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הח"כית ממר"צ שהביכה את חברי הקואליציה והפילה את חוק הגיוס

דרמה במליאת הכנסת: חוק 
הגיוס נפל בקריאה ראשונה

קודם להצבעה ניסה שר הביטחון להרגיע את המפלגות 
החרדיות והבטיח שעולם התורה לא ייפגע  ח"כ אריה 
דרעי הטיח בנציגי רע"מ כי אם יתנו ידם ויצביעו בעד 

חוק הגיוס ש"ס תפעל בכל הכלים המשפטיים כדי לחייב 
בגיוס גם את הצעירים הערבים  במפלגות החרדיות 

חוששים שבג"צ לא יתן ארכה נוספת לחוקק חוק חדש 
וכי בקרוב כי בני הישיבות מעל גיל 18 יחוייבו בגיוס ומי 
שלא יתייצב יוגדר כעריק  שר האוצר אביגדור ליברמן 
עשוי לשלול תקציבים מישיבות שבהן ילמדו 'עריקים' 
 כל הפרטים על הדרמה שטלטלה את הקואליציה אך 

בעלת משמעות עמוקה לעולם התורה
 ח"כ אריה דרעי פונה לנציגי רע"מ  | עמ' 12-13

אבי גרינצייג

היתר עסקה

עידן נתניהו – הסוף?
אם יחתום על הסדר טיעון שיאושר ע"י בית המשפט צפוי נתניהו 
לפרוש מהחיים הפוליטיים ובכך לחתום קריירה פוליטית ארוכה 

וסוערת • בליכוד כבר החלו קרבות הירושה, כאשר יולי אדלשטיין, 
ישראל כץ, ניר ברקת ואמיר אוחנה כבר הצהירו על כוונתם להתמודד 
על ראשות המפלגה • גם בקואליציה מבינים שפרישת נתניהו עשויה 

להאיץ את קיצה של הממשלה הנוכחית | עמ' 10

דריכות בליכוד ובקואליציה: נתניהו צפוי לחתום על עסקת טיעון ולפרוש מהחיים הפוליטיים

בג"ץ בהחלטה דרמטית:  גזירת 
המעונות נדחתה לשנה הבאה

הישג מזהיר לעתירת הארגונים החרדיים נגד הקיצוץ בסבסוד 
המעונות לילדי אברכים: ברוב של שניים נגד אחד דחה בג"ץ 

את הקיצוץ לשנת הלימודים הבאה ⋅ ארגון 'אמת ליעקב': 
"מברכים על ההחלטה וקוראים לשר האוצר לבטל את הקיצוץ 

המזיק וחסר התכלית" ⋅ חברי הכנסת החרדים בירכו על 
ההישג | עמ' 6

עכברי  המאצ’ינג,  מומחי  גם 
גיוסי ההמונים, שפשפו את עיניהם 
יום  של  הערב  בשעות  בתדהמה 
שהשיק  הרשת  כשקמפיין  ראשון, 
העיתונאי ינון מגל לסבסוד משפטו 
של ראש הממשלה לשעבר בנימין 
ובהתחשב  תאוצה,  צבר  נתניהו 
שקלים   5,000 של  גג  במגבלת 
לתרומה ועם אפס קמפיין פרסומי 
להטרדת  מומחים  והפעלת  מקדים 
התרמה,  בהודעות  וחברים  שכנים 

הגיע לסכומי שיא של שני מיליון 
שקל בתוך שעות אחדות.

הכל,  בסך  אמיד  יהודי  נתניהו, 
גם  הכסף.  את  צריך  באמת  לא 
התורמים הרבים )למעלה מעשרים 
כתיבת  לשעת  נכון  אלף,  ואחד 
מתוך  זאת  עושים  לא  השורות( 
רחמים או דאגה ללחם ולחלב של 
בחשבון  המינוס  ולכיסוי  ילדיו 

המכולת בקיסריה. 

)הטור המלא בעמ' 14-15(



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

קו המידע - מטה ההסברה למגזר החרדי:  03-509-7000
מתחסנים ומחסנים את הילדים!

הוראת כ"ק מרן  האדמו"ר מבעלזא שליט"א בעניין חיסון הילדים:

 ״שאלנו את כ״ק מרן אדמו״ר מבעלזא שליט״א, 
וקיבלנו תשובה שמרן שליט״א ממליץ!"

רבינו מרן ראש הישיבה  הגר"ג אדלשטיין שליט"א:

 ״להשתדל בכל דרכי הטבע שלא להדביק אחרים ח״ו 
וגם להתחסן כל אחד לפי מצבו״

זקן חברי מועצת החכמים מרן הגר״ש בעדני שליט״א: 

 ״אני אומר לכולם בתורה כתוב ׳ונשמרתם מאד לנפשותיכם׳ 
ובפרט שזה מוכח שהחיסון מציל 

לכן חייבים  להתחסן גם ילדים. כולם מצווים לשמור את החיים״

מרן הראש"ל  הגרש"מ עמאר שליט"א: 

״חובה להישמע לרופאים ומצווה חשובה לחסן את הילדים"

מבצע חיסוני         הילדים נמשך,

היועצים הרפואיים:    הרב אלימלך פירר: ״יש לחסן את הילדים מגיל 5״ הרב בנימין פישר:             "חיסון הילדים הוא הדבר הנכון והחשוב" הרב יוסי ערבליך: "חיסנתי את בני, וכך אני ממליץ לכל השואלים"

מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

רשכבה״ג מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א: 

"צריך לחסן את הילדים" 

"זכות גדולה להורים שמחסנים ילדיהם ואל להם לחשוש מכל רע״
״ודאי להזמין את החיסונים אל תלמודי התורה ובתי הספר וצריך להתחסן בהם״

 מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט״א:

 ״אחר שגדולי וחכמי ישראל בחנו וחקרו ושמעו דעת הרופאים המומחים, 
וקראו לחסן את הילדים, מצוה לשמוע לדבריהם״

כולנו כאחד      מצייתים
לגדולי וחכמי       ישראל!
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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

למעלה מ-500 תושבים קיבלו שירות בעמדות ממשל זמין 

עשרות 
תושבים נעזרו 
בקבלות קהל 
בנושאים רבים

לזכרו 
של 
מרן

במעמד רבני העיר נחנך בית מרקחת 
חדיש ומשוכלל של 'מאוחדת' באלעד 

מאת: אלי כהן

בשי"ל-שרות  ההתפתחות  בס"ד  נמשכת 
חברתיים  לשירותיים  באגף  לתושב  יעוץ 
נעזרו  האחרונים  כשבחודשיים  בעירייה, 
קהל"  "קבלות  במסגרת   רבים  תושבים 
לציבור התושבים בנושאים רבים ללא עלות.

שי"ל  רבה  בהצלחה  מוביל  המיזם  את 
חברתיים,  לשירותים  באגף  זכויות  ומיצוי 
על  וכלים  מידע  לתושבים  לתת  במטרה 

זכויתיהם.
הקהל  קבלות  שנערכו  הנושאים  בין 
הוצאה  חובות,  כלכלית,  הכוונה  ונעזרו: 
לפועל וחדלות פרעון,  תיאום ביטוח לאומי 
דיני  עבודה,  דיני  שבח,  מס  מס,  ותיאום 
וחסכונות  פנסיה,  חלקיהם.  כל  על  נזיקין 

לנשואי ילדים.
גולת הכותרת של שי"ל כיום היא טיפול  
להנגיש  מטרה  מתוך  זכויות",  ב"מיצוי 
במקומות  הקיימים  והשירותים  המידע  את 
זמין  המידע  את  לתושבים  ולתת  רבים, 

והנגיש המגיע להם תחת קורת גג אחת.
קיים  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
ובה  שי"ל  במשרדי  עבודה  ישיבת  השבוע 
עמד על ההתפתחות והעזרה לתושבי העיר. 
במייל:  מראש  בתיאום  לשי"ל  לפנות  ניתן 

Ariee@elad.muni.il

מאת: אלי כהן

"תורת  למבצע  מרגש  סיכום 
מרן" שהתקיים בשבת ההילולא 
של פוסק הדור מרן הגר"ע יוסף 
מאות  למדו  ובמסגרתו  זצוק"ל, 
ללא  מהעיר  ישיבות  תלמידי 

הפסק במהלך השבת.
האחרונה  השבת  במוצאי 
במסגרתו  חגיגי,  מעמד  התקיים 
למאות  ערך  יקרי  פרסים  חולקו 
את  קיבלו  הם  המשתתפים. 
על  שלו"  שהכל  "מלך  הספר 
תורתו וחייו של מרן זיע"א, וכן 
בחנות  ספרים  לרכישת  כרטיס 

יפה נוף.
לדרך  שיצא  במבצע  מדובר 
דאתרא  המרא  של  בברכתו 
שפנה  שליט"א,  מלכא  הגר"מ 
העיר  לראש  מרן  זיכרון  הנושא 

הרב ישראל פרוש.
נקראו  המבצע,  במהלך 
את  להקדיש  הישיבות  בחורי 
יום  נח,  פרשת  הקרובה,  השבת 
בלי  ללימוד  מרן,  של  ההילולא 
הפסק של לפחות שלוש שעות, 
העירונית  לאחדות  ולהצטרף 

לזכרו הטהור של מרן. 

מאת: אלי כהן

במעמד מיוחד בהשתתפות רבני העיר וראשי מאוחדת 
המרקחת  בבית  מזוזות  קביעת  טקס  התקיים  במרחב 
יצחק  נחלת  במרפאת  מאוחדת  של  והמשוכלל  החדש 

באלעד.
באלעד  הקהילה  קשרי  מנהלי  ע"י  ניתן  מיוחד  דגש 
שירותי  של  היותם  על  יפרח,  ישראל  ור'  וייס  מנחם  ר' 
הקהילתיים  החיים  לאורח  במיוחד  מותאמים  מאוחדת 
הרבנים  לפניות  מאוחדת  נענתה  זו,  מהתאמה  וכחלק 
ופועל  לאופי האוכלוסיה  ובית המרקחת החדש הותאם 

בשעות מורחבות ונוחות. 
דאתרא  המרא  חלק  נטלו  המזוזות  קביעת  במעמד 
הגר"ז  החסידים  קהילות  רב  שליט"א,  גרוסמן  הגרש"ז 
בוטבול  יהודה  הרב  העיר  ראש  מ"מ  שליט"א,  הורביץ 

וראשי ומנהלי המרחב מטעם מאוחדת.
לאחר קביעת המזוזה המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן 
של  לבריאותם  שדואגת  מאוחדת  של  בשבחה  דיבר 
תושבי העיר, כאשר הכל נעשה תוך הקפדה על שמירת 

אורח החיים הייחודי של הציבור החרדי. 
הדאגה  על  מאוחדת  להנהלת  הודה  הורביץ  הגר"ז 
והן  הרפואיים  בנושאים  הם  פניה  לכל  והאכפתיות 
החרדי  הציבור  של  החיים  לאורח  הנוגעים  בנושאים 
והכל נעשה מתוך הקשבה, הבנה ואכפתיות, עד כדי כך 
והן  - הן רופאים ואחיות  ניכר מהמערך הרפואי  שחלק 

מזכירות רפואיות - משתייכים למגזר החרדי. 
מזוזה מ"מ ראש העיר הרב  כן התכבד בקביעת  כמו 
ברכת  את  העיר  הנהלת  בשם  שהעביר  בוטבול  יהודה 
למען  פועלה  על  עובדיה  ולצוות  למאוחדת  העירייה 

ציבור התושבים.
העובדים  הקופה,  הנהלת  את  בירכו  אף  הרבנים 
והרוקחים בברכת הצלחה ואיחלו שישרתו את הלקוחות 

רק בדברים משמחים.
סגן ומ"מ מנהלת המחוז הרב משה כהן הודה לרבנים 

כל  במשך  ועמידתם  הפעולה  שיתוף  על  ההנהלה  בשם 
ראש  למ"מ  אף  הודה  הוא  מאוחדת.  לצד  השנה  ימות 
העיר הרב יהודה בוטבול על עמידתו לצד מאוחדת בכל 
ולצוות  הלקוחות  קשרי  מנהל  וייס  מנחם  לרב  בקשה, 
את  ובנאמנות  במסירות  המשרת  המורחב  העובדים 

הלקוחות גם בימים מורכבים אלה.
מאוחדת  של  המצוין  השירות  את  כי  לציין  חשוב 
הקיימות  מרפאות  שלוש  באמצעות  הלקוחות  מקבלים 
וויזניץ'  יצחק  נחלת  מרפאות  רחבה:  בפריסה  בעיר 
שמאי  ומרפאת  ויסלובסקי  דבורה  הגב'  ע"י  המנוהלות 

המנוהלת ע"י הגב' רבקה דויטש.
באלעד עומדים לטובת הלקוחות מנהלי קשרי קהילה 
בכל  זמינים  אשר  יפרח,  ישראל  והרב  וייס  מנחם  הרב 
גם  כמו  ועזרה  סיוע  בקשת  בכל  ומסייעים  היום  שעות 

לייעוץ.
של  רחב  מגוון  ניתנים  יצחק  נחלת  במרפאת 
נשים  ילדים,  רפואת  שרותי  ובהם  הרפואה  שירותי 
מקצועיים:  רפואה  שירותי  ולצדם  מורחבים,  ומשפחה 
אורולוגיה,  גרון,  אוזן  אף  ילדים,  אנדוקרינולוגיה 
פסיכיאטריה,  למבוגרים,  ודיאטן  דיאטנית  אורתופדיה, 
תקשורת,  קלינאות  ואישה,  גבר  פיזיותרפיה  עו"ס, 
אורתופטיסט,  אנדוקרינולוגיה,  פסיכולוגיה,  כירורגיה, 
קשב  ילדים,  נוירולוגיה  אגן,  רצפת  פיזיו'  עיניים,  עור, 
וריכוז, שירותי מעבדה ואחיות, ליווי הריון, עירוי ברזל 

וחיסוני קורונה.
כללית  כירורגית  ילדים,  כירורגיה  שמאי  במרפאת 
ילדים  עור,  נשים,  ילדים,  ריאות  מומחה  ונשים, 
לב,  הולטר  כולל  ואחיות  מעבדה  ושרותי  ומשפחה, 
הולטר לחץ דם,  עירוי ברזל וליווי הריו,  בית מרקחת. 

חיסוני קורונה ובדיקות קורונה.
במרפאת ויז'ניץ ניתנים שרותי רפואת משפחה וילדים, 

שרותי מעבדה ואחיות.
מכון  שרותי  בעיר  הלקוחות  לטובת  מוצעים  כן  כמו 
שיניים  מרפאות  מרקחת,  בתי  רנטגן,  סאונד,  אולטרה 

ועוד. 

מאת: אלי כהן

בעירייה  קיבלו   2021 הכספים  שנת  סיום  עם 
"ממשל  בעמדות  התושבים  שימוש  דו"ח  את 
שיא  תושבים.  מ-500  למעלה  על  שעומד  זמין" 

של כל הזמנים.
זמין"  "מישל  של  העצמי  השירות  עמדת 
מעניקה מענה במכלול טפסים ואישורי ממשלה, 

ללא שימוש באתרים שונים.
בשתי  הפעילות  הורחבה  האחרונה  בשנה 
בכניסה  הנמצאת  אחת  בעיר,  זמינות  עמדות 

לבנין העירייה ברחוב ניסים גאון 1, וכן בכניסה 
למתנ"ס העירוני ברחוב רבי חייא 9.

רחב  מגוון  המכונה  דרך  לקבל  ניתן  בשירות 
של טפסים, בלי להמתין לאישורים בדואר, כמו 
שיש  )למי  זהות,  בתעודת  חדש  לספח  בקשה 
תעודה ביומטרית(,  בקשה לתעודת לידה, הנפקת 
הנפקת  רכב,  רישיון  עדכנית,  קרונה  תעודת 
תעודת  ספח  והדפסת  מען  שינוי  נהיגה,  רישיון 

זהות חדשה, ועוד.
ואת  לתושב  השירות  את  משפרות  העמדות 
ממשיכים  כשבקרוב  הממשלה.  משרדי  זמינות 
עבור  נוספים  רעיונות  על  בעירייה  לעבוד 

של  הייחודי  מיזם  הכללת  כמו  התושבים, 
לכלל  בזכויות  מענה  כיום  הנותן  זכות"  "כל 
האוכלוסיות בארץ, והכללת פרטי משרד הבינוי 

והשיכון לצורך רישום תוכניות המשרד הנ"ל.
לפניות  הלשכה  מנהל  מובילים  היוזמה  את 
הציבור שע"י לשכת ראש העיר הרב חיים מאיר 
רוזנפלד, והרב אריה אינהורן מנהל שי"ל-שרות 
לשירותים  באגף  זכויות  ומיצוי  לתושב  יעוץ 
חברתיים שהמטרה לתת מענה לתושבים במכלול 

השירותים הנצרכים בחיי היום יום.
פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש  פועל  במקביל, 
בימים אלה על מנת להרחיב את השירות, באופן 

ממשלתיים  טפסים  להוציא  לתושבים  שיאפשר 
ומהירה  נוחה  בצורה  משותפים  ומוניציפאליים 

כדי להקל על ההליכים הבירוקרטיים הנדרשים.
עולה  התושבים  של  השימוש  נתוני  מפילוח 
היה  הדברים,  מטבע  ביותר,  הנפוץ  השירות  כי 
הוצאת תעודות קורונה. לאחר מכן במקום השני 
– הנפקת רישיונות נהיגה. כמו כן, כ-50 תושבים 
כדי  הזמין  הממשל  במתקני  להשתמש  בחרו 
להם.  שנולדו  לתינוקות  פרטיים  שמות  לעדכן 
במכשירים.  רכב  רישיונות  הנפיקו  תושבים   44
במקום האחרון הוא תושב אחד במהלך כל השנה 

שביקש לקבל טפסי חידוש רישיון כלי יריה.

מפילוח נתוני השימוש של התושבים עולה כי השירות הנפוץ ביותר, מטבע הדברים, היה הוצאת תעודות קורונה. לאחר מכן במקום השני – הנפקת רישיונות נהיגה. כמו 
כן, כ-50 תושבים בחרו להשתמש במתקני הממשל הזמין כדי לעדכן שמות פרטיים לתינוקות שנולדו להם. 44 תושבים הנפיקו רישיונות רכב במכשירים

את המיזם מוביל בהצלחה רבה 
שי"ל ומיצוי זכויות באגף לשירותים 
חברתיים, במטרה לתת לתושבים 

מידע וכלים על זכויתיהם

מאות משתתפים במבצע 
לימוד לע"נ מרן הגר"ע 
יוסף זצ"ל קיבלו פרסים 

באירוע חגיגי

בטקס קביעת המזוזות השתתפו רבה של אלעד המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן שליט"א, רב 
קהילות החסידים הגר"ז הורביץ, מ"מ ראש העיר הרב יהודה בוטבול וראשי ומנהלי המרחב של 

מאוחדת ⋅ בית המרקחת שנפתח במרפאת נחלת יצחק מצטרף לבית המרקחת במרפאת שמאי



התקשרו ותהיו שותפים:

058-7262600

ארגון אהבת הרשב"י
מזמינים אתכם הציבור היקר!
להשתתף בלימוד על ידי אברכים 

במירון החל מהיום ועד ל"ג 
בעומר, לע"נ 45 הרוגי האסון

עבור 45 דקות לימוד בציון 
לעילוי נשמתם של 45 קדושי עליון

תורמים 45 ₪

ניתן להקדיש את הלימוד להצלחתכם 
ולעילוי נשמות יקירכם

תודה מראש!
ארגון אהבת הרשב"י הפועל בציון כ-4 שנים 

מלמדים ולומדים

בברכת 
גדולי 
ישראל

מפיצים בשכר או בהתנדבות להפצת ספרא 
דצניעותא בכל רחבי הארץ 050-6746000

דרושים
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בג"ץ בהחלטה דרמטית:  
גזירת המעונות נדחתה 

לשנה הבאה

מאת: יחיאל חן

בבג"ץ  שנערך  השני  הדיון  לאחר  שבועיים 
ארגון  של  עתירתם  בעקבות  המעונות,  בסוגיית 
'אמת ליעקב' וארגונים נוספים באמצעות עוה"ד 
זלמן בלאק ואחרים, לבטל או לדחות את הקיצוץ 
בסבסוד מעונות היום לאלפי משפחות אברכים, 
יוזמתו של שר האוצר איווט ליברמן, נתן בג"ץ 

ביום רביעי האחרון את החלטתו.
הוראת  כי  אחד  פה  החליטו  בג"ץ  שופטי 
כללי המשפט  עולה בקנה אחד עם  לא  המעבר 
המנהלי, אולם נחלקו באשר להחלטה הסופית. 
ברוב של שני שופטים )שטיין וגרוסקופף( קבע 
לשנת  הקיצוץ  החלת  את  לדחות  יש  כי  בג"ץ 
אותה  להחיל  ולא  ה'תשפ"ג  הבאה  הלימודים 

במהלך השנה הנוכחית.
את  בחריפות  ביקר השופט שטיין  בהחלטתו 
המעבר  "הוראת  כי  וקבע  הממשלה  התנהלות 
צריכה לקבוע שמבחני התמיכה הישנים ימשיכו 
הנוכחית,  הלימודים  שנת  לסוף  עד  לחול 
ה'תשפ"ב. תקופת מעבר קצרה מכך תהא בהכרח 

בלתי מידית ובלתי סבירה באופן קיצוני".
בשתי  בג"ץ  דן  כחודשיים  לפני  כזכור, 
עתירות שהוגשו בעקבות ההחלטה. בדיון תהו 
מדוע  וגרוסקופף,  שטיין  פוגלמן,  השופטים 
ההחלטה התקבלה לאחר תחילת שנת הלימודים 
ובמהירות כזו שלא מאפשרת להורים להתארגן 

בחלופות אחרות או להיערך בהתאם.
לספק  מהמדינה  בג"ץ  ביקש  דיון,  באותו 
הקיצוץ  את  לדחות  לא  מדוע  לשאלה  תשובה 
המדינה  הבאה.  הלימודים  לשנת  המתוכנן 
לבית המשפט את תשובתה המפורטת  העבירה 
על פני 70 עמודים, ובה הודיעה על דחיית ביצוע 
אין  כי  וטענה   ,2022 ינואר  לחודש  ההחלטה 
ההחלטה.  את  לממש  ויש  נוספת  בדחיה  צורך 

בעקבות כך, נערך דיון נוסף לפני כשבועיים.
שקיימו  התייעצות  לאחר  הדיון  במהלך 
פשרה,  על  להסכים  לצדדים  הוצע  השופטים, 
פסח  לחופשת  יידחה  הקיצוץ  במסגרתה 
של  דחיה   .13.4.2022 בתאריך  ויחל  הקרובה, 
לרבבות  שתאפשר  נוספים  חודשים  ארבעה 
נציגי המדינה  נכונה לקיצוץ.  משפחות להיערך 
ובסופה  השרים,  עם  התייעצות  לקיום  יצאו 
ליברמן  איווט  האוצר  שר  כי  והודיעו  חזרו 
מתנגד לפשרה. בעקבות כך, נתנו השופטים את 

החלטתם הנוכחית.
עתירה  מתנהלת  במקביל  כי  לציין  הראוי  מן 
'אמת  ארגון  ידי  על  היא  גם  שהוגשה  נוספת, 

שנקבעו  המפלים  הקריטריונים  נגד  ליעקב', 
ללומדי רבנות ודיינות, ביחס לכל סטודנט אחר, 
והדורשים מהלומדים הללו להוכיח שכבר עברו 
למימון  זכאים  להיות  כדי  אחד  בהצלחה מבחן 

עבור המעונות.
מארגון אמת ליעקב שעתר באמצעות עוה"ד 
זלמן בלאק נמסר: "המאבק המשפטי הוכיח את 
בוצע  שהקיצוץ  עמדתנו  את  קיבל  בג"ץ  עצמו. 
לשנת  אותו  ודחה  ראוי  ולא  אחראי  לא  באופן 
ההחלטה  על  מברכים  אנחנו  הבאה.  הלימודים 
וקוראים לשר האוצר לבטל את הקיצוץ המזיק 

וחסר התכלית".
על  לברך  מיהרו  החרדים  הכנסת  חברי 

ההחלטה:
ליצמן:  יעקב  ח״כ  התורה  יהדות  סיעת  יו״ר 
הבינו שהרשעות  בג״צ  "אני שמח שגם שופטי 
של ליברמן נגד ילדי האברכים אינה ראויה ויש 
הילדים  רווחת  למען  להיאבק  נמשיך  לדחותה. 
נזכה שתיפול ממשלת הזדון  ועד לשנה הבאה, 
הרעה הזו, שפוגעת בערכי הדת והמסורת, מעלה 
את יוקר המחיה, ונוהגת באטימות וללא חמלה 

כלפי האוכלוסיות החלשות".
אחד  פה  בג״צ  "החלטת  ארבל:  משה  ח"כ 
של  השנאה  על  מעידה  המעונות  גזירת  בנושא 
ממשלת הזדון ללומדי התורה שהעבירה אותם 
בשמירה.  שנרדמו  הסף  שומרי  ועל  דעתם  על 
הסכנה הגדולה לצערי רק נדחתה לשנה הבאה. 
תפילתנו שזכות עמל התורה של אברכי הכוללים 
שיזכו לסבסוד מעונות השנה הזו תעביר ממשלת 

זדון מן הארץ".
משקף  "הבג"ץ  מסר:  מקלב  אורי  ח"כ 
הממשלה  של  והרוע  הדורסנות  את  בפסיקתו 
תקין  מנהל  בכל  פגיעה  תוך  זו  גזירה  להביא 
את  לעשות  ובדרישה  מנהלתית  בדורסנות 
לצערנו  זאת  עם  יחד  מיידי.  באופן  הדברים 
הנוראה  הגזירה  עדיין  נשארה  זו  בפסיקה  גם 
הרודפת נשים המפרנסות את משפחתם - החרב 
הזו עדיין מתנוססת באוויר ובזה הציבור החרדי 

לא יקבל את ההגנה מבית המשפט".
"אפילו  להחלטה:  הגיב  אשר  יעקב  ח"כ 
של  הברוטלי  שהצעד  הבינו  בג"ץ  שופטי 
ליברמן נגד האימהות החרדיות לא עומד בשום 
המדרגות,  מכל  אותו  וזרקו  והגיוני  חוקי  מבחן 
אני מברך את ארגון אמת ליעקב והעותרים על 
עבודה משותפת ונחושה נגד הגזירה הדרקונית 
הממשלה  הבאה  שנה"ל  עד  השם,  בעזרת  הזו. 
שלל  עם  יחד  העולם  מן  תחלוף  הזו  הרעה 

גזירותיה".

הישג דרמטי לעתירת הארגונים החרדיים נגד הקיצוץ בסבסוד המעונות לילדי אברכים: ברוב 
של שניים נגד אחד דחה בג"ץ את הקיצוץ לשנת הלימודים הבאה ⋅ ארגון 'אמת ליעקב': 
 ⋅ התכלית"  וחסר  המזיק  הקיצוץ  את  לבטל  לשר האוצר  וקוראים  ההחלטה  על  "מברכים 

חברי הכנסת החרדים בירכו על ההישג

שר האוצר אביגדור ליברמן ספג מכה נוספת

שופטי בג"צ בדיון )צילום: לע"מ(

חייגו עוד היום ליחידת האנגיוגרפיה 
בטלפון: 02-6555014 | 02-5645351 
בימים א'-ה' בין השעות: 8:00-15:00 

כדי לקבוע תור לטיפול מהיר ויעיל!

סובלת מגודש 
ורידי האגן?

יש לך כאבים 
כרוניים?

ורידים בולטים 
מציקים לך?

מעוניינת באבחנה 
מקצועית?

טיפול קצר

 וזה
 מאחורייך!

פתרון מהיר ויעיל!
 ⋅

⋅ ללא הליך ניתוחי!
⋅ אשפוז יום בלבד!

⋅ חזרה לשגרה תוך זמן קצר!

  angio@szmc.org.il :או במייל
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כן לערבים – לא לחרדים
מאת: יוסף טולידנו 

עבודה,  וסיורי  פגישות  ספור  אין  דיונים,  של  שנתיים  לאחר 
בקשת  את  לדחות  ירושלים  מחוז  הגיאוגרפית  הוועדה  החליטה 
תושבי קריית יערים וראש המועצה הרב יצחק רביץ להרחיב את 

היישוב. 
בל  חייהם  העדפת  של  מוזרים  משיקולים  הנובעת  ההחלטה 
פני חייהם של אזרחים שמבקשים לעצמם  בעלי חיים שונים על 
קורת גג בתקופה של משבר דיור קשה הופכת מתמוהה למבלבלת 
כאשר במקביל לדחיית בקשתה של טלזסטון אישרה הוועדה את 

בקשת היישוב הערבי אבו גוש הסמוך.
הירוקים  השיקולים  כל  נעלמים  לערבים,  כשמגיעים  "פתאום 
של הטבע. רק בהקשר של החרדים השיקולים האלו קיימים, אין 
מילה אחרת חוץ מאנטישמיות" זעמו הבוקר בטלזסטון, והוסיפו: 
"ראה שקודם הוועדה סימנה את המטרה, ורק אחר כך מצאת את 

הדרך להגיע אליה".
ראש מועצת קריית יערים יצחק רביץ אומר: "מדובר בשערורייה 
שצריכה לזעזע כולנו: אותה וועדה מחליטה לאשר ליישוב אחד, 
ולדחות את הבקשה ליישוב אחר. אתה בוחן את הסיבות והתנאים 
שיישוב  הוא  הסמוכים  היישובים  שני  בין  היחיד  ומוצא שההבל 
אחד חרדי, והיישוב השני ערבי. לחרדים לא, לערבים כן. אין שום 

סיבה אחרת. 
מבחינה  ההרחבה  את  אישרו  וועדות  שתי  שכבר  לציין  "יש 
מקצועית. וועדה אחת ב-2004 בראשות הד"ר אריה הכט, וועדה 
הוכנה   '99 בשנת  כבר  וולרשטיין.  הד"ר  בראשות  ב-2014  שניה 

כלכלה, חברה,  נוף,  יועצי  תכנית אב שהיו מוערבים בה עשרות 
שיש  משמעית  חד  למסקנה  הגיעה  והיא  ועוד,  תשתיות  פיתוח, 
להעביר את השטחים לקריית יערים. אי אפשר להימנע מהמסקנה 
אירוע של שנאת חרדים  שמה שקרה בסוף השבוע האחרון הוא 
טהורה. כעת הכדור בידיים של שרת הפנים שקד, אני מקווה שהיא 

תדחה את ההמלצות השערורייתיות אלו מכל וכל".
הוא  היישוב  הרחבת  נגד  המאבק  בראש  שעומד  מי  כי  יצוין 
חגג  ההחלטה  פרסום  שעם  ביתנו  מישראל  קושניר  אלכס  ח"כ 
שטחי  על  והשתלטות  דתית  לכפיה  "הניסיון  וכתב:  ניצחונו  את 

הוועדה  המלצות  על  מברך  אני  סוכלו!  ירושלים  בעליות  טבע 
הגיאוגרפית. למעלה משנתיים של מאבק בסיבוב הנוכחי הצליחו, 
ואני קורא לשרת הפנים לאמץ את ההחלטה הצודקת של הוועדה".

במכתב ששלח ראש המעצה הרב יצחק רביץ לחברי הוועדה הוא 
קובל על ההחלטה השערורייתית, ומציג פגמים מהותיים שנפלו 
"הוועדה  רביץ:  הרב  מציין  היתר  בין  קבלת ההחלטות.  בתהליך 
הישוב  התרחבות  אודות  שהצגנו  מהנתונים  לחלוטין  התעלמה 
ביחס ליישובי האזור. כולנו נמצאים באזור נופי רגיש, אולם ראו 
זה פלא, בעוד קריית יערים גדלה מ-2003 עד היום רק ב-47 אחוז, 
נווה אילן גדלו ב-66% ויד השמונה ב-71%. ובעוד קריית יערים 
התרחבה פנימה בתוכה, נוה אילן ויד השמונה התרחבו על השטח 
הגבהות  המילים  ושאר  וכו'  וכו'  הטבע  ערכי  בעל  הנופי  הרגיש 
לוועדה  ישמו כלפי עצמם. הצגנו  ולא  ידעו להטיף כלפינו  שהם 

מפות ותצלומי אוויר, אלו הם העובדות ואינם ניתנים לוויכוח".
עוד מציין הרב רביץ כי למרות שהוצגו בפני הוועדה שורה של 
מכך  להתעלם  בחרה  הוועדה  היישוב,  לתושבי  בסיסיים  צרכים 
בבוטות. גם אקולוגים שהופיעו בפני הוועדה והסיקו שאין שום 
ערך טבע מיוחד במקום, לא קיבלו ביטוי בדו"ח. בנוסף, הוועדה 
במקום  עובר  יתלה  שנחל  למשל  כמו  עובדות שקריות  ציינה  גם 
המדובר, בזמן שבפועל הוא מתחיל כמה מאות מטרים מהשטח 

המסומן. 
החלטה,  לקבל  שקד  איילת  הפנים  שרת  תצטרך  הקרוב  בזמן 
ובמערכת המוניציפאלית, כמו גם תושבי טלזסטון מצפים לדחיית 
ומצפונם  אמונתם  בשל  חרדים  ההחלטה השערורייתית המסמנת 

הדתי.

בתום שנתיים של דיונים, הוועדה הגיאוגרפית דחתה את בקשת היישוב קריית יערים – טלזסטון להרחבת היישוב, ובמקביל אישרה את בקשת היישוב אבו גוש ב-285 דונם. הרוחות 
ברחוב החרדי סוערות: "אין מילה אחרת חוץ מאנטישמיות"  ראש המועצה הרב יצחק רביץ: "אני בטוח שהשרה שקד תדחה את ההמלצות השערורייתיות האלו מכל וכל"

שערורייה: הוועדה הגיאוגרפית דחתה בקשת היישוב טלזסטון להתרחב, ואישרה לאבו גוש!

 חברי הוועדה הגיאוגרפית בסיור עם ראש המועצה 

משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

בואו לממש את הפוטנציאל, 
הידע והכישרון שלכם
במשרד מבקר המדינה

ונציב תלונות הציבור, עם 
מגוון הזדמנויות לקריירה 

מרתקת ומאתגרת

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מודיע בזאת על 
הארכת מועד הגשת מועמדויות

 ,52/21  ,50/21 במכרזים  מועמדויות  להגשת  המקורי  המועד 
עד  ויוארך  יידחה   70/21  ,69/21  ,62/21  ,58/21  ,56/21  ,53/21

ליום כ"ט בשב"ט, התשפ"ב, 31.1.22.

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

 בני 60 ומעלה נמצאים בסיכון גבוה לפתח מחלה קשה מאומיקרון. 
רוב המאושפזים בבתי החולים במצב קשה משתייכים לקבוצת גיל זו. 
לכן, נזכיר להם להמנע מהתקהלויות וממקומות הומי אדם, לשמור מרחק 
בטחון גם מקרובים ובני משפחה, לעטות מסיכה בכל מפגש, ולהתחסן!

אם הוריכם טרם קיבלו את מנת הדחף השלישית או הרביעית, 
הפצירו בהם לעשות זאת. החיסון מגן מפני מחלה קשה ותמותה ח"ו. 

60
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עידן נתניהו – הסוף?

מאת: חיים רייך

האחרונים  בימים  ופוליטית:  משפטית  דרמה 
הואצו המגעים להסדר טיעון שיעצור את המשך 
המשפט של יו"ר האופוזיציה ח"כ בנימין נתניהו. 
האישום,  כתבי  הוגשו  מאז  השנים,  במשך 
גם  טיעון.  לעסקת  מגעים  כל  נתניהו  הכחיש 
שנתניהו  סיכוי  אין  כי  להדגיש  טרחו  מקורביו 
התיקים  וממילא  מאחר  טיעון,  להסדר  יסכים 

יקרסו בבית המשפט.
כאשר  בייחוד  התביעה,  עדי  עדויות  במהלך 
פרקליטי  של  נגדית  חקירה  מול  עמדו  העדים 
וכי  בעדויות  בקיעים  מעט  לא  התגלו  נתניהו, 
הצליחה  טרם  התביעה  רבים,  משפטנים  לדעת 
להוכיח שנתניהו קיבל מאתר וואלה את השוחד 

המיוחס לו.
פומבי  פרסום  קיבלו  המגעים  שדבר  מהרגע 
היו  תחילה  אמנם  להתגלגל.  השלג  כדור  החל 
אלו שיחות גישוש ולא מו"מ רשמי בין פרקליטי 
נתניהו ליועמ"ש והפרקליטות, אולם כבר מהרגע 

הראשון התברר כי הפערים לא גדולים כל כך.
במסגרת ההסדר המוצע, בפרקליטות מוכנים 
לסגור את תיק 2000 לחלוטין, למחוק את סעיף 
המרמה  סעיף  על  ולוותר   ,4000 מתיק  השוחד 
יושתו  נתניהו  על  כי  סוכם  עוד   .1000 בתיק 
שירות.  בעבודות  שיומרו  מאסר  חודשי  שישה 
המשמעות היא: נתניהו לא ילך לכלא והוא יודה 
משלושת  בשניים  אמונים  הפרת  של  בעבירות 

התיקים.
עיקר המחלוקת נסובה סביב דרישת הסף של 
דרישת  מנדלבליט.  אביחי  לממשלה  היועמ"ש 
לשבע  קלון  יוטל  נתניהו  שעל  המשפטי  היועץ 
שנים, שירחיק את נתניהו מכל פעילות ציבורית. 
יסכים  שנתניהו  ברגע  רק  מנדלבליט,  מבחינת 

לדרישת הסף ניתן יהיה להתקדם במו"מ.
מבחינת נתניהו, חתימה על הסדר טיעון, כמוה 
כחתימה על תעודת פטירה פוליטית. אם יבשילו 
למעלה  בן  פרק  ייחתם  עסקה,  לכדי  המגעים 
המותג  היה  נתניהו  שבהן  שנה,  משלושים 

15 שנה שבהן  הפוליטי החזק בישראל, מתוכם 
כיהן כראש ממשלה. 

השבוע  הגיע  נתניהו  משפחת  בבית  הלחץ 
דיונים  התקיימו  בערב  ראשון  ביום  לשיא. 
חדד  עמית  דינו  עורכי  בהשתתפות  קדחתניים 
נתניהו  המשפחה.  בני  עם  יחד  צור  בן  ובועז 
כל  ובכך לשים קץ למשפט שלפי  נוטה לחתום 
הסדר  ארוכות.  שנים  להימשך  עשוי  ההערכות 
טיעון הוא המוצא הנוח ביותר, בייחוד בתיק כה 
מורכב, כאשר מחצית מראשי המפלגות בכנסת 

מסרבים לשבת יחד איתו בממשלה אחת.
אם ייחתם הסדר הטיעון, ולאחר שבג"צ דחה 
את העתירה נגד הסדר טיעון של יו"ר ש"ס ח"כ 
אריה דרעי, מסיימת תקופה פוליטית של שניים 
הפוליטית  במערכת  הבולטים  מהפוליטיקאים 

מזה שלושים שנה. 
בהנחה סבירה שתוך שבועות בודדים נתניהו 
כוחה  יקטן  כנסת,  כחברי  יכהנו  לא  כבר  ודרעי 
הסגולי של האופוזיציה במאבקי המליאה, וספק 
ונשנים של  חוזרים  ניצחונות  נראה שוב  אם  רב 
האופוזיציה כפי שאירע ביום שני בערב בהצבעה 

על חוק הגיוס. )ראה ידיעה נפרדת(. 

קרבות בליכוד
הבשורה  את  שקיבלו  הליכוד  ח"כי 
כבר  שאחרי.  היום  לכוננות  נכנסו  מהתקשורת, 
שאחרי  העידן  על  מדברים  ארוכים  חודשים 
נתניהו. בשבוע הקרוב תוכרע השאלה המסקרנת 
של הימים האחרונים, האם הגיעה לקיצה כהונתו 
הטוענים  הליכוד.  כיו"ר  נתניהו  של  הארוכה 
ליום  ולהיערך  כבר החלו לצחצח חרבות  לכתר 
הטוענים  המועמדים  רשימת  בראש  שאחרי. 
נמצאים  לשלטון  הליכוד  את  להביא  בכולם  כי 
אמיר  ברקת,  ניר  אדלשטיין,  יולי  כץ,  ישראל 
על  להתמודד  שבכוונתם  הצהירו  שכבר  אוחנה 
חוזר  הליכוד  בטוח:  אחד  דבר  הליכוד.  ראשות 
אם  נתניהו,  של  התמיכה  המחנאות.  לתקופת 
וכאשר, במועמד הראוי להחליפו, תיתן למועמד 

מקדמה רצינית. ספק רב אם נתניהו סבור שיש מי 
שראוי להחליפו בהנהגת התנועה.

לשלוט  תמשיך  רוחו  יפרוש,  נתניהו  אם  גם 
רשמי  בתפקיד  יכהן  לא  אולי  הוא  במפלגה. 
וסביר להניח שייפרד גם מהתואר יו"ר הליכוד. 

אך נאמניו במפלגה ינסו להמשיך את דרכו.
מי שעשויה להרוויח מפרישת נתניהו מהחיים 
הפוליטיים, היא ש"ס. לפי כל סקר פנימי שנעשה 
מאבד  נתניהו  ללא  הליכוד  האחרונות,  בשנים 
כאשר  הימין,  בגוש  אחרות  למפלגות  מנדטים 
ש"ס מקבלת בין 2-3 מנדטים של מצביעי ליכוד 
שלהם  השני  הפוליטי  כבית  בש"ס  שרואים 
שבעבר  המסורתיים  קולות  אלו  הליכוד.  אחרי 
נתנו את קולם לש"ס ובשנים האחרונות, כאשר 
הפוליטיקה הישראלית התכווצה לשאלה אחת - 
לנתניהו  קולם  את  נתנו  ביבי,  נגד  או  ביבי  בעד 
כתמיכה ומחאה על החקירות והמשפט המתנהל 

נגדו.

לחץ בקואליציה 
את  טיעון אפשרית, טרפה  על עסקת  הידיעה 
שלוש  לפחות  הפוליטית.  במערכת  הקלפים 
מעדיפות  היו  הנוכחית  בקואליציה  מפלגות 
ישראל   - נתניהו  ללא  הליכוד  עם  קואליציה 
יעדיך  בנט  רה"מ  וימינה.  חדשה  תקווה  ביתנו, 
בהמשך כהונתה של הממשלה הנוכחית, משום 
שסיכויו לשוב אל לשכת ראש הממשלה אפסיים. 
ביטחון  כשר  לכהן  שש  היה  גנץ  בני  גם 
בינו לבין לפיד עודנה  בממשלה אחרת. האיבה 
קיימת. בבחירה בין נתניהו לבין בנט ולפיד, גנץ 
האדירים  המשקעים  חרף  האחרונים,  בשניים 
גנץ  בשעתו.  לבן  כחול  פירוק  בעקבות  שנותרו 
אינו רואה בלפיד מועמד ראוי לראשות ממשלה. 
אם יש מישהו שישמח לראות כיצד התואר ראש 
הממשלה החליפי מתפייד מלפיד הוא גנץ עצמו. 
לפיד  עדיין ממתין להתנצלות של  שר הביטחון 
אחרי שבמשך שנה תמימה לעג מעל דוכן הכנסת 
לתואר ראש הממשלה החליפי ולשיירת האאודי 

הנוכחית,  הממשלה  הקמת  אחרי  רגע  כלשונו. 
לפיד עשה בדיוק את מה שגנץ עשה כאשר כונן 
ממשלה עם נתניהו. ומינה עצמו לראש ממשלה 

חליפי, כולל לשכה וצוות עוזרים. 
הנוכחית.  הקואליציה  עם  ארוך  חשבון  לגנץ 
לרוחו.  שאינה  בקואליציה  שבוי  חש  הוא 
אחרת.  אלטרנטיבה  לו  שאין  ידעו  שותפיו 
פרישת נתניהו מהחיים הפוליטיים, מספקת לגנץ 
זו הסיבה ללחץ שמשדרים  ראויה.  אלטרנטיבה 
בנט  נפתלי  רה"מ  בייחוד  הקואליציה,  ראשי 
יודעים  הם  גם  ליברמן.  אביגדור  האוצר  ושר 
מתרוקן  הנוכחית  הממשלה  של  החול  ששעון 
בממשלה  חודשים  שמונה  אחרי  מהיר.  בקצב 
עם מפלגות שלא מסכימות כמעט על שום דבר, 
ליברמן ובנט עשויים למצוא את עצמם מחממים 

שוב את ספסלי האופוזיציה.
גנץ יודע שהמפתחות לממשלה הבאה נמצאות 
בידיו. הוא לא ימהר לאבד את ההזדמנות להנחיל 
מהדהד.  ניצחון  לפיד  יאיר  הפוליטי  ליריבו 
המאזניים  לשון  הוא  שגנץ  היא  המשמעות 
בלעדיו,  הישראלית.  הפוליטיקה  של  האמיתי 
לכונן  מצליחים  היו  ולפיד  בנט  ולא  נתניהו  לא 
נתניהו  של  למחליפו  גם  בלעדיו,  ממשלה.  כאן 
ממשלה  להקים  האפשרות  תהיה  לא  בליכוד, 

חדשה בכנסת הנוכחית.
ואם לא די בכך, ביום שני בערב קיבל גנץ חיזוק 
מי  הזו.  לממשלה  באשר  לתחושותיו  משמעותי 
שהביט בפנים החתומות של גנץ שעמד בירכתי 
המליאה לאחר שחוק הגיוס נפל )תיקו 54(, ושמע 
את מחיאות הכפיים של חברי האופוזיציה, הבין 
כי  משהו מתחולל בליבו. חוק הגיוס, שהיה חוק 
הפעיל  דרעי  ראשונה.  בקריאה  נפל  שלו  הדגל 
בתולדות  שלראשונה  רע"מ,  על  לחצים  מכבש 
הכנסת מפלגה ערבית הצביעה בעד גיוס לצה"ל 
וזכתה לביקורת בחברה הערבית. מי שסיפקה את 
רינאוי-זועבי  ג'ידא  הכנסת  חברת  היא  הסחורה 
נגד.  ממרצ שהפתיעה את הקואליציה והצביעה 
יותר מידי. אם  זו הייתה מפלה אחת  גנץ,  עבור 
הקואליציה לא מצליחה להעביר חוק כה חשוב 
לקואליציה, אין לו יותר מידי חשק להיות חלק 

ממנה.
שאחרי  בעידן  שגם  בחשבון  לוקחים  בליכוד 
תמשיך  הממשלה  ראשות  על  הרוטציה  נתניהו, 
נפרד מצורת השלטון. לא מן  להיות חלק בלתי 
להיות הראשון  יקבל,  ואף  ידרוש,  הנמנע שגנץ 
עם  זאת  עשה  בנט  אם  ממשלה.  כראש  שמכהן 
שמונה  של  שנדוניה  סיבה  אין  מנדטים,  שישה 
ח"כים לא תספיק כדי לקבל את הכרטיס הזוכה.

הישראלית.  הפוליטיקה  של  דרכיה  נפלאות 
בעוד זמן לא רב, גנץ עשוי למצוא עצמו כראש 
יו"ר  ממשלה נפגש לפגישת עדכון חודשית עם 

האופוזיציה יאיר לפיד.
ארוכת  פוליטית  קריירה  מסיים  אולי  נתניהו 
מוכן  לא  הפוליטית  במערכת  איש  אולם  שנים, 
קאמבק  לעשות  ינסה  לא  שנתניהו  להתחייב 
בחלוף תקופת הקלון. בגיל 79 נתניהו עוד עשוי 

להפתיע את המערכת הפוליטית.
ויש עוד תרחיש: בעוד שנה או שנתיים, כאשר 
יהיה  נתניהו  זאת,  תאפשר  הציבורית  האווירה 
את  יעטר  לא  כבר  שמו  השלטון.  מהגה  רחוק 
הכותרות והמאמרים בכלי התקשורת. הוא עשוי 
לבקש מהנשיא בקשת חנינה, לפחות על הקלון. 
אין  לאולמרט,  דומה  חנינה  העניק  ריבלין  אם 

שום סיבה שהנשיא הרצוג לא יחון את נתניהו.

אם יחתום על הסדר טיעון שיאושר ע"י בית המשפט צפוי נתניהו לפרוש מהחיים הפוליטיים ובכך לחתום קריירה פוליטית ארוכה וסוערת • בליכוד כבר החלו 
קרבות הירושה, כאשר יולי אדלשטיין, ישראל כץ, ניר ברקת ואמיר אוחנה כבר הצהירו על כוונתם להתמודד על ראשות המפלגה • גם בקואליציה מבינים 

שפרישת נתניהו עשויה להאיץ את קיצה של הממשלה הנוכחית • האם גנץ יעדיף לכונן ממשלה עם הליכוד בכדי למנוע את כניסתו של יאיר לפיד ללשכת 
ראש הממשלה? והאם בעוד שנה או שנתיים, יסכים נשיא המדינה יצחק הרצוג להעניק לנתניהו חנינה על הקלון?

דריכות בליכוד ובקואליציה: נתניהו צפוי לחתום על עסקת טיעון ולפרוש מהחיים הפוליטיים

יצר את החיבור עם אהרון ברק. עו"ד עמית חדד נתניהו ביום שני במליאת הכנסת )צילום:דני שם טוב, דוברות הכנסת(
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דרמה במליאת הכנסת: חוק 
הגיוס נפל בקריאה ראשונה

מאת: חיים רייך

שר  הטיל  עליו  הגיוס  חוק  פוליטית:  דרמה 
בקריאה  נפל  משקלו,  כובד  כל  את  הביטחון 
ראשונה ביום שני בערב, לאחר שאחת מחברות 
הכנסת של מרצ הצביעה נגד הקואליציה וההצעה 

נפלה בתיקו 54.
קודם להצעת החוק, ניסו חברי הכנסת של ש"ס 
במבואה  הגזירה.  רוע  את  למנוע  התורה  ויהדות 
הנמצאת מאחורי מליאת הכנסת, נשמע יו"ר ש"ס 
ח"כ אריה דרעי צועק מטיח ביו"ר רע"מ מנסור 
עבאס כי הצבעה של רע"מ בעד חוק הגיוס תוביל 
לכך שש"ס תפעל בכל כוחה גם לגיוסם של צעירי 
המגזר הערבי. "תדע, אם אתה מצביע בעד חוק 
הגיוס, אתה קונה לעצמך את גדול האויבים של 
שכל  עד  אשקוט  ולא  אנוח  לא  הערבי.  המגזר 
יתגייסו". עבאס הגיב לדרעי: "אבל זה  הערבים 
לך,  "תתבייש  השיב:  דרעי  לחרדים".  טוב  חוק 

אתה תגיד לנו, מה טוב ומה לא?"
דרעי גם אמר את הדברים מעל הדוכן במליאה 
כשקרא לחברי הכנסת של רע"מ להתנגד לחוק. 
"אין לכם שום זכות מוסרית להחליט על יהודים 
לא  כשאתם  לא  ומי  בצבא  ישרת  מי  וחרדים 
משרתים בצבא. זה קו אדום! אם תרימו יד בעד 
חוק הגיוס, לא נרפה מכל פעולה אפשרית בבג"צ 
שיגייסו ערבים לצבא ונראה את ממשלת השינוי 

מתמודדת עם זה".
אכן  רע"מ  נציגי  ההצבעה,  שלפני  בשעות 
כי  המשותפת,  הרשימה  מחברי  מסרים  קיבלו 
האיום של דרעי רציני וכי ההצבעה שלהם מסכנת 

כל צעיר ערבי שיהיה מחויב בגיוס.
עוד קודם לכן, הציג שר הביטחון בני גנץ את 

הצעת החוק וביקש להעביר מסר מרגיע למפלגות 
פה  הנמצאים  החרדים  "חבריי  ואמר:  החרדיות 
במליאה – אני בטוח שלא נגיע לשימוש בהם. אני 
רואה אתכם ואת החברה שאתם מייצגים שותפים 
התורה,  עולם  על  נשמור  שבו  בתהליך  מלאים 

ונשמור על עוצמתה ולכידותה של ישראל".
במהלך הדיון אמר יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי: 
מעמיק  דיון  כאן  להיות  צריך  היה  "לכאורה 
ממדרגה  פוליטי  חוק  הוא  החוק  ואידיאולוגי, 
ראשונה, אני מעריך את שר הביטחון ורוצה שיוון 
בצבא, אם זה היה תלוי בו הוא לא היה מביא את 
אולטימטום.  ששם  בג"צ  בגלל  זה  הגיוס.  חוק 
ויאיר לפיד ואביגדור ליברמן שלא שירתו בצבא 
הם אלה שמדברים על שיוון. הקושי ללמוד תורה 
זה הרבה  16 שעות ברציפות בלי חופש  וללמוד 

יותר קשר מכל מטלה וגם הרבה יותר איכותי". 
הישיבות  לתלמידי  דרעי  פנה  דבריו  בסיום 
נגן  בגופינו  תורה,  ללמוד  "תמשיכו  ואמר: 
יוכל  נדאג שכל מי שרוצה ללמוד תורה  עליכם, 

לעשות זאת בלי שום בעיה".
גם ח"כ משה גפני עלה לדוכן ותקף את החוק 
המדובר: "לעם ישראל אין זכות קיום בלי לומדי 
היהודי  הגלויות,  בכל  כשהתפזרנו  גם  התורה, 
של  שפה  באותה  דיברו  ובמרוקו  בפולין  בסין, 
לומדי התורה "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". 
ולא  כעם  קיימים  היינו  לא  התורה  לומדי  בלי 
היינו חוזרים לארץ ישראל, נילחם על כך שלומדי 
תנאים,  ובלי  מכסות  בלי  ללמוד  ימשיכו  התורה 
ולא נתמוך בשום חוק שמגביל את הערך הקדוש 

הזה".
אמר:  ש"ס,  מסיעת  צור  בן  יואב  הכנסת  חבר 
"כבר לפני עשרות שנים, ראש הממשלה דאז דוד 

נתן  גוריון אשר הבין את ערך לימוד התורה,  בן 
במדינת  כאן  היום,  והנה  התורה.  ללומדי  פטור 
להפסיק  הבחורים  על  לכפות  רוצים  היהודים, 
לומד,  שלא  מי  על  להגן  ביקשנו  לא  מלימודם. 
תורתם  אשר  הלוי,  שבט  על  לשמור  ביקשנו 
ימשיך  התורה  קול  מכאן,  מכריז  אני  אומנותם, 
חוק  ושום  אדם  ושום  ובירושלים  בציון  להדהד 

בעולם לא יעצור את זה".
בדיון  תקף  מש"ס,  אזולאי  ינון  הכנסת  חבר 
בנטל,  שוויון  קוראים  אתם  הזה  "לחוק  ואמר: 
את השוויון אנחנו לא רואים. אבותינו מסרו את 
לעשות.  צריכים  אנחנו  וכך  התורה  על  נפשם 
ולא עופות.  אל תחפשו מכסות, אנחנו לא פרות 
יכול להיות שתיכפו על בני  אנחנו בני אדם. לא 
לומד  מי  יודעים  אתם  מהישיבות.  לצאת  התורה 
ומי לא לומד? אתם חושבים שתוכלו להגיד לנו 
אנחנו  החרדי,  לציבור  תדאגו  אל  לעשות?  מה 

יודעים לדאוג לעצמנו".
ח"כ מאיר פרוש תקף אף הוא את הצעת החוק: 
שבתנאים  שקובע  כזה  חוק  שעל  ספק  לי  "אין 
לא תהייה סמכות לשר הביטחון לתת  מסוימים, 
תורתו  על  שמצהיר  לאחד  דיחוי,  תורה  ללומד 
שמחוקקת  יהודים  של  בשלטון  מדינה  אומנתו, 
חוק כזה עדיף שמדינה כזו לא תקום, זו דעתנו. 
לנאמנותם  החשש  בגלל  ערבים  לגייס  חוששים 
שאף  הדוכן,  מעל  כאן  לומר  רוצה  אני  למדינה, 
ללמוד,  שרוצים  שהחרדים  יחשוב  לא  אחד 
טעות,  זו  לא,  ממש  בג"צ,  שופטי  של  בכיס  הם 
את  לנתק  יצליחו  לא  כי  טועה,  כך  שחושב  מי 

הלומדים מספסל הלימודים".
"פעם סיפרו לנו שגיוס חרדים זה בגלל שצריך 
הוסיף  כבלוף",  מתברר  זה  גם  בנטל,  שוויון 

תקציבים  מקבלים  גם  רע"מ  "אנשי  פרוש.  ח"כ 
אותנו,  שמעצבן  מה  אך  לצבא,  הולכים  לא  וגם 
שהם רע"מ הולכים לעזור להעביר היום את חוק 
הגיוס, הם רע"מ יגידו לנו ללכת לצבא, הם יקבלו 
דבר  לכם  נשמע  זה  האם  לא.  ואנחנו  תקציבים 

הגיוני?"
הצעת החוק כאמור נפלה על אף שח"כ עמיחי 
להפלת  שגרמה  מי  בהצבעה.  השתתף  לא  שקלי 
זועבי  רינאוי  ג'ידא  הכנסת  חברת  היא  החוק 
החוק.  נגד  והצביעה  הקואליציה  את  שהפתיעה 
בה  חברה  שאני  הקואליציה  שעבר  "בשבוע 
הממשלה,  התנהלות  אדומים.  קווים  שני  חצתה 
המשטרה  השיכון,  משרד  פנים,  בטחון  משרד 
הבדואים  הערבים  האזרחים  נגד  בנגב  וקק"ל 
היתה לאות קלון של מדיניות ברוטאלית, אטומה 
ודורסנית", הסבירה הח"כית ממרצ את החלטתה 

להתנגד לחוק.

הנאום של יריב לוין

בדרמה,  שהסתיימה  ההצבעה  קודם  דקות 
כאשר חוק הגיוס נפל בהצבעה בקריאה ראשונה, 
הליכוד,  סיעת  יו"ר  לוין,  יריב  הכנסת  חבר  עלה 
אל  נאומו  את  מיקד  כשהוא  במליאה,  לנאום 
לו.  להתנגד  זועבי  רינאווי  ג'אידה  הכנסת  חברת 
יום  ייתכן שדווקא הנאום הזה הוא שבסופו של 
בקואליציה.  למרוד  זועבי  הכנסת  לחברת  גרם 
רינאווי",  גידא  הכנסת  חברת  אותך  שואל  "אני 
פנה לוין לח"כית ממרצ, "איך את מעזה לתמוך 
בחוק הזה? מה את רוצה, לגייס את כולם? באמת 

קודם להצבעה ניסה שר הביטחון להרגיע את המפלגות החרדיות והבטיח שעולם התורה לא ייפגע • ח"כ אריה דרעי הטיח בנציגי רע"מ כי אם יתנו 
ידם ויצביעו בעד חוק הגיוס ש"ס תפעל בכל הכלים המשפטיים כדי לחייב בגיוס גם את הצעירים הערבים • במפלגות החרדיות חוששים שבג"צ לא יתן 

ארכה נוספת לחוקק חוק חדש וכי בקרוב כי בני הישיבות מעל גיל 18 יחוייבו בגיוס ומי שלא יתייצב יוגדר כעריק • שר האוצר אביגדור ליברמן עשוי לשלול 
תקציבים מישיבות שבהן ילמדו 'עריקים' • כל הפרטים על הדרמה שטלטלה את הקואליציה אך בעלת משמעות עמוקה לעולם התורה

הח"כית ממר"צ שהביכה את חברי הקואליציה והפילה את חוק הגיוס

 ח"כ בן צור בתיאום עם נציגי הרשימה המשותפת ח"כ אריה דרעי פונה לנציגי רע"מ 
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דרמה במליאת הכנסת: חוק 
הגיוס נפל בקריאה ראשונה

הח"כית ממר"צ שהביכה את חברי הקואליציה והפילה את חוק הגיוס

זה מה שאת רוצה? את בעד לגייס את הציבור 
הערבי לצבא? את הרי לא בעד זה, את הרי לא 
לבוא  זכות  לך  שיש  חושבת  את  למה  רוצה. 
ולהגיד, אנחנו הציבור הערבי - לא, אבל הם כן, 
מהאמונה  טובה  פחות  שלהם  האמונה  למה? 
לפחות  שלהם  לאמונה  זכאיים  לא  הם  שלך? 

כמוך?".
ח"כ לוין המשיך: "מילא בא בנאדם ואומר 
כולם צריכים ללכת לצבא, את זה אני עוד יכול 
לא  אני  שאומר:  בנאדם  כשבא  אבל  להבין. 
אבל הם כן, את מבינה מה את עושה? אין לך 
גרם של מצפון? אגב, את לא מבינה שמחר זה 
יכול להתהפך בדיוק הפוך ומה תגידי אז? איזה 
לעשות  ללכת  לך  מציע  אני  לך?  יהיה  הסבר 
חושבים, לפחות עם עצמך, ועם הציבור ששלח 
אותך - כדי לא להביא במו ידייך לכך, שיבוא 
אחרת  הצעה  כאן  שתבוא  רחוק  לא  והוא  יום 
ולא תהיה לך שום זכות להתנגד לה לומר מילה 

בעניינה".
והצעת  נגד  הצביעה  כאמור  הח"כית 
מהאופוזיציה  הכנסת  חברי  נפלה.  החוק 
נוספת  מפלה  נוכח  כפיים  במחיאות  הגיבו 
ביותר  חשוב  שהיה  בחוק  הקואליציה  של 

לקואליציה. 
הח"כית  על  זעמו  הקואליציה  בהנהלת 
ממרצ שהפילה את החוק וחשפה את הסדקים 
והבקיעים בקואליציה הנוכחית. יו"ר מפלגתה 
שוקלים  בקואליציה  בה.  נזף  הורביץ  ניצן 
בקואליציה  כי  יודעת  היא  אך  אותה,  להעניש 
שחברים בה 61 חברי כנסת א"א לוותר על אך 

חבר כנסת.
מיד לאחר ההצבעה, הודיעו ראש הממשלה 

החוץ  ושר  גנץ  בני  הביטחון  שר  בנט,  נפתלי 
הקואליציה  הקרוב  רביעי  "ביום  לפיד:  יאיר 
בקשה  עם  מחדש  הגיוס  חוק  הצעת  את  תניח 
לפטור מחובת הנחה. ההצעה תעלה להצבעה 

במליאה בשבועות הקרובים".

 ההשלכות על עולם הישיבות

נוסף  חוק  על  צהלו  החרדיות  במפלגות 
לאחר  אך  להעביר.  הצליחה  לא  שהקואליציה 
הסגורים  בחדרים  נדמו,  השמחה  שצהלות 
נשאלה השאלה - מה הלאה. בהעדר חוק גיוס 
הארכות  עשר  לאחר  שבג"צ  ההנחה  ותחת 
שאין  היא  המשמעות  נוספת,  הארכה  יתן  לא 
אפשרות לדחות את שירותם של בני הישיבות.

הישיבות  שעולם  היא  המיידית  המשמעות 
שכמותה  בסיטואציה  עצמו  את  למצוא  עשוי 
לא הייתה. תוך מס' שבועות בג"צ עשוי להכריז 
ואין לדחות  גיוס  בני הישיבות מחוייבי  כל  כי 
יהיה  הצבא  כזה,  במקרה  הצבאי.  שירותם  את 
חייב לשלוח לכל בחור ישיבה מעל גיל 18 צו 
גיוס ומי שלא יתייצב יוגדר כעריק. מי שעשוי 
לנצל את הסיטואציה הוא שר האוצר אביגדור 
ליברמן, שיוכל להחליט כי כל ישיבה שיש בה 
עריקים לא תקבל תקציב. עבור ליברמן מדובר 
תקציבי  עצירת  הפוליטי.  החלום  בהתגשמות 
משמעותי  פוליטי  הישג  עבורו  היא  הישיבות 

לקהל הבוחרים שלו.

ח"כ יריב  לוין בנאום שכוון במיוחד לח"כית זועבי ממר"צ

 שר הביטחון בני גנץ מציג את הצעת החוק | צילומים: דני שם טוב, דוברות הכנסת
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על סדר היום
אבי גרינצייג

ההמונים,  גיוסי  עכברי  המאצ'ינג,  מומחי  גם 
שפשפו את עיניהם בתדהמה בשעות הערב של יום 
ינון  העיתונאי  שהשיק  הרשת  כשקמפיין  ראשון, 
לשעבר  הממשלה  ראש  של  משפטו  לסבסוד  מגל 
בנימין נתניהו צבר תאוצה, ובהתחשב במגבלת גג 
של 5,000 שקלים לתרומה ועם אפס קמפיין פרסומי 
וחברים  שכנים  להטרדת  מומחים  והפעלת  מקדים 
בהודעות התרמה, הגיע לסכומי שיא של שני מיליון 

שקל בתוך שעות אחדות.
צריך  באמת  לא  הכל,  בסך  אמיד  יהודי  נתניהו, 
מעשרים  )למעלה  הרבים  התורמים  גם  הכסף.  את 
לא  השורות(  כתיבת  לשעת  נכון  אלף,  ושלוש 
עושים זאת מתוך רחמים או דאגה ללחם ולחלב של 
בקיסריה.  המכולת  בחשבון  המינוס  ולכיסוי  ילדיו 
העניין הוא אחד בלבד, אם להשתמש במילותיו של 
רוצים  "אנחנו  הקמפיין,  מיוזמי  מושבע,  ביביסט 

לשכנע את ביבי ללכת עד הסוף".
כבר לפני כמה שבועות פרסמתי כאן את הכחשתו 
בדרך  הוא  האם  לשאלתי  נתניהו  של  המעודנת 
לעסקת טיעון במשפטו. בשבוע האחרון, כאילו אין 
אומיקרון, הייתה עסקת הטיעון המתגבשת לנושא 
אירוני,  באופן  החדשות.  במרכז  שעמד  היחיד 
בקרב  שהן  כך  על  מצביעים  העדכניים  הסקרים 
רוב  קיים  השמאל  בוחרי  בקרב  והן  הימין  בוחרי 
מוצק של מתנגדים לעסקה, אם כי מטעמים שונים 

כמובן. 
העונג  על  לוותר  מסרבים  הראשונים  בעוד 
שעוברת  היומיות  ההשפלות  אחרי  במעקב  הכרוך 
הפרקליטות בבית המשפט והחבטות שהיא סופגת 
מצוות ההגנה, האחרונים משוכנעים שבסוף הדרך 
ימצה בית המשפט את הדין עם נתניהו, ואולי אולי 
באגף  אולמרט  של  מקומו  את  למלא  אותו  ישלח 
ירגישו  הראשונים  בעוד  מעשיהו.  בכלא  המיוחד 
נבגדים אם נתניהו יחתום על הודאה במקצת אחרי 
שהצהיר ש"אין כלום כי לא היה כלום", האחרונים 
חשים כי גם כך מנדלבליט היה אדיב דיו עם נתניהו 

כשהחליק לו את פרשת הצוללות.
במידה מסוימת, שני הצדדים צודקים, בשלב זה 
שנוהגים  כפי  התפורים,  התיקים  מרבית  כי  נראה 
בעשן  והתאיידו  התפוררו  בליכוד,  אותם  לכנות 
עדותם של ניר חפץ, אילן ישועה ואחרים, וזה עוד 
לפני הגשת הקינוח בדמות עדותם של מומו פילבר 
וינון מגל, או חקירתו הנגדית הצפויה של שר החוץ 
וראש הממשלה החלופי יאיר לפיד, לאחר החלמתו 
מקורונה. מצד שני, כמעט אין ספק שבית המשפט 
העליון, לכשיגיע המשפט לפניו )והוא יגיע, באופן 
כזה או אחר(, לא ישפיל את הפרקליטות לחלוטין 
איזו  לגרד  יידרש  אם  גם  מוחלט,  זיכוי  יעניק  ולא 
עבירת סל גבולית בתיק 1000 ולהרשיע את נתניהו 

בפתיחת שמפניה ורודה.
מי שניסה להרגיע את הרוחות ולהכין את השטח 
לקראת חתימה אפשרית, לפחות בצד השמאלי של 
לשעבר,  העליון  המשפט  בית  נשיא  היה  המפה, 

ברק.  אהרן  המשפט,  מערכת  של  הגדול  הכוהן 
ממרומי גילו נגרר השבוע הפנסיונר הכמעט נשכח 
למרכז הבמה, שם השמיע שוב ושוב את אותו מסר 
בעבר  הגן  נתניהו  טוב.  דבר  היא  טיעון  עסקת   –
מתחשב.  יחס  לו  מגיע  ולכן  המשפט  מערכת  על 
כפי  עליו,  שיוטבע  לקלון  בכפוף  זה  כל  וכמובן, 

שנרחיב לקמן.
יודעי דבר מספרים על ערוץ אישי חם בין נתניהו 
מברק  )להבדיל  השנים  לאורך  שנשמר  לברק 
ההתגייסות  דווקא  כי  טוענים  אחרים  אחר...(, 
נזק  לנתניהו  גרמו  המחמאות  ועודף  המופרזת 
תדמיתי ב'בייס', שם אהרן ברק אינו חביב הקהל, 
הכשרות  חותמת  כך,  או  כך  המעטה.  בלשון 
הבג"צית לעסקה - ניתנה בפומבי. אין הרכב בבית 
המשפט העליון שיעז להרהר אחר דבריו של ברק, 

אפילו לנוכח הפוליטיזציה המביכה שלהם.

מתכבד בקלונו
חתימת  את  עתה  לעת  מונע  זאת  שבכל  מה 
העסקה, ועל פי פרסומים זרים גם מצמצם דרסטית 
בשבועיים  תיחתם  כזו  שאחת  הסיכויים  את 
אביחי  היועמ"ש  של  כהונתו  לסיום  עד  הקרובים, 
לינואר  ואחד  השלושים  שני  ביום  מנדלבליט 
או  הקלון.  עניין  על  ההתעקשות  היא  בחצות, 
נתניהו  להרחקת  מכובסות: המאבק  פחות  במילים 

מהחיים הפוליטיים לצמיתות.
בהנחה שנתניהו בגילו המופלג אינו מתכנן לפנות 
לקריירה שיפוטית, ההשלכה המרכזית הנוספת של 
סוגיית הקלון היא חזרתו לשירות הציבור, כמועמד 
הכנסת  יסוד  חוק  לממשלה.  או  לכנסת  ברשימה 
קובע כי מי שהורשע בעבירה וגזר דינו כולל מאסר 
זה  ועונש  במידה  גם  חודשים,  משלושה  יותר  של 
להיבחר  זכותו  את  יאבד  שירות,  בעבודות  מוחלף 
תקופת  השלמת  מתום  שנים  שבע  למשך  לכנסת 
ועדת  מיו"ר  מיוחד  יקבל אישור  המאסר, אלא אם 

לשופט  השמור  )תפקיד  המרכזית  הבחירות 
אין  כי  שיקבע  מכהן(  עליון 
קלון בעבירה. נתניהו, בשנתו 
יפתח  ושלוש,  השבעים 
לחייו  התשיעי  העשור  את 
כשהקלון עודנו מלווה אותו. 
ספק  כזה,  דברים  במצב 
פעם  אי  לו  תינתן  אם  גדול 
לקריירה  לחזור  הזדמנות 

פוליטית, מכל סוג שהוא.
התיאורטי,  במישור  נכון, 
ימין-חרדים  וגוש  במידה 
ישיג בכנסת הבאה את הרוב 
הדרוש להקמת ממשלה, הוא 
היסוד  חוקי  את  לשנות  יוכל 
עניין  את  לבטל  או  ולקצר 
תצפו  אל  פקטו,  דה  הקלון. 

יהיו מי שיהיו, לקדם  יו"ר הליכוד,  ממחליפיו של 
חוק שיסדיר את הדחתם האפשרית מהתפקיד עבור 
יודע טוב מאוד  נתניהו  היו"ר הקודם.  קאמבק של 
שחתימה על הסדר שיש עמו קלון, משמעותה סיום 
מוחלט וסופי של דרכו הפוליטית, וניצחון למערכת 

המשפט בקרב שניהל מולה מאז 2015.
הזה.  בעניין  ורק  אך  מתמקד  המאבק  משכך, 
השוחד  עבירת  על  לוותר  הסכים  כבר  מנדלבליט 
בתיק 4000 ולצמצם דרסטית את האישומים בהפרת 
העונש  משך  גם  התיקים.  שלושת  בכל  אמונים 
ואיש אינו דורש מאסר בפועל  נתון למיקוח פתוח 
המרתם  את  שיאפשר  חודשים  מספר  היותר  )לכל 
אכפת  באמת  לא  מצדו  לנתניהו  שירות(.  לעבודות 
מה  זה  אם  מינון,  ובאיזה  יודה  מהמעשים  באיזה 
הרגולציה,  עניין  )למעט  התיקים  לסגירת  שיוביל 
יודה  אם  האוהדת,  הקהל  בדעת  גם  לפגוע  שיכול 
כי בגלל אינטרס אישי נאלצו אזרחי ישראל לשלם 

יותר עבור אחזקת טלפון קווי(.
היועמ"ש  הקלון.  עניין  היא  המחלוקת  נקודת 
ובאי כוחו מסרבים בתוקף לוותר על הדבר היחיד 
הרחקתו  נתניהו,  בתיקי  עבורם  כהישג  שייתפס 
הסופית מהחיים הפוליטיים. גם אם הדרישה נתפסת 
במשחק  הפרקליטות  של  חוקית  לא  כמעורבות 
הדמוקרטי. מנדלבליט וחבורתו מבינים היטב שאם 
לעמוד  יוצמדו  הם  יישאר,  ונתניהו  ייסגר  התיק 
רק  ממשלה  ראש  שנים  במשך  שרדפו  כמי  הקלון 
והכרה  במעשים  נתניהו  של  הודאה  דעותיו.  בגלל 
חטאיו,  בשל  ציבורית  מעשייה  פורש  שהוא  בזה 
המוסרית  הלגיטימציה  את  למפרע  להם  תספק 

לרדיפתו.
מבחינת נתניהו, ולא פחות מכך מבחינת תומכיו, 
רגע  הסיפור.  של  לבו  לב  הוא  הקלון  על  המאבק 
למערכת  הימין  מצביעי  בין  העימות  של  האמת 
או  קנס  אישום,  כל  לבלוע  יסכימו  הם  המשפט. 
ובתנאי  המחנה,  לנציג  שתוצמד  מרשיעה  תווית 
במסגרת  פרישה  בזירה.  זקוף  עומד  יישאר  שהוא 

היתר עסקה

 כדאי להבהיר כבר 
עכשיו: כל פרסום 
הנוגע להצטרפות 
המפלגות החרדיות 
לקואליציה בעקבות 
עסקת הטיעון, 
הוא שגוי ומטעה. 
הסיבות בגללן 
נותרו ש"ס ויהדות 
התורה באופוזיציה 
רבות ומגוונות, החל 
מגלעד קריב וכלה 
בברית אסטרטגית 
עם הציבור המסורתי. 
נתניהו אינו שיקול 
משמעותי באף אחת 
מהן, והימצאו או 
היעדרו לא מעלים 
ולא מורידים

 על סף 
עסקה. ראש 
האופוזיציה 
ח"כ בנימין 
נתניהו | צילום: 
דוברות הכנסת
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יותר  אחת  התקפלות  עבורם  תהיה  טיעון  הסכם 
בדיקטטורה  הנאבק  למחנה  קשה  מהלומה  מדי. 

השיפוטית בישראל.

ביבי האיש וביבי הסמל
מילה.  לומר  שלא  נזהר  בינתיים,  עצמו,  נתניהו 
יום  של  הלילה  משעות  תקשורתי  תיעוד  למעט 
ביקרו  ומשפחתו  לשעבר  ראה"מ  כאשר  ראשון, 
נשמע  לא  גן,  ברמת  צור  בן  הדין  עורך  של  בביתו 
האם  לעסקה.  המגעים  נחשפו  מאז  בפומבי  קולו 
הוא שוקל את ההצעה ברצינות? האם מדובר בספין 
תקשורתי? האם המשא ומתן בעיצומו והכל פתוח? 
עד כמה הוא מאושר מיוזמת ההתרמה? אצל ביבי, 
כמו תמיד, הוא יבחר את השעה והמיקום המתאימים 

לשתף את הציבור בנעשה.
תודעה  לבעל  שנחשב  ומי  היסטוריון  של  כבנו 
היסטורית מפותחת בזכות עצמו, מבין נתניהו היטב 
האישית  דמותו  על  הן  תשפיע  שיקבל  שההחלטה 
והן על דמותו כסמל ומנהיג. במישור האישי, זכותו 
המלווה  הדין,  עינוי  את  מעצמו  להסיר  אדם  של 
במחיר כבד – כלכלי ונפשי, תמורת הרשעה פעוטה. 
ככלל, לעת זקנה מותר לנתניהו לעזוב את המדמנה 
עולם  שועי  על  ולהתענג  הישראלית  הפוליטית 

המשכימים לפתחו. 
אבל המישור הציבורי הוא סיפור שונה לחלוטין. 
את  שסיים  כמי  שתוכתם  העתידית  תדמיתו  מלבד 
הקריירה בהרשעה פלילית, ומלבד אמינותו שתיסדק 
הבטיח  בהן  ההצהרות  אינספור  אחרי  תקנה  ללא 
ללכת עד הסוף, נתניהו שזוכה לתמיכת כחצי מהעם 
אינו רק ביבי האיש, אלא ביבי הסמל, המנהיג שלא 
נשבר מרדיפות השמאל לאורך השנים, גם כשהללו 
התקשורת  האקדמיה,  של  הכוח  מוקדי  את  מינפו 
ומערכת המשפט כנגדו. ביבי הזה יינזק ללא תקנה 
אם יחתום על עסקת טיעון והודאה באשמה, גם אם 

ישנם אי אלו נסיבות מקלות.
ישנה גם הטענה שנתניהו צריך בסך הכל'לסחוב 
זו, מנדלבליט קשר את שמו  לפי טענה  עוד קצת'. 
וכבודו האישי להגשת כתב אישום מפוקפק, ממנו 
הוא לא יכול לסגת בלי הישג מינימאלי של הרחקת 
נתניהו מהזירה הציבורית. לעומתו, היועמ"ש הבא 
מועמדותה  בהינתן  יועמ"שית,  גבוהה  )ובסבירות 
גלי  הפרקליטות  ובוגרת  הדין  עורכת  של  העדיפה 
בהרב מיארה לתפקיד( עשוי להרגיש פחות מחויב 
יוכל  הוא  לקרוס,  ימשיך  והתיק  ובמידה  לתוצאה, 

להציב לנתניהו תנאים נוחים יותר להסדר.
מעט  לא  מעריכים  הללו,  הסיבות  שתי  בגלל 
בכירים באופוזיציה כי נתניהו בסך הכל עושה עוד 
סיבוב תדמיתי על מערכת המשפט, במטרה לנפנף 
התביעה  הסכימה  בה  ובמהירות  בקלות  כל  לעיני 
את  ולמחוק  בשוחד  המרכזי  האישום  על  לוותר 

שמשוכנע  מי  יש  מנגד,   .2000 בתיק  האישומים 
בדרכו  והוא  המאבק  עניין  את  מיצה  שנתניהו 
לטרפד  עשוי  הצפוף  הלו"ז  עניין  כשרק  לחתימה, 

את העסקה.

בין ברקת ללוין
שתי  על  תשפיע  היא  תיחתם,  והעסקה  במידה 
והממשלה.  הליכוד  הנהגת  בזו:  זו  התלויות  זירות 
בראש  מנועים,  שמחממים  מי  כבר  יש  בליכוד 
מה   – בסקרים  מככב  שגם  ברקת,  ניר  ובראשונה 
שלא בהכרח יפעל לטובתו ברגע האמת, לצד צמרת 
כוונתו  על  יולי אדלשטיין, שכבר הכריז  הרשימה: 
כץ.  וישראל  רגב  מירי  נתניהו,  מול  גם  להתמודד 
המקום  דווקא  הוא  כולם  את  להפתיע  שעשוי  מי 
החמישי ברשימה, ח"כ יריב לוין, המועמד המועדף 
על נתניהו עצמו. במידה ויו"ר הליכוד יטיל את כל 
כובד משקלו לטובת אחד המועמדים, קשה לראות 

מועמד שיצליח להתמודד מולו.
בגדר  עדיין  הן  הקואליציה  על  ההשפעות 
כל  ועם  הנוכחי,  הדברים  במצב  ספקולציות. 
עשויה  שהייתה  ימין  ממשלת  על  היפים  הדיבורים 
לקום ללא נתניהו, אין אף אחד בימינה או בתקווה 
חדשה שיוותר בידיים על מעמדו או כיסאו. הסיכוי 
למעט  דרמטית,  השתנה  לא  הקואליציה  לפירוק 
לליכוד,  דרכם  את  לגשש  אולי  שעשויים  בודדים 

בתקווה קלושה שייסלח להם.
לחצים,  על  הסתם  מן  ונשמע  נראה  מנגד, 
מהליכוד  חלקים  לצירוף  בעיקרם,  וירטואליים 
ואולי  רע"מ  במקום  החרדיות  המפלגות  את  או 
פרסום  כל  עכשיו:  כבר  להבהיר  כדאי  מר"צ.  גם 
לקואליציה  החרדיות  המפלגות  להצטרפות  הנוגע 
בעקבות עסקת הטיעון, הוא שגוי ומטעה. הסיבות 
בגללן נותרו ש"ס ויהדות התורה באופוזיציה רבות 
ומגוונות, החל מגלעד קריב וכלה בברית אסטרטגית 
עם הציבור המסורתי. נתניהו אינו שיקול משמעותי 
באף אחת מהן, והימצאו או היעדרו לא מעלים ולא 

מורידים.

שאגת אריה
כמעט,  כמדי שבוע  הגיוס:  לחוק  כספים  ומגיוס 
שהפעם  אלא  במליאה,  מפלה  הקואליציה  נחלה 
מדובר במפלה בעלת השלכות מהדהדות, מעשיות 
שאחרי  ברגע  שהתרחשה  כזו  וגם  ופוליטיות, 
האחרון, כשנדמה היה שהכול כבר אבוד. יו"ר ש"ס 
לכאורה  האחרונה  בפעם  בשבתו  דרעי,  אריה  ח"כ 
מפואר  תרגיל  הוביל  המניין,  מן  כח"כ  זו  לכנסת 

שעוד יירשם בדברי ימי הכנסת.
החרדיות  במפלגות  נערכו  מקדים,  בניתוח 
הבנה  מתוך  עבאס,  מנסור  על  לחץ  להפעלת 
שהצבעה בעד גיוס לצה"ל תזיק לו ב'בייס' הערבי, 

כפי שנכתב כאן בהרחבה בשבוע שעבר. מנגד, חלק 
מהח"כים החרדים סברו שרצוי לאפשר לחוק לעבור 
כמקובל,  שבר  זעקות  השמעת  תוך  באלגנטיות, 
של  זמני  לסחרור  ייכנס  לא  התורה  שעולם  ובלבד 
כי  טענו  אחרים  תקציבים.  והעדר  חוקי  בלתי  מצב 
 – יותר  הרחבה  התמונה  על  להסתכל  ורצוי  כדאי 
יאפשר  נפילתה  את  שתקדם  הממשלה  של  זעזוע 

השלמת תקציבים ותיקון המעוות בשלל חוקים.
החלה  בערב,  וחצי  שבע  אחרי  מעט  שני,  ביום 
חברי  כשחמישה  הקורונה,  חולי  בקיזוז  ההצבעה 
כנסת נעדרים מכל צד: דודי אמסלם, קרן ברק, מיקי 
זוהר, אוסאמה סעדי ויצחק פינדרוס מהאופוזיציה, 
נעמה  כלפון,  טוב  יום  טורפז,  קינלי  משה  ומולם 
מהקואליציה.  קושניר  ואלכס  מואטי  אמילי  לזימי, 
מרע"מ,  גנאים  מאזן  ח"כ  את  להוסיף  יש  עליהם 
שהצהיר מראש כי יימנע בהצבעה, הגם שלא הצביע 
נגד. על פניו, נותרה הקואליציה ביתרון מזערי של 

חמישים וחמישה מול חמישים וארבעה.
העדיף  העדין,  מצבו  בשל  שיקלי,  עמיחי  ח"כ 
מוקדם  בסיכום  אולם  להימנע מהצבעה.  לכתחילה 
עם דרעי, הבטיח כי אם יגיעו למצב בו אצבעו דרושה 
כדי להפיל את החוק – הוא יעשה זאת. כאמור, נכון 
לפתיחת ההצבעה, הייתה האופוזיציה במרחק שתי 
וממילא,  החוק,  את  שיפיל  תיקו  מהשגת  אצבעות 
מורידה,  או  מעלה  הייתה  לא  שיקלי  של  אצבעו 
אלא שאז נכנסה לתמונה חברת הכנסת זועבי, לא זו 
שהורשעה ונשפטה לפני יומיים בעבירות זיוף, אלא 

חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי ממר"צ.
מאז כניסתה של זועבי לכנסת בתחילת הקדנציה 
מספר  ובין  בינה  וחברי  הדוק  קשר  נוצר  הנוכחית, 
חברי כנסת מש"ס, שמצאו בה שותפה פוטנציאלית 
לקידום נושאים חברתיים. מי ששמר איתה על קשר 
שהפציר  אזולאי,  ינון  ח"כ  היה  במיוחד  מועיל 
שמעה  זועבי  מעשה.  לעשות  ההצבעה  בטרם  בה 
מחברי  איש  לשתף  מבלי  הדברים,  את  ושמרה 

מפלגתה בפרט ומהקואליציה בכלל.
כשהגיעה מזכירת הכנסת לשמה, הכריזה זועבי 

מחאה  כהצבעת  גם  זאת  נימקה  )בהמשך  נגד 
על התנהלות הממשלה כלפי הבדואים בדרום(. 
בשני  נפל  שהאסימון  עד  חלפו  שניות  כמה 
צדדי המליאה. דרעי, מוכן מיד לקרב, חצה את 
ספסלי האופוזיציה בסערה וכמעט השליך את 
ח"כ יואב קיש מהליכוד מהמליאה כדי לאתר 
שהקואליציה  מחשש  שיקלי,  את  בזריזות 
הנואשת תפר הסכמי קיזוז ותגייס את האצבע 
לאתר  הספיק  לא  קיש  מזלו,  לביש  החסרה. 
הייתה  הקואליציה  למזלו,  בזמן.  שיקלי  את 
ההצבעה  תועלת.  חוסר  כדי  עד  המומה 
נפל,  והחוק  וארבע  בתיקו חמישים  הסתיימה 
לקול מחיאות כפיים רועמות של האופוזיציה 
והרשימה  ש"ס  הנהגת  בין  צ'פחות  וחילופי 

המשותפת.
חברי  שלושת  במשותפת,  צהלו  לחינם  לא 
עבאס,  מנסור   – רע"מ  של  הנוספים  הכנסת 
הצביעו   - יאסין  חטיב  ואימאן  טאהא  וליד 
בקול ענות חלושה בעד החוק. טיבי וחבריו לא 
כבר  הוצפו  הערביות  הרשתות  לרגע,  המתינו 
לעבאס  בעקיצות  שני  יום  הלילה של  בשעות 
שסיכם  כפי  או  הכיבוש".  בצבא  ש"תומך 
זאת אחד מבכירי ש"ס, מאלה שהתחננו בפני 
עבאס לכל הפחות להימנע: "הוא גם אכל את 
הדגים המקולקלים כשבגד בסיכום העתיק עם 
החרדים שלא לפגוע זה בזה בענייני דת, הוא 
וניזוק  לצה"ל  גיוס  בעד  כשהצביע  לקה  גם 
יגורש  גם  הוא  השם,  ובעזרת  הערבי,  ברחוב 

מהעיר".
כוכבית  להצמיד  רצוי  החגיגות,  ולמרות 
קטנה: בנט, לפיד וגנץ )הזועם מכולם( מיהרו 
יעלה שוב להצבעה בקרוב.  כי החוק  להודיע 
נוספת  נפילה  שכן  פשוט,  לא  בהימור  מדובר 
ואפשרית לחלוטין, תסכן משמעותית את קיום 
היא המינימום  כזו  הודעה  הממשלה. מאידך, 
הנדרש כדי לאפשר לשופטי בג"ץ להעניק את 
ההארכה האחת עשרה במספר לחקיקת החוק, 

בטרם ייפסל החוק הישן סופית.

צ'אפחות בין ש"ס והמשותפת, רגעי הניצחון )צילומסך: ערוץ כנסת(

לא לחינם צהלו 
במשותפת, שלושת 

חברי הכנסת הנוספים 
של רע"מ – מנסור 
עבאס, וליד טאהא 
ואימאן חטיב יאסין 

- הצביעו בקול ענות 
חלושה בעד החוק. 

טיבי וחבריו לא המתינו 
לרגע, הרשתות 

הערביות הוצפו כבר 
בשעות הלילה של 
יום שני בעקיצות 
לעבאס ש"תומך 

בצבא הכיבוש". או 
כפי שסיכם זאת אחד 

מבכירי ש"ס, מאלה 
שהתחננו בפני עבאס 
לכל הפחות להימנע: 

"הוא גם אכל את 
הדגים המקולקלים 

כשבגד בסיכום העתיק 
עם החרדים שלא 

לפגוע זה בזה בענייני 
דת, הוא גם לקה 

כשהצביע בעד גיוס 
לצה"ל וניזוק ברחוב 

הערבי, ובעזרת השם, 
הוא גם יגורש מהעיר".
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

ע  ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמֽ
ָהָעם  ָאְזֵני  בְּ ְקָרא  ַויִּ ִרית  ַהבְּ ֵסֶפר  ח  קַּ "ַויִּ
ע"  מָֽ ְוִנשְׁ ה  ֲעשֶׂ נַֽ ה'  ר  בֶּ דִּ ר  ֲאשֶׁ ּכֹל  ַוּיֹאְמרּו 

)שמות כד, ז(.
דרשו רבותינו )שבת פח ע"א( אמר רבי אלעזר 
יצתה  לנשמע,  נעשה  ישראל  שהקדימו  בשעה 
בת קול ואמרה להן מי גילה לבני רז זה שמלאכי 

השרת משתמשין בו. 
תחילה  לומר  צריכים  היו  ישראל  עם  לכאורה 
לעשות  האדם  יכול  איך  שהרי  ונעשה",  "נשמע 
ּבֵֹרי כַֹח  בלי לשמוע, רק במלאכים נאמר דבר זה, גִּ
ָברוֹ )תהילים קג, כ(, אך  קוֹל דְּ מַֹע בְּ י ְדָברוֹ ִלשְׁ עֹשֵׂ
ישראל הקדימו "נעשה לנשמע" והשתבח בהם ה' 

יתברך. 
וזו סגולת התורה, מתי יכול האדם לזכות להבין 
שאי אפשר בלעדי לימוד התורה הקדושה וקיום 
ולקיימם,  לעשותם  מתחיל  כאשר  רק  מצוותיה? 
אם יתחיל לעשות ולקיים את המצוות הוא ירגיש 

שאי אפשר לחיות בלעדיהם.
"בשביל  מבין,  ולא  דבר  שומע  אדם  לפעמים 
מה הוא רוצה שנעשה לו דבר כזה?" אך אם הוא 
סומך במאת האחוזים על משלחו הוא יעשה הדבר 
אפילו שלא מבין, כי הוא סמוך ובטוח שהמשלח 
על  סמכו  הם  ישראל,  היו  כך  שעושה.  מה  יודע 
"אומרים  ה.  ַנֲעשֶׂ ה'  ר  בֶּ דִּ ר  ֲאשֶׁ ּכֹל  ואמרו  הקב"ה 
יבוא  הדברים  הסבר  עושים,  אנחנו  לעשות  לנו 

אחר כך".
אחר כך "נשמע"-נבין, אך קודם לכן נעשה אף 
תפילת  )מנוסחת  ה  ְועוֹשֶׂ אוֵֹמר  רּוְך  בָּ הבנה,  בלא 
ההבנה  עושים,  תחילה  שאמר'(.  שחרית-'ברוך 

תבוא אחר כך. 


וישנם  מיד,  להבין  האדם  שיכול  דברים  ישנם 
להשיגם,  יכול  אינו  האנושי  שהשכל  דברים 
יצר  עולם  שבורא  מאוד  מאוד  גבוהים  מושגים 
שהם  מצוות  יש  בתורה  עליהם.  וציוה  אותם 
ִתְגזֹל  ְולֹא  יג(,  כ,  )שמות  ְגנֹב  תִּֿ לֹא  משפטים, 

)שמות  ָך  ִאמֶּ ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  ד  בֵּ כַּ יג(,  יט,  )ויקרא 
כ, ט(, למשפטים יש הבנה, ודאי, ההורים הולידו 
אותך, זנו ופרנסו אותך וודאי שהשכל מחייב שיש 

לכבדם להעריכם ולהוקירם. 
חוקים, שאין בהם הבנה,  גם  ישנם בתורה  אך 
ועל האדם לקיימם אע"פ שאינו מבין, "איני מבין 
למה עושים זאת, אך אני עושה את הדבר על אף 
שאין לי הבנה כלל בעשייתו, אם אשמע ואבין את 
הדברים אח"כ הנה מה טוב, אך גם אם לא אבין- 
ָראוֹ  ּוְראּו  ִבינּו  ְוַאל תָּ מוַֹע  ְמעּו שָׁ אמשיך לקבל! שִׁ
המושג,  קוצר  בגלל  לא  ט(,  ו,  )ישעיה  ָדעּו  תֵּ ְוַאל 
שאיני מבין את המצווה לא אעשנה, מי שציווה על 
המצוה יודע בדיוק את כל טעמיה וסודותיה ואני 

סומך עליו בלב שלם!" 
לדורות  רק  ניתנה  לא  הקדושה  תורתנו 
מסויימים אלא ראויה לכל הדורות, ציווי ה' יתברך 
לכל  והעיתים,  הזמנים  בכל  וקיימים  קבילים 
שאפשר  ואופניים  ודקדוקים  הלכות  יש  מצווה 
להתחיל,  רק  זה  לעשות  שעלינו  מה  לקיימה, 

לעשות, ואח"כ גם נבין. 


אברמסקי  יחזקאל  רבי  הגאון  על  מספרים 
זיע"א, מחבר ספר "חזון יחזקאל" על התוספתא, 
הוא היה אב"ד בלונדון ותלמיד חכם עצום, כיהן 
בישיבת  וביניהם  ישיבות  בכמה  ישיבה  כראש 

סלבודקה.
הביאו  כך  ולשם  בליבו  הרב  חלה  זקנותו  לעת 
פרופסור מומחה למחלות לב שיבדוק את מצבו, 
וראהו  הרב  לבית  בוקר  בעוד  הרופא  השכים 
מעוטר בטלית ותפילין ועוסק בתורה. אותו רופא 
תפילין,  חייו  כל  במשך  ראה  ולא  בגרמניה  גדל 
זה  "מה  בתמימות  ושאלו  הרב  של  לבנו  ניגש 
מכשיר האלקטרודה שהוא שם על ראשו? איזה 

פרופסור נתן לכם את זה?"
"מה  הרב.  של  בנו  ענה  תפילין"  זה  לא,  "לא, 
זה תפילין?" שאל הפרופסור, "מה אלו הקוביות 

הללו ומדוע צריך לקשור את החוטים השחורים? 
חשבתי שזה אינפוזיה..".

"זו מצוות התפילין שציווה הקב"ה את ישראל, 
כל יהודי צריך להניח אותם בכל יום", השיב הבן.  

וביקש  ברב  לטפל  הרופא  ניגש  מכן  לאחר 
לו  הסביר  הרב  התפילין,  מצוות  פשר  את  להבין 
והציל  ממצרים  ישראל  בני  את  הוציא  שהקב"ה 
התפילין,  מצוות  על  אותנו  וציווה  הבכורות,  את 
ין ֵעיֶניָך )שמות יג,  רוֹן בֵּ ְוָהָיה ְלָך ְלאוֹת ַעל ָיְדָך ּוְלִזכָּ

ט(, ודרכה נקשרים אנו לה' יתברך.  
"אני לא מבין את זה", טען הרופא, "למה צריך 
עם  להתקשר  כדי  הללו  הרצועות  את  לקשור 

הקב"ה? אדם יכול לקשור עצמו גם בלא זה..". 
בסבר  לרופא  וענה  ורגוע  שליו  נשאר  הרב 
להסביר  שאנסה  כמה  נאמנה,  "אֹמר  יפות:  פנים 
תקיים  בעצמך  אתה  אם  רק  אצליח,  לא  זאת  לך 
ימים,  עשרה  לפחות  תפילין  תניח  המצווה,  את 
המצווה  פרטי  כל  את  לך  ולהסביר  לשבת  אוכל 
לא  בגופך  המצווה  את  שתעשה  ללא  ודקדוקיה, 
אצליח להסביר לך. את כוונת המצוות יכול האדם 

להבין רק אם מוכן לעשותם". 
מהודרות  תפילין  הרב  לו  נתן  הרופא,  הסכים 
לו  העניק  לכך  בנוסף  להניחם,  כיצד  לו  והסביר 
לקרוא  כיצד  לו  והסביר  במתנה  יוקרתי  סידור 
לקח  הפרופסור  התורה.  וברכות  השחר  ברכות 
מניחם  היה  בוקר  ובכל  והתפילין  הסידור  את 
וקורא ברכות השחר, ברכות התורה ופרשת שמע 

ישראל. 
הפרופסור  התבונן  השחר  ברכות  כדי  תוך 
ּוָבָרא  ָחְכָמה,  בְּ ָהָאָדם  ֶאת  "ָיַצר  והתפעל,  במילים 
ֲחלּוִלים  וכדו'(,  האף  )=הפה,  ְנָקִבים  ְנָקִבים  בוֹ 
ָמה  ְנשָׁ אלקי,  וכדו'(..  הלב  )=המעיים,  ֲחלּוִלים 
ה  ּה, ַאתָּ ה ְיַצְרתָּ ה ְבָראָתּה, ַאתָּ י ְטהוָֹרה. ַאתָּ ַתתָּ בִּ נָּ שֶׁ

י"  ּה בִּ ְנַפְחתָּ
אמר  רפואית",  מגמה  אלו  בברכות  "יש 
שאר  את  לקרוא  והמשיך  בליבו,  הפרופסור 
ברכות  קרא  אח"כ  ובשמחה,  בחשק  הברכות 
התורה ושמע ישראל, התבונן בכל מילה והרגיש 

את  שגמר  לאחר  בערב  מכך.  להיבדל  לו  שקשה 
דתיים  אנשים  לכמה  הפרופסור  קרא  עבודתו, 
שהוא  האלה  "הבתים"  על  לו  שיסבירו  וביקש 

מניח בבוקר. 
הם הסבירו לו על  יקרות מצוות התפילין, ְוָראּו 
  " ךָּ ִממֶּ ְוָיְראּו  ָעֶליָך  ִנְקָרא  ה'  ם  י שֵׁ כִּ ָהָאֶרץ  י  ַעמֵּ ל  כָּ
ע"א(,  ו,  )ברכות  רבותינו  ודרשו  י(,  כח,  )דברים 
מהו שם ה'? אלו תפילין שבראש, כתר מלכו של 

עולם )זוהר הקדוש(. 
שמח הפרופסור וביקש לדעת עוד. הסבירו לו 
הכנסת,  לבית  היהודים  כל  הולכים  שבת  שבכל 
הפרופסור  התלהב  תפילין.  מניחים  לא  ובשבת 
וכך  הכנסת.  לבית  איתם  אותו  שיקחו  וביקש 

התקרב לשורשי היהדות.
לאחר עשרה ימים לא הגיע הפרופסור אל הרב, 
ראה  זמן  תקופת  לאחר  שאלות,  כבר  לו  היו  לא 
הוא  בכלל  אם  יודע  "מי  בליבו  וחשב  הרב  אותו 

הניח את התפילין שנתתי לו".
אך להפתעתו הביא לו הפרופסור את התפילין 
איני  הרב,  רבה  "תודה  רבה,  הודאה  לו  והודה 
זקוק לתפילין אלו יותר, יש לי כבר תפילין משלי, 
בשבת  הלכתי  מהודרות,  וציצית  תפילין  קניתי 
לכל  תשובה  כבר  לי  יש  להתפלל,  הכנסת  לבית 

השאלות, אתה לא צריך להסביר לי.." 
היא  המצווה,  את  לעשות  מתחיל  כשהאדם 
ומסלקת  וטהורה  קדושה  עליו  ומשרה  פועלת 

ממנו את כל הקושיות, אין צורך יותר בהסברים. 
וזה מה שאמרו עם ישראל, "נעשה ונשמע", אם 
נתחיל לעשות לא יהיה לנו שום קושיות, הכל יובן 
על הצד הטוב ביותר! ישראל שעמדו על הר סיני 
- פסקה זוהמתן )שבת קמו ע"א(, והרגישו עצמם 

כמלאכים וכאדם הראשון קודם החטא.
נקבל את  זו,  להרגיש הרגשה  רצון שנזכה  יהי 
בקרוב,  שלימה  לגאולה  ונזכה  בשלימות  התורה 

אמן ואמן.



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

קולות ולפידים
 קולות "ויהי  נאמר:  תורה  מתן  לפני 

אחרי  ואילו  ט"ז(  י"ט,  )שמות  וברקים" 
המעמד הגדול נאמר: "וכל העם רואים את 
הקולות ואת הלפידים" )שם כ', ט"ו(. שואל בעל 
ההבדל  פשר  מה  זי"ע  מסלונים  שמואל"  ה"דברי 
"ברקים",  היו  הקולות  בצד  תורה  מתן  שלפני 

ולאחר מתן תורה בצד הקולות היו "לפידים"?
אלא  באורו,  השמים  את  מאיר  שברק  ומבאר, 
שהיה  האור  זהו  בלבד.  קט  לרגע  ומאיר  שנוצץ 
"ברקים".  בבחינת  התעוררות   - תורה  מתן  לפני 
לעומת זה, אחרי מתן תורה הגיעו ישראל לבחינת 
"לפידים". לפיד הוא אור שמתקיים לזמן ממושך, 
מתוך אחיזה בשמן ופתילות... כוח התורה מעניק 
אור קיים ומתמשך. התורה מדליקה לפידים בנפש 

ישראל.
כל  זי"ע:  שלום"  ה"נתיבות  זאת  ביאר  וכך   
ואילו  ברק.  בבחינת  היא  התורה  בלי  התעוררות 
בבחינת  הוא  ידיה  ועל  התורה  עם  התעוררות 

לפיד... )מכתבי הקודש קמ"ג(.
אומרים  אנו  החנוכה  בימי  הניסים  על  בתפילת 
ולהעבירם  תורתך  "להשכיחם  ביקשו:  שהיוונים 
זצ"ל  משמואל  השם  בעל  שואל  רצונך".  מחוקי 
מחוקי  "להעבירם  להקדים  צריך  היה  שלכאורה 
לא  תורתך". שהרי  "להשכיחם  ורק אח"כ  רצונך" 
ולא  בחודש  לא  ברגע,  התורה  את  להשכיח  ניתן 
"להעבירם  זאת  לעומת  ארוך.  תהליך  זהו  בשנה, 
זה  וברית,  שבת  חודש,  לבטל   – רצונך"  מחוקי 
יכול להתבצע בגזירה של רגע. כך שהתהליך היה 
מכן  ולאחר  רצונך"  מחוקי  "להעבירם  בראשונה 

"להשכיחם תורתך"?
ומשיב: שהיוונים היו חכמים, הם ידעו שהמאור 
החלו  בתחילה  כן  ועל  למוטב.  מחזירם  שבתורה 
אח"כ  ורק  תורתך"  "להשכיחם  של  בתהליך 
פותחים  היו  אם  כי  רצונך".  מחוקי  "העבירום 
בביטול המצוות לא היה לזה ערך, כי ברגע שיכלו 

היו חוזרים לחוקי רצונך.

ניצחון  לנצח.  שנחקק  החנוכה  של  סודו  זהו 
הכרעת  של  רגע  באותו  הסתיים  לא  החשמונאים 
ניצחון ענק  זה  וכניעת היוונים, גם אם היה  הקרב 
אלא  מעטים,  ביד  ורבים  חלשים  ביד  גיבורים  של 
היה בו הניצחון של המאבק על הרוח היהודית, ועל 
לזמן  אור  שזהו  ושמנים  בפתילות  נתפסה  היא  כן 

ממושך.
מספרים על הרב מפוניבז' הגאון רבי יוסף שלמה 
הכהן כהנמן זצ"ל, שאת חיותו לתורה ועמלו לבנין 
מצות  מתוך  בילדותו  שאב  לאות,  ללא  התורה 

"משלוח מנות".
משלוח  להביא  כילד  שנה  מדי  שליח  היה  הוא 
מנות לרב שבעירו בשם הוריו. שנה אחת ניתוספה 
גדולה  גמרא  לרב,  מיוחדת  מתנה  הוריו  ידי  על 
מחדש  שנדפסה  וילנא,  מש"ס  בתרא  בבא  מסכת 
באותיות מאירות עיניים, וחבילה של נרות להאיר 

בלילות...
הילד יוסף שלמה נכנס לבית הרב כשהוא נושא 

את המטען היקר בידיו. תגובתו הנרגשת של הרב, 
למראה הגמרא החדשה השאירה עליו רושם לכל 
גן  שזהו  אז,  הרב  אמר  נוצצות  בעיניים  חייו.  ימי 
להגות  נרות  עם  כזאת  נהדרת  גמרא  ממש,  עדן 
בה בלילות... והוא החל לרקוד סביב השולחן עם 
הגמרא- בבא בתרא. הוא ביקש ששעה אחת לפני 
סעודת פורים, יניחו לו להסתגר בחדרו עם הגמרא 

החדשה, להגות בה.
הילד יוסף שלמה התפעם מן המראה ההוא עד 
עומק נפשו, ולנוכח מראה זה הפכו כל ימיו לגוש 
אחד של אהבת תורה מתגברת. בכוח האהבה ההיא 
עולמות  בנה  הפורים,  יום  באותו  העיר  רב  של 
לתורה בזמנים הקשים ביותר, אף כשנשאר כמעט 
ימים  פני  על  נדד  ימיו  כל  משפחתו.  מכל  לבד 
אותו  של  כשדמותו  תורה,  להחזיק  בכדי  וארצות 

הרב עם הגמרא בבא בתרא עומדת לנגד עיניו...  
התורה נוסכת בנו לפיד אש שאינו נכבה, המדליק 

אור בלבבות דורות על גבי דורות ולא כבה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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שאלה:

האם יש טעם לטפל בPCS )גודש ורידי 
האגן( לאחר לידה? שמעתי שהורידים 
פשוט חוזרים לפני הלידה הבאה. האם 

טיפול יפתור את הבעיה לגמרי?

תשובה:

כן! זו אכן שאלה חשובה כי יש מיתוס 
נפוץ שצריך לחכות עד לילד האחרון כדי 

לטפל בPCS, וזהו מיתוס שגוי. בגלל 
שהסבל מPCS הוא בעיקר בגילאי 20-40, 
כדאי לטפל בזה כמה שיותר מוקדם, כדי 

להקל על הסבל בעתיד. נכון, טיפול ב
PCS לא יגרום להעלמה מוחלטת של 
ורידים בולטים או כאב לקראת הלידה 

הבאה, אבל הטיפול עשוי להקל באופן 
משמעותי על הסבל, שצפוי להחמיר בכל 

לידה - במידה ולא יינתן טיפול.

שאלה:

האם הורידים באגן קשורים לורידים 
ברגליים? האם הטיפול בPCS ישפיע 

לטובה גם עליהם?

תשובה:

במקרים מסוימים ורידים בולטים ברגליים 
קשורים לורידים באגן. טיפול בPCS עשוי 

להקל על הכאב ועל כבדות של הורידים 
ברגליים אבל לא יעלים אותם לחלוטין. 

בדרך כלל, ורידים ברגליים דורשים טיפול 
.PCS נוסף ושונה מצנתור של

ד"ר אדם פרקש
מנהל יחידת אנגיוגרפיה ומרפאה רב תחומית 
למומים וסקולריים, המרכז הרפואי שערי צדק

הבריאות
לפני הכל

פינת השו"ת

סובלת מגודש בורידי האגן? חייגי עוד היום ליחידת האנגיוגרפיה של שערי צדק 
בטלפון 02-6555014 או 02-5645351 בימים א-ה בין השעות 8:00-15:00 או במייל 

angio@szmc.org.il  כדי לקבוע תור לטיפול מהיר ויעיל! ואני וצוות המרפאה נטפל 
בך באופן הטוב ביותר כדי שתוכלי לחזור לשגרה מבורכת בעז"ה.

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

עקב 
הביקוש הרב

 הגיע משלוח 
חדש!

רוצים קיר טיפוס

מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 
מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום ואנחנו נגשים אותו עבורכם!

משלכם?
  מתנסים  מוסדות  חצרות  בתים 

  גני ילדים  רשויות  פארקים  עיריות
בתי ספר  גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 אלון

חברתנו מייבאת את 
מיטב מותגי הציוד 
המקצועי לטיפוס, 

לבטיחות, לתעשיה 
וגלישה 

פרוייקטים לדוגמא

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

תוצאות 
כבר

מהחודש 
הראשון!

כמוסות בוסטר קליר
+ בוסטר קליר קרם

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

booster.ttmisrael.com

עור חלק ובריא?

עכשיו זה
 אפשרי!

סובלים מאקנה?

אנחנו מחויבים לתהליך
עד לעור בריא וקורן!

השילוב המהפכני
לעור חלק בריא!

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

כמוסות בוסטר קליר
תוסף תזונה מהפכני - תרכובת 

נטורופתית מוכחת קלינית, 
המאזנת מצבי עור מדולק 

במקרים של אקנה

בוסטר קליר קרם
קרם לאיזון מצבי 

אקנה, אותו פיתחנו על 
בסיס תמציות צמחים 

המתאימות למצבי דלקת
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 Sambucus( שחור  סמבוק 
ממשפחת  בר  צמח   -  )nigra
אירופה  ברחבי  גדל  היערנים 
לדרום  עד  התיכון  הים  מאזור 
ודרום  אירופה  מזרח  סקנדינביה, 
המסורתי  השימוש  אסיה.  מערב 
הצמח.  חלקי  כל  את  כלל  בו 
להכנת  שימושו  הסמבוק  פרחי 
אלכוהולים  משקאות  חליטות, 
משמשים  ופירותיו  ולקישוט, 

כמקור תזונתי לוויטמין C. רכיבים 
מקנים  אנטוציאנינים  ממשפחת 
ולמיץ  השחור  הסמבוק  לפירות 
כחול-סגול  צבע  מהם  המופק 
טבעי,  מאכל  כצבע  המשמש  כהה 
הסמבוק  בפירות  השתמשו  בעבר 
דיו  ולהכנת  השחור לצביעת בדים 
הסמבוק  של  פירותיו  לכתיבה. 
רכיבים  מגוון  מכילים  השחור 
פלבנואידים   ,C ויטמין  הכוללים: 

טנינים,  רוטין(,  )קוורציטין, 
גליקוזידים,  אנטוציאננים, 
כי לא  ועוד. אם  טריטרפנים 
הפירות  את  לאכול  מומלץ 
שחלק  כיוון  חיים,  כשהם 
במידה  רעילים  מהמינים 
קומפלקס  סמבוק  מסוימת. 
אלטמן,  של   )Complex(
סמבוק  פרי  תמצית  כמוסות 
קומפלקס  בתוספת  שחור 

אבץ,  המכיל  ייחודי 
ותמציות   C ויטמין 
אכינציאה  שורשים 
התוסף  ואסטרגלוס. 
קטנה  בקפסולה  מגיע 
ומתאים  לבליעה  נוחה 
וטבעונים.  לצמחונים 
כשר למהדרין בהשגחת 

בד"צ העדה החרדית.

מחשבון התדרדרות קורונה 

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

דווקא עכשיו: הושק הקו החרדי לסיוע כלכלי 

גל  במשק,  התייקרויות  גל 
רבבות  לישראל,  הגיע  האומיקרון 
כולנו  בבידוד.  שוהים  ישראלים 
התכופות,  בחדשות  מתעדכנים 
לא  משפחות  רבבות  עבור  אבל 
במציאות  אלא  בכותרת  מדובר 
כלכלית.  מבחינה  אפשרית  בלתי 
בתקופה  שהצטברו  הנתונים 
ארגון  את  הביאו  האחרונה 
הפערים  לצמצום  הפועל  בעצמי, 
להשיק  בישראל,  החברתיים 
כלכלי,  לסיוע  החרדי  הקו  את 
לספק  שנועדה  ייחודית  יוזמה 
בכלכלת  מקיף  מקצועי  מענה 
המשפחה בהתאמה מלאה לאורח 
או  עלות  כל  ללא  החרדי,  החיים 

התחייבות. 

כלכלי  לסיוע  החרדי  הקו 
רחב  מגוון  אליו  לפונים  מעניק 
פרקטיים  וכלים  שירותים  של 
והכוונה  מידע  לצד  כלכלי  לאיזון 
זכויות  למיצוי  בנוגע  מקצועית 
לקבל  ניתן  בקו  החרדי.  לציבור 
למשפחה  מקצועי  וליווי  הכוונה 
לקורסים  להירשם  זכויות,  במיצוי 
ותוכנית ליווי אישי בניהול כלכלת 
בקו  השירות  ועוד.  מאוזנת  בית 
ניתן בעברית ובאידיש לפי בחירת 
גם  תהיה  בהמשך  כאשר  הפונה, 
ושירות  מידע  לקבלת  אפשרות 

באנגלית. 
בנצי שוורץ, מנהל תחום חרדים 
המיזם  על  מספר  בעצמי  בארגון 
בציבור  רבות  משפחות  הייחודי: 

כלכלי  מצב  עם  מתמודדות  שלנו 
מאתגר, כאשר הפער בין ההוצאות 
להכנסות הולך ומתרחב בהתמדה, 

חובות  לצבירת  הדרך  ומכאן 
קצרה  עלולה  כלכלית  והסתבכות 
מניתוח מעמיק שערכנו  ומסוכנת. 
מקצועית  במערכת  צורך  עלה 
מקיף  מענה  שתתן  ומותאמת 
למשפחה החרדית, עם מגוון כלים 
בנוגע  מתאימה  והכוונה  ישימים 
זכויות  ומיצוי  כלכלית  להתנהלות 
משפחתיות, והכול בערוץ טלפוני 
החרדי  הקו  השקת  לכולם.  הנגיש 
אלו,  בימים  דווקא  כלכלי,  לסיוע 
עבור  וחיונית  טובה  בשורה  היא 
על  בס"ד  שיעלו  רבות  משפחות 
דרך המלך, בסיוע הצוות המקצועי 
דברי  בעצמי",  ארגון  של  והמסור 
לסיוע  החרדי  הקו  שוורץ.  בנצי 

כלכלי: 8169*

בנצי שוורץ, מנהל תחום חרדים בארגון בעצמי: "מדובר ביוזמה חיונית שתסייע לאלפי משפחות 
חרדיות הזקוקות לליווי מקצועי"  ההשתדלות שלך – הזכויות שלך

הסמבוק השחור 

ללא תוספת סוכר 

מותג הוופלים והעוגיות "מן" מזמין אתכם ליהנות מעוגיות 
גרנולה ללא תוספת סוכר, העשויות מתערובת של שיבולת שועל, 

שומשום ועוד רכיבים איכותיים ומזינים שהשתבחה בהם ארץ 
ישראל. לאוהבי הקינמון – קיימת גם גרסת 

עוגיות גרנולה-קינמון. תוספת מושלמת 
וטעימה שרק מכורי הקינמון יבינו. העוגיות 

הטעימות של מן הינן דלות בשומן רווי 
,עם סוכר טבעי מחומרי הגלם בלבד ללא 

תוספת סוכר, ועם כמות גבוהה של סיבים 
תזונתיים. בנוסף קיבלו עוגיות אלו את תו 
א.י.ל )האגודה הישראלית לסוכרת(. ובכך 

הפכה חברת 'רוקחמן' לאחת מיצרניות 
העוגיות הבודדות בישראל שקיבלו את אישור האגודה. בהשגחת 

הרב לנדא והרב שבח רוזנבלט שליט"א, 

מבצע מבריק במיוחד

בדייסון מאמינים שאם כבר משקיעים בבית נקי ומבריק, מגיע 
לכם להנות ממקסימום של תוצאה ולקבל מתנה! במהלך 

חודש ינואר יתקיים בדייסון מבצע מיוחד- על כל קניה של אחד 
 V10 Animal /  V10 Absolute/ V8  -מדגמי שואבי אבק

  REACH    מקבלים מתנה לבחירה: אביזר מפרקי  Absolute
UNDERאו ערכה לניקוי הבית והרכב כדי שתוכלו להנות מנקיון 

מושלם עם אביזרים מושלמים עוד יותר. שואבי האבק של 
דייסון הינם שואבי אבק אלחוטיים נטענים עם ביצועים ועוצמת 

שאיבה של שואב אבק חשמלי 
המחובר לכבל, המאפשרים ניקיון 

בכל מקום. דייסון מעניקה שנתיים 
אחריות ושירות בבית הלקוח על 

כל שואבי האבק שבמבצע, משלוח 
חינם עד הבית ותנאי תשלום נוחים 
המאפשרים עד 10 תשלומים ללא 

ריבית. המבצע בתוקף ברכישה 
באתר דייסון עד 30.1.21

האוצרות האבודים

לאחר שבתוך שנתיים בלבד יצאו 5 ספרים שהגיעו לעשרות 
אלפים, מוציא הסופר הצפתי איל כהן, מחבר סדרת הספרים 

'האוצרות האבודים' את הספר החדש בסדרה –'שתי הממלכות'. 
הספר יוצא לאחר קמפיין גיוס המונים מוצלח במסגרתו נאסף, 

כמעט ללא פרסום, פי 2 מהרף המבוקש להוצאת הספר. הנגשת 
התנ"ך לקהל הרחב היא משימת חייו של איל. בספרי 'האוצרות 

האבודים', ההיסטוריה התנכ"ית מסופרת כפרוזה, בצורה 
חווייתית, מרתקת וקלה להבנה עבור מבוגרים ונוער. הספרים 

מיועדים לדתיים וחילוניים כאחד ומספרים 
את סיפורי התנ”ך בשפה פשוטה ונגישה 

המשלבת רגש ומתח, בצורה מיוחדת 
ומסקרנת הנאמנה למקורות ומבוססת על 

אלפי פירושים שרבים מהם אינם מוכרים 
לקהל הרחב. בשנתיים האחרונות הוזמנו 
מעל ל-20,000 עותקים וכעת יוצא לאור 
הכרך החדש המגולל את המאורעות של 
התפרדות הממלכה )לאחר מות שלמה 

המלך( למלכות יהודה ומלכות ישראל, 
מימי רחבעם וירבעם ועד ימיהם של יהושפט, אחאב ואיזבל. 

בשנה הקרובה צפויה לצאת מהדורה מעוצבת ומעודכנת של 
הסדרה כולה לצד מהדורה מתורגמת לאנגלית של כל הספרים 

עבור הקהל הבינלאומי. למידע נוסף על ספרי האוצרות האבודים 
/https://thelosttreasures.net -

בגדים נקיים מכתמים

ט"ו בשבט עבר עם חגיגה משפחתית של פירות צבעוניים 
ועסיסיים. תותים אדומים נוטפי 

מיץ לצד שזיפים שמשאירים 
בדרך כלל את חותמתם על 

הבגדים. וניש מולטי פאואר, 
האבקה המנצחת עם הנוסחה 

העוצמתית שמסירה כתמים 
קשים, מנטרלת ריחות והכי 
חשוב שומרת על צבעוניות 

הבגדים, מזמינה אתכן האימהות ליהנות מבגדים נקיים באמת 
ובעלי מראה חיוני לאורך זמן. כל שעליכן לעשות הוא לדאוג 
להוסיף לכל מכונה אבקת וניש מולטי פאואר בנוסף לחומר 

הכביסה בו אתן משתמשות, ותוכלו ליהנות מבגדים נקיים 
ורעננים לאורך זמן. במקרה של כתמים עקשניים במיוחד, מומלץ 
לבצע טיפול מקדים או להשרות את הבגד עם וניש עפ"י הוראות 

השימוש שע"ג המוצר ורק אח"כ לכבס עם וניש כרגיל במכונת 
הכביסה. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

הנדבקים  במספר  הזינוק 
ובעולם  בארץ  בקורונה  החדשים 
באופן  לזהות  הצורך  את  מחדד 
נמצאים  אשר  מטופלים  יעיל 
בסכנה להתדרדרות, כבר בתחילת 
לכוון  מנת  על  וזאת  המחלה, 
אליהם את הטיפולים מצילי חיים 
הפקסלוביד  וביניהם  החדשים, 
במכון  לארץ.  השבוע  הגיע  אשר 
שירותי  לאומית  של  המחקר 
מעין  חדש,  מודל  בנו  בריאות, 
מבוסס  אשר  קורונה,  מחשבון 
חולים  מ-100,000  למעלה  על 

מאומתים מאז תחילת המגיפה.
עם  הנתונים  של  ניתוח  בעזרת 
שיטות מחקר מתקדמות, החוקרים 
מצאו שמודל המבוסס רק על גיל, 
מגדר, מספר החיסונים שהתקבלו, 
 ,)BMI( לגובה  משקל  יחס 

תפקוד  רמת   ,A1C המוגלובין 
דם,  לחץ  יתר  נוכחות של  כלייתי, 
משיג  ממאירות,  או  ריאה  מחלת 
הסיכוי  בחיזוי  דופן  יוצא  דיוק 
לאשפוז או למוות. בכך, המחשבון 
דיוק  עם  לאתר  מאפשר  למעשה 
מרשים מי הם חולי הקורונה אשר 
נמצאים בסכנה להתדרדרות, וזאת 

כבר בזמן ההדבקה.
מנהל מכון המחקר של לאומית, 
ד"ר אריאל יהודה ישראל, מסביר: 
נמדדת  אשר  המודל,  "איכות 
לעקומה  מתחת  השטח  ידי  על 
 cross( צולב  באימות   )AUC(
ערכים  מצאה   )validation
מרשימים של 0.889 עבור הסיכוי 
הסיכוי  עבור  ו-0.967  לאשפוז 
ניתן  הפלא,  למרבה  לתמותה. 
המחלה  מאירועי   80% לזהות 

עם  חולה  של  במוות  שיסתיימו 
)שיעור   94.9% של  ספציפיות 
 90% ואת   ;)5.1%  = שגוי  חיובי 
של   ספציפיות  עם  מהאירועים 
 = שגוי  חיובי  )שיעור   91.2%

.)8.8%
מבוסס  שעליה  "הרגרסיה 
את  לכמת  מאפשרת  המודל 
כולל  החיסון,  מנות  ההשפעה של 
הסיכוי  על  השלישית  הדחף  מנת 
לאשפוז ולתמותה. נמצא כי לאחר 
החיסון  סיכון,  לגורמי  התאמה 
הסיכון  את  מפחית  השלישי 

ב-78%.  ולמוות  ב-66%  לאשפוז 
גם  הוכח  שחיסון  בכך  בהתחשב 
את  משמעותי  באופן  כמפחית 
הסיכון להגיע להדבקה, ההשפעה 
יותר  עוד  החיסון  של  הכוללת 

גבוהה מיחסים אלו".
החיסון  לדעיכת  בניגוד  בנוסף, 
של  בהקשר  צפו  שהחוקרים 
חוקרי  ואשר  להדבקה,  הסיכוי 
פרסמו  לאומית  של  המחקר  מכון 
BMJ; לגבי  בכתב העת היוקרתי 
נמצא  לא  נדבקו,  שכבר  חולים 
שהזמן שחולף מאז החיסון מעלה 
האשפוז  סיכוני  את  משמעותית 
ומספר מנות החיסון  או התמותה, 
הגורם שקובע את  הוא  שהתקבלו 

ההפחתה בסיכון.

בנצי שוורץ מנהל תחום חרדים ארגון בעצמי

מודל חדש שפותח במכון המחקר של לאומית מאפשר לאתר עם דיוק מרשים מי הם חולי הקורונה 
אשר נמצאים בסכנה להתדרדרות, וזאת כבר בזמן ההדבקה  מודל זה יאפשר לאתר חולים 

המתאימים לטיפול בפקסלוביד
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יוגורט הוא פלא. אנחנו פוגשים 
במכולת,  יום  מדי  כמעט  אותו 
ונהנים  הסופר  של  במקררים 
מטעמו, אבל לא תמיד מודעים עד 
מחזיקים  שאנו  הקטן  הגביע  כמה 
מהטבע.  פלא  פשוט  הוא  ביד 
'דנונה', המותג המוביל בקטגוריית 
היוגורטים, מזמין את כולנו להכיר 
של  הייחודיות  סגולותיו  את 
תזונתי  ערך  בעל  כמוצר  היוגורט 
עם  נפלאים  טעמים  המשלב  גבוה, 

הרגשה נפלאה, או במילים אחרות: 
שאנו  ליוגורט  ממש.  של  פלא 
יתרונות:  של  רחב  מגוון  צורכים 
מצריכת  ניכרים  אחוזים  מכיל  הוא 
הסידן היומית ולא מעט חלבון, כמו 
להיות  ויכול  טובים,  חיידקים  גם 
יש  בקיצור,  ומזינה.  קטנה  ארוחה 
ליוגורט  שגורמות  סיבות  מעט  לא 
אפשרויות  מגוון  לפלא.  להפוך 
הטעמים  לצד  שלו,  הצריכה 
הופכים  והקלילות,  המגוונים 

המוצרים  לאחד  היוגורט  את 
זו  ביותר.  והנגישים  הפופולריים 
כבר סיבה טובה לדעת עליו יותר – 
ו'דנונה', המותג המוביל והמומחה 

ביוגורטים, מזמין את כולנו להכיר 
היוגורט  יתרונות  את  לעומק 
הדגש  התזונתיות.  וסגולותיו 
הוא  שיוגורט  כך  על  הוא  העיקרי 
משילוב  מורכב  הוא  טבעי.  מוצר 
של חלב ומחמצת, המעניקים לו את 
החמצמץ  הטעם  הייחודי,  המרקם 
הבסיס  על  התזונתיות.  והסגולות 
מגוון  את  ב'דנונה'  מרחיבים  הזה 
המוצרים, כך שיתכתב עם דרישות 

צרכניות ומגמות צריכה חדשות.

משרות טכנולוגיות מתקדמות  

היתרון המשולש לעיכול קל

מתחדשים

פרויקט  משיק  לאומי  בנק 
נשים  וגיוס  להכשרה  מיוחד 
חרדיות למגוון תפקידי טכנולוגיה 
גיוס  על  מדובר  מתקדמים. 
משמעותי של למעלה ממאה נשים 
חרדיות שיעברו הכשרה מקצועית 
כעובדות  יקלטו  בסיומה  מקיפה, 
תפקידים  במגוון  וישתלבו  הבנק 
בתנאים  מתקדמים  טכנולוגיים 
תעסוקתי  אופק  ועם  מעולים 
מבטיח לטווח הארוך בבנק המוביל 
בישראל. זאת בהמשך להשתלבות 
עובדות  עשרות  של  המוצלחת 
תפקידים  במגוון  חרדיות  הייטק 
כולל  האחרונות,  בשנים  בלאומי 
במשרות ניהוליות בכירות בתחומי 

הטכנולוגיה והדיגיטל. 

משאבי  אגף  ראש  אמיר,  איה 
מציינת  טכנולוגיות  בלאומי  אנוש 
התעסוקתי  הגיוון  יתרונות  את 
החרדי  האנושי  ההון  איכות  לצד 
שהובילו  מרכזיות  כסיבות 
של  הגיוס  הרחבת  על  להחלטה 
הבנק.  לשורות  חרדיות  נשים 
ברחבי  מחקרים  של  "בשורה 
תעסוקתי  שגיוון  הוכח  העולם 
ולמיקוד  ליצירתיות, לפריון  תורם 
החרדיות  הנשים  וארגוני.  עסקי 
שהשתלבו בשנים האחרונות בבנק  
ולשביעות  רבה  להערכה  זוכות 
מעודד  בהחלט  וזה  הדדית,  רצון 
אותנו להרחיב את השורות ולגייס 
עובדות  ממאה  למעלה  אלינו 

חדשות מהמגזר החרדי". 

מערך  ראש  אלרועי,  זאב 
טכנולוגיות  לאומי  של  פיתוח 
המעולות  התוצאות  את  מדגיש 
החרדיות  העובדות  שהשיגו 
"כל  בלאומי.  מועסקות  שכבר 

העובדים  איכות  את  מודד  מעסיק 
משיגים,  שהם  התוצאות  לפי 
מוביל  מקצועי  בנקאי  גוף  וודאי 
על  האחראי  כמנהל  לאומי.  כמו 
יכול  אני  התחום הטכנולוגי בבנק 
לומר שמדובר בעובדות איכותיות 
מעולות,  תוצאות  המביאות  מאוד 
לשכפל  שנרצה  טבעי  אך  ולכן 
העובדות  אחת  ההצלחה".  את 
היא  בלאומי  הבכירות  החרדיות 
הגב' ציפי חן, שהתקבלה לעבודה 
ומאז   ,2004 בשנת  כבר  בלאומי 
קודמה שוב ושוב. כיום חן נמצאת 
בלאומי  בכיר  ניהולי  בתפקיד 
הן  מאוד  ומרוצה  טכנולוגיות, 
מהמשרה והן מהיחס אליה במקום 

העבודה.

ה'גירסא  את  יש  אחד  לכל 
הדברים  את  שלו,  דינקותא' 
מטרנה  גדל.  הוא  שעליהם 
בעלת  למהדרין,  קר  אקסטרה 
היתרון המשולש לעיכול קל, הינה  
בד"צ  בכשרות  מתקדמת  סדרה 
העדה החרדית מבית מטרנה. מאז 
הושקה לפני שנים אחדות, מטרנה 
אקסטרה קר מהדרין הביאה עימה 
כאשר  במיוחד,  משמחת  בשורה 
התמ"ל  סדרת  הוצעה  לראשונה 

בכשרות בד"צ העדה החרדית עם 
גם  קל.  לעיכול  המשולש  היתרון 
כיום, מטרנה אקסטרה קר מהדרין 
ויותר  ויותר  לצמוח  ממשיכה 
בוחרות  החרדי  מהמגזר  אמהות 

בה. 
קר  אקסטרה  מטרנה  סדרת 
רכיבים  שילוב  מכילה  מהדרין 
סיבים  פרוביוטיקה,  ייחודי: 
ושמן   FOS מסוג  ביוטיים  פרה 

בטאפלמיטט )בשלב 1(.

תינוקות  תזונת  על  כשמדברים 
הטבעית  שההזנה  להדגיש  חשוב 
ביותר  והמומלצת  הטובה  היא 
הרבים  יתרונותיה  בשל  לתינוק, 
–  מהווה הזנה מיטבית המספקת 
את כל צרכי התינוק, קלה לעיכול, 
מכילה  וגם  להתפתחות,  תורמת 
ההגנה  לחיזוק  התורמים  רכיבים 
החיסונית של התינוק, כמו למשל 
נוגדנים וחיידקים פרוביוטיים. עם 
טבעית  הזנה  בהם  במקרים  זאת, 

משמש  התמ"ל  מתאפשרת,  אינה 
לתינוק  ומספק  התינוק  להזנת 
של  זה  בשלב  החיוניים  רכיבים 

החיים.

פלא היוגורט

 GOLBARY בית האופנה
יוצא במבצע חורף 

במסגרתו: 1+1 במתנה 
על מגוון פריטים 

מקולקציית חורף 2022. 
המבצע יערך החל 

מה- 17.01.2022 עד ה 
 15.02.2022

חברת הקוסמטיקה הישראלית 
 ,GIGI הבינלאומית מעבדות

המתמחה בייצור תכשירי 
קוסמטיקה מקצועיים מבוססי 

מדע, הפועלת במעל ל-50 
מדינות בעולם, מציגה את 

NEW AGE 4. סדרת תכשירים 
המהווה עידן חדש בתחום 

הדרמו-קוסמוצבטיקה, בעלת 
PCM™ Complex חדשני וייחודי 

הנרשם כפטנט, ומכיל 21 
מרכיבים פעילים העובדים 

בסינרגיה רב שכבתית לשיקום 
והצערת העור! להשיג אצל 
הקוסמטיקאיות המובחרות

Tupperware )טאפרוור( 
היא מובילה עולמית בתחום 

מוצרי הבית והמטבח. 
החברה מייצרת ומשווקת 
מוצרי בית הכוללים מוצרי 

הכנה, אחסון והגשה 
למטבח ולבית כבר למעלה 

מ-75 שנה. בפתחו של 
החורף הישראלי, החברה 

מציעה מגוון מוצרים 
שיעזרו לנו לעבור אותו 

בנוחות ובנעימות

מותג טיפוח הפרימיום ליראק פריז 
משיק תכשיר גוף חדש: מיקרו 
פילינג טיפולי - גומאז’ המעניק 
מגע קטיפתי ולחות למשך 48 
שעות, תורם לקילוף עדין של 

שכבת העור העליונה, שיפור כתמי 
פיגמנטציה, הסרת תאים מתים 

וחשיפת עור חדש וכן מסייע 
בהסרה של פצעונים קטנטנים. 

ניתן להשיג ישירות באתר ליראק 
ישראל ואצל הקוסמטיקאיות 

והרופאים מורשי ליראק

  FETAYA ELECTRICS חברת
 LED משיקה סדרת תאורת

ניידת ונטענת עם ידית נשיאה 
עבור עונת החורף כפתרון 

יעיל להפסקות חשמל. מחיר: 
109-119 ₪. ניתן להשיג באתר 

  https://www.fetaya.com :
ואצל סיטונאים, חנויות החשמל 

והמשווקים המורשים

סוף עונה בכל המחלקות 
ברשת סקופ: מגוון דגמי 

קולקציית חורף 2022 
ב-19.90 ₪ עד 99.90 ₪  

תקף למחלקות: נשים, 
גברים וילדים. תוקף 

המבצע: 22.01.22

שופרסל מרחיבה את קטגוריית מוצרי התינוקות במותג 
שופרסל BABY: משיקה מוצרי טקסטיל וטואלטיקה תחת 

המותג הפרטי. בנוסף, שופרסל מתחדשת עם סדרת 
אל-סבון, תחליבי רחצה ושמפו לתינוקות באריזות רב 

פעמיות ייחודיות. מחיר השקה: 14.90 ₪

טריומף, מותג 
ההלבשה האישית 
הבינלאומי, ממשיך 

במגמת הצמיחה 
ומרחיב את מגוון 

הפריטים הנמכרים 
בישראל עם ליין שינה 

ופנאי. בקולקציה 
כותונות ופיג’מות 
בצבעים ועיצובים 

שונים. לרכישה באתר 
האונליין, בחנויות 

המותג וברשת 
המשביר

בית לאומי - יחצ לאומי

הישג יוצא דופן 
1.8 מיליון אירו – זה סכום המענק היוקרתי 
 )ERC( האירופית  המחקר  מועצת  שתעניק 
ב'  ילדים  מחלקת  מנהל   - ויונטה  אסף  לד"ר 
הרפואי  במרכז  לילדים  ספרא  החולים  בבית 
שיבא, מומחה בנפרולוגיה ורופא-חוקר, עבור 
הגנטי של מחלות  מחקרו בתחום חקר הבסיס 

כליה בילדים ומבוגרים. 
היוקרתיים  המחקר  ממענקי  הוא  זה  מענק 
והתחרותיים ביותר הניתנים בשלושה מסלולים 
מחקר  הצעת  סמך  על  בודד  לחוקר  שונים 
עם  קודמים.  מחקריים  והישגים  דרך  פורצת 
מצומצם  למספר  ויונטה  ד"ר  מצטרף  זכייתו, 
מתוך  זה  במענק  שזכו  רופאים-חוקרים  של 
שנה  מדי  הנשלחות  למענק  בקשות  כ-4,000 

למועצת המחקר האירופית.
בין  צוין,  ויונטה  בד"ר  הבחירה  בנימוקי 
השאר, כי הוא "הוכיח את עצמו כחוקר מוכשר, 

הדוקטורט,  במהלך  ופרודוקטיבי"  מצליח 
הפוסט-דוקטורט בבוסטון ולאחר ששב ארצה. 
כמו כן, צוין כי מחקריו של ד"ר ויונטה פורסמו 
בכתבי עת מובילים וכי לאחרונה פרסם מאמר 
 .New England Journal of Medicine-ב
עוד בנימוקי הבחירה נכתב כי כחלק ממחקרו, 

ד"ר  "הקים  הלסינקי,  ועדת  ידי  על  שאושר 
ויונטה מאגר מידע רב-מרכזי גנטי וקליני ארצי 
לאיסוף מאות רבות של דגימות DNA מחולי 
גדול  בחלק  גנטיות  בדיקות  ולביצוע  דיאליזה 
הקליניים".  לתפקידיו  בנוסף  זאת  כל   – מהן 
בנוסף, נכתב כי הרקורד של ד"ר ויונטה מצביע 
מצוינת  ויכולת  יצירתית  עצמאית  "חשיבה  על 

לערוך מחקר פורץ דרך". 
עבודתו של ד"ר ויונטה מתמקדת בהבנה של 
הבסיס הגנטי של מחלות כליה כרוניות על מנת 
לבצע אבחון מוקדם ומדויק וכדי לזהות מנגנוני 
מחלה חדשים, וכן לשם פיתוח טיפולים גנטיים 
המחקר  קבוצת  אישית.  ומותאמים  חדישים 
מרכזי  רב  ארצי  מחקר  מובילה  בראשותו 
בישראל,  הדיאליזה  יחידות  רוב  את  המאגד 
זו  אוכלוסייה  של  גנטי  מיפוי  לבצע  במטרה 

ובכך להוביל לרפואה מותאמת אישית. 

אסף ויונטה



דירות 
למכירה

י”ז שבט- י”ח שבט תשפ”ב
19/1/22-20/1/22

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 

_____________________________________________)8-8(קוק 23 054-6506501

+5 חדרים 

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

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

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

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)5-5(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

 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 
_____________________________________________)1-1(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(_____________________________________________

 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 
+ יח"ד 2 חדרים + יח"ד

1 חדר, קומה ב', 
2,400,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

אלעד

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

 בבירנבוים, דירה 
מחולקת, בקומת קרקע 

מוגבהת, 3 חדרים + 
יחידה של 2 חדרים 

המושכרת ב- 2,800 
ש"ח, מציאה!! 

1,920,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)4-4(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

באר שבע

 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(_____________________________________________

 ברחוב ראבד 80 מ"ר, 
ק"ק, כניסה פרטית, 

חזית + אופציה מעשית 
לתוספת של 50 מ"ר + 

אופציה לבניה נוספת 
ע"י חפירה, 2,600,000 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501 

03-5797756)3-3(_____________________________________________

 באלוף שמחוני קרוב 
לבארי, דירה גדולה, 5 

חדרים, 120 מ"ר, קומה 
א', חזית, 2,390,000 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות 4 חדרים, 200 
מ"ר גינה, אופציה ל- 2 יחידות 

_____________________________________________)4-7ל(KW טל': 054-3088825

 במהרש"ל בבניה דירות 
אחרונות 3-4 חד', תוכניות 

במשרד פאר הנדל"ן
_____________________________________________)4-5ש(058-7111860

 דופלקס יוקרתי ברמה 
גבוהה ביותר! כ- 170 

מטר + מרפסת, 8 
חדרים, בבן זכאי! ק"ג, 2 

כניסות נפרדות
_____________________________________________)4-8ל(050-8551722 רוחי

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בשבטי ישראל 4 
חדרים + מרפסות, 
ענקית!! 110 מ"ר, 
חזית, קומה ג' ללא 

מעלית, חניה משותפת, 
1,950,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)4-4(_____________________________________________

 בקאליש 4 חד', 60 מ"ר 
+ 40 מ"ר רלסים, שמורה, 

ק"א, מעלית, חניה, 1,950,000 
_____________________________________________)4-5ש(פאר הנדל"ן 058-7111860

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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

 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. 
_____________________________________________)5-5(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

 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(_____________________________________________

 2 דירות של 2.5 
חדרים, ברחוב שמעון 

בן שטח, קומה א', 
חזית, שופץ לאחרונה, 
מושכר ב- 6,500 ש"ח, 
1,990,000 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, 1,075,000 

ש"ח כל דירה בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

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

 בבלעדיות בשיכון 
ג' ברחוב בארי דירת 

5 חדרים ענקית, 120 
מ"ר, קומה א', חזית, 

2,390,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ

054-6506501)4-4(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

4-4.5 חדרים

 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)5-5(_____________________________________________

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

מושכרת 4,600, מחיר 
054-4813717 955,000)5-5(_____________________________________________

 למכירה שכונה י"א 
שאול המלך 125, קומה 

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

_____________________________________________)5-5(שיווק 054-4813717

 חדשה, בבלעדיות, 
למכירה שכונה ד' ברחוב 

שלמה המלך, פריים לוקשיין, 
בתהליך חתימות פינוי בינוי, 

אפריקה ישראל, אלקטרה 
מגורים, קבוצת ב.ס.ר, דירה, 
97 מ"ר, ענקית, קומה 1/4, 

לא משופצת, במחיר דיל 
990,000, שיווק
054-4813717)5-5(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דירת 4 חדרים, משופצת 
מהיסוד, ברחוב מוריה 

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

_____________________________________________)5-5(900,000 ש"ח 054-4813717

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

054-4813717)5-5(_____________________________________________

 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)5-5(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)5-5(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)5-5(_____________________________________________

 בבלעדיות בעליון דירת 
גן + יחידה, 4 חד', מושקעת 
מהיסוד + יחידת דיור, גישה 

חיצונית, מעטפת מוכנה 
לחדר חמישי "שחף נכסים" 

054-9422194)5-5(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות, מציאה!!! 
דירת 4.5 חד', 130 מ"ר, 

מושקעת + יחידת הורים, 
מחסן, רק 1,820,000 ש"ח 

גמיש "שחף נכסים"
052-5752500)5-5(_____________________________________________

 למכירה בית קרקע, ליד 
הרב פנחס אבוחצירא, 4 חד', 

שטח גינה 400 מ"ר, מיידי, 
1,600,000 ש"ח

054-2388654)5-5(_____________________________________________

וילות ובתים

 באזור קוטלר 80 מ"ר, 
אופציה להרחבה, קרקע 
מוגבהת, חזית, מיידית 

תיווך אשכנזי
058-5558815)5-6(_____________________________________________

 ברח' ברויאר דירת 
חלומות יוקרתית, כ- 200 

מ"ר, חדשה, מושקעת 
ומפוארת מאוד, 2 

מרפסות, נוף פתוח 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

058-5558815)5-5(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב 
אברבנאל כ- 150 מ"ר 

במפלס אחד, מפרט 80 בנוי 
+ מרפסת + חלל מוכן ובנוי 

כ- 70 מ"ר, טובה למגורים, 
משקיעים, ט.משותף נדלנצ'יק 

050-4122744)5-5(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן דוד 
מתתיהו 230 מ"ר, ק"ב + 
מעלית, חזית, מפלס אחד, 

ניתן לפצל בקלות, 2 סוכות 
גדולות, 3,950,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)5-5(א. פנחסי 03-5799308

 מציאה!!! בבלעדיות 
באיזור נורוק 90 מטר, קומה 
4 בלי מעלית + היתרים בגג 

בטון, 1,740,000 )גמיש( 
_____________________________________________)5-5("פנחס נכסים" 055-6789653

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)5-5(_____________________________________________

 באזור רמב"ם 95 מטר, 
משופצת כחדשה, 2,050,000 

***4 חדרים, 110 מטר, גדולה, 
 054-8449423 2,000,000

B.D.A 5-5(תיווך(_____________________________________________

 באזור סוקולוב 5.5, 
משופצת כחדשה, כ- 150 

מטר + יחידה 25 מטר, 
מושכרת ב- 2,500 שקלים, 

2,780,000 גמיש
B.D.A 5-5(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העיריה 
נותרו דירות אחרונות, דירת 

שיפוע גדולה 2,800,000 ***5 
חדרים 2,500,000 גמיש

B.D.A 5-5(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

2,500,000 ש"ח גמיש
B.D.A 5-5(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

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

 054-8449423 2,000,000
B.D.A 5-5(תיווך(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ה' כ- 90 
מטר, קומה ב' + היתר בנייה 
לעוד 100 מטר באותה קומה, 
חזית, 3 כ"א, 2,700,000 תיווך 

_____________________________________________)5-5(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

_____________________________________________)5-5(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 הזדמנות באבני נזר!! 
דופלקס 150 מ"ר, ק"ד, 
מעלית, אופציה ל- 160 
מ"ר, חניה, 2,850,000 

ש"ח מ.כהן- נכסים
052-7684074)5-5(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 מציאה! בהרצל פ"כ! 

דירת גג 5 חד', 106 
מ"ר, 3 חד' למטה, 2 
חד' למעלה + גג, רק 

2,080,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)5-5(- מתווכים" 03-5701010

 באזור אנילביץ דירת גן 
חמודה, 2.5 חד', כ- 60 
מ"ר, אופציה להרחבה, 
שמורה, ללא אפשרות 

למשכנתא בתיווך אשכנזי 
058-5558815)5-6(_____________________________________________

 באזור עוזיאל הר סיני 
כ- 150 מ"ר, דירת יוקרה 
ופאר, קומה ראשונה, 3 

כיווני אויר, ב- 3,200,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)5-5(_____________________________________________

 ביחזקאל דופלקס 5 
חד' + גג מרוצף ומגודר! 
ב- 2,600,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)5-5(נכסים 050-4177750

 בשיכון ג' ברחוב אלוף 
שמחוני בקרבת רחוב 
בארי, דירת 5 חדרים 
ענקית!!! 120 מ"ר, 
קומה א', חזית, סלון 
ענק, חדרים ענקיים 
+ אופציה מעשית 

לתוספת מרפסת שמש, 
2,390,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)5-5(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 5 
חד', קומה ראשונה + מרפסת 

סוכה + יחידת דיור 40 מ"ר, 
2,500,000 ש"ח "פנחס 

_____________________________________________)5-5(נכסים" 055-6789653

 בנחמיה! 110 מ"ר, 
ק"ב, חזית! + יחידה 

עצמאית בקומת הקרקע 
להשכרה! 2,350,000 
ש"ח בלעדי "אביחי - 

_____________________________________________)5-5(מתווכים" 03-5701010

 למכירה בגולומוב, 
בניין חדש, דירת 5 
חדרים, 110 מטר, 

מרפסת 10, קומה 4, 2 
חניות, במחיר 2,750,000 

תווך רבקה נקב
053-9244430)5-5(_____________________________________________

 ברשבם 4 חדרים גדולים, 
ק"א, עורפית, משופצת, מיזוג, 
סלון גדול, חדרים גדולים תיווך 

_____________________________________________)5-5(צור 03-6701920

 באזור הרב קוק מרכז 4 
חד' גדולה, 116 מ"ר, ק"א, 

חזית + סוכה גדולה, משופצת 
כחדשה, 2,500,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)5-5(פנחסי 03-5799308

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

_____________________________________________)5-5(א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 4 חד', 70 
מ"ר, ק"ב, חזית, פונה לנוף 

פתוח, משופצת כחדשה, 
1,750,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)5-5(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור 
קובלסקי 4 חד', משופצת 
כחדשה וממוזגת + חזית 

+ א.לבניה, 1,700,000 
ש"ח בבלעדיות תיווך 

050-5749543)5-5(_____________________________________________

 בגינות דוד 4.5 חדרים 
)115 מ"ר(, משופצים 

ברמה גבוהה, ק"ק 
+ מרפסת של 35 

מ"ר + מחסן + חניה, 
3,100,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)5-5(_____________________________________________

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

40 מטר, בסוף אישורים 
_____________________________________________)5-5("פנחס נכסים" 055-6789653

 באיזור המכבים 4 חד' 
+ חצר, בשלבי פינוי בינוי, 
1,650,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)5-5(_____________________________________________

 מציאה בלעדית!! 
ברבינו אשר 4 חד', ק"א, 
מעלית, 85 מ"ר, חדישה, 

מרפסת שמש, סוכה, 
1,750,000 מ.כהן-נכסים 

052-7684074)5-5(_____________________________________________

 בזכרון מאיר במקום 
המבוקש 3 חד', עם חדר 

כביסה, ק"ג, משופצת 
קלות, 2 כיווני אויר בלעדי 

בתיווך אשכנזי
058-5558815)5-6(_____________________________________________

 בהרצל 3.5 חדרים, ק"א 
עם מעלית וחניה בטאבו, 

סוכה, מיזוג, אפשרות הרחבה, 
רק 1,800,000 שקל תיווך צור 

03-6701920)5-5(_____________________________________________

 בדונולו 3.5 חדרים גדולים, 
ק"א, חזית, אפשרות הרחבה 

_____________________________________________)5-5(תיווך צור 03-6701920

 בבלעדיות ברחוב 
אברבנאל 3 חדרים, ק"א, 80 
מ"ר, חזית, 3 כ"א, שמורה + 
מרפסת שמש + חלל בנוי כ- 

70 מ"ר, מתאימה לט.משותף, 
משקיעים נדלנצ'יק

050-4122744)5-5(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 3 
חד' + מרפסת שמש + סוכה, 

80 מ"ר, משופצת כחדשה, 
א. להרחבה, ק"א, חזית, 

1,800,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)5-5(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב 
קוק מרכז 3 חד', 70 מ"ר 
+ מרפסת סוכה פתוחה, 

משופצת, סלון גדול, א. 
להרחבה, ק"ב, חזית, 

1,620,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)5-5(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', 75 מ"ר + חצר מטופחת 

30 מ"ר + א. להרחבה בצד 
פרטר גבוה, משופצת כחדשה, 

1,750,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)5-5(_____________________________________________

 בדב הוז! 3 חד', 
ק"ב ואחרונה, מושקעת 

ביותר! חובה לראות! 
בלעדי "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)5-5(_____________________________________________

 פרדס כץ 3 חד', כ- 70 
מ"ר, מ.מהיסוד, מעלית, 

חניה, 60 א.להרחבה, 
1,630,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)5-5(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א.בורוכוב 
3 חד', כ- 60 מ"ר, ק"א, 
א.להרחבה, 1,380,000 

גמיש בלעדי "משגב 
_____________________________________________)5-5(לדיור" 052-5222690

 באוסשקין! 2 חד', 
קומת קרקע, פסיעות 

בודדות ממדרגות 
הרכבת! לכל מטרה! 

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

03-5701010)5-5(_____________________________________________

 בזבוטינסקי/רמבם 2 
חדרים, כ- 40 מ"ר, בטאבו 

משותף )אפשרי לקחת 
משכנתא(, משופצת ויפה, 
890,000 ש"ח תיווך ישיר 

_____________________________________________)5-5(במרכז 054-8535000

 בלעדי באזור יחזקאל 2.5 
חדרים, קומה ב', כ- 60 מטר, 
משופצת + סוכה + אופציה 

לחדר, 1,460,000 תיווך 
_____________________________________________)5-5(אלטרנטיב 054-5500263

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

 050-2321046 1,480,000
_____________________________________________)2-5(אופק מאיר נכסים

טבריה

 למכירה בקרית שמואל 
כדו משפחתי 4 חדרים, 100 
מטר, גינה, 1,050,000 ש"ח 

RE/ 050-2442446 עינב
MAX)5-5(_____________________________________________

 למכירה באזור דתי דו 
משפחתי 207 מטר, יח' דיור, 
מגרש חצי דונם, 1,550,000 

RE/ 050-2442446 ש"ח עינב
MAX)5-5(_____________________________________________

 למכירה בקצרין מגרש 
דונם 900 מטר לבניה, דו 
משפחתי, צמוד לשצ"פ, 

1,150,000 ש"ח עינב
RE/MAX 050-2442446)5-5(_____________________________________________

וילות ובתים

+5 חדרים 
 למכירה 2 דירות 

מחוברות, 160 מטר, 5 חדרים 
+ קליניקה, משופצת מהיסוד, 

נוף לכינרת, מרפסת סוכה, 
1,380,000 ש"ח גמיש עינב 
RE/MAX 050-2442446)5-5(_____________________________________________

ירושלים
+5 חדרים 

 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)5-5(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 רמות ב': 4.5 חד' )83 

מ"ר נטו(, ללא מדרגות 
+ סוכה + חניה פרטית, 

משופצת, נוף, יחידת הורים, 
2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)5-5(הכוכבים: 02-5713375



י”ז שבט- י”ח שבט תשפ”ב 219/1/22-20/1/22 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

בני ברק

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

גבעת שמואל

3-3.5 חדרים

03-6162228

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

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

1-1.5 חדרים

עסקים

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

לטווח ארוך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מגרשים
 קניה ומכירה, אדמות 

חקלאיות, בכל הארץ, 
במחירים הגונים
052-2457617)34-7/22(_____________________________________________

 קונים מגרש עם חקלאים 
_____________________________________________)34-7/22(בכל הארץ 052-2457617

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

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

054-6506501)46-46(_____________________________________________

■ 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 "אגם מים"

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

בית מאיר

בני ברק

בר יוחאי

טבריה
 סוויטות נופש 

מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת, מתאים 

למשפחות/זוגות
_____________________________________________)49-49/22ש(050-8954654

 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

 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

 במגדלי המלכים! מבצע 
חורף, 3 לילות 1,000 ש"ח, 5 
דק' למדרחוב + מרפסת נוף, 

עד 4 ילדים
_____________________________________________)3-27ש(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

_____________________________________________)33-25/22ש(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 

_____________________________________________)39-38/22ש(02-5382304

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 

לסוויטה 052-3540874 
_____________________________________________)3-18/22ש(053-3163352 052-7181316

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

ג'קוזי, 250 ללילה
_____________________________________________)39-6/22ש(055-6697474

 צימר ביבניאל- יחידה 
פרטית, גינה ופינות ישיבה, 

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

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

דירות 
להשכרה

4-4.5 חדרים
 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(_____________________________________________

 במלצר, סמוך לוגשל, 
דירות נופש מפוארות, 

מאובזרות ברמה גבוהה, 
לשבתות וימים )אופציה 

_____________________________________________)52-17/22ש(לג'קוזי( 052-7613554

 15 מיטות, מרפסת 
לכנרת ולגולן, נקיה, מרווחת, 

חצר, קרוב לשטיבלאך, 
תחבורה ציבורית במקום 

_____________________________________________)52-5/22ש(050-4124556

 להשכרה ברחוב 
חברון 3 חדרים גדולה, 
קומה 1.5, מאווררת, 

3,800 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)1-1(_____________________________________________

חריש

 מציאה!!! להשכרה, 5 
חד', חדשה, מרווחת, ק"א, 2 
חניות + מחסן גדול, 2,600 

_____________________________________________)1-12ש(ש"ח 050-7856208

השקעות

+5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 חנות להשכרה ברחוב רבי 
עקיבא 143, 19 מטר, 3,700 

_____________________________________________)2-5ל(ש"ח 053-8526896

משרדים

וילות ובתים

 בק. הרצוג 3 חד' + 
מרפסת, ק"ה, ללא, 2,700 
_____________________________________________)3-6ש(ש"ח, מיידי 050-4131561

 כהנמן 145, ק"ו, חדשה 
מקבלן, מפוארת, ללא ריהוט, 

_____________________________________________)3-6ש(3,900 052-7691171

פתח תקווה

 להשכרה ברחוב 
בורוכוב, בנין בוטיק, 4.5 

חדרים, כולל יחידת הורים 
וחדר ארונות, ק"ב + 

מעלית + חניה, כניסה 
מיידית, ללא תיווך

050-7691234)4-5(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 דירה ברמת אלחנן, כ- 3 
חדרים, ממוזגת, מעלית, 
סוכה, לממושכת, דוד"ש 

_____________________________________________)2-5ל(054-8436990

 בקרית הרצוג בבני 
אברהם, 2 חדרים, קומה א', 

לטווח ארוך, ללא תיווך
_____________________________________________)2-5ל(054-3940101

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 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)1-1(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב 
צפניה קרוב לרבי עקיבא, 

דירת 3 חדרים גדולה, 
קומה 1.5, חזית, מיידי, 

4,500 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)1-1(_____________________________________________

 להשכרה בשיכון ה', רחוב 
קלישר, דירה חדר וחצי, 2,500 

_____________________________________________)4-11ל(ש"ח 050-8510241

3-3.5 חדרים

 להשכרה 3.5 חד', ק"ג, 
במקום שקט, קרוב למרכז, 
ממוזגת, מאווררת, מרווחת 

_____________________________________________)4-7ש(054-8510777

 רוצים לפתוח עסק? בית 
שמש, רמת גן, מודיעין עילית, 

וב"ב, בואו לעשות כסף! 
זכיינות להסרת שיער בלייזר 

_____________________________________________)4-5ש(073-2719048 שלוחה 5

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

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 

_____________________________________________)4-6/23ש(במקום 050-3388668

מושב תרום

 מזל-ארוח כפרי- וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 

+ בריכה, למשפחות, גזור 
_____________________________________________)41-40/22ש(ושמור!! 052-8013000

 דירת ארוח מפוארת 
במרכז ירושלים )לשומרי 

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

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי, 

חצר ענקית 054-6928116 
_____________________________________________)52-51/22ש(054-8470055 02-9913107

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

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

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)50-49/22ש(מהדרין צמוד 053-7519198

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/22ש(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-
_____________________________________________)3-1/23ש(054-8042119 04-6989119

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/22ש(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

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה ומקורה, 
דשא, פינות ישיבה ומרפסת 

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

 "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

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

ספסופה

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

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

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

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)31-31/22ש(050-6217759 02-5361771

צפת

 צימר חדש לזוג + 2, 
מרוהט ברמה גבוהה + גינה, 

בשכונת "נוף מירון", קרוב 
לעתיקה 052-2607031 )גם

_____________________________________________)33-32/22ש(וואצאפ(

 וילה פרטית יפיפיה, 
במתחרד, עד 30 איש, נקיה 

ומסודרת 053-2749180
_____________________________________________)52-51/22ש(058-3217401

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

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

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

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

_____________________________________________)35-34/22ש(מרהיב 052-8793288

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה 
_____________________________________________)1-52/22ש(052-5254570

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

מאובזר היטב
050-6481288

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-48/22ש(050-6241690

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)47-46/22ש(קרליבאך 052-7153475

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)5-6ח(תיווך 054-7432035

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

_____________________________________________)5-6ח(מתיווך 052-3595314

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

קרוואנים
 להשכרה קראוון נגרר 

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

אידיאלי ל- 3 אנשים 
_____________________________________________)5-16ש(052-7602522

 רמות ג': 4 חד' )75 מ"ר 
נטו(, ללא מדרגות + חצר 

)30( + יחידה )30 מ"ר(, 
משופצת, יחידת הורים, 
2,500,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)5-5(הכוכבים: 02-5713375

3-3.5 חדרים
 חדשה בשוק, ברמת 

שרת קרוב לבית הכנסת זכות 
אבות, ברחוב קדיש לוז, בבנייני 
האבן, 3 חדרים, עם מרפסות 

)לסוכה(, עם נוף מרהיב 
וגישה, ללא מדרגות בבלעדיות 

_____________________________________________)5-5(תיווך צימוקי 02-5638221

 להשכרה בבני ברק 
במימון-אחיעזר, וילה עצמאית, 

ק"ק, כ- 100 מ"ר, 4 כ"א, 
כ.פרטית + חצר היקפית 
כ- 100 מ"ר, לכל מטרה 

054-8454737)5-5(_____________________________________________

 באנילביץ יחידה בבית 
פרטי, 2 חד', 50 מ"ר, חדשה, 
מרוהטת, חצר פרטית, 3,500, 

_____________________________________________)5-5(מיידי 054-3976211

 הזדמנות 
ברוזובסקי!!! 5 חד', 

115 מ"ר,  ק"ה, מעלית, 
משופצת ומפוארת, 

מרוהטת, נגרות פרטית, 
מ.שמש, סוכה, 8,200 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)5-5(_____________________________________________

 מיוחדת, בנורוק! 
4 חד', בנין איכותי! 
מרווחת ומסודרת + 

מעלית וחניה! "אביחי - 
_____________________________________________)5-5(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה בחנה סנש 
דירת 4 חדרים, יפיפיה, 

משופצת, 130 מטר, 
5,800 תווך רבקה נקב 

053-9244430)5-5(_____________________________________________

 בגני גד 11, 3 חדרים, 
משופצת, 3,500 שקל

_____________________________________________)5-6ל(052-6555301 052-6528100

 בהרב כהן שלמה 3 
חדרים, חצר וגינה, מרוהטת 

קומפלט וממוזגת, 3,800 ש"ח 
_____________________________________________)5-8ל(לחודש 052-7112353

 בית פתוח היום, 
בבילו! 3 חד', מקסימה! 

ק"א, חזית, מעלית, 
סוכה! בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)5-5(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה, בהזדמנות 
בבארי דירת 3 חדרים, 90 

מטר, מרוהטת, 3,750 
תווך רבקה נקב
053-9244430)5-5(_____________________________________________

 בהרב שר 3, 2 חדרים, 
כ- 50 מ', קומת כניסה 
+ רהיטים + מ.כביסה 

ומיבש, יפיפיה, 3 כ.אויר, 
גמיש 054-3975683 

03-5704670)5-5(_____________________________________________

 2.5 חד', 50 מ"ר, ברח' 
ירושלים, ללא ריהוט, 3,000 

_____________________________________________)5-6ש(ש"ח 054-2239905 מיידי

 בלוחמים!! יחידה 2 
חד', חדשה ומושקעת, 
מרוהטת לגמרי, 2,600 

ש"ח כולל ארנונה
052-7684074)5-5(_____________________________________________

 להשכרה בגורדון 
דירה 2 חדרים, יפיפיה, 
כ- 40 מטר, מרוהטת, 

משופצת, במחיר מציאה 
2,700 כולל ארנונה וועד, 

מיידית תווך רבקה נקב 
053-9244430)5-5(_____________________________________________

 להשכרה בגורדון, לזוג 
נשוי, 2 חדרים, 40 מטר, 

משופצת, 2,600 תווך 
_____________________________________________)5-5(רבקה נקב 053-9244430

 להשכרה בשמחוני 
דירת 2 חדרים, מרוהטת, 
משופצת, מיידית, 2,800 

תווך רבקה נקב
053-9244430)5-5(_____________________________________________

 להשכרה ביהודית 
דירת 2.5 חדרים ענקית, 

65, משופצת, 3,500 
תווך רבקה נקב
053-9244430)5-5(_____________________________________________

 בדב גרונר 3 חד', ק"ב, 
מוארת, ממוזגת + ריהוט, 

מיידי, 3,800 גמיש
_____________________________________________)4-5ש(052-6357770

ירושלים
3-3.5 חדרים

 בקרית יובל ברחוב ברזיל, 
3 חדרים, מוארת, עם נוף לעין 

כרם, קומה ראשונה, מחיר 
3,500 ש"ח תיווך צימוקי 

054-4638155)5-5(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בסן מרטין מול גן הצבאים 

2 חדרים, קומה ראשונה, 
מסודרת ויפה, לכניסה מיידית 

ולתקופה ארוכה לפרטים: 
052-2600936)5-5(_____________________________________________

יחידות דיור
 בקרית יובל יח"ד, 
משופצת, מאובזרת 

קומפלט, מטבח מושלם, 
2 כיורים, מיזוג, 2,200 

כולל חשבונות פרט 
_____________________________________________)5-8(לחשמל 050-4108902

 בטרומפלדור 3.5 חד', 
ק"א, חזית, שמורה, כ- 90 

מ"ר, מזגנים, מעלית
_____________________________________________)5-8ש(052-5558170

 למכירה חנות בשר 
באזור מרכזי בב"ב, בעלת 

מוניטין, קהל לקוחות 
_____________________________________________)5-8ש(נרחב 050-2425596

 להשכרה ברבי עקיבא, 
150 + חניה, חנות 

פנימית + גישה נוחה, ב- 
8,500 ש"ח להב נכסים 

050-4177750)5-5(_____________________________________________

 להשקעה ליד 
אוניברסיטה, דירת 2 חד', 

53 מ"ר, בבנין עם מעלית, 
בהזדמנות, 380,000 ש"ח 

054-2388654)5-5(_____________________________________________

 מגרש לבניה, 29 יח', נוף 
מלא לכינרת, 450,000 שווי 
RE/ 050-2442446 יח' עינב

MAX)5-5(_____________________________________________

 חנות או משרד בבני 
ברק, זה המומחיות שלנו, 

תן לנו להוביל אותך 
למקום הנכון תיווך דורון 

054-4980159)5-5(_____________________________________________

 למכירה חנות בקניון רב 
שפע בירושלים, 14 מ"ר + 14 

מ"ר גלריה, 1,200,000
_____________________________________________)5-6ש(054-8480253 055-5572436

לפרסום
בלוח

03-6162228

 להשכרה משרד 70 מ"ר 
ברבי עקיבא חזו"א, ק"א תיווך 

_____________________________________________)5-5(דורון 054-4980159

 להשכרה משרד 50 מ"ר 
במרכז העיר, כולל חניה, מחיר 

מציאה תיווך דורון
054-4980159)5-5(_____________________________________________

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

הכשרת הישוב, מחיר מציאה 
_____________________________________________)5-5(תיווך דורון 054-4980159

 חדר פרטי במלון 
רמדה, שירות מלא, 

לתקופות קצרות וארוכות 
058-4149184)5-6(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-33/22ש(ונדנדות 052-5856465

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

050-8550462)1-4/23(_____________________________________________

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

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

050-4296661
_____________________________________________)46-47/22ש(050-7477127

 זוג עם ילדים? צפוף לכם 
ביחידת דיור? דירת 50 מ"ר 
+ חצר, לא מרוהטת, ק"ק, 
באזור העיריה, 2,900 ש"ח 

_____________________________________________)5-8ל(053-3126997



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה
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10 מילים
1,000,000 קוראים
03-6162228

4.5-4 חדרים
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10 מילים
 1,000,000

קוראים

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

סום
פר

ל
בלוח

03-6162228

 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, 

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

CX5 חדשות, 170 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)3-27ש(חינם 052-2514960

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)8-7/22(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)39-33/22ש(077-40-900-70

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-31/22ש(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
_____________________________________________)45-33/22ש(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

יד שניה 
קונים

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

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

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

מצוות, ובריתות, וכו', 
_____________________________________________)5-5(054-8449588 מירי

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

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

מכוניות

י”ז שבט- י”ח שבט תשפ”ב 19/1/22-20/1/22

ייעוץ משפטי
 מסורי - משרד עורכי 

דין מוביל המתמחה 
בגירושין ופלילי -

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

מוצרים 
ושירותים

ריהוט

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

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

remington, ב- 270 ש"ח 
054-6337121)4-7(_____________________________________________

 מזגן אלקטרה 1 כ"ס 
כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(055-6725531

 למכירה ארון ספרים 
מפואר, שולחנות, כסאות, 

סלון, ספה, כורסאות, ויטרינות, 
_____________________________________________)4-7ש(נברשות 053-3185620

תינוקות

 שולחן גדול לסלון, 6/8 
כסאות, אפשרות לשולחן 
בלבד או לכסאות בלבד, 

_____________________________________________)4-5(חדישים 052-4227714

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

כהה, בהזדמנות
052-4227714)4-5(_____________________________________________

 למכירה תחליפי מזון 
לתינוקות מטרנה נוטרילון 

וסימילאק במחיר מוזל
_____________________________________________)4-5ח(052-7176594  נמצא באוטובוס לירושלים 

_____________________________________________)4-5ח(מטען נייד 050-4123648

 למכירה תנור חימום 
אינפרא אדום 5 גופי חימום 
כפתורים נפרדים טרמוסטט 

בטיחותי חלק עליון רחב 170 
_____________________________________________)4-5ח(ש"ח בב"ב 054-8412976

 מייבש כביסה 7 קילו 
בהזדמנות מצב טוב 280 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(בלבד ב"ב 054-8412971

 מסך 32 אינץ במצב מצוין 
ב- 200 ש' גמיש

_____________________________________________)4-5ח(055-9178123

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב חדש למזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(בפתח תקוה 052-2786557

 מצלמת סאמוויקס מגע 
ענק + נרתיק 450 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(חדשה בקופסא 054-8523181

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)4-5ח(054-7432035

 מצלמת קנון 12.1 מגה 
פיקסל כולל מטען חדש ב- 

_____________________________________________)4-5ח(300 ש"ח 052-7154435

 מחבת חשמלי גדול חדש 
באריזה 150 ש"ח הקודם 

_____________________________________________)4-5ח(זוכה! 050-4135002

 מיחם מנירוסטה מלוטשת 
כחדש!!! 40 כוסות 130 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(052-2786557 פתח תקוה

 למכירה 2 רמקולים 
למחשב סבופר ענק + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח
_____________________________________________)4-5ח(052-2437292

 דיסקים חדשים חסידיים 
_____________________________________________)4-5ח(25 ש"ח לדיסק 052-7154435

 מיטת תינוק + מזרון 
במצב מצוין ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(052-7619852

 שולחן סלוני מפואר ב- 
500 ש"ח + 6 כסאות ב- 300 

_____________________________________________)4-5ח(ש"ח 052-7619852

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות עם 
2 מזרונים כ"א 500 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(03-6199806

 למכירה ספות עור 2-3 
במצב מצוין צבע שמנת 450 

_____________________________________________)4-5ח(ש"ח 054-3001770

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)4-5ח(050-3337530 אבנר

 בהזדמנות מרצפות גרניט 
פורצלן לפאטו 60*60 יפיפיות 

ייבוא מספרד 50 ש"ח למ"ר 
_____________________________________________)4-5ח(054-2067894

 שולחן סלון במצב טוב 
_____________________________________________)4-5ח(500 ש"ח 050-4160457 י"ם

 6 כסאות מועלם 250 כ"א 
_____________________________________________)4-5ח(050-4160457 ירושלים

 למכירה כיסא לנגן גיטרה 
עם כוונים חדשים 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(052-2437292

 למכירה שולחן + כסאות 
_____________________________________________)4-5ח(500 ש' 054-8483032

 למכירה ספה מבד יפיפיה 
_____________________________________________)4-5ח(500 ש' 054-8483032

 מנורה יפה 200 ש'
_____________________________________________)4-5ח(054-8483032

 ספריה לילד מעץ מלא + 
_____________________________________________)4-5ח(שידה 400 ש' 054-8483032

 ספה דו מושבית בצבע 
חום כחדשה ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(בלבד 052-7114571

_____________________________________________)4-5ח( כוורת 70 052-7126106

 מיטה מתקפלת חדשה 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(054-5981054

 כוורת לחדר ילדים צבע 
ירוק תפוח בהיר 200 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(053-3155415

 ברה"ע למכירה כסא 
אוכל לתינוק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(050-6850138

 B&D דייסת קורנפלור 
ומטרנה בד"צ 8 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)4-5ח(050-4107696

 עגלת תאומים אדום 
שחור ציקו כחדשה ממש ב- 

_____________________________________________)4-5ח(340 ש"ח 054-8496909

 משחק צורות שבלול של 
פישר פרייס 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)4-5ח(052-7600336

 עגלת ג'וי במצב מצוין 
כולל אמבטיה ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(בלבד 052-7114571

 מזרון למיטת תינוק או 
מיטת מעבר 50 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(053-3155415

 נדנדה לתליה 70 ש"ח 
_____________________________________________)4-5ח(053-3155415

 עגלת טיולון בני ברק 200 
_____________________________________________)4-5ח(ש"ח 054-7216671

 סלקל לתינוקות בני ברק 
_____________________________________________)4-5ח(150 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
בני ברק 150 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה בני ברק 
_____________________________________________)4-5ח(400 ש"ח 054-7216671

 למכירה לול נייד מתקפל 
עם תיק נשיאה צבע כחול 

כהה 180 ש"ח בלבד
_____________________________________________)4-5ח(053-3076507

 למכירה עגלת אמבטיה 
מצויינת 500 ש"ח בלבד

_____________________________________________)4-5ח(053-3076507

 למכירה עגלת טיולון עם 
אמבטיה מפוארת 500 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(בלבד 053-3076507

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

054-8443223)4-5(_____________________________________________

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

מנטה + סרט + כיסים 25 
_____________________________________________)4-7(ש"ח 050-4188702

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)4-7(לחולצה 058-3206802

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

054-8527470)4-7(_____________________________________________

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 400 ש"ח 

054-8422105)4-11(_____________________________________________

כללי

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)4-11(ש"ח 054-8422105

 דיסק של החזן ויצנר 
אפשרי להשיג בחנות מתוקים 

_____________________________________________)4-5(ועוד הרב שך 31 ב- 30 שקל

 למכירה שמלה 
מהממת לארוע, 

שהחולצה מפייטים 
והחצאית קטיפה שחור, 
מקסי, מידה 42, ב- 550 

ש"ח, נלבשה רק פעם 
אחת, עלתה 1,200 ש"ח, 

_____________________________________________)2-5(לפרטים 054-6337121

תקשורת

שימו לב לאור ההצלחה! 
שינויים מהותיים 
בזמני הפתיחה!

עיצובים נועזים ומהפכניים
לתכשיטים ושעונים מהשורה הראשונה

סריגים • תיקים • שעונים • עגילים • מטפחות משי
בעש"ט 9 ב"ב ק"א | 058-323-0181

הכניסה מרבי עקיבא 116 )לימין נקי 10( דרך חנות פנסי 
פתוח: א-ה: 17:00-21:00

שפע פלוס

מחלקה 
עשירה 

של תכשיטים 
ושעונים 

לכלות

 שי לכל קונה! בקניה מעל 125 ש"ח

תכשיטים 
מחמיאים מאד 

לגילאי +50

05
2-

71
60

43
9 

פס
סי

פ

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידר קיסר בקלנועית 

_____________________________________________)4-5ח(יחיד או למכור 053-4190416

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)4-5ח(054-7938941

 לישיבה דרוש מעבד מזון 
מולינקס 5200 במחיר סימלי 

_____________________________________________)4-5ח(050-4103367

 למכירה קנדלברה משולב 
עם אבני קריסטל משומש 

_____________________________________________)4-5ח(02-5381488

 שלט אוניברסלי לרכב 
ושער חשמלי 70 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(054-8474176

 מקרן קול אלחוטי מעולה 
עם סאב וופר נפרד במצב 

_____________________________________________)4-5ח(חדש 299 ש"ח 058-3263264

 מחשב נייד עם מאגר ענק
ספרי קודש 499 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(058-3263264

 למכירה מקרר כסוף 
כחדש הקודם זוכה 400 שקל 

_____________________________________________)4-5ח(054-5225551

 למכירה מחשב נייד כחדש 
הקודם זוכה 390 שקל

_____________________________________________)4-5ח(052-2573025

 בהזדמנות!!! מחשב נייח
מצויין + תוכנות רק 320 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(053-3346080

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

_____________________________________________)32-31/22ש(058-5188846

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

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

_____________________________________________)42-41/22ש(052-7623725

 "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

 צימר יוקרתי אירופאי 
בכיכר המגינים, הכי 

מרכזי בעתיקה, מאובזר 
ברמה גבוהה

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

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 
_____________________________________________)33-3/22ש(054-8422105

פיקוח בניה 
 במרכז! כולם יודעים שבלי 
פיקוח בניה לא בונים, מפקח 

מוסמך שיחסוך ויגן עליכם 
_____________________________________________)1-12ש(050-4126876 054-2236765

 נמצא מפתח לאוטו בקו 
492 מי"ם לנתיבות

_____________________________________________)5-6ח(053-3154429

לפרסום
בלוח

03-6162228

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)5-6ח(או ישנה 052-3595314

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)5-6ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)5-6ח(ילדים 050-6651365

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידר קיסר בקלנועית 
_____________________________________________)5-6ח(יחיד/למכור 053-4190416

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
_____________________________________________)5-6ח(052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)5-6ח(בתרומה 054-7938941

 מעוניין לקנות אורגן 
טיירוס/גנוס במצב טוב

_____________________________________________)5-6ח(054-8481924

 לזוג צעיר דרושה ארונית 
_____________________________________________)5-6ח(לספרים 050-4125549

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)4-5ח(בתחום 052-7396092

 מעוניין לקנות אופני ילדים 
או מבוגרים תקינים או תקולים 

_____________________________________________)4-5ח(050-5343924

 טוסטר במצב מעולה 
נירוסטה מוברשת ושחור ב- 

_____________________________________________)5-6ח(20 ש"ח 03-6169291

 קומקום חשמלי במצב 
מעולה נירוסטה מוברשת 

ושחור ב- 30 ש"ח
_____________________________________________)5-6ח(03-6169291

 קומקום חשמלי חדש 
ניקל ושחור ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)5-6ח(03-6169291

 למכירה נגן אנדרואיד כשר 
עם הרבה אפליקציות 230 

_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 054-8549651

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 052-6215803

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)5-6ח(054-7432035

 מצלמת קנון 12.1 מגה 
פיקסל כולל מטען חדש ב- 

_____________________________________________)5-6ח(300 ש"ח 052-7154435

 גמבוי מצב חדש כשר ב-
99 ש"ח במקום 250 ש"ח 

_____________________________________________)5-6ח(220 משחקים 052-7154435

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה 140 ש"ח 

_____________________________________________)5-6ח(054-8481924

 למכירה מכונת תספורת 
REMINGTON חדשה 

בקופסא 150 ש"ח
_____________________________________________)5-6ח(054-8481924

 כרטיס משחק 482 
ds משחקים חדשים 2 מסכים

נינטנדו חדש ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)5-6ח(052-7154435

 למכירה מגהץ אדים/
קיטור 100 ש"ח בלבד אלעד 

_____________________________________________)5-6ח(054-2252171

 מחבת חשמלי גדול חדש 
באריזה 150 ש"ח הקודם 

_____________________________________________)5-6ח(זוכה! 050-4135002

 שואב אבק הובר תקין 50 
_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם
EF-183 ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)5-6ח(052-3463482

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)5-6ח(054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)5-6ח(054-4273857

 מייבש כביסה 6 ק"ג בני 
_____________________________________________)5-6ח(ברק 400 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק 1600W בני 
_____________________________________________)5-6ח(ברק 150 ש"ח 054-7216671

 מגהץ אדים בני ברק 120 
_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 054-7216671

 בהזדמנות מקרר גדול 
בוש בצבע כסף 450 ש"ח 

_____________________________________________)5-6ח(050-9089110

 מדיח כלים בקו מצב 
מצוין 400 ש"ח 052-2595044 

_____________________________________________)5-6ח(אלי פ"ת

 גמבוי מצב חדש כשר ב-
99 ש"ח במקום 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(220 משחקים 052-7154435

 מכשיר ספורט 200 
_____________________________________________)4-5ח(052-7126106

 תנור חימום על גז מצב 
חדש המישארגז 500 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(054-5981054

 מיטת חדר שינה מצוינת/
מזרון אורטופדי/שידה 500 

ש"ח 054-8491469
_____________________________________________)5-6ח(052-7607468

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות עם 2

מזרונים כ"א 500 ש"ח
_____________________________________________)5-6ח(03-6199806

 שולחן סלוני במצב טוב 
_____________________________________________)5-6ח(500 ש"ח 050-4160457 י"ם

 6 כסאות של מועלם כ"א 
_____________________________________________)5-6ח(250 ש"ח 050-4160457 י"ם

 למכירה שולחן + כסאות 
_____________________________________________)5-6ח(500 ש' 054-8483032

 למכירה ספה מבד יפיפיה 
_____________________________________________)5-6ח(500 ש' 054-8483032

 מנורה יפה 200 ש'
_____________________________________________)5-6ח(054-8483032

 ספריה לילד מעץ מלא + 
_____________________________________________)5-6ח(שידה 400 ש' 054-8483032

 למכירה סטנדר עץ עומד 
200 ש"ח אלעד
_____________________________________________)5-6ח(054-2252171

 מיטת חבר נפתחת 400 
_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 053-3155415

 כסאות משרד 50 ש"ח 
_____________________________________________)5-6ח(054-4273857

 כסאות לבית ולסוכה 15 
_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 054-4273857

 למכירה עמודון עץ מלא 
צבע חום חזק ויציב מאוד 240 

_____________________________________________)5-6ח(ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה מדפי פלסטיק 
כתר גדולים וחזקים 130 ש"ח 

_____________________________________________)5-6ח(בלבד 053-3076507

 למכירה מזרון יחיד 
אורטופדי 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)5-6ח(053-3076507

 מזרון זוגי 140/180 200 
_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 052-2595044 אלי פ"ת

 כיסאות משרד 50 ש"ח 
_____________________________________________)4-5ח(054-4273857

 נברשות וגופי תאורה 
לבית ולסוכה 50 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(054-4273857

 מנורת זרוע לסופרים 40 
_____________________________________________)4-5ח(ש"ח 054-4273857

 24V -מנורות רגילות ו 
_____________________________________________)4-5ח(ב- 3 ש"ח 054-4273857

 סימילאק שלב 1 שנקנה 
בטעות ב- 60 ש"ח בשיכון ה' 

_____________________________________________)5-6ח(054-8466342

 עגלת אמבטיה אפורה 
חברת פגרו מצב מצוין 500 

_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 054-8411602

 מציאה מיטת תינוק 
איכותית במצב מצוין ניקל 

אפור לבן רק 250 ש"ח
_____________________________________________)5-6ח(055-9897420

 2 גגוני בוגבו ורוד פוקסיה 
וכחול רויאל 120 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)5-6ח(058-3254458

 מזרון למיטת מעבר/מיטת 
_____________________________________________)5-6ח(תינוק 55 ש"ח 053-3155415

 עריסה נישאת לתינוק 
מובייל מסתובב מנגן 280 

_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 053-3155415

 ניילון לעגלה 10 ש"ח
_____________________________________________)5-6ח(058-3245685

 מזרון חדש לעגלה 20 
_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית 150 ש"ח

_____________________________________________)5-6ח(058-3245685

 פגוש לעגלת תאומים 50 
_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב ידנית 
כחדשה חברת טומי טיפי ב- 
_____________________________________________)5-6ח(80 ש"ח 050-4135002 אלעד

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה קומפקטית 

אפשרות לבטריות 130 ש"ח 
_____________________________________________)5-6ח(050-4135002 אלעד

 נעלי מוקסין לילד מידה 
_____________________________________________)5-6ח(23 רק 15 ש"ח 058-4843223

 אפודה חדשה מהממת 
לילד לשבת בצבע אפור מידה 

2/3 רק 30 ש"ח
_____________________________________________)5-6ח(058-4843223

 פיגמה חדשה באריזה 
מהממת מחממת ארוכה מיקי 

מאוס לילד מידה 6 רק 40 
_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 058-4843223

 למכירה עגלת אמבטיה 
עם טיולון תוצרת אינפיניטי 

חזקה ויציבה 300 ש"ח
_____________________________________________)5-6ח(053-3076507 בני ברק

 עגלת טיולון בני ברק 200 
_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 054-7216671

 סלקל לתינוקות בני ברק 
_____________________________________________)5-6ח(150 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
בני ברק 150 ש"ח

_____________________________________________)5-6ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה בני ברק 
_____________________________________________)5-6ח(400 ש"ח 054-7216671

 עגלת איה בייבי חדשה 
באריזה 450 במקום 550 גמיש 

_____________________________________________)5-8(קצת 053-3120620

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GCE-5953 ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)5-6ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה עט 
מצלמה נסתרת סילברליין 268 

_____________________________________________)5-6ח(ב- 190 ש"ח 050-6850138

 מתקן חדש להכנת יין ביתי 
_____________________________________________)5-6ח(500 ש"ח 050-6256846

 כינור כחדש לילד/ה מידה 
_____________________________________________)5-6ח(3/4 500 ש"ח 050-6256846

 למסירה 200 ספרי קודש 
לביהכנ"ס/כולל/ישיבה

_____________________________________________)5-6ח(055-6797098 02-6513270 

 חוברות זמן 5 ש"ח
_____________________________________________)5-6ח(055-6797098 02-6513270

 דיסק משחקים לגמבוי סוג 
_____________________________________________)5-6ח(עבה 10 ש"ח 053-3147379

 שלט גיימינג איכותי 
למחשב ולטלפון כמו חדש 

_____________________________________________)5-6ח(150 ש"ח 053-3147379

 למכירה 2 שמיכות פוך 
של פריד חדשות באריזה 200 

_____________________________________________)5-6ח(ש"ח כ"א 054-8415306

 ברה"ע למכירה משחק 
כדורגל שולחן מעץ ב- 490 

ש"ח 31*59*121
_____________________________________________)5-6ח(050-6850138

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)5-6ח(03-6199806 בערב

 ערכות להכנת קשתות 
מפרחים 8-10 ש"ח

_____________________________________________)5-6ח(053-3187276

 פאת פוני חסידי טבעית 
חום חדשה 500 ש"ח

_____________________________________________)5-6ח(053-3187276

 חותך ירקות לספירלה 
דקיק פוד אפיל טבול וחדש 50 

_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 053-3187276

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)5-6ח(38 80 ש"ח 058-3233170

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

350 ש"ח 34-36
_____________________________________________)5-6ח(058-3233170

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר מיוחד 15 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)5-6ח(בירושלים 052-7191446

 מציאה!! זרוע לפלאפון/
טאבלט חדש!! ב- 129 ש"ח 

_____________________________________________)5-6ח(חזק במיוחד 03-5280563

 למכירה דגי גופי 6 שקל 
_____________________________________________)5-6ח(כ"א 054-8515875

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה 500 

_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 052-7116399

 מסחטה מקצועית חברת 
BUFFALO בקרטון 140 

_____________________________________________)5-6ח(ש"ח פ"ת 052-2786557

 A36/15 בטריה לאופניים 
בשימוש פחות מחצי שנה עם

אחריות!!! 500 ש"ח
_____________________________________________)5-6ח(052-7123840

 גיטרה מעץ חסרים 2 
מיתרים 70 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)5-6ח(054-8410050

 סריגים יפיפיים בגדי גוף 
חצאית מידה 38-40 כ"א 10 

_____________________________________________)5-6ח(ש"ח ב"ב 050-3143334

 שמלה שחורה לאירוע 
חדשה! מידה 36 40 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)5-6ח(050-3143334

 תחפושת מעולה של 
אברהם אבינו מידה 7-9 רק 60 

_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 058-4843223

 תחפושת נסיך מעולה 
מידה +6 רק 55 ש"ח

_____________________________________________)5-6ח(058-4843223 

 נעליים של קסטרו חדשות 
שחורות מעור לגבר מידה 45 
_____________________________________________)5-6ח(רק 130 ש"ח 058-4420684

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)5-6ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)5-6ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)5-6ח(500 ש"ח 050-4960603

 בושם VIP 212 כמעט 
_____________________________________________)5-6ח(חדש 140 ש"ח 052-7157077

 אקווריום פנורמי גדול 80 
ס"מ 150 ש"ח אלי
_____________________________________________)5-6ח(052-2595044 פ"ת



4 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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

י”ז שבט- י”ח שבט תשפ”ב 19/1/22-20/1/22

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

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

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

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

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

 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

 בב"ב לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)5-16ש(052-7623142

 למעון הנסיכים 
דרושות מטפלות מנוסות, 

קבועות וגם ממלאות 
מקום, שכר הולם

_____________________________________________)1-12ש(050-4158849

 לפיצה דומינו ב"ב-
מהדרין דרושים שליחים 

_____________________________________________)2-5ש(054-4596777

 לצרכניה בבת ים דרושים: 
עובד כללי, קופאי/ות, סדרן, 

משמרות בוקר/צהרים
052-6732122)2-5(_____________________________________________

 למבוגר עצמאי חסידי 
בבני ברק, דרוש חרדי 
לשינה ביחידה צמודה 
+ הכנת ארוחת בוקר 

_____________________________________________)4-5(לפרטים: 054-5430004

ביקוש 
עבודה דרושים

לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 054-3076560

 לאופנת נשים אלגנט 
פריז בב"ב דרושה מוכרת 

מנוסה ואחראית
_____________________________________________)3-6ש(054-4347954

 דרושה בב"ב עובדת 
למשק בית, פעמיים בשבוע, 

חרוצה ויסודית, שכר גבוה 
_____________________________________________)2-5ל(054-8452029

 למכירה בובת אימון 
לתסרוקות כולל מחזיק ב- 

_____________________________________________)4-5ח(220 ש"ח 052-7195495 בב"ב

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 

_____________________________________________)4-5ח(מ- 50 ש"ח 050-6850138

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

_____________________________________________)4-5ח(052-7600336

 ברה"ע למכירה תיק 
מזוודה שחור מידות 15*35*55 

_____________________________________________)4-5ח(ב- 50 ש"ח 050-6850138

 שמלה מהממת לאירוע 
ורוד זהב מידה 5-6 50 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(054-8483665

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(03-6199806 בערב

 תוכים קוואקר ב- 120 
ש"ח לאחד כולל כלוב ואוכל 

_____________________________________________)4-5ח(055-2795729 באור יהודה

 תוכון מאולף בכלוב + 
מבחנה למים ומיכלים לאוכל 

כחדש! 150 ש'!
_____________________________________________)4-5ח(054-8409064

 NINE נעליים אלגנטיות 
WEST מידה 36 ננעלו פעם 

אחת!! 150 ש'!
_____________________________________________)4-5ח(054-8409064

 כרטיס זיכרון מהיר 30 
_____________________________________________)4-5ח(ש"ח 053-3147379

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
_____________________________________________)4-5ח(שקל 054-3177932

 גלגל מגנזיום קידמי ללא 
_____________________________________________)4-5ח(הציר 10 שקל 054-3177932

 אופנים 150
_____________________________________________)4-5ח(052-7126106

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)4-5ח(ש"ח 054-5981054

 שו"ת אור לציון 2 חלקים 
אור החיים 90 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(054-5981054

 אדניות גדולות מאוד 20 
ש"ח ליחידה 052-7600336 

_____________________________________________)4-5ח(בב"ב

 עורב להברחת יונים 20  
_____________________________________________)4-5ח(ש"ח 050-4165749

 ברז נשלף פרח חדש מדגל 
_____________________________________________)4-5ח(400 ש"ח 050-4165749

 סט מתקן כלים קפיצי 
מעל הכיור נירוטסה 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(050-4165749

 מוטות לתליית כביסה 
איכות גבוהה 400 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(050-4165749

 מזרון אורטופדי איכותי 
כחדש רוחב 1.1 מ' 500 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(054-8440908

 לרגל מעבר, תכולת דירה, 
ספרית קודש מפוארת, שידה, 

מיטות, מכתביה
_____________________________________________)4-5ל(052-7382238

 למכירה מגן ברכיים חדש 
של חברת לרט 150 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(052-2437292

 קורקינט לא חשמלי גלגלי 
_____________________________________________)4-5ח(אויר 150 ש"ח 053-3121020

 ציליה חדשה 4*3 צבע 
קרם + טבעות קשירה 180 

_____________________________________________)4-5ח(ש"ח 053-3121020

 אופניים חשמליות 
לפירוק חלקים איכותיות 

ומקוריות 500 ש"ח
_____________________________________________)4-5ח(052-7123840

 חרוצה ומסודרת, לנקיון 
במשרד ובבית, משרה מלאה/

חלקית, בבני ברק
_____________________________________________)4-7ל(058-6183288

 לבית ספר לילדים עם 
בעיות התנהגות בבני ברק 

דרושה סייעת קבועה ל- 25 
שעות שבועיות לפרטים

053-3115944)4-5(_____________________________________________

 למערכת תקשורת 
דרוש עובד לעבודה 

במשמרות מהבית, שכר 
נאה למתאימים לפרטים 

_____________________________________________)4-7ש(052-4040875

 מגהץ שיער קנדי 40 ש"ח 
_____________________________________________)4-5ח(בבני ברק 052-7600336

 כרית נוי עמינח כמעט 
חדשה גודל 60*60 ב- 80 

ש"ח במקום 180 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)4-5ח(052-7676856

 שחמט אלקטרוני חדש 
80 ש"ח במקום 120 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה זוג תוכונים אפור 
וצהוב + כלוב 100 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(03-5704834

 כרטיס משחקים לגמבוי 
סוג עבה 10 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(053-3147379

 למכירה 2 שמיכות פוך 
של פריד חדשות באריזה 200 

_____________________________________________)4-5ח(ש"ח כ"א 054-8415306

 NINE תיק צד לאישה 
WEST חדש ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(ב"ב 050-3143334

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(053-3187276

 פאה פוני חסידי לפריזעט 
עם מטפחת טבעית חום 

חדשה 500 ש"ח
_____________________________________________)4-5ח(053-3187276

 חותך ירקות ספירלה 
ודקיק טבול וחדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(053-3187276

 אהיל לחדר ילדים ירוק 40
ש"ח לבן 30 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)4-5ח(052-7600336

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

_____________________________________________)4-5ח(052-7600336

 סיר לחץ סולתם חדש 
באריזה 7 ליטר 150 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(054-8487042

 שמלת אירוע פייטים טול 
סגול מרייצל 36-38 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(054-8487042

 תוכונים צהובים עם עיניים 
אדומות עובדים 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)4-5ח(054-8412976

 אקווריום באורך מטר + 
משאבה דרוש תיקון קל רק 40 

_____________________________________________)4-5ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 מכונת תפירה מרדיקס 
_____________________________________________)4-5ח(500 ש"ח 054-7938941

!רשת משפחתית מובילה עם אופציות קידום
!!שכר הולם למתאימים

ד"בס

אלעד/ירושלים/רחובות/בת ים: לסניפים

סניפיםות/מנהלי←
שוטף של הסניףתפעול , עובדיםניהול 

חובה-ניסיון ניהולי קודם

hrnetiv@netivc.co.il: ח "ל יש לשלוח קו"למשרה הנ

לרשת מינימרקטים  

הפונה לציבור חרדי
:ות/דרושים

דאלע/ירושלים/רחובות/יםבת:לסניפים

יות/קופאים←

ת/ת אחראי/קופאי←
ערבלמשמרת 

'וכווהסניףהקופותסגירת/עבודה על קופה

יות/סדרנים←

050-8841090לפרטים לפנות 

 רמקול איכותי נייד וקל 
200W במצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(054-3132330

 מברשת שיניים חשמלית 
oral-b 'נטענת עם טיימר חב

חדשה באריזה 199 ש"ח 
במקום 290 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)4-5ח(054-3132330

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר מיוחד 15 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)4-5ח(בירושלים 052-7191446

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)4-5ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)4-5ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)4-5ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 תמונה יוקרתית ממוסגרת 
עם זכוכית כחדשה ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)5-6ח(03-6169291

 עגלת קניות בינונית צבע 
כסוף חזקה וחדשה ב- 100 

_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 03-6169291

 שמלת אירועים מיוחדת 
תפורה קטיפה סגול כחדשה 

מידה 42 ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)5-6ח(03-616291

 שמלה תואמת מהממת 
לילדה קטיפה סגול עם רשת

שחור ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)5-6ח(03-6169291

 מעוניין לעזור בתחזוקת 
הבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)5-6ח(בשבוע 052-3595314

 מעוניין לעבוד כ- 20 
שעות חודשיות באיזור בני ברק 

_____________________________________________)5-6ח(055-6740019

 לת"ת בב"ב *סייעת לגן 
לבוקר *סייעת לצהרון *גננת 

משלימה פקס: 03-579-4257 
kd6190512@gmail.com :5-6(מייל(_____________________________________________

 עובד שיודע לנהוג על 
גיר רגיל, צעיר ונמרץ, 
מסוגל להרים דברים 

כבדים 052-7698994 
03-6191468)5-5(_____________________________________________

 מזכירה לאחה"צ עם 
ידע בסיסי של הנה"ח 

052-7698994
03-6191468)5-5(_____________________________________________

 לחנות חליפות גברים 
דרוש עובד מב"ב, שעות 

16:00-22:00 לפרטים
_____________________________________________)5-8ש(053-3391691

 למעון באזור בן יעקב 
ב"ב, מטפלת/גננת 

לבוגרים, עבודה עם צוות 
מנצח, תנאים מעולים 

052-7118997)5-8(_____________________________________________

 דרושות: 1.מנהלת חנות 
בגדי ילדים בב"ב, עבודה 

במשמרות 052-7111788 
2.מזכירה לבוקר, משרת אם, 
מסודרת, אחראית, ראש גדול 

+ נסיון, ידע באקסל ובוורד 
kidsbasic1@gmail.com)5-6(_____________________________________________

 דרוש מנקה לישיבה 
בתל אביב, קרוב לב"ב, 

בשעות הערב, שכר הוגן! 
_____________________________________________)5-6ש(052-5676038

 לישיבה בב"ב דרוש איש
אחזקה, ידע בחשמל, 

להתקשר מ- 10:00-15:00 
טל': 03-6714809

050-5304424)5-6(_____________________________________________

 דרושות סייעות בגיל 
+25, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג-ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)5-8ש(054-8507450

 עובד חרוץ למפעל כיפות 
בב"ב, 7-8 שעות ביום, בין 
9:00-13:00, תנאים טובים 

_____________________________________________)5-6ש(03-5781152

 גננת/סייעת/מובילת 
תינוקיה, לגן בגני תקווה, 

הסעה מבני ברק, צוות חרדי, 
שכר גבוה, מיידי
_____________________________________________)5-8ש(050-4131561

cv.labor1@gmail.com :ו"ח למייל˜
נ‡ לˆיין מס' מ˘ר‰.

˜לינ‡י˙ ˙˜˘ור˙ 
מ˘ר‰ 93

פיזיוטרפיסט/י˙ 
מ˘ר‰ 92  עו"ס/י˙

למ˘ר‰ מל‡‰/חל˜י˙
מ˘ר‰ 37

למערך „יור ו˙עסו˜‰ בבני בר˜ „רו˘ים:

לפרסום
בלוח

03-6162228

 למכירה גורי ארנבות כ"א 
ב- 40 ש"ח גמיש

_____________________________________________)4-5ח(052-7175776

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)4-5ח(38 80 ש"ח 058-3233170

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
_____________________________________________)5-6ח(שקל 054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)5-6ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 20 
_____________________________________________)5-6ח(שקל 054-3177932

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)5-6ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)5-6ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)5-6ח(054-8411267

 כורסת פוף לילדים צבע 
לילך כחדשה ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)5-6ח(03-6169291 

 2 תמונות פאזל מרהיבות 
ביופיין 100*80 100 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(052-3463482

 למכירה תוכון אוסטרלי 
עם כלוב גדול + תא הטלה 

+ מבחנה למים + כלי לאוכל 
_____________________________________________)3-4ח(180 ש"ח גמיש 054-8422414

 מילון מיני אטלס פיסי 
מדיני 2021 כחדש במצב 

_____________________________________________)3-4ח(מעולה 25 ש"ח 050-4087927

 למכירה אופני ראלי 
פעלולים + אופני BMX מידה 

20 כ"א 300 ש"ח
_____________________________________________)3-4ח(054-2819921

 סט רפואות תימן ג' חלקים 
_____________________________________________)3-4ח(150 ש"ח 050-4147729

 גז 5 להבות 150 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(050-4128920

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר מיוחד 15 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)3-4ח(בירושלים 052-7191446

 למכירה קוקטייל אפור 
לבן מהמם מאולף ברמה 

גבוהה מאוד 400 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)3-4ח(052-7151075



בנתיב החסד
דרושים/ות
קופאים/ות

050-7103245

ניתן להשיג 
קלפים 

"עולם ומלואו" 
מדבקות תרי"ג

ניתן להשיג 
את כל סוגי 

המטריות
גברים נשים 

וילדים

שני-רביעי
 24-26.1.22
כ''ב-כ''ד בשבט

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון * חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק.

 |  15 נויפלד  רח’   | הרצוג   קריית   23 גניחובסקי  רח’   |  151 כהנמן  רח’   | ירמיהו  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
| 2 | רח’ חבקוק  25 | רח' תורת חיים  1 | רח' קלישר  17  24 | רח’ פרדו  רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 

 |  9 מיכאל  רח'  חיפה:   |  1 סופר  חתם  רח'  עמנואל:   |  15 רשבי  רח’   |  8 הלל  רח'   |  22 הורקנוס  רח'   |  8 הורקנוס  רח'  אשדוד:   |  1 הריף  רח’  אלעד: 
 |  29 שוהם  רח'  נתניה:   |  52 הגיבורים  רח'  חדרה:   |  11 שורק  נחל  רח'   |  16 הנביאה  מרים  רח'  שמש:  בית   |  54 טרומפלדור  רח'   |  16 מיכאל  רח' 
 30 יהודה  רח'  ערד:   |  88 גוריון  בן  רח'  קרית מלאכי:   | אחיסמך   18 ישראל   רח' שבטי   לוד:   |  25 ניסנבאום  רח'  ים:  בת   |  20 האר"י  רח'   |  15 לילינבלום  רח' 

 

שוק פירות וירקות
בימי שלישי-רביעי

-שמיטה לחומרא-

חורף חם

חמישי-שישי
27-28.1.22 כ''ה-כ''ו בשבט

שני-שישי
24-28.1.22

כ''ב-כ''ו בשבט

     דיסק עתיק יומין
ב-60מוטי שטיינמץ

170 גר'
שטראוס

WOW/דנונה בר

3 ב-
10

250 מ''ל
יטבתה

שמנת מתוקה
להקצפה

2 ב-
10

750 מ''ל
אסם

קטשופ

790

ברמן
לחם שיפון

990

25 יח'
'מעולה'

כוסות יהלום

2 ב-
10

1 ק''ג
'מעולה'

קמח מנופה

10
2 ב-

1 ליטר
'המעולה'

שמן קנולה

2 ב-
1790

1 ליטר
יטבתה

משקאות חלב

2 ב-
18

400 גר'
'מעולה'

שקדי מרק 

2 ב-
1290

כולל פיקדון
1 ליטר

'מעולה'

מיץ ענבים

990

700 גר'
חומוס צבר

890

1 ק''ג
סוגת

אורז פרסי/פופקורן

890

רבע לשבע
120 גר'

עלית

2 ב-
1790

קהילות
כרעיים/שוקיים 

2790
לק''ג

900 מ''ל
נוזל כלים פיירי

690

אדום גרופ
דג מושט

2ק''ג ב-
45

150 גר'
'מעולה'

סוכריות ג'לי טריק

20
3 ב-

110 גר' הדר
קרקר 110 גר' טופז/

פתיבר

5 ב-
10

תה ויסוצקי ירוק 
25 שקיקים

1790

שלישיית קפה שחור
3*85 גר'

עלית

1790

עטרה
חזה עוף

2490

3*290 גר'
רויאמיל

שלישיית פטריות

990

חדש!

שריר מס' 8 קפוא/
גולש קפוא

עטרה

3990
לק''ג
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