחו של הרב פנחס ביכלר ותזמורת "פול שמחה", בניצוחו של 
שמוליק לוטרמן, מוטי פרידמן מנכ"ל ומפיק התזמורת פול שמחה 
בכל  החולים  את  המלווים  המסורים  המתנדבים  עשרות  וכמובן 
אירועי השנה של חיים לילד, ומעל הכל למזכירת הארגון המסורה 
להצלחת  כימים  לילות  שעשתה  קוריאט,  מזל  הגב'  והנמרצת 

האירוע.
במהלך דבריו ציין הרב סקלר כי מרגש ומפעים לראות בכל שנה 
את הילדים החולים מגיעים עם בני משפחותיהם ומניחים בצד את 
תלאות היום יום על מנת לשמוח במסיבת חנוכה השנתית. השמחה 

השנה  בכל  בפעילות  להמשיך  כוחות  נותנת  פניהם  על  השרויה 
באירועים, בטיולים וכמובן במחנה הנופש הרפואי המתקיים מידי 

שנה בשוויץ.
ובני  פיברוזיס  סיסטיק  לחולי  מסייעת  לילד  חיים  עמותת 
לבני  ולסייע  החולים  של  חייהם  את  להאריך  ע"מ  משפחותיהם, 
מקיימת  שנה  מידי  המחלה.  עם  הקשה  בהתמודדות  המשפחה 
העמותה מחנה רפואי בשווייץ. תכנית המחנה בנויה לטובת מטרה 
החולים.  של  בריאותם  את  ומשמעותי  ניכר  באופן  לשפר  אחת: 
במקביל מפעילה העמותה מלונית בשם ‘רגעים קסומים’, הנמצאת 
בים המלח. המלונית מאפשרת לחולים שהייה מסובסדת של מספר 
שבועות לטובת שיפור המצב הבריאותי, הודות לאקלים הייחודי 

של ים המלח.
רפואי  ובציוד  בתרופות  מסייעת  לילד'  'חיים  עמותת  כן,  כמו 
מצילי חיים, אשר אינם ניתנים להשגה במסגרת מערכת הבריאות 
הציבורית, יוצרת מפגשים לאורך השנה, יוזמת חופשות להורים, 

חופשות חגים, ומיטיבה עם החולים בבתי החולים.

במסיבת חנוכה מרגשת שהתקיימה באולמי "נאות ירושלים" הופיעו גדולי הזמר החסידי והיהודי ע"מ לשמח את הילדים חולי CF ובני משפחותיהם # יו"ר חיים לילד הרב ראובן סקלר: 
"מרגש ומפעים לראות בכל שנה את הילדים חולי CF. השמחה השרויה על פניהם נותנת כוחות להמשיך בפעילות כל השנה"

 שמחת החנוכה. במסיבת חנוכה של חיים לילד 

765996       קרן        125-6.5"

משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מגייס: 

מנהלי / מנהלות ביקורת         מבררי / מבררות תלונות 

בואו לממש את הפוטנציאל, 
הידע והכישרון שלכם
במשרד מבקר המדינה

ונציב תלונות הציבור, עם 
מגוון הזדמנויות לקריירה 

מרתקת ומאתגרת

פרסום מכרזים פומביים
72-73/2021  68-70/2021  50-65/2021

ציבורית, כלכלה, מינהל עסקים, מדעי  - משפטים, ראיית חשבון, מדיניות  במגוון תחומים 
אזרחית,  הנדסה  וניהול,  תעשייה  הנדסת  מחשבים,  הנדסת  מערכות,  הנדסת  המחשב, 

דוקטורנטים, מדעים מדויקים ועוד.

סגנ/ית מנהל אגף בתחום התקשורת החזותית
ובין היתר, לאנשים עם מוגבלות העומדים  "חלק מהמשרות מיועדות לאוכלוסייה מגוונת, 
האתיופית  הקהילה  לבני  החרדית,  לאוכלוסייה  בתקשי"ר,   35.211 פסקה  בהגדרות 

ולאוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית"

המועד האחרון להגשת מועמדות: כ”ו בטבת התשפ”ב, 30.12.21. 
המכרזים המלאים, ובכלל זה מספריהם, תנאי הסף והתנאים המחייבים הנוספים, מובאים באתר 

משרד מבקר המדינה בכתובת: www.mevaker.gov.il תחת הקישור מכרזים - דרושים. 



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

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

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

ילדים  אצל  המופיעה  רב-מערכתית,  דלקת  היא  )ִפּיְמס(   PIMS תסמונת 
ובני נוער שהחלימו מקורונה בין 4-6 שבועות לאחר ההחלמה, לפעמים 
גם אצל ילדים שעברו את הקורונה ללא תסמינים כלל. פימס מאופיינת ב:

יְמס מתפתחת בעקבות קורונה. יְמס מסוכנת לילד שלך. ִפּ ִפּ
החיסון מגן מפני קורונה. 
שמרי על הילד שלך!

לקביעת תור לחיסון נגד נגיף קורונה מגילאי 5 ומעלה פנו לקופת החולים.

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א פסק:

"צריכים לחסן את הילדים!"

חום גבוה
וממושך

אודם
בלחמית העין פריחה חולשה כללית

חזקה
כאבי בטן 

עזים והקאות



ה' טבת תשפ"ב 89/12/21 בחולון בת ים

עשרות תלמידי ישיבת נהרדעא 
סיימו יחד 70 מסכתות

נס גדול היה שם

מאת: יוסף טולידנו 

במוצאי  התקיים  ומרגש  היסטורי  מעמד 
השבת האחרונה באולמי דימול פלטינום ברמת 
נהרדעא,  ישיבת  תלמידי  בחורים,  כ-70  גן: 
סיימו ביחד לימוד של 70 מסכתות שנלמדו בין 

הסדרים.
אל האירוע המיוחד הוזמנו גם הורי הבחורים 
שרוו נחת מבניהם ששוקדים על לימוד התורה 
עשרות  יחד  לסיים  וזוכים  הסדרים  בין  גם 
את  לקיים  ביקשו  הישיבה  ראשי  מסכתות. 
לתלמידי  כהוקרה  אירועים  באולם  האירוע 

הישיבה על עמל התורה שלהם.
הישיבה  ראש  דברים  נשאו  האירוע,  במהלך 
הרב  הישיבה  ושמגיח  לנדא  ברוך  הרה"ג 
וציינו  וההורים  הבחורים  בפני  בורנשטיין, 
את  לראות  לב  מרנין  כמה  עד  יתירה  בחביבות 
שהוא  כזה,  למעמד  מגיעים  הבחורים  עשרות 
כל כולו שלהם, מתוך הצמיחה האישית שלהם, 
ולסיים  וללמוד  להמשיך  בחרו  הסדרים  שבין 

מסכתות שלא נלמדות בזמן סדרי הישיבה.
ההורים שהגיעו במיוחד ליטול חלק במאורע 
הרבה  ההשקעה  את  בגאווה  ציינו  המיוחד, 
והצוות  הישיבה  ראש  של  האדירה  והמסירות 
ומרצם  זמנם  כל  את  שמשקיעים  החינוכי, 
בכל  כיצד  רואים  וב"ה  התלמידים  להצלחת 
איכותיים,  תלמידים  הישיבה  מצמיחה  שנה, 

ששמם הולך לפניהם.
להודות  ההורים  ניגשו  האירוע  אורך  לכל 
לרבני הישיבה ובראשם לראש הישיבה הגר"ב 
הישיבה  של  והמסירות  ההשקעה  על  לנדא, 
שהצליחו  כ  ועל  הבחורים  של  להצלחתם 
על  תורה  בלימוד  להשקיע  בבחורים  להטמיע 
גאים  וכי הם  בין הסדרים,  חשבון הזמן שלהם 
בכך שהבן שלהם חובש את ספסלי בית המדרש 

בישיבה.
בשיאו של האירוע, נעמדו על הבמה הגדולה 
עשרות הבחורים וסיימו יחד 70 מסכתות לקול 
סיום  עם  הישיבה.  ורבני  ההורים  תשואות 
הנוכחים  כל  פצחו  הסיום,  שלאחר  הקדיש 
הישיבה,  ורבני  ההורים  הבחורים,  באולם, 
ארוכה,  שעה  שנמשכו  שמחה  של  בריקודים 
כאשר הליווי המוזיקלי באירוע הופקד בידיהם 
של אריק דביר ותזמורתו, יחד עם הזמרים ארי 

היל ורולי דיקמן.
בהנהלת הישיבה סיכמו את האירוע בגאווה 
גדולה וציינו את ההערכה העצומה שיש לרבני 
לנדא  הגר"ב  הישיבה  לראש  ובייחוד  הישיבה 
לעלות  הכלים  את  שמקבל  ובחור  בחור  לכל 

והתעלות ולהצליח בלימודים. 
ששמה  הישיבה  של  הגדולה  ההצלחה  לאור 
מציינים  נהרדעא  ישיבת  מנהלי  לפניה,  הולך 
גדולה,  בהצלחה  נסגר  השנה  הרישום  ב"ה  כי 
כאשר ב"ה יש שני שיעורים מלאים בשיעור א'.

מאת: יוסף טולידנו 

במרץ  האחרונות  בשנים  פועל  לאחים  יד 
ערביות  במדינות  המתגוררים  יהודים  בקרב 
לצד  זאת  כולו,  בעולם  ערבית  דוברי  ויהודים 
דוברי  יהודים  מול  אל  ורחבה  ענפה  פעילות 
ערבית במחנות פליטים שנולדו לאמא יהודייה 
ושואפים לחזור לזהותם ולעמם. הארגון מספק 
שונים,  מסוגים  דתית  ועזרה  יהודי  מידע  להם 
פריטי  ומשלוחי  בטלפון  תורה  שיעורי  כולל 

קודש לחגים, ועוד.
הקשר הגובר והולך עם יהודים דוברי ערבית, 
העלה את הביקוש למידע יהודי בשפה הערבית, 
ב'יד  סוגים.  במגוון  הלכתית  הדרכה  כולל 
שיתוף  יצרו  הם  הכפפה:  את  הרימו  לאחים' 
עשרות  שהפיק  יהדותון'  'ערוץ  עם  פעולה 
במגוון  שתורגמו  יהודיים  הסברה  סרטוני 
שפות, גייסו שחקנים דוברי ערבית ויצרו דיבוב 
בערבית לסרטון על חג החנוכה – מדוע חוגגים 
עוד  מה  החנוכייה,  את  מדליקים  איך  אותו, 
בהפצה  החלו  לאחים  ביד  ועוד…  בו  עושים 

הסרטון באמצעות הרשת וכן בשליחתו למאות 
שהוא  תוך  בקשר,  עומד  הוא  עמהם  היהודים 
נוספים.  ליהודים  הלאה  להעבירו  מהם  מבקש 
שלישית  מדינה  דרך  הארגון  העביר  במקביל 
ונוסח  חנוכיות  שכוללות  חנוכה,  ערכות  מאות 
הדלקת הנרות, ליהודים במדינות אויב – ובהן 

לוב, עיראק, תימן, לבנון וכורדיסטן.
אמיר, איש 'מחלקת שורשים' הדובר ערבית 
לרוב  ערב  בארצות  "יהודים  כי  אומר  שוטפת 
בהיחבא.  יהדותם  את  ומקיימים  בפחד  חיים 
גם  אנו  אבל  לארץ  לעלות  עוזרים  אנו  לחלקם 
במולדתו  להישאר  שרוצה  מהם  למי  עוזרים 
ולחיות בסתר כיהודי. בכל פעם אנחנו נדרשים 
הערכות  להעברת  יצירתיים  פתרונות  למצוא 
פעם  מדינות.  באותן  להשיגן  כמובן  ניתן  שלא 

זה ארבעת המינים, פעם זה חנוכיות".
'לא  שלנו  "הסיסמה  אומרים:  לאחים  ביד 
שאנחנו  הסיבה  זו  יהודי',  אף  על  מוותרים 
עושים מאמצים עילאיים כדי להגיע לכל יהודי 
עזרתנו  את  ומבקשים  אלינו  שפונים  ויהודייה, 

לשוב לעם ישראל".

באירוע מרגש ומיוחד שהתקיים באולמי דימול, נעמדו על במה אחת 70 בחורי ישיבת 
  נהרדעא וסיימו יחד 70 מסכתות שנלמדו בין הסדרים מול עיניהם של ההורים הנרגשים

הורי הבחורים ניגשו במהלך האירוע אל ראש הישיבה הגאון רבי ברוך לנדא שליט"א וציינו את 
ההשקעה הרבה והמסירות של ראש הישיבה ושל הצוות החינוכי המסור בישיבה 

כך חגגו בחשאי במדינות אויב את חג החנוכה: ארגון "יד לאחים" העביר דרך מדינה 
שלישית מאות ערכות חנוכה, שכוללות חנוכיות ונוסח הדלקת הנרות, ליהודים במדינות 

אויב – ובהן לוב, עיראק, תימן, לבנון וכורדיסטן

במעמד מרגש בנוכחות ההורים: 

 במעמד הסיום של תלמידי הישיבה 

למה למחזר רק בקטן?

המשרד להגנת הסביבה מרחיב את חוק 
הפיקדון גם לבקבוקי משקה גדולים.

המהלך יתרום לניקיון המרחב הציבורי 
ולהפחתת הפסולת המוטמנת.

תוכלו לפנות למוקד הפיקדון בשיתוף המועצה 
הישראלית לצרכנות באתר האינטרנט או בטלפון

03-5100190 

הגעתם לבית העסק ולא הסכימו לקבל מכם מכלי משקה ריקים 
מסומנים בפיקדון? לא החזירו לכם את דמי הפיקדון? 

אין להשליך מכלי משקה 
ריקים לפחים הירוקים

אריזות פלסטיק ריקות ומכלי 
משקה שאינם מסומנים יש להשליך 

למחזוריות ולפח הכתום 

חשוב! 

מהיום ממחזרים
בגדול!

מיום 1 בדצמבר 2021, כ"ז בכסלו תשפ"ב,
יחול מנגנון חוק הפיקדון גם על מכלי משקה 

בנפח מ-1.5 ועד 5 ליטרים )כולל(.

מומלץ להחזיר לבתי העסק מכלי משקה ריקים 
מסומנים בתווית "חייב בפיקדון" וציון סכום 

הפיקדון )עד 50 לכל לקוח(.

אפשר להחזיר לבית העסק כל מכל משקה 
ממותג שנמכר בבית העסק גם אם הוא נקנה 

במקום אחר.
בית העסק חייב להחזיר את דמי הפיקדון במזומן.

מכלי משקה יוחזרו לבתי עסק הגדולים
מ-28 מ"ר שמוכרים בהם מכלי משקה כגון 

חנויות הנוחות, רשתות השיווק וַמכולות.

שימו לב! לא תוכלו לקבל דמי פיקדון בעבור 
מכלי משקה שאינם מסומנים.
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התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם

*האירוח כולל ארוחת בוקר בלבד

בית הארחה באוירה קיבוצית 
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים

בואו ליהנות במנרה לודג'
רוצים לצאת לנופש?

סיורי עששיות ארוחת בוקר בריכה עונתית חדרי אירוח 

מתחם אקסטרים וטיפוס של רשת

מתחם נינג'ה קירות בולדר קירות באבטחה אוטומטית קירות בהובלה



ה' טבת תשפ"ב 109/12/21 בחולון בת ים

על הפרק: כינוס שלוש מועצות גדולי וחכמי התורה

עד המדינה ניר חפץ: אין דבר פלילי בתיק 4000

מאת: חיים רייך

ראשי וחברי הסיעות התכנסו ביום שני השבוע 
המאבק  צעדי  לתכנון  משותפת  חירום  לישיבת 
קום  מאז  ליהדות  ביותר  המסוכנת  בממשלה 
המדינה, החותרת בפועל להפרדת הדת מהמדינה 

ולמחוק ממנה כל זיק של יהדות.
הכינוס  בסיום  לתקשורת  שנשלחה  בהודעה 
נכתב: על דעת הסיעות הוחלט על הקמת מטה 
המדינה  להרס  "לא  שכותרתו  משותף  מאבק 
היהודית!" בו יהיו חברים נציגים משתי הסיעות, 

ובתיאום מלא עם הציונות הדתית והליכוד.
האמוניים  הכוחות  כלל  לגיוס  יפעל  המטה 
זעקת  את  שישמיע  היקף  רחב  ציבורי  למאבק 
העם היהודי בארץ ובתפוצות ויעמוד כגוש אחד 

כנגד החורבן הגדול של הממשלה.
הסיעה  בישיבת  דרעי  אריה  ח"כ  ש"ס  יו"ר 

הזמן  הגיע  אבל  שנה  חצי  "נאבקנו  המשותפת: 
כלי  בכל  ולהשתמש  במאבק  דרגה  לעלות 
המועצות,  כינוס  זה  אם  לנו.  שיש  המלחמה 
ועוד.  גדול  הסברה  קמפיין  גדולה,  עצרת  קיום 
ואנחנו  היסטורית  מצווה  במלחמת  אנחנו 
פה  אין  הקב"ה.  של  כבודו  על  להילחם  חייבים 
ח"כים  לראות  לי  מפריע  פוליטיים.  אינטרסים 
בחיים,  לו  שפוגעים  מי  איתם.  מדברים  מאיתנו 
לא פוגש את הרוצח שלו ומדבר איתו כאילו לא 

היה כלום".
אמר  גפני,  משה  ח"כ  התורה,  'יהדות  יו"ר 
בישיבה המשותפת: "אכן אנחנו נמצאים במצב 
יש  עושים.  אנחנו  מה  החלטות  לקבל  שצריך 
נושא  היה  אם  פה.  שמתנהלת  תרבות  מלחמת 
פוליטי - היינו נכנסים לקואליציה הזאת ומקבלים 
תפקידים, אנחנו לא נכנסו מסיבות אידיאולוגיות, 
אחד  זה  שלהם  המטרות  שלהם.  המטרות  בגלל 
המלחמה נגד נתניהו והשני זה להפריד את הדת 

מהמדינה".
לדברי ח"כ גפני, "הם הולכים על כל הקופה. 
לאט  הולכים  לא  הם  חלק.  על  הולכים  לא  הם 
של  הזה  החוק  עבר  מהר.  הולכים  הם  לאט, 
מלינובסקי שכל ראש ישיבה יכול לגייר, רב  של 
זה  את  לשים  מתביישים  לא  הם  ציונית.  ישיבה 
על השולחן, ואני לא חושב שיקום איזה יועמ"ש 
את  לחסל  אפשר  חוקתי.  לא  חוק  שזה  ויגיד 
הכשרות בישראל ועושה את זה אותה אחת שלא 

אוכל כשר, הם הולכים על הכל".
"ההיסטוריה תשפוט אותנו", הוסיף ח"כ גפני, 
"זה קרה במשמרת שלנו, שלא באשמתנו. אנחנו 
תהיה  שכן  שרוצה  הציבור  עם  יחד  באופוזיציה 
בכל  להילחם  שלנו  התפקיד  ויהדות.  מסורת 
הכוח, להוריד את כל הכפפות. אנחנו מדברים על 
מלחמה של היוונים והמתייוונים. צריכים להוריד 
את הכפפות וללכת על זה בכל הכוח. המלחמה 
היהודיים,  ולמוות  לחיים  באמת  מלחמה  היא 

האם אנחנו מאפשרים שהציבור היהודי בישראל 
אנחנו  שם  יהודיים,  חיים  לחיות  להם  תהיה 

נמצאים עכשיו".
מוקדי  את  להחרים  הציע  פרוש,  מאיר  ח"כ 
פעמי,  חד  לקנות  ולא  במשק  המרכזיים  הכוח 
ליברמן.  האוצר  שר  על  לחץ  להפעיל  מנת  על 
"מספיק שנכריז שיש להחרים יצרן אחד בלבד, 
יעמדו  והם  חודש,  למשך  בלבד  אחד  מפעל  או 
רגל שתחייב התערבות של משרד  בפני פשיטת 

האוצר", אמר ח"כ פרוש.
ח"כ אורי מקלב אמר בישיבה: "אנחנו חייבים 
חייבים  החריפות,  במלוא  הדברים  את  להגיד 
בין  ולהפריד  בארץ  הציבורים  כל  את  לאסוף 
ישראל,  מסורת  על  למלחמה  הפוליטי  העניין 
נצליח  אם  פוליטי,  דבר  אינה  הזו  המלחמה 
להעביר את המסרים והציבור הרחב לא יישם את 
זו תהיה  והמתווים שלהם  כל הרפורמות שלהם 

תשובה הולמת".

מאת: חיים רייך

משפט נתניהו: ביום שלישי השבוע, התייצב 
להמשך  השמינית  בפעם  חפץ,  ניר  המדינה  עד 
החקירה הנגדית. עדותו נועדה להציג את נתניהו 
כאשם וכמי שאינו כשיר לנהל את ענייני המדינה, 

כפי שטען יום קודם לכן.
אלא שבמהלך עדותו סיפק חפץ כמה אמירות 
שהפתיעו גם את פרקליטיו של נתניהו. האמירה 
דבר  כל  אין  שלדעתו  היא  חפץ  של  המפתיעה 
חושב  עדיין  ואני  "חשבתי   .4000 בתיק  פלילי 
לא  נתניהו  אם  לעולם  בא  היה  לא   4000 שתיק 
"קטונתי,  המדינה.  עד  אמר  ממשלה,  ראש  היה 
שלשים  היא  שלי  המחשבה  אבל  עד,  רק  אני 
גבול  על  זה  שוחד  של  בנוסחה  חיובי  סיקור 
מכיר  ואני  בתקשורת  שנים  הרבה  אני  ההזיה. 
אג'נדה  גבול  על  אני חשבתי שזה  יחסי קח-תן. 

של רשויות החקירה".
בהמשך ציין עד כמה נתניהו זהיר מפני דברים 
פליליים: "בכל מקום שהוא חושב שהוא מתקרב 
משם  ויברח  שבעתיים  זהיר  הוא  הפלילי  לרף 
"אני  נתניהו.  על  חפץ  העיד  קיצונית",  בצורה 

לנתניהו  כשאמרתי  אחד:  בדבר  לסייג  חייב  כן 
2000 מבחינת הגבלים  יש בעיה בתיק  שלדעתי 
עסקיים, ובכל הנושא שנקרא ז'אנר פרשה 1000, 
הפליליים  באזורים  מסתובב  שהוא  ידע  נתניהו 
כספי  את  לשדוד  לנסות  ביודעין  המשיך  והוא 

המדינה".
מעורב  היה  לא  נתניהו  כי  בעדותו  ציין  חפץ 
ראש  וגם  בכל הקשור למשרד התקשורת  בכלל 
היה  צפריר  איתן  במשרד,  נתניהו  של  המטה 
היה  לא  לדבריו,  השפעה.  יכולת  חסר  לדבריו 
קשר כלל בין הרצונות של אלוביץ להחלטתו של 
נתניהו להיות גם שר התקשורת, אלא בשל הלחץ 

של בני משפחתו לשמש גם כשר התקשורת. 
החלטתו  עצם  על  חפץ  ציין  עדותו  במהלך 
מדינה  כעד  שאני  "הבנתי  מדינה.  כעד  לשמש 
הולך לשלם מחיר כבד, כמו המיתוג שלי כבוגד 
אכן  הזה  המחיר  הדילמה.  קרנות  על  והייתי 

שולם".

 "אין לי ראיית זהב לשוחד" 
"נתניהו  חפץ:  אמר  הנגדית  החקירה  במהלך 

ולו  רגולציה  ענייני  על  איתי  שוחח  לא  מעולם 
ברמז", ובכך למעשה שומט את התזה העיקרית 

של התביעה.
שנותיך,  "בכל  חפץ:  את  שואל  צור  בן  עו"ד 
כשהיית עם משפחת נתניהו, הוא לא שוחח איתך 

על ענייני רגולציה".
חפץ: "מאמצע 2014, מעולם לא שוחח איתי 

על ענייני רגולציה של קבוצת בזק".
או  לאלוביץ'  מסר  לך  העביר  "ולא  צור:  בן 

אחרים בנוגע לקבוצת בזק".
חפץ: "נאדה, כמו שאומרים".

בהמשך החקירה הנגדית הקרין פרקליטו של 
נתניהו, עו"ד בן צור וידאו מהחקירה שבה נחקר 
עד  הסכם  חתימת  יום   ,2018 במרץ  ב-4  חפץ 
כי  לחוקר  חפץ  אמר  החקירה  במהלך  המדינה. 

אין לו ראיית זהב לשוחד.
אמירה  אמר  שלו  בפה  ביבי  "האם  החוקר: 
לבין  סיקור   - התן-וקח  יחסי  את  מבין  שהוא 

עסקת בזק-יס או הטבות אחרות?".
חפץ: "גם אם זה יפוצץ לי את העסקה, להביא 
אני  זה  לך את הראיה ברמה שאתה מבקש, את 

לא יודע לעשות".

הקרנת  לאחר  חפץ  את  שאל  צור  בן  עו"ד 
כיוון  מכל  לייצר  מנסים  "החוקרים  הווידיאו: 
אם  לסיקור  רגולציה  בין  שכורך  משהו  אפשרי, 

- אז, כמו שהשתמשת". 
חפץ: "אני מתאר את אותה סיטואציה אחרת. 
אותי  ולא  נתניהו  אני הבנתי שהם מחפשים את 
ניסחת  אתה  מפליל.  מידע  איזה  לדעת  ורוצים 
שקר.  דבר  לומר  לי  אמר  לא  אחד  אף  אחרת. 

הבנתי שדורשים להגיד את כל האמת".
עו"ד בן צור: "שאלו אותך פעם אחרי פעם בין 

כריכה בין סיקור לרגולציה". 
לא  שמעולם  חזרתי  בהגינות,  "תמיד  חפץ: 
כרך, יש מקרים אחרים שכן, לא בזק. ידע שהוא 

מסתובב באזורים הפליליים, וברח".
"'גם אני אפוצץ את  השופט בר-עם התערב: 

העסקה', מה משמעות המשפט?".
חפץ: "זה אומר, אני לא אשקר בשביל עסקה".

בר-עם: "זה מה שהבנת שמבקשים?". 
חפץ: "לא, ביקשו שאגיד את האמת".

תצפו  אל  אמרתי  יודע.  מה  "ידעתי  חפץ: 
לא  כשאני  שוחד,  לפרשיית  זהב  ראיית  שאביא 

חושב שיש שוחד".

ש"ס ויהדות התורה קיימו ישיבת סיעה משותפת • דרעי: "הגיע הזמן לעלות דרגה במאבק" • גפני: "אנחנו מדברים על מלחמה של היוונים והמתייוונים" • פרוש: "להחרים את מוקדי הכוח 
המרכזיים במשק" • מקלב: "להפריד בין העניין הפוליטי למלחמה על מסורת ישראל" • יו"ר ש"ס הציע במהלך הישיבה: כינוס מועצות גדולי וחכמי התורה של ש"ס, דגל התורה ואגודת 

ישראל יחד, קיום עצרת גדולה של כלל הציבור החרדי והשקת קמפיין הסברה גדול בקרב הציבור הכללי

עדותו של ניר חפץ לא מספקת בינתיים את הסחורה מבחינת התביעה: "אמרתי אל תצפו שאביא ראיית זהב לפרשיית שוחד, כשאני לא חושב שיש שוחד", העיד חפץ במהלך החקירה הנגדית 
• עוד אמר: "לשים סיקור חיובי בנוסחה של שוחד זה על גבול ההזיה. אני הרבה שנים בתקשורת ואני מכיר יחסי קח-תן. אני חשבתי שזה על גבול אג'נדה של רשויות החקירה" • במהלך 

החקירה הנגדית הודה חפץ: "נתניהו מעולם לא שוחח איתי על ענייני רגולציה ולו ברמז"

במפלגות החרדיות החליטו להעלות הילוך במאבק נגד הממשלה

הישיבה המשותפת של ש"ס ויהדות התורה 
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בסיס תמציות צמחים 

המתאימות למצבי דלקת



ה' טבת תשפ"ב 129/12/21 בחולון בת ים

עתירה לבג"ץ: 
לבטל האפליה 

נגד לומדי דיינות 
ורבנות

"כל אירועי הבואש בהפגנות היו 
נגד חרדים וערבים"

מאת: אלי כהן

ביום שלישי בבוקר הוגשה לבג"ץ עתירה נגד 
שר האוצר איווט ליברמן, שרת הכלכלה אורנה 
בעקבות  העבודה,  זרוע  על  והממונה  ברביבאי 
הכרה  לצורך  שהציבו  מוצדקות  הלא  הדרישות 
מעונות.  סבסוד  לטובת  ורבנות  דיינות  בלימודי 
ליעקב’  ‘אמת  הארגון  ידי  על  הוגשה  העתירה 
ועמותת שמורה בצירוף שני עותרים קונקרטיים 
זלמן  עוה"ד  באמצעות  מההחלטה,  הנפגעים 

בלאק.
כזכור, ארגון ‘אמת ליעקב’ עתר לבג"ץ לפני 
חודשים אחדים על עצם החלטתו של שר האוצר 
להחיל את הקיצוץ במעונות כבר מתחילת שנת 
דרשו  בבג"ץ,  דיון  בתום  הנוכחית,  הלימודים 
יידחה  לא  מדוע  לנמק  מהמדינה  השופטים 
הקיצוץ בשנה, ובשלב זה המדינה כבר הודיעה 

כי הוא לא יחל לפני ינואר 2022.
הקיצוץ,  החלת  מועד  על  הדיון  שמלבד  אלא 

לימודים  בעוד  נוספת:  אפליה  לרעה  בלטה 
אקדמיים ולימודי מקצוע מוכרים על ידי המדינה 
לצורך קבלת הסבסוד למעונות הילדים, לימודי 
הרבנות והדיינות – המהווים מקצוע תורני לכל 
רק  התמיכה.  ממבחני  בתחילה  נשמטו   – דבר 
 18.11.2021 בתאריך  שבועות,  כשלושה  לפני 
ידי  על  שהוגשה  הקודמת  העתירה  ובעקבות 
שהפעיל  מאסיבי  לחץ  עם  יחד  ליעקב’  ‘אמת 
מעודכנים  תבחינים  פורסמו  ארבל,  משה  ח"כ 
ודיינות, אך תחת  רבנות  לימודי  ובהם מופיעים 
הקשר  בשום  מופיעים  שאינם  חריגים  סייגים 

אחר.
הורה  נדרש  התמיכות,  מבחני  של   2.2 בסעיף 
את  לקבל  ומעוניין  לדיינות  או  לרבנות  הלומד 
כבר  לומד  הוא  כי  להוכיח  המדובר,  הסבסוד 
בחינת  לפחות  בהצלחה  עבר  וכי  לפחות,  שנה 
חובה אחת החל מינואר בשנה שקדמה להגשת 

הבקשה.
למעשה, יש כאן שלוש פגיעות נפרדות שנועדו 
ממי  שוויוני  לא  באופן  הסבסוד  את  למנוע 

שמעוניין להתמקצע בלימודי רבנות ודיינות: 1. 
שקודם  בשנה  כבר  יחלו  הלימודים  כי  הדרישה 
בניגוד לכל סטודנט בכל תחום  למתן הסבסוד, 
קודם  שנה  לימודיו  את  להתחיל  נדרש  שאינו 
עבר  שהלומד  מבחן  יוצג  כי  הדרישה   .2 לכן. 
מקצוע  בשום  קיימת  שאינה  דרישה  בהצלחה, 
לימודי. 3. הדרישה המחוצפת אף יותר, כי אותו 
מבחן יהיה אחד משלושת מבחני החובה )מתוך 
רבנות  לימודי  במסגרת  מבחנים(  עשר  שנים 
קיימת  שאינה  דרישה  כמובן,  זו,  גם  ודיינות. 

בשום מקצוע לימודי אחר.
מקומם  בתנאי  "מדובר  כי  טוענים  העותרים 
רשימת  נוגות...  מחשבות  המעלה  ופסול 
המדיניות  כי  ברור  בקול  זועקת  הלימודים 
סבירה  בלתי  פגיעה  היא  ההחלטה  מאחורי 
ונותנת  המוחלש  ובציבור  המוגבלויות  בבעלי 
כישרונות".  ובעלי  למצוינים  פסולה  עדיפות 
יורה  המשפט  בית  כי  מבקשים  הם  לסיכום, 
יקבלו  רבנות  ללימודי  הנרשמים  כי  "לקבוע 
כל  ללא  ללימודים,  הראשון  מהיום  סבסוד 

כי  לקבוע  לחלופין  אחר.  או  כזה  במבחן  תלות 
ניתן  בה  השנה  תהיה  למבחן  הרלוונטית  השנה 
במבחן  הצלחה  אף  כי  לקבוע  כן  כמו  הסבסוד. 

בחירה תזכה בסבסוד".
"הרדיפה  נמסר:  ליעקב’  ‘אמת  מארגון 
האישית של הציבור החרדי על ידי השר ליברמן 
כל  אם  שפורסמו.  בתבחינים  מילה  מכל  זועקת 
התעסוקה,  בשוק  הגברים  שילוב  הוא  העניין 
שלומדים  לגברים  דווקא  להתנכל  ולמה  מדוע 
רבנות ודיינות, שהם מקצוע מפרנס לכל הדעות? 
לסבסוד  זכאי  סינית  לפילוסופיה  סטודנט  למה 
שהוא  מהרגע  החל  לילדיו  יום  למעונות  מלא 
מתחיל בלימודים, ו’סטודנט’ לרבנות או דיינות 
חייב להוכיח שהוא לומד כבר שנה ועבר מבחן 
כי בג"ץ  חובה אחד בהצלחה? אנחנו מאמינים 
הקודמת  בעתירה  שעמד  כפי  לצידנו,  יעמוד 

וידרוש מהמדינה לשנות את התבחין הפסול".
בהחלטה  העתירה,  הגשת  לאחר  קלה  שעה 
בתגובה  לנמק  למשיבים  בג"ץ  הורה  מהירה 

מקדמית את עמדתם עד לתאריך  9.1.2022.

מאת:חיים רייך

הכנסת  מליאת  בפני  נאם  אייכלר  ישראל  ח"כ 
והציג דו"ח משטרתי חמור עם נתונים מדאיגים. 
שקיבלתי  מסמך  בפניכם  להציג  רוצה  "אני 
משטרתי  דו"ח  זהו  האזרח.  לזכויות  מהאגודה 
כל המקרים שבהם השפריצו בואש  כי  שמעלה 

על מפגינים זה או חרדים או ערבים.
אירועי   13 נרשמו  ל-2020   2018 השנים  "בין 
ערבים.  של  אירוע   1 חרדים,  מתוכן   12 בואש, 
מקרים  מחמישים  למעלה  נרשמו   2021 בשנת 
אפילו  נרשם  לא  וימניים.  חרדים  ערבים,  בהם 

מחאת  בבלפור,  שמאל,  בהפגנות  אחד  מקרה 
האתיופים או כל קבוצה אחרת".

ח"כ אייכלר סיפר: "אנשים רבים עוברי אורח 
נפגעו מבואש בגוף ובנפש מבלי שהיו מעורבים 
מהחומר  שנפגעו  תינוקות  בהפגנות.  בכלל 

החריף וכדומה.
"אני רוצה לצטט רק שתי עדויות כדי שתבינו 
מה המשמעות של בואש עבור הסביבה. מקרה 
לבית  גאולה  בשכונת  שהלכה  אישה  של  אחד 
מרקחת, ומכת"זית התיזה מי בואש למרחק כמה 
מטרים זה פגע בה, היא והתינוק נרטבו. התינוק 
צרח מכאבים וכל הפנים שלו האדימו מצריבה. 
במקרה אחר אישה העידה שבגדיה ניזוקו והיא 

מקרים  הרבה  עוד  ויש  עבודה  יום  הפסידה 
כאלו".

בהמשך דבריו ציין ח"כ אייכלר: "פה בכנסת 
שכל  ואמר  לימין  פעם  שייך  שהיה  שר  עמד 
אבל  רווח,  היא  בערבים  שמשקיעים  פרוטה 
לישיבות.  הכסף  על  ככה  אמרו  לא  הם  מעולם 
ההיפך, הם קוראים לזה סחטנות. היחס לחרדים 
מהיחס  יותר  גרוע  הוא  ישראל  במדינת  היום 
לערבים. הציבור החרדי פחות לגיטימי מהציבור 
נבנית  לא  ככה  החילוני.  המשטר  בעיני  הערבי 
משמעותה  שדמוקרטיה  משום  דמוקרטיה. 
זכויות לכל אדם, מגזר וקבוצה. מדינה שמתנהלת 

באפליה כזו, היא לא דמוקרטיה".

בניגוד לכל לימודי מקצוע אחרים, לומדי רבנות ודיינות יקבלו סבסוד למעונות יום רק אם החלו ללמוד שנה קודם לכן וכבר עברו לפחות בחינת חובה אחת 
בהצלחה ⋅ העותרים, ארגון אמת ליעקב באמצעות עו"ד בלאק: "הרדיפה האישית של הציבור החרדי מובהקת. מאמינים שבג"ץ ישנה את התבחינים" ⋅ 

בהחלטה מהירה הורה בג"ץ למשיבים לנמק בתגובה מקדמית את עמדתם עד לתאריך  9.1.2022.

אייכלר: "בין השנים 2018 ל-2020 נרשמו 13 אירועי בואש, 12 מתוכן חרדים, 1 אירוע של ערבים. בשנת 2021 נרשמו למעלה מחמישים מקרים בהם ערבים, 
חרדים וימניים. לא נרשם אפילו מקרה אחד בהפגנות שמאל, בבלפור, מחאת האתיופים או כל קבוצה אחרת"

עתירת המעונות 2: דרישה לביטול ההתניות החריגות בלימודי דיינות ורבנות

ח"כ ישראל אייכלר הציג דו"ח משטרתי חמור בפני מליאת הכנסת:

בבית המשפט העליון

בג"ץ 8368/21

כבוד השופטת ע' ברון לפני:

1. אמת ליעקב (חל"צ) העותרים:
2. עמותת שמורה (ע"ר)

3. ברוך זאב וין
4. אלחנן מעטוף

נ  ג  ד

1. שר האוצר המשיבים:
2. שרת הכלכלה והתעשייה

3. הממונה על זרוע העבודה 

עתירה למתן צו על-תנאי

עו"ד זלמן בלאק בשם העותרים:

החלטה

המשיבים יגישו תגובה מקדמית לעתירה עד ליום 9.1.2022.

ניתנה היום, ג' בטבת התשפ"ב (7.12.2021).

ש ו פ ט ת
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בג"צ 21/ ________ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בירושלים

נחתם ביום: 06 דצמבר 2021          

בעניין:            1.    אמת ליעקב חל"צ 516288420
מרחוב הרטום, 7, ירושלים, 9777507

עמותת שמורה ע.ר. 580640159 .2
מרחוב הפסגה, 36, ירושלים, 9638208

ברוך זאב וין ת.ז. 318329547 .3
מרחוב נתיבות שלום 10 עמנואל

אלחנן מעטוף ת.ז. 313306623 .4
מרחוב נתיבות שלום 8 עמנואל

ע"י ב"כ עוה"ד זלמן בלאק מ.ר. 84408 ואח'
מבית הראל רח' עם ועולמו 3, ירושלים 9546303

טל': 02-5025922; פקס: 02-5025923;
 דוא"ל: zalman@zblack.law            העותרים

                   - נ ג ד -  

שר האוצר, מר אביגדור ליברמן .1
שרת הכלכלה והתעשייה, גב' אורנה ברביבאי .2

הממונה על זרוע העבודה (בפועל), גב' גב' תאיר איפרגן .3

ע"י פרקליטות המדינה, מחלקת בג"צ
משרד המשפטים, רח' צלאח א-דין 29, ירושלים

טל': 02-6466603; פקס: 02-6466678;
המשיבים hcj-dep@justice.gov.il :דוא"ל

עתירה למתן צו על תנאי
ובקשה לקיום דיון דחוף

העותרים – נפגעים קונקרטיים וחברות ללא מטרת רווח, עותרים לבית המשפט הנכבד, בבקשה לתת למשיבים 

צו על תנאי, המורה להם לבוא וליתן טעם, מדוע לא יכריז ויורה בית המשפט הנכבד:

כי יבוטל סעיף 2.2 ל"רשימת לימודים בהתאם לסעיף 4.א. 5.2 למבחני התמיכה להשתתפות בשכר לימוד 

במעונות יום ומשפחתונים" (להלן "הרשימה"), בו נקבע כי חרף שהמשיבים מכירים בלימודים לרבנות ודיינות 

כלימוד התורם ליציאה לעבודה, על האב לעבור בהצלחה מבחן "חובה" בשנה הקודמת לשנת הלימודים כתנאי 

לקבלת הסבסוד. בית המשפט הנכבד, יתבקש לקבוע כי הנרשמים ללימודי רבנות יקבלו סבסוד מהיום 

הראשון ללימודים, ללא כל תלות במבחן כזה או אחר.

לחלופין יתבקש בית המשפט הנכבד, לקבוע תנאי ההצלחה במבחן יהיה בשנת הלימודים הרלוונטית – השנה 

בה ניתן הסבסוד. כמו כן, בית המשפט הנכבד יתבקש לבטל את הדרישה למבחן חובה, ולקבוע כי אף מי שעבר 

בהצלחה מבחן "בחירה" יזכה לקבל סבסוד.

- 1 -



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!

הערכה כוללת 2 מוצרים 
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
המכיל תמציות צמחים 

מובחרות המשפיעות על
חילוף החומרים בגוף

ועל תחושת הרעב.

xs.ttmisrael.com

-אקסטרה סמול

ק"ג
פחות

בחודש!
עד-5
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על סדר היום
אבי גרינצייג

קובי  ניצב  רב  נכנס  מאז  חלפה  משנה  פחות 
שנה  ישראל,  משטרת  כמפכ"ל  לתפקידו  שבתאי 
החומות'  'שומר  אירועי  עם  להתמודד  נאלץ  בה 
ועם אסון מירון, עם גל פיגועי יחידים ועם אכיפת 
תקנות הקורונה המשתנות חדשות לבקרים, וכל זה 
שאם  המשטרה,  של  השוטפת  לפעילות  במקביל 
להתבטא בעדינות, לא נודעה עד אז בשמה הטוב. 

בפרט בכל הנוגע להתנהלות מול המגזר החרדי.
משטרת  של  בהיסטוריה  לראשונה  השבוע, 
עם  אישיות  לשיחות  המפכ"ל  נפגש   )!( ישראל 
זו  )בהזדמנות  והדתית  החרדית  התקשורת  נציגי 
שבתי  החרדי,  למגזר  המשטרה  לדובר  נחמיא 
נאלץ  והסיטואציה,  תפקידו  שמתוקף  גרברצ'יק, 
שריפות  כיבוי  של  שחורה  בעבודה  לעסוק  לרוב 
והרגעת הרוחות, ולא זוכה לזרי התהילה הראויים 
לו(, ומעל במה נכבדה זו – בה נחשף בזמנו מינויו 
הצפוי של שבתאי לראשונה – מן הראוי להביא גם 

את דבריו.
הפגישה עם המפכ"ל נערכת יממה לאחר פיגוע 
לוחמי  שני  חיסלו  במהלכו  בירושלים,  הדקירה 
שדקר  לאחר  המחבל,  את  מג"ב 
באורח  אותו  ופצע  ישיבה  בחור 
בינוני. היה מי שניסה לייצר דרמה 
בחיסול  הלוחמים  את  ולהאשים 
אזריה,  אלאור  בנוסח  בעייתי 
הסיפור  את  גדע  שבתאי  אולם 
באבו ובמהירות הבזק, תוך שהוא 
אותם  ומלווה  ללוחמים  גב  נותן 
לאורך החקירה עד להחזרת נשקם 

האישי והענקת צל"ש כראוי. 
בלשכתו,  אותנו  מקבל  שבתאי 
המטה  של  החמישית  בקומה 
הארצי של משטרת ישראל, השוכן 
סמוך ונראה לשכונת שייח' ג'ראח 
השיחה,  במהלך  העתיקה.  ולעיר 
הוא מופרע לא אחת על ידי קציני 
עדכונים  לאוזניו  שיורים  המטה, 

בעניינים בהולים, לפי הצורך.
מספר  בתוך  חוויתי  "כמפכ"ל, 
שלא  ואתגרים  אירועים  חודשים 
שנות  בכל  אחרים  מפכ"לים  חוו 
המפכ"ל  מקדים  כהונתם..." 
שנפל  מירון,  לאסון  ומתייחס 
ספורים  חודשים  אחרי  עליו 
כמובן  מנוע  הוא  בתפקיד. 
משום  לפרטים,  מלהתייחס 
ועדת  בפני  עדיין  להופיע  שעליו 
אסון  הוא  במירון  "האסון  הממלכתית.  החקירה 
לאומי וכואב. אנו במשטרה אמרנו מהרגע הראשון 
שיש להקים ועדת בדיקה בלתי תלויה לבחינת כל 
הגורמים. אנחנו משתפים עם הועדה פעולה ונכבד 

כל ממצא והחלטה".
ישנה תחושה שהקרע שהיה בעבר בין הציבור 

החרדי למשטרה מצטמצם בהדרגה...
שבתאי מאשר: "עם כניסתי לתפקיד הקמנו את 
חטיבת הקהילות, מתוך תפיסת עולם רחבה שדוגלת 
על  המבוסס  שיח  והקהילה,  המשטרה  בין  בשיח 

אמון הדדי ופרויקטים משותפים. לצערי, המשטרה 
חלק  של  בשפתם  לדבר  ידעה  לא  שנים  במשך 
צעדי  עושים  אנחנו  וכעת  במדינה  מהאוכלוסיות 
ענק לחיזוק הקשר בין המשטרה לקהילות השונות 

- לרבות הזרמים השונים בחברה החרדית".
ומפרגן  המפכ"ל  מרחיב  הקשר,  חיזוק  אופן  על 
גם לפקודיו: "את המשימה הטלתי על הרב הראשי 
)ניצב  ועל הסמפכ"ל  רמי ברכיהו  נצ"מ  למשטרה, 
את  שמתכלל  א.ג.(  הדתי.  המגזר  בן  ביתן,  דוד 
הפעילות של חטיבת הקהילות. לפני מספר חודשים 
כל  בישראל,  הגדולים  הרבנים  מרבית  את  פגשנו 
אלפי  מאות  של  גדולה  קהילה  בראש  עומד  אחד 
יהודים מאמינים. השיח הזה הביא לשיתוף פעולה 
מעשי  באופן  שהתקבלו  ולהחלטות  משמעותי 
הגבלות  ועוד  התקהלויות  חיסונים,  של  בהקשר 

שהם הנחו את אנשיהם לקיים".
יחד  כעת  יושבים  "אנחנו  לעתיד:  מבט  גם  ויש 
וחושבים  בצוותי חשיבה,  החרדי  המגזר  אנשי  עם 
איך להפוך את השיטור שלנו למותאם יותר, שילוב 
את  לקיים  אפשרות  למשטרה,  חרדים  של  וקבלה 
השירות במשטרה לצד שמירת הדת והשבת ואפילו 
חשיבה על תחנת משטרה שומרת שבת שמאפשרת 

מתן שירותים לערים החרדיות".
אפרופו ערים חרדיות, האם התושבים החרדים 
בכותל  מתפילה  להימנע  צריכים  בירושלים 
היו  האחרונים  שבשבועיים  נזכיר  המערבי? 
או  בדרכם  מתפללים  נגד  ייעודיים  פיגועים  שני 
בפני  עומדים  שאנחנו  ונראה  מהתפילה  בחזרתם 

גל טרור מתעורר...
המפכ"ל  קובע  בכותל",  להתפלל  מסוכן  "לא 
אגב  שיש  כפי  ביטחוניים,  איומים  "יש  בנחרצות. 
כמשטרה  ואנחנו  במדינה,  מקומות  מעט  בלא 
כוחות  עם  ופועלים  האלה  האיומים  מול  ניצבים 
העיר  הביטחון.  את  ולחזק  לאפשר  בכדי  רבים 
רוויים כוחות  העתיקה בירושלים והכותל המערבי 
הנחושה  פעילותם  את  רואים  ואנו  ומג"ב  משטרה 

מול הטרור".
האירועים  בעקבות  ודרוכים  ערים  "אנחנו 
אנחנו  המצב  להערכות  ובהתאם  האחרונים 
מתגברים כוחות. ירושלים היא מוקד עדיפות גבוה 
על  לשמור  בכדי  הכל  לעשות  ונמשיך  במשטרה 

הביטחון של התושבים והמבקרים". 
הקרבה  את  חושף  שבתאי  לסיום, 
המסורת  כלפי  חש  שהוא  המיוחדת 
והיהדות: "למרות שאני ללא סממנים 
דתיים, אני נכד לרב מקובל מעיראק 
דברים  הם  ישראל  ומסורת  והדת 
גם  לליבי.  קרובים  מאוד  שמאוד 
זה, אחד הדברים שחרטתי על  בגלל 
שוויונית  אכיפה  הוא  כמפכ"ל  דגלי 
ללא הבדל בין האוכלוסיות במדינה".

לציין שבשנה  גם המקום  אולי  זה 
התלונות  בהדרגה  פחתו  האחרונה 
המשטרה  התנהלות  כלפי  שהושמעו 
כמה  כבר  החרדיים.  בריכוזים 
חודשים שלא תועדו אירועי אלימות 
חריגים כפי שהורגלנו אליהם בעבר, 

שני  יימשך,  ואנשיו  המפכ"ל  שמובילים  הקו  ואם 
הצדדים עשויים רק להרוויח.

סורר בביתו
מזכיר המדינה היהודי-אמריקני המיתולוגי, הנרי 
אלפרד קיסינג'ר, התבטא פעם בתסכול כי "לישראל 
אין מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים", כשהוא מכוון 
על  בעיקר  נקבעת  הישראלית  שהדיפלומטיה  לכך 
פנימה.  בבית  הישראלי  הפוליטיקאי  של  צרכיו  פי 
אין  שבישראל  גם  לומר  אפשר  לדבריו  כפרפרזה 
תיירות חוץ, רק תיירות פנים. תשאלו את גילת בנט.

הבעיה אינה בעצם נסיעתה של הגברת הראשונה 
כאזרח  הבלעדית  זכותה  זו  בחו"ל.  לנופש  וילדיה 
ומגבלות  כללי  על  המקפיד  חוק,  שומר  ישראלי 
ראש  של  המשילות  חוסר  הוא  הסיפור  הקורונה. 
גם בביתו,  איבד את המנדט  כי  הממשלה, שנדמה 
וכמו גם חוסר האמינות של התקשורת הישראלית, 
ראש  ש'רעיית  פתאום  נזכרו  ממנה  שחלקים 
הממשלה' היא בעצם אדם פרטי. הצחקתם את שרה 

נתניהו.
הנכס היחיד שהיה בידיו של בנט, לפחות בעיני 
פי  על  המתמעטים  וממצביעיו  מהעם  חלקים 
יותר  מתונה  וגישה  אחרת  התנהלות  הוא  הסקרים, 
כה  עד  נמנע  שהוא  העובדה  הקורונה.  בסוגיית 
לא  כמעט  הנוכחית  שהממשלה  סגרים,  מהטלת 
עצוב  כמה   – ואפילו  הציבור  על  מגבלות  הוסיפה 
וכאלו  קורונה  מכחישי  כמה  ישנם  חבריה  שבין   –
הנכס  את  הקורונה.  הכחשת  את  להכחיש  שנאלצו 

הזה נדמה שראש הממשלה איבד בשבוע האחרון.
עד כה רשמה הקורונה מאות מוטציות חדשות, 
על רובן לא שמעתם וגם לא תשמעו. המעטות מהן 
כנפוצות  שמסתמנות  אלו  הן  לכותרות  שמגיעות 
)הכולל  החדש  הוריאנט  כזה,  במקרה  גם  יותר. 
למעקב  זוכה  מקבילות(  מוטציות  מספר  לעיתים 
בשני  העולם,  ברחבי  הבריאות  שירותי  של  אדוק 
של  האלימות  ומידת  שלו  התפוצה  קצב  היבטים: 

הגרסה העדכנית ביחס למוטציות הקודמות.
כפי  לדאגה,  עניין  היא  חדשה  מוטציה  נכון, 
שזו  כמו  אבל  הבריטית.  המוטציה  גם  שהייתה 

מפכ"ל של כולם

המפכ"ל: "עם כניסתי 
לתפקיד הקמנו את 
חטיבת הקהילות, מתוך 
תפיסת עולם רחבה 
שדוגלת בשיח בין 
המשטרה והקהילה, שיח 
המבוסס על אמון הדדי 
ופרויקטים משותפים. 
לצערי, המשטרה 
במשך שנים לא ידעה 
לדבר בשפתם של חלק 
מהאוכלוסיות במדינה 
וכעת אנחנו עושים צעדי 
ענק לחיזוק הקשר בין 
המשטרה לקהילות 
השונות - לרבות הזרמים 
השונים בחברה החרדית"

מתחבר לשטח, 
שר המשפטים 
בוועידת תקווה 
חדשה | צילום: 
חיים ורסנו
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האחרונה התגלתה כמדבקת יותר אך פחות אלימה 
אפריקאית  הדרום  המוטציה  גם  מסוכנת,  ופחות 
'בהלת  שמצדיק  משהו  לא  לבטח  ככזו.  מסתמנת 
של  פתאומית  סגירה  כולל  ייחודית,  אומיקרון' 
נתב"ג בפני תיירים והרחבת הבידוד לשבים ארצה 
בדמות  הדמוקרטיה  קץ   – שמיים  שומו   – ואפילו 
אתם  שוב,  מאמינים?  לא  השב"כ.  איכוני  חידוש 

מוזמנים להתייעץ עם גילת בנט...

לא מאבד תקווה
ביום ראשון בערב, בשעה ששר המשפטים גדעון 
סער כינס את ועידת המפלגה הראשונה של 'תקוה 
חדשה', כאילו להכעיס, התפרסם בחדשות 12 סקר 
רחוק מאחוז החסימה  כך שהוא  על  נוסף המצביע 
מפתיע  אינו  לכשעצמו  הסקר  אחוז.  מחצי  ביותר 
במיוחד והוא ממשיך במרבית הנתונים את המגמה 
היציבה למדי בסקרים שהתפרסמו בחודש האחרון, 

כולל זה שהובא ונותח כאן בשבוע שעבר עד דק.
סער מודע היטב לבעייתיות בסיטואציה בה הוא 
נמצא: מצד אחד, למצביעיו אין על מה להתלונן, הם 
קיבלו בדיוק את מה שרצו – ממשלה ללא נתניהו 
למעשה,  כמובטח.  יותר  או  פחות  חקיקה  וקידום 
מבין מפלגות הקואליציה, סער יכול לסמן וי על הכי 
בניגוד  לפועל,  יצאו  שגם  בחירות  הבטחות  הרבה 
להתפתל  שנאלצים  הממשלה  בשולחן  לקולגות 

בשעה שהם מפרים הבטחה אחרי הבטחה.
מצד שני, גם לא בטוח שתהיה לאותם מצביעים 
הישראלי,  הבוחר  עבורו.  ולהצביע  להמשיך  סיבה 
או  מתון  ימין  כאנשי  המזוהים  בוחרים  על  בדגש 
אחת  לאתר  ובנטייתו  בהפכפכנותו  ידוע  מרכז, 
עבורה.  ולהצביע  עכשווית  טרנד  מפלגת  מה  לזמן 
כפי שחוו על בשרן לא מעט מפלגות מרכז בעבר, 
'קדימה'  דרך  עבור  והגמלאים,  המרכז'  מ'מפלגת 
ו'התנועה' וכלה בכחלון וב'כולנו', ששרידיה עודם 
מנווטים את דרכם בכנסת הנוכחית, כולל במסגרת 

'תקווה חדשה'.
שתי בעיות ניצבות בפני סער בבואו לבנות לעצמו 
האחת,  הזמן:  בסערות  מעמד  שיחזיק  יציב  'בייס' 
לא  שטח  בלי  מפלגה  לשטח.  חיבור  לייצר  עליו 
יכולה להחזיק מעמד באקלים הישראלי. שטח הוא 
גם המאפיין שמבדיל בין כולנו ליש עתיד, למשל. 
האם  מספינת  התנתק  והוא  מאחר  השנייה,  הבעיה 
המשפט  למערכת  בנוגע  פעולותיו  וגם  הליכודית, 
אינן זהות למחנה ממנו הגיע - עליו למצב את עצמו 
הישראלי,  הדעות  ספקטרום  על  מוגדר  במיקום 

ובעיקר, לנפק התחייבויות עתידיות בעניינים שונים.
נערכה  הראשונה  הסוגיה  עם  להתמודד  כדי 
הועידה המדוברת. כדאי לזכור שסער – עוד מימיו 
כעת,  גם  דבר.  לכל  שטח'  'חיית  הוא   – בליכוד 
ויו"ר  משפטים  שר  ממשלה,  ראש  סגן  בהיותו 
באופן  לענות  מקפיד  הוא  מלאה,  במשרה  מפלגה 
מאוד  מעט  פונה.  לכל  כמעט  זמין  ולהיות  אישי 
בעלת  מפלגה  לייצב  ביכולת  מחזיקים  אנשים 
וסער  סבירה להתמודד עם אחוז החסימה,  תשתית 
ללא ספק נמנה עליהם. לכן, למרות הסקרים, מוקדם 

עדיין להספיד אותו.
לסחוף  כה  עד  הצליח  שסער  לציין,  כדאי  עוד 
לסייג  חשוב  אמנם  רבים.  רשויות  ראשי  לרשימתו 
שאין בכך משום הבטחה להצלחה במישור הארצי 
)ע"ע כחלון(, וזאת בין השאר משום שראשי רשויות 
'על  כרגע  שנמצאות  לרשימות  להצטרף  נוטים 
הסוס' ויושבות על השיבר הממשלתי, מתוך שיקול 
אגואיסטי של השגת תקציבים וגיבוי כלכלי גרידא. 
מפלגות,  משמונה  שמורכבת  בקואליציה  עדיין, 

מדובר בבחירה מחמיאה למדי.
כמי  ידוע  מאידך,  בנט,  נפתלי  הממשלה  ראש 
באופן  בסקרים.  בעיקר  בו  תומכים  שהמצביעים 
בין שליש לחצי  בנט מאבד בקלפי  כמעט מתמטי, 
שצריך  מישהו  יש  אם  לפיכך,  התיאורטי.  מכוחו 
לעשות חושבים לאור ששת המנדטים מינוס שהוא 
שחשוב  כפי  עדיין,  דווקא.  בנט  זה  הרי  מקבל, 
להדגיש בהתייחס לכל סקר המתפרסם בימים אלו, 
הבחירות עודן רחוקות, ובתסריט האופטימי ביותר 
הן לא תתקיימנה לפני הקיץ הקרוב. די והותר זמן 

כדי לשנות מגמה, לייצר חיבורים ולסגור פערים.

המסביר לצרחן
את  בהרחבה  כאן  סקרנו  אחדים,  שבועות  לפני 
דין  ועורכי  ארגונים  קבוצת  של  המשפטי  ההישג 
נגד  ועתרו  לידיהם  היוזמה  את  שלקחו  חרדים 
הזמן  הגיע  כי  ציינו  הילדים.  במעונות  הקיצוץ 
גוף  ויקימו  ימסדו את העניין  שהמפלגות החרדיות 
משותף שיתמחה במאבקים משפטיים. השבוע, כך 
כזה  נוסף,  משותף  במוסד  הצורך  התעורר  נראה, 

שיתמקד בהסברה.
בישיבת סיעה משותפת של ש"ס ויהדות התורה 
בתרגיל  שימוש  תוך  שני,  יום  בצהרי  שנערכה 
ומערכת  לתקשורת  כניסה  איסור  של  השקוף 
הדלפות משומנת - כולל הקלטה מלאה, כדי ליצור 
עניין מדומה, עלה הנושא בחריפות. לאמור, אנחנו 

מנהלים מאבקים שלא מטרידים את הציבור החרדי 
בחוק  נפקותא  שום  אין  הממוצע  לחרדי  עצמו, 
הרבנות,  על  סומך  לא  הכי  בלאו  הוא  כי  הכשרות, 
עבורו  רלוונטית  לא  כלל  בדרך  הגיור  סוגיית  וגם 
כולם  הם  המאבקים  משכך,  לעין.  הנראה  בעתיד 
והדתי, אלא שהמוטבים –  עבור הציבור המסורתי 

ולפחות חלקם הגדול - אינם מודעים להטבה.
הללו  המאבקים  נתפסים  הכללי  בציבור 
כעימותים על שליטה וכסף. באופן פרטני, קל מאוד 
רק  הכשרות  חוק  מדוע  הממוצע  לחילוני  להסביר 
הוא  ואדרבה,  החרדים,  לבד"צים  כלכלית  מועיל 
החרדי,  המוצרים  סל  את  יותר  עוד  להוזיל  עשוי 

ולא רק בשופרסל... אבל באופן כללי, 
אין מי שלוקח את המשימה על עצמו 
בשפל.  מצויה  החרדית  וההסברה 
לגרור  עשוי  שהדבר  לציין  מיותר 

השלכות עתידיות בקלפי.
כאן,  עד  ששרדו  ממכם  לאלו 
לא  המשותפת  שבישיבה  לספר  נוכל 
זעמו  למעט  ממש,  של  פתרון  התגבש 
של דרעי על אלו מקרב חברי הסיעות 
ידידותי  ערוץ  על  ששומרים  החרדיות 
החלטה  ולמעט  הקואליציה,  נציגי  עם 
הסברה  מטה  הקמת  על  אופרטיבית 
משותף בו יהיו שני חברים מכל מפלגה 
בחירת  שהליך  לנחש  לנו  )תרשו 
ידרוש  לבדו  הרלוונטיים  החברים 
שבעה נקיים(, לא יצאה הבשורה מחדר 
מחשיבים  לא  אם   – הצפוף  הישיבות 
אי אלו הצעות קונקרטיות בנוסח "לא 
לחשוש להגיד את המילים הכי קשות" 
דת"  בנושאי  דיון  כל  "לפוצץ  )גפני(, 
את  לשרוף  רוצים  "הם  או  )אייכלר( 

השבת ואנחנו נדבר איתם?" )דרעי(.
שוב  להמליץ  לעצמנו  נרשה  וכאן 
הפרוטה  אמנם  החרדיות:  למפלגות 
אינה מצויה בכיסכם, עם זאת, יש יסוד 
סביר להניח שתצליחו לעמוד בעלויות 

הלא גבוהות במיוחד של הקמת מרכז הסברה חרדי 
הולם  והסברתי  תקשורתי  מענה  שייתן  מקצועי, 
ויועצים מנוסים  לציבור הרחב. לא מעט עיתונאים 
ישמחו להושיט יד )וגם כותב השורות נמנה בתוכם( 
ולא  על-מפלגתי  באופן  ייעשה  שהדבר  ובלבד 
לצורך קידומו האישי של אחד הח"כים )שזו כמובן 
היא  דנן  אבל במקרה  כמותה,  מאין  מטרה חשובה 

עשויה להזיק(.

עם הפנים למגזר החרדי, המפכ"ל וכותב השורות

עוד מהמפכ"ל: 
"אנחנו יושבים כעת 

יחד עם אנשי המגזר 
החרדי בצוותי חשיבה, 

וחושבים איך להפוך את 
השיטור שלנו למותאם 

יותר, שילוב וקבלה 
של חרדים למשטרה, 

אפשרות לקיים את 
השירות במשטרה לצד 

שמירת הדת והשבת 
ואפילו חשיבה על 

תחנת משטרה שומרת 
שבת שמאפשרת 

מתן שירותים לערים 
החרדיות"
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

הניסיון – כמנוף לעליה
ְמַכְרֶּתם  ֲאֶׁשר  ֲאִחיֶכם  יוֵֹסף  ֲאִני  ַוּיֹאֶמר 

אִֹתי ִמְצָרְיָמה )מה, ד(.
השבטים  על  עצומה  שאלה  ישנה 
שזה  דעתכם  על  העליתם  לא  איך  הקדושים: 
יוסף, הרי אתם רואים שלכל המצרים יש מראה 
המדבר  האיש  של  פניו  ממראה  שונה  פנים 
של  פנים  הם  שפניו  רואים  אינכם  וכי  אליהם! 
איש קדוש וצדיק, פנים של אדם שלא טמא את 

עצמו בתועבות מצרים? 
בראשית  זוטרתא  )פסיקתא  חז"ל  מזו,  יתרה 
ליוסף,  יהודה  נגש  שכאשר  מספרים,  יח(  מד, 
"בא לשלף חרבו ואינה נשלפת, אמר: זה צדיק 
אינה  שחרבו  בפלא  שמבחין  יהודה,  הוא". 
צדיק. הסתכל  עומד אדם  נשלפת, מבין שלפניו 
בפניו ותראה פנים קדושות, שלא דבקה בהם כל 

טמאה, ותסיק מיהו האיש!
יכלו  "ולא  אומר:  הכתוב  להבין,  צריך  עוד 
אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו". שבטי י-ה הם 
אנשים ישרים, מיישבים בדעתם, חיים בחשבון, 
הבהלה  פשר  מה  בהלה.  של  משג  אצלם  אין 

שתקפה אותם כאן?     
ברוך  עד שהקדוש  סומין  בחזקת  "הכל  אלא, 
הוא מאיר את עיניהם" )בראשית רבה נג, יד(. אם 
הקב"ה החליט להעלים מעיני האחים את זהותו 
יזהו אותו גם אם יעמדו אל  יוסף – הם לא  של 

מול עיניהם כל הסימנים וההוכחות שבעולם.
הבהלה שתקפה את האחים היתה, מכך שהם 
וטהרתו  קדשתו  על  שמר  שיוסף  לראות  נוכחו 
הם  מעתה,  מצרים.  טומאת  בתוך  שחי  למרות 
הסיקו בקל וחמר, שאם הם לא היו מוכרים אותו, 
נשאר  היה  יוסף  השנים  ושתים  עשרים  ובמשך 
בודאי  תורה,  אתו  ולומד  הקדוש  לאביו  צמוד 
יכול היה להעפיל למדרגה גבוהה פי כמה וכמה 

ממה שהגיע אליה בתוך מצרים! 
יוסף  יוסף: "אני  כלפי הכאב הזה, עונה להם 

הגעתי  מצרימה".  אתי  מכרתם  אשר  אחיכם 
אותי  שמכרתם  משום  דוקא  שהגעתי  למדרגה 
מצרימה, והיה עלי לעמד בפני נסיונות רוחניים 
קשים. הצלחותי אלו - הן שגדלו והרימו אותי.   

ניסיון  בפני  אדם  בן  מעמיד  הקב"ה  כאשר 
עליו   – למטה   וליפול  ממנו,  להישבר  במקום 
שהוא    - הקב"ה  לעליה!  כמנוף  בו  להשתמש 
לך  ושולח  אותך  אוהב   – עול  ואין  אמונה  א-ל 
איתות משמים, תזכרת, שאם תבין אותה, תתקן 
את הטעון תיקון, ותגייס כוחות לעמד בניסיון - 

תעלה מעלה מעלה!
המשברים  שכל  להבין  השכיל  הצדיק  יוסף 
שפקדוהו במצרים, באו כדי לתקן את מה שנאמר 
נערות,  מעשה  עושה  שהיה   - נער  "הוא  עליו: 
מתקן בשערו, ממשמש בעיניו, כדי שיהיה נראה 
ברוך  הקדוש  אותו  הציב  זאת,  לתקן  כדי  יפה". 
טומאת מצרים,  בתוך  ושתים שנים  הוא עשרים 
ערות הארץ, ועל ידי שהתגבר ושמר על קדושתו 

– התרומם אל על. 
אחיכם  יוסף  "אני  המלים  את  דורשים  חז"ל 
אשר מכרתם אתי" – יישר כחכם שמכרתם אותי, 
כששבר  למשה  הקב"ה  שאמר  המלים  וכדוגמת 
את הלוחות )שמות לד, א( "אשר שברת", ודרשו 
חז"ל )דברים רבה ה, יג(: "יישר כחך ששברת".

שם  למצרים.  אותי  שמכרתם  כחכם  יישר 
עליהם.  להתגבר  והצלחתי  ניסיונות  לפני  עמדו 
אותי  הוביל  זה  דוקא  חטאי.  את  תקנתי  בכך 
הגבוהה  הקדשה  ולמדרגת  הרוחנית  להתעלותי 

אליה העפלתי.
החלי שהביא לתרומה הגדולה

בני  בעיר  לבנות  החיים"  "אור  מוסדות  מנהל 
שנה  מדי  טס  היה  זצ"ל,  פרדו  משה  רבי  ברק, 
לצרך  עם  נדיבי  להתרים  כדי  הברית  לארצות 
החזקת אלפי הבנות שלמדו תחת חסותו ופיקוחו. 
באחת מנסיעותיו, לאחר שנחת בארצות הברית 

הרגיש הרב מחושים בגופו ונפל למשכב למשך 
מספר ימים. 

המתוחה  הדין"  "מדת  על  בלבו  הרב  הצטער 
עליו. עד שכבר הגיע לארצות הברית כדי להחזיק 
מיד  אולם  למשכב.  נפל  שם  ודוקא  המוסד,  את 
רחמנא  דעביד  מאן  שכל  בלבו  וקבע  התעשת 
שעושה  מה  כל  ע"א(,  נט  )ברכות  עביד  לטב 
ה'  רוצה  כנראה  עושה.  הוא  לטובה  הקב"ה 

יתברך שהדבר יעשה בדרך אחרת.
רופא  לרב  הזמינו  המקום  תושבי  בינתיים, 
יהודי שיטפל בו. הרופא היה מבגר לימים, מעל 
גיל שמונים, אך היה רחוק כרחוק מזרח ממערב 
יהדות לא  זיק של  ומצוות, שום  משמירת תורה 

היה בו. 
נגש הרופא לטפל ברב פרדו וראה שהרב לובש 
ציצית. השתומם הרופא ושאל בפליאה: "וכי יש 
אני  האלה?  הבגדים  עם  שהולכים  אנשים  עוד 
הבגדים  עם  הלך  שסבי  שנה  שבעים  לפני  זוכר 

הללו..."
הרב לא אבד את עשתונותיו וענה לרופא בקר 
רוח: "היום כלם מתקדמים, בני אדם מתקרבים 
ספר  המתקדמים".  בין  אני  ואף  היהדות,  לעבר 
לו מפעל ענק בתל  הרב לרופא, שבתחילה היה 
אליו  מגיע  היה  פעם  ומדי  בגוד,  לאביזרי  אביב 
תלמיד חכם לבקש תרומה למוסד לבנות רחוקות 
על  לשמר  שמטרתו  ומצוות,  תורה  משמירת 
ויעזבו  חופשיים  ספר  לבתי  ילכו  לבל  הבנות 

חלילה וחס את היהדות.
"הייתי נותן תרומות גדולות וחשובות לטובת 
אחד  שיום  "עד  פרדו,  הרב  ספר  מוסד",  אותו 
את  ולהקדיש  החנות  את  למכר  החלטה  קבלתי 
כל לבי ונשמתי לטובת פתוח המוסד והחזקתו". 
היה  ורגיל  ילדים,  היו  לא  פרדו  משה  לרבי 
לומר שהתלמידות  הן בנותיו. הוא נכנס להחזקת 
ונשמתו, אסף כספים מיהודים  המוסד בכל לבו 

עשירים בכל קצוות תבל ופתח את המקום ממוסד 
בו לומדות כשלושת  בנות, למוסד  של שלושים 
אלפים בנות, בתוך קמפוס ענק עם בניני מגורים 
וכתות למוד. ה' יתברך נתן לו חן מיוחד, וכל מי 
שהיה שומע על המוסד היה מתפעל ותורם בנפש 

חפצה. 
סיים רבי משה פרדו את דבריו לרופא ואמר: 
לעבר  מתקדם  אני  שגם  לגלות  נוכחת  "ובכן, 
אתה  גם  תפלין.  ומניח  ציצית  ולובש  היהדות 
במתנה  הרב  לו  נתן  אתה!"  גם  תתקדם  יהודי, 

תפלין מהדרות ובקש ממנו שיניחם בכל יום. 
והבטיח  הרופא,  של  ללבו  נכנסו  הרב  דברי 
לעבר  ויתקדם  התפילין  את  יניח  יום  שבכל 

היהדות. 
לאחר שלש שנים החליט הרופא לבקר בארץ 
החיים"  "אור  מוסד  את  לראות  ובקש  ישראל, 
לבנות שעליו שמע מהרב פרדו. הרב קבלו בסבר 
הרופא  המוסד.  בניני  בכל  עמו  וסיר  יפות  פנים 
התפעל מאד וגלה לרב שהוא עשיר גדול וערירי, 
ללא אשה וילדים, והוא רוצה לזכות להיות שתף 
במוסד הזה. "אני מקדיש את כל כספי למוסד", 

אמר הרופא. 
הברית  לארצות  נסיעה  אותה  כן,  כי  הנה 
נפל  פרדו  והרב  מאחר  ככישלון,  שנראתה 
כאשר  גדולה,  לישועה  להיות  הפכה  למשכב, 
בו בחוליו, תרם למוסד  רופא שבא לטפל  אותו 

סכום כסף גדול. 
לאדם,  רעה  מביא  יתברך  ה'  שאין  ללמדנו 
אלא גם בדבר שנראה הגרוע ביותר טמונה טובה 

גדולה. 
– פנינים לפרשת  ב'  )מתוך "משכני אחריך" חלק 

ויגש(. 



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

"וירא את העגלות"
 ממצרים "ויעלו  נאמר:  בפרשתנו 

אביהם,  יעקב  אל  כנען  ארץ  ויבואו 
ויגידו לו ... עוד יוסף חי וכי הוא מושל 
בארץ מצרים, ויפג ליבו כי לא האמין להם. וירא 
ותחי  אותו  לשאת  יוסף  שלח  אשר  העגלות  את 

רוח יעקב אביהם" )מה, כה- כו(.
מפרש רש"י: "סימן מסר להם במה היה עוסק 
כשפירש ממנו בפרשת עגלה ערופה. זהו שנאמר 
דבר  מקור  יוסף".  שלח  אשר  העגלות  את  וירא 
זה הוא מדברי חכמינו ז"ל במדרש )ב"ר צד ג'(: 
"אמר להם, אם יאמין לכם הרי מוטב, ואם לאו 
אתם אומרים לו בשעה שפרשתי ממך לא בפרשת 
עגלה ערופה הייתי עוסק? הדא הוא דכתיב וירא 

את העגלות ותחי רוח".
וצריך להבין: איך הוכיחו העגלות ליעקב בזה 
שעסקו בפרשת עגלה ערופה כשפירש ממנו יותר 

מסיפור האחים? 
שחיו  העשירים  מגדולי  אחד  על  מסופר 
בדורו של הגאון מוילנא שהוצע לו שידוך לבתו 
העשיר  בוילנא.  התלמידים  בחיר  עם  הצעירה 
שלח לקרוא אליו את הבחור והבטיח לו נדוניה 
הבחור  בלימודיו.  להמשיך  שיוכל  בכדי  ראויה, 
שהוקסם מההצעה הנדיבה נתן מיד את הסכמתו 
והדר,  פאר  ברב  התקיימה  והחתונה  לשידוך, 
כשהעשיר מצדו מקיים את הבטחתו לבני הזוג, 

והזוג ראו חיים יחדיו, משך מספר חודשים.
לפתע החתן החל למרר את חיי אשתו ולהציק 
פעמים  מספר  כוחם  את  ניסו  האשה  הורי  לה. 
בכדי להשכין שלום בין בני הזוג אך הדבר עלה 
יפה בידם לתקופה קצרה מאד. וכך נמשך הדבר 
נטש החתן  פעמים רבות, עד שביום בהיר אחד 

את אשתו בפתע פתאום, עזב את וילנא ועקבותיו 
לא נודעו. כך שאשתו נשארה עגונה בבית אביה.

שזקנו  יהודי  וילנא  לעיר  הגיע  שנים  כעבור 
שכמו.  על  ותרמילו  ללון  נוטה  כאזרח  מגודל, 
ארון  אל  וניגש  המדרש  בית  אל  נכנס  הוא 
לדפדף  והחל  הספרים  מן  אחד  הוציא  הספרים, 
נגשו  המדרש  בית  מיושבי  אחדים  קצרות.  בו 
עליכם",  "שלום  בברכת  פניו  את  וקידמו  אליו 
ובתוך כדי שיחה עמו היה נדמה להם כי ההלך 
הזה הוא חתנו של הגביר שעקבותיו נעלמו לפני 
כמה שנים... וכמובן שהבהילו את חותנו הגביר 
אל בית המדרש, וגם הוא על פי סימניו ותנועותיו 

זיהה את חתנו. 
התנהגותו  על  הגביר  בפני  התנצל  החתן, 
יפות  פנים  וקיבלו בסבר  לו  והלה סלח  הנלוזה. 
לרבות  הבית,  בני  שאר  גם  ביתו.  אל  והזמינו 
כבעל  אותו  זיהתה  הגביר,  של  בתו  האישה, 

נעוריה, ותרב השמחה במעונם.
עמו  נכנסה  שהאישה  אחרי  זאת  למרות 
אם  ליבה  בסתר  לפקפק  בדברים אחדים, החלה 
אכן האיש הניצב למולה הרי הוא בעלה האמיתי. 
אמנם הוא הזכיר לה כמה דברים שבינו לבינה, 
אך בכל זאת היה ליבה נוקפה אם אין האיש הזה 
הדברים  את  הסתם  מן  שמע  אשר  ונוכל,  רמאי 
מפי בעלה האמיתי, ולא ידעה מה להחליט וכיצד 
את  לפניו  והציעה  אביה  אל  פנתה  היא  לנהוג. 
ספקותיה כלפי ייחוסו האמיתי של ההלך.  בצר 
לו פנה אביה אל מעונו של הגאון מוילנא ושטח 

בפניו את המבוכה בה הם שרויים.
הגאון מוילנא ביקש שיביאו לפניו את ההלך, 
ולאחר שעמד על טיבו פטרו לשלום. כשמבקש 

מאבי האישה כי יאמר לבתו שתתנהג עם האיש 
בכבוד ובידידות אך תמתין עד שבת. 

והנחה  הגביר  אל  הגר"א  קרא  שישי  ביום 
לבית  עימו  האיש  כשילך  השבת  ביום  כי  אותו 
הכנסת יעסיק את עצמו בשיחה עם שמש ביה"כ, 
לו:  ויאמר  ההלך  אל  יפנה  השיחה  באמצע  ואז 
הקבוע  למקומי  בסמוך  ושב  לך  לי,  תמתין  אל 
בביה"כ, כאשר היתה באמנה איתנו! ונראה איך 

יפול דבר.
מוילנא.  הגאון  של  כעצתו  עשה  האישה  אבי 
כשהגיעו לביה"כ אמר לו: אל תמתין לי שב נא 
ידע  ולא  מאד,  התבלבל  הלה,  הקבוע.  במקומי 
לאן לפנות... ואבי האשה שחק בליבו והבין כי 

צדקה בתו בחששותיה ובפקפוקיה.
של  לביתו  שנית  ההלך  הובא  השבת  לאחר 
כי  הודה  קצרה,  שיחה  ולאחר  מוילנא,  הגאון 
שיקר. הוא סיפר שנפגש עם החתן מעיר פלונית, 
לבינה,  בינו  שהיו  הפרטים  כל  לו  נודעו  ומפיו 
וגם על אודות מצב החותן הגביר, ומשום שהוא 
החליט  קומתו,  ובגובה  פנים  בקלסתר  לו  דומה 
אחד מעשירי  חתנו של  להיות  מזלו,  את  לנסות 
וילנא ולהיות סמוך על שולחנו. הוא אף מסר את 
הכתובת המדויקת של החתן. ולאחר משא ומתן 
הושג גט פיטורין מהחתן האמיתי ובכך שוחררה 

האישה מעגינותה.
עלה  מדוע  הגאון,  של  תלמידיו  כששאלוהו 
בנושא המקום  דווקא  לנסות את האורח  בדעתו 
ואמר: כשנתתי את  שבבית הכנסת? ענה הגאון 
רמאי  לפני  עומד  כי  מיד  הבחנתי  באיש  עיני 
מיוחד במינו. וכששמעתי מפי הגביר כי האורח 
כי  הבינותי  לבינה,  שבינו  דברים  לספר  יודע 

עורמה  ובדרך  האמיתי,  הבעל  עם  נפגש  בודאי 
הצליח להוציא מפיו את הידיעות הללו.

כדי לברר את האמת החלטתי לנסותו, אם יכיר 
ברור  כי  וזאת  הכנסת.  בבית  תפילתו  מקום  את 
היה לי שעל דבר בקדושה, כגון מקומו שבביה"כ 
, לא עלה על דעתו של הנוכל לחקור ולדרוש את 
מחשבה  תעלה  לא  אדם,  של  במוחו  כי  הבעל. 
לחקור על מקום קדוש כבית כנסת בשעה שהוא 

מנסה לשקר ולהכשיל בת מישראל. 
דבר זה, ציין הגאון, למדתי מהמסופר בתורה 
על בני יעקב, שכאשר הגיעו לאביהם וסיפרו לו: 
"עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים" 
לאחר  להם".  האמין  לא  כי  ליבו  "ויפג  נאמר: 
יוסף  שלח  אשר  העגלות  את  "וירא  נאמר:  מכן 
לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם". ולכאורה, 
יש להבין, מדוע יעקב לא האמין להם בתחילה, 

ורק כאשר ראה את העגלות, אז חיתה רוחו?
אולם הכוונה בזה היא כפירוש רש"י: "סימן 
עוסק  היה  מאביו  כשפירש  יוסף.  להם  נתן 
את  לו  שמסרו  לפני  כי  ערופה".  עגלה  בפרשת 
הסימן הזה יעקב פיקפק בדבר, שמא נפגש האיש 
עם יוסף בנו, הצליח להוציא ממנו כמה פרטים, 
הכיר  מצרים  בארץ  למושל  שנהיה  הזה  והאיש 
יוסף,  הוא  כי  מלבו  בודה  והוא  יוסף,  אחי  את 
אולם כשמסרו  פנים.  לו בקלסתר  דומה  בהיותו 
לו האחים את הסימן שעסק עמו בפרשת עגלה 
ערופה, הבין יעקב כי אין כאן כל תרמית. כי רמאי 
שבקדושה.  בדברים  להתעניין  לבו  אל  יתן  לא 
ולפיכך: "ותחי רוח יעקב אביהם" - כי אז נתברר 

לו בוודאות כי הוא יוסף בנו ולא אחר.

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



במבחר 
משרות 

גדול 
במיוחד!

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

סוג 3

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

דרישות התפקיד:

מנהל/ת חשבונות
דרוש/ה

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

דרישות התפקיד:

סוכני/ות מכירות
דרוש/ה

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

דרישות התפקיד:

מעצב/ת
דרוש/ה

03-6162229 ||
נא לשלוח קו"ח

office@kav-itonut.co.il
פקסמייל

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

צמה
בעו

ים 
שיכ

ממ

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

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

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

דרישות התפקיד:

פקיד/ת גביה
דרוש/ה



ה' טבת תשפ"ב 189/12/21 בחולון בת ים

בפלות אחת אחת 

משפחת הבפלות של עלית מתרחבת ומתרעננת בטעמים 
חדשים ומפנקים, שיפתיעו את כל המשפחה, במיוחד עכשיו 
לקראת החורף. בהמשך להצלחת השקת מוצרי בפלות אחת 

אחת בציפוי שוקולד חלב )בכשרות חתם סופר(, החליטו בעלית 
להרחיב 

את 
הסדרה 
ולהשיק 

שני 
טעמים 

חדשים: 
בפלות 

אחת 
אחת עם 

קרם אגוזים ובפלות אחת אחת עם קרם קפה נמס , ארוזות 
אחת אחת במארז משפחתי מפנק. הטעמים החדשים הינם 
פרווה ומתאימים גם לבשריים וגם לטבעונים. בכל אריזה יש 

מינימום 20 יחידות של בפלות, מספיק לכל המשפחה – אחת לי, 
אחת לך! המארז המשפחתי מאפשר צריכה מדודה ושמירה על 

טריות מקסימלית של המוצר. גם בפלות אחת אחת מתהדרות 
בכשרות בד"ץ העדה החרדית. שימו לב לחותמת הכשרות 

בחזית המוצר!

מגן הוקרה 

בשבוע שעבר, בעיצומם של ימי החנוכה, התקיים כינוס מיוחד 
מטעם 'בוני עולם' בו הוענק למנכ"ל המרכז הרפואי שיבא 

פרופ' יצחק קרייס מגן הוקרה ע"י ארגון בוני עולם, על תרומתו 
בפעילות אנושית ומוסרית לרווחת עם ישראל ולבריאותו. לרגל 

הענקת מגן ההוקרה שיגר  לפרופ' קרייס גם הרב אלימלך 
פירר – יו"ר 'עזרא למרפא' איגרת הערכה: "את מרבית שנות 

חייך הקדשת לשמש שליח נאמן לרפואתו של העם היושב 
בציון ועשית זאת בתבונה, ברגישות ובנחישות כדי להעניק לכל 

מבקש עזרה את הטיפול הטוב והמקצועי יותר", כתב. פרופ' 
קרייס אמר לנוכחים בטקס כי "'בוני עולם' הוא ארגון מיוחד 
שיודע לעשות שני דברים חשובים שלא רבים יודעים לעשות 

ולשלב ביניהם. הדבר הראשון הוא לחבר את הציבור בשפה שלו, 
בתרבות שלו, בסביבה שלו, עם הצרכים ועם החסמים, שהרי זהו 

דבר לא פשוט בתחום מאוד רגיש. והדבר השני הוא לדבר עם 
הרופאים, עם האחיות, עם המנהלים עם אנשי המעבדה בכבוד 

ובדרך ארץ תוך שיתוף פעולה ועם הרבה חכמת חיים", אמר. 
"זכינו שנפלה בחלקנו הזכות לעבוד עם ארגון כמו בוני עולם" 

אמר והודה לרב אליקים לבנון על עשייתו הברוכה למען הציבור. 
"אני גאה להיות חלק מהשליחות הזאת", הוסיף.

היער הורוד וקרמל מלוח

רבע לשבע מוס, סדרת המוסים האהובה שהושקה בשנת 2020 
מתרחבת מתוך מטרה להמשיך להוביל כמותג עלית פורץ דרך, 

חדשני ייחודי ומפנק ומשיקה 
שני טעמים חדשים: מוס רבע 

לשבע קרמל מלוח - גלילי 
ופל במילוי מוס בטעם קרמל 

מלוח ובציפוי שוקולד חלב 
מעולה, ומוס רבע לשבע 

היער הורוד - גלילי ופל במילוי 
מוס בטעם וניל ופירות יער 

ובציפוי שוקולד מריר מעולה 
במהדורה מוגבלת. משפחת 

מוס רבע לשבע מתהדרת בכשרות בד"ץ העדה החרדית. שימו 
לב לחותמת הכשרות בחזית המוצר!

דגמים בחנות, למשל, 
מעילי צמר במחיר מיוחד 
399 ₪ בלבד, ומגוון סריגי 

הבייסיק ב-99 ₪ בלבד. 
מחכים לכם בסניפי הרשת 

ברחבי הארץ, בבני ברק 
ובירושלים, עם מבחר עשיר 

של דוגמאות במחירים 
אטרקטיביים. המבצע עד ח' 
בטבת 12.12.21. ההנחות לא 

כוללות צבירה/פריה של נקודות לחברי מועדון.

חגיגת ויטמינים לידיים קטנות

ילדים מטבעם אוהבים לשחק בחוץ, להשתולל, לגעת עם 
הידיים בחול, במתקני השעשועים ולא תמיד מקפידים על 

רחצת הידיים עם מים וסבון. בדיוק לשם כך מרחיבה ד"ר 
פישר את סדרת קידס המצליחה ומשיקה את קידס אל סבון 

ויטמינים לידיים– סדרת אל סבונים לידיים אשר מותאמת 
במיוחד לעורם של ילדים ומועשרת בקומפלקס ויטמינים 

ייחודי. סדרת קידס אל 
סבון ויטמינים לידיים 
לילדים, אשר פותחה 

במעבדות המחקר של 
ד"ר פישר, מסייעת 

בניקוי יסודי של העור, 
אינה מייבשת את 
עור הידיים, מזינה 

אותו ומעניקה לו מגע 
רך ומלטף ומראה 
בריא. התכשירים 

היפואלרגניים, נבדקו 
דרמטולוגית ועברו את מבדק סנסיטיב המעיד על התאמה 

לעור רגיש. בדומה לכל מוצרי סדרת קידס, הסדרה מועשרת 
בקומפלקס ויטמינים ייחודי - ויטמין A, C ו-E שהינם אנטי 

אוקסידנטים ומסייעים בהגנה מפני רדיקלים חופשיים, נזקי 
סביבה ויובש, למראה עור בריא וגמיש. בנוסף, מועשרת 

בוויטמין B3 ופרו ויטמין B5 המסייעים בהענקת לחות, רכות, 
גמישות ומראה עור חיוני ובריא. הסדרה מעוצבת בצבעים 
צבעוניים עם דמות של חיה חדשה ומשעשעת של פינגווין 

שובב ומגיעה בשלושה ריחות שילדים אוהבים: ריח מסטיק 
בזוקה, ריח מלון והריח המוכר והאהוב של סדרת קידס. תכולה: 

500 מ"ל, מחיר מומלץ לצרכן: 12.90 ₪, כעת במחיר היכרות- 
8.90 ₪ בנקודות מכירה רבות. להשיג ברשתות הפארם, 

רשתות השיווק, בתי המרקחת ובחנויות המובחרות.

מבצעי ענק 

בבר כל נהנים מכל הטוב וממבצעים חסרי תקדים לאורך כל 
השבוע. מבצע כאסח ומבצעי קנית נהנית לאורך כל השבוע: 

אורז בסמטי 1 ק"ג של 'מיה' ב-7.90 ₪, מאגדת זוג גבינה 850 
גר' של תנובה ב-24,90 ₪, כרעיים בכשרות שארית/מחפוד 

ב-29.90 ₪ לק"ג, קומקום נירוסטה ב-49 ₪, מפזר חום ב-49 
₪, קורקינט אלומיניום איכותי 

ב-79 ₪ ועוד. מגוון מוצרים 
בהנחות ענק בימים שלישי-
רביעי-ג'-ד' טבת )7-8.12( 
כגון: משקאות חלב 1 ליטר 

של תנובה 2 ב-18 ₪, מאגדת 
מיני קרלו 2 ב-20 ₪, שניצל תירס/נקניקיות טבעול 2 ב-70 ₪, 

סילאן טבעי של מיה ב-12.90 ₪, סוכר לבן 1 ק"ג 3 ב-11.90 
₪, פרסיל ג'ל 2.5 ליטר ב-22.90 ₪, אבקת כביסה פרסיל 2.5 

ק"ג ב-17.90 ₪ ועוד. וכמובן לקראת שבת מבצעי "מי שטרח" 
בימי חמישי ושישי-ה'-ו' טבת )9-10.12( לדוג': דג פילה מושט 

בלדי 4 ק"ג ב-100 ₪, קמח מנופה של מעולה 2 ב-10 ₪, 
ופלים מצופים 40 יח' 'מעולה' ב-12.90 ₪, נייר אפיה הנמל 2 
ב-12.90 ועוד. שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי בכשרות 
מהדרין שמיטה לחומרא. ניתן להשיג קלפים "עולם ומלואו", 

מדבקות תרי"ג ומגוון סביבונים בכל הסניפים. כמו כן ניתן 
לקנות גם בכרטיסי משרד הפנים.

בדיוק לחורף

אסם-נסטלה מרחיבה את סדרת פריכיות השוקולד מבית 
 Fitness עם מוצר חדש ומרענן לחורף: פריכיות Fitness מותג

בציפוי יוגורט-תות מפנק. סדרת פריכיות השוקולד של 
Fitness הייתה הראשונה להציע לצרכנים נשנוש מושלם ללא 

רגשות אשם. פריכית 
דקה ונימוחה, מצופה 

בשוקולד, טעימה 
ומפנקת בכ – 70 קלוריות 
בלבד. לאור ההצלחה של 
סדרת פריכיות השוקולד, 

אסם-נסטלה מרחיבה 
את הסדרה ומשיקה כעת 

פריכיות דגנים בציפוי 
שוקולד לבן מפנק בטעם 

יוגורט-תות. מדובר בשילוב טעמים מושלם אשר זכה לציונים 
גבוהים במבחני הטעימה בקרב הצרכנים. בכל מאגדת ישנן 

שש אריזות אישיות, קלות לנשיאה, ארוזות בנפרד לשמירה על 
הטריות ועל גודל המנה. האריזות האישיות מתאימות לשליטה 

אישית בכמות הקלוריות, בכל אריזה אישית 70 קלוריות. ניתן 
להשיג ברשתות השיווק המובילות ברחבי הארץ. כשרות: בד"צ 

העדה החרדית.

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

בכשרות 
בד״ץ

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק

חותכים את המע"מ

רשת בגיר, מותג אופנה עילית לגברים ונוער, הממוקם כבר 
שנים בשורה הראשונה של מותגי האופנה לגברים, יוצאת 
במבצע שאסור לפספס: כל המוצרים בחנות ללא מע"מ! 

ההנחות ללא מע"מ כוללות חליפות קצרות, ארוכות, נעליים 
וכמובן את קולקציית החורף הכוללת מעילים וסריגים במבחר 

 פעילות שמחה

עשרות אלפי בתי אב נטלו חלק בפעילויות המגוונות שקיימה 
'מאוחדת' בימי החנוכה. משחק מיוחד לחנוכה אשר שילב 

טיפים לבריאות, מדור בריאות ייעודי ופעילויות הפנינג 
לקידום בריאות בשילוב ניידת לדים שסבבה בערים החרדיות, 

הם חלק מהפעילויות שעשתה מאוחדת, הקופה המובילה 
במגזר החרדי, במרפאותיה בריכוזים החרדיים. מנהלת אגף 

השיווק של מאוחדת, גב' פרידמן ויצמן: "אנו דואגים לבריאות 
לקוחותינו וקידום אורח חיים בריא לכל המשפחה לאורך כל 

השנה, גם בחנוכה יצאנו 
עם פעילויות מיוחדות 

והכל באווירה המותאמת 
לציבור". קורת רוח רבה 

בקרב תושבי הריכוזים 
החרדיים ברחבי הארץ 
כאשר ניידת השמחה 
של 'מאוחדת' סבבה 
בין המרפאות הרבות 

של 'מאוחדת' בשכונות 
החרדיות ממנה נשמע בגאון הקליפ המיוחד של מאוחדת 

ושימחה את לקוחות מאוחדת.הניידת הביאה את השמחה 
ואת האווירה החגיגית של ימי החנוכה, לבני ברק, ירושלים, 

ביתר עילית, בית שמש, אלעד, אשדוד, גני איילון לוד, נתיבות, 
חיפה וצפת, כאשר בחלק מהמקומות שולבה פעילות ייחודית 

לקידום אורח חיים בריא לילדים, חיסוני קורונה ושפעת 
ועוד. במסגרת הקליפ "מאוחדת שלי" הפיקה מאוחדת 

שיר מיוחד שהוקלט ע"י הזמרים רולי דיקמן וארי היל בליווי 
מקהלות, השיר צולם במרפאת מאוחדת בנתניה מבוצע ע"י 

הזמרים דיקמן והיל בהשתתפות מקהלת קאפלה בניצוחו 
של נותי רוטמן ובניהולו של ישראל הירשמן ומקהלת הילדים 

בשפתותינו  נרננה בניצוחו של  הזמר יחיאל ליכטיגר. מנהלת 
אגף השיווק, גב' שיפרה פרידמן - ויצמן: "אני קוראת להורים 

להגיע יחד עם ילדיהם בגילים 5 ומעלה, להתחסן כנגד נגיף 
הקורונה ומחלת השפעת. אני גאה להיות חלק מארגון בריאות 
מוביל הפרוס בכל נקודות השירות בארץ  עם צוותים מופלאים 

ובזמינות מרבית על מנת לסייע לציבור להתחסן. מוקדי 
החיסונים שלנו ערוכים אף לקבל לקוחות המגיעים ללא תור. 

אל תהססו. הגיעו עוד היום".  

תעשו שמיניות כדי להגיע ראשונים

רשת ליבוביץ, אופנת הגברים המובילה במגזר, מציגה מבצע 
אטרקטיבי במיוחד, שזוכה כבר מספר שנים להיענות אדירה. 
במסגרת המבצע מוצעים מבחר הדגמים האופנתיים בחנות 

בהנחות משמעותיות המצטברות לסך כולל של 888 ₪. בין 
הפריטים ניתן למצוא מעילי קשמיר 

יוקרתיים ב-178 ₪ הנחה, חליפות 
בגיר מעוצבות ב-158 ₪ הנחה, מעילי 

צמר ב-148 ₪ הנחה ומעילי גשם 
בהנחה חסרת תקדים של 188 ₪ 

לחליפה. גם החולצות, המכנסיים, 
חליפות הנוער, החגורות והעניבות 

מוצעות בהנחות של עשרות שקלים, 
המאפשרות לכם להתחדש עם 

מלתחה אופנתית מושלמת במחירים אטרקטיביים במיוחד. 
לרשת ליבוביץ חנויות במרכזי הערים בירושלים, בני ברק, 

אשדוד, בית שמש, מודיעין עילית, חיפה וטבריה. סניפי 
הרשת פתוחים לשירות הלקוחות בכל ימות השבוע רצוף, 

ורק בליבוביץ כל הפריטים ללא חשש שעטנז בהשגחת בד"ץ 
שארית ישראל. המבצע עד ח' בטבת 12.12.21.

אריזה חדשה

יטבתה, מותג מוצרי החלב, מביא את החדשנות גם לאריזות 
ומחדש את הנראות של סדרת השמנות האהובה. האריזות 

החדשות מציגות את הטעמים הייחודיים של השמנות, 
והן מבליטות את המאפיינים 

שמייחדים כל אחד מסוגי השמנת 
שבסדרה. סדרת השמנות של 

יטבתה מציעה מגוון טעמים 
ומרקמים להתאמה מרבית לצרכים 

שעולים במטבח בעת בישול או 
אפייה: שמנת לבישול 9% ו-15% 
שומן המיועדות למגוון סוגי מנות 

בטעם עשיר, שמנת להקצפה 38% שומן המיועדת לאפייה 
בישול, והכנת קינוחי שמנת במגוון סוגים, וכן שמנת צמחית 

פרווה שמשדרגת כל קינוח ומאפשרת ליהנות מטעם מושלם 

גם במהלך ארוחות וסעודות בשריות. בנוסף, סדרת רטבי 
השמנת של יטבתה גם היא קיבלה פנים חדשות במסגרת מהלך 
ההתחדשות והרעננות. הסדרה הפופולרית מציעה ארבעה סוגי 

טעמים עשירים, המשדרגים ומוסיפים טעם עשיר לכל מנה: 
רוטב שמנת בטעם עגבניות, רוטב שמנת בטעם פטריות, רוטב 

שמנת בטעם קלאסי ורוטב שמנת שיצא במהדורה מוגבלת 
בטעם 4 גבינות. עם מגוון השמנות האיכותיות של יטבתה כל 

מתכון מצליח.  את סדרת השמנות של יטבתה ניתן להשיג 
בחנויות המובחרות וברשתות השיווק, בכשרות מהודרת של 

בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א. 

הטבות החודש 

גם בחודש טבת מעניקה ישראכרט, לחברי תכנית "מגיע לך 
יותר" הטבות משמעותיות ובלעדיות: בחנות קינדר טויס בבני 

ברק תינתן הנחה של 30 ₪ ברכישה בסך 100 ₪ ומעלה. בחנויות 
הטקסטיל 13 אבניו באשדוד ובירושלים, חבילת כלולות ב-1590 

₪ בלבד במקום 2268 ₪. וכן הנחה של 20% ברכישת סט מצעים 
+ 3.5% הנחה במעמד 

החיוב בכל קניה. בחנות 
ההלבשה האישית 

מעיין שטוב בירושלים 
80% הנחה על פריט שני מכל דגמי טריומף. בחברת אפיקים – 
טכנולוגיית מים מתקדמת 7% הנחה ברכישת בר מים + הובלה 

והתקנה מתנה. בנוסף מאפשרת לכם ישראכרט להיות שותפים 
בסיוע לעמותות רבות במסגרת "עיגול לטובה" כאשר בכל סכום 
קניה יעוגל סכום הקניה לשקל הקרוב והאגורות שיעוגלו ייתרמו 

לעמותות לפי בחירתך האישית.  חברי התוכנית יכולים ליהנות 
מהטבת נופש מיוחדת בהזמנת נופש בחברת שירוחן בתי מלון 

בכשרות מהדרין – אירוח במלון כינר | מלון לביא | מלון ניר עציון 
| מלון שערי ירושלים. במחיר מיוחד 545 ₪ על בסיס לינה לזוג + 

ארוחת בוקר באמצע שבוע.  זאת בנוסף ל- 5% הנחה במעמד 
החיוב. עלון ההטבות מופץ בימים אלו לחברי התכנית בצירוף 

להודעת החיוב החודשית. מלבד זאת זוכים חברי התכנית "מגיע 
לך יותר" מהנחות הנעות בין 3% ל5% במאות חנויות ובתי עסק. 

להצטרפות לתכנית מגיע לך יותר חייגו:  1-800-22-88-44

AR מטרנה

פליטות מרובות הינה תופעה שכיחה בחודשי החיים הראשונים, 
והיא קשורה לחוסר הבשלות של מערכת העיכול. כמעט כל 
תינוק פולט מדי פעם וזה כשלעצמו אינו מצריך התייחסות 

מיוחדת. אבל כשהתינוק פולט 
בתכיפות, הורים רבים עלולים 
לדאוג האם הוא צורך מספיק 

אוכל, האם זה מפריע לו והאם 
יש לכך השלכה על הגדילה 

וההתפתחות שלו.  מטרנה, 
חברת מזון התינוקות המובילה 

בישראל, פיתחה את 'מטרנה 
AR' המיועדת לתינוקות 

פולטים, בכשרות בד"ץ 'העדה 
החרדית'. מדובר בפיתוח 

ייחודי שמאז השקתו זוכה לביקוש גובר והתעניינות מצד הורים 
מהמגזר החרדי המתמודדים עם תופעת הפליטות המרובות 

בקרב תינוקות. מטרנה AR בכשרות בד"ץ העדה החרדית 
קיימת בשני גדלים, 700 גר' ו-400 גר', הזמינים ברשתות השיווק 

הנבחרות. את מטרנה AR 400 גר' ניתן להשיג במרשם רופא 
מכל קופות החולים.

מלח ים מועשר ביוד

מלח מועשר ביוד הוא הדרך 
הפשוטה והיומיומית להעשיר את 

תזונת כל המשפחה במינרל. יוד 
הוא מינרל טבעי חשוב שהגוף 
שלנו לא מייצר באופן עצמאי 

אלא מקבל דרך המזון. היות ורוב 
הילדים סובלים מחוסר במינרל 

היוד, איגוד הבריאות העולמי 
ממליץ לעבור מהמלח הרגיל 

למלח מועשר ביוד, מבלי לצרוך 
יותר מלח כמובן. חדש ממעולה: 

מלח ים דק מועשר ביוד בקופסא 
אטומה המעוצבת כמלחייה, נוח 
במיוחד לשימוש. המלח מתאים 

לזרייה ,לבישול ולתיבול, זורם בקלות ומיוצר ב-2 גדלים 500 גר'  
ו-250 גר'.

מבצעים חמים בכל הסניפים 

החורף הגיע וברשת הסופרים של 'נתיב החסד' מפנקים אתכם 
במבצעים חמים במיוחד: בימים שני עד רביעי ב'-ד' )6-8.11( 

מגוון רחב של מוצרים במבצע: משקאות חלב 1 ליטר של 
תנובה 2 ב-18 ₪, זוג גבינה לבנה 850 גר' תנובה ב-24.90 ₪, 

זוג פירורית אסם ב-6.90 ₪, סימילאק 900 גר' ב-69.90 ₪, 
חיתולי בייביסיטר 4 
ב-80 ₪, חמישיית 

טישו ב-8.90 ₪, סוכר 
'מעולה' 3 ב-11.90 ₪, 
גבינה צהובה עמק 600 

גר' ב-26.90 ₪ ועוד. 
בנוסף מבצעי חמישישי חסכוני בימים חמישי ושישי ה'-ו' טבת 

)9-10.12 ( לדוג': תה בטעמים 25 שקיקים 'מעולה' ב-10 ₪, 
שקדי מרק 400 גר' 2 ב-12.90 ₪, דג פילה סלמון ב-59 ₪ ועוד. 

מבצעים בלעדיים לחברי מועדון בימים שני עד שישי ב'-ו' בטבת 
)6-10.12( רביעיית טונה בשמן/מים ב-15.90 ₪, נוזל כלים 

סוד ב-3.90 ₪, חמישיית מגבונים בייבי בייסיק ב-10 ₪ ועוד.  
עדיין לא חברי מועדון של "נתיב החסד"? זה הזמן להצטרף 

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

מהחברות המובילות והמובחרות והכי קרוב לבית שלכם.



דירות 
למכירה

ד’ טבת- ה’ טבת תשפ”ב
08/12/2021-09/12/2021

4-4.5 חדרים

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

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

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

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

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

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

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 ברחוב חברון 4 
חדרים משופצים + יח"ד 

משופצת, המושכרת 
2,800 ש"ח, קומה ב', 

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

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

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

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

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים- קומה ד', 3 

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

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

2,900,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

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

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

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

 054-6506501)23-23(_____________________________________________

דופלקסים

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 4 חדרים 

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

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

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

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

בלעדי תיווך מאירוביץ 
 054-6506501

03-5797756)35-35(_____________________________________________

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

חדר עבודה בקומת 
קרקע, משופצת, 

2,050,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

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

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

אפשרות להרחבה של 
50 מ"ר )השכן מלמעלה 

הוציא היתרים( + חצר 
ואפשרות לחלוקה 

עם הסכמת שכנים, 
2,250,000 ש"ח בלעדי 

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

אלעד

פנטהאוזים ודירות גן

 בבן זכאי דופלקס 
6 חדרים + גג גדול, 

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

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

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

 טאבו משותף, 
ביונה הנביא 5 חדרים, 

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

מציאה!!! א"א לקחת 
משכנתא תיווך ש. 

_____________________________________________)46-46(מאירוביץ 054-6506501

 בהזדמנות ברחוב 
חברון, בקומה 2.5, דירה 

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

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בהזדמנות ברחוב 
חברון, בקומה 2.5, דירה 

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

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

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

 ברחוב טרפון 4 חדרים, 
קומה ג' ואחרונה, גג 

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

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756
)45-45(_____________________________________________

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

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

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

בני ברק
דופלקסים

באר שבע

4-4.5 חדרים

 מציאה! להשקעה 
ולמגורים, בסמטת רחל, 

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

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

 בבירנבוים, דירה 
מחולקת, בקומת קרקע 

מוגבהת, 3 חדרים + 
יחידה של 2 חדרים 

המושכרת ב- 2,800 
ש"ח, 1,950,000 ש"ח 

מציאה!! בלעדי תיווך ש. 
_____________________________________________)49-49(מאירוביץ 054-6506501

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

יחידות דיור

 מיני פנטהאוז, 4 חד', 
במקום פסטורלי ויפה 

עם נוף פתוח, גג צמוד 
בטאבו פרטים בתיווך 
_____________________________________________)50-51(אשכנזי 058-5558815

3-3.5 חדרים

 בבירנבוים, דירה 
מחולקת, בקומת קרקע 

מוגבהת, 3 חדרים + 
יחידה של 2 חדרים 

המושכרת ב- 2,800 
ש"ח, מציאה!! בלעדי 

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

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

קול העיר ב"ב / 8312575 / 

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס 
בבני ברק  

הציבור מוזמן בזאת להציע הצעות, לרכישת זכויות בדירה ברח'   .1
10, כניסה ב', קומה ראשונה בני ברק, הידועה גם כתת  הקליש 
חלקה 7 בחלקה 61 בגוש 6122, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים 

בלשכת רישום המקרקעין בפתח תקווה )להלן: "הנכס"(.
על כל מציע מוטלת החובה לבדוק את מצבו הפיזי, העובדתי,   .2
המשפטי והתכנוני של הנכס וכל עניין אחר הקשור בנכס, והאחריות 

לכך תחול על המציע בלבד.
.)"AS IS"( הנכס ימכר במצבו כפי שהוא  .3

ניתן להגיע לביקור בנכס בתאריך 20.12.2021 בשעה 10:00-11:00   .4
ובתאריך 27.12.2021 בשעה 17:30-18:30.

טופס הצעה יימסר לכל דורש במועדי הביקור או במשרדה של   .5
כונסת הנכסים.

הצעות בכתב לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש עד ליום 10.1.2022   .6
18:00 במשרדה של עוה"ד מאיה ויסמן ברחוב דרך מנחם  בשעה 
בגין 156, קומה 18 מגדל "רסיטל", תל-אביב. טלפון: 03-6422121 

פקס:03-6422929.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד   .7
10% מהסכום המוצע,  3 חודשים או שיק בנקאי בגובה  בתוקף ל- 
לפקודת עוה"ד מאיה יוסף ויסמן. סכום ההמחאה הבנקאית יוחזר 
)במשרד הח"מ( למציעים שהצעתם לא תתקבל, ללא הצמדה ו/או 

ריבית.
לתנאים  ובהתאם  ההצעה  טופס  גבי  על  תוגש  שלא  הצעה   .8

המפורטים בה לא תתקבל.
המציע אשר הצעתו תתקבל יחתום על חוזה אשר ינוסח אצל הח"מ   .9

– והמחאתו תשמש כמקדמה על חשבון תמורת המכירה.
מציע שהצעתו תתקבל ואשר יבחר לחזור בו מהצעתו, הערבות   .10

הבנקאית/השיק הבנקאי, שהפקיד, יחולטו.
על המציע הזוכה מוטלת החובה לרישום הזכויות על שמו באמצעות   .11

מי מטעמו.
המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים, והח"מ רשאית על פי שיקול   .12
דעתה הבלעדי לבטלה, להאריך את המועד לקבלת הצעות, לשנות 
ו/או התמחרות בין  את התנאים לקבלת הצעות, לנהל תחרות 
המציעים כולם או מקצתם והיא אינה מתחייבת לקבל את ההצעה 

הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא.
ההתקשרות עם המציע שהצעתו תתקבל, כפופה לאישור בית משפט   .13

לענייני משפחה בתל אביב.
לא ישולמו דמי תיווך בדרך כלשהי.  .14

מאיה יוסף ויסמן, עו"ד
בתפקידה ככונסת נכסים

 בבלעדיות, בעליון, 
מציאה!!! דופלקס 6 חד', 

מושקע, אופציה מידית 
לחלוקה, רק 2,190,000 ש"ח 
_____________________________________________)51-51("שחף נכסים" 052-5752500

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות, בעליון 

המבוקש! דירת 4 חד', 125 
מ"ר + מרפסת 25 מ"ר + 

יחידת הורים, סלון גדול, נוף 
חלומי, קומה א', מחסן, 

אופציות מבוטנות "שחף 
_____________________________________________)51-51(נכסים" 054-9422194

 בבלעדיות, מציאה! 
בעליון! דירת 3 חד', 95 

מ"ר, קומה א', אופציות, רק 
1,465,000 ש"ח גמיש "שחף 

_____________________________________________)51-51(נכסים" 052-5752500

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

שנים ברציפות לאותם שוכרים, 
6,400, מחיר שיווק 999,000 

054-4813717)51-51(_____________________________________________

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

ל- 2, מושכרת 4,600, מחיר 
_____________________________________________)51-51(שיווק 890,000 054-4813717

 שכונה ג' ברחוב הנדיב, 
דירה, קומה 1, 110 מ"ר, 

מושכרת 4,600, מחיר 
054-4813717 955,000)51-51(_____________________________________________

 למכירה שכונה י"א 
שאול המלך 125, קומה 

3/4, 84 מ"ר, מצויין לחלוקה 
ל- 2 יחידות גדולות, 735,000, 

_____________________________________________)51-51(שיווק 054-4813717

 חדשה, בבלעדיות, אסירי 
ציון, קומה 1/1, שמנייות 

מושכרת 2,600 עד אוגוסט 
22, משופצת, מרוהטת, כולל 
מרפסת, מחיר שיווק 730,000 

054-4813717)51-51(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים, משופצת 
מהיסוד, ברחוב מוריה 

המבוקש, קרוב למכללת סמי 
שמעון, קומה 2, 97 מ"ר, 

_____________________________________________)51-51(900,000 ש"ח 054-4813717

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

054-4813717)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)51-51(ש"ח 054-4813717

 דיל מטורף, דירת 
3.5 חדרים, מעגל ראשון 

לאוניברסיטה, 3 דקות הליכה, 
65 מ"ר, מושכרת, לעסקה 

מיידית, מחיר: 880,000 ש"ח
054-4813717)51-51(_____________________________________________

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

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

054-4813717)51-51(_____________________________________________

 בלעדי 70 מטר, 
בפ"כ, בניין חרדי, קומה 

שניה ואחרונה, גג רעפים, 
1,450,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)51-51(_____________________________________________

 באזור גבעת רוקח, 
חדשה, מחולקת, כ- 100 

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

B.D.A 51-51(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור סוקולוב 5.5, 
משופצת + יחידה כ- 25 מטר, 

2,780,000 ***כ- 70 מטר, 
אופציה להרחבה, 1,620,000 
B.D.A 51-51(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העיריה 
נותרו דירות אחרונות, 4 חדרים 

2,200,000 ***5 חדרים 
2,500,000 גמיש

B.D.A 51-51(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

חדרים 1,600,000 גמיש, 4 
ח' 2,000,000, 3 ח' פנטהאוז 

2,000,000, באזור רמב"ם 
95 מטר, משופצת כחדשה, 

2,050,000 ***110 מטר 
גדולה 2,000,000

B.D.A 51-51(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות ברבי מאיר, 
קומה ראשונה, מעלית וחניה, 

235 מטר, לשעבר 2 דירות 
שכיום אוחדו לדירה אחת, 3.7 
_____________________________________________)51-51("פנחס נכסים" 055-6789653

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)51-51(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי 
דופלקס 4.5 ח', קומה 2.5, 
חזית לבני ברק, מושקעת, 

2,100,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)51-51(אלטרנטיב 054-5500263

 בהרב שך-ר"ע דופלקס 
170 מ"ר, נוחה לפיצול, 

מטופחת, חזית, 2,380,000 
_____________________________________________)51-51(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

150 מטר + אופציה גדולה, 
2,160,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)51-51(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)51-51(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 במכבים דופלקס 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

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

050-3000121)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 5 
חד', קומה ראשונה + מרפסת 

סוכה + יחידת דיור 40 מ"ר 
_____________________________________________)51-51("פנחס נכסים" 055-6789653

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

+ מרפסת 10 מטר, משופצת, 
2.1 )גמיש( "פנחס נכסים" 

055-6789653)51-51(_____________________________________________

 בהזדמנות, אזור שבטי 
ישראל 5 חד', מחולקת ל- 3 

דירות, משופצת כחדשה, 
מרוהטת קומפלט, מושכרת 

ב- 8,000 ש"ח, תשואה נדירה, 
2,250,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)51-51(_____________________________________________

 בבורכוב 5.5 חד', 
ק"א, כ- 110 מ"ר, 

מפוארת, חניה, 
1,888,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)51-51(הקריה 050-3000121

 ביהודה הנשיא 5 חדרים, 
מרווחת, קומה ג', חזית, 3 

כ"א, סוכה + מעלית + חניה 
_____________________________________________)51-02/2022ל(054-8152426

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

2,750,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)51-51(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו 4 חד' ענקית, 

כ- 115 מ"ר + מעלית, 
צריכה שיפוץ, ב- 

2,050,000 גמיש להב 
_____________________________________________)51-51(נכסים 050-4177750

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

מאושרת, בתחילת הבניה 
בבלעדיות אמפייר-סטייט נדל"ן 

052-7181411)51-51(_____________________________________________

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

מ"ר, חזית, 2,130,000 תיווך 
_____________________________________________)51-51(הנדל"ן 050-4177419

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

בנין חדש, 2,420,000 תיווך 
_____________________________________________)51-51(הנדל"ן 050-4177419

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

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

050-4177419)51-51(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 4 
חדרים גדולה, 120 מטר, 

2,500,000 גמיש
B.D.A 51-51(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 4 חדרים, 
משופצת ומושקעת כחדשה, 

כ- 90 מטר, 2,050,000
B.D.A 51-51(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

40 מטר, בסוף אישורים 
_____________________________________________)51-51("פנחס נכסים" 055-6789653

 באזור ירושלים רמבם, 
טאבו משותף, 4 חד', 110 
מ"ר, ק"ג, חזית, משופצת, 
חדשה, 1,600,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)51-51(פנחסי 03-5799308

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

_____________________________________________)51-51(פנחסי 03-5799308

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

2,200,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)51-51(_____________________________________________

 באברבנאל, בוטיק, 
4 חד', 100 מ"ר, 

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

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

להרחבה, 1,750,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

רק 1,680,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

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

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

_____________________________________________)51-51(הקריה 050-3000121

 בהזדמנות, 4 חדרים 
חדשים, במרכז בני ברק, 

ק"ג, בלי מעלית תיווך צור 
03-6701920)51-51(_____________________________________________

 מציאה! בדנגור כ- 3 
חדרים, ק"ב, חזית + אופציה 

ענקית, 1,360,000 ש"ח גמיש 
בבלעדיות תיווך ישיר במרכז 

054-8535000)51-51(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח', חזית 
לזבוטינסקי צד בני ברק, קומה 

2.5 + גג בטון, משופצת, 
1,510,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)51-51(_____________________________________________

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

1,600,000 ש"ח תיווך- 
050-5749543)51-51(_____________________________________________

 בדמי מפתח, 3 חד', 
חזית, מרווחת, במיקום 

מעולה! בבלעדיות אמפייר-
_____________________________________________)51-51(סטייט נדל"ן 052-7181411

 בסוקולוב-אזר 3.5 חד', 
ק"ב, 85 מ"ר, חזית, מעלית + 

יחי"ד, יפה, 2,120,000 תיווך 
_____________________________________________)51-51(הנדל"ן 050-4177419

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

מהיסוד, מחיר מיוחד "פנחס 
_____________________________________________)51-51(נכסים" 055-6789653

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

חזית, 1,450,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

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

03-5799308)51-51(_____________________________________________

 בלעדי! באלישע 3.5 
חד' + סוכה גדולה בנויה, 
סגורה לעוד חדר, 92 מ"ר, 

ק"א, חזית, משופצת 
ויפה, א.להרחבה ממשית, 
2,200,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)51-51(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 3 חד', 
60 מ"ר, אופציה 40 מ"ר, ק"ב, 
משופצת כחדשה, 1,600,000 

_____________________________________________)51-51(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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(_____________________________________________



ד’ טבת- ה’ טבת תשפ”ב 208/12/2021-09/12/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

דירות 
להשכרה

בני ברק

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

יחידות דיור

גבעת שמואל
4-4.5 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

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

2-2.5 חדרים

03-6162228

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

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1-1.5 חדריםפנטהאוזים ודירות גן

 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(_____________________________________________

עסקים

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

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

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

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

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

לטווח ארוך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

 ברחוב טרפון, בהסכם 
שיתוף, יחידה 30 

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

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

ירושלים

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

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

 למסירה-להשכרה, 
מספרה ברחוב רבי 

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

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

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

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)49-52ש(050-9734807

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

 050-2321046 1,510,000
_____________________________________________)50-01/2022(אופק מאיר נכסים

 בשכון ה' פנטהאוז גדול 
להשכרה, חדשה + מעלית, 

ק"ד + מקרר, מכ.כביסה, וגז, 
4,900 ש"ח 050-3143380 

_____________________________________________)50-1/22ש(03-6187096

 במוהליבר, יפה ומאוררת, 
מרוהטת, מיידי, ללא תיווך, 
_____________________________________________)50-51(מחיר 2,300 054-8469452

 בירושלים דרוש מחסן/
מבנה לקניה או להשכרה 

לטווח ארוך גם הטעון שיפוץ 
_____________________________________________)50-51ח(058-3201128

 להשכרה בר' עקיבא/
גן ורשא, חנות 45 מ"ר, חזית 

גדולה 054-2094197 )להשאיר 
_____________________________________________)50-51ש(הודעה(

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

מרתפים

משרדים

 להשכרה במשרד עורכי 
דין מפואר בר"ג, חדר מואר, 
מרוהט, חזית, 1,490 ש"ח 

_____________________________________________)49-52ש(03-5-70-70-70

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

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

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

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

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

054-6506501)46-46(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/23ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

 מתחם נופש מדהים 
- 8 חד', 26 מיטות. 

בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

055-2275344
_____________________________________________)48-47/22ש(02-5344514

בית מאיר

בני ברק
 במצלר 21, לשבתות/

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

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

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

בר יוחאי

טבריה
 סוויטות נופש 

מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת, מתאים 

למשפחות/זוגות
_____________________________________________)49-49/2022ש(050-8954654

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

חצר, תח"צ במקום
_____________________________________________)46-5/22ש(050-4124556

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

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

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

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

חפץ חיים
 יח' נופש בחפץ חיים, 

מחיר לזוג 300 ש"ח, תוספת 
ל- 2 ילדים 50 ש"ח

050-3344210)49-52(_____________________________________________

 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

 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

 בק. שמואל דירת נופש 
מפוארת גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)47-6/22ש(לנופש מושלם! 055-6788938

ירושלים והסביבה

יבניאל

 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

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

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

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

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

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

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

 צימר ביבניאל- יחידה 
פרטית, גינה ופינות ישיבה, 

סמוך לביכנ"ס + סופרמרקט, 
עד 11 איש אדיר-

_____________________________________________)49-8/22ש(058-5781866

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

 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

 דירת ארוח מפוארת 
במרכז ירושלים )לשומרי 

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

 כ- 100 מ"ר, גדולה, חזית 
ועורפית, ק"א, משופצת יסודי, 
_____________________________________________)50-01/2022ש(מרכז ר' עקיבא 053-2759816

 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(_____________________________________________

 באוסשקין! 2 חד', 
קומת קרקע, פסיעות 

בודדות ממדרגות 
הרכבת! לכל מטרה! 

1,330,000 ש"ח בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים"

03-5701010)51-51(_____________________________________________

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

גבוה, 790,000 נדל"ן 
_____________________________________________)51-51(הקריה 050-3000121

 בנוראדו 2 חד', 
ק"א, כ- 40 מ"ר, רק 

1,120,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)51-51(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 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)51-51(_____________________________________________

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

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

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)51-51(_____________________________________________

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

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

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)51-51(הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים
 באורלנסקי 5 חדרים 

+ ממ"ד + מרפסת שמש, 
מעלית, חנייה, בהזדמנות, רק 

1,945,000 ש"ח
050-4811122)51-51(_____________________________________________

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

בהזדמנות, 1,770,000 ש' 
050-4811122)51-51(_____________________________________________

 באיכילוב 3 חד' גדולה 
ומרווחת, ק"3, מסודרת, 

1,450,000 תיווך יוחנן
051-2454512)51-51(_____________________________________________

קריית גת

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

אחד, משופצת, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)51-51(_____________________________________________

+5 חדרים

קריית מלאכי
 בקרית מלאכי מבחר 

דירות להשקעה החל 
מ- 690,000 ש"ח נדל"ן 

_____________________________________________)51-51(הקריה 050-3000121

 בקרית הרצוג! דו 
משפחתי 4 חד' + גינה, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)51-51(מתווכים" 03-5701010

 בראשונים 85 מטר, 4 
חדרים, קומה חמישית + 

מעלית + מרפסת סוכה, 3 
כ"א, משופצת וממוזגת + 

חניה, 4,500 ש"ח
052-7671305)50-50(_____________________________________________

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

ריהוט חדש קומפלט, חדשה 
+ מעלית, סוכה, חלונות 

גבוהים, מחיר מציאה
052-7671305)50-50(_____________________________________________

 4 חדרים, מרכז העיר, בנין 
_____________________________________________)51-51(חדש תיווך דורון 054-4980159

 להשכרה, אבן שפרוט 
4 חד', מרווחת ויפה, ק"ב, 

4,800, מיידי תיווך
054-2345633)51-51(_____________________________________________

 בנורוק 3.5 חד' 
ענקית, ק"ב + מעלית 

וחניה, בנין מעולה! 
בלעדי ל"אביחי - 

_____________________________________________)51-51(מתווכים" 03-5701010

 3 חד', באחיה השילוני, 
גדולים + 2 מרפסות, ק"א, 

משופצת מהיסוד
_____________________________________________)51-52ש(052-3504272

 בנורוק 3 חד', 50 
מ"ר, מ"ש 25 מ"ר, ק"ג, 

מפוארת, מ.חלקית, 
3,500 נדל"ן הקריה

050-3000121)51-51(_____________________________________________

 ליד העיריה, 2 חדרים 
+ מרפסת, מרוהטת, חזית, 

קומה ג', לממושכת
050-4161068/7)51-02/2022(_____________________________________________

 בחברון 2.5 חד', כ- 70 
מ"ר, ק"א, משופצת 
חלקית, 3,500 נדל"ן 
_____________________________________________)51-51(הקריה 050-3000121

 ברחוב גולדה מאיר, 
מבחר דירות 4-5 חדרים 

גדולות, בבניין חדש, 
בקומות גבוהות, כולל 
מרפסת שמש/סוכה, 

חניה ומחסן, החל 
מ- 7,200 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501)51-51(_____________________________________________

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

_____________________________________________)51-52ח(מתיווך 052-3595314

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)51-52ח(תיווך 054-7432035

 חנות להשכרה, מיידית, 
34 מטר, עם שירותים צמודים, 

ברחוב רבי עקיבא ליד דובק 
_____________________________________________)51-52ל(03-5704618 03-6180978

 חנות או משרד בבני 
ברק, זה המומחיות שלנו. 

תן לנו להוביל אותך 
למקום הנכון תיווך דורון 

054-4980159)51-51(_____________________________________________

 למכירה חנות בשר 
במרכז בני ברק, בעלת 

מוניטין וותק רב
050-2425596)51-02/2022(_____________________________________________

 חנות להשכרה, 45 מ"ר 
+ גלריה, ברח' ירושלים 8 ב"ב 

_____________________________________________)51-2/ש(052-3232123

 בר' עקיבא מרתף 
למכירה/השכרה, 280 מ"ר, 

לכל מטרה, גישה לרכב, 
3,200,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)51-51(_____________________________________________

 משרד 380 מ"ר, מוכן 
ומעוצב, לכניסה מיידית, 

השכרת הישוב, מחיר מציאה 
_____________________________________________)51-51(תיווך דורון 054-4980159

אילת
 בהזדמנות!! יחידת נופש 

בקלאב-אין אילת!! מ-
13-20/12/21, אפשרי לחלק, 

_____________________________________________)51-52(6 מיטות!! 052-7667001

 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 
_____________________________________________)50-49/2022ש(מהדרין צמוד 053-7519198

 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

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

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

 2 צימרים, עד 16 איש 
+ ג'קוזי + בריכה מחוממת 
ומקורה, חצר ומתקני גן + 

נוף, בית קפה מהדרין
_____________________________________________)49-48/22ש(053-7519197

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

 יח' בבעש"ט, ק"ג 
וחצי, סלון + חדר, מרוהטת, 

ממוזגת, יפה, 2,600 כולל הכל 
_____________________________________________)51-2/22ש(054-8435119/7

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)51-51(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה
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03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

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

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

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

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

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

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

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

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

מחשבים

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

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

השבת 
אבידה

השכרת רכב

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסעות

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

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

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

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

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

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

יד שניה 
קונים

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

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

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

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

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

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

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

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-48/2022ש(050-6241690

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

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

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

 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

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

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

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)47-46/2022ש(קרליבאך 052-7153475

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

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

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

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

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

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

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

מכוניות

קרוואנים
 להשכרה קראוון נגרר 

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

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

ד’ טבת- ה’ טבת תשפ”ב 08/12/2021-09/12/2021

שיעורים

 אישה זקוקה למכשיר 
_____________________________________________)48-51ח(לחץ דם 054-3429699

ייעוץ ועזרה
 מהפכת דת אמת לפני 

השמדת הכל ח"ו )בנט 
- לפיד( 058-3275870 

_____________________________________________)49-52(אחה"צ

ייעוץ משפטי
 מסורי - משרד עורכי 

דין מוביל המתמחה 
בגירושין ופלילי -

03-570-70-70 ייעוץ 
_____________________________________________)49-22/22ש(והכוונה - רמת גן

ריפוד
 מרפד כיסאות, ספות, 

מזרונים, כריות, במבחר בדים/
צבעים, מושב כיסא, 70 ש"ח 

_____________________________________________)49-52ל(052-4227714

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

058-3275870)49-04/2022(_____________________________________________

 צימר יוקרתי אירופאי 
בכיכר המגינים, הכי 

מרכזי בעתיקה, מאובזר 
ברמה גבוהה

054-5634338
_____________________________________________)50-49/22ש(052-5452203

מוצרים 
ושירותים

איפור ושיער
 "ברכי קוסמטיקה"- 
החלקה אורגנית- 250 
ש"ח, תסרוקות- החל 

מ- 25 ש"ח, איפור 
ערב- 160 ש"ח, מוצרי 

איפור- הכי זול!! מייקאפ 
אסתי לאודר- 127 ש"ח 

052-7180485)50-01/2022(_____________________________________________

שונות
 קו לומדים וזוכים לילדים 
פרסים יקרי ערך למשתתפים 

_____________________________________________)50-01/2022(חייגו כעת: 03-509-1000

 בקו 411 מבני ברק 
לבית וגן נאבדה חליפה יקרה 

מאד לבעליה היודע פרטים 
מתבקש להתקשר לפלאפון 

_____________________________________________)50-51ח(054-8453999

 נמצא פלאפון ברח' 
אברבנאל בי"ג כסליו ללא סים 

_____________________________________________)50-51ח(052-7665322

 בערב חג סוכות נמצאה 
טבעת בקופסת מתנה באיזור 

_____________________________________________)50-51ח(ר' עקיבא 052-7157077

 דרוש בתרומה ארון דלתות 
הזזה לבחורי ישיבה שגרים 
_____________________________________________)50-51ח(במקום קטן 054-8429061

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)50-51ח(ומפרשים 054-7432035

 מעוניין במברגה 
חשמלית/אפשרי במקולקלת 

_____________________________________________)50-51ח(בתרומה 054-7432035

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)50-51ח(052-3595314

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

_____________________________________________)50-51ח(אלקטרה 052-3595314

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

_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

 2 רדיאטור 150 שקל 
_____________________________________________)50-51ח(050-4128920

 מכשיר בייביליס רחב 
מאד חדש באריזה 100 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(055-6787859

 בהזדמנות!!! מסך 
מחשב 22 היה בשימוש מועט 

_____________________________________________)50-51ח(230 ש"ח 053-3346080

 מחבת חשמלי ענק 
קוטר 40 ס"מ זק"ש 50 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 מחשב נייח מהיר 500 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-3558949

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-3558949

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-3558949

 מקרר 330 ליטר, מכונת 
כביסה 7 קילו, תנור תא אחד 

052-4227714)51-52(_____________________________________________

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

_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

 2 רדיאטור 150 שקל 
_____________________________________________)50-51ח(050-4128920

 מכשיר בייביליס רחב 
מאד חדש באריזה 100 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(055-6787859

 בהזדמנות!!! מסך 
מחשב 22 היה בשימוש מועט 

_____________________________________________)50-51ח(230 ש"ח 053-3346080

 מחבת חשמלי ענק 
קוטר 40 ס"מ זק"ש 50 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 מחבת חשמלי גדול חדש 
באריזה 150 ש"ח הקודם 

_____________________________________________)50-51ח(זוכה! 050-4135002

 מקרר בינוני עובד מצויין 
בבני ברק ב- 300 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-8477988

ריהוט

 שולחן ריבועי 90*90 
נפתח ו- 4 כסאות יפיפה 

ושמור 500 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(052-7119229

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

_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

 למכירה כוורת מדורגת 
לסלון צבע שמנת 450 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(גמיש 054-2252171 אלעד

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)50-51ח(050-3337530 אבנר

 שולחן מתקפל 60*1.40 
_____________________________________________)50-51ח(80 ש"ח ב"ב 054-8447593

 ספסל מתקפל 1.8 מ"ר 
_____________________________________________)50-51ח(70 ש"ח ב"ב 054-8447593

 למכירה שולחן סלון 500 
ש"ח 6 כסאות סלון כ"א 250 

ש"ח מועלם 050-4160457 
_____________________________________________)50-51ח(ירושלים

 שידת מדפים מתוקה 
שילוב לבן וצבע עץ ב- 250 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד! 050-4176616

 למכירה עמודון לבן חזק 
6 מדפים 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(053-3076507

 למכירה 5 מדפי כתר 
עבים וחזקים 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(053-3076507

 למכירה שולחן נפתח ל- 
1.80 מטר חזק ויציב + כסא 
_____________________________________________)50-51ח(45 ש"ח בלבד 053-3076507

 שולחן סלון עתיק מלבן 
מצב טוב פורניר
054-5470218)50-51(_____________________________________________

 מיטה זוגית 60
_____________________________________________)50-51ח(050-7984438

 6/8 כסאות לסלון, 
מרופדות, חדשים, צבע חום 

כהה, בהזדמנות
052-4227714)51-52(_____________________________________________

צפת
 צימר חדש לזוג + 2, 

מרוהט ברמה גבוהה + גינה, 
בשכונת "נוף מירון", קרוב 

לעתיקה 052-2607031 )גם
_____________________________________________)33-32/22ש(וואצאפ(

לפרסום
בלוח

03-6162228

 צימר בצפת, בעיר 
העתיקה, קרוב לבתי כנסת, 

גלריות ומסעדות רחל
058-5225174)51-02/2022(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

 נמצא צמיד בר"ה בגן 
שפירא ניתן לקבלו עפ"י 

_____________________________________________)51-52ח(סימנים בטלפון 050-4129717

 מעונין לקנות מחשב נייד 
או טאבלט במצב טוב עד 180 

_____________________________________________)51-52ח(ש' 055-9178123

 מעונין לקנות מחשב נייד 
במצב טוב מחיר מוזל

_____________________________________________)51-52ח(055-9178123

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)51-52ח(או ישנה 052-3595314

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)51-52ח(בתחום 052-7396092

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)51-52ח(054-7938941

 דרוש ריפוד לעגלת בייבי 
גוגר סיטי מיני במצב מצוין 

_____________________________________________)51-52ח(052-7110779

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)51-52ח(סימלי 052-3595314

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)51-52ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)51-52ח(בתרומה 054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)51-52ח(ילדים 050-6651365

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידר קיסר בקלנועית 

_____________________________________________)51-52ח(יחיד או למכור 053-4190416

 מאוורר ניתן לתליה 100 
_____________________________________________)51-52ח(ש' 054-8483032

 למכירה תנור חימום 
אינפרא אדום 5 גופי חימום 

טרמוסטט בטיחותי חלק 
עליון רחב 200 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)51-52ח(054-8466850

 גז 4 להבות מזכוכית 
מפואר רק 300 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(050-9089110

 סמארטפון סמסונג גלקסי 
S7 במצב מעולה 490 שקל 

_____________________________________________)51-52ח(052-6784969

 הוברבורד שטח במצב 
מצויין 500 ש"ח ב"ב טל': 

_____________________________________________)51-52ח(052-7196606

 תנור אפיה בצבע לבן 
הכולל 4 להבות גז בני ברק 

_____________________________________________)51-52ח(300 ש"ח 03-6744097

 כירת גז + 4 להבות בני 
ברק 300 ש"ח 03-6744097

_____________________________________________)51-52ח(

 טוסטר אובן בני ברק 120 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 03-6744097

 מכונת כביסה 6 ק"ג בני 
_____________________________________________)51-52ח(ברק 350 ש"ח 054-7216671

 סיר לחץ חדש 2.5 ליטר 
_____________________________________________)51-52ח(100 ש"ח 050-4131038

 פלטה בינונית 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(052-7126106

 רדיו דיסק סוני 150 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 פלטת שבת 80 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(054-3558949

 4GB מחשב שולחני 
ram intel I3 3.3ghz ב- 
_____________________________________________)51-52ח(400 שקל 052-6784969

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-3558949

 consew מכונת תפירה 
super חשמלית תעשייתית 

במצב מצויין 500 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(052-7622637

 שואב אבק הובר תקין 50 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)51-52ח(052-3463482

 מסך דק איכותי 23 אינץ 
_____________________________________________)51-52ח(רק 250 ש"ח 054-3558949

 למכירה מקרר 370 ש"ח 
בלבד מצב מצויין 

_____________________________________________)51-52ח(053-3076507 בני ברק

 למכירה שואב אבק 
סימנס במצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(050-3337530 אבנר

 מיקרוגל כחדש דלונגי 200 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3121020

 elph 100 מצלמת קנון 
hs power shot 12.1 מגה 
פיקסל כולל מטען חדש ב- 

_____________________________________________)51-52ח(300 ש"ח 052-7154435

 מחשב נייד אסוס עם 
כל תוכנות אופיס מצב מצויין 

ללא בטריה ב- 400 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(052-7154435

 גמבוי מצב חדש כשר 
ב- 99 ש"ח במקום 250 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(220 משחקים 052-7154435

 I3 15.6 מחשב נייד 
במצב חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(052-8380655 

 טלפון סלולרי LG ב- 250 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-8380655

 מחשב נייח + מסך עכבר 
מקלדת ורמקולים במצב חדש 

_____________________________________________)51-52ח(450 ש"ח 052-8380655

 תנור חימום לחורף 
ספירלה 3 דרגות 80 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(052-8380655

 מכונת תפירה חשמלית 
ברנט 500 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)51-52ח(054-7432035

 טוסטר 20 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-4273857

 מפזר חום לבית 25 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(054-4273857

 2 רדיאטורים 11 צלעות 
אייטטי סילמור 200 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)51-52ח(050-4100013

 מייבש כביסה מצב חדש 
_____________________________________________)51-52ח(500 ש' 054-8483032

 מחשב נייח מהיר 500 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-3558949

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-3558949

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-3558949

 מחבת חשמלי גדול חדש 
באריזה 150 ש"ח הקודם 

_____________________________________________)50-51ח(זוכה! 050-4135002

 מקרר בינוני עובד מצויין 
בבני ברק ב- 300 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-8477988

 פלטת שבת חדשה 40 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח ב"ב 054-8447593

 כיריים 4 להבות המילטון 
חדשה 200 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)50-51ח(054-8447593

 טוסטר אובן 30 ל' במצב 
מצויין 120 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)50-51ח(054-8447593

 מצלמת קנון כחדשה דגם 
_____________________________________________)50-51ח(185 + מטען 055-6733613

 BOSCH מכונת כביסה 
חדשה עם עגלה חדשה + 

_____________________________________________)50-51ח(חוברת בעברית 03-9092321

 מחשב נייד אסוס 10.1 
אינץ עם כל תוכנות אופיס 

מצב מצויין ללא בטריה 300 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7154435

 מקרן חדש בארזיה ללא 
צורך במחשב עם שלט + זום 

+ משקפיים תלת מימד ב- 
_____________________________________________)50-51ח(300 ש"ח 052-7154435

 מגהץ אדים ב- 180 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-2429733

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 מפזר חום לבית 25 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 כריים לבישול ואפיה שמור 
_____________________________________________)50-51(מצב מצוין 054-5470218

 רדיאטור חדש בקופסא 
9 צלעות חדש 150 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-5470218

 מקרר אלקטרה 200 ש"ח 
רדיאטור 14 70 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-7984438

 למכירה וילונות תחרה 
4/2.5 במצב מעולה 300 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(052-3763582 מירי פ"ת

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)51-52ח(050-3337530 אבנר

 ספריה גדולה 6 מדפים 
צבע שחור מצב מעולה 200 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3121020

 למכירה שולחן + כסאות 
_____________________________________________)51-52ח(500 ש' 054-8483032

 רדיו מעוצב 100 ש'
_____________________________________________)51-52ח(054-8483032

 ארונות לבנים סנדוויץ 
למטבח רק 100 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(050-9089110

 בהזדמנות ארון בגדים 4 
דלתות רק 200 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(050-9089110

 שולחן פורמייקה חום גדול 
_____________________________________________)51-52ח(רק 200 ש"ח 050-9089110

 2 עמודים מעץ כ"א 
ב- 150 גמיש במקום 500 

_____________________________________________)51-52ח(052-7196606

 ספה דמוי עור לבן נפתחת 
_____________________________________________)51-52ח(ל- 3 500 ש"ח 054-8517353

 נברשת חדשה בקופסא 
מחסני תאורה לסלון 250 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(052-7152807

 למכירה עמוד תאורה 
_____________________________________________)51-52ח(הלוגן 120 ש"ח 054-5457811

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות עם 
2 מזרונים 500 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)51-52ח(03-6199806

 מזנון 4 מטרים, עץ 
בוק מלא, צבע אגוז הכולל 

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

תינוקות

 שולחן גדול לסלון, 6/8 
כסאות, אפשרות לשולחן 
בלבד או לכסאות בלבד, 

_____________________________________________)51-52(חדישים 052-4227714

 מיטת תינוק מעץ + 
מזרון 380 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)51-52ח(050-4107696

 ניילון לעגלה 10 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(058-3245685

 מזרן חדש לעגלה 20 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(058-3245685

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית 150 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(058-3245685

 בקבוקים ומוצצים חדשים 
_____________________________________________)51-52ח(5 ש"ח כ"א 058-3245685

 משאבת חלב ידנית 
_____________________________________________)51-52ח(חדשה 50 ש"ח 058-3245685

 כורסת פוף לילדים צבע 
לילך כחדש ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(03-6169291

 מטרנה צמחית מגיל 0 
בד"צ י"ם 50 ש"ח במקום 69 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח ב"ב 050-4107696

 לול + פעלולון + שטיח 
רצפה רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(050-9089110

 למסירה עגלת אמבטיה + 
טיולון סילבר קרוס מצב מצוין 

_____________________________________________)51-52ח(פלא': 052-7629022

 מזרון למיטת תינוק 45 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3155415

 בימבה מנגנת צבע ורוד 
_____________________________________________)51-52ח(45 ש"ח 053-3155415

 למכירה עגלת ציקו 
שחורה איכותית + גג צל מלא 
_____________________________________________)51-52ח(200 ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה לול מתקפל + 
תיק נשיאה צבע כחול כהה 

_____________________________________________)51-52ח(180 ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה עגלת טיולון עם 
אמבטיה מפוארת 500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(בלבד 053-3076507

 למכירה עגלת מוצי 
מהממת אמבטיה + טיולון 
צבע אפור היתה בשימוש 

מועט 500 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)50-51ח(050-4176616
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מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

כללי

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

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

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-37(לחולצה 058-3206802

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

054-8527470)34-37(_____________________________________________

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

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

 דיסק של החזן ויצנר 
אפשרי להשיג בחנות מתוקים 

_____________________________________________)28-29ח(ועוד הרב שך 31 ב- 30 שקל

 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

ד’ טבת- ה’ טבת תשפ”ב 08/12/2021-09/12/2021

תקשורת

למשרד בתחום התקשורת 
דרוש/ה מנהל צוות! 

« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

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

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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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

 למכירה 2 תרנגולות 
בלדיות מטילות ב- 70 ש"ח 
לאחת ו- 10 תוכונים צעירים 

ב- 35 ש"ח לאחד בישוב 
 בושם לאישה חדש מון _____________________________________________)50-51ח(חשמונאים 08-9765927

פריז איב סאן לורן אינטנסמנט 
90 מ"ל 290 ש"ח במקום 410 

_____________________________________________)50-51ח(058-3233170

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)50-51ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)50-51ח(38 100 ש"ח 058-3233170

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3187276

 פאה פוני לפריזעט עם 
מטפחת טבעית חום כהה 

חדשה 500 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(053-3187276

 חותך ירקות ספירלה 
ודקיק טבול וחדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3187276

 אגרטל קריסטל יוקרתי 
גובה 40 ס"מ 100 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(053-3187278

 חצאית הריון שחורה 
נוחה וקלילה מידה M נלבשה 

פעם אחת 160 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)50-51ח(050-4107696

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 350 ש"ח כ"א ב"ב 
_____________________________________________)50-51ח(054-8412976

 למכירה שטיח צבע יין 2 
על 3 מטר כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-5647253

 תופסן חדש לפלאפון עם 
זרוע מתכווננת וגמישה ב- 70 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה קוקטייל אפור לבן 
מהמם מאולף ברמה גבוהה 

_____________________________________________)50-51ח(מאוד 450 ש"ח 052-7151075

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

_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

 למכירה דגי גופי ב- 6 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(כל אחד 054-8515875

 גז 5 להבות 150 שקל 
_____________________________________________)50-51ח(050-4128920

 תוכונים חצי אנגלי האכלת 
יד לשעבר 1 80 ש"ח 2 140 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 מכונת תפירה מרדיקס 
_____________________________________________)50-51ח(500 ש"ח 054-7938941

 מצלמה מקצועית 2 
 XT REBEL EOS עדשות

CANON פלאש נרתיק 
ומטען 500 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)50-51ח(054-3132330

 אמבטיה מתכווצת 
וטרמפולינה בשימוש 3 חד' כל 

_____________________________________________)50-51ח(אחד 80 ש"ח 055-6787859

 למכירה בוסטר גב חדש 
ב- 90 ש"ח בלבד

_____________________________________________)50-51ח(050-4176616

 mamas & papas עגלת 
כחדשה 500 ש"ח + כיסוי 

_____________________________________________)50-51ח(רגליים 050-4156754

 הליכון לתינוק ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(050-4158480

 סלקלים לרכב ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(כל אחד ב"ב 050-4158480

 אמבטיה לתינוק עם 
מעמיד ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-4158480

 מנשא לתינוק ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(050-4158480

 מציאה! שידת החתלה 
משילב לבנה במצב מצויין 400 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 052-7108328

 עגלת מוצי אמבטיה 
וטיולון חזקה מאוד! 500 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(ב"ב 052-7698286

 למכירה אמבטיה לעגלת 
מוצי כחדשה לגמרי + תיק 

בצבע סגול 300 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(058-7149102

 עגלת טיולון בני ברק 200 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-7216671

 סלקל לתינוקות בני ברק 
_____________________________________________)50-51ח(175 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה בני ברק 
_____________________________________________)50-51ח(420 ש"ח 054-7216671

 מובייל משילב במצב חדש 
190 ש"ח במקום 380 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-2429733

 אוזניית בלוטוס מיוחדת 
_____________________________________________)51-52ח(רק 170 ש"ח 053-4132135

 אוזניית בלוטוס מעולה 
_____________________________________________)51-52ח(רק 60 ש"ח 053-4132135

 נוקיה C2 במצב כחדש 
עם בטריה נוספת 250 סופי 

_____________________________________________)51-52ח(י"ם 055-9594386

 אוזניות בלוטוס דמוי 
ארפודס פרו עם סאונד ברמה 
גבוהה וביטול רעשים ב- 250 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 055-6750707

 טלפון קוי ביתי חדש 
באריזה 40 שקל
_____________________________________________)51-52ח(054-3177932

 זוג תוכי קוקטייל זן מיוחד 
340 ש"ח כ"א ב"ב

_____________________________________________)51-52ח(054-8412976

 תוכי דררה האכלת יד 
לשעבר 80 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(054-8483305

 תוכונים האכלות יד יפים 
במיוחד 120 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(054-8483305

 קוקטייל האכלת יד 300 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-8483305

 סמסונג כשר במצב חדש 
+ מטען ובטרייה מקורית 100 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3147379

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)51-52ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 למכירה תרנגול ברמה 
גדול ומרשים ב- 220 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(בהזדמנות 052-7175927

 למכירה 8 תוכונים 
יפים ב- 35 ש"ח כ"א בישוב 

_____________________________________________)51-52ח(חשמונאים 08-9765927

 בהזדמנות מנורות 
קריסטל מיוחדות לתקרה רק 

_____________________________________________)51-52ח(100 ש"ח 050-9089110

 גגון לרכב מאלומיניום 
מרובע 500 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(053-3121020

 רמקול נטען חדש עם 
מיקרופון לא מגפון למורה 
דרך טיולים וכו' 500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(054-3132330

 מצלמה מקצועית 2 
 xt rebek eos עדשות

canon פלאש נרתיק ומטען 
_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח ב"ב 054-3132330

 מדבקות לחנוכה עם 
צורת חנוכייה וכיתוב חנוכה 
שמח 100 יחי' ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(052-7154435

 תמונת קיר יוקרתית 
ממוסגרת כחדשה ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(03-6169291

 כיריים גז 3 להבות חדש 
באריזה 150 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)51-52ח(תקוה 052-2786557

 קלטות שירים 3 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(לקלטת 02-6513270

 חוברות זרקור מרווה 
_____________________________________________)51-52ח(לצמא 1 ש"ח 02-6513270

 בושם לאישה חדש מון 
פריז איב סאן לורן אינטנסמנט 
90 מ"ל 290 ש"ח במקום 410 

_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)51-52ח(38 100 ש"ח 058-3233170

 קסדה חצי מידה M ב- 
_____________________________________________)51-52ח(250 ש"ח 058-3216830

 פח צבע 18 ליטר סופר 
קריל מט 200 ש"ח חדש 

_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 מגיני ברכיים לרוכב שטח 
_____________________________________________)51-52ח(300 ש"ח 058-3216830

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(053-3187276

 פאה פוני חסידי לפריזעט 
עם מטפחת טבעית חום 

חדשה 500 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(053-3187276

 חותך ירקות ספירלה 
ודקיק טבול וחדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(053-3187276

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(03-6199806 בערב

 רמקול נטען חדש עם 
מיקרופון לא מגפון למורה 
דרך טיולים וכו' 500 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-3132330

 כיור במידה קטנה איכותי 
חדש במחיר 300 ש"ח טל': 

_____________________________________________)50-51ח(050-8557339

 למכירה מעיל של בן 
ברברי חדש לגמרי )אורגינל( 

לגיל 3 240 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(058-7149102

 למכירה אופניים לילד 
בצבע כחול במצב מעולה רק 

_____________________________________________)50-51ח(120 ש"ח 058-7149102

 בקבוקון לתסמיני קורונה 
חולשה עיפות ואויר בדם 90 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 02-5376012/5

 למכירה בוקסה + 
מיקרופון + מטען + שלט + 

_____________________________________________)50-51ח(כל החיבורים 055-6733613

 BMX למכירה אופנים 
כחדשים צבע צהוב מידה 16 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 052-7602848

 טלפון כשר במצב חדש 
כולל מטען ובטרייה מקוריים 

_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח 053-3147379

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)50-51ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 דיסקים לצפיה כ- 60 
ניצוצות של קדושה וכו' רק ב- 

_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח 052-7175539

 2 תמונות מפאזל 
מרהיבות ביופיין 80*100 200 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 למכירה ז'קט מעיל 
ZARA חדש ב- 140 ש"ח 

בלבד במקום 270 נמכר עקב 
_____________________________________________)50-51ח(טעות במידה 050-4176616

 קלטות שירים 3 ש"ח 
לקלטת 055-6797098

_____________________________________________)50-51ח(02-6513270

 חוברות זרקור מרוה 
לצמא 1 ש"ח 055-6797098 

_____________________________________________)50-51ח(02-6513270

 תרנגול ברמה לבן יפה 
מאוד וגדול ב- 180 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בהזדמנות 08-9765927

 תמונות קיר חמנייה 
צביעה לפי מספרים + 

מכחולים + צבעים בגדלים: 
_____________________________________________)50-51ח(50*65 80 ש"ח 054-8450494

 2 טונרים למכונת צילום 1 
ב- 80 2 ב- 150
_____________________________________________)50-51ח(050-4188282

 תא הטלה גדול לקוקטיל 
1 ב- 60 ש"ח 2 ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(ב"ב 054-8412976

 אופניים לנוער מידה 24 
דרוש תיקון 100 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(055-6735837

 בושם פראדה איריס 300 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7157077

 2 בובות ניו יורק תואמות 
במצב מצוין 60 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)50-51ח(052-7157077

 ארנבת חמודה בת 8 חד' 
עם כלוב ענק 95 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-7649884/5

 אופני 21 הילוכים מידה 
24 הילוכי ומעצורי שימנו ב- 

_____________________________________________)50-51ח(450 ש"ח 052-7148004

 אופני BMX מידה 16 
לילד במצב מצוין 170 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7148004

 פח כסוף גבוה עם מכסה 
_____________________________________________)50-51ח(ב- 50 ש"ח 052-7148004

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)50-51ח(054-8411267

 ספר ילדותנו לכיתה ד ו 20 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 053-3155415

 אלבד צבע ירוק תפוח 20 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 053-3155415

 צלחות עמוקות 10 יחידות 
_____________________________________________)50-51ח(70 ש"ח 053-3155415

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
_____________________________________________)50-51ח(שקל 054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)50-51ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 גלגל מגנזיום קידמי ללא 
_____________________________________________)50-51ח(הציר 20 שקל 054-3177932

 אופנים לילדים 150
_____________________________________________)50-51ח(052-7126106

 כספת ב- 400 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(052-7126106

 שולחן סלוני 15
_____________________________________________)50-51ח(052-7126106

 בימבה פלא מצב טוב 75 
_____________________________________________)49-50ח(052-7126106

 בהזדמנות נדירה!!! 
חולצות טומי הילפיגר מידות 

XS S M ב- 150 ש""ח
_____________________________________________)49-50ח(052-7181769 ב"ב

 אופניים 26 הילוכים בולם 
קידמי כמעט חדש 299 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(058-3203791

 אופני כושר במצב טוב 
_____________________________________________)49-50ח(400 ש"ח 050-7757420

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
_____________________________________________)49-50ח(שקל 054-3177932

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4960603

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)49-50ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 סורג לחלון במצב מעולה 
גודל 110*149.5 ס"מ ב- 200 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 03-6524439

 שמלת חתונה שחור 
זהב מידה 14 150 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח 050-4960603

 מדבקות לחנוכה עם 
צורת חנוכיה וכיתוב חנוכה 
שמח 100 יחי' ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(052-7154435

 תופסן חדש לפלאפון עם 
זרוע מתכווננת וגמישה ב- 70 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-7154435

 בבני ברק בובת קופהלה 
חדשה וקסברגר 100 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8457681

 בסיס לתליה למזגן סטוד 
חדש 70 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)49-50ח(052-2786557

 משקולות יד 8 שקל לקילו 
_____________________________________________)49-50ח(053-3102754 03-6191347

 גליונות עיתון ילדים 
מגדלור כרוכים בכריכה חזקה 

20 ש"ח לכרך ב"ב
_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 ספרי קודש לכיתות 
ט'-י"ב במחירי גמ"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4167682 03-6768237

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)49-50ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל 

_____________________________________________)49-50ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)49-50ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר מיוחד 15 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)49-50ח(בירושלים 052-7191446

 משקולות 10 ק"ג + מוט 
_____________________________________________)49-50ח(170 ש"ח 050-7757420

 למכירה תמונות קיר 
יפיפיות במצב מעולה כ"א 50 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-8958197

 למכירה וילונות תחרה 
בשמנת שמור ונקי 350 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(052-3763582 פתח תקווה

 shure מיקרופון דינאמי 
SM57 להקלטה רק 450 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(055-9774289

 מיקרופון של חברת 
shure SM58 חדש מקורי ב- 

_____________________________________________)49-50ח(450 ש"ח 055-9774289

 מייקאפ רבלון 220 חדש 
באריזה 40 ש"ח
_____________________________________________)49-50ח(052-7640622

 פיטום הקטורת + למנצח 
חדש מהסופר כתב נאה 

במיוחד!! 500 ש"ח למנצח 
_____________________________________________)49-50ח(100 ש"ח 054-8430025

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)49-50ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

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

_____________________________________________)49-50ח(054-8450494

 סט משנה ברורה חדש 
בנילון מהדורת כיס עוז והדר 

_____________________________________________)49-50ח(ב- 50 ש"ח 03-6496130

 ספודיק ישן 450 ש"ח בני 
_____________________________________________)49-50ח(ברק 050-4174525

 כסא חצר מתקפל/נשכב 
נח מאד ב- 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)49-50ח(053-3127276

 משחק מגנטים לונה 
פארק עם כדורים חדש 100 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 053-3127276

 10 תוכונים צעירים ב- 35 
ש"ח לאחד ו- 2 תרנגולות ב- 
70 ש"ח לאחת 08-9765927 

_____________________________________________)49-50ח(בישוב חשמונאים

 מערכת סירים איכותית 
+ מגרסה, של נעמן, ב- 750 

ש"ח במקום 1,100 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ל(052-7624122

 רצפות פרקט מלבניות 
בצבע חום חדש באריזה כ- 16 

_____________________________________________)49-50ח(מ"ר 052-7134652
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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(_____________________________________________

 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

 למעון בקרית הרצוג 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, גמיש, 
תנאים מעולים
_____________________________________________)48-52ש(054-8411503

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)42-48(או בבתים 055-5527391

ביקוש 
עבודה

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושות מטפלות ניקול 

_____________________________________________)47-6/22ש(050-7250631

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

המשרות מיועדות לגברים ונשיםענבל 054-4200843

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות

גננות  מטפלות חינוכיות )סייעות( 
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים

הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

_למעון בת"א דרושות 
מטפלות מנוסות, תנאים 

מצויינים, צוות חרדי
_____________________________________________)48-51ש(055-6703038 בתאל

 דרושה אישה לפתיחת 
עסק עצמאי, בתחום השיווק, 

ליווי והדרכה צמודה
_____________________________________________)48-51ל(054-8449274

 בב"ב לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

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

 עובד/ת לנקיון עסק 
)חנות מחסן ומשרד(, 
עבודה קבועה! לפעם 
_____________________________________________)48-51ש(בשבוע 052-7692238

053-9811-201

 לצוות מגייסות בעל 
צביון דתי-חרדי, דרושות/
ים רכזות/י גיוס לתפקיד 

עם שליחות
_____________________________________________)51-02/2022ש(054-5789059

דרוש/ה מנקה 
למשרד

בבני ברק
בעל/ת יסודיות, אחריות, ואכפתיות.

נסיון בתחום יתרון.
שעות העבודה: 6:00-14:00.

לפרטים: 052-5540334

דרושה מנהלת למעון בת"א

משרה מלאה
יכולת ניהול מוכחת

יחסי אנוש טובים
ראייה רחבה ויצירתית

 יכולת הנעת צוות
עובדות

חינוך = שליחות = מקצוע

ביצוע מספר מטלות
בו זמנית

עמידה בלחצים
נכונות לעבודה גמישה

 תנאים 
ושכר טובים

asher0917@gmail.com :קו"ח ופרטים ל

 עבודה מהבית
 שכר גבוה

 יכולת הבעה בכתב
 יתרון - נסיון בתחום

לעמותה תורנית בת"א

asher0917@gmail.com

דרוש/ה 
גייס 

משאבים
 להגשת בקשות בכתב 
לעסקים גדולים וקרנות

קו"ח למייל:

 דרוש עובד מב"ב לחנות 
חליפות, שעות 15:00-22:00 

_____________________________________________)50-1/22ש(053-3391691

 לחנות בב"ב דרושה עובדת 
אחראית למשמרות ערב ובימי 

_____________________________________________)50-01/2022(שישי לפרטים 054-2226243

 חיפשתם עורך ספרים 
תורני? מצאתם!

_____________________________________________)50-51ח(054-8590879

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציגת טלמיטינג 

+ נסיון, 4 משמרות 
בשבוע, תנאים טובים 

למתאימים
_____________________________________________)49-52ש(052-4751951

 אברך רציני מעוניין 
בחברותא או כל דבר תורני 

_____________________________________________)50-51ח(בשעות הבוקר 052-7653252

!!!אותך אנחנו מחפשים 

חרדיתלרשת מינימרקטיםות/דרושים
!!!ארציתבפריסה

םירושלי/יםבת/שמשבית/רחובות/ברקלבנייות/קופאים

ירושלים/בת ים/רחובותיות/סדרנים

ת"פ/ירושלים/יםבת/אלעד/ברקבניסניפים ות/מנהלי

חובה-ניהולי קודםניסיון 
*ל"ח למשרה הנ"יש לשלוח קו*

אווירה תורנית/רשת משפחתית מובילה 
!!הולם למתאימיםשכר 

hrnetiv@netivc.co.ilח"לשליחת קו
050-8841090לפרטים לפנות 

ד"בס

hrnetiv@netivc.co.ilלשליחת קורות חיים  
יש לציין שם משרה בנושא המייל*

בבני ברקלמשרד חרדי 

ות/דרושים

ת שיווק דיגיטלי/איש
אחריות על פרסום ותוכן שיווקי

**חובה-ניסיון דומה קודם

ת סחר/מנהל
מ "התנהלות וניהול מו

מול ספקים
חובה–ניסיון קודם 

ת למחלקת  /עובד
משאבי אנוש

תהליך אחריות על כל

,  ביצוע ראיונות, הגיוס
,סיוע ברווחה

עזרה באדמיניסטרציה  
'  שוטפת מסביב וכו

,  בטחון עצמינדרש
ייחסי אנוש ואסרטיביות
רלוונטי גם ללא ניסיון  

!קודם
לימודים  / תואר

יתרון  -רלוונטים
משמעותי

ה/פקיד
ניסיון קודם 

שירות /קבלה/במזכירות
ימשמעותיתרון-לקוחות

חובה-הכרת מחשב ואופיס
!!נכונות למשרה מלאה

קו עיתונות דתית / 8312567 / 

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד 
מועמדים העונים לדרישות המכרז (הפרטים באתר העירייה), ישלחו קורות חיים 

בצרוף תעודות, אישורים וטופס שאלון אישי 
galibs@givat-shmuel.muni.il :הנמצא באתר העירייה לדוא"ל

בצהריים בשעה 12:00 עד לתאריך 31.12.21

לעיריית גבעת שמואל 
דרוש/ה:

מכרז פנימי/פומבי מספר 56/2021

סייע/ת כיתתי/ת בחינוך המיוחד
5 משרות (עד 100% משרה)

 דרוש מלווה ל- 4 פעמים 
בשבוע, אחה"צ 054-8405183 

_____________________________________________)51-52ל(054-6778363

 חד הורי מעוניין לעבוד 
שעה בבוקר/בערב או בשעות 

_____________________________________________)51-52ח(הלילה 054-7938941

 בחור חרוץ מעונין לעבוד 
בתחום המכירות בבית שמש 

055-9178123
_____________________________________________)51-52ח(

 מעוניין לעזור בתחזוקת 
הבית תמורת לינה לפעם 

03-6162228

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

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

 דרוש עובד צעיר חרוץ 
ונמרץ לעבודה במחסן שיווק 
בפתח תקווה 050-5384330 

_____________________________________________)51-52ל(050-2025444

 לאיחוד הצלה בב"ב 
ובירושלים דרושות 

עובדות לבוקר, 35 ש"ח 
+ בונוסים למתאימות 

03-6001411)51-02/2022(_____________________________________________

 דרושים קופאים/יות 
למאפיה בבני ברק, למשמרות 

בוקר וערב ישראל
_____________________________________________)51-52ל(054-2802057 03-5740703

 רפלקסולוג מעוניין לתת 
מס' טיפולים במסא'ג בחינם 
לצורך רכישת ניסיון לתעודה 

_____________________________________________)51-52ח(052-7396092

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב גמישות 

בשעות/טיפול ראשון חינם 
_____________________________________________)51-52ח(050-6651365

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(054-8454536

 למכירה שובר של 300 
ש"ח במליה בגדי ילדים ב- 220 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 053-3187276

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4960603 

 פאזל של מפת ישראל 
120 חלקים ב- 23 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(054-8454536

 כיור נירוסטה 65/56 ס"מ 
משומש 30 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת

 אותיות מרחפות יוקרתי 
אם אשכחך ירושלים ב- 30 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 03-6169291

 תמונה יוקרתית ממוסגרת 
עם זכוכית כחדשה ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 מראה גדולה מסגרת עץ 
לבנה עם מדף קטן ב- 40 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 03-6169291

 4 כסאות כתר צבע לבן 
כחדש ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 2 מוטות לוילון יוקרתיים 
צבע לבן כחדש ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בזיסלק/תיק התיקים ב- 

_____________________________________________)48-49ח(250 ש"ח 053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח במליה בגדי ילדים ב- 250 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 053-3187276

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)48-49ח(500 ש"ח 050-4960603

 וילון ונדיאני צבע שמנת 
_____________________________________________)48-49ח(כחדש 99 ש"ח 052-6140800

 סט מחזורים ספרד 3 
רגלים 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)48-49ח(050-4131038

 אקווריום פנורמי מידות: 
65/40 מצויין 75 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת אלי

 אקווריום גדול 80*50 ס"מ 
מצויין 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת

 למכירה בפ"ת שער 
מברזל במצב מצויין 500 ש"ח 

מחיר מציאה + אופניים 16 
לילדים מגיל 5-8 130 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-2819921 בערב



יוגורט  מכיל 20 גרם חלבון 
מנת החלבון המומלצת לאחר פעילות גופנית

חדש!
בטעם מלבי

נהדר

עשית הליכה?עשית הליכה?
האימון שלך

שווה יותר עם
האימון שלך

שווה יותר עם
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