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נתניהו שם סוף לסאגה בסוגיית הסדר הטיעון מול היועץ המשפטי

נתניהו: "אמשיך להוביל את תנועת 
הליכוד ואת המחנה הלאומי"

בהודעה שפירסם נתניהו בשעות הערב 
של יום שני, שם נתניהו קץ לסאגה 
שטלטלה את המערכת הפוליטית 

בשבוע האחרון והודיע כי לא תיחתם 
עסקת טיעון • ההערכה: נתניהו לא סגר 
את הדלת לעסקה עתידית עם היועמ"ש 

הבא • בליכוד, שכבר החל במאבקי 
הירושה מיהרו ליישר קו • ח"כ ישראל 
כץ: "נתניהו קיבל החלטה אמיצה וכפי 

שהבטחתי, כולנו מתייצבים לצידו 
ומגבים אותו בהחלטתו. נמשיך לפעול 

ביחד להפלת הממשלה המסוכנת 
נתניהו בסרטון שפרסם ביום שניהזאת ולחזרת הליכוד לשלטון" | עמ' 10

אבי גרינצייג

משלוש יוצא אחת?

נחשף עותק נדיר של קונטרס יביע אומר 
שחיבר מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בגיל 17

עותק המהדורה הראשונה של הספר "יביע אומר" שחיבר מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 
בהיותו בן 17 שנים כתלמיד בישיבת פורת יוסף מוצע למכירה פומבית • בפתח 

הספר מעיד מרן הגר"ע יוסף זצ"ל על עצמו: "והנה אמת שידעתי דל ערכי" • רבו, 
הגר"א לופס העניק לו הסכמה וכתב: "מאז שהתחיל ללמוד אצלי הכרתיו שהוא 

עתיד לעשות חיל בתורה" | עמ' 13

בהתאם לסיכום: דרעי 
התפטר מהכנסת

בעקבות החתימה על הסדר הטיעון, יו"ר 
ש"ס אריה דרעי הגיש ביום ראשון ליו"ר 
הכנסת מיקי לוי את מכתב ההתפטרות 
שנכנסה לתוקף בחלוף 48 שעות • דרעי 
ימשיך להנהיג את ש"ס מבחוץ | עמ' 10

בהם  לשבועיים  קרוב  אחרי 
הטיעון  בעסקת  הכותרות  עסקו 
האופוזיציה  ראש  בין  המתגבשת 
ח"כ בנימין נתניהו ובין היועמ"ש 
המסיים את תפקידו בשבוע הבא, 
נשמתה  את  נפחה  היא  כי  נדמה 
שני  יום  של  בערבו  זמני.  באופן 
ובזמן  לעסקה,  המגעים  התפוצצו 
הצהרתי  סרטון  שחרר  שנתניהו 

כי  מכחיש  הוא  ובו  לתומכיו 
שקלון  לעסקה  פעם  אי  הסכים 
בצדה, מיהרה הפרקליטות להפיץ 
הופסקו,  המגעים  ולפיה  הודעה 
לתום  עד  שנותר  ובזמן  מאחר 
כהונתו של מנדלבליט לא יספיקו 

הצדדים להגיע להסכמה. 

)הטור המלא בעמ' 14-15( יו"ר ש"ס אריה דרעיי בישיבת הסיעה השבוע



אוהבים לטפס?
welcome to theexperienceexperience

בואו לקיר טיפוס המדהים בירושלים

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

ניתן לערוך ימי הולדת

מתקני כוח וכושר

ניתן לערוך אירועים לקעמפים וקבוצות

ההרשמה לחוגי 
הטיפוס בעיצומה

ניתן להרשם 
לשיעורים פרטיים

טיפוס בולדר

חנות לציוד טיפוס מקצועי

טיפוס בהובלה

טיפוס באבטחה אוטומטית

possibleNever
Sometimes Difficult



בדיקות האנטיגן הן אמינות ובעלות רמת דיוק גבוהה, ובלבד שמבצעים אותן לפי 
ההנחיות. הקפידו להבדק 72 שעות לאחר החשיפה אך במקרה של הופעת תסמינים 
ההוראות: על  והקפידו  לשלבים  לב  שימו  הבדיקה  דיוק  לשיפור  מיד.  היבדקו 

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

 C הופעת שני קווים ליד האות
והאות T = תוצאה חיובית.

 C אם לא הופיע קו ליד האות
המשמעות כי הבדיקה תקולה.

אם יש קו ליד האות C בלבד
= תוצאה שלילית. 

כך תעשו זאת נכון!
בדיקת אנטיגן

מכניסים את המטוש למבחנה 
עם התמיסה ומבצעים כ-10 

סיבובים תוך 'סחיטה' של 
המטוש על דפנות המבחנה.

 קחו דגימה מהלוע 
משני צידי השקדים. 

השתדלו שלא לגעת בשיניים, 
בחניכיים או בלשון.

מוציאים את המטוש מהמבחנה, 
מרכיבים את הזרבובית על 

המבחנה ומטפטפים 3-4 טיפות 
לתוך השקע בקסטת הדגימה 

וממתינים כ-15 דקות. 

מכניסים את המטוש לאחד 
מנחירי האף עד להרגשת 

תחושת התנגדות. מסובבים 
5 סיבובים ומוציאים.
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בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

מעמד 'קביעת מזוזות' לשטיבלאך ובית הכנסת המרכזי 'קהל 
חסידים' בשכונת רמת אברהם )גולובנציץ(

מאת: אלי כהן

בבית  אברהם  רמת  שכונת  מתושבי  המונים 
'קביעת  במעמד  שעבר  בשבוע  השתתפו  שמש 
חסידים"  "קהל  המרכזי  לשטיבלאך  מזוזות' 

בשכונת רמת אברהם בבית שמש.
המוני  התרגשות  לקול   - המעמד  של  בשיאו 
התושבים, הופיע בהיכל בית המדרש מרן פוסק 
הדור ראב"ד ירושלים הגאון רבי משה שטרנבוך 
שליט"א, ואתו עמו מרא דאתרא בית שמש הגאון 
רבי נתן הכהן קופשיץ שליט"א, בכדי לחזק את 

קהל תושבי השכונה.
הגר"מ שטרנבוך שליט"א נשא במעמד דברים 
בקדושה  השכונה  בניית  מעלת  על  חוצבים 
ובמרכז  הצניעות,  גדרי  שמירת  תוך  ובטהרה 
דבריו אף עורר על גזירת ביטול הקומה הכשרה 

לטלפונים הסלולריים.
לתושבי  נרגשים  בדברים  פתח  דבריו  את 
בין  רעייתי  כן  החוחים  בין  "כשושנה  השכונה: 
הבנות". אנחנו מוקפים היום ברחבי ארץ הקודש 
חלקים  לעקור  רעות  גזירות  שגוזרים  ברשעים 
נמצאים  כאן  אמנם  רח"ל,  הקדושה  מהתורה 
אנו בתוך "שושנה" - בעיר מקלט הנפרד ונבדל 
מהקלקול שברחוב, בתוך שיכון הבנוי בשמירה 
מיוחדת מפגעי הזמן - וכדרך אבותינו הקדושים.
למרות  השכונה  להצלחת  בדבריו  התייחס  כן 
הקשיים שעברו עליה בעת הקמתה: "היו שחשבו 
שיוכלו להחריב את היישוב כאן שלא יהיה כאן 

רחמיו  ובגודל  עזר  הקב"ה  אבל  תורה,  מקום 
ולתפארת  לשם  ידוע  מקום  כאן  הוקם  וחסדיו 
לתורה. ואמנם השטן יודע כמה חשוב הוא בניית 
מקום תורה וקדושה, והניח הרבה כוחות לבטל 
את היישוב כאן, אבל זכו כאן לסייעתא דשמיא 
מלעילא להתגבר נגד השטן. וכאשר נפתח מקום 
קדוש כזה זהו שמחה גדולה בשמים, שמתקדש 
אינם  שם שמים ברבים כשרואים שבעלי הזרוע 

יכולים לעשות כרצונם נגד התורה".
להחמיר  מהתושבים  ביקש  דבריו  במרכז 
בשכונה בגדרים וסייגים לשמירת גדרי הצניעות, 
הקומה  את  לבטל  הממשלה  לתוכנית  והתייחס 
השימוש  את  להרבות  שיגרום  מה  הכשרה, 
נמצאים  "בזמנינו  מבוקרים:  בלתי  במכשירים 
המוות  מלאך  הוא  והשטן  קשה,  בתקופה  אנו 
מדרך  יעברו  ישראל  גדולה שעם  מלחמה  מנהל 
קדושה  בענייני  ובפרט  הקדושה,  ודרך  התורה 
שהוא יסוד התורה, וכעת עומדים ראשי השלטון 

להביא מכשול גדול בקדושת ישראל ולבטל את 
הקומה הכשרה.

כזה  דבר  על  חשבו  לא  קודמות  “בשנים 
יניחו לנו לשמור את  שיהודים מזרע ישראל לא 
לנו  הניח  בדורינו  אבל  הקודש,  בארץ  התורה 
מיוחד  ניסיון  שהוא  כזה  גדול  ניסיון  הקב"ה 
לנוכח  איתנים  ועלינו לעמוד  ביאת משיח,  לפני 
וכעת  ה'.  מלחמת  את  וללחום  הזמן  ניסיונות 
שזוכים אנו לנקודה של אור בתוך החושך, ונבנה 
ולתפארת,  לשם  וחשובה  גדולה  קהילה  כאן 
שמחה  לקב"ה,  אמיתית  שמחה  זהו  בוודאי 
של  ביישוב  כנסת  בית  כאן  שבונים  על  רוחנית, 

תורה וקדושה שיהיה לזה השפעה מסביב".
בדבריו הוסיף וסיפר לראשונה על הוראה של 
שמעתי  זצ"ל:  מבעלזא  מהרי"ד  האדמו"ר  כ"ק 
מהר"א  הרה"ק  אצל  נמצא  שהיה  אחד  מיהודי 
מבעלזא זי"ע בשנים שלפני המלחמה, שהרה"ק 
לפני  השנה  בראש  לעורר  רגיל  היה  מבעלזא 

וקדושת  צניעות  בענייני  חיזוק  אודות  התקיעות 
לפני  ההתעוררות  בדרשת  אחת  ובשנה  המחנה, 
מהרי"ד  הרה"ק  אביו  בשם  הביא  התקיעות 
דגילוי  אביזרייהו  זהו  שפריצות  זי"ע,  מבעלזא 
זה,  על  כפשוטו  הנפש  למסור  וצריך  עריות 
מבעלזא  הרה"ק  ובכה  יעבור,  ואל  ביהרג  דדינו 
ואמר "אוי לנו מיום הדין, הרי הולכים אנו כעת 
יודע על כמה עבירות של  ומי  להיכנס למשפט, 
"ייהרג ואל יעבור" הולכים לדון אותנו, שהרי כל 
ואם  יעבור.  ואל  ביהרג  דינו  פריצות  מעשה של 
כן מובן מאליו כמה עלינו להחמיר כאן בשכונה 
כבר  נמצאים  ואנחנו  הצניעות,  גדרי  שמירת  על 
בדלת ובפתח של משיח צדקינו, ועוברים אנו את 
הניסיונות האחרונים העוברים עלינו הלוך וחזור 
ה'  מלחמת  את  ללחום  ועלינו  פעם,  אחר  פעם 
ולעמוד על משמר התורה, ויה"ר שנזכה בקרוב 

לגאולה הקרובה במהרה".

הגר"מ שטרנבוך שליט"א השתתף במעמד "קביעת מזוזות" לבית הכנסת המרכזי "קהל חסידים" בשכונת רמת אברהם )גולובנציץ( בבית שמש, ונשא 
דברים חוצבים על תוכנית הממשלה לבטל את הקומה הכשרה של הטלפונים הסלולריים.

נבחר מנהל מוקד חדש: רותם 
בוחבוט יליד העיר בית שמש

מחזון למציאות: אבן פינה ראשונה 
הונחה באזור התעשייה לביא

מאת: אלי כהן

בשבוע שעבר נבחר רותם בוחבוט )39(, יליד 
מנהל  לתפקיד  הדסה,  צור  ותושב  שמש  בית 

המוקד העירוני בעיריית בית שמש.
רותם בעל ניסיון עשיר והיכרות ארוכת שנים 
תפקידים  במגוון  עירוניים  מוקדים  מערכות  עם 
שמילא החל ממנהל צוות וכלה במנהל מוקד וכל 
אזורית  במועצה  מקומיות:  רשויות  במספר  זה 

בנימין, עיריית ירושלים ועיריית חולון.
רותם הוא בוגר תיכון שייבר בעיר ובוגר תואר 

ראשון במנהל עסקים מהאוניברסיטה הפתוחה.
יוחנן מאלי: "הצטרפותו של  מנכ"ל העירייה 

כוח  תוספת  היא  העירוני  המוקד  לניהול  רותם 
בתחום  שמש  בית  עיריית  יעדי  בקידום  חשובה 
הלב  הוא  העירוני  המוקד  לתושב.  השירות 
הפועם של הארגון ואנו מפקידים את ניהולו בידי 
רותם שהוא בעל ניסיון עצום בתחום. אני מאחל 

לו המון הצלחה בתפקידו".
בית  "עיריית  ג'מו:  דודו  תפעול  מינהל  ראש 
את  לצרף  תפעול שמחים  מנהל  ומשפחת  שמש 
השירות  בעולם  שנים  ארוך  ניסיון  בעל  רותם, 
תפקידו  את  ימלא  שרותם  ספק  לי  אין  לתושב. 
העשייה  במסגרת  התושבים  לרווחת  נאמנה 
הצלחה  לרותם  מאחלים  אנחנו  בעיר.  העצומה 

רבה".

מאת: אלי כהן

ביום חמישי האחרון התקיים טקס הנחת אבן 
פינה ראשונה באזור התעשייה המתפתח לביא 
מ"ר  מ-50,000  למעלה  של  לוגיסטי  למרכז 
שישמש את חברת טריגריט בבעלות משותפת 
של שמוליק רופא וקרן ריט 1. במיזם שותפים 
במהלך  הכלכלית.  החברה  לצד  הפועלים  בנק 
הבעלים  ידי  על  ברכה  דברי  נאמרו  האירוע 
של חברת טריגריט שמוליק רופא, ראש העיר 
ד"ר עליזה בלוך, חבר המועצה וממונה פיתוח 
כלכלי ישראל מנדלסון. רופא שיבח את עבודת 
העירייה על כל אגפיה במהלך תהליך זה והודה 
על השותפות הטובה. באירוע לקחו חלק מנכ"ל 
העירייה יוחנן מאלי, דרור גד יו״ר דירקטוריון, 
 ,1 ריט  הנהלת  סייד  שמואל  החברה  מנכ"ל 

החברה  מנכ"ל  בר,  עדן  הפרויקט  אדריכל 
הכלכלית זאב לכוביצקי  ומכובדים נוספים.

שמחה  "אני  בלוך:  עליזה  ד"ר  העיר  ראש 
שאנחנו חוגגים שותפות אמת של תאגיד המים, 
אגף הנדסה, פיתוח כלכלי, חברה כלכלית, קרן 
הפועלים.  בנק  של  הנדל"ן  ומחלקת   1 ריט 
אותנו  עוטפת  העיר  זה  ממקום  כי  מרגש  זה 
הישראלית.  ההוויה  במרכז  נמצאים  ואנחנו 
בתהליך  אמון  הבעת  הוא  הנוכחי  המהלך 
כדי  הכל  שתעשו  בטוחה  ואני  עוברת  שהעיר 
לייצר כאן עוד מקומות עבודה. בית שמש היא 
בו,  להשקיע  כדאי  והכי  חשוב  שהכי  המקום 
את  כאן  להקים  שבחרתם  מאוד  אותי  משמח 
המרכז הלוגיסטי שלכם. תודה לכל השותפים, 
לאורך  לצידכם  לעמוד  ממשיכה  העירייה 

התהליך".

מנכ"ל העירייה יוחנן מאלי: "הצטרפותו של רותם לניהול המוקד העירוני היא 
תוספת כוח חשובה בקידום יעדי עיריית בית שמש בתחום השירות לתושב"

ראש העיר ד"ר עליזה בלוך: "אני שמחה שאנחנו חוגגים שותפות אמת של תאגיד המים, 
אגף הנדסה, פיתוח כלכלי, חברה כלכלית, קרן ריט 1 ומחלקת הנדל"ן של בנק הפועלים"

הגר"מ שטרנבוך בקביעת מזוזההקהל במעמדהגר"נ הכהן קופשיץ במעמד



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

גם מהדבקה באומיקרון
ילדים מחוסנים
מוגנים יותר!

ניתוח נתוני התחלואה שבוצע על-ידי צוות חוקרים ממשרד הבריאות, 
מכון ויצמן למדע, הטכניון, האוניברסיטה העברית ומכון גרטנר במרכז 
הרפואי שיבא מצא כי החיסון יעיל בקרב ילדים ובני נוער גם במניעת 
נוער שלא חוסנו.  ובני  ילדים  יותר מול  ומעניק הגנה טובה  הדבקה, 

מצייתים לדעת תורה, מתחסנים ומחסנים את הילדים.

: ם י ח י כ ו מ ם  י נ ו ת נ ה

ילדים בגילאי 5-11 
שחוסנו בשתי מנות 
מוגנים פי 2 

מלא מחוסנים

לא מחוסנים

מחוסנים

צעירים בגילאי 12-15 
שחוסנו בבוסטר 

מוגנים פי 4 
מלא מחוסנים

לא מחוסנים

מחוסנים
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ראש המועצה יצחק רביץ נפגש עם ח"כי 
יהדו"ת וש"ס שגיבו אותו במאבק החשוב

תמיכה בהייטק החרדי

מאת: יוסף טולידנו

בעקבות ההחלטה השערורייתית של הוועדה 
היישוב  הרחבת  את  לאפשר  שלא  הגיאוגרפית 
הרחבת  את  לאפשר  בשעה  ובה  טלזסטון, 
היישוב השכן אבו גוש, הגיע ראש מועצת קריית 
יערים יצחק רביץ לישיבת הסיעה השבועית של 
עם  מיוחדת  ולפגישה  בכנסת,  התורה  יהדות 

חברי הכנסת של ש"ס.
בישיבת הסיעה של יהדות התורה הציג רביץ 
של  המדויקות  המפות  את  הכנסת  חברי  בפני 
מעשרים  למעלה  לפני  כבר  שנערכו  התכניות 
שנה, ועבר עם חברי הכנסת על סעיפי ההחלטה 
החמורה של הוועדה. חברי הכנסת מחו בחריפות 
ולהיאבק  להמשיך  אותו  ועודדו  ההחלטה,  על 
"זו  ידי משרד הפנים.  עד לדחיית ההחלטה על 
החלטה אנטישמית, אין שום הסבר אחר" קבעו 

חברי הכנסת.
הדעת  חוות  את  הח"כים  בפני  הציג  רביץ 
נדחו  המקצועיות שהוכנו לאורך השנים, ואשר 
כלאחר יד על ידי הוועדה הגיאוגרפית שאפילו 
"במשך  אליהן.  להתייחס  לנכון  ראתה  לא 
באופן  תמך  השיכון  משרד  שנה  מעשרים  יותר 
מגיעה  ופתאום  היישוב,  בהרחבת  מוחלט 

וועדה גיאוגרפית ומחליטה להפוך את הקערה, 
היישוב.  הרחבת  את  לאפשר  שלא  ולהמליץ 
במקביל מחליטה אותה וועדה לאשר את הרחבת 
היגיון,  שום  בזה  אין  גוש.  אבו  השכן  היישוב 

אלא אך ורק שנאת חרדים"
שהחלטה  כך  על  תמיהה  הביעו  אף  הח"כים 
גורמי  כל  המלצות  עם  אחד  בקנה  עולה  אינה 
המקצוע לאורך השנים, ועם הצרכים הקריטיים 
של היישוב המתפתח. הם הבטיחו לעשות הכל 
את  ידחה  הפנים  שמשרד  מנת  על  ולהיאבק 
המלצות הוועדה הגיאוגרפית, כפי שכבר אירע 

בכמה תקדימים בעבר. 
הכנסת   לחברי  רביץ  הודה  הישיבה  בסיום 
לטובת  הירתמותם  על  טלזסטון  תושבי  בשם 
המערכה על גבולות היישוב, והבטיח לעדכן את 

חברי הכנסת בכל שלבי המאבק.
לאחר מכן נפגש ראש המועצה רביץ עם חברי 
הכנסת של ש"ס ובראשם עם יו"ר הסיעה בכנסת 
בגיבוש  עסקה  הפגישה  מלכיאלי.  מיכאל  ח"כ 
התורה  יהדות  סיעות  בין  משותף  מאבק  קווי 
התושבים  בין  המפלה  ההחלטה  כנגד  וש"ס 
החרדים לתושבים הערבים. ח"כ מלכיאלי אמר 
כי סיעת ש"ס שותפה באופן מלא למאבק, וחברי 
הסיעה יעשו ככל שביכולתם על מנת לשנות רוע 

הגזירה ולדחות את המלצות הוועדה.

מאת: יוסף טולידנו

ההיי-טק  שדולת  יו"ר  קיימו  מיוחד  ביקור 
הרב  הכנסת  וחבר  כץ  רון  הכנסת  חבר  בכנסת 
ברק.  בבני  קמא-טק  של  בקמפוס  בוסו  אוריאל 
ולהתרשם  מקרוב  לעמוד  כדי  הגיעו  השניים 
לקידום  קמא-טק  של  המקיפה  מהפעילות 

ההייטק החרדי.
פרידמן,  משה  הרב  את  שאירח  כץ,  רון  ח"כ 
השדולה,  הקמת  בעת  קמא-טק  ומנכ"ל  מייסד 
את  מקרוב  ולראות  להגיע  שמח  הוא  כי  אמר 
של  האדירה  המהפכה  ואת  המדוברת  הפעילות 
קמא טק בקידום ההייטק החרדי ושילוב בוגרות 
ההייטק  בענף  קמא-טק  של  המיוחדת  התכנית 

הישראלי ובחברות הגדולות בתחום.
ובוסו  כץ  הכנסת  חברי  פגשו  הסיור  במהלך 
חונכות  תלמידות  וכן  חרדים  הייטק  יזמי 
בפרויקטים שהוקמו ע"י קמא-טק. לאחר הסיור 
מקצועית  ישיבה  התקיימה  המפואר,  בקמפוס 
הנושאים  כל  נידונו  במסגרתה  הישיבות  בחדר 
והתוכניות שקמא טק מובילים בשנים האחרונות 
להשתלבות  החרדיות  הנשים  את  לקדם  כדי 
בתחום ההייטק ולפרנס את ביתן בכבוד. במסגרת 
את  האורחים  בפני  פרידמן  הרב  הציג  הישיבה 
קמא-טק  שמקיימת  ההדוקים  הפעולה  שיתופי 
מייקרוסופט,  כדוגמת  בתחום  הענק  חברות  עם 

גוגל, סיסקו וחברות נוספות.
במהלך הישיבה הודיע יו"ר השדולה ח"כ רון 
כץ כי הוא יעמוד לימינם של קמא טק וישתדל 
החשובים  הפרויקטים  שלל  את  לקדם  לסייע 
לכלכלת  והן  המשפחות  לרווחת  הן  שעוזרים 
בכוונתו  כי  כץ  ח"כ  אמר  כן,  כמו  המדינה. 
קידום  את  הכנסת  בדיוני  היום  לסדר  להעלות 

ההייטק החרדי. 
סמנכ"לית קמא-טק, הגב' שרי רוט, הרחיבה 

קוד  האולטרה  פרויקט  אודות  הישיבה  במהלך 
לימודים  תכנית  הסמינרים,  לבנות  המיועדת 
ייחודית שנבנתה יחד עם חברות הענק ובהתאם 
לצרכים היחודיים למגזר החרדי - תכנית שזכתה 
לברכתם ותמיכתם של גדולי ישראל ותוך שיתוף 
הסמינרים  מנהלי  עשרות  עם  הדוק  פעולה 

הגדולים בציבור החרדי.
ח"כ הרב אוריאל בוסו אמר במהלך הישיבה: 
האחרונות  בשנים  קמא-טק  את  מלווה  "אני 
וכל פעם אני נפעם מחדש מהעשייה המדהימה 
את  לפרנס  תורה  בני  של  למשפחות  שמסייעת 

בתיהם בכבוד".
יו"ר  את  לארח  שמח  כי  ציין  פרידמן  הרב 
השדולה ח"כ רון כץ יחד עם ח"כ הרב אוריאל 
הקמת  לאחר  קצר  שזמן  העובדה  וכי  בוסו, 
השדולה, בחר יו"ר השדולה לבקר בקמפוס של 
קמא-טק, מצביע על ההצלחה הגדולה ועל השם 
ההייטק  ולנשות  החרדים  ההייטק  ליזמי  שיצא 

החרדיות ששמן הולך לפניהן. 

רביץ השתתף בישיבת הסיעה השבועית של יהדות התורה. חברי הכנסת החרדיים: "זו החלטה 
אנטישמית, אין הסבר אחר". הח"כים הבטיחו לסייע ככל יכולתם לשנות את רוע הגזירה

יו"ר שדולת ההייטק ח"כ רון כץ הגיע יחד עם ח"כ אוריאל בוסו לביקור מיוחד בקמפוס של 
קמא-טק בבני ברק

רביץ בישיבת סיעה של יהדות התורהרביץ בפגישה עם ח"כ מלכיאלי

חברי הכנסת בוסו וכץ בקמא-טק

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



אהבת הרשב"י 
יוצאת בגיוס המונים
למען 45 הרוגי מירון

מדפיסים ומחלקים בחינם 100,000 
ספרוני ספרא דצניעותא

אנו זקוקים ל-100,000 ₪ 
עד ראש חודש אדר א'!

058-7262600
התקשרו ותהיו שותפים:

שליח
עד הבית

איש 
כנדבת ליבו

 | הבחור אריאל אחדות ז"ל | הבחור יוסף דוד אלחדד שארף ז"ל | הבחור משה מרדכי אלחדד שארף ז"ל 
הבחור אברהם דניאל אמבון ז"ל | הבחור יהושע אנגלרד ז"ל | הבחור משה נתן אנגלרד ז"ל | הרב ישראל 
ז"ל  | הרב אליעזר גפנר  ז"ל  גולדברג  | הרב אליעזר  ז"ל  | הרב משה ברגמן  ז"ל  | הבחור משה בן שלום  ז"ל  אנקווה 
| ז"ל  חברוני  יונתן  הרב   | ז"ל  זקבך  אשר  מנחם  הרב   | ז"ל  דסקיניד  בונים  שמחה  הרב   | ז"ל  גשטטנר  שרגא  הרב   |
| ז"ל  | אליהו כהן  ז"ל  יוזעף  | הרב אליעזר צבי  ז"ל  יוסף עמרם טאובר   | ז"ל  | הרב דורון חן  ז"ל  ידידה משה חיות 

יוסף יהודה הלוי ז"ל | משה לוי ז"ל | הרב יוסף גרינבוים ז"ל | הרב שלמה זלמן ליבוביץ ז"ל | הבחור ישי 
הבחור   | ז"ל  מסטורוב  יוסף  הבחור   | ז"ל  מטלון  הרב שמעון   | ז"ל  דניאל)דוני(מוריס  הבחור   | ז"ל  מועלם 
יעקב אלחנן סטרוקובסקי ז"ל | הרב חנוך סלוד ז"ל | הרב חיים עוזר סלד ז"ל | הבחור ידידה אשר פוגל ז"ל |
ז"ל  קאהן  יוסף  הבחור   | ז"ל  צרפתי  משה  הרב   | ז"ל  צדיק  אריאל  הרב   | ז"ל  פאקעטע  יואל  מורדכי  הרב 
ז"ל  קנובלוביץ  מנחם  הבחור   | ז"ל  קלגסבלד  צבי  שמואל  הרב   | ז"ל  קירשבוים  נתן  הבחור   | ז"ל  קולטי  יצחק  אלעזר  הילד   |
 | ז"ל  שטיינמץ  דובי  הבחור   | ז"ל  רובין  לייב  יהודה  הרב   | ז"ל  רק  חיים  הבחור   | ז"ל  קרויס  דוד  הרב   |
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הכומר שנמסר בידי הוריו בדרכם למשרפות 
וגדל כנוצרי מגולל את סיפורו המסעיר 

בחזרה לחיק העם היהודי

מאת: מנדי קליין
 

קרוב למאה פעילים במחלקה למאבק במיסיון 
לאחים  יד  בארגון  מטמיעה  להצלה  ובמחלקה 
מיוחדת  להרצאה  האחרונים  בימים  רותקו 
במינה מאת הכומר לשעבר יעקב וקסלר שגולל 
בפניהם את סיפור חייו ועודדם להמשיך ולפעול 
למען יהודים כמוהו שבדרך כזו או אחרת הגיעו 

לנצרות ואיבדו את מקור חוצבם.
סיפור של וקסלר מתחיל לפני 79 שנים בגטו 
שווינציאן, 70 קילומטרים צפונית לווילנה, בירת 
העולם  מלחמת  של  בעיצומה  נולד  שבו  ליטא, 
השנייה. בעודו בן חודשים ספורים מסרה אותו 
תקופה  עליו.  שתשמור  נוצרית  למשפחה  אימו 

קצרה לאחר מכן עלו הוריו על המוקד הי"ד.
35 שנים אחר כך, כשכבר היה כומר מראשי 
המאמצת  אימו  לו  גילתה  בלובלין  הכנסייה 
היהודי  לעם  בן  היותו  עובדת  את  לראשונה 

וסיפרה לו על הוריו שנרצחו בשואה.
פולין  לעזוב את  יעקב  14 שנים החליט  לפני 
שנים  כמה  במשך  בישראל.  להתגורר  ולעבור 

בנצרות,  האמין  עדיין  הוא 
להאמין  החל  בהמשך  אבל 
לקיים  ואף  ישראל  באלוקי 
מצוות. יד לאחים מלווה אותו 

בדרכו זו בשנים האחרונות.
הרבעוני  הכינוס  לרגל 
במחלקה  השטח  פעילי  של 
יד  של  במיסיון  למאבק 
בארגון  הוחלט  לאחים, 
להרצות  יעקב  את  להזמין 

בפניהם על סיפור חייו.
גם  צורפו  ההרצאה  אל 
המחלקה  נשות  כשלושים 
והמחלקה  במיסיון  למאבק 
ובמשך  מטמיעה  להצלה 
שעתיים תמימות גולל וקסלר 
כשמדי  המרתק  סיפורו  את 

עיניו.  פעם מחה דמעות התרגשות שנקוו בצדי 
הוא סיפר על הסבל וההצקות שעבר בבית הספר 
הפולני כיוון שנחשד כיהודי, על חינוכו הקתולי, 
על לימודי הכמורה ועל ההלם שטלטל אצת חייו 
כשנודע לו שהוא יהודי ועל הלבטים שלא נתנו 

לו במשך עשרות שנים מאוחר יותר.
שומעיו  את  יעקב  שיתף  רבה  בהתרגשות 
משרתו  את  לנטוש  בלבו  שגמלה  בהחלטה 
על  הקודש,  לארץ  ולעלות  ככומר  עבודתו 
משבר הזהות שפקד אותו לאחר העלייה ועל דת 

בשנים  שלם  בלב  שב  אליה  אבותיו 
האחרונות.

ההרצאה ריתקה את אנשי יד לאחים 
והמחישה להם בצורה הברורה ביותר 
את חזונו הקדוש והנצחי של הארגון: 

"לא מוותרים על אף יהודי".
"העובדים  אומרים:  לאחים  ביד 
בלתי  בסיטואציות  שנמצאים  שלנו 
רגילות מול מקרים קשים של יהודים 
ישראל  לעם  לנצח  אבדו  כי  שנראה 
כוחה  מהי  שוב  עיניהם  מול  ראו   –
של הנשמה היהודית ועד כמה אסור 
להתייאש משום יהודי. עד כמה צריך 
יחזור  יהודי  כל  כי  לנו  ברור  להיות 

בסופו של דבר הביתה".
בתום ההרצאה בירך מר וקסלר את 
הפעילים בחום ואמר ברגש: "שמחתי 
שיש  לשמוע  שמחתי  יותר  ועוד  אתכם  לפגוש 
ארגון שנלחם על יהודים הנמצאים במצב הבלתי 
לבד  לעשות  יצטרכו  שלא  הייתי,  שבו  אפשרי 
הנשמה  בשביל  הביתה  שיחזרו  הזו.  הדרך  את 

שלהם".

במשך שעתיים ריתק הכומר לשעבר יעקב וקסלר את פעילי יד לאחים בהרצאה מרתקת על סיפור חייו, כיהודי שגדל כנוצרי ובסופו של הליך ארוך שב לעם ישראל ⋅ 
בסיום ההרצאה אמר:" שמחתי לדעת שיש ארגון קדוש שנלחם על יהודים הנמצאים במצב הבלתי אפשרי שבו הייתי, שלא יצטרכו לעשות לבדם ובכחות עצמם את 

הדרך הזו" ⋅ יד לאחים: סיפורו האישי המרתק המחיש לפעילים את חזון הארגון: "לא מוותרים על אף יהודי"

וקסלר מגולל את סיפורו בפני פעילי יד לאחים בשבוע שעבר

ראש ועדת החקירה לאסון 
מירון הלכה לעולמה

מאה אלף ספרי ספרא 
דצניעותא יחולקו לזכר 
45 קורבנות אסון מירון

מאת: חיים רייך

שעמדה  ומי  לשעבר  העליון  המשפט  בית  נשיאת 
בראש ועדת החקירה הממלכתית לחקירת אסון מירון, 

הלכה לעולמה במפתיע בגיל 74.
נאור כיהנה כשופטת בביהמ"ש העליון החל מ-2003 
וכנשיאת ביהמ"ש העליון בין השנים 2015 עד 2017. 
ימים אחדים לאחר החלטת הממשלה על הקמת ועדת 
העליון  ביהמ"ש  נשיאת  בחרה  הממלכתית  החקירה 
אסתר חיות במרים נאור כמי שתעמוד בראשות ועדת 
החקירה, שכן בראשות ועדת חקירה ממלכתית עומד 

שופט בדימוס.
רב  "בצער  נמסר:  מירון  לאסון  החקירה  מועדת 
החקירה  ועדת  יו"ר  של  פטירתה  על  מודיעים  אנו 
הממלכתית לחקר אסון הר מירון, נשיאת בית המשפט 
האחרונה  בתקופה  נאור.  מרים  השופטת  בדימוס, 
הקשה,  האסון  ולחקר  הוועדה  לעבודת  התמסרה 
בעשייה  הראשונה  המעלה  מן  שליחות  בה  וראתה 
שופטת  הייתה  חייה.  כל  שנהגה  כפי  הציבור,  למען 
הוועדה  חברי  האחרון.  יומה  עד  איבריה,  רמ"ח  בכל 
המשפחה.  בצער  ומשתתפים  המומים  הוועדה  וצוות 

יהי זכרה ברוך".
 1971 בשנת   .1947 בשנת  בירושלים  נולדה  נאור 
סיימה בהצטיינות את לימודי המשפטים באוניברסיטה 
העברית בירושלים. התמחתה בעריכת דין אצל שופט 
החלה  ב-1972  לנדוי.  משה  העליון,  המשפט  בית 

הבג"צים  במחלקת  המדינה  בפרקליטות  לעבוד 
חשין.  מישאל  המחלקה  מנהל  אצל  והתמחתה 
במהלך השנים התקדמה לתפקיד סגן בכיר לפרקליט 
המדינה. במקביל, שימשה כמורה ומתרגלת בפקולטה 
כעוזרת  היתר  בין  העברית,  באוניברסיטה  למשפטים 

הוראה של פרופ' אליהו הרנון.
לנאור היסטוריה ארוכה של פסיקות שלא היטיבו עם 
הציבור החרדי. היא כיהנה כשופטת בהרכב שהרשיע 
בג"צ  הרכב  התשעים.  בשנות  בפלילים  דרעי  את 
בראשותה פסל את חוק טל להסדר גיוס בני הישיבות, 
שר  במעמד  שר  סגו  התואר  בפסילת  מעורבת  הייתה 
בעקבות עתירה נגד מינויו של ח"כ יעקב ליצמן לסגן 
שר הבריאות. נאור אף קבעה בפסק דין תקדימי שהכיר 
להכרה  התנאי  כי  וקבעה  בחו"ל  הרפורמים  בגיורי 
בגיור שנערך בחו"ל הוא שהגיור נערך בקהילה יהודית 

מוכרת ולאו דווקא על ידי קהילה אורתודוקסית.
המרכולים  פתיחת  את  איפשה  שלה  נוספת  פסיקה 
בת"א בשבתות. בפסיקתה האחרונה כנשיאת ביהמ"ש 
בבג"ץ  נוסף  לדיון  בקשה  נאור  דחתה  העליון, 
המרכולים – ולמעשה אישרה כי מרכולים בתל אביב 

ימשיכו להיות פתוחים גם בשבת ר"ל. 
העליון  ביהמ"ש  נשיאת  תכריע  הקרובים  בימים 
השופטת אסתר חיות על מינוי מחליף שיעמוד בראשות 
ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון מירון. ההערכה 
ביהמ"ש  נשיאת  היא  לתפקיד  שתיבחר  מי  כי  היא 

העליון לשעבר השופטת בדימוס דורית בייניש.

מאת:  יחיאל חן

במסגרת היוזמה להנציח את זכרם של 
45 הקורבנות של אסון מירון, יזם ארגון 
אהבת הרשב"י הקמה של כולל אברכים 
ובספרא  הקדוש  הזוהר  בלימוד  שיעסקו 
והלילה  היום  שעות  בכל  דצניעותא, 
ובכל ימות השבוע במשמרות, לזכרם של 

הנספים.
בספרא  הלימוד  חשיבות  אודות 
הדורות  גדולי  האריכו  כבר  דצניעותא 
המקובל  שאמר  וכפי  ויבלח"א,  זצ"ל 
של  בשמו  זצ"ל  פרץ  ניסים  רבי  הגאון 
דף  של  שלימוד  זיע"א  מווילנא  הגאון 
אחד בספרא דצניעותא שקול כלימוד של 

עשרה דפים בזוהר הקדוש.
הרשב"י  אהבת  בארגון  יוצאים  כעת, 
ספרא  ספרי  אלף   100 של  בחלוקה 
המיזם  לטובת  המונים  ובגיוס  דצניעותא 
בית  שבכל  היא  היוזמה  מטרת  החשוב. 
אחד  ספר  לפחות  יהיה  בישראל  אב 
נשמתם  לעילוי  אחד  פרק  בו  שיקראו 
ובנוסף  מירון,  אסון  קורבנות   45 של 
שהקריאה בו תהיה להגנת והצלה רוחנית 

וגשמית של כל עם ישראל באשר הוא.
הרב אליהו לניאדו, מנהל כולל אהבת 
הרשב"י מדגיש כי ידועים הדברים שכל 
זיע"א היו  תלמידיו של מרן החפץ חיים 
לומדים או גורסים בזוהר הקדוש. כמו כן 

יועץ שאפילו אם  ידוע מה שכתב הפלא 
האדם לא מבין את מה שקורא, גם קריאה 
לשפע  גורם  הקדוש  הזוהר  בספר  בלבד 
ויורד  לשכינה  עד  מלמטה  העולה  גדול 
למטה ומשפיע שפע גדול לקרוא בו ולכל 

עם ישראל.
שקלים  אלף  כ-37  עתה  עד  "השגנו 
והדפסנו קרוב ל-15 אלף ספרונים, כאשר 
בשבוע  חולקו  הראשונים  הספרונים 
הרב  אומר  אב",  בתי  לאלפי  האחרון 
לניאדו. "מי שמעוניין לתרום לזכר יקיריו 
או להצלחה ורפואה שלמה או לקבל את 
הספרונים לחלוקה בחינם, ניתן להתקשר 
להגיע  או   ,052-5440029 לטלפון: 
ברח'  החלוקה  לנקודת  מראש  בתיאום 

טרומפלדור 72 פ"ת קומת קרקע".

באופן מפתיע הלכה לעולמה נשיאת העליון לשעבר מרים נאור והיא בת 74 ⋅ פסיקותיה בעבר 
עוררו ביקורת חריפה בציבור החרדי לאחר שהכירה בגיורים רפורמים בחו"ל ואישרה את פתיחת 
המרכולים בשבתות ⋅ בימים הקרובים תחליט נשיאת העליון אסתר חיות על מינוי מחליף לעמוד 

בראשות ועדת החקירה הממלכתית לאסון מירון

בארגון אהבת הרשב"י בחלוקה של 100 אלף ספרי ספרא דצניעותא ובגיוס 
המונים לטובת המיזם החשוב לזכרם של הנספים באסון מירון

חוברות ספרא דצניעותא לחלוקה
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נתניהו: "אמשיך להוביל את הליכוד 
ואת המחנה הלאומי"

מובילי מאבק 
העצמאים 

התארחו בישיבת 
סיעת ש"ס

בהתאם 
לסיכום: 

דרעי התפטר 
מהכנסת

מאת: חיים רייך

יו"ר האופוזיציה ח"כ בנימין נתניהו שם סוף 
לסאגה סביב עסקת הטיעון. בהתייחסות פומבית 
ראשונה פרסם נתניהו ביום שני בערב סרטון ובו 

הוא מבהיר כי אין חתימה על עסקת טיעון.
לסייע  שנרתם  לציבור  בדבריו  הודה  נתניהו 
שעבר  שבשבוע  לאחר  משפטו,  במימון 
באחד  שקלים  מיליון  משלושה  למעלה  גויסו 

הקמפיינים המצליחים ביותר למימון המונים. 
בימים  והאהובים,  היקרים  ישראל  "אזרחי 
לבד,  צועד  לא  שאני  שוב  הוכחתם  האחרונים 
אמר  איתי",  יחד  צועדים  מכם  ושמיליונים 
אמשיך  אני  מאוד.  אותי  "ריגשתם  נתניהו. 
כדי  הלאומי  המחנה  ואת  הליכוד  את  להוביל 

להנהיג את מדינת ישראל - בשליחותכם".
מה  רואה  כולו  "הציבור  נתניהו:  הוסיף  עוד 
קורה בבית המשפט ואיך התנהלה החקירה נגדי. 
כבר  נגדי  התיקים  את  לסגור  כדי  בכך  היה  די 
עכשיו, אבל זה עדיין לא קרה. בימים האחרונים 
דברים  על  בתקשורת  שגויות  טענות  פורסמו 
שכביכול הסכמתי להם, כגון הטענה שהסכמתי 
לקלון. זה פשוט לא נכון. ההתגייסות והתמיכה 
של  ליבם  ואת  ליבי  את  חיממו  שלכם  האדירה 

להמשיך  כוח  עוד  לי  נותן  וזה  משפחתי  בני 
האמת  על  דרכנו,  על  ולהילחם  אתכם  להנהיג 

ועל הצדק".
שהחתימה  נדמה  היה  שעבר  בשבוע  כזכור, 
זמן. בהמשך,  על עסקת טיעון הינה שאלה של 
היועמ"ש  גם  הציבורית,  הביקורת  ולאור 
הבא,  בשבוע  תפקידו  את  שמסיים  לממשלה 
במערכת  הבינו  הימים,  שנקפו  וככל  התקרר, 

הפוליטית שהעסקה מתרחקת.
שהוצעה  הטיעון  עסקת  הפרסומים,  ע"פ 
בחלק  יודה  נתניהו  ולפיו  מתווה  כללה  לנתניה 
מכתב  תמחק  הפרקליטות  ובתמורה  מהעבירות 
תסגור   ,4000 בתיק  השוחד  סעיף  את  האישום 
בתיק  האישומים  את  ותפחית   2000 תיק  את 
שורש  יימחק.  המרמה  סעיף  כאשר   1000
המחלוקת בין היועמ"ש לפרקליטיו של נתניהו 
עסק בסוגית הקלון. מנדלבליט סבר שזהו תנאי 
הציבוריים  מהחיים  והרחקה  קלון  וללא  סף 
טיעון.  לעסקת  להתקדם  ניתן  לא  שנים,  לשבע 
הפרסומים במהלך השבוע שעבר גרסו שלאחר 
ירוק לפרקליטיו  נתן אור  נתניהו  ישיבות רבות, 
שהמערכת  הייתה  התחושה  לעסקה.  להתקדם 

הפוליטית צועדת לקראת עידן חדש.
הסתיימה.  הסאגה  השבוע  שני  שביום  אלא 
טיעון.  עסקת  על  חתימה  אין  כי  הבהיר  נתניהו 

נאמר  לא  מה  להדגיש  חשוב  זאת,  עם  יחד 
שלעולם  טען  לא  הוא  נתניהו.  שפרסם  בסרטון 
לא יחתום על עסקת טיעון וההערכה היא שכל 
תיחתם  לא  כיועמ"ש  מכהן  מנדלבליט  עוד 
המדינה  פרקליט  של  כהונתו  בזמן  גם  עסקה. 
עמית איסמן כמ"מ היועמ"ש לא תתקבל החלטה 
בנושא. עסקת טיעון, אם וכאשר תיכנס למו"מ 
היועצת  או  היועץ  כהונת  בזמן  תתחיל  חדש, 
בשבועות  שתיבחר  לממשלה  המשפטי/ת 

הקרובים.
הסרטון של נתניהו שם קץ לרחש בחש בתוך 
לעסקת  המגעים  פרסום  מאז  כאשר  הליכוד, 
בשאלת  לעסוק  הליכוד  בכירי  החלו  טיעון, 
היורש. כמה מבכירי הליכוד כבר החלו במגעים 
העימותים  הפוליטיים.  המחנות  בארגון  והחלו 
לכמה  ברקת  ובין  כץ,  לישראל  רגב  מירי  בין 
את  העכירו  לכתר,  הטוענים  הליכוד  מבכירי 
ברור  לכולם  כאשר  הליכוד,  בתוך  האווירה 
המחנות  מלחמת  נתניהו,  עידן  שאחרי  שביום 

בליכוד תפרוץ במלוא עוזה.
נתניהו  שאם  הצהיר  שכבר  כץ  ישראל  ח"כ 
הליכוד  של  זמני  ליו"ר  להיבחר  יפעל  יפרוש 
מסר  הנוכחית  בכנסת  עוד  ממשלה  ולהקמת 
יו"ר  נתניהו: "אני מברך את  מיד לאחר הודעת 
שימשיך  הודעתו  על  נתניהו  בנימין  'הליכוד' 

נתניהו  הלאומי.  והמחנה  הליכוד  את  להנהיג 
כולנו  שהבטחתי,  וכפי  אמיצה  החלטה  קיבל 
בהחלטתו.  אותו  ומגבים  לצידו  מתייצבים 
נמשיך לפעול ביחד להפלת הממשלה המסוכנת 

הזאת ולחזרת הליכוד לשלטון".
נתניהו:  הודעת  בעקבות  מסרה  רגב  ח"כ 
"שמחתי לשמוע את הודעתו של נתניהו על כך 
שהוא  ימשיך להנהיג את תנועת הליכוד והימין. 
הרבים  לקולות  קשוב  שהיה  נתניהו  עשה  טוב 
כך  על  ביניהם,  ואני  ובסיעה  בציבור  שנשמעו 
בעז"ה  הסוף.  עד  חפותו  על  להילחם  שעליו 

נעשה ונצליח".

מאת: חיים רייך

סיעת ש"ס קיימה ביום שני השבוע דיון על גל ההתייקרויות 
במשק, הכולל מיסים כבדים מצד הממשלה על מוצרי צריכה 

וזינוק במחירי המזון, החשמל, הארנונה, הדלק ועוד. 
הקוטג'  מחירי  "על  בישיבה:  אמר  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
הבעירו את הרחובות, וכעת מול גל התייקרות חסר תקדים – 
כולם שותקים. מדובר בפגיעה קשה ביותר עבור ציבור ישראלי 
ענק הנאנק תחת משבר הקורונה ונאלץ לשלם הרבה יותר עבור 

מוצרי יסוד. 
ואיווט אטומה למצוקות העם  "ממשלת תל אביב של בנט 
מזון  ותווי  במענקים  פעלנו,  שאנחנו  כפי  לסייע  ובמקום 
ומתנערים  קשים  מיסים  משיתים  הם  נזקקות,  למשפחות 
מאחריות. כשנחזור לממשלה בהקדם, הדבר הראשון שנעשה 

הוא לבטל את כל המיסים הללו".
העצמאים  מאבק  מובילי  את  ש"ס  סיעת  ארחה  כך,  בתוך 
בראשות אורן בוטא, שהשמיעו את זעקתם על ביטול המענקים 
מצד הממשלה ועל העצמאים שהגיעו לפת לחם. דרעי הבטיח 
המענקים  להשבת  מטעמם  החוק  הצעת  את  ולקדם  לתמוך 

לעצמאים.

מאת: אלי כהן

ליו"ר  הגיש  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
שלו  ההתפטרות  את  לוי  מיקי  הכנסת 
הסדר  על  חתימתו  בעקבות  מהכנסת 
ועבירה  מס  בעבירות  הודה  שבו  הטיעון 
על חוק מיסוי מקרקעין. דרעי יישאר יו"ר 
ובמקומו  לכנסת,  מחוץ  בעודו  המפלגה 

ייכנס יוסי טייב למשכן.
אביחי  היועמ"ש  ההסדר,  במסגרת 
המשפט  מבית  יבקש  לא  מנדלבליט 
מדרעי  שימנע  קלון  דרעי  על  להטיל 
לחזור לפוליטיקה. עם זאת, היועמ"ש לא 
מתחייב שלא לדרוש זאת אם דרעי ירצה 

לכהן בעתיד כשר.

לאחר חתימת ההסדר מסר דרעי שהוא 
כמעט  של  סיום  על  עולם  לבורא  "מודה 
עבור  שהיו  מייסרות  חקירה  שנות  שבע 
מנשוא.  קשה  תקופה  ועבורי  משפחתי 
החקירה החלה בקול רעש גדול, בחשדות 
שהגדיר  כפי  והסתיימה  מאוד,  חמורים 
'מהתיק  לממשלה  המשפטי  היועץ  אותה 

הזה לא נולד אפילו עכברון’".
להמשיך  שבכוונתו  הוסיף  דרעי 
ש"ס  את  ולהנהיג  ציבורית  בפעילות 
הקשור  בכל  ובאמונה.  הכוח  "במלוא 
למחלוקות המס, החלטתי לקחת אחריות 
על טעויות שנעשו ללא כוונת זדון על מנת 
לשים את הפרשה מאחוריי ולחסוך ניהול 

משפט שלם בעניין".

בהודעה שפירסם נתניהו בשעות הערב של יום שני, שם נתניהו קץ לסאגה שטלטלה את המערכת הפוליטית בשבוע האחרון והודיע כי לא תיחתם עסקת טיעון ⋅ 
ההערכה: נתניהו לא סגר את הדלת לעסקה עתידית עם היועמ"ש הבא ⋅ בליכוד, שכבר החל במאבקי הירושה מיהרו ליישר קו ⋅ ח"כ ישראל כץ: "נתניהו קיבל החלטה 

אמיצה וכפי שהבטחתי, כולנו מתייצבים לצידו ומגבים אותו בהחלטתו. נמשיך לפעול ביחד להפלת הממשלה המסוכנת הזאת ולחזרת הליכוד לשלטון"

יו"ר ש"ס אריה דרעי שימשיך להנהיג את ש"ס גם 
לאחר התפטרותו אמר בישיבת הסיעה: "הדבר 
הראשון שנעשה כשנחזור לממשלה הוא לבטל 

את המיסים על מוצרי המזון" בעקבות החתימה על הסדר הטיעון עם היועץ המשפטי לממשלה, יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיש 
ביום ראשון ליו"ר הכנסת מיקי לוי את מכתב ההתפטרות שלו שנכנסה לתוקף בחלוף 48 שעות 

⋅ דרעי ימשיך להנהיג את תנועת ש"ס מבחוץ

נתניהו בסרטון שפרסם ביום שני

מכתב ההתפטרות של דרעי שהוגש ליו"ר הכנסת

יו"ר ש"ס אריה דרעיי בישיבת הסיעה השבוע



תרדו

1700-556-700

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

הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

הפיתוח המוביל בארץ 
ובעולם לירידה במשקל
באופן מהיר וקל!

הערכה כוללת 2 מוצרים 
ותפריט אישי שנבנה במיוחד 

עבורכם על ידי נטורופתית 
בכירה, בהתאמה לנתוני 

ה-BMI והעדפות האכילה.

איתכם לאורך כל הדרך!
ליווי אישי על ידי יועץ 

החברה לשאלות, חיזוקים 
ומעקב לאורך תהליך הירידה 

במשקל עד לתוצאה רצויה.

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

תוסף תזונה
המכיל תמציות צמחים 

מובחרות המשפיעות על
חילוף החומרים בגוף

ועל תחושת הרעב.

xs.ttmisrael.com

-אקסטרה סמול

ק"ג
פחות

בחודש!
עד-5



כ"ה שבט תשפ"ב 121227/1/22 בבית שמש

4 מתוך 10 יהודים בארה"ב 
מעידים שחוו אנטישמיות

מאת: יוסף טולידנו

מחקר חדש של קרן משפחת רודרמן שבוצע 
ש-94%  כך  על  מצביע  מלמן  קבוצת  ידי  על 
בארה"ב  קיימת  שאנטישמיות  ענו  מהנשאלים 
נוכחות  בעלת  שהאנטישמיות  חושבים   55%(

רבה(.
מיהודי ארה"ב מודאגים ממצב  ל-90%  מעל 
שיהודי  חשים   65% במדינתם.  האנטישמיות 
בו  אירוע  וכי  משותף,  גורל  חולקים  ארה"ב 
מעורבים יהודי ארה"ב, הינו בעל השפעה ישירה 
עליהם. כמו כן, נרשמת ירידה בתחושת החיבור 
ב-2019  מ-67%  לישראל:  ארה"ב  יהודי  של 

ל-64% ב-2021.
הקשר  היא  לכך  המרכזיות  הסיבות  אחת 
הקרוב בין בנימין נתניהו ודונלד טראמפ, בזמן 
ארה"ב  ונשיא  ישראל  ממשלת  כראש  כהונתם 
הסיבה:  את  ציינו  משיבים  אחוז  אותו   ,)24%(

בנייה בלתי חוקית באזורי יהודה ושומרון.
 BDSל שמודעים  ארה"ב  יהודי  מכלל   17%
מהצעירים  כרבע   . הארגון  בפעילות  תומכים 
אלה,  נתונים  לצד   .BDS-ב תומכים   )24%(
חשוב לציין כי 37% מיהודי ארה"ב לא מכירים 
הדומה  אחר  ארגון  או   BDS-ב תומכים  או 

בפעילותו
כשני  מזה  הפועלת  רודרמן  משפחת  קרן 
ליהדות  ישראל  בין  הקשר  לחיזוק  עשורים, 
ארה"ב, מפרסמת כעת את נתוני המחקר שבוצע 
על ידי קבוצת מלמן, אשר בראשה עומד היועץ 
האסטרטגי הידוע – מארק מלמן. המחקר חושף 
תפיסות  של  ביותר  העדכנית  המצב  תמונת  את 
בין  הקשר  לאנטישמיות,  בנוגע  ארה"ב  יהודי 
ארה"ב  יהודי  וחיבור  לישראל  ארה"ב  יהדות 
לקהילה היהודית. מהנתונים מתגלה תמונת מצב 
ההנהגה  את  הן  להטריד  אמורה  אשר  מדאיגה, 
לאור  וזאת  בישראל,  ההנהגה  את  והן  בארה"ב 
יהדות  של  הרב  הסגולי  ומשקלה  חשיבותה 

ארה"ב בעבור ישראל.
האירוע  לפני  נערך  הנוכחי  שהמחקר  אף  על 
יהודים בשבי תחת  המזעזע של החזקת ארבעה 
איומי אקדח בבית הכנסת בקוליוויל, טקסס, הוא 
משקף באופן חד משמעי את הפחדים והחששות 
יהודי  של  ותודעתם  בליבם  עמוק  הנמצאים 

ארה"ב, כתוצאה מהאנטישמיות הנוראה.
פנל  מחקר  ממערך  הופקו  המחקר  ממצאי 
אמריקאיים  יהודים  של  קבוצה  אתה  בו  מייצג 
נערך  הראשון  הסקר  זמן.  נקודות  בשתי  נבדקה 
כ-2,500  סה"כ  השתתפו  ובו   ,2019 בדצמבר 
משתתפים, כולם יהודים אמריקאים בוגרים )בני 
באוקטובר-נובמבר  נערך  השני  החלק   .)18+
מתוך  משתתפים  כ-1000  השתתפו  ובו   ,2021
בחלק  חלק  לקחו  אשר  המשתתפים   2,500

הראשון.

 אנטישמיות יום יומית

האנטישמיות קרובה מתמיד – מהמחקר עולה 
אנטישמיות  חוו  ארה"ב  מיהודי  גדול  חלק  כי 
מקרה  שעבר  קרוב  אדם  מכירים  או  בשרם,  על 
עם  מתכתב  הנ"ל  הנתון  אנטישמיות.  גילוי  של 
נתון נוסף במחקר המראה כי רוב יהודי ארה"ב 

שאת  ביתר  נוכחת  שהאנטישמיות  חושבים 
בארה"ב.

על  אנטישמיות  חוו  מהמשיבים   10 מתוך   4
עצמם או על אדם קרוב )חבר בן משפחה(, 72% 
בקרב יהודים אורתודוכסים, נתונים אלה נמצאים 
ש-75%  כך  על  שמצביע  הנתון  עם  בהלימה 
היום  שהאנטישמיות  טוענים  ארה"ב  מיהודי 
האנטישמיות  מצב  על  בהסתכלות  יותר  רווחת 

לפני 5 שנים.
קיימת  שאנטישמיות  ענו  מהנשאלים   94%
בעלת  שהאנטישמיות  חושבים   55%( בארה"ב 

נוכחות רבה(.
בנוגע  שנים   5 ולפני  היום  של  בהשוואה 
חושבים  מהנשאלים   3/4 האנטישמיות:  למצב 
בני  מתוך   83% התגברה.  האנטישמיות  כי 
כיוון  חשוב  נתון  זהו  כך,  חושבים  ומעלה   60

שמדובר באוכלוסייה רגישה שנמצאת בסיכון
מיהודי ארה"ב מודאגים ממצב  ל-90%  מעל 
האנטישמיות במדינתם. 65% מרגישים כי אירוע 
השפעה  בעל  הינו  ארה"ב,  יהודי  מעורבים  בו 

ישירה עליהם.

 יהדות ארה"ב וישראל

ליהדות  ישראל  בין  הקשר  בחיזוק  החשיבות 
ארה"ב – המחקר הנוכחי משקף את התרופפות 
מדובר  לא  לישראל.  ארה"ב  יהודי  בין  הקשר 
מאוד,  מצער  גם  שהוא  מעניין  בנתון  רק  כאן 
אלא ניתן לראות בנתון מגמה מדאיגה שאמורה 
וזאת לאור  להדיר שינה מעיני ממשלת ישראל, 
החשיבות הרבה שיש ושצריכה להיות עוד יותר, 
בליבם ומחשבתם של הישראלים, קודם כל בפן 
לא  יהודי  הוא  יהודי   – יהודית  סולידריות  של 
משנה היכן הוא נמצא, אך גם בפן של חשיבות 
גורם  ועודנה  היוותה  ארה"ב  יהדות  מדינית, 
ישראל.  מדינת  של  ושגשוגה  בהצלחתה  מרכזי 
התרחקות המוצגת במחקר תהיה בעוכרינו מכל 

הבחינות.

יהודי  של  החיבור  בתחושת  ירידה  נרשמת 
ל-64%  ב-2019  מ-67%  לישראל:  ארה"ב 

ב-2021.
המשיבים,  לדעת  המרכזיות  הסיבות  אחת 
ישראל  עם  החיבור  בתחושת  לשחיקה  הגורמת 
נתניהו  בנימין  בין  והאוהד  החם  הקשר  היא: 
ממשלת  כראש  כהונתם  בזמן  טראמפ,  ודונלד 
ישראל ונשיא ארה"ב )24%(, אותו אחוז קיבלה 
התנחלויות  של  חוקית  בלתי  בנייה  הסיבה:  גם 

באזורי יהודה ושומרון.
יהודי ארה"ב הינם פרו-ישראליים, אך הופכים 
התנהלות  כלפי  ביקורתיים  ויותר  יותר  להיות 
ב-2019  מ-57%  עליה  הישראלית:  הממשלה 
ל-65% ב-2021, בביקורתיות של יהודי ארה"ב 

כלפי התנהלות ומדיניות ממשלת ישראל.
 .  BDS-17% מכלל יהודי ארה"ב תומכים ב
כרבע מהצעירים )24%( תומכים ב-BDS, לצד 
נתונים אלה, חשוב לציין כי 37% מיהודי ארה"ב 
לא מכירים או תומכים ב-BDS או ארגון אחר 

הדומה בפעילותו
את  תופסים  ארה"ב  יהודי  עתה,  לעת  נכון 
כפרו-ישראליות  האמריקאיות  המפלגות  שתי 
71% מהמשיבים,  במידה דומה )רפובליקנים – 
עם  יחד  אך  מהמשיבים(,   69%  – ודמוקרטים 
שהדמוקרטים  חושבים  המשיבים  רוב  זאת, 
התנהלות  כלפי  ביקורתיים  אך  פרו-ישראליים 
שרוב  בעוד  הישראלית,  הממשלה  ומדיניות 
פרו- שהרפובליקנים  חושבים  המשיבים 

ומדיניות  בהתנהלות  ותומכים  ישראליים 
הממשלה הישראלית.

הוא  ההקשר,  באותו  נוסף  מעניין  נתון 
בקרב  הפוכות  מגמות  רואים  ארה"ב  שיהודי 
 54% בישראל:  התמיכה  בנושא  המפלגות  שתי 
הדמוקרטית  שהמפלגה  מאמינים  מהמשיבים 
ו-39%  פרו-ישראלית,  פחות  להיות  הפכה 
הרפובליקנית  שהמפלגה  חושבים  מהמשיבים 

הפכה להיות יותר פרו-ישראלית.
כי  מכירים  לא  ארה"ב  יהודי   10 מתוך   4

לערבים בישראל יש זכות בחירה.

חיבור לקהילה היהודית

מגמה מדאיגה נוספת עליה שופך אור המחקר 
הנוכחי, היא ירידה בחשיבות הקהילה היהודית, 
יהודיים,  וארגונים  ובמוסדות  בה  במעורבות 

בחיי יהודי ארה"ב.
בחשיבות  ארה"ב  יהודי  בקרב  ירידה  נרשמת 
)ב-2019(   58% היהודית:  לקהילה  החיבור 
ל-52% )ב-2021(, והלכה למעשה פחות יהודים 
מחוברים  שהיו  מ-57%  בקהילה:  מעורבים 

בפועל לקהילה ב2019 ל-51% ב-2021.
בארגונים  ארה"ב  יהודי  של  מעורבותם  גם 
יהודיים ירדה מ-40% ב-2019 ל-34% ב-2021.

רודרמן:  משפחת  קרן  נשיא  רודרמן,  ג'יי 
ידי  על  שבוצע  הקרן,  של  הנוכחי  "המחקר 
קבוצת מלמן, משקף את הצורך בפעולה מיידית 
של  וזו  ארה"ב  של  זו  ההנהגות,  שתי  מצד 
ישראל, לייצר אסטרטגיות חדשות, אשר יסייעו 
ליהודים בכל העולם להתגבר על האנטישמיות, 
אנו  כלל.  קיימת  הייתה  אילולא  היה  שראוי 
מסתכלים על המציאות נכוחה, ורואים כי בשנים 
האחרונות היא אף מרימה את ראשה ביתר שאת. 
לכל אדם ברור היום שאדישות היא לא אופציה. 
אותה אנטישמיות השתלטה על אירופה לקראת 
הנוראיות של  אמצע המאה שעברה, ההשלכות 
האנטישמיות ההיא אף איש או אישה לא ישכחו 
ובזיכרון  בתודעה  לכולנו  חרוטות  והן  לעולם, 

הקולקטיבי שלנו כעם.
ישרתו  והנתונים  שהמחקר  מקווים,  אנו  כעת 
את  יותר  טוב  להבין  המדינות,  שתי  מנהיגי  את 
ולא  אקטיביות  פעולות  ולהניע  הקיים  המצב 
להסתפק בהצהרות, מרגשות ככל שיהיו, זה לא 
מה שיגרום לשיפור במצבם של יהודי התפוצות. 
היא  האנטישמיות  אדגיש,  הפנים  שטרם  למי 
סכנה עבור יהודי ארה"ב, עבור ישראל וגם עבור 
מחלה  זו  כולה.  האמריקאית  והחברה  ארה"ב 
שיש לתת דחיפות בטיפולה המיידי. רק בשילוב 

כוחות אמיתי נצליח לשנות את המצב".

4 מתוך 10 יהודי ארה"ב חוו אנטישמיות על עצמם או על אדם קרוב להם ב-5 שנים אחרונות, 72% בקרב יהודים אורתודוכסים ⋅ 94% מהנשאלים 
ענו שאנטישמיות קיימת בארה"ב )55% חושבים שהאנטישמיות בעלת נוכחות רבה( ⋅ מעל ל-90% מיהודי ארה"ב מודאגים ממצב האנטישמיות 

במדינתם ⋅ 65% חשים שיהודי ארה"ב חולקים גורל משותף

האנטישמיות מרימה ראש: נתונים מדאיגים במחקר חדש של קרן משפחת רודרמן שבוצע על ידי קב' מלמן

אירוע אנטישמי באירופה
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נחשף עותק נדיר של קונטרס יביע אומר 
שחיבר מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בגיל 17

למרות המתיחות עם טורקיה: הנסיעה 
השנתית לאיזמיר התקיימה גם השנה 

עותק המהדורה הראשונה של הספר "יביע אומר" שחיבר מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בהיותו 
בן 17 שנים כתלמיד בישיבת פורת יוסף מוצע למכירה פומבית ⋅ בפתח הספר מעיד מרן 
הגר"ע יוסף זצ"ל על עצמו: "והנה אמת שידעתי דל ערכי" ⋅ רבו, הגר"א לופס העניק לו 

הסכמה וכתב: "מאז שהתחיל ללמוד אצלי הכרתיו שהוא עתיד לעשות חיל בתורה"

חרף המתיחות עם טורקיה והמגיפה המשתוללת בעולם, יצאה קבוצת מתפללים מישראל 
להשתטח על ציונו של הגאון רבי חיים פלאג'י זיע"א ביום פטירתו י"ז בשבט, במלאות 154 
שנים לפטירתו, כשבראש הקבוצה עמד רב העדה המשהדית וק"ק "תפארת רפאל" הרב 

שלמה זביחי שליט"א שגילה את קברו ומזה 30 שנה מארגן נסיעה מיוחדת לציונו 

מאת: יוסף טולידנו

המהדורה  של  נדיר  עותק 
"יביע  הספר  של  הראשונה 
הגר"ע  מרן  שכתב  אומר" 
בן  כשהיה  זצוק"ל  יוסף 
למכירה  עומד  בלבד   17
המכירות  בבית  פומבית 
בשעה  בפברואר   1( ווינרס 
עורך  פירסם  כך   .)18:00
"ישראל  יהדות בעיתון  ערוץ 
מדובר  גרינווד.  חנן  היום", 
מרן  שכתב  הראשון  בספר 
זצ"ל, ושמהווה פתח לסדרת 
תחת  המפורסמת  הספרים 
לנכס  שהפכה  השם,  אותו 

צאן ברזל בעולם התורה.
ב'ישראל  הדיווח  ע"פ 
עסק  שבו  הספר,  את  היום', 

והאמוראים  התנאים  בסדרי  תורה  בחידושי 
על פי סוגיות הגמרא, כתב הרב בעודו תלמיד 
נכתב  הספר  בירושלים.  יוסף  פורת  בישיבת 
הפתיחה  אות  את  ומהווה  ב-1938,  והודפס 
הרבנים  לאחד  שהפך  הצעיר  לתלמיד 

המשפיעים ביותר במאות השנים האחרונות.
מיד לאחר שיצא הקונטרס לאור, שלח מרן 
בגדאד  מולדתו,  עיר  אל  חיבורו  את  זיע"א 

יצאה  וממנה  למגדלור  שהייתה  עיר  שבבבל, 
תורה מתקופת החורבן עד לדורות האחרונים. 
הגאון  שם,  הדין  בית  ואב 
רבי סלמן חוגי עבודי, שלח 
שלום  וברכת  שבח  דברי  לו 

בכתב יד קודשו".
מרן  כתב  הספר  בפתח 
אמת  "והנה  זצ"ל:  הגר"ע 
שידעתי דל ערכי, וכל מכירי 
ויאמרו  תמהו,  כן  ראו  המה 
מה  חבר,  ספרים  זהו,  הגם 
הוא  ומי  הבר,  עם  לתבן 
מן  להיות  ונבזה,  שפל  זה, 
המחברים, מחברי חיבורים. 
כחלמיש,  פני  שמתי  אבל 
ומדרכי זה לא אמיש, וכאשר 
יעצני מורי ורבי עטרת ראשי, 
כמוהר"ר  המפורסם  הרה"ג 
)שליט"א(.  לופס  אליהו 
מציון  בפי,  מאד  ה’  ואודה 
מכלל יופי, על אשר זיכני לחדש חדו"ת בהלכה 
ובאגדה, על התורה החמודה, הוא יזכני לחדש 

עוד חידושים בפרד"ס. אמן".
הרה"ג אליהו לופס זצ"ל שיבח את התלמיד 
הצעיר והבהיר כי הוא רואה בו פוטנציאל רב. 
בדברי הסכמה שכתב בפתח הספר כתב: "מאז 
עתיד  שהוא  הכרתיו  אצלי  ללמוד  שהתחיל 

לעשות חיל בתורה".

מאת: יוסף טולידנו

התורה  מוסדות  לרבני  יומין  עתיקת  מסורת 
והחסד "תפארת רפאל", לערוך לכבוד הצדיק 
מעל  שחיבר  פלאג'י  חיים  רבי  הגאון  הקדוש 
רבתי  הילולא  התורה,  מכמני  בכל  ספרים   80
ברוב עם הדרת מלך, בהשתתפות רבנים אישי 
ציבור ושגריר טורקיה בישראל, ולארגן טיסה 
שבטורקיה  באיזמיר  קברו  על  לעליה  מיוחדת 

ביום פטירתו.
הבוקר  באשמורת  יצאה  הרבנים  משלחת 
תחילה לבית הקברות אורטקוי לציונו הקדוש 
מצר  ליד  הקבור  זיע"א  כץ  נפתלי  הרב  של 
תפילות  שם  וערכו  באיסטנבול,  הבוספורוס 
עם  נפגשו  שם  ישראל.  עם  לשלום  ובקשות 
הרב יצחק חליבה שליט"א החכם באשי ורבה 
מכן  לאחר  של טורקיה.  הראשי הנוכחי 
המשיכה המשלחת בטיסה נוספת לעיר איזמיר 
חמש  מינוס  של  מקפיא  ובקור  שבטורקיה, 
הצדיק  של  קברו  ליד  הרבנים  נעמדו  מעלות, 
אמירת  וקיימו  זצוק"ל  פלאג'י  חיים  רבנו 
סליחות מרגשת, קריאת פרקי תהלים וערכו את 

התפילות והתיקונים כנהוג בכל שנה.
הרב רפאל זביחי הי"ו מנהל המוסדות, ארגן 

במקום שידור ישיר והעביר את המעמד הנשגב 
הברית  ארצות  באירופה  ולקהילות  לארץ, 
והעבירו  מאוד  שהתרגשו  אמריקה,  ודרום 

בקשות וברכות לתפילה.
שכל  ידוע  לנו,  מספר  זביחי  שלמה  הרב 
ובכל  גדולות,  ישועות  רואה  קברו  על  העולה 
שנה אנו שומעים מהעולים להשתטח ולהתפלל 
על  מעשיות  פלאג'י  הגר"ח  הצדיק  קבר  על 
ישועות מידיות, בבחינת צדיקים במיתתן יותר 
מבחייהם. כמו כן אלו שהוזכר שמם והתפללו 

בעדם על קבר הצדיק ראו ישועה מידית.
המכון להוצאת ספרים וחקר כתבי יד קדמונים 
שע"י מוסדות "תפארת רפאל" עומדים להוציא 
של  לקט  חיים"  "מעשי  ספר  נוסף,  ספר  לאור 
המלוקטים  והנהגות  עובדות  מעשיות  אלפי 
יודפס  הספר  פלאג'י.  הגר"ח  של  מספריו 
ומנוקדת, ומעוטר  מתוקנת  מהודרת  במהדורה 
בברכתו של פאר הדור והדרו מרן הרב עובדיה 
הספרים  לשאר  זה מצטרף  ספר  זצוק"ל.  יוסף 
וחיים"  "רפואה  ספר  ובניהם  המכון  שהוציא 
של הגר"ח פלאג'י, תפילות, בקשות, קמיעים, 
זקן  ע"י  טעות  מכל  ונוכה  שתוקן  וסגולות, 
המקובלים הרב יצחק כדורי זצוק"ל. עדיין ניתן 

להשיג הספר במוקד המוסדות 1800260260.
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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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על סדר היום
אבי גרינצייג

הכותרות  עסקו  בהם  לשבועיים  קרוב  אחרי 
האופוזיציה  ראש  בין  המתגבשת  הטיעון  בעסקת 
את  המסיים  היועמ"ש  ובין  נתניהו  בנימין  ח"כ 
את  נפחה  היא  כי  נדמה  הבא,  בשבוע  תפקידו 
יום שני התפוצצו  זמני. בערבו של  נשמתה באופן 
סרטון  שחרר  שנתניהו  ובזמן  לעסקה,  המגעים 
הצהרתי לתומכיו ובו הוא מכחיש כי הסכים אי פעם 
להפיץ  הפרקליטות  מיהרה  בצדה,  שקלון  לעסקה 
הודעה ולפיה המגעים הופסקו, מאחר ובזמן שנותר 
עד לתום כהונתו של מנדלבליט לא יספיקו הצדדים 

להגיע להסכמה.
ידי  על  כבר  תיחתם  לא  כזו  עסקה  כך,  או  כך 
בהתפטרותו  להתנחם  שייאלץ  עצמו,  מנדלבליט 
מהכנסת בתחילת השבוע של יו"ר ש"ס אריה דרעי 
שזו  ומצאו  חישבו  רשומות  דורשי  ורגיל,  )כבקי 
הפעם החמישית בה דרעי מתפטר מהכנסת, מסיבות 
את  יירש  מי  לראות  להמתין  נותר  וכעת  שונות(, 
כיסא היועמ"ש וכיצד הוא יבחר להתנהל במשפט 

נתניהו.
ניצבים שלושה מועמדים: המשנה  על קו הגמר 
מומחה  הנחשב  שיינדורף,  רועי  ד"ר  ליועמ"ש 
למשפט בין-לאומי )מה שהיה בזמנו הקלף המנצח 
של מנדלבליט עצמו, מתוך תקווה שנכזבה שניסיונו 
הבינלאומי  הדין  בבית  ישראל  על  יגן  הבינלאומי 
בהאג(, המשנה ליועמ"ש רז נזרי, אחד הפרקליטים 
שעיקר  ומי  המדינה  בשירות  מוערכים  היותר 
מומחיותו היא בדין הפלילי והאזרחי, ועורכת הדין 
למדי, שכיהנה בעבר  מיארה האלמונית  גלי בהרב 

כפרקליטת מחוז ת"א.
הם  החרדיים,  הח"כים  עם  רקורד  אוף  בשיחות 
הם  זאת  לנמק  ובכדי  נזרי,  של  לבחירתו  מייחלים 
מצביעים על יושרו הפנימי, שהביא אותו בין השאר 
לצאת חוצץ נגד הקיצוץ בסבסוד מעונות היום לילדי 
האברכים באופן בו ניסה לעשות זאת שר האוצר - 
התנגדות שבסופו של דבר תרמה לא מעט להחלטת 
הבאה.  הלימודים  לשנת  הקיצוץ  את  לדחות  בג"ץ 
"לא מן הנמנע שהאמירה הישרה ההיא, שהכעיסה 
מן הסתם את איווט, עוד תעלה לו במשרה", אומר 

לנו אחד הח"כים.
לנזרי יש מספר טיעונים נוספים שעשויים לסייע 
לו: האחד, במצב של אבדן אמון טוטאלי במערכת 
נדרש  המדינה,  ובפרקליטות  הציבורית  התביעה 
פרקליט עם ניסיון מערכתי וכזה שנתפס כאמין וישר 
נזרי  המועמדים,  שלושת  מבין  הצדדים.  כל  בעיני 
ולייצר מחדש את האמון  הוא היחיד שיכול לגשר 
לו. הנימוק השני מצביע על  זקוקה  שהמערכת כה 
כך שהוותק עומד לצדו של נזרי, מאחר והוא מכהן 
ושיקול  ליועמ"ש.  כמשנה  מעשור  למעלה  כבר 
שלישי, הוא התמחותו של נזרי בדין הפלילי, בעידן 
מתפרסמות  לפלילים  חשד  עם  פרשיות  בו  רגיש 

חדשות לבקרים.
שסגן  מעריכים  הפוליטית  במערכת  זאת,  עם 
יבכר לבסוף את  גדעון סער  רה"מ ושר המשפטים 

מועמדותה של מיארה, הן מתוך רצון למנות דווקא 
עתה  ועד  המדינה  מקום  כיהנו  )בו  לתפקיד  אישה 
הנחה  מתוך  הן  נשים(,  ואפס  גברים  עשר  ארבעה 
להפריד  לתוכניתו הרחבה  ביותר  שהיא המתאימה 
בין תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ובין האחראי 

על התביעה.
כזכור, בראיון חג ל'קו עיתונות' בסוכות האחרון, 
היועמ"ש  תפקידי  פיצול  לנושא  סער  התייחס 
יעודכן  לתפקיד  אפשרי  מועמד  "כל  כי  והסביר 
את  כשמיניתי  גם  הפרק,  על  עומד  הזה  שהדבר 
פרקליט המדינה בתחילת כהונתי, אמרתי לו שיכול 
על  השפעה  גם  להם  שיש  שינויים  שיהיו  להיות 
הפרקליטות". סער גם ציין כי סביר להניח שהדבר 

אכן יקרה רק אחרי מינוי היועמ"ש, כפי שמסתמן.
להיות  עשויה  פלילי,  ניסיון  העדר  מיארה, בשל 
יתר  כזו.  הפרדה  לאחר  להפליא  מקצועית  יועצת 
לבסוף,  יושלם  לא  ההפרדה  הליך  אם  גם  כן,  על 
היא תצטרך לפתח תלות מסוימת בענייני התביעה 
בפרקליט המדינה, עו"ד עמית איסמן, מה שיוביל 
ינהל את  איסמן  לפיצול התפקיד, כאשר  דה פקטו 
מערכת התביעה ומיארה תתמקד בתפקידה כיועצת 

משפטית לממשלה.

גונזים את הסכינים
מחזירה  גם  נתניהו  עם  ומתן  המשא  קבורת 
שהתפתח  הירושה  קרב  קדם  את  לפרופורציות 
הליכוד. במפסידים:  בשבועיים האחרונים בתוככי 
כל מי שניסה להבליט את מועמדותו כיורש העתידי, 
ברקת,  וניר  כץ  ישראל  הכנסת  חברי  על  בדגש 
שהצטרפו ליולי אדלשטיין כמי שהעזו לקרוא תגר 
למצביעי  בניגוד  כידוע,  הליכודניקים,  הכתר.  על 
לא  )בפרט  פנימית  חתרנות  אוהבים  לא  העבודה, 
בקרב  נתניהו  של  האיתן  ומעמדו  משבר(,  ברגעי 
לשלושת  איוב  בשורת  מהווה  המפלגה  מתפקדי 
הבאים  בפריימריז  לצנוח  שעשויים  המוסקטרים, 

באופן דרמטי.
בעוד לברקת אין הרבה מה 
הגייסות  בגלל  גם  להפסיד, 
המשומנות שהוא מפעיל כבר 
לחינם  )לא  ארוכה  תקופה 
שימוש  להגבלת  החוק  סומן 
כ'חוק  מתמודד  של  בכספו 
שבלאו  בגלל  וגם  ברקת'( 
הכי הוא הוזנח על ידי נתניהו 
חרף  האחרונה,  בממשלתו 
ההבטחות המפליגות למינויו 
שישראל  הרי   - אוצר  כשר 
ועשוי  שגוי  באופן  הימר  כץ 

לשלם במזומן.
אבל  יעיל  פוליטיקאי  כץ, 
נטול כריזמה, קיבל מנתניהו 

הצדקה  בלי  האחרונה  בקדנציה  האוצר  תיק  את 
ניתן  הליכוד  רשימת  בצמרת  מקומו  גם  ממש,  של 
של  נאמן  חייל  שהוא  המצביעים  תחושת  עקב  לו 
המפלגה ושל מנהיגה. רעשי הרקע שחולל בתקופה 
האחרונה, עשויים לפגוע אנושות במיקומו, לטובת 
נתניהו  אם  בפרט  יתר,  נאמנות  שהפגינו  ח"כים 

ימשיך להוביל את רשימת הליכוד.
החמישי  המקום  הוא  להרוויח  שצפוי  מי 
לוין, שמסתמן עד כה כשחקן  יריב  ברשימה, ח"כ 
אם  גדול  סוד  לא  בזירה,  ביותר  הממולח  הפוליטי 
מולו  שהתנהלו  החרדים  הכנסת  חברי  את  תשאלו 
במסעות המשא ומתן האחרונים. לא לחינם בחר בו 
נתניהו לנהל את סיעת הליכוד ולהוביל את הקרבות 
הלוחמני  דרעי  של  בהעדרו  אם  גם  באופוזיציה, 

תקשה עליו המשימה במעט.
אוצר  יחסי,  באופן  כריזמה  נטול  אולי  לוין, 
בחובו את כל שאר הסגולות המאפיינות את מנהיגי 
נחרץ  אידיאולוגי  קו  נאמנות,  קשיחות,  הליכוד: 
וחיבור חם ואוהד למסורת ולדת. בחדרי חדרים יש 
והמוקדמת  הזמנית  ההקפאה  לאחר  כי  שטוען  מי 
מעודף תחקירים שזכה לה ראש המוסד לשעבר יוסי 
ליום  נתניהו  על  המועדף  המועמד  לוין  נותר  כהן, 
מצביעי  בקרב  וכידוע,  לפרוש.  יבחר  אם  שאחרי, 
הליכוד, תמיכתו של נתניהו מהווה נכס אלקטורלי 
מחוץ  יהיה  כבר  עצמו  הוא  אם  גם  תקדים,  חסר 

לתמונה. 

בהסכמה בלבד
כפי  ביזארי  מחזה  זוכרים  לא  הכנסת  ישישי  גם 
יום שני: שר השיכון  שהתרחש בשעות הערב של 
זאב אלקין עומד על הדוכן, אחרי קרוב לשעה של 
נאום סיכום שנועד להעביר את הזמן כדי לגייס רוב 
השועל  גם  ושותק.   – במליאה  ההצבעות  לקראת 
התקשה  הנוכחית,  הקואליציה  מאדריכלי  הותיק, 

להאמין שהיא תהיה שברירית עד כדי כך.

משלוש יוצא אחת?

בשיחות אוף 
רקורד עם הח"כים 
החרדיים, הם 
מייחלים לבחירתו 
של נזרי, ובכדי לנמק 
זאת הם מצביעים על 
יושרו הפנימי, שהביא 
אותו בין השאר לצאת 
חוצץ נגד הקיצוץ 
בסבסוד מעונות היום 
לילדי האברכים באופן 
בו ניסה לעשות 
זאת שר האוצר - 
התנגדות שבסופו 
של דבר תרמה לא 
מעט להחלטת בג"ץ 
לדחות את הקיצוץ 
לשנת הלימודים 
הבאה. "לא מן 
הנמנע שהאמירה 
הישרה ההיא, 
שהכעיסה מן הסתם 
את איווט, עוד תעלה 
לו במשרה", אומר 
לנו אחד הח"כים

 מועדף על 
החרדים, 
המשנה 
ליועמ"ש רז 
נזרי | צילום: 
יעל עצמון, 
ויקיפדיה
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נכון, יש נסיבות מקלות של קורונה וחברי כנסת 
מימין ומשמאל שנדבקים בזה אחר זה, חלקם כבר 
בשנית. יש גם חוקים שמעצם טבעם נועדו לאתגר 
את הקואליציה ואת ספקטרום הדעות הרחב הכלול 
בה, כמו חוק האזרחות או חוק הגיוס, ועדיין, יתרון 
של אצבע בודדת במליאה, שדורש גם הוא תחזוקה 
תפעול  מאפשר  שלא  קלוש  יתרון  הוא  מתמדת, 

נורמלי והעברת חקיקה סדירה.
משכך, נאלצו ראשי הקואליציה גם השבוע להגיע 
להבנות עם האופוזיציה ולהסיר מסדר היום את כלל 
חוקים  ארבעה  למעט  הגיוס,  חוק  כולל  החוקים, 
כתיבת  לשעת  שנכון  כאלה,  חוקים  שני  מוסכמים. 
להצבעה  להגיע  צפויים  שלישי(  )בוקר  השורות 
במהלך היום, בהסכמה פה אחד, הם חוק הקורונה 

הגדול וחוק ימי בידוד לעצמאיים.
לחוק  להשחיל  האופוזיציה  הצליחה  אחד  הישג 
הקורונה, במהלך דיוני ועדת חוקה, ועל פיו יידרשו 
במצבי  הקורונה  בקבינט  להשתתף  בכירים  שרים 
הכנסת  חברי  פחות,  מכובסות  במילים  חירום. 
שהשתתפות  ליברמן,  איווט  האוצר  משר  דורשים 
הבולטים,  מתחביביו  אינה  הקורונה  בקבינט 
להפגין נוכחות בעל כורחו. בקואליציה לא אוהבים 
קבלת  את  הציבה  האופוזיציה  אבל  הניסוח,  את 
של  להסרתן  יעבור  בל  כתנאי  הזו  ההסתייגות 
אינספור הסתייגויות אחרות, שמפאת כובד משקלן 
הייתה הקואליציה מתקשה לדלג עליהן תוך הפעלת 

סעיף 98 המסורתי.
בוועדה,  החרדים  לח"כים  מגיע  הקרדיט 
נציגי  מארבעת  שניים  ארבל,  ומשה  מקלב  אורי 
האופוזיציה בוועדת חוקה. עם זאת, מתוך אחריות 
כוללת להתמודדות עם נגיף הקורונה, הם מבהירים 
כי גם אם הקואליציה תרצה לבצע אי אלו שינויים 

קלים בהסתייגות, הם לא יתעקשו על קוצו של יוד.

ועדה לענייני משהו
על  שיעיד  נוסף  לסימן  זקוקים  אתם  אם 
די  בממשלה,  השמאל  מפלגות  של  הדומיננטיות 
והחקירה  הבדיקה  ועדות  רשימת  על  תביטו  אם 
עשרה  בחמש  להקים.  הספיקה  שהיא  הממלכתיות 
הקדנציה  )כולל  ממשלה  כראש  כהונתו  שנות 
את  נתניהו  אישרה ממשלת   ,)96-99 הראשונה של 
)ועדת  מהן  שאחת  בלבד,  ועדות  שתי  של  הקמתן 

פיינשטיין לבדיקת מח"ש( לא הוקמה לבסוף.
בפחות משנה הספיקה ממשלת בנט להקים כבר 
פינקלשטיין  ועדת  נטויה:  היד  ועוד  ועדות  שלוש 
לבדיקת אירוע בריחת האסירים מכלא גלבוע, ועדת 

נאור )ע"ה( לבחינת האסון בהילולת הרשב"י וועדת 
בממשלה  השבוע  בתחילת  שאושרה  הצוללות, 
כמעט פה אחד, למעט ראש הממשלה עצמו שנמנע 
במסגרת  נגד,  שהצביעה  שקד  איילת  הפנים  ושרת 
התבדלות  לשדר  ונשנים  החוזרים  ניסיונותיה 

מהממשלה ומחבריה, תוך קריצה לימין.
ניסיונות  עם  ומעולם  מאז  מזוהה  ועדות  הקמת 
טיוח לצד 'החזקה בגרון' של אי אלו גורמים. בעולם 
מודרני, ועדה אינה כלי יעיל לפתרון סוגיה מדינית, 
לרוב  אלה  היו  בישראל,  כלכלית.  או  ביטחונית 
הקמת  ותמכו  שעודדו  בממשלה  השמאל  מפלגות 
מפתיע,  באופן  דאגה,  אל  ומשונות.  שונות  ועדות 
הסמכויות הניתנות לחברי הועדות לעולם לא יסכנו 

חלילה את מי שהממשלה חפצה ביקרו.
אבל העיסוק האובססיבי של הממשלה הנוכחית 
לסדר  מרצון  רק  נובע  אינו  חקירה  ועדות  בהקמת 
התפקוד  חוסר  בדימוס.  לשופטים  ג'ובים  כמה 
הן  הכושלת  ההתמודדות  האומיקרון,  מגפת  מול 
העובדה שמדינת  הכלכלי,  בפן  והן  הבריאותי  בפן 
מהמדינה  חודשים  שמונה  בתוך  הפכה  ישראל 
את  שמובילה  לזו  בעולם  הראשונה  המחוסנת 
בסיס  על  דעת  הסחות  דורשת  ההדבקה,  טבלאות 
קבוע. כותרות שיעסקו במחדלים – קיימים ושאינם 
את  להעסיק  עשויים  הקודמת,  הממשלה  של   –

הבוחר הישראלי ולהסיט את הביקורת המתעוררת.
מתוך רצון שלא להלאות את הקוראים המסורים, 
על  נרחיב  ולא  הצוללות,  עסקאות  לרזי  ניכנס  לא 
החקירה  ועדת  של  מדי  הספציפיות  הסמכויות 
שניתן  האישור  בדיקת  הפוליטי,  בדרג  )התמקדות 
מהבדיקה  גם  נתעלם  למצרים(.  צוללות  למכירת 
אביחי  היועמ"ש  ידי  על  נערכה  שכבר  המשפטית 
לפלילים  רמז  כל  מצאה  לא  ואשר  מנדלבליט 
נתניהו.  בנימין  לשעבר  הממשלה  ראש  מבחינת 
הביטחון  במשרד  מבכיר  ששמענו  את  רק  נתמצת 
לשעבר: "המאבק הוא על השליטה ברכש. במערכת 
שלהם  לידיים  הכוח  את  להחזיר  רוצים  הביטחון 

וגנץ עובד עבורם".

פגע-סוס
מוקד רעידת האדמה שזעזעה את ישראל השבוע, 
באזור  הטקטוניים  בלוחות  היה  לא  מטאפורית, 
שחוו  כפי  הסורי-אפריקני,  השבר  קו  המכונה 
אלא  ועפולה,  שאן  בית  טבריה,  תושבי  השבוע 
בהרצליה,  להפליא  היי-טקיסטי  משרדים  בבניין 
שם מתנהלת אחת מחברות לוחמת הסייבר והריגול 

.NSO הידועות בעולם – קבוצת

החברה,  של  הדגל  ספינת  הפגסוס,  תוכנת 
סלולריים  מכשירים  על  השתלטות  מאפשרת 
תוכנו,  כל  נלכד,  שהמכשיר  מרגע  ממרחק.  ניידים 
היסטוריית השיחות וההודעות, וכל הנעשה בו בכל 
התוכנה.  למפעיל  און-ליין  משודרים  נתון,  רגע 
יכולים  החרדי  בציבור  מעט  לא  בהם  מהרגעים 
הכשר  המכשיר  לנוכח  בסיפוק  לעצמם  לחייך 

והכמעט בלתי חדיר שברשותם.
התוכנה,  של  קיומה  עצם  אינו  הגדול  הסיפור 
המופלג  השימוש  אלא  מה,  זמן  זה  ידוע  שכבר 
האחרונות,  בשנים  ישראל  משטרת  בו  שעשתה 
ואשר נחשף השבוע בקול רעש גדול ב'כלכליסט'. 
בעקבות הפרסום הראשוני, הגיע גם שורה ארוכה 
מעורבות  את  שחשפה  נוספים,  פרסומים  של 
כמה  של  האישיים  למכשיריהם  בפריצה  התוכנה 
במסגרת  כולל  שונים,  ציבור  נציגי  ערים,  ראשי 

משפטו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו.
כדרכה של משטרת ישראל, היא מיהרה להתנער 
בלא  החל  מתחלפים.  תירוצים  בשלל  מאחריות 
וכלה בהשלכת האחריות  נברא המסורתי  ולא  היה 
לאשר  ההדק  על  קלה  שידה  המשפט,  מערכת  על 
לדעת  מוקדם  כמעט.  המשטרה,  של  בקשה  כל 
עדיין כיצד תשליך החשיפה על פרשות משפטיות 
עבודת  על  תשפיע  וכיצד  אלו  בימים  המתנהלות 
ולהבא  מכאן  נציגיה  שיקבלו  והיחס  המשטרה 
מהשופטים. וברוח הימים הללו, האם תקום ועדת 

חקירה שתבחן את ההתנהלות?
כשלג  לה  התנדפה  השבוע  המשטרה:  ואפרופו 
דאשתקד )דייקא( פרשת התקיפה החמורה של ח"כ 
עידית סילמן, שהחלה בקול רעש גדול ומסתיימת 
כצפוי בלא כלום. בסוף השבוע פורסם כי המשטרה 
מתכוונת לסגור את תיק החקירה ולמרות מחאותיה 
שאיש  הקואליציה,  ראש  יושבת  של  המאולצות 
להגנתה,  פומבי  באופן  נחלץ  לא  מפלגתה  מחברי 
נראה כי לא נותר עוד איש בישראל המאמין שהיא 

אכן הותקפה פיזית סמוך לתחנת דלק במודיעין.
בעצם  אינה  הבעיה  כאן,  נכתב  שכבר  כפי 
הפלגתה של סילמן על כנפי הדמיון, אלא בניסיון 
להכפיש מחנה שלם, בשיטות שמלוות את מדינת 
ישראל כמעט מאז הקמתה, עוד מימי רדיפת אנשי 
להדביק  הניסיון  דרך  עבור  והבגיניסטים,  האצ"ל 
למחנה שלם תווית של רוצחי רבין וכלה בהשמצה 
כמובן  שהגיע  אלמוני  תוקף  אותו  על  העדכנית 
יותר  אלים  אינו  בישראל  הימין  הימין.  משורות 
את  להשחיר  הכושל  הניסיון  ועל  השמאל,  מאשר 
פניו, מן הראוי לגבות מסילמן מחיר תדמיתי אישי.

הנאמן היחיד בצמרת. ח"כ יריב לוין עם ראש האופוזיציה | צילום: דוברות הכנסת

לוין, אולי נטול כריזמה 
באופן יחסי, אוצר 

בחובו את כל שאר 
הסגולות המאפיינות 

את מנהיגי הליכוד: 
קשיחות, נאמנות, קו 

אידיאולוגי נחרץ וחיבור 
חם ואוהד למסורת 

ולדת. בחדרי חדרים 
יש מי שטוען כי לאחר 

ההקפאה הזמנית 
והמוקדמת מעודף 
תחקירים שזכה לה 

ראש המוסד לשעבר 
יוסי כהן, נותר לוין 

המועמד המועדף על 
נתניהו ליום שאחרי, 

אם יבחר לפרוש. 
וכידוע, בקרב מצביעי 

הליכוד, תמיכתו של 
נתניהו מהווה נכס 

אלקטורלי חסר תקדים, 
גם אם הוא עצמו כבר 

יהיה מחוץ לתמונה
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

הוו מתונין בדין
"ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם: 
ַיֲעבֹד  ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ִעְבִרי  ֶעֶבד  ִתְקֶנה  ִּכי 
כא,  )שמות  ִחָּנם"  ַלָחְפִׁשי  ֵיֵצא  ּוַבְּׁשִבִעת 

א-ב(.
דרשו רבותינו )סנהדרין ז ע"ב(  דרש בר קפרא: 
מניין מה שאמרו רבנן )אבות פ"א מ"א( הוו מתונין 
בדין - דכתיב )שמות כ, כג( ְוֹלא ַתֲעֶלה ְבַמֲעֹלת ַעל 
ִמְזְּבִחי, וסמיך ליה )שמות כא, א( ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים 

ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם.
בהכנעה  אגודל,  בצד  עקב  ללכת  השופט  על 
ישנם  רבה,  במתינות  הדין  את  ולשפוט  ובענווה 
שופטים שנכנס בהם קצת כבוד ולכן הם ממהרים 

לפסוק את הדין וטועים. 
ִּדְרׁשּו  ֵהיֵטב  ִלְמדּו  יז(  א,  )ישעיה  הפסוק  על 
ִמְׁשָּפט ַאְּׁשרּו ָחמוֹץ ִׁשְפטּו ָיתוֹם ִריבּו ַאְלָמָנה, דרשו 
רבותינו )סנהדרין לה ע"א( אשרי דיין שמחמיץ את 
דינו, שמשהא את דינו ומלינו כדי להוציאו לאמתו 
ס"א  י'  סימן  חו"מ  יוסף  בבית  הובא  שם.  )רש"י 
ונפסק בשו"ע שם(, מסתכל ובוחן את כל הצדדים 

ואז זוכה להוציא דין אמת לאמיתו. 
***

בעניין זה מסופר שפעם אחת הגיע עגלון לבית 
מדרשו של הגאון מווילנא ואמר: "אני כהן, האם 

מותר לי לקחת גרושה?"
איתה  להתחתן  רוצה  שהוא  חשבו  התלמידים 
מפורש  פסוק  זה  ידיים:  בשתי  אותו  דחו  ולכן 
בתורה, ְוִאָּׁשה ְּגרּוָׁשה ֵמִאיָׁשּה ֹלא ִיָּקחּו )ויקרא כא, 

ז(, אסור לך לקחת גרושה!
יצא העגלון מבית המדרש ולפתע הגיע הגר"א, 
סיפרו לו התלמידים על המעשה המוזר שקרה להם 

מיד  גרושה.  לקחת  יכול  אם  ושאל  עגלון  שנכנס 
ויביאוהו  לעגלון  שיקראו  לתלמידיו  הגר"א  הורה 

בחזרה לבית המדרש! 
כשהגיע העגלון בחזרה שאלו הגר"א, מה כבודו 

שאל את התלמידים?
ענה  גרושה",  לקחת  יכול  אני  אם  "שאלתי 

העגלון בתמימות. 
"לאיפה אתה רוצה לקחת אותה? בתוך העיר או 

מחוץ לעיר?" שאל הגר"א. 
"בתוך העיר", ענה העגלון.

"אם זה בתוך העיר- מותר" השיב הגר"א, "אין 
בזה בעיה של ייחוד". 

התלמידים מיהרו לענות וחשבו שהעגלון רוצה 
להתחתן עם גרושה, דבר פשוט ומובן שאסור, לית 
הבין  הגר"א  אך  ע"א(,  מ  )ברכות  בשש  צריך  דין 
ברוב חכמתו ששאלתו הייתה אם יש בעיה של יחוד 
לקחת גרושה בעגלה, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב.. )מנוסח 
הקדיש(, ולכן ענה לו שאם זה באותה העיר במקום 
שיש אנשים אין בעיה )כמבואר בשו"ע אבן העזר 

סימן כ"ב ובנושאי כליו שם(. 
⋅⋅⋅

יהושע  רבי  דיסקין,  המהרי"ל  על  מסופר  וכן 
רואה  שהיה  עליו  מספרים  זיע"א,  דיסקין  לייב 
ברוח קודשו ויודע כמה עלים יש בכל אילן ואילן. 
כמה  ושאלוהו  לנסותו  אנשים  רצו  אחת  פעם 
 ,"973" הרב:  להם  אמר  פלוני..  באילן  יש  עלים 
5 עלים ובחזור  אח"כ הלכו אותם אנשים והורידו 
שאלוהו "רבינו, כמה יש עלים באילן הזה..", "כמה 
שאמרתי לכם קודם פחות חמש" השיב הרב בחיוך.

שכנה  שכנות,  שתי  בין  ויכוח  פרץ  אחת  פעם 
את  לה  גנבה  שהיא  חברתה  את  האשימה  אחת 
שייכת  הייתה  שהכביסה  היא  האמת  אך  הכביסה, 
לשכנה והיא לא גנבה, אלא שהכביסה הייתה מאוד 

דומה ובשל כך נגרם הטעות.
דיסקין,  המהרי"ל  לפני  השכנות  שני  הגיעו 
ביקש הרב לראות את השמיכה המכובסת, ולאחר 
שהתבונן בו היטב אמר לשכנה הטוענת: "השמיכה 
שלך נראית אחרת, את לקחת ממנה חוט מסוים כדי 
לעשות ממנו פתילה, ואח"כ חיברת את זה בחזרה 

ונשאר סימן, פה אין סימן..".
ככה זכו חכמי ישראל ברוח קודשם להוציא דין 
אמת לאמיתו, וזה נבעה מתוך חכמת התורה שהיו 
בה'  שנדבקים  עד  עליה  נפשם  ומוסרים  לומדים 

יתברך. 
⋅⋅⋅

מלבד ארבעת חלקי השולחן ערוך שעל כל דיין 
להיות בקי בהם, יש גם את השולחן ערוך החמישי, 
דעת  והמחשבה,  ההיגיון  הדעת  הפעלת  שהוא 
קנית מה חסרת )נדרים מא ע"א(. על הדיין להיות 
פיקח ולנסות לקרוא את כל התמונה מתוך הפרטים 

שנמסרים לו. 
נתנזון  יוסף שאול  רבי  מסופר על הגאון הגדול 
זיע"א, נולד בשנת ה'תק"ע ונפטר בשנת ה'תרל"ה 
הפוסקים,  מגדולי  היה  למניינם(.   1810-1875(
רבי  )לבוב(, חבירו של הגאון  רב הקהילה למברג 
)שש  ומשיב"  שו"ת-"שואל  בעל  קלוגר,  שלמה 

כרכים(.

חלקי  בכל  שעסק  אברך  אליו  הגיע  אחת  פעם 
משפט,  וחושן  עזר  אבן  בחלק  ובפרט  השו"ע 
להורות  שיוכל  כדי  לדיינות  סמיכה  לקבל  וביקש 
הסמוכה.הרב  בעיירה  כאב"ד  ולהימנות  כדיין 
השו"ע,  חלקי  כל  על  אותו  ובחן  בשמחה  קיבלו 
ונמצא האברך בקי וידען בכל סעיף בשו"ע, ממש 

בגדר "כל רז לא אניס ליה" )חולין נט ע"א(. 
בסיום המבחן אמר הרב לאותו אברך "ברוך ה', 
להיווכח  שמחתי  מכך  ויותר  אותך  לבחון  שמחתי 
שידעת לענות על כל השאלות, אך לפני שאעניק לך 
את תואר הסמיכה רציתי לדעת אם הנך מכיר גם את 

החלק החמישי בשולחן ערוך?"
)תהילים  ָּתָמהּו  ֵּכן  ָראּו  ֵהָּמה  נדהם,  האברך 
חמישי  חלק  שיש  שמע  לא  מעולם  הוא  ו(,  מח, 
חלק  מכיר  לא  שהוא  לרב  וענה  ערוך,   בשולחן 
"החלק  והסביר  בחיוך,  הרגיעו  הרב  כזה בשו"ע.. 
שאדם  לאחר  עצמו,  הדיין  של  הדעת  זה  החמישי 
איך  לדעת  צריך  הוא  השו"ע,  חלקי  כל  את  יודע 
משפטים  הרבה  יש  בפועל,  הדברים  את  ליישם 
והדרישה  החקירה  לאחר  אך  כפשוטים,  שנראים 
נוכחים לדעת ולגלות שהדברים לא כל כך פשוטים 
לביצוע. ובעת כזאת צריך הדיין להפעיל את חכמתו 

כדי להוציא את הדין לפועלו". 
הדורות  כל  במשך  ישראל  בחכמי  מצינו  וכך 
שבחכמה גדולה זכו להוציא דין אמת לאמיתו, והיו 
מחפשים דרכים שונות ומשונות כדי להציל עשוק 

מיד עושקו. 
כרצונו,  יתברך  רצונו  לעשות  שנזכה  רצון  יהי 

ונראה בקרוב בישועת ישראל השלימה, אמן. 



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

את העני עמך

 "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך"
)כ"ב, כ"ד(. יש שפירשו מה שנאמר: "את 
שאם  לומר,  הכתוב  שבא  עמך",  העני 
עומד לפניך עני ומבקש הלוואה או נדבה אזי תכניס 
עצמך לתוך מצבו הקשה של עני זה, וצייר לעצמך 
לחסדי  ונזקק  רח"ל  במקומו  היית  אתה  כאילו 
האחרים. וזהו "את העני עמך", שהעני יהיה אתך 
במחשבתך ובפנימיות לבך, ואז ודאי שתפתח את 

ידך ולבך לעמוד לימינו. 
משפטים  פרשת  שנסמכה  הטעם  ביארו  בזה 
לפרשת יתרו, כי כשם שהזהיר הכתוב שלא לשכוח 
מעמד הר סיני, וכמו שנאמר )דברים ד', ט'( 'השמר 
הדברים  את  תשכח  פן  מאוד  נפשך  ושמור  לך 
חייך',  ימי  כל  מלבבך  יסורו  ופן  עיניך  ראו  אשר 
כך נאמר גם לגבי המצוות שבין אדם לחברו שעל 
האדם לצייר ולהעמיד לנגד עיניו את הזולת וצרכיו 
יסורו מלבבו. כי כשאדם כואב עם  ולא  ומחסוריו 
זולתו, אזי הוא עושה מעשה, ובכך משנה את מצבו 

של חברו.
על אהרון הכהן נאמר: "ונשא אהרן את משפט 
כ"ח,  )שמות  תמיד"  ה'  לפני  ליבו  על  ישראל  בני 
שהוא  גדול  כהן  שאפילו  ברור,  בזה  הרמז  י"ב(. 

בנפשו  ידמה  לא  ישראל,  בעם  קדוש  הכי  האדם 
שיכול הוא להתבודד כדי לעבוד את ה', אלא שמות 
שבטי ישראל חקוקים לפניו תמיד, ועליו לישא את 
יחיד  עול בני ישראל על ליבו, ולהיות שותף לכל 

בעת צרתו וגם בעת שמחתו. 
מסופר שגבאי העיר בריסק הזדמנו פעם לביתו 
של הגר"ח מבריסק זצ"ל, ולחרדתם הבחינו ששרר 
הוסק,  לא  שהבית  הבינו  הגבאים  נורא.  קור  שם 
משום שלא היה בידי הרב כסף לקנות עצים להסקה. 
מיהרו הגבאים לשלוח לבית הרב מלאי של עצים 
כדי למלא את מחסן העצים שלו בכמות שתספיק 
לכמה חודשים, ובלבד שהבית יוסק. אולם כעבור 
זמן קצר כששבו לבקר בבית הרב התפלאו לראות 

שהבית נשאר קר כבעבר, ומאומה לא השתנה. 
על  וכששאלו  זו?  עובדה  לפשר  הגבאים  תמהו 
אזל  כבר  העצים  שמלאי  השיבה  הרבנית,  את  כך 
מזמן. כשנודע לרב שמחסן עציו מלא, הוא מיהר 
משם  ליטול  יכולים  שהם  העיר  לעניי  להודיע 
עצים לחימום בתיהם, ותוך שעות ספורות התרוקן 
המחסן לחלוטין, כך שלא נותר אף גזיר עץ להסקת 

ביתו של הרב.
לבית  לספק  והחליטו  עצה  הגבאים  טיכסו 

הודיעו  הפעם  אולם  עצים,  של  נוסף  מלאי  הרב 
מפורשות כי עצים אלו הינם רכוש הקהילה, וכי הם 
ניתנו לרב רק לשימושו האישי לחימום ביתו, ואין 
לבקר  באו  היום  למחרת  לאחרים.  לחלקם  רשות 
בבית הרב, על מנת לבדוק את מצב החימום שם. 
הוסק  לא  שוב  שהבית  גילו  הם  ההפתעה  למרבה 
כלל והקור חודר העצמות נותר כבעבר. מששאלו 
את הרבנית לסיבת הדבר? השיבה להם כי אכן הרב 
לא חילק את העצים לאחרים, שכן אז היה עובר על 
איסור גזל, אולם הוא לא רצה להשתמש בהם גם 

לעצמו, כל עוד העניים סובלים מקור...
אפשר שיבוא מאן דהוא לערער בדבר, ולטעון: 
וכי אם גם לרב יהיה קר, כלום יש בכך להקל מסבל 
מעין  שהתנהגות  היא  לדבר  התשובה  העניים? 
המצווה  ישראל.  אהבת  של  עצום  גילוי  מהווה  זו 
מחייבת  כמוך"  לרעך  "ואהבת  בתורה:  האמורה 
האחד  שכאשר  עד  יהודים,  בין  שותפות  תחושת 
זוהי צרת  נמצא במצוקה גם רעהו חש בה, כאילו 
עצמו. הוי אומר שהנשיאה בעול הזולת היא אהבת 

ישראל במיטבה.
הרב מפוניבז' סיפר שכאשר הגיע אל החפץ חיים 
בפעם הראשונה וביקש לפגוש בו, אמרה לו הרבנית 

שיהיה עליו להמתין מעט. תוך כדי ההמתנה שמע 
קול בכי מתחנן מעליית הגג. כששאל בבהלה את 
הרבנית האם קרה ח"ו דבר מה? ענתה לו שזהו קול 
בכיו של הרב המבקש רחמים בעד יולדת המתקשה 
ההחלטה  בליבו  גמלה  שעה  באותה  בלידתה. 
כל  נשגב  אדם  בו  ששרוי  מקום  בראדין.  להישאר 
כך, שצרת הזולת נוגעת עד כדי כך לליבו, לא יכול 

היה לעזוב.
"ואת  הפסוק:  את  זצ"ל  הרב  פירש  זה  פי  על 
גושנה".  לפניו  להורות  לפניו...  שלח  יהודה 
בית  לו  "לתקן  רש"י:  מפרש  כח(  מו,  )בראשית 
תלמוד, שמשם תצא הוראה". שאל הרב מפוניבז' 
להוראה,  תלמוד  בית  לייסד  צורך  היה  אם  זצ"ל: 
על  ולא  יהודה,  על  זה  תפקיד  הטיל  יעקב  מדוע 
מישהו אחר מן השבטים כמו יששכר שהיה ראש 
כך: שיעקב אבינו ראה אצל  והשיב על  הישיבה? 
למען  עצמו  את  להפקיר  מירבית  נכונות  יהודה 
"אנכי  ט(:  מג,  )שם  כך שהתבטא  כדי  עד  הזולת, 
אערבנו, מידי תבקשנו... אם לא הביאותיו אליך... 
כה  הזולת  שטובת  מי  הימים".  כל  לך  וחטאתי 

חשובה בעיניו, הוא אכן ראוי לייסד ישיבה...

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

האם טיפול ב PCS )גודש ורידי האגן, 
לנשים בגילאי 20-40, הגורם לכאבים 

ולורידים בולטים( יעזור לי רק בתקופה 
שלפני לידה? או גם בזמנים אחרים?

תשובה:

הטיפול בPCS אכן עוזר ומקל בעיקר 
בתקופה שלפני לידה. אבל הוא עשוי 

לעזור ולשפר את איכות החיים והבריאות 
גם כשאת לא לפני לידה, במיוחד במקרים 

בהם עמידה ממושכת מסבה כאבים, או 
נסיבות אחרות של כאבים באזור האגן.

שאלה:

בשבועות האחרונים נחשפתי כאן 
בהרחבה לנושא של PCS וגודש ורידי 

האגן, ואני תוהה למה לא סיפרו לי על 
הבעיה הזאת עד עכשיו? האם זו בעיה 

נדירה? היא נובעת מסיבות גנטיות?

תשובה:

המודעות לPCS ולטיפול הקל והמהיר 
באמבוליזציה היא עדיין נמוכה, גם בעולם 

הרפואי. רוב האוכלוסייה בגדול )וגם 
רופאים...( פשוט לא מכירים את התופעה.

עם זאת, חשוב להדגיש ש-PCS אינו 
עניין נדיר בכלל. להיפך, הוא נפוץ במיוחד 

בנשים לאחר לידות מרובות. יש גם 
מרכיב גנטי שגורם לורידים מורחבים 

והוא יותר נפוץ אצל נשים להן יש קרובת 
משפחה שגם היא סבלה מזה, אבל 

הגורם הדומיננטי ל-PCS הוא שינויים 
הורמונליים שמתרחשים בעיקר בתקופת 

טרום לידה.

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!

03-6162229 office@kav-itonut.co.il

שים וגברים כאחד
*המודעה פונה לנ

זה יכול 
להיות שלך

אנחנו 
מחפשים...

 InDesign :שליטה בתוכנות  חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 Illustrator, Photoshop ניסיון של שנתיים לפחות  עבודה 

בשעות גמישות - חובה

דרישות התפקיד:

דרישות התפקיד:

דרישות התפקיד:

מעצב/ת
דרוש/ה

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות   שליטה בחשבשבת חלונות - 

חובה  אחראית לקוחות, גביה  יכולת אירגונית, שירותיות 
ומקצועיות  שעות עבודה 9:00-17:00

מנהל/ת חשבונות

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

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

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

פקיד/ת גביה

 ניסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה  אסרטיביות, 
יוזמה, יכולת מכירה  כושר ביטוי מצוין  עבודה בסביבה 

נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים טובים

סוכני/ות מכירות

דרוש/ה

דרוש/ה

דרוש/ה
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לצד ההתקדמות המרשימה במגוון הפרויקטים שמקדמת 
נדל"ן',  ויזמות  פיתוח   – 'נתיב  קבוצת  אלה,  בימים  החברה 
גריידינגר,  שמחה  ר'  החרדי  העסקים  איש  של  בבעלותו 
החדש  המרכז  ד'.  שמש  בית  ברמת  החדש  למשכנה  עוברת 
יעניק שירות אישי לרוכשי דירות פוטנציאליים, המתעניינים 
בית  בעיר  החברה  שמעמידה  הפרויקטים  ממבחר  בדירה 
שמש. המשרד החדש ממוקם על ציר תנועה מרכזי בכניסה 
לשכונת רמת בית שמש ד', וזאת במטרה להעניק את השירות 
טפסי  מתקבלים  אלה  בימים  כך  בתוך  מרבית.  בנגישות 
על  העבודה  ו-ד'2-,  ד'1-  לפרויקטים  אכלוס(  )אישורי   4
פרויקט היוקרה 'נתיב ברמה' ברמה ד'3- ממשיכה להתבצע 

ורושמת  באינטנסיביות 
משמעותית  התקדמות 
'פסגת  פרויקט  בבנייה, 
בימים  מתחיל  כבר  נתיב' 
אלה את שיווקו של הבניין 
השלישי, ובמקביל נשלמות 

שיציע  ד'5-  בפרויקט  הקרקע  על  עלייה  לקראת  ההכנות 
בפרויקטים  להתקדמות  בנוסף  חדשות.  יח"ד  ל-1,000  מעל 
השנה  במהלך  החדשים,  הבניינים  של  והשיווק  השונים 
האחרונה אוכלסו מספר פרויקטים של קבוצת 'נתיב – פיתוח 
ויזמות נדל"ן', בהם: גני האלה, נוף ההר ופרויקטים נוספים. 

מתאפיין  בעיצומו,  נמצא  אלה  שבימים  האומיקרון  גל 
בשיעורי הדבקה גבוהים במיוחד וכתוצאה מכך, גורם לפגיעה 
המספרים  המדינה.  אזרחי  של  החיים  בשגרת  פשוטה  לא 
אתגר  מייצרים  והמבודדים,  המאומתים  של  התקדים  חסרי 
כלכלי לא פשוט למשקי בית ולעסקים רבים, שחווים ירידה 
בהתחייבויות  לעמוד  ליכולתם  וחשש  בהכנסות  משמעותית 
הבנק  ללקוחות  לאפשר  מנת  על  עצמם.  על  שנטלו  כספיות 
מזרחי- אלה  בימים  יוצא  בשלום,  הזו  התקופה  את  לצלוח 

רלבנטי  המתווה  הלוואות.  לדחיית  מיוחד  במתווה  טפחות 
ללקוחות משכנתא, לבעלי חשבון עו"ש ולעסקים קטנים.

החודשי  ההחזר  להקטין  אפשרות  משכנתא:  לקוחות 
עצמאי,  באופן  התהליך,  את  לבצע  המעוניינים  ל-50%.  עד 
באתר הבנק, באמצעות חיפוש: 'הקטנה זמנית של תשלומי 
המשכנתא'. משקי בית: דחייה או פריסת ההלוואה. עסקים 
המוגדרים  עסקיים  ללקוחות   - ההלוואה  דחיית  קטנים: 
בבנק 'עסקים קטנים', יאפשר הבנק דחייה של קרן ההלוואה 

לתקופה של עד 12 חודשים. 
פניות בעניין הלוואות צרכניות של משקי בית או עסקים 
בהתאם  החשבון,  מתנהל  שבו  בסניף  תטופלנה  קטנים, 

לשיקולים ולתבחינים שעל-פיהם מאושרות בקשות אשראי.

ימים אחרונים להצעה מיוחדת

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

מרכז המכירות של קבוצת 'נתיב – פיתוח ויזמות נדל"ן' עובר למשכנו החדש ברמת בית שמש ד'

תנופת הבנייה נמשכת

מתווה מיוחד לדחיית הלוואות

מבושל ,מתובל וטעים במיוחד! 

תשכחו מכל מה שסיפרו לכם על ארבעס: פרי 
מבורך, המותג האהוב והמוכר, יוצא בהשקה 

חגיגית ומיוחדת של "ארבעס". הארבעס, המוכר 
לכולנו משמחת ה"שלום זכר", הפך כבר מזמן 

ללהיט המככב בכל סעודת שבת, מפגשי ליל 
שישי ובכל אירוע או חג. הכנתו של הארבעס 

דורשת תשומת לב והשקעה רבה, אך מהיום אין צורך יותר לעמוד 
שעות במטבח ולבשל ארבעס עד השעות הקטנות של ליל שישי, 

או לחילופין לעמוד בתור במעדניה. פרי מבורך דאגו עבורכם 
לארבעס איכותי במיוחד בטעם של בית.  חומוס טעים ומבושל 

בתוספת מלח ופלפל ללא חומר משמר וללא תוספת סוכר. קונים 
ארבעס של פרי מבורך, מנערים קלות , מסננים ומגישים.

שקיות זיפר עם סליידר

סנו משיקה מהדורה חדשה 
של שקיות הזיפר שמגיעות עם 

סליידר- סוגר פלסטיק המשמש 
לסגירה ופתיחה חוזרת של 

השקית ומאפשר אטימה מוחלטת 
לשמירה על הטריות ולנוחות אחסון 

מקסימלית, בצורה קלה ונוחה במיוחד. שקיות זיפר עם סליידר 
של סנו סושי עברו תהליך אישור למגע עם מזון לשמירה על 

היגיינה ואיכות המזון. השקיות מעוצבות, שקופות ומכילות אזור 
ייעודי לכתוב את תיאור התכולה ותאריך האחסון או ההקפאה 

למקסימום פרקטיות. סנו סושי שקיות זיפר עם סליידר מגיעות 
בשני גדלים: מידה L )26*27 ס"מ( באריזה שמכילה 15 יחידות 

– ומידה M )17*20 ס"מ( באריזה שמכילה 20 יחידות. מאושרות 
ע"י בד"ץ העדה החרדית וכשרות לפסח כל השנה! להשיג 

ברשתות השיווק ובאתר 'סנו עד הבית'.

חגיגת חטיפים

אסם יצרנית החטיפים 
הגדולה בישראל המובילה 

את שוק החטיפים כבר 
שנים רבות, מחממת 

לנו את החורף הקר עם 
חגיגת חטיפים חדשים וטעימים. חטיפי אסם החדשים מציעים 

טעמים חדשנים וחוויות אכילה מרגשות ומפתיעות שחייבים 
לנסות. ומה כיף יותר בחורף מלשבת בבית החמים ולנשנש חטיף 

כייפי וטעים?! בין המוצרים החדשים במהדורה מוגבלת: במבה 
אינסייד אאוט, ביסלי מיקס- קראנצ' ובלאגן. ביסלי קראנצ' 

מיקס 150 גרם, ביסלי בלאגן מיקס 150 גרם , אפרופו לחם שום. 
להשיג בכל רשתות השיווק.

קציפת פרי היישר מהטבע

 )FROOP( סדרת מולר פרופ
של המותג הבינלאומי 'מולר' 

בולטת מבין מוצרי היוגורט 
הקיימים בשוק היוגורט בשל 

תכונתה הייחודית  – שכבת 
קציפת פרי אוורירית במגוון טעמים על יוגורט קרמי מפנק. 

הקציפה עשויה מהפירות האיכותיים ביותר, ללא חומרים 
משמרים. מחלבת מולר האירופאית שומרת את סוד יצור 

הקציפה, אותה מכינים מפירות מובחרים וטריים שבאמצעות 
טכנולוגיה חדשנית ומתקדמת הופכים לקציפת פירות טעימה 
ואיכותית. לאחרונה השיקה מולר מהדורת חורף מיוחדת לזמן 

מוגבל של שני טעמים חדשים בסדרת מולר פרופ – רימון-תפוז 
ותפוח-קינמון.

בייגלה כפיות בטעם צ'ילי פיקנטי

אסם משיקה מהדורה מיוחדת - בייגלה כפיות 
בטעם צ'ילי פיקנטי. בסדרת בייגלה כפיות 
האהובה קיימים כיום שני טעמים: בייגלה 
כפיות בסגנון כפרי ובייגלה כפיות בסגנון 

איטלקי. המהדורה החדשה זמינה על המדפים 
החל מהחודש ונועדה לרגש ולהפתיע את 

צרכני הבייגלה עם טעם חדש - פיקנטי, עוצמתי ומתובל. סדרת 
בייגלה כפיות הושקה לראשונה לפני כשנתיים ויצרה חווית צריכה 

חדשנית בעולמות הבייגלה.  בייגלה כפיות בטעם צ'ילי פיקנטי 
באריזת 300 גרם: כשר פרווה – בד"צ העדה החרדית, רבנות 

מקומית יקנעם. ניתן להשיג בכל רשתות השיווק.

רגעים מתוקים של חורף חם 

במיוחד לימים חורפיים אלה, ל'שחר 
העולה' יש עבורכם מתכון פשוט ומפנק 

במיוחד לשוקו-השחר חם וטעים שיכניס 
אתכם לאווירה חורפית המחממת את 
הלב. כמה פשוט? מחממים כוס וחצי 

חלב עם שליש כוס ממרח 'השחר העולה' 
לבחירתכם בסיר וטורפים תוך כדי בלי 

הפסקה. מוזגים לכוסות וזהו, מתפנקים! בסדרת 'השחר העולה' 
למהדרין תוכלו למצוא: ממרח פרווה בטעם שוקולד וממרח 

חלבי בטעם שוקולד בכשרות בד"ץ העדה החרדית לימות השנה, 
ממרח חלבי בטעם שוקולד בכשרות בית יוסף בכשרות בד"ץ 

העדה החרדית, ללא צבעי מאכל, ללא כולסטרול וללא חומרים 
משמרים, אבקת קקאו במשקל 150 גרם ו-500 גרם, וצמקאו- 

לבישול ולאפייה.

כל הטוב הזה מחכה לכם

קונים בסניפי בר כל טוב ברחבי 
הארץ ונהנים מכל הטוב. מבצע 
כאסח לאורך כל השבוע: שניצל 

עוף קפוא עטרה/שוקיים עוף 
קפוא קהילות ב- 24.90 ₪ לק"ג, רסק עגבניות 100 גר' מעולה 

10 ב- 10 ₪, מיץ ענבים יקבי ציון ב- 8.90 ₪. מגוון מוצרים 
בהנחות ענק בימים שלישי-רביעי כ"ג-כ"ד שבט )25-26.1( 

כגון: לחם דגנים 750 גר' ברמן ב- 8.90 ₪, גבינה צהובה מגורדת 
נועם 500 גר' ב- 22.90 ₪, עד חצות עלית 3 ב-25 ₪, מגוון מוצרי 

זוגלובק 2 ב- 41.90 ₪, טורטייה מעולה 2 ב- 25 ₪ , ברנפלקס 
תלמה ב- 15.90 ₪, יין גן עדן ב- 17.90 ₪, תה הגן הקסום 2 

ב-27 ₪, צלחות 1 ק"ג מעולה ב- 29.90 ₪, נוזל לרצפות טאצ' 
4 ליטר ב- 8.90 ₪, פרסיל ג'ל 2.5 ליטר סוגים שונים ב- 24.90 

₪, אקונומיקה מבושמת 4 ליטר ב- 7.90 ₪ ועוד. וכמובן לקראת 
שבת מבצעי "מי שטרח" בימי חמישי ושישי כ"ה-כ"ו שבט 

)27-28.1( לדוג': דג פילה סלמון ב- 59.90 ₪ לק"ג, וופל לואקר 2 
ב- 18 ₪, חמאת בוטנים מעולה ב- 8.90 ₪, סוכריות ג'לי מעולה 

ב- 14.90 ₪, כוסות לשתיה קרה 70 יח' 2 ב- 10.90 ₪ ועוד.

יוצאים לטייל עם הילדים בבוץ?

החורף בשיאו וזה בדיוק 
הזמן לצאת עם הילדים 

לדלג בין השלוליות ליהנות 
ממשחק שובב בבוץ ובעיקר 

לאסוף חוויות ילדות שלא 
יישכחו לעולם. והכתמים? 

אל דאגה, אבקת הפלאים של 
וניש מולטי פאואר תסיר את כל הכתמים כמו שרק היא יודעת. 
וניש מולטי פאואר, האבקה המנצחת עם הנוסחה העוצמתית 
שמסירה כתמים קשים, מנטרלת ריחות והכי חשוב שומרת על 
צבעוניות הבגדים, תסיר את כל הכתמים ותיתן לבגדים מראה 

חיוני לאורך זמן. מה שצריך לעשות הוא להוסיף לכל מכונה 
אבקת וניש מולטי פאואר בנוסף לחומר הכביסה בו משתמשים  

וליהנות מבגדים נקיים ורעננים לאורך זמן!

קר לכם?

בואו להתחמם במבצעים 
בכל סניפי הרשת של 

נתיב החסד בהם תהנו 
מחוויית קנייה, מבחר 

ענק ומגוון של מוצרים, 
מחירים הכי משתלמים וזה עוד לפני שתשמעו על המבצעים. 
בימים שני עד רביעי כ"ב-כ"ד בשבט )24-26.1( מגוון רחב של 

מוצרים במבצע: משקאות חלב 1 ליטר יטבתה 2 ב-18 ₪, שמנת 
מתוקה להקצפה 2 ב- 10 ₪, קמח מנופה מעולה 2 ב- 10 ₪, 

רבע לשבע 2 ב- 17.90 ₪, שלישיית קפה שחור עלית ב- 17.90 
₪, שמן קנולה 'המעולה' 2 ב-17.90 ₪, כוסות יהלום 25 יח' 2 

ב-10 ₪, כרעיים/שוקיים קהילות ב- 27.90 ₪ לק"ג ועוד. בנוסף 
מבצעים חמישישי חסכוני לכבוד שבת בימים חמישי ושישי 

כ"ה-כ"ו בשבט )27-28.1(  לדוג': מיץ ענבים 1 ליטר של מעולה 
9.90 ₪, דג מושט אדום גרופ 2 ק"ג ב- 45 ₪, שקדי מרק 400 

גר' של מעולה 2 ב-12.90 ₪, נוזל כלים פיירי ב-6.90 ₪. מבצעים 
בלעדיים לחברי מועדון בימים שני עד שישי כ"ב-כ"ו בשבט )-24
28.1(: תה ויסוצקי ירוק ב-17.90 ₪, חומוס צבר 700 גר' ב-8.90 

₪, קטשופ אסם ב-7.90 ₪, שריר מס' 8 קפוא/גולש קפוא עטרה 
ב- 39.90 ₪ לק"ג. עדיין לא חברי מועדון של "נתיב החסד"? זה 

הזמן להצטרף למועדון המשתלם ביותר.

חודש של "הצעות מיוחדות" עומד לקראת 
סיומו. ואיקאה מזמינה אתכם לנצל את הימים 
בהנחות  מוצרים  ממגוון  ולהנות  האחרונים 
המיוחדת"  ה"הצעה  במסגרת  משתלמות. 
ועיצוב  ריהוט  מוצרי  מבחר  איקאה  מציעה 
בהנחות מיוחדות, לרגל החלפת והתחדשות 
חדשים.  מוצרים  אלפי  וקליטת  המגוון 
חנויות  בכל  מוצעות  המיוחדת"  "ההצעות 
במסעדות  וכן  המחלקות  במגוון  הרשת 
החנות ובחנות השבדית. המוצרים מופיעים 
ללקוחות  ומאפשרים  מיוחדת"  כ"הצעה 
ממחלקות  הנחה  אחוזי  מעשרות  ליהנות 

ת  ו ר ח ב נ
ריהוט,  כגון: 
 , ן ו ס ח א
כלי  טקסטיל, 
אוכל והגשה, 

אביזרי ילדים, שינה, אבזור ועוד.  ההצעות 
המיוחדות ניתנות בכל חנויות הרשת, אולם 
בעקבות זמינות שונה של מלאים בכל חנות, 
יש להקפיד ולהתעדכן באתר החברה, ברמת 
התאריכים  בין  חנות.  בכל  המוצרים  זמינות 
הימים  נצלו את    .)3-31.1( א'- כ"ט בשבט 

האחרונים.

מסיימות לימודי ריפוי בעיסוק
סיום  יום    - התקיים  מבחר  במכללת 
כאן"  מתחיל  הזה  "השביל  בנושא  מרגש 
מטעם  בעיסוק  ריפוי  מסלול  לסטודנטיות 

אוני' חיפה.
ה-   המחזור  של  ד',  שנה  סטודנטיות 
מבחר  במכללת  בעיסוק  ריפוי  14במסלול 
התאספו באופן מקוון עם סגל המרצות וצוות 
הנהלת מבחר לסדנת סיום – הזדמנות להכרת 
הטוב והעצמה לעשיה המקצועית העתידית 
התואר  ולסיום  הגמר  לקו  המתקרבות  של 
טעם  בטוב  הנחתה  המפגש   את  הראשון. 
גב' שלי מרכוס המתאמת האקדמית במבחר, 
הפקולטה  בעיסוק-  לריפוי  החוג  מטעם 
באוניברסיטת  והרווחה  הבריאות  למדעי 
מרגשים,  בדברים  היום  את  פתחה  חיפה. 
ד"ר לירון לאמאש יו"ר התוכנית, את ברכת 
יעקובוביץ,  הרב  העניק  לתלמידות  הדרך 
וברכה  תורה  בדברי  מבחר  מכללת  מנכ"ל 
הלימודים  שנות  לאורך  הרבה  השקעתן  על 
עד הגעתן לשלב כה מרגש – שלב הסיום . 
כמו כן ברכה את הסטודנטיות גם גב' ברכי 

גוטרמן, מנהלת תכניות נשים במבחר.
הכינוס  את  סיימה  מרכוס,  שלי  גב' 
היציאה  לקראת  ועצות  לדרך  צידה  בהצגת 
יסיימו  זה  במחזור  "גם  האמיתי':  ל'עולם 
בעיסוק  מרפאות   25 מ-  למעלה  בעז"ה 

הצלחתן  )לאחר 
במבחן הרישוי(, כולן 
וידע   הבנה  בעלות 
הכלה  קשר,  בבניית 
לזולת   ואמפטיה 

השואפות לסייע ולקדם המטופל, עם יכולת 
מופלאה של אנליזה, ניתוח, ראיית המכלול 
ותיעדוף תכנית טיפולית, ובעז"ה תשתלבנה 
 – מגוונים  עבודה  במקומות  הבוגרות 
של  במסגרות  והחינוך,  הבריאות  במערכות 
ספר,  ובתי  ילדים  גני  ומרפאות,  חולים  בתי 
בתי אבות, מרכזי שיקום ומרכזים קהילתיים. 
הילד  בהתפתחות  המשך  חלב,  מטיפות 
מקצוע  הזהב...זהו  בגיל  וסיוע  טיפול   ועד 
יכול בקלות לשנות את העולם בעבור  אשר 
סיפוק עם המון  מישהו, שזה אומר –הרבה 

אחריות!  
אם גם את שואפת להגיע למקצוע מתגמל 
עם סיפוק וללמוד בסביבה חרדית איכותית 
בלי להתפשר בדרך, מוזמנת ליעוץ לימודים 
תנופת  עם  במכללת מבחר ממשיכים  אישי. 
לשנת  הרישום  את  ומתחילים  הלימודים 
מהמכינות  באחת  מקום  לשריון  תשפ"ג. 
הנפתחות בקרוב ולבדיקת התאמתך למגוון 
המסלולים במכללה התקשרי: 03-5726106.
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למעלה  לפני  ברק  בבני  הוקם  תושיה  מרכז 
והתרחב  גדל  המרכז  האחרונה  ובשנה  מעשור 
ע"י  ושת"פ חדשים שהוכנסו  יוזמות  זאת עקב 
הרב איסר שפריי אשר מנהל את המרכז. אחת 
היוזמות הבולטות היא הקמת מרפאת סמכות-
מרכז הדרכה וטיפול להורים לשיקום הסמכות 
היחידה  עם  בשת"פ  פועלת  המרפאה  ההורית. 
מרכז  צוות  שניידר.  החולים  בבית  המקבילה 
תושיה מונה כיום כ-14 אנשי טיפול, מדריכים 

במקצועות  השכלה  בעלי  כולם  ותומכים 
הטיפול וכולם אף עברו הכשרה מיוחדת בגישת 
הרב  עי  מנוהלת  המרפאה  החדשה.  הסמכות 
כהן  צחי  מר  הוא  הקליני  והמנהל  איסר שפריי 
עו"ס קליני מומחה לטראומה במרכז ההדרכות 

שניידר.
את  להגדיל  והצורך  הפניות  ריבוי  לאור 
צוות המרפאה הוחלט לצאת בתוכנית הכשרה 
ייחודית המיועדת לאנשי חינוך וטיפול ותיקים, 

לשמש  התלמידים  יוכשרו  התוכנית  במסגרת 
הורית.  סמכות  ומדריכי  מוסמכים  כמגשרים 
מלא  פעולה  בשיתוף  הינה  ההכשרה  תוכנית 
מסוגו  ייחודי  שת"פ  זהו  גבים,  גומא  מכון  עם 
עם המגזר החרדי במסגרתו יוכשרו התלמידים 
כמדריכי סמכות וגישור חינוכיים. בנוסף בוגרים 

שימצאו מתאימים ישתלבו בעבודת המרפאה.
נוספים:  פרטים  וקבלת  קשר  ליצירת 

073200333

הזדמנות חורפית 

גם בשמחות הקטנות

טעם ירושלמי בגוש דן

מתחדשים

בשורה בעולם הלידה: טבע, חוויה ורוגע
בשיבא הופכים לך את הלידה לחוויה טובה 
המצוידים  חכמים  חדרים  עם  יותר  ורגועה 
המאפשרות  החדשניות  הטכנולוגיות  במיטב 
לך לבחור לצפות בתכנים מרגיעים המשלבים 
של  לפלייליסטים  להאזין  טבע,  של  אלמנטים 
עצמת  את  להתאים  שונים,  בסגנונות  מוזיקה 
בהדרכות  לצפות  ואף  בחדר  התאורה  וסגנון 

מקצועיות שונות המסייעות לתהליך הלידה.
ושירות  שיווק  אגף  מנהלת   – חשין  קרולין 
בשיבא מספרת על המהלך הייחודי והחדשני: 
"שיבא מוביל עם מענה רפואי מקצועי מוביל 
בישראל ואף דורג בשנים האחרונות שוב ושוב 
ברשימת עשרת בתי החולים הטובים בעולם! 
גם בתחום הנשים מתהדר בית החולים לנשים 
ברמה  רפואיים  טיפולים  עם  בשיבא  ויולדות 
ועם  ניסיון  עתיר  רפואי  צוות  עם  בינלאומית, 
רפואית.  סיטואציה  לכל  למענה  אפשרות 
טובת היולדת עומדת למול עיננו ואנו בטוחים 

שהדבר יהיה לתועלת וישדרג באופן משמעותי 
את חוויית הלידה".

יולדות  שיווק  מנהלת   – מנדלבוים  שירה 
שניהלה את פרויקט החדרים החכמים: "מגוון 
רחב  הוא  יולדת  כל  בפני  העומדים  התכנים 
סאונד  וידאו,  הכוללות  אווירות  מגוון  ומציע 
התורמות  הדרכות  גם  ישנן  מרגיעה.  ותאורה 
לקידום והקלה על תהליך הלידה והן כוללות: 
תרגולי  מודרך,  דמיון  נשימות,  הדרכת 

מיינדפולנס ועוד. הנשים שילדו בחדרי הלידה 
יותר  וקלה  רגועה  לידה  על  החכמים מדווחות 
ואין ספק שהאפשרות המדהימה הזו של לידה 
בעולם  ממש  של  בשורה  מהווה  חכם  בחדר 

הלידה".
יולדת  כל  החכמים  הלידה  לחדרי  בנוסף 
ולקבל  צחוק  בגז  להשתמש  לבחור  יכולה 
סיני,  דיקור  כמו  רפואיים  פארא  טיפולים 
הם  שגם  תשלום,  ללא  ועוד  רפלקסולוגיה 

מסייעים לתהליך הלידה. 
בבית החולים לנשים ויולדות בשיבא מוצעות 
כשרות  ארוחות  מצוות  שומרות  ליולדות 
כהלכתה,  שבת  לשמירת  תנאים  למהדרין, 
למלווים  הלנה  פתרונות  שוטף,  הלכתי  מענה 
בשבת ואף מתאמת קהילה זמינה באופן אישי 
יעל  הגברת  עם  קשר  ליצור  ניתן  פניה.  לכל 

קרישבסקי במס' טלפון: 052-666-7991

עונת החורף הקרה, על מזג האויר המופלא 
הסרת  לטיפולי  ביותר  המתאימה  היא  שבה, 
חלון  את  לנצל  אותך  מזמינה  וולף  דבי  שיער. 
ואחרון  נוסף  שבוע  ומעניקה  הייחודי  הזמן 
למבצע החורפי – חבילת הסרת שיער ב-188 ₪ 
לחודש בלבד. המיקום הגבוה של רשת מכוני 
בישראל  הלייזר  בתחום  כמובילה  וולף  דבי 

נובעת משילוב מנצח של צוות מקצועי ומנוסה 
ומכשור מתקדם ובטוח. מוזמנת בחום לנצל את 
השבוע האחרון למבצע החורפי ולקבל חבילת 
וולף:  דבי  סניפי  ישוב.  שלא  במבצע  טיפוח 
ירושלים - עם ועולמו 3 )כנפי נשרים(, בני ברק 
- ר' עקיבא 74 קומה א', מודיעין עילית - מרכז 

קסם ובמספר 1700-500-401.

זו  אם  בין  בחיים,  רגע  בכל 
מילה  ברית  מצווה,  בר  חתונה, 
אחרים,  משמחים  אירועים  או 
עם  איתכם  תמיד  מרכנתיל  בנק 
והצעות  מותאמים  שירותים 
זה  עכשיו  אישית.  מותאמות 
לבנק  לעבור  ניתן   – פשוט  כבר 
שירותים  מסל  וליהנות  ב'קליק' 
ייעודיים שיותאמו בדיוק לצרכים 
שלכם. בנק מרכנתיל, הפועל כבר 
שנים רבות בקרב הציבור החרדי, 

הייחודיים  צרכיו  את  היטב  מכיר 
השירותים  את  לו  ומתאים 
מיטבי.  באופן  הבנקאיים 
מרכנתיל מספק ללקוחותיו מגוון 
רחב של שירותים בנקאיים לסיוע 
משמעותיים  באירועים  וליווי 
בחיים  כולל באירועים משמחים 
הסובבים את המשפחה החרדית. 
זו  אם  בין  בחיים,  רגע  בכל 
מילה,  ברית  מצווה,  בר  חתונה, 
אחרות  ושמחות  ברכות  שבע 

לאורך  משפחה  כל  העוטפות 
איתכם.  תמיד  מרכנתיל  החיים, 
עכשיו, אחרי רפורמת ניוד בקליק 
מעבר  לבצע  ניתן  הבנקים,  בין 
וליהנות  ב'קליק'  מרכנתיל  לבנק 
מיידית מסל השירותים של הבנק 
בהתאמה אישית לכל לקוח. בנק 
טכנולוגיה  בין  משלב  מרכנתיל 
ידי  על  אישי  ושירות  מתקדמת 
עוברים  כיצד  לפרטים  בנקאים, 

בנק, פנה לבנקאי בסניף.

השלטים  הכבישים,  השבילים,  הדרכים,  כל 
– מובילים לירושלים! כך מתנגן השיר המוכר. 
אל  ירושלים  את  מובילה  גולדיס   – והפעם 
הידועה  הגורמה  מעדניית  גולדיס,  המרכז! 
שלה,  והעשיר  היוקרתי  הירושלמי,  בניחוח 
לכולם  ומנגישה  יעדים  של  חדש  עולם  מגלה 
את טעמיה העשירים! גולדיס ידועה בתפריטיה 
השונים והמגוונים הכוללים בין היתר תפריטי 
טריים,  אמצ"ש  תפריטי  חגיגיים,  וחג  שבת 
מגשי אירוח מפנקים, מגדניית bakery עשירה, 
אקסלוסיבית  גימור  ברמת  אירועים  עריכת 

סביב  אקטואליים  תפריטים  מגוון   – וכמובן 
החורף  של  בעיצומו  היהודי.   השנה  מעגל 
הקר וכדי להרחיב את מעגל הנהנים מהתפריט 
החם, יוצאת גולדיס במסע הנגשה של הטעמים 
על  ומכריזה  המרכז  תושבי  לכלל  המופלאים 
אליכם  עד  משלוח  הזמנת   - דופן  יוצא  מבצע 
מתרשמים,  אתם  בלבד!   ₪ ב-39  הביתה 
כבר  והמשלוח  ומזמינים,   – בוחרים  טועמים, 
גולדיס  של  המשלוחים  שירות  בדלת!  נוקש 
או    goldys.co.il באתר-  עבורכם  זמין 

בטלפון- 02-5384534 או 0548420520.

חדשנות בינלאומית בחדרי הלידה החכמים של שיבא: תאורה, מוזיקה, אווירה והדרכות לפי בחירה אישית.

מפגשי הדרכה לסמכות הורית במרכז תושיה • לראשונה: "שת"פ ייחודי בין מכון גומא גבים למרכז תושיה" במסגרתו הוקמה תוכנית הכשרה ייחודית להסמכת 
מדריכי סמכות וגישור חינוכיים • מנהל מרכז תושייה הרב איסר שפריי: נוכחנו לראות כי יש ביקוש אדיר למפגשי סמכות הורית אותם אנו מעניקים"

חווים קשיים בחינוך ילד? מרגישים אבודים? אנחנו כאן בשבילכם

מותג האיפור הבינלאומי 
IL MAKIAGE משיק: 

 BLACK CARD מסקרה
- מרימה, מעגלת 

ומאריכה, מחיר השקה: 
99 ₪ במקום 139 ₪ 
ואייליינר טוש עמיד 

 ,BLACK CARD - במים
מחיר השקה: 98 ₪ 
במקום 119 ₪. ניתן 

 IL להשיג ברשת חנויות
MAKIAGE ובאתר

הטישו הרך בעולם 
בקופסה בעיצוב 
פרימיום: קלינקס משיק 
את Ultra Soft, טישו רך 
במיוחד המסייע להגנה 
על עור הפנים בשימוש 
יום-יומי

רשת לי קופר קידס 
במבצע חורף 1+1 
 במתנה 
עד ה- 31.01.22

מותג הטיפוח הבינלאומי 'גרנייה' מרחיב את סדרת 
BIO ומשיק: קרם לילה על טהרת שמן הלבנדר 

וחומצה היאלורונית פורמולה טבעונית המפחיתה 
במראה הקמטים, משקמת, משיבה חיים וגמישות 
לעור במשך הלילה. מחיר מומלץ לצרכן: 54.9 ₪

TR יוצאת במבצע 
אטרקטיבי במיוחד 
לרמקולים מוגברים של המותג 
השוודי :Audio Pro 17% הנחה על מגוון 
 www.tres.co.il דגמים. ניתן לרכוש באתר היבואן
באולם התצוגה ואצל המשווקים המורשים

חדש: אמריקן 
טוריסטר משיקה 

צמדים של מזוודות עם 
4 גלגלים, צבעוניות 

ובשלוש מידות. החל 
מ – 625 ₪ עד - 770 
₪ ניתן להשיג ברשת 

חנויות סמסונייט 
ובחנויות הנבחרות

מבצע משפחתי 
 :SCOOP ברשת
נעלים ותיקים 

מקולקציית חורף 
 2022 ב-19.90 ₪ 

 עד 99.90 ₪ 
המבצע תקף לכל 
המחלקות: נשים, 

 גברים וילדים. 
 תוקף המבצע: 

 החל מה- 23.1.20222 
עד ה- 2.2.2022

עד 50% על כל החנות ברשת 
 המתנות ג'נטלמן. 

בין המבצעים הבולטים: שעון 
Armani במקום 999 ₪ 499 ₪, 

שעון יד לגבר Fossil במקום 
 599 ₪, 299 ₪ באתר 

וברשת ג'נטלמן



דירות 
למכירה

כ”ד שבט- כ”ה שבט תשפ”ב
26/1/22-27/1/22

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 

 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(_____________________________________________

דופלקסים

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 3.5 

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, מסודרת, 
1,750,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756

)45-45(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

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

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

 דופלקס יוקרתי ברמה 
גבוהה ביותר! כ- 170 

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

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

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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

תיווך אשכנזי
058-5558815)5-6(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

 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(_____________________________________________

  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(_____________________________________________

 בזכרון מאיר במקום 
המבוקש 3 חד', עם חדר 

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

בתיווך אשכנזי
058-5558815)5-6(_____________________________________________

ירושלים
+5 חדרים 

4-4.5 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(_____________________________________________

בית חלקיה

בני ברק

וילות ובתים
 מגרש כחלק מפיצול 

נחלה, ברוטו 500 מ"ר, היתר 
בנייה תוך שנתיים, 1,850,000 

_____________________________________________)6-6(ש"ח 050-6610501 סתיו

 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)6-6(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבניה בשיכון 
ג' דירות 3/4 חדרים, אכלוס 
בעוד כשנה אמפייר-סטייט 

_____________________________________________)6-6(נדל"ן 052-7181411

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

בטון "פנחס נכסים"
055-6789653)6-6(_____________________________________________

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)6-6(_____________________________________________

 לרציניים בלבד, 
ברחוב מלצר המבוקש, 
בקומה א', עם מעלית, 
דירה ענקית 200 מ"ר, 

משופצת, עם 2 כניסות 
נפרדות, הכוללות 2 

סלונים ענקיים + 5 חדרי 
שינה, מתאים במיוחד 

לרב או למי שמקבל 
קהל, לדירה מוצמדת 
יח"ד בק"ק + חניה, 

5,500,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)6-6(_____________________________________________

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

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

B.D.A 6-6(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 6-6(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 6-6(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

2,500,000 גמיש
B.D.A 6-6(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 6-6(תיווך(_____________________________________________

 בעל דירה, נמכור/נשכיר 
את דירתך ללא עמלת דמי 

_____________________________________________)6-6(תיווך תיווך צור 03-6701920

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

_____________________________________________)6-6(אלטרנטיב 054-5500263

 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 
_____________________________________________)6-6(- מתווכים" 03-5701010

 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)6-6(_____________________________________________

 בשבטי ישראל 5 
חדרים, קומה ג' ללא 

מעלית, משופצת, חזית, 
2,050,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)6-6(_____________________________________________

 בלעדי! באזור מוהליבר 
דופלקס 170 מ"ר, 4 חד' + 

יחידה מושכרת ב- 3,200 
ש"ח, ק"ג + מעלית + חניה, 
משופצת, 3,100,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

 אזור העירייה דופלקס 
כ- 200 מ"ר + אופציה 
להרחבה + גג מוצמד 
בטאבו, מעלית וחניה, 
3,890,000 ש"ח חמד 

נדל"ן ישראל
054-7242816)6-6(_____________________________________________

 בלעדי מציאה, בהרב 
שר 5 חדרים ענקית, 
כ- 120 מ"ר, גדולה 

ומרווחת, יחידת הורים, 
סוכה גדולה בסלון, חזית, 

קומה ד' + מעלית + 
חניה מקורה בטאבו, 

2,260,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)6-6(_____________________________________________

 למכירה במינץ, 
בקומה 4, 5 חדרים, 

מרווחת ויפה, מעלית, 
חניה, ממ"ד, וסוכה 

מהסלון, במחיר מציאה! 
ישראל חמד נדל"ן

054-7242816)6-6(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 5 
חד', קומה ראשונה + מרפסת 

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

_____________________________________________)6-6(נכסים" 055-6789653

 למכירה, ירידה 
במחיר!! בגולומוב, בניין 

חדש, דירת 5 חדרים, 
110 מטר, מרפסת 10, 

קומה 4, 2 חניות, במחיר 
2,750,000 תווך רבקה 

_____________________________________________)6-6(נקב 053-9244430

 לרציניים בלבד, 
ברחוב מלצר המבוקש, 
בקומה א', עם מעלית, 
דירה ענקית 200 מ"ר, 

משופצת, עם 2 כניסות 
נפרדות, הכוללות 2 

סלונים ענקיים + 5 חדרי 
שינה, מתאים במיוחד 

לרב או למי שמקבל 
קהל, לדירה מוצמדת 
יח"ד בק"ק + חניה, 

5,500,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)6-6(_____________________________________________

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

עצמאית בקומת הקרקע 
להשכרה! 2,350,000 

ש"ח "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)6-6(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

 בהבנים, דירה 
מושקעת, 4 חדרים + 

מחסן + יחידה מפוארת, 
מעלית חניה וממ"ד, 

3,100,000 ש"ח ישראל 
_____________________________________________)6-6(חמד נדל"ן 054-7242816

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

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

052-7684074)6-6(_____________________________________________

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

40 מטר, בסוף אישורים 
_____________________________________________)6-6("פנחס נכסים" 055-6789653

 באיזור המכבים 4 חד' + 
חצר, בשלבי פינוי בינוי "פנחס 

_____________________________________________)6-6(נכסים" 055-6789653

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

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

050-5749543)6-6(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה-קוק 
4 חדרים, כ- 90 מ"ר, 

מושקעת ברמה גבוהה, 
ק"א, עורפית, 1,900,000 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)6-6(והשקעות 054-4290600

 ברשבם 4 חדרים גדולים, 
משופצת, ק"א, עורפית תיווך 

_____________________________________________)6-6(צור 03-6701920

 באזור העיריה 4 חד', 70 
מ"ר, ק"ב, חזית, פונה לנוף 
פתוח, משופצת כחדשה + 

חניה, 1,750,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

 בנורדאו 4 חדרים, 100 
מ"ר, קומה 4, מעלית 

חניה ומחסן + אופציה 
להרחבה ישראל חמד 

_____________________________________________)6-6(נדל"ן 054-7242816

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

ביותר! חובה לראות! 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)6-6(_____________________________________________

 באזור ירמיהו כ- 3 
חד', משופצת + סוכה 
+ א.לבניה, 1,460,000 

_____________________________________________)6-6(ש"ח תיווך 050-5749543

 ברבי עקיבא קרוב 
לטרפון 3 חדרים, 

משופצת, קומה ג' 
ואחרונה + אישורי שכנים 

לבניה על הגג, עורפית 
ושקטה, 1,650,000 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)6-6(_____________________________________________

 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)6-6(_____________________________________________

 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)6-6(_____________________________________________

 באזור הרצוג בן גוריון 3 
חד', 75 מ"ר, מחולקת ל- 2 
דירות, ק"ב אחרונה, א. בגג, 
חזית, משופצת, 1,650,000 
_____________________________________________)6-6(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 
3 חד' גדולה, 92 מ"ר, ניתן 

להפוך ל- 4 חד', ק"ב, חזית, 
שמורה, 1,850,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)6-6(פנחסי 03-5799308

 באזור ר' עקיבא/
כהנמן 3 חד' + 2 

יחידות דיור מושכרות, 
בק"ד, משופצת, טובה 
להשקעה תווך אשכנזי 

058-5558815)6-7(_____________________________________________

 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)6-6(_____________________________________________

 ברחוב צפניה קרוב 
לר"ע/חזון איש דירת 3.5 

חדרים מרווחים, קומה 
א' )ללא מעלית(, חזית, 
2,100,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)6-6(_____________________________________________

 בבניה בהושע דירת נכה 3 
חד' + חצר ענקית בבלעדיות 

אמפייר-סטייט נדל"ן
052-7181411)6-6(_____________________________________________

 א.טרומפלדור 3 
חד', ק"ב + מ.שמש, 
כ- 65 מ"ר, משופצת, 

1,440,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)6-6(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א.בורוכוב 
3 חד', כ- 60 מ"ר, ק"א, 
א.להרחבה, 1,350,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)6-6(_____________________________________________

 באוסשקין! 2 חד', 
קומת קרקע, פסיעות 

בודדות ממדרגות 
הרכבת! לכל מטרה! 

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

03-5701010)6-6(_____________________________________________

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

לחדר, 1,460,000 תיווך 
_____________________________________________)6-6(אלטרנטיב 054-5500263

 רמות א': 5 חד' )102 מ"ר 
נטו(, גישה נוחה + סוכה 12 

+ 2 חניות + מחסן, מהקבלן! 
נוף, יחידת הורים, 2,750,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)6-6(_____________________________________________

 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)6-6(_____________________________________________

 רמות א': 4 חד', מהקבלן 
)71 מ"ר נטו( + סוכה )8( + 
חניה, מחולקת ל- 2 יחידות, 

להשקעה, מציאה! 2,000,000 
ש"ח! תיווך הכוכבים:

02-5713375)6-6(_____________________________________________

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

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

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)6-6(הכוכבים: 02-5713375

 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 
_____________________________________________)6-6(הכוכבים: 02-5713375

3-3.5 חדרים
 בהזדמנות אמיתית, 

בגבעת מרדכי ברחוב שח"ל 3 
חדרים, בבנין מטופח, קיימת 
אופציה להרחבה של 24 מ"ר 
_____________________________________________)6-6(בטיפול "צימוקי" 02-5638221

 ברמת שרת, בבניני האבן, 
קרוב לבית הכנסת "זכות 

אבות", 3 חדרים + 2 מרפסות 
לסוכה, גישה ללא מדרגות + 

נוף יפה בלעדי לתיווך "צימוקי" 
052-2600936)6-6(_____________________________________________

 בהזדמנות אמיתית, 
ברמת שרת, בבניני השיש 

+ מעלית, 3 חד' )גישה ללא 
מדרגות(, 1,880,000 בלעדי 

_____________________________________________)6-6(ל"צימוקי" 052-2600936

 במרכז העיר, רח' 
ההסתדרות, 100 מ"ר + 
מעלית, 1,600,000 ש"ח

_____________________________________________)6-6(050-6610501 סתיו

פתח תקווה

בני ברק

דירות 
להשכרה

+5 חדרים
 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)6-6(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 מיוחדת, בנורוק! 
4 חד', בנין איכותי! 
מרווחת ומסודרת + 

מעלית וחניה! "אביחי - 
_____________________________________________)6-6(מתווכים" 03-5701010



כ”ד שבט- כ”ה שבט תשפ”ב 226/1/22-27/1/22 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

2-2.5 חדרים

גבעת שמואל

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

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 

_____________________________________________)6-6/22ש(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

משרדים

 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

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, 

4,000 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

 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

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

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

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

ירושלים
יחידות דיור

 בקרית יובל יח"ד, 
משופצת, מאובזרת 

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

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

 למכירה חנות בשר 
באזור מרכזי בב"ב, בעלת 

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

 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

 חדר פרטי במלון 
רמדה, שירות מלא, 

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

 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

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

_____________________________________________)5-6ח(מתיווך 052-3595314

 להשכרה בסנש דירת 
4.5 חדרים, יפיפיה, 

משופצת, 130 מטר + 
חניה, 6,600 תווך רבקה 

_____________________________________________)6-6(נקב 053-9244430

3-3.5 חדרים

 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

 להשכרה ברח' השלושה 
3 חד', ק"ק, מתאים לדירת 

_____________________________________________)6-7ש(נכה 03-5705560

 חובה לראות! בבילו! 
3 חד', מקסימה! 

ק"א, חזית, מעלית, 
סוכה! בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)6-6(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי בברסלב 3 
חדרים + 2 מרפסות 
שמש, חדשה, חזית, 

ק"ד, 4,200 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)6-6(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה 3 
חדרים ענקית, 85 מ"ר, 

ק"ג, חזית, חניה, 4,000 
ש"ח סלומון נכסים 

_____________________________________________)6-6(והשקעות 054-4290600

 להשכרה, בהזדמנות 
בבארי דירת 3 חדרים, 90 

מטר, מרוהטת, 3,500 
תווך רבקה נקב
053-9244430)6-6(_____________________________________________

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

ש"ח כולל ארנונה
052-7684074)6-6(_____________________________________________

 להשכרה בהזדמנות!! 
בגורדון דירת 2 חדרים 

יפיפיה, 40 מטר, קומה 
ראשונה, מרוהטת, 

משופצת, 2,700 כולל 
ארנונה וועד תווך רבקה 

_____________________________________________)6-6(נקב 053-9244430

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

משופצת, 2,600 תווך 
_____________________________________________)6-6(רבקה נקב 053-9244430

 בפוברסקי + מרפסת, 
ק"ק, מתאימה לזוג/בודד, 

מרוהטת חלקית
_____________________________________________)6-9ל(052-8378001

 ברחוב הרב שר בני ברק 
דירה חדר וחצי להשכרה, 

מאובזרת מרוהטת וממוזגת, 
1,600 שקלים לחודש 

_____________________________________________)6-9ש(050-9734807

יחידות דיור
 יחידה חדשה, במרום שיר 

יח' להשכרה, כ- 30 מ"ר, ק"כ, 
_____________________________________________)6-9ש(אופציה לריהוט 052-7170360

+5 חדרים

 בסמוך לבני ברק, 1000 
מ"ר על מפלס 1, לכל מטרה 
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)6-6(_____________________________________________

 6 חד', ברמת הדר, 150 
מ"ר, 2 מעליות שבת, נוף 

פתוח "מאגדים-נדל"ן" משה 
_____________________________________________)6-6(דסקל 050-5926021

ביקוש 
דירות

 מעונין לקנות דירה 3 
חדרים בסנהדריה קומה נוחה 
_____________________________________________)6-7ח(לל"ת 050-4160457 ירושלים 

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקריית הרצוג לל"ת

_____________________________________________)6-7ח(054-7432035

 למסירה באזור ב"ב 
פיצריה וותיקה, מרשת 

ידועה, קהל לקוחות 
_____________________________________________)6-9ש(קבוע 054-4596777

 למכירה בדרום ת"א, רח' 
צלנוב, בניין קטן בשלמות, 
530 מ"ר בנוי, 8,900,000 
_____________________________________________)6-6(ש"ח 050-6610501 סתיו

 ברמת אהרון באזור 
רחוב פוברסקי, להשכרה 

חנות 27 מ"ר, לכל 
מטרה, 3,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)6-6(_____________________________________________

 בהשומר, קרוב לקוקה 
קולה, 200 מ"ר, חזית 
לרחוב, כניסה מיידית, 

לכל מטרה לפרטים תיווך 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)6-6(_____________________________________________

 חנות או משרד בבני 
ברק, זה המומחיות שלנו, 

תן לנו להוביל אותך 
למקום הנכון תיווך דורון 

054-4980159)6-6(_____________________________________________

מחסנים
 מחסן 150 מטר, בפרדס 
כץ, 5,000 ש"ח גמיש, מיידי 

_____________________________________________)6-7ל(052-7672357

 להשכרה משרד בגבעת 
שמואל, בסמוך לבני ברק, בניין 

קטן, משרד/קליניקה, בגודל 
90 מ"ר, קו"1 "מאגדים-נדל"ן" 

_____________________________________________)6-6(משה דסקל 050-5926021

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

_____________________________________________)6-6(דורון 054-4980159

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

מציאה תיווך דורון
054-4980159)6-6(_____________________________________________

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

הכשרת הישוב, מחיר מציאה 
_____________________________________________)6-6(תיווך דורון 054-4980159

חשמונאים
 "צימר דן"- סוויטות 

מפוארות ביישוב הדתי, ג'קוזי 
+ בריכה, גינה פסטורלית 

 052-4481113
zimerdan1@walla.com)6-5/23ש(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

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

מכוניות

 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
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10 מילים
1,000,000 קוראים
03-6162228
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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

 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

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

כ”ד שבט- כ”ה שבט תשפ”ב 26/1/22-27/1/22

ייעוץ משפטי
 מסורי - משרד עורכי 

דין מוביל המתמחה 
בגירושין ופלילי -

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

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(_____________________________________________

 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, 

_____________________________________________)6-7(חדישים 052-4227714

 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 

_____________________________________________)5-6(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, 

_____________________________________________)6-9(לפרטים 054-6337121

תקשורת

בעש"ט 9 ב"ב קומה א' | 058-323-0181
פתוח: א-ה: 17:00-21:00

מזל טוב סבתא יקרה!
בשורה משמחת הגיעה והפכה לשיחת היום, לאור העובדה 

כי נכדתך החשובה והמהוללה התארסה בשעטו"מ.

שפע פלוס
מציעה לך מגוון פוליסם:

תעריף - שהקצבת - מיוחד מאד לסבתות.

קולקציה ססגונית ובלעדית, ורבת רושם.

וגם אנו נצטרף לשמחה ונעניק לך- שי צנוע לרגל הארוע.

ברוכה האבה בשם השם.

תיקים ייחודיים לעסקים ולאירועים
שעוניים ייחודיים שוברי שגרה

עגילים לכל גווני הקשת בצבור כולל עגילי קליפס נפלאים
תכשיטים מפוארים לכלות, למחותנות ולסבתות

מטפחות לפאות וצעיפי משי
היכונו בקרוב קרמי הזנה מוכחים!!

ייחודי • בלעדי • מקורי • עדכני • אלגנטי • ווינטאג'

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 מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)5-6ח(ילדים 050-6651365

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

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

 סדין חשמלי זוגי דגם
EF-183 ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)5-6ח(052-3463482

 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

 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

 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

 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

 נמצא שטיח חדש לרכב 
קיה ברחבת שמעון הצדיק 

_____________________________________________)6-7ח(050-6256846

 נמצאה לפני כחודש 
בתחנת קוקה קולה בב"ב 

מגבעת בקופסא
_____________________________________________)6-7ח(054-8471038

 אבד בירושלים סידור מעור 
_____________________________________________)6-7ח(בצבע קרם 055-6772789

 אבד תוכי בצבעי צהוב 
ואדום לפני כ- 3 שבועות 

_____________________________________________)6-7ח(052-7672325

 מעוניין לקנות אורגן 
טיירוס או גנוס במצב טוב 

_____________________________________________)6-7ח(054-8481924

 לביכנ"ס וכולל בצפון 
דרושה תרומה גדולה לספרים 

_____________________________________________)6-7ח(054-5552130

 דרוש קורקינט חשמלי 
 ex-power מקולקל דגם

לצורך חלקי חילוף
_____________________________________________)6-7ח(052-7396092

 למשפחת אברך דרושות 
שמיכות חמות לחורף

_____________________________________________)6-7ח(050-4161064

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)6-7ח(054-7938941 

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)6-7ח(בתרומה 054-7938941

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)6-7ח(בתחום 052-7396092

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)6-7ח(054-7938941

 מעוניין לקנות את הספר 
ערבה חלק א' מאיר עוז

_____________________________________________)6-7ח(052-7116525

 מעונין לקנות פלאפון 
במצב מצוין עד 200 ש"ח 

_____________________________________________)6-7ח(055-9178123

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה תנור אפיה במצב 

_____________________________________________)6-7ח(טוב 054-8418172

 למשפחת אברך דרושה 
בתרומה ספה 3 מושבים 

_____________________________________________)6-7ח(054-8418172

 מעוניין לקנות אופני ילדים 
או מבוגרים תקינים או תקולים 

_____________________________________________)6-7ח(050-5343924

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
_____________________________________________)6-7ח(052-3595314

 דרוש ריפוד לעגלת בייבי 
גוגר סיטי מיני במצב מצוין 

_____________________________________________)6-7ח(052-7110779

 למכירה מכונת תספורת 
remington חדשה בקופסא 

_____________________________________________)6-7ח(150 ש"ח 054-8481924

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה 140 ש"ח 

_____________________________________________)6-7ח(054-8481924

 מערכת רמקולים 
למחשב altec + מגבר 
עוצמתי מצויין 60 ש"ח

_____________________________________________)6-7ח(050-2897977

 מיקסר גולד ליין כמעט 
_____________________________________________)6-7ח(חדש 150 ש"ח 054-8519488

 בטריה 48/15 בשימוש 
כשנתיים בלי מטען 300 ש"ח 

_____________________________________________)6-7ח(גמיש 055-6792789

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור 300 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)6-7ח(03-6744079

 מציאה!! שידת החתלה 
כחדשה יפיפיה עם תוספות 

_____________________________________________)6-7ח(רק 400!! 053-4733420

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

_____________________________________________)6-7ח(052-7600336

 למכירה כסא תינוק קידמי 
לאופניים מצב חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)6-7ח(054-8464909

 כיסאות כתר כחולות 
לילדים מצב חדש 20 ש"ח 

_____________________________________________)6-7ח(כיסא משה ב"ב 050-4117363

 דייסת קונפלור חברת 
מטרנה ו- b&d בד"צ 8 ש"ח 

_____________________________________________)6-7ח(בלבד בב"ב 050-4107696

 משאבת חלב ידנית 
כחדשה חברת טומי טיפי ב-

_____________________________________________)6-7ח(70 ש"ח 050-4135002 אלעד

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה קומפקטית 

אפשרות לבטריות 120 ש"ח 
_____________________________________________)6-7ח(050-4135002 אלעד

 מנשא על הגב לילד 
מתאים לטיולים 50 ש"ח 

_____________________________________________)6-7ח(053-3155415

 שמיכת קטיפה לבת 30 
_____________________________________________)6-7ח(ש"ח 053-3155415

 מגן למיטת תינוק או 
מיטת מעבר 25 ש"ח

_____________________________________________)6-7ח(053-3155415

 למכירה עגלת דונה במצב 
מצוין צבע תכלת מציאה 500 

_____________________________________________)6-7ח(ש"ח 03-5782467

 עגלת טיולון 200 ש"ח בני 
_____________________________________________)6-7ח(ברק 054-7216671

 סלקל לתינוקות 150 ש"ח 
_____________________________________________)6-7ח(בני ברק 054-7216671 

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
_____________________________________________)6-7ח(150 ש"ח ב"ב 054-7216671

 עגלת אמבטיה 400 ש"ח 
_____________________________________________)6-7ח(בני ברק 054-7216671

 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

 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

 למכירה פלאפון סמסונג 
1200 חדש בקופסא 50 שקל 

_____________________________________________)6-7ח(בלבד 050-4183200

 למכירה פלאפון כשר 
מקורי דגם l326 חדש באריזה 

_____________________________________________)6-7ח(180 ש"ח 054-8464909

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)6-7ח(054-8490548

 שלט אוניברסלי לשער 
חשמלי 70 ש"ח
_____________________________________________)6-7ח(054-8474176

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה 500 

_____________________________________________)6-7ח(ש"ח 052-7116399

 שעון קוורץ xuda חדש 
_____________________________________________)6-7ח(מצוין 50 ש"ח 050-2897977

 למסירה 200 ספרי קודש 
לביהכנ"ס/כולל/ישיבה

_____________________________________________)6-7ח(055-6797098 02-6513270 

 חוברות זמן 5 ש"ח
_____________________________________________)6-7ח(055-6787098 02-6513270

 משחקים/עגלות לילדים 
_____________________________________________)6-7ח(עד 30 ש"ח 052-7126106

 אופני ילדים במצב טוב 
_____________________________________________)6-7ח(150 ש"ח 052-7126106

 משדר לגיטרה חדש 
באריזה עובד על בטריות ב- 59 

_____________________________________________)6-7ח(שקל יהודה 052-7667577

 גיטלילי חדש צליל מצויין 
400 במקום 500

_____________________________________________)6-7ח(052-7188183

 סט רפואות תימן ג' חלקים 
_____________________________________________)6-7ח(150 ש"ח 050-4147729

 ערכת הלבנת שיניים 
אופלסנס 4 מזרקים 16% 350 

_____________________________________________)6-7ח(058-4129894

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)6-7ח(38 80 ש"ח 058-3233170

 שמלת מעצבים 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

34-36 350 ש"ח
_____________________________________________)6-7ח(058-3233170 

 מכונת תפירה מרדיקס 
_____________________________________________)6-7ח(500 ש"ח 054-7938941

 למכירה מזגן מיני מרכזי 
3.5 כוח סוס מתאים גם 

לסוכה גדולה 1,400 ש"ח 
לפרטים 052-7698994 

03-6191468)6-6(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות 
מחשקים משחק הוקי אויר 
כדורגל סנוקר החל מ- 300 

ש"ח לפרטים
052-7698994
03-6191468)6-6(_____________________________________________

 מכונת תפירה + ארגז 
_____________________________________________)6-7ח(200 שקל 052-2437292

 מיטת נוער נפתח ל- 2 
+ ארגז )הרמה( מצב חדש ב- 

_____________________________________________)6-7ח(800 ש"ח 052-2437292

tamar-travel.co.il

 

  
  

  

 
 

055.8833077
052.6550629
077.5100355

דבורה ברנע

כ"ח בשבט - א' אדר א'
30/1-2/2/22

אילת

הכל! ₪1.250
רק ב-

לאדם בחדר של 3

0775100355
0509896012
0526550629

הבטיחי את מקומך:

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-33/22ש(050-7532336

הסעות
 אוטובוס "מפואר", 
אוטובוסים ומיניבוסים 

לכל חלקי הארץ, 
_____________________________________________)6-9ל(ה.חרדית 053-3140202

 רמקול jbl charge 5 לא 
מקורי 120 ש"ח 

_____________________________________________)6-7ח(054-7289931

 מכונת תפירה חשמלית 
במצב מצויין 500 ש"ח

_____________________________________________)6-7ח(054-7432035

 תנור בילדאין סימנס 
נירוסטה מצב מעולה 500 

_____________________________________________)6-7ח(ש"ח פ"ת 058-6550750

 כיריים נירוסטה 4 להבות 
מצב מעולה 250 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)6-7ח(058-6550750

 מחשב נייד אסוס 10.1 
שמור ווינדוס 7 עם אופיס 

2010 + תיק ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)6-7ח(052-7154435

 ixus 185 מצלמת קנון 
מצב טוב ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)6-7ח(052-7154435

 מצלמת קנון 12 מגה 
פיקסל power shot ב- 250 

_____________________________________________)6-7ח(ש"ח 052-7154435

 דיסקים במצב חדש של 
שוואקי לוין ליינר ועוד ב- 30 

_____________________________________________)6-7ח(ש"ח כ"א 052-7154435

 למסירה חלקים פרווה 
למעבד מזון בראון + בלנדר 

_____________________________________________)6-7ח(בבני ברק 052-7672325

 מכונת תפירה זינגר 
ב- 350 ש"ח משה בני ברק 

_____________________________________________)6-7ח(050-4117363

 תנור ספירלות 50 ש"ח 
_____________________________________________)6-7ח(כחדש 050-4147729

 תנור נפט מצויין 100 ש"ח 
בירושלים 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)6-7ח(14:30

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

_____________________________________________)6-7ח(אלי פ"ת

 מקצפה ידנית + קערה 
מסתובבת כחדשה 50 ש"ח 

_____________________________________________)6-7ח(בב"ב 052-7147882

 תנור חימום אינפרא 
אדום 5 גופי חימום טרמוסטט 

בטיחותי חלק עליון רחב 
במיוחד 150 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)6-7ח(054-8412976

 מחבת חשמלי גדול חדש 
באריזה 120 ש"ח

_____________________________________________)6-7ח(050-4135002

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)6-7ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)6-7ח(ש"ח 054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)6-7ח(054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)6-7ח(054-4273857

 למכירה מגהץ אדים/
קיטור 100 ש"ח בלבד אלעד 

_____________________________________________)5-6ח(054-2252171

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

 בהזדמנות מקרר גדול 
בוש בצבע כסף 450 ש"ח 

_____________________________________________)5-6ח(050-9089110

 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

 רצפות פרקט בגווני חום 
כהה חדש באריזה ב- 70 ש"ח 

_____________________________________________)6-7ח(למטר 052-7134652

 מזרון זוגי 140/180 מצב 
חדש 200 ש"ח 052-2595044 

_____________________________________________)6-7ח(אלי פ"ת

 שולחן נמוך לילדים עץ 
_____________________________________________)6-7ח(חזק 90 ש"ח 053-3155415

 בסיס מיטה במצב מעולה 
_____________________________________________)6-7ח(ב- 400 ש"ח 052-7619852

 שולחן מטבח 50 ש"ח 
_____________________________________________)6-7ח(052-7126106

 מיטת חדר שינה מצוינת/
מזרון אורטופדי/שידה 500 

ש"ח 054-8491469
_____________________________________________)6-7ח(052-7607468

 תמונת גובלאן 50*60 
_____________________________________________)6-7ח(ס"מ 10 ש"ח 050-6245339

 פינת אוכל + 6 כסאות 
_____________________________________________)6-7ח(150 ש"ח 050-6245339

 שולחן כתיבה 100 ש"ח 
_____________________________________________)6-7ח(050-6245339

 ארון הזזה במצב מצוין ב- 
_____________________________________________)6-7ח(500 ש"ח 052-7619852

 למכירה מיטת נוער 
178/80 במצב טוב 500 ש"ח

עם מיטה תחתית
_____________________________________________)6-7ח(050-7474529

 מזרון אורטופדי איכותי 
כחדש רוחב 1.10 מ' 500 ש"ח 

_____________________________________________)6-7ח(054-8440908

 שולחן ריבועי נפתח + 4 
כסאות מצב מעולה 400 ש"ח 

_____________________________________________)6-7ח(052-7119229

 מרצפות בריקים מהממים 
בגווני אפור ב- 60 ש"ח למטר 

_____________________________________________)6-7ח(052-7134652

 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

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

כ”ד שבט- כ”ה שבט תשפ”ב 26/1/22-27/1/22

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

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

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)6-7(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

 חרוצה ומסודרת, לנקיון 
במשרד ובבית, משרה מלאה/

חלקית, בבני ברק
_____________________________________________)4-7ל(058-6183288

 למערכת תקשורת 
דרוש עובד לעבודה 

במשמרות מהבית, שכר 
נאה למתאימים לפרטים 

_____________________________________________)4-7ש(052-4040875

 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

 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

 דרוש עובד חרוץ למפעל 
כיפות בב"ב, 7-8 שעות ביום, 

להתקשר בין 9:00-13:00, 
_____________________________________________)5-7ש(תנאים טובים 03-5781152

 גננת/סייעת/מובילת 
תינוקיה, לגן בגני תקווה, 

הסעה מבני ברק, צוות חרדי, 
שכר גבוה, מיידי
_____________________________________________)5-8ש(050-4131561

 מעונין לעבוד בבית שמש 
כנהג בכל תחום של עבודה 

_____________________________________________)6-7ח(055-9178123

 מטפל עם ניסיון מעונין 
לשמור על קשיש בשעות 

_____________________________________________)6-7ח(הלילה 052-7195250

 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

 דיסק משחקים לגמבוי סוג 
_____________________________________________)5-6ח(עבה 10 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

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

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

 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

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

 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

 כורסת פוף לילדים צבע 
לילך כחדשה ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)5-6ח(03-6169291 

 שלט גיימינג איכותי 
למחשב טלפון וסוני 3 150 

_____________________________________________)6-7ח(ש"ח 053-3147379

 מטען לבטריות למצלמה 
אוניברסלי + מתאם שקע 

חדשים ב- 59 ש"ח
_____________________________________________)6-7ח(052-7154435

 מטען עם 4 בטריות 
נטענות sp2700 חדשים ב- 70 

_____________________________________________)6-7ח(ש"ח 052-7154435

 תוספן לטלפון עם זרוע 
מתכווננת וגמישה חדש ב- 99 

_____________________________________________)6-7ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה אופניים לילדים 
16+14 כ"א 130 ש"ח

_____________________________________________)6-7ח(054-2819921

 מטאטא הפלא חדש 
_____________________________________________)6-7ח(באריזה ב- 40 052-7134652

 כינור מידה 0.5 מיתרים 
איכותיים 250 ש"ח

_____________________________________________)6-7ח(052-7672325

 בהזדמנות מרצפות גרניט 
פורצלן לפאטו 60*60 יפיפיות 

ייבוא מספרד 50 ש"ח למ"ר 
_____________________________________________)6-7ח(054-2067894

 אקווריום פנורמי גדול 
80/50 ס"מ 250 ש"ח אלי 

_____________________________________________)6-7ח(פ"ת 052-2595044

 מקצבים מקצועיים ביותר 
לאורגני קורג מכל הדגמים 

_____________________________________________)6-7ח(200 ש"ח 058-3228359

 תוכונים צהובים עם עיניים 
אדומות עובדים 90 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)6-7ח(054-8412976

 חצאית הריון שחורה 
נוחה וקלילה מידה m נלבשה 

פעם אחת 150 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)6-7ח(050-4107696

 זוג תוכי קוקטייל זן מיוחד 
גוזלים עם עיניים אדומות 340 
_____________________________________________)6-7ח(ש"ח כ"א ב"ב 054-8412976

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

 זוג תוכי קוואקר ב- 350 
_____________________________________________)6-7ח(לא כולל כלוב 058-4023456

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)6-7ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)6-7ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)6-7ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
_____________________________________________)6-7ח(שקל 054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)6-7ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 20 
_____________________________________________)6-7ח(שקל 054-3177932

 ש"ס גמרא עוז והדר 280 
_____________________________________________)6-7ח(ש"ח 054-7289931

 כובע רוצ' וכובע צ'רבו ברון 
_____________________________________________)6-7ח(חדש 350 ש"ח 054-7289931

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)6-7ח(ש"ח ליח' 050-6245339

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר מיוחד 15 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)6-7ח(בירושלים 052-7191446

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)6-7ח(050-4960603 

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)6-7ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)6-7ח(500 ש"ח 050-4960603

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)6-7ח(למדף בב"ב 052-7600336

 שמלת חתונה שחור 
זהב מידה 14 150 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)6-7ח(052-7600336

 אדניות גדולות מאוד 20 
ש"ח ליחידה 052-7600336 

_____________________________________________)6-7ח(בב"ב

 שחמט אלקטרוני חדש 
80 ש"ח במקום 120 ש"ח 

_____________________________________________)6-7ח(052-7600336 בב"ב

 כרית נוי עמינח כמעט 
חדשה 60*60 ב- 80 ש"ח 

במקום 180 ש"ח
_____________________________________________)6-7ח(052-7600336 בב"ב

 משחק קלפים טאקי 
מילים מצב מעולה 30 ש"ח 

_____________________________________________)6-7ח(בב"ב 052-7600336 

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

_____________________________________________)6-7ח(052-7600336

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

_____________________________________________)6-7ח(052-7600336

 למכירה שולחן עגול גבוה 
מעמד לפרחים 50 ש"ח

_____________________________________________)6-7ח(053-4124525

 אקווריום פילטר משאבה 
צמחיה 60*30 על מעמד 180 

_____________________________________________)6-7ח(ש"ח 053-4124525

 little שמלה מיוחדת של 
princess מידה 12 מתאימה 

לבת מצווה 100 ש"ח
_____________________________________________)6-7ח(058-3206679

 לת"ת בב"ב *סייעת לגן 
לבוקר *סייעת לצהרון *גננת 

משלימה פקס: 03-579-4257 
kd6190512@gmail.com :5-6(מייל(_____________________________________________

 לחנות חליפות גברים 
דרוש עובד מב"ב, שעות 

16:00-22:00 לפרטים
_____________________________________________)5-8ש(053-3391691

 נהג הסעות לאזור בני 
ברק והסביבה, מינימום רישיון 

_____________________________________________)6-9ל(א.צ.ז 052-7679959

 גננת/סייעת משלימה 
לעבודה קבועה קו"ח:

mail:6307420@gmail.com)6-7(_____________________________________________

 דרוש מלווה לתפילות, 
פיזיותרפיה, וכו', לאדם מבוגר, 
ל- 4 פעמים בשבוע, 4 שעות 
כל פעם )תשלום ע"י חברת 

_____________________________________________)6-7ש(סיעוד( 054-8405183 רחל

 לגן מעון דתי בפ"ת 
דרושה מיידי סייעת 

מסורה וחייכנית, למשרה 
מלאה 052-8530061 

_____________________________________________)6-9ש(052-8226582

 דרושות סייעות לגנים 
ביתיים בגבעת שמואל וראש 
העין החדשה, שכר מתגמל 

_____________________________________________)6-7ש(052-6795103

 למעון יום בבני ברק 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, משלמים שכר 
הכי טוב, אוירה טובה ושמחה 

054-5558835)6-7(_____________________________________________

 דרושים עובדים 
למאפיית מצות בפ"ת, 

בין השעות 9:00-16:00 
_____________________________________________)6-9(לפרטים: 050-7927417

 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

 גלגל מגנזיום קידמי ללא 
_____________________________________________)4-5ח(הציר 10 שקל 054-3177932

 אופנים 150
_____________________________________________)4-5ח(052-7126106

 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

 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

 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



לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

המהפכה הקינוחית

חדש! יופלה  בטעם וניל
עם שכבה בטעם מרנג לימון בתחתית
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