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מדינת ישראל איבדה שליטה על הטיפול בקורונה ושולחת את האזרחים לקנות ערכות בדיקה

אבי גרינצייג

התפרצות 
חסרת שליטה

האחרון  בשבוע  ביותר  המדוברת  ההתפרצות 
שהשביתה  הקורונה,  מגפת  הייתה  לא  בכנסת, 
)נכון  נטויה  היד  ועוד  חברים  שמונה  לפחות 
מיכאל  לפיד,  יאיר  השורות:  כתיבת  לשעת 
כץ,  חיים  צור,  בן  יואב  אייכלר,  ישראל  ביטון, 
וגם השר  אופיר כץ, אתי עטיה ואוסאמה סעדי, 
בר לב וסגן השר עידן רול שאינם ח"כים(, אלא 
לעבר  הממשלה  ראש  של  המביכה  ההתפרצות 
חברי האופוזיציה, ביום רביעי האחרון, במסגרת 
דיוני המליאה על חוק החשמל וההצבעה בקריאה 

שניה ושלישית.
מתוכ שיאמרו  יהיו   – סערה  של  ברגע  ־בנט, 

הליכוד,  לספסלי  סמוך  ונעמד  בזעם  קם   – ננת 
על  לצעוק  והחל  ומפיו  מאפו  המסכה  את  הסיר 
לכיוונו  לגשת  גם  ניסה  מסוים  בשלב  הח"כים. 
של ראש הממשלה לשעבר, ח"כ בנימין נתניהו, 

־שחמק באלגנטיות מהזירה והותיר את בנט המ
תוסכל להתלהם על ח"כ גלית דיסטל אטבריאן 
ראש  את  להרגיע  נאלצו  שהסדרנים  עד  ושות', 

הממשלה ולהשיבו אחר כבוד למקומו.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

משלוח ראשון של התרופה החדשה של פייזר נגד קורונה

מאבדים שליטה
דווקא בשבוע שבו מס' המאומתים ביום מגיע לשיא מאז 
פרוץ המגפה, מחליטה הממשלה לבטל את מתווה התו 

הירוק, לבטל את רשימת המדינות האדומות, לבטל מתווה 
הכיתה הירוקה, מצמצמת את הבידודים ומסירה את 

המגבלות בנתב"ג ⋅ פרויקטור הקורונה פרופ' זרקא מודה: 
"אנחנו חוששים מאד ממצב של חולים רבים במצב קשה. 
מאד מוטרדים מזה. סגר חלקי הוא לא פתרון. סגר שעוזר 

זה רק סגר מלא כמו בגל הראשון. התו הירוק כרגע לא 
בדיוק מגן עלינו"  | עמ' 10

לקיים בנו חכמי ישראל
נשיא מועצת גדולי התורה מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א אובחן כמאומת לקורונה ⋅ גם חברים נוספים במועצת 

גדולי התורה ורבים מראשי הישיבות ובהם - ר"י בית מתתיהו הגר"ב ויסבקר, משגיח הישיבה הגר"ש ברויאר, 
ר"י פוניבז' הגרב"ד פוברסקי, ראשי ישיבת סלבודקא הגרמ"ה הירש והגר"ד לנדו, ר"י חברון הגר"ד כהן, ר"י מאור 
התלמוד הגרא"י קוק, ר"י באר יעקב הגר"ד שפירא, ר"י מן ההר הגר"ח מן ההר, משגיח ישיבת קול תורה הגרי"י 

ברודיאנסקי, אובחנו כמאומתים לקורונה ⋅ השמות לתפילה בתוך הכתבה | עמ' 10 מרן רה"י הגר"ג אדלשטיין בתפילת שחרית בביתו

תקדים מסוכן: 
חוק הגיור החדש קובע: תישלל 

הסמכות מהרבנות הראשית
נוסח טיוטת החוק כפי שחשף העיתונאי אמיר אטינגר ב'סרוגים', מלמד כי 

בניגוד להצהרותיו של השר כהנא, סמכויות הרבנות הראשית מופקעות ממנה 
באופן מוחלט ⋅ פגיעה משמעותית נוספת ברבנות הראשית: גיורים פרטיים 

שלא הוכרו עד היום על ידי הרבנות הראשית יוכרו בדיעבד על ידי מערך הגיור 
הממלכתי ⋅ ש"ס: "תחילתו של חורבן גדול שיפורר את המכנה המשותף שלנו 

כעם יהודי ויוביל לעריכת ספרי יוחסין" | עמ' 11

הרפורמים דורשים: קבורה אזרחית

זעזוע: 
המעצר 

האלים של 
בלשי משטרת 

ירושלים

לאחר שנעצר באלימות 
וברוטליות תוך שהם 

מפליאים בו מכות ללא 
פרופורציה והתעמרות 

בתא המעצר, הגיש 
תלמיד הישיבה חיים 

מזרחי תלונה נגד 
השוטרים שהשתתפו 

במעצרו | עמ' 16

חיים מזרחי בראיון לכאן 11

ערוץ 14 חושף: אחרי המאבק על הכותל 
והניסיון לחולל רפורמות דרמטיות 

ברבנות, בגיור ובכשרות, ארגוני הרפורמים 
והקונסרבטיבים מסתערים על נושא 

הקבורה האזרחית | עמ' 11
מאבק על הקבורה היהודית | צילום: ארכיון כל הזמן



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
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ניתן לקבלם 
חזרה בכללית

הנוגדנים שלכם אבדו

התחסנתם פעמיים? 
בואו להתחסן במנה שלישית

קו עיתונות

קבלת מנה שלישית מומלצת ותינתן לאחר 3 חודשים לפחות מקבלת המנה השניה
מחלימים המבקשים לקבל מנה שלישית יוכלו לקבלה 3 חודשים לפחות לאחר המנה הקודמת

אתר 2700*
כללית

יישומון 
כללית

קובעים תור עכשיו



בחולון בת ים י"א שבט תשפ"ב 413/1/22
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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

"דילוג הרכבות על תחנות חולון ובת ים בשעות 
השיא הינו חוסר התחשבות משווע בתושבינו"

אכיפה בגינות ובפארקים בטקס מרגש הונצח מתחם זק"א בראשון לציון 
לעילוי נשמתה של הגברת ז׳נט דעבול ע״ה

"בית להיות": הסיפור שלהם – הסיפור שלנו

מאת: אלי כהן

  ביום שני, 3.1.22, הוציאו ראש עיריית חולון 
ברוט  צביקה  ים  בת  עיריית  וראש  ששון  טי  ו מ
מיכאלי,  מרב  התחבורה  לשרת  דחוף  תב  כ מ
בדרישה לשפר את שירותי רכבת ישראל לתושבי 

שתי הערים.
לדבריהם, ריבוי הפרויקטים התחבורתיים של 
ואופנידן(  לעיר  מהיר  הקלה,  )הרכבת  שרד  מ ה
נסיעה  נתיבי  של  לצמצום  או  לסגירה  יאו  ב ה
ההתניידות  על  מאוד  שמקשים  ריהם,  ע ב
בכבישים. בנוסף, בשעות השיא של הבוקר ואחר 
הצהריים ישנן רכבות שמדלגות ולא עוצרות כלל 

בתחנות חולון/בת-ים, הן לכיוון צפון והן לכיוון 
שנעשו  צדדיות  חד  החלטות  בעקבות  ום,  ר ד

באופן מקומם ללא כל תיאום.
השיא  בשעות  שמדלגות  הרכבות  רחבת  ה "
ששון  כותבים  ובת-ים",  חולון  תחנות  כלל  ל  ע
וברוט, "נעשתה על מנת לחסוך כ-8 דקות בלבד 
לטובת תושבי הדרום, בעקבות לחצים שהפעילו 
הצער,  למרבה  אולם,  ואשקלון.  אשדוד  ריות  י ע
לוח הזמנים החדש יוצר פערים של כ-30 דקות 
בין הרכבות, לרעת תושבי חולון ובת-ים, ופוגע 
קשות ביכולת הניוד והשילוב שבין רכבת לבין 

תחבורה משלימה".
גם  בפנייתם  מתייחסים  הערים  ראשי  י  נ ש
להפעלת הרכבת במוצאי שבת. לטענתם: "שעת 

חלקי  פתרון  מספקת   21:00  - השירות  ילת  ח ת

בלבד ויש להקדים את השעה לפחות ל-19:00, 
בהתאם לשעת יציאת השבת".

מדגישים  ים  ובת  חולון  של  הערים  שי  א ר
על  כי החלטות אלה מצביעות  בפנייתם לשרה, 
ובת-ים  חוסר התחשבות משווע בתושבי חולון 
ובכ-4 מיליון משתמשי הרכבת הכבדה. "נודה לך 
אם תורי לגורמים המקצועיים הרלוונטיים לבחון 
תחנות  בארבע  הרכבות  דילוג  נושא  את  דש  ח מ
שעת  הקדמת  נושא  את  גם  כמו  ובת-ים,  לון  ו ח
תחילת השירות במוצאי שבת, וזאת למען שיפור 
לתושבינו  הציבורית  התחבורה  שירות  ת  מ ר
המשרד  הצהיר  עליהם  ליעדים  הגעה  שם  ל ו
מכתבם  את  וברוט  ששון  חתמו  ראשותך",  ב ש

לשרה מיכאלי.

מאת: אלי כהן

יחידת  של  האכיפה  פעילות  וגברה  ה  
ובפארקים  בגינות  העירוני  יטור  ש ה
הציבוריים - זאת למניעת ונדליזם, אכיפת 
בגינות  חשמליים  רכב  כלי  נסיעת  סור  י א

וחיזוק תחושת הביטחון של הציבור.
אחר  בשעות  מתבצעת  הפעילות  קר  י ע

הצהריים והלילה, כאשר פריסת המפקחים 
סמוי,  באופן  והן  גלוי  באופן  הן  שית  ע נ
במיוחד במקומות לגביהם קיים ריבוי של 

תלונות תושבים. 
ניכרת  מוגברת,  ה האכיפה  קבות  ע ב
ירידה בכמות העבירות באותן גינות שבהן 
בפני  הביעו  התושבים  ו הפעילות  צעה  ו ב

המפקחים את שביעות רצונם מהאכיפה.

מאת: אלי כהן

הסרת  ס  ק ט
וגזירת  וט  ל ה
נערך  רט  ס ה
שתתפותם  ה ב
זאב  מר  ל  ש
שר  קין  ל א
הבינוי והשיכון, 
מר רז קינסטליך 

ראש עיריית ראשון לציון, דובי ויסנשטרן 
מנכ"ל ארגון זק״א, בעלה מר אסף דעבול 
ובני משפחתה, משה גמרו מפקד זק"א 

מרכז, נציגי משטרה ומתנדבי זק״א.
אלקין:  זאב  מר  והשיכון  הבינוי  ר  ש
ומבורכת,  חשובה  ביוזמה  דובר  מ ״
הכרתי אישית את הגברת ואת הפעילות 
אנחנו  ישראל,  עם  למען  עשתה  יא  ה ש
הונצח  וכבר  לפטירתה  השלושים  ום  י ב
שמה על מתחם חסד של מתנדבי זק"א 
בראשל"צ, אני סמוך ובטוח שההשפעה 
ותמשיך  תהיה  הזה  העולם  על  ה  ל ש

להיות כמו שהיה לפני מותה הטראגי.״
רז  מר  לציון  ראשון  עיריית  ש  א ר
ואמר  המשפחה  את  חיזק  נסטליך  י ק
הטרגדיה  על  ודומע  כואב  לב  ה ״

רגע,  של  קיצון  הם  החיים  וראית,  נ ה
אתה מנסה לנחם ולעשות הכל אבל אין 
והחסד  החירום  מתחם  להתנחם,  ך  י א
של זק״א בראשון לציון זה מפעל חסד 
העיר  תושבי  למען  העירייה  יתוף  ש ב
שמה  שהנצחת  ספק  לי  אין  סביבה,  ה ו
ולנשמה  למשפחה  נחמה  מקצת  ווה  ה ת
שבטח תעמוד מלמעלה ותשגיח עלינו.״

מרכז:  מחוז  זק״א  מפקד  גמרו  ה  ש מ
שמים,  חשבונות  מבינים  לא  נחנו  א ״
לקחו לנו את הטובה ביותר, לא עובר יום 
שאני לא שומע עוד סיפור או מעשה חסד 
שהגברת עשתה. אנחנו מקווים שנצליח 
שמה  בהנצחת  כבוד  קצת  לה  חזיר  ה ל
יונצח  בקרוב  שמה,  על  חסד  עילות  פ ו
אמבולנס זק״א חדש בעיר ראשון לציון 

על שמה".

מאת: אלי כהן

  בימים אלה אנו עומדים בפתחה של תקופה חדשה, 
בה האחריות על שימור זיכרון השואה עוברת לידיהם 

של בני הדורות הבאים.
שורדי השואה החדירו בכולנו תודעה בלתי מתפשרת 
לא רק של החוויה האישית, אלא גם – ואולי בעיקר – 

את צוואתם: לזכור ולא לשכוח.
הם גם אלה שעמדו איתנים אל מול מכחישי שואה, 

תופעה המתגברת עם מרחק השנים. 
כיום, נותרו מעטים מהם. לכן, על מנת להמשיך את 
עיקרי  כחלק  והאותנטיים  ים  האישי  המפגשים  לול  ס מ
בשימור זיכרון השואה, זוהי שעתם של בני הדור השני 

והשלישי לשואה.
תודעת  לטיפוח  חינוכי  מרכז  הינו  "להיות"  ת  י ב
השואה ולקחיה, המהווה בית לניצולי השואה בחולון 

ופועל במסגרת רשת קהילה ופנאי. בית "להיות" מוביל 
פרויקטים  ידי  על  הן  השואה,  זכר  לשימור  חדשני  ו  ק
חינוכיים בשיתוף מוסדות עירוניים בחולון והן על ידי 
הכשרת הדור הבא של נותני העדות, לשם כך פיתח צוות 
המרכז קורס הכשרה מעשית לבני הדור השני והשלישי 

למתן עדות ושימור הזיכרון המשפחתי. 
הקורס ילמד את השלבים בבנייתו של סיפור עדות, 
החל משלב איסוף החומרים ובחירתם ועד לאופן הצגתם 
כעדות שלמה בפני קהל פרונטאלי ו/או וירטואלי. כמו 
כן, יינתנו כלים מעשיים והתנסות, בתהליך משולב של 

דינאמיקה קבוצתית ועבודה פרטנית.
מומחים  ואקדמיה  מקצוע  אנשי  יתארחו  ורס  ק ב
בתחומים הנלמדים והוא מוכר במשרד החינוך כגמול 

השתלמות.
היקף הקורס: 30 שעות, 10 מפגשים. מועד פתיחה: 
1.2.22. הקורס מיועד לבני דורות ההמשך וכן למורים 

ואנשי חינוך וקהילה.

"לוח הזמנים החדש יוצר פערים של כ-30 דקות בין הרכבות, לרעת תושבי חולון ובת-ים, ופוגע קשות ביכולת הניוד והשילוב שבין רכבת לבין תחבורה משלימה", 
כותבים ראשי הערים  שני ראשי הערים מתייחסים בפנייתם גם להפעלת הרכבת במוצאי שבת. לטענתם: "שעת תחילת השירות - 21:00 מספקת פתרון חלקי בלבד 

ויש להקדים את השעה לפחות ל-19:00, בהתאם לשעת יציאת השבת"

בטקס מרגש שהתקיים במתחם זק"א בראשון לציון הונצח שמה של הגברת 
המנוחה ז׳נט דעבול ע״ה על המתחם ועל גמ״ח ניחום אבלים לעילוי נשמתה, 

הטקס נערך היום ביום ה30 לפטירתה הטראגית בתאונה קטלנית

חדש בחולון: בית "להיות" יקיים קורס הכשרה מעשית לבני הדור השני והשלישי למתן עדות ושימור 
הזיכרון המשפחתי

פניה משותפת של ראשי העיר בתים וחולון צביקה ברוט ומוטי ששון לשרת התחבורה

 צילום: דוברות זק"א 

 אכיפת שוטרים בגנים ציבוריים 



קול דמי אחיך
צעקים אלי מן האדמה

לפני פחות משנה איבדנו 45 קדושי עליון באסון מירון
צוות הנהלת "אהבת הרשב"י" החליט 

בעצת גדולי ישראל ומשפ' אבוחצירא לקיים

אחינו היקרים והאהובים

1000 סיומי הזוהר הקדוש
כדי להחיש את הגאולה ברחמים!
הסיום מתוכנן להערך בל"ג בעומר במירון

חילקנו את ספר הזוהר ל-2881 דפים 
שחולקו ויחולקו לכלל עם ישראל

גם אתם רוצים גאולה עוד השנה?
התקשרו ותהיו שותפים:

058-7262600

אנחנו זקוקים לעזרתכם 
בהשתתפות בעלויות ובהפצה

כל סכום 
יתקבל 
בברכה!



י"א שבט תשפ"ב 613/1/22 בחולון בת ים

הקמע הנדיר שכתב זקן המקובלים 
הגר"י כדורי זצ"ל להינצל ממגפה

המיסיונרים פתחו משרד הטפה 
בירושלים בנכס של 'הקרן לירושלים'

מאת: יוסף טולידנו

זקן  בתזמון מעניין, סמוך ליום ההילולא של 
כעשרים  זצוק"ל,  כדורי  יצחק  רבי  המקובלים 
אוסף  המסתורין,  אפוף  הקדוש  מביתו  פריטים 
בחזקתו  שהיו  שונים  ודפים  תפילות  קמיעות, 
ושימושו של המקובל הגדול מוצגים בימים אלו 

בבית המכירות הפומביות "מורשת".
רבי  בנו  של  מעיזבונו  שהגיע  הנדיר  האוסף 
וגורלות  קמיעות   3 וכוללים  זצ"ל,  כדורי  דוד 
מופיע  מהם  באחד  הרב,  של  המוכר  ידו  בכתב 
בנוסף גם הוראות כיצד יש לנהוג בקמיע - לצד 
הכולל  מרתק  היסטורי  ומסמך  למגפה  סגולה 
הודעה מוקלדת במכונת כתיבה מתאריך ד' אייר 
רבי  תש"ך מאת "לשכת הראשון לציון" הגאון 
על  המקובלים  לזקן  מודיעים  בו  אליהו  מרדכי 
בכדי  החיד"א,  רבינו  של  ארונו  העלאת  סדרי 
שיבוא להשתתף בהלוויה "כדי לשוות לה הדר 
מעמודי  לאחד  וכבוד  יקר  ולחלוק  רבני  ומעמד 
אותו  חייבים  שאנו  לישראל...  שקמו  ההוראה 
א"י  של  הנאמן  ושליחה  הדגול  ירושלים  לבן 

לתפוצות הגולה", נכתב במסמך.
למצוא  ניתן  המציאות,  ליקר  באוסף שנחשב 
וקדושה  נוראה  תפילה  אויבים,  לנצח  סגולה 
לצד  ושמות,  כוונות  עם  בצרה  ותפילה כשאדם 
דף עם סגולות, מספר דפים עם איורים קבליים, 

שמות קודש וכוונות.
בשלהי  נולד  זצ"ל  כדורי  יצחק  רבי  המקובל 
19 בבבל )עירק(, בילדותו אף הכיר  המאה ה - 
וראה את הבן איש חי, קיבל תורה וקבלה מחכמי 
בבל ומחכמי ירושלים אליה עלה בשנת תרפ"ב, 
בשנותיו הראשונות בירושלים התפרנס מכריכת 
ספרים ולמד בישיבות "בית אל" ו"פורת יוסף" 

בעיר העתיקה. 
עם השנים התפרסמה חוכמתו בחוכמת הסוד 
ועצותיו  ברכתו  את  לקבל  לביתו  עלו  ורבים 
טובה  בשיבה  נפטר  לישועה.  קמעות  ולקבל 

ובהלווייתו  תשס"ו,  בשנת  מאה  מגיל  למעלה 
השתתפו רבבות עם ישראל מכל גווני הקשת.

של  למקום  זכו  כדורי  הרב  שכתב  הקמיעות 
במופתים  והתפרסמו  הקבלה,  בעולם  כבוד 
אף  הקמיעות  בעקבותיהם.  שהתרחשו  הרבים 
במערכות  כאשר  פוליטית,  סערה  במוקד  עמדו 
עד  שכתב,  קמיעות  חולקו  השונות  הבחירות 

שבית המשפט אסר את הפצתן.
האוסף הנדיר עומד למכירה בימים אלו בבית 
הפתיחה  ומחיר  "מורשת"  הפומביות  המכירות 
בבית  אולם  בלבד,  דולרים  כ-500  על  ניצב 
גבוה  יהיה  הסופי  שהמחיר  מעריכים  המכירות 
רביעי  יום  היום,  תתקיים  המכירה  משמעותית. 
י' בשבט התשפ"ב )12.01.2022( בשעה 19:00.

מאת: יוסף טולידנו

מזרועות  אחת   – יש"ו'  למען  'יהודים  ארגון 
הידועה  הנוצרית  הכת  של  העיקריות  ההטפה 
לראשונה  פתח  המשיחיים'  'היהודים  לשמצה 
להטיף  במטרה  ירושלים,  העיר  במרכז  משרד 

ליהודי העיר.
לא  בדרך  לאחים  ליד  הגיעו  כך  על  הפרטים 
הכת  של  מסווג  פנימי  מידע  באמצעות  דרך 
בחו"ל לצד עבודת שטח של 'המחלקה להצלה 
לחשיפת  הביאו  הפרטים  בארגון.  ממיסיון' 
המיקום המדויק של המשרד שכתובתו הוצנעה 

גם בפרסומים המיסיונרים הפנימיים.
ידם  לשים  הצליחו  הארגון  שאנשי  בתיעוד 
המיסיונרים  מראשי  דוד,  בן  יואל  נראה  עליו 
בארץ ומי שנבחר לעמוד בראש המשרד החדש 
ולנהל ממנו את ההטפה בירושלים, המצהיר כי 
פועל בתל-אביב הטרידה  בכל השנים שארגונו 
נגיע  מתי  לירושלים.  נגיע  הדאגה: "מתי  אותו 
הנוצרית'...  'הבשורה  דבר  את  נביא  מתי  הנה, 
שבע- ובמשך  לירושלים.  להגיע  רצינו  כולנו 
זהו  )בארגון(,  שלי  השירות  שנות  וחצי  עשרה 

דבר שדיברנו עליו רבות".
אל  ישירה  פנייה  גם  העבירו  המיסיונרים 
נמרצת  בבקשה  העולם  מרחבי  נוצרים  תורמים 
יהודי  בקרב  לשמד  פעילותם  להגברת  לתרום 
כאן  עלינו  ותתפללו  ירושלים: "תתרמו 

בירושלים על העבודה שנוכל לעשות כאן".
חמורה לא פחות היא העובדה שהנכס הושכר 
הידועה  לירושלים'  'הקרן  ידי  על  למיסיונרים 
כקרן ששמה לה למטרה לקדם את פיתוחה של 
ירושלים. פנייה בהולה של יד לאחים אל הקרן 

לא נענתה עד כה.
לירושלים  אומרים:” הקרן  לאחים  ביד 
העולם  מכל  מיהודים  רבות  תרומות  מקבלת 
לנו  ברור  העיר.  של  לפיתוחה  לתרום  שרוצים 
ניתנה  כי  יודעים  לא  שהם  ספק  כל  לנו  ואין 
למיסיונרים אפשרות לפעול מתוך נכסים שנקנו 
השכירה  לירושלים'  'הקרן  כי  לנו  ברי  בכספם. 
מקווים  ואנו  לב,  בתום  המקום  את  למיסיונרים 
כי בעקבות החשיפה הם יסולקו מהנכס במהרה. 
המיסיונרים, בבואם להטיף ליהודים להמיר את 
בירושלים  העדין  החיים  במרקם  פוגעים  דתם, 

וגורמים למתח מיותר".

האם זקן המקובלים הגר"י כדורי זצוק"ל חזה את הקורונה? אוסף פריטים  שהתגלה 
בעיזבון בנו כולל קמיע נדיר להינצל ממגיפה

תקדימי ומסוכן: ארגון ההטפה הנוצרי 'יהודים למען יש"ו' פתח לראשונה משרד במרכז העיר 
ירושלים ⋅ תיעוד פנימי של המיסיונרים מעניק עדות בלתי אמצעית על מטרתם להעביר על דתם 

כמה שיותר יהודים ⋅ יד לאחים: "אנו מקווים כי בעקבות החשיפה המיסיונרים יסולקו במהרה 
מהנכס שמשכירה להם הקרן לירושלים"

הקמעות שנמצא בעיזבון בנו של הגר"י כדורי זצ"ל

רכז יד לאחים, הרב שמעון אברג'ל בפתח המשרד המיסיונרי
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מהיום את
תיאום המס

עושים בקלות
מהנייד!

אם גם אתם משלבים בין עבודות
כדאי שתכירו את הדרך החדשה

לתאם מס בקלות ובמהירות 
מהנייד או מהמחשב
באתר רשות המסים.

רשות המסים
הדור הבא של שירותי הדיגיטל כבר כאן

משלבים
בין

עבודות?
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בית הארחה באוירה קיבוצית 
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י"א שבט תשפ"ב 813/1/22 בחולון בת ים

ראש העיר ירושלים משה 
ליאון העניק טופס 4 לבית 
הכנסת הגדול ביותר בעולם

מאת: אלי כהן

סיום  ועם  בנייה,  של  ארוכות  שנים  לאחר 
יום  הערב,  העניקו  וההתחייבויות  העבודות 
וממלא  ליאון  משה  ירושלים  העיר  ראש  א', 
מקומו יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה הרב אליעזר 
ראוכברגר טופס 4 לבית הכנסת של מרכז חסידות 

גור ברחוב ירמיהו בירושלים.
מדובר באחד המבנים הגדולים ביותר במזרח 
התיכון, ובבית הכנסת הגדול ביותר בעולם כולו. 
מ"ר,   35,000 על  עומד  העצום  המבנה  כל  סך 
נבנו לאחרונה באגף  כאשר מתוכן 12,000 מ"ר 

החדש. 
את התהליך כולו ליווה מטעם עיריית ירושלים 
מנהל אגף רישוי ופיקוח מר אופיר מאי שהתמסר 
על  הגרנדיוזי  הפרויקט  להשלמת  מאודו  בכל 
בסטנדרטים  והבטיחות  הרישוי  כללי  כל  פי 

הגבוהים ביותר.
העיר,  ראש  בלשכת  שהתקיים  צנוע  בטקס 
נציג  ליצמן  יעקב  הרב  לח"כ   4 טופס  הוענק 
הסיעה המרכזית בכנסת, ולרב יוחנן ויצמן חבר 

מועצת העיר מטעם חסידות גור. 
ראש העיר משה ליאון אמר: "לא הרבה ראשי 
ערים בעולם מסתובבים עם הידיעה שהם אישרו 
את בית הכנסת הגדול ביותר בעולם כולו. מדובר 
היא  גור  חסידות  היסטורי.  מידה  בקנה  באירוע 
אבן פינה יקרה בירושלים, ואנחנו שמחים שסוף 
סוף הגענו לישורת האחרונה בהצלחה. מזל טוב 

גערער חסידים, מזל טוב"!
העיר  ראש  מ"מ  ובניה  לתכנון  הוועדה  יו"ר 
בנייה  "פרויקט  אמר:  ראוכברג  אליעזר  הרב 
לא  עוד  שירושלים  משהו  הוא  כזה  גודל  בסדר 
ראתה. לקחנו בחשבון כל גורם בטיחות אפשרי, 
והצבנו מטרות מרחיקות לכת. הייתה לי הזכות 
ללוות את הפרויקט לכל אורכו, ואני שמח שיחד 
עם הנהלת המוסדות בגור, הצלחנו להגיע ליום 

הזה במינימום זמן, ובמקסימום פאר והדר.
העיר  לראש  הודה  ליצמן  יעקב  הרב  ח"כ 
חסידי  יכנסו  דורות  שלושה  בעוד  "גם  ואמר: 
גור לבית המדרש הגדול, מרכז החסידות, ויזכרו 
אני  הפרויקט.  על  שחתם  העיר  ראש  היה  מי 
בפרויקט  גור  חסידי  לצד  עמידתך  על  לך  מודה 

תעמוד  המצווה  שזכות  רצון  יהיה  ובכלל.  הזה, 
הציבורית  העשייה  בכל  מבורכת  להצלחה  לך 

המופלאה שלך".
הוסיף:  ויצמן  יוחנן  הרב  העיר  מועצת  חבר 
העיר,  שראש  לב  שמנו  התהליך  אורך  "לכל 

קשובים  המקצועיים  והצוותים  ראכוברגר  הרב 
מהפרטים  בקשה.  ולכל  הערה  לכל  פניה,  לכל 
הגדולים ועד לקטנים. אני בטוח שהברכה שאנו 
מושלמת  הייתה  לא  המוגמר,  על  היום  מברכים 

בלי הסיוע הצמוד והמסור שלהם. ישר כח".

בית המדרש הגדול של חסידות גור מונה 35,000 מ"ר ⋅ ראש העיר ליאון: "מזל טוב גערער 
חסידים, מזל טוב" ⋅ יו"ר הוועדה לתכנון ובניה מ"מ ראש העיר הרב ראוכברגר: "במינימום 
זמן, ובמקסימום פאר והדר" ⋅ ח"כ הרב ליצמן: "גם בעוד שלושה דורות יזכרו מי היה ראש 

בית הכנסת הגדול בעולם של חסידות גור בירושליםהעיר שחתם על הפרויקט"

רה"ע משה ליאון מעניק את תעודת טופס 4 לח"כ ליצמן

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



תרדו

1700-556-700

מזה!
עזבו את כל הדיאטות
שניסיתם עד היום

והכירו את הדבר האמיתי: 

הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

הפיתוח המוביל בארץ 
ובעולם לירידה במשקל
באופן מהיר וקל!

הערכה כוללת 2 מוצרים 
ותפריט אישי שנבנה במיוחד 

עבורכם על ידי נטורופתית 
בכירה, בהתאמה לנתוני 

ה-BMI והעדפות האכילה.

איתכם לאורך כל הדרך!
ליווי אישי על ידי יועץ 

החברה לשאלות, חיזוקים 
ומעקב לאורך תהליך הירידה 

במשקל עד לתוצאה רצויה.

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

תוסף תזונה
המכיל תמציות צמחים 

מובחרות המשפיעות על
חילוף החומרים בגוף

ועל תחושת הרעב.

xs.ttmisrael.com

-אקסטרה סמול

ק"ג
פחות

בחודש!
עד-5
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מאבדים שליטה

לקיים בנו חכמי ישראל

מאת: חיים רייך

מהאיש שכתב ספר כיצד מנצחים מגפה ובנה את תהילתו בשנת 
ארבעה  תוך  הקורונה  את  למגר  שיכול  כמי  הראשונה  הקורונה 

שבועות, מצופה היה להתנהלות יותר מקצועית.
צריך לומר בכנות: ישראל איבדה שליטה על הטיפול בקורונה. 
נתונים  יהיו  לא  הבריאות  למשרד  המגפה,  פרוץ  מאז  לראשונה 
ממשלת  של  ההחלטה  המעודכן.  החולים  למס'  באשר  מדויקים 
ישראל להעביר את האחריות לידי האזרחים, שירכשו לבד בדיקות 
אנטיגן בבתי המרקחת ובמרכזי השיווק, היא ניסוי בריאותי ראשון 
מסוגו. לאור העובדה שחלק משרי הממשלה מתנגדים להגבלות, 
בוודאי מתנגדים לסגר, בנט מוצא עצמו מתמרן בין המלצות גורמי 
הבריאות לבין התנגדות שרי הממשלה. בשורה התחתונה: ישראל 
עברה למדינות של הכלה והדבקה המונית, גם אם רשמית אף אחד 

לא יודה בכך.
ביטול מתווה  דרמטית במספר החולים,  עליה  העובדות:  אלה 
מתווה  ביטול  האדומות,  המדינות  רשימת  ביטול  הירוק,  התו 
בנתב"ג.  המגבלות  והסרת  הבידודים  צמצום  הירוקה,  הכיתה 
וכל זה נעשה בשבוע שבו מס' המאומתים ביום מגיע לשיא מאז 
פרוץ המגפה. תוסיפו לזה את הצפצוף הארוך של שר החוץ יאיר 
חייב להתכנס  )שבעודו באופוזיציה טען שקבינט הקורונה  לפיד 
כל בוקר( ושר האוצר אביגדור ליברמן והימנעותם העיקשת שלא 
ליטול חלק בדיוני קבינט הקורונה, לצד העובדה שקבינט הקורונה 
כונס רק השבוע לאחר שלושה שבועות שלא כונס, ותקבלו מבוא 

לכאוס. מדינת ישראל הרימה ידיים.
ידי חברי האופוזיציה. שימו לב  אלה לא מילים שנאמרות על 
מה טוענים שרי הממשלה הנוכחית על התנהלות הממשלה שבה 

הם מכהנים.

השר מאיר כהן אמר בישיבת הממשלה: "הציבור לא איתנו ויש 
 - הרבה בלבול. לאפשר התקהלות של עשרות אלפים במגרשים 
זה מבלבל את הציבור". שרת הכלכלה אורנה ברביבאי הוסיפה: 
"אנחנו לא ברורים. התחושה בציבור היא שהממשלה ויתרה על 

המאבק בקורונה".
חוסר  היא  המרכזית  "הבעיה  אמרה:  שטה  תמנו  פנינה  השרה 

תמר  השרה  גם  תדיר".  באופן  שלהן  ושינוי  בהחלטות  עקביות 
את  לבלום  כדי  הדבקה  לצמצם  "צריך  בקול:  תהתה  זנדברג 

הדלתא. למה לבטל את התו הירוק אם המדיניות היא חיסון?"
במהלך ישיבת הממשלה קראו השרים חילי טרופר ומירב כהן 
שתהיה זו טעות לבטל את התו הירוק. רה"מ בנט הגיב: "לא נביא 
שמתנגדים  שרים  הרבה  פה  שיש  רואה  אני  כי  להצבעה,  זה  את 

לזה".
בקצב  לשיא  הגיעה  לא  עדיין  שישראל  היא  ההערכה  כאשר 
מיליון  ל-4   2 בין  צפויים  המומחים,  הערכת  וע"פ  ההדבקה 
חדשות  שקיים  שבמשאל  פלא  לא  באומיקרון,  להידבק  אזרחים 
12 באמצעות מכון מדגם ופרופ' מנו גבע, הממשלה מקבלת ציון 
גרוע. גם ראש הממשלה נפתלי בנט, גם שר הבריאות ניצן הורביץ 
וגם שר האוצר אביגדור ליברמן ושרת החינוך יפעת שאשא ביטון, 
מקבלים ציון רע, כאשר מרבית הנשאלים מעניקים להם ציון גרוע 

על טיפולם בגל האומיקרון.
פרופ'  הקורונה  פרויקטור  הוא  בכישלון,  פה  מי שמודה בחצי 
זרקא. בראיון ל'קול חי' אמר זרקא: "אנחנו חוששים מאד ממצב 
של חולים רבים במצב קשה. מאד מוטרדים מזה. סגר חלקי הוא 
התו  הראשון.  בגל  כמו  מלא  סגר  רק  זה  שעוזר  סגר  פתרון.  לא 

הירוק כרגע לא בדיוק מגן עלינו".
מגדולי  שהיה  יניב,  אלדד  השמאל  איש  זאת  להגדיר  היטיב 
מבקריו של נתניהו. השבוע הוא כתב: "אין הרבה אנשים שנאבקו 
יכולים ללמוד ממנו – מפצים  נגד ביבי. אבל את זה אתם  כמוני 
ישראלים בשעת צרה. ועכשיו אנחנו בצרה. ותגידו לליברמן שלנו 

אין מרטין שלאף".
אם להשתמש במה שאמר נפתלי בנט בעודו יושב באופוזיציה 
נגד ממשלת נתניהו גנץ: "מה אתם עושים? השתגעתם? תתפסו 

את עצמכם בידיים!"

מאת: יוסף טולידנו

נשיא  כי  הידיעה  התקבלה  ראשון  יום  בבוקר 
הגאון  הישיבה  ראש  מרן  התורה  גדולי  מועצת 
רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, בן ה-98 התגלה 
כמי  ידוע  הישיבה  ראש  מרן  לקורונה.  כמאומת 
מיציאות  להימנע  המגפה  פרוץ  מאז  שהקפיד 
חברי  את  וכן  המבקרים  ואת  הרבים  לרשות 
להתייעצויות  שעלו  התורה  דגל  של  הכנסת 
אלא  זכוכית.  מחיצת  מאחורי  קיבל  במעונו, 
שהשבוע, לאחר שלא חש בטוב, ועל אף שקיבל 
את מנת החיסון הרביעית, התברר כי מרן נדבק 
אף הוא בזן האומיקרון והציבור נקרא להתפלל 
לרפואתו של מרן רבי ירחמיאל גרשון בן מרים 

לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.
על  פסחה  לא  הקורונה  מתתיהו  בית  בישיבת 
ראשי הישיבה ועל המשגיח. חבר מועצת גדולי 

ויסבקר  ברוך  רבי  הגאון  הישיבה,  ראש  התורה 
שליט"א, שכבר החלים מקורונה ונזהר עד מאד, 
של  המשגיח  גם  השניה.  בפעם  לקורונה  אומת 
ברויאר,  שלמה  רבי  הגאון  מתתיהו  בית  ישיבת 
נקרא  הציבור  קורונה.  לנגיף  יום  באותו  אומת 
להעתיר בתפילה עבור ראש הישיבה הגאון רבי 
בן  שלמה  רבי  הגאון  והמשגיח  צביה,  בן  ברוך 

שמחה פרדכע.
דב  רבי  הגאון  סלבודקא  ישיבת  ראש  גם 
מנגיף  האחרונות  בשנתיים  מאוד  שנזהר  לנדו, 
הוא  אף  נדבק  מביתו,  ביציאה  ומיעט  קורונה 
בסוף השבוע האחרון. שמו לתפילה: הגאון רבי 

אפרים דב בן דבורה.
סלבודקא  ישיבת  ראש  גם  כי  דווח  שני  ביום 
אובחן  שליט"א  הירש  הלל  משה  רבי  הגאון 

כמאומת לקורונה.
דב  ברוך  רבי  הגאון  פוניבז'  ישיבת  ראש  גם 
כמאומת  שני  ביום  אובחן  שליט"א  פוברסקי 

לקורונה.
חבר נוסף במועצת גדולי התורה ראש ישיבת 
חברון הגאון רבי דוד כהן שליט"א, שכבר נדבק 
לאחר החיסון הראשון, נדבק השבוע שוב. שמו 

לתפילה: הגאון רבי דוד בן אסתר.
ראש ישיבת מאור התלמוד וחבר מועצת גדולי 
התורה, הגאון רבי אברהם יצחק קוק, נמצא אף 
הוא ביום ראשון השבוע מאומת לנגיף הקורונה. 
הציבור נקרא להעתיר בתפילה עבור הגאון רבי 

אברהם יצחק הכהן בן בלה רחל.
דוד  רבי  הגאון  יעקב  באר  ישיבת  ראש  גם 
שכבר  לאחר  לקורונה,  מאומת  נמצא  שפירא, 
בגל הקודם חלה והחלים. הציבור נקרא להעתיר 
ציפורא  בן  יצחק  דוד  רבי  הגאון  עבור  בתפילה 

פייגא.
גם ראש ישיבת 'מן ההר', הגאון רבי חיים מן 
ההר, שביצע בדיקת קורונה קיבל תשובה כי הוא 
בתפילה  להעתיר  נקרא  הציבור  לנגיף.  מאומת 

עבור הגאון רבי חיים יהודה בן מתילדה.
גם משגיח ישיבת קול תורה בשכונת בית וגן 
בירושלים, הגאון רבי יצחק ירוחם ברודיאנסקי, 
וכן המשגיח בישיבת קול תורה לצעירים אובחנו 
להעתיר  נקרא  הציבור  לקורונה.  כחיוביים 
הניה  בן  ירוחם  יצחק  רבי  הגאון  עבור  בתפילה 

והגאון רבי אביעזר זעליג אשר בן רחל.
לקורונה  כמאומתים  אובחנו  השבוע  במהלך 
'משנת עקיבא', הגר"א  ר"י  גם הגר"י עהרנפלד 
ר"י  סטפנסקי  הגר"י  תורה,  ארחות  ר"י  גרבוז 
יד  ר"י  אייכנשטיין  והגר"י  בתפארתה  תורה 

אהרון.
אובחן  לאו  הגר"ד  לישראל  הראשי  הרב  גם 
בשעות הערב של יום ראשון כמאומת לקורונה. 
וכי  טוב  מרגיש  הראשי  הרב  כי  נמסר  מלשכתו 

ישהה בביתו עד לסיום ימי הבידוד.

דווקא בשבוע שבו מס' המאומתים ביום מגיע לשיא מאז פרוץ המגפה, מחליטה הממשלה לבטל את מתווה התו הירוק, לבטל את רשימת המדינות 
האדומות, לבטל מתווה הכיתה הירוקה, מצמצמת את הבידודים ומסירה את המגבלות בנתב"ג ⋅ פרויקטור הקורונה פרופ' זרקא מודה: "אנחנו חוששים 
מאד ממצב של חולים רבים במצב קשה. מאד מוטרדים מזה. סגר חלקי הוא לא פתרון. סגר שעוזר זה רק סגר מלא כמו בגל הראשון. התו הירוק כרגע לא 

בדיוק מגן עלינו"

נשיא מועצת גדולי התורה מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א אובחן כמאומת לקורונה ⋅ גם חברים נוספים במועצת גדולי 
התורה ורבים מראשי הישיבות ובהם - ר"י בית מתתיהו הגר"ב ויסבקר, משגיח הישיבה הגר"ש ברויאר, ר"י פוניבז' הגרב"ד 

פוברסקי, ראשי ישיבת סלבודקא הגרמ"ה הירש והגר"ד לנדו, ר"י חברון הגר"ד כהן, ר"י מאור התלמוד הגרא"י קוק, ר"י 
באר יעקב הגר"ד שפירא, ר"י מן ההר הגר"ח מן ההר, משגיח ישיבת קול תורה הגרי"י ברודיאנסקי, אובחנו כמאומתים 

לקורונה ⋅ השמות לתפילה בתוך הכתבה 

מדינת ישראל איבדה שליטה על הטיפול בקורונה ושולחת את האזרחים לקנות ערכות בדיקה

משלוח ראשון של התרופה החדשה של פייזר נגד קורונה

מרן רה"י הגר"ג אדלשטיין בתפילת שחרית בביתו
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תקדים מסוכן: חוק הגיור החדש קובע: 
תישלל הסמכות מהרבנות הראשית

הרפורמים דורשים: קבורה אזרחית

מאת: חיים רייך

העיתונאי אמיר אטינגר )סרוגים( חשף השבוע 
את טיוטת תזכיר חוק הגיור אותה אמור לפרסם 

בימים הקרובים שר הדתות מתן כהנא. 
נוסח טיוטת החוק כפי שחשף אטינגר מלמדת 
כהנא, סמכויות  להצהרותיו של השר  בניגוד  כי 
הרבנות הראשית מופקעות ממנה באופן מוחלט. 
החוק מאפשר אוטונומיה מוחלטת לדייני הגיור 
מבחינה הלכתית וממילא לא תהיה קיימת יותר 

פסיקה אחידה בענייני גיור.
הדיינים  פסילת  מנגנון  כי  אטינגר  חושף  עוד 
בידי הרב הראשי עליו הצהיר השר כהנא מתברר 
מבחינה  אפשרי  בלתי  וככמעט  שיניים  כחסר 
ברבנות  נוספת  משמעותית  פגיעה  מעשית. 
היא:  החוק  טיוטת  מנוסח  עולה  אשר  הראשית 
ידי  על  היום  עד  הוכרו  שלא  פרטיים  גיורים 
מערך  ידי  על  בדיעבד  יוכרו  הראשית  הרבנות 

הגיור הממלכתי.
אטינגר  אמיר  העיתונאי  של  הדיווח  ע"פ 
אלו הם הסעיפים שפוגעים בכוחה של הרבנות 

הראשית לישראל:
כי  נכתב  החוק  הגדרות  את  הקובע   1 בסעיף 
יהיה ראש הממשלה  "השר הממונה על החוק" 
בממשלה:  מחלוקת  יש  דת.  לשירותי  השר  או 
הדתות  שר  יהיה  הממונה  שהשר  רוצה  כהנא 
הממשלה.  ראש  יהיה  שזה  רוצה  ליברמן  ואילו 
יהיה  הממשלה  ראש  אם  ברורה:  המשמעות 
יוכל  לפיד  וחצי  שנה  עוד  החוק,  על  אחראי 
למנות אנשים מטעמו לוועדת ההיגוי שתפקידה 

בין היתר לפסול בתי דין לגיור. 
בסעיף 3 נכתב כי גיור יעשה על ידי רבני ערים 
הפקעת  כלומר   – המוצע  הגיור  לחוק  בהתאם 

הסמכות מידי הרבנות הראשית.
שתקבע  ההיגוי  וועדת  כי  קובע    5 סעיף 
השר  מתוכם:  אנשים   5 תמנה  הגיור  כללי  את 
הממונה על החוק ימנה את יו"ר הועדה בהסכמת 
שני  לשר,  נוספים  נציגים  שני  הראשי,  הרב 
נציגים נוספים לרבנות הראשית. כלומר: רוב של 

שלושה אנשים לשר הממונה בוועדת ההיגוי

ניגוד  של  במצב  כי  קובע,  לחוק   13 סעיף 
נציג  למעשה  שהוא  ההיגוי  ועדת  חבר  עניינים, 
ניגוד  של  במצב  יחשב  לא  מסוים  ציבורי  גוף 
עניינים. כלומר: לצורך העניין, נציג ועדת היגוי 
שקשור בגוף של גיור כהלכה של הרב סתיו יוכל 
לקדם בוועדת היגוי החלטות בנושא גיורים אלה 

ולא יהיה מצוי בניגוד עניינים.
סעיף 15 לחוק קובע את ההגדרה של מי יכול 
לכהן כראש בית דיון מקומי לגיור. על פי הסעיף, 
בתנאי  עיר  כרב  לכהן  כושר  לו  יש  שרק  רב  גם 
שהוא בן 30 ומעלה ועסק x שנים בתפקיד רבני 

או חינוכי.
כדיין בהרכב  יכול לשמש  מי  קובע   16 סעיף 
אזורי,  רב  או  ישוב  רב  לגיור:  מקומי  דין  בית 
ותק של  או הסדר בעל  גבוהה  ישיבה  וגם ראש 
10 שנים. סעיף שלמעשה דומה לחוק הגיור של 
יוכלו  ישבות הסדר  כי ראשי  מלינובסקי הקובע 

לגייר.
סעיף 21 קובע כי העצמאות ההלכתית בגיורים 
תהיה אך ורק של רב העיר שמגייר וההרכב שהוא 
או  הראשית  לרבנות  אין  כלומר:  בראשו.  עומד 
לוועדת ההיגוי שום סמכות הלכתית על הגיורים, 

אלא סמכות מנהלתית בלבד.
25 קובע כי בתי הדין המקומיים לגיור  סעיף 
בגיורים  להכיר  גם  יכולים  הערים  רבני  של 
פתח  פותח  זה  סעיף  בעבר.  שנעשו  פרטיים 
לא  שבעבר  במחלוקת  שנויים  בגיורים  להכרה 

הוכרו על ידי הרבנות.
לגיור  דין  בית  פסילת  כי  קובע   29 סעיף 
)שמגייר לא על פי הכללים( דורשת החלטה פה 
אחד של ועדת ההיגוי. אך כזכור, לשר הממונה 
כך  אנשים  שלושה  של  בוועדה  מובנה  רוב  יש 
מצד  לגיורים  פסילות  לתקוע  יוכל  תמיד  שהוא 
כי  אומרים  כהנא  בסביבת  הראשית.  הרבנות 
גם  אך  רגיל,  לרוב  להשתנות  צפוי  הזה  הסעיף 

במקרה כזה לשר עדיין יש רוב.
ברוב  או  אחד  פה  החלטה  התקבלה  אם  רק 
בית  לפסילת  ההחלטה  ההיגוי,  בוועדת  רגיל 
דין לגיור עוברת למועצת הרבנות הראשית. אך 
כבר  זה  את  לתקוע  אפשרות  יש  לשר  כאמור, 

בוועדת ההיגוי.
גיור,  דיין  יפסלו  אם  גם  כי  קובע   30 סעיף 
כלל  על  רטרואקטיבית  תחלו  לא  הפסילה 

הגיורים שהוא כבר עשה.
מלשכת השר כהנא נמסר: "חוק הגיור שמגבש 
הציונות הדתית  רבני  גדולי  עם  יחד  כהנא  השר 
יחזק את הרבנות הראשית ואת זהותה היהודית 
המתנגדים  שונים  גורמים  ישראל.  מדינת  של 
לחוק מפיצים מידע מוטעה אודות החוק שנמצא 
הרבנים.  גדולי  עם  ובדיונים  גיבוש  בהליכי 
הוא  טבעו  חוק מעצם  ניסוח  ברורים.  החששות 
דבר מורכב ומסובך. בעוד מס' ימים יונח הנוסח 
בעצמו  לשפוט  יוכל  והציבור  החוק  של  הסופי 
וסילופי  משפטים  בחצאי  להסתפק  במקום 

דברים".
בתגובה לחשיפה של העיתונאי אמיר אטינגר 
של  השקרים  מסכת  נחשפת  "כך  בש"ס:  הגיבו 
מוביל  כשהוא  כהנא,  מתן  הדת  להריסת  השר 
של  מוחלטת  ופריצה  רפורמים  בגיורים  להכרה 
רבני  לפיו  שנחשף  יהודי. הסעיף  מיהו  ההגדרה 
ערים יוכלו להכיר בגיורים פרטיים שנעשו בעבר 
תחילתו  הוא  הראשית,  הרבנות  ע"י  הוכרו  ולא 

המשותף  המכנה  את  שיפורר  גדול  חורבן  של 
יוחסין.  ספרי  לעריכת  ויוביל  יהודי  כעם  שלנו 
האם  היסטורי,  בצומת  נמצאת  ישראל  מדינת 
הלאום היהודי יעוות בידי גלעד קריב, אביגדור 
להיות  שימשיך  או  מליניבסקי  ויוליה  ליברמן 
מופקד בידיה האמונות של הרבנות הראשית. די 

לשקר ולזיוף".
בתגובה:  נמסר  הדתית  הציונות  ממפלגת 
השקר  הגיור,  חוק  פרסום  לפני  ספורים  "ימים 
הרבנות  סמכויות  כי  שהצהיר  כהנא  מתגלה. 
אותם  לרבנים  אמת  אמר  לא  ישמרו,  הראשית 
הזה.  המופקר  בחוק  לתמיכה  לרתום  ניסה  הוא 
העיתונאי  ידי  על  שפורסמה  כפי  החוק  טיוטת 
כהנא  כי  מעלה  'סרוגים'  באתר  אטינגר  אמיר 
הראשית  הרבנות  סמכויות  את  לחלוטין  מפרק 
איווט  עם  יחד  לשבטים.  ישראל  עם  את  ומפלג 
לתנועה  הגיור  שוק  את  פותח  כהנא  ליברמן, 
כהנא,  של  החדשים  השותפים  יחד  הרפורמית. 
מנסור עבאס ווליד טאהא יקבעו מי יהיה יהודי. 

ישראל בסכנה".

מאת: חיים רייך

על  מסתערים  והקונסרבטיבים  הרפורמים 
במהדורה  כפי שחשף  האזרחית.  הקבורה  נושא 
בערב  ראשון  ביום   14 ערוץ  של  המרכזית 
התכנסה  השבוע  בורנשטיין,  קובי  העיתונאי 
ח"כ  של  חוקה  לוועדת  משותפת  ועדה  בכנסת 
יהודיים של ח"כ  וועדת שירותי דת  גלעד קריב 
נציגים  הוזמנו  אליה  ועדה  מלינובסקי,  יוליה 
לצד  חברתי,  לשוויון  והמשרד  הדתות  ממשרד 
והקונסרבטיבים  הרפורמים  ארגוני  כלל  נציגי 
חדו"ש,  ומדינה,  לדת  הרפורמי  המרכז  ובהם 
מכון על משמר הכנסת מבית התנועה המסורתית 

ומרכז השלטון המקומי.
התכנסות  מטרת   14 בערוץ  הדיווח  פי  על 
הוועדה - לחייב את המדינה להקצות בתי קברות 

היהודית  ההלכה  פי  על  שלא  אזרחית  לקבורה 
רפורמים  רבנים  ידי  על  קבורה  טקסי  ולקיים 
מנסה  הדיון  יוזמי  של  הטיעון  וקונסרבטיבים. 
למעלה  לפני  שנחקק  חוק  על  כביכול  להישען 
בו  היה  שלא  כיוון  מאז,  קודם  ולא  שנה  מ-25 

צורך.
ליב"ה  מרכז  מנכ"ל  הניג  אורן  אמר  בתגובה 
שהרפורמים  ברור  "כיום  כי   14 לעכשיו 
את  לחלוטין  לשנות  מבקשים  והקונסרבטיבים 
הפנים היהודיות של מדינת ישראל. בחסות בנט 
הליבה  סוגיות  כל  על  מסתערים  הם   - וכהנא 
אחרי  טריטוריה.  אחרי  טריטוריה  וכובשים 
הכותל, הרבנות, הכשרות והגיור - הם מבקשים 
לחולל מהפכה אנטי יהודית נוספת ולהקים בתי 
היהודית.  להלכה  גמור  בניגוד  אזרחיים  קברות 
זה הזמן להתאחד כולם, חילונים, דתיים וחרדים 

- ולבלום אותם בעוצמה רבה"

נוסח טיוטת החוק כפי שחשף העיתונאי אמיר אטינגר ב'סרוגים', מלמד כי בניגוד להצהרותיו של השר כהנא, סמכויות הרבנות הראשית מופקעות ממנה באופן מוחלט ⋅ פגיעה 
משמעותית נוספת ברבנות הראשית: גיורים פרטיים שלא הוכרו עד היום על ידי הרבנות הראשית יוכרו בדיעבד על ידי מערך הגיור הממלכתי ⋅ ש"ס: "תחילתו של חורבן גדול 

שיפורר את המכנה המשותף שלנו כעם יהודי ויוביל לעריכת ספרי יוחסין"

ערוץ 14 חושף: אחרי המאבק על הכותל והניסיון לחולל רפורמות דרמטיות ברבנות, בגיור ובכשרות, ארגוני הרפורמים והקונסרבטיבים מסתערים על נושא הקבורה האזרחית

שר הדתות מתן כהנא )צילום: דוברות הכנסת(

מאבק על הקבורה היהודית)צילום: ארכיון כל הזמן(



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
מתחסנים ומחסנים את הילדים!

הגאון רבי  דב לנדא שליט"א:

 "היות ונמסר בשם הרב אלימלך פירר שליט"א הנודע במומחיותו המיוחדת 
בענייני רפואה שיש לחסן את הילדים, 

מהחובה לציית לדבריו ללא שום יוצא מן הכלל"

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א: 

"צריך לחסן את הילדים" 
"זכות גדולה להורים שמחסנים ילדיהם ואל להם לחשוש מכל רע"

"ודאי להזמין את החיסונים אל תלמודי התורה ובתי הספר וצריך להתחסן בהם"

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

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

מרן הראש"ל  הגרש"מ עמאר שליט"א: 

"חובה להישמע לרופאים ומצווה חשובה לחסן את הילדים"
מרן ראש הישיבה  הגר"ג אדלשטיין שליט"א:

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

 מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט״א:
 "אחר שגדולי וחכמי ישראל בחנו וחקרו ושמעו דעת הרופאים המומחים, 

וקראו לחסן את הילדים, מצוה לשמוע לדבריהם"

בחיסוני ילדים
בציבור החרדי

בתוך שבוע!
זינוק 
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מרן ראש הישיבה  הגר"ג אדלשטיין שליט"א:

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

 מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט״א:
 "אחר שגדולי וחכמי ישראל בחנו וחקרו ושמעו דעת הרופאים המומחים, 

וקראו לחסן את הילדים, מצוה לשמוע לדבריהם"

בחיסוני ילדים
בציבור החרדי

בתוך שבוע!
זינוק 

44%של
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על סדר היום
אבי גרינצייג

האחרון  בשבוע  ביותר  המדוברת  ההתפרצות 
שהשביתה  הקורונה,  מגפת  הייתה  לא  בכנסת, 
לפחות שמונה חברים ועוד היד נטויה )נכון לשעת 
כתיבת השורות: יאיר לפיד, מיכאל ביטון, ישראל 
אייכלר, יואב בן צור, חיים כץ, אופיר כץ, אתי עטיה 
ואוסאמה סעדי, וגם השר בר לב וסגן השר עידן רול 
שאינם ח"כים(, אלא ההתפרצות המביכה של ראש 
רביעי  ביום  האופוזיציה,  חברי  לעבר  הממשלה 
החשמל  חוק  על  המליאה  דיוני  במסגרת  האחרון, 

וההצבעה בקריאה שניה ושלישית.
מתוכננת  שיאמרו  יהיו   – סערה  של  ברגע  בנט, 
הסיר  הליכוד,  לספסלי  סמוך  ונעמד  בזעם  קם   –
את המסכה מאפו ומפיו והחל לצעוק על הח"כים. 
ראש  של  לכיוונו  לגשת  גם  ניסה  מסוים  בשלב 
שחמק  נתניהו,  בנימין  ח"כ  לשעבר,  הממשלה 
המתוסכל  בנט  את  והותיר  מהזירה  באלגנטיות 
דיסטל  גלית  ח"כ  על  להתלהם 
שהסדרנים  עד  ושות',  אטבריאן 
נאלצו להרגיע את ראש הממשלה 

ולהשיבו אחר כבוד למקומו.
מי שנהנו מההצגה הם שותפיו 
של יו"ר ימינה לשולחן הממשלה 
– שנותרו  וחבריהם  גנץ  לפיד,   –
מחויכים  כשהם  במקומם,  לשבת 
הגדיל  רגע.  כל  על  ומתענגים 
שהספיק  הביטחון,  שר  לעשות 
עם  לפגישה  בזריזות  להמריא 
)נדיר  תיעוד  ולשחרר  ירדן,  מלך 
ההאשמית(  הממלכה  במונחי 
לבנט,  בניגוד  ראו,  אומר,  כאילו 
יש בממשלה הזו גם מנהיג מכובד 

וממלכתי.
אבל הסצנה לא הסתיימה: מעט 
אחרי שבנט חזר למושבו במליאה, 
אורית  הכנסת  חברת  אליו  ניגשה 
לשעבר,  נאמנה  שותפה  סטרוק, 
הנזעם  בנט  אתו.  לשוחח  בניסיון 
התיז לעברה "עופי לי מהעיניים", 
ותוך דקות אחדות הבין את הנזק 
התדמיתי. עד לפרסומם של טורי 
סוף השבוע, תודרכו כבר ‘פרשני 
שבעצם  כך  על  באריכות  הבית' 
סטרוק הייתה נטולת מסכה ובנט 
הבריאות  כללי  מהפרת  נבהל 

וחשש להידבק ממנה. 
אמין  להיחשב  עשוי  היה  זה 
על  מקפיד  היה  עצמו  בנט  אילו 
לעבר  ניצוצות  כשירק  לכן,  מקודם  המסכה  עטיית 
מתועדת  הייתה  לא  סטרוק  אילו  הליכוד.  ספסלי 
במצלמות ערוץ הכנסת כשהיא עוטה מסכה כנדרש, 
ואילו ראש הממשלה לא היה מצטלם בהמשך היום 
בחנות אופטיקה סגורה, צמוד לבעל החנות ונטול 
השבוע  בתחילת  הגורל,  צחוק  לחלוטין.  מסכה 
ולמרבה  קורונה,  כחולה  לפיד  דווקא  התגלה 
המבוכה, נחשף סרטון בו הוא משתעל לעבר בנט 

בו ביום.
העניין בזעמו של בנט אינו בעצם הגילוי שראש 
הממשלה מפגין רגשות, גם אין זה סקופ גדול שהוא 

למצב  היכולת  חוסר  תקדים.  חסר  לחץ  בסיר  נתון 
והמוגבלות  המנהיג  לטייטל  שראוי  כמי  עצמו  את 
הפוליטית שמונעת ממנו לקדם את דעותיו והאג'נדה 
המקורית שלו במסגרת הממשלה שבראשותו, יחד 
עם הכישלון המתמשך כמעט בכל היבט – מדיני, 
כל אדם שפוי  להביא  – עשויים  ובריאותי  בטחוני 
לקצה. גם אם אנחנו מצפים ממי שהכפתור האדום 
עודף  מעט  להפגין  אצבעו  בקצה  נמצא  המפורסם 

קור רוח, בכל זאת, לא כולם נתניהו.
הבעיה האמיתית של בנט היא ההבנה המחלחלת 
בו שמועד תום כהונתו מתקרב בצעדי ענק. עד כה, 
חלפו כבר שבעה חודשים מאז הושבעה הממשלה 
מהקדנציה,  מרבע  יותר  מעט   ,2021 ביוני  ב-13 
בחירות  מניעת  של  המפוקפק  ההישג  ולמעט 
העברת  של  במחלוקת  השנוי  וההישג  חמישיות 
אחת  שורה  אפילו  להציג  יכול  לא  הוא  תקציב, 
שתירשם על שמו לחיוב בדברי ימי ראשי ממשלת 

ישראל, רק אלבום תמונות מפואר.
לתפקיד  שוב  לחזור  שסיכוייו  מצוין  מבין  בנט 
הנוכחי,  במצב  קיימים.  בלתי  עד  קלושים  בעתיד 
את  לתפוס  יותר  גבוה  סיכוי  עבאס  למנסור  אפילו 
מקומו, והוא נואש להותיר חותם כלשהו בתפקיד. 
כרגע, יש לו עדיין שנה וחצי לנסות להשיג משהו, 
)ולו(  לנו  שיהיה  אפשריים.  בלתי  כמעט  בתנאים 

בהצלחה.

שיעור באזרחות
ברע"מ  עסקינן,  ובסיעתו  עבאס  במנסור  ואם 
נוסף,  קואליציוני  פנים  ניצחון  השבוע  רשמו 
כשהצליחו להעביר את חוק החשמל בקריאה שנייה 
הקואליציוניים  לשותפים  לאפשר  מבלי  ושלישית 
בחוק  לתמיכה  דרישה  לזה  להצמיד  המתוסכלים 
המיוחל  האזרחות  חוק  כמו  מבחינתם,  פחות  נוח 

של שקד או חוק הגיוס המנוהל בידי גנץ.
בין שקד לבנט מתנהל כבר זמן מה מאבק רעיוני 
הפנים  שרת  בעוד  בפומבי.  נחשף  שטרם  ממושך, 
האידיאלים של  על  עדיין שומרת  משוכנעת שהיא 
מחנה הימין בתוך הממשלה ונאבקת עבורם, ראש 
הממשלה לוחץ עליה להרפות. לפי בנט, בלאו הכי 
לא נותר להם ‘בייס' ימני מובהק ואין טעם להשקיע 

משוכנעת  שקד  שלו.  בתחזוקה  אנרגיה 
לפחות  שונה,  שהמצב 
והיא  שלה,  האישי  במישור 
 – מאבקים  לנהל  ממשיכה 
דוגמת חוק האזרחות שאמור 
כפי  להצבעה,  שוב  לעלות 
שדלפו  בהקלטות  שנחשף 
מישיבת סיעת ימינה השבוע, 

ממנה נעדר ראש הממשלה.
בשבוע  רק  למעשה, 
שקד  הצליחה  האחרון 
בגרסה  החוק  את  להעביר 
השרים  בועדת  ‘שלה' 
בכל  אבל  חקיקה,  לענייני 
במליאה  להעברתו  הנוגע 
לחלוטין  שונה  הסיפור   -

ומורכב יותר: מלבד רע"מ, גם ח"כי מרצ והעבודה 
שלא  סיבה  ואין  מכריזים,  הם  כך  )לפחות  צפויים 
והסיכוי היחיד  להאמין להם( להתנגד או להימנע, 
של  בידיה  נמצא  כלשהו  אזרחות  חוק  להעביר 
האזרחות  לחוק  נצמדת  מצידה,  וזו  האופוזיציה, 
רוטמן.  שמחה  ח"כ  של  מדרשו  מבית  המשופץ 
של  החוק  מכיל  המקורי,  האזרחות  לחוק  בניגוד 
רוטמן גם נושאים כמו מכסות ושקיפות, שיאפשרו 
פיקוח מלא ומוסדר על מתן אזרחות וימנעו תהליך 

סיטונאי של חלוקת תעודות זהות כחולות.
עמדתם  את  מסבירים  באופוזיציה  בכירים 
להעביר  שלחוצה  זו  היא  שקד  לדבריהם,  בסוגיה. 
חקיקה, וכעת הכל גם תלוי בה. "לא ניתן לה תמיכה 
אוטומטית, רק אם היא תצליח לוודא בעזרת חבריה 
בקריאה  יעבור  רוטמן  של  החוק  שגם  לקואליציה 
טרומית - באמצעות הימנעות או חופש הצבעה, אז 
היא תקבל את תמיכת האופוזיציה גם לחוק שלה. 
בועדה  לדיון  החוקים  שני  את  יאחדו  הבא  בשלב 
של  החוק  עוד  כל  אבל  בהמשך.  יהיה  מה  ונראה 
לבנות  שלא  לה  ממליצים  אנחנו  עובר,  לא  רוטמן 

עלינו".
את  להבטיח  ותרצה  לאתגר  תיענה  שקד  אם 
העברת החוק של רוטמן, היא תתייצב בפני משימה 
לא פשוטה בעליל. מאחר וגם הרשימה המשותפת 
צפויה להתנגד לחוק, יכולה האופוזיציה להציג רק 
יכולה  לא  הפנים  שרת  תומכים.  ושלושה  חמישים 
חבריה  ששת  של  אצבעותיהם  בגיוס  להסתפק 
לוודא  ועליה  האופוזיציוני,  החוק  בעד  למפלגה 
יימנעו.  או  יתמכו  מהקואליציה  נוספים  שחברים 
החוק  את  להעביר  לנסות  תוכל  היא  לחילופין, 
להכרזת  דרישה  תוך  האופוזיציה,  בלעדי  שלה 
עבאס.  את  לכופף  בניסיון   - קואליציונית  משמעת 
אלא שבשלב זה, לאחר העברת חוק החשמל, קשה 
השרה,  של  מדרישותיה  מתרגש  מנסור  את  לראות 

שאיבדה את הקלף החזק ביותר שהחזיקה.

גיוס אצבעות
חוק  הוא  לקואליציה  תוקע  החוק השני שעבאס 
הגיוס, שכבר הספיק להפיל לפחות ממשלה אחת. 
ראשי  בישיבת  ראשון,  יום  של  הבוקר  בשעות 

התפרצות חסרת שליטה

בכירים באופוזיציה 
מסבירים את עמדתם 
בסוגיה. לדבריהם, שקד היא 
זו שלחוצה להעביר חקיקה, 
וכעת הכל גם תלוי בה. "לא 
ניתן לה תמיכה אוטומטית, 
רק אם היא תצליח לוודא 
בעזרת חבריה לקואליציה 
שגם החוק של רוטמן יעבור 
בקריאה טרומית - באמצעות 
הימנעות או חופש הצבעה, 
אז היא תקבל את תמיכת 
האופוזיציה גם לחוק שלה. 
בשלב הבא יאחדו את שני 
החוקים לדיון בועדה ונראה 
מה יהיה בהמשך. אבל כל עוד 
החוק של רוטמן לא עובר, 
אנחנו ממליצים לה שלא 
לבנות עלינו"

נאבק באלימות 
המשטרה. ח"כ 
יצחק פינדרוס 
| צילום: דוברות 
הכנסת
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גנץ  בני  הביטחון  שר  הזכיר  הקואליציה,  סיעות 
בבהילות,  החוק  את  להעביר  הצורך  את  לחבריו 
לאחר שההארכה העשירית שהעניק בג"ץ לממשלה 
האחרון.  חמישי  ביום  הסתיימה   - החוק  לתיקון 
תשעים  של  נוספת  הארכה  ביקשה  אמנם  המדינה 
יום, אך ניסיון העבר מלמד ששופטי בג"ץ מצויים 
כבר בשלב איבוד הסבלנות והאמון, והם מקציבים 
זמן מצומצם במיוחד, המתקצר מפעם לפעם, בפרט 
לא  אפילו  החקיקה  שתהליך  להם  שהתברר  לאחר 

התחיל.
ח"כי  לו  הידוע  שככל  החברים  בפני  ציין  גנץ 
רע"מ צפויים להיעדר ואולי אפילו להתנגד, בדגש 
להצביע  מתכוון  שלהבנתו  גנאים,  מאזן  ח"כ  על 
העברתו.  את  שימנע   60 שוויון  ולייצר  החוק  נגד 
לפיד הגיב לאלתר וציין כי הוא "יודע להביא אצבע 
מיהר  השורות  כותב  גנאים.  במקום  מהמשותפת" 
וח"כ  טוויטר  המכונה  ברשת  הדברים  את  לפרסם 
המשותפת  כי  בפומבי  וצייץ  לאלתר  הגיב  טיבי 
לפיד  את  שתפסה  הודעה  לחוק.  להתנגד  מתכוונת 

עדיין בתוך ישיבת ראשי הסיעות, מופתע וזועם...
למעשה, כבר קרוב לחודשיים מצורף חוק הגיוס 
השבוע  ובהמשך  היום,  לסדר  שבוע  תחילת  בכל 
כמו  מזדמנים,  תירוצים  בסיס  על  אותו  מסירים 
ח"כים חולי קורונה או שיקולים אחרים. כך אירע גם 
השבוע, לאור הסיכום שהושג בין ראשי הקואליציה 
סילמן,  ועידית  לוין  יריב  הח"כים  והאופוזיציה, 
בעקבות  מוסכמות,  שאינן  הצבעות  להעלות  שלא 

התפרצות הקורונה בכנסת.
את  להציב  אם  מתלבטים  הקואליציה  בהנהלת 
רע"מ בפני דרישה לעמוד בהסכמים הקואליציוניים 
צעד שנראה חסר   - החוק  בעד  ולהצביע אקטיבית 
חיונית  שתיחשב  לחקיקה  להמתין  או  כרגע,  סיכוי 
עבור עבאס וחבריו, במודל חוק החשמל, ולהתנות 
העבאסים  של  בתמיכתם  הקואליציה  תמיכת  את 

בחוק הגיוס.
באגודת  חלוקות:  הדעות  החרדיות  במפלגות 
ומזכירים  החוק  לטרפוד  במרץ  פועלים  ישראל 
לעבאס כל העת את הנזקים שכבר נגרמו לו במגזר 
הערבי בעקבות הצבעה שולית בחוק שעסק בגיוס 
בנות. בנוסף, מדגישים בפניו את העובדה שהחרדים 
נמנעו כל העת מלהצביע בנושאים דתיים הקשורים 
הערבית  הנציגות  שגם  הבנה  מתוך  למוסלמים, 
בכנסת תחזיר באותה מטבע. בדגל התורה, לעומת 

זאת, יש מי שחושב שבמצב הדברים הנוכחי החוק 
תוך  אם  גם   – שיעבור  ועדיף  במיעוטו,  הרע  הוא 
התנגדות למראית עין – מאשר שיפקע באופן רשמי 

וייצר פלונטר לרבבות בחורי ישיבה ואברכים.  
שלישי(,  יום  )בוקר  השורות  כתיבת  לשעת  נכון 
שהסתיים  לאחר  בג"ץ,  להחלטת  המדינה  ממתינה 
הרווחת  ההערכה  לעותרים.  שהוקצב  התגובה  זמן 
היא שבג"ץ לא ידחה את המדינה על הסף, אבל גם 
לא ייתן לה את מלוא מבוקשה וינזוף בה על גרירת 
הרגליים. הלחץ לקידום החקיקה יהיה תלוי באופן 
ותוספת  זועמת  החלטה  השופטים.  בהחלטת  ישיר 
מיידי,  ללחץ  הממשלה  את  תכניס  מקוצצת  זמן 
בסבירות  אזי  חודשים,  שלושה  יינתנו  אם  מנגד, 
כמקובל  האחרון,  לרגע  יידחה  שהתהליך  גבוהה 

במחוזותינו. 

משטרה במבחן
עובד  לחייו,  צעיר בשנות העשרים  מזרחי,  חיים 
בחנות בשכונת גאולה בירושלים. ביום רביעי שעבר 
ברחוב,  עומד  ובעודו  קצרה,  להפסקה  יצא  הוא 
הבחין באישה המתלוננת שרכב חולף פגע ברכבה. 
הפוגע,  הרכב  אחרי  דלק  לעזרתה,  התגייס  חיים 
והעז  משטרה,  כבלשי  נוסעיו  נחשפו  שלמפרע 

להעיר להם על הנהיגה הפרועה ועל הנזק שגרמו.
כי  לראות  ניתן  מהאירוע  שהתפרסם  בתיעוד 
הבלשים  פורצים  קצרים,  דברים  חילופי  לאחר 
מהרכב ותוקפים אותו בבריונות חסרת תקדים. הם 
עוצרים אותו באלימות ודוחפים אותו לרכב, בדרכו 
למעצר במגרש הרוסים, בלי הזדהות או נימוק הוגן 
מינימלי. בהמשך נודע כי גם בזמן הנסיעה הרביצו 

לו הבלשים ללא רחם.
של  לסוג  שהפך  במה   – במשטרה  טענו  תחילה 
תגובה אוטומטית בכל מקרה של אלימות שוטרים 
מול  והתנהל  משטרה  קצין  לחנוק  ניסה  חיים  כי   -
ששני  לציין  מיותר  מילולית.  באלימות  השוטרים 
שכזו,  בריונית  מתקפה  מצדיקים  אינם  הטיעונים 
בפרט כאשר מדובר בבלשים סמויים שאינם מזוהים 
בתוך  שהתפרסמו  התיעודים  שלל  גם  כשוטרים. 
בדוברות  רבתי  מבוכה  חוללו  מהאירוע  שעות 
המשטרה, כשברור לכל צופה שחיים לא נקט בשום 

פעולה אלימה כלפי אף אחד מהשוטרים במקום.

במשטרה מיהרו לבקש הארכת מעצר, עורך דינו 
של חיים הציג בפני השופטת את התיעוד המזעזע 
מהאירוע והמעצר והיא הורתה לשחררו מיידית, תוך 
שהיא מעבירה ביקורת חריפה ונוקבת על המשטרה. 
לבית  ערעור  והגישה  נואש  אמרה  לא  האחרונה  זו 

המשפט המחוזי, בדיון שנועד להיערך 
פינדרוס  יצחק  לח"כ  שלישי.  ביום 
שיגר  והוא  הספיק,  זה  התורה  מיהדות 
חברי  לכלל  אלקטרוני  דואר  הודעת 
ולהגיע  אליו  להצטרף  וביקשם  הכנסת 
הצעיר  על  להגן  כדי  המתוכנן,  לדיון 
להתנצל  מהמשטרה  ולדרוש  המותקף 

בפניו ולפצות אותו.
"ביום  לפינדרוס:  הדיבור  רשות 
חמישי ראיתי את ההודעה שהם הולכים 
להגיש ערעור ורתחתי מזעם. התקשרתי 
לאמא של הבחור והיא סיפרה לי שהם 
בדיוק נסעו לבית החולים, נסעתי לשם 
ופגשתי אותם. שמעתי ממנו שגם בתוך 
הניידת הוא ספג אלימות קשה במיוחד 
ויש חשש לפגיעות חמורות יותר. ביום 
הדין  עורך  עם  דיברתי  בבוקר  ראשון 
מוזמנים  עדיין  שהם  לי  אישר  והוא 
לחברי  הודעה  הוצאתי  לערעור. 
רבתי  התגייסות  נרשמה  ואכן,  הכנסת, 
לסייע, מימין ומשמאל. אני לא מתפלא 
שעות  ואחרי  נבהלה  שהמשטרה 
לערעור".  הבקשה  את  ביטלה  אחדות 
פינדרוס מסכם: "יש גורמים במשטרה 

שמתנהלים כאילו אין דין ואין דיין".
המחבל  חיסול  לאירוע  בניגוד 
אחדות  שעות  תוך  כאשר  בירושלים, 
מח"ש  לחקירת  מג"ב  לוחמי  זומנו 
ונשקם נלקח מהם, כאן, למרות התיעוד 
זומנו   – הציבורי  והזעם  משמעי  החד 
השוטרים האלימים לחקירת מח"ש רק 

ביום ראשון. כעת נותר לעקוב ולראות האם 
המשטרה  והאם  כראוי  יטופלו  הבריונים 
בהובלת המפכ"ל – שהבטיח אך לאחרונה 
מגמה  לשינוי  שיפעל  השורות  לכותב 
ביחס לציבור החרדי - תתנער מהתנהגותם 
האלימה ותעשה את כל הנדרש כדי לפצות 

את חיים מזרחי ולהתנצל בפניו.

ראש הממשלה בפועל. ח"כ עבאס עם ראשי הממשלה | )צילום: נוואף אל-נבארי, מפלגת רעם(

רשות הדיבור לפינדרוס: 
"ביום חמישי ראיתי את 

ההודעה שהם הולכים 
להגיש ערעור ועלה לי הדם 

לראש. התקשרתי לאמא 
של הבחור והיא סיפרה 

לי שהם בדיוק נסעו לבית 
החולים, נסעתי לשם 

ופגשתי אותם. שמעתי 
ממנו שגם בתוך הניידת 
הוא ספג אלימות קשה 

במיוחד ויש חשש לפגיעות 
חמורות יותר. ביום ראשון 

בבוקר דיברתי עם עורך הדין 
והוא אישר לי שהם עדיין 

מוזמנים לערעור. הוצאתי 
הודעה לחברי הכנסת, ואכן, 

נרשמה התגייסות רבתי 
לסייע, מימין ומשמאל. אני 

לא מתפלא שהמשטרה 
נבהלה ואחרי שעות 

אחדות ביטלה את הבקשה 
לערעור"



י"א שבט תשפ"ב 1613/1/22 בחולון בת ים

זעזוע: המעצר האלים של בלשי 
משטרת ירושלים

מאת: חיים רייך

מזרחי,  חיים  הנער  על  עבר  מטלטל  שבוע 
שהתקיימה  להפגנה  שנקלע  ישיבה,  תלמיד 
שהיו  סמויים  לבלשים  שהעיר  הערה  ובעקבות 
וספג  מחרידה  בברוטליות  נעצר  אזרחי,  בלבוש 

מהלומות בגופו עד שנזקק לטיפול רפואי.
באלימות  האחרון  רביעי  ביום  נעצר  מזרחי 
שהעיר  לאחר  פרופורציה  כל  וחסרת  מזעזעת 
לבלש סמוי שנסע בניידת כי הוא פגע ברכב אחר. 

האירוע תועד כולו במצלמות האבטחה. 
סיפור מעצרו של מזרחי מקומם ומרתיח ועורר 
שמזרחי  התעקשה  המשטרה  ציבורית.  סערה 
תועד  שהאירוע  אלא  הבלשים.  את  לתקוף  ניסה 
אחרי  שקרית.  המשטרה  שגירסת  והתברר  כולו, 
לצאת  מתחנן  כשהוא  המעצר  בתא  שלם  לילה 
הובא  וסורב,  לשתות  מים  ולקבל  לשירותים 
מזרחי לביהמ"ש לשם הארכת מעצרו. השופטת 
שראתה את הסרטונים מתחה ביקורת חריפה על 
המשטרה. היא שחררה את מזרחי ללא כל תנאים 
מגבילים ואף הצהירה כי בכוונתה להגיש בעצמה 

תלונה על התנהגות השוטרים.
אושפז  התקיפה  שלאחר  שבימים  מזרחי, 
סיפר לתקשורת בדמעות את ההשפלה  פעמיים, 

האירוע  בעקבות  סובל  הוא  ממנו  והפחד  שעבר 
האלים.

סיפורו של מזרחי שתפס את הכותרות בימים 

האחרונים, עורר גל מחאה חסר תקדים. גם חברי 
אחרות,  מסיעות  ח"כים  ואף  החרדים  הכנסת 
קורבן  שנפל  מפשע  חף  הוא  שמזרחי  הבינו 

בו  שהפליאו  שוטרים  של  ברוטלית  להתנהגות 
את מכותיהם באכזריות על לא עוול בכפו. כאשר 
המשטרה הודיעה שהגישה ערר על שחרורו ללא 
ש"ס  של  הכנסת  מחברי  כמה  הודיעו  תנאים, 
על  לביהמ"ש  להגיע  שבכוונתם  התורה  ויהדות 
התעשתו  אז  רק  מזרחי.  של  לימינו  לעמוד  מנת 
מידי  גבוה  עץ  על  שטיפסו  והבינו  במשטרה 

והודיעו על ביטול הערר.
הקצין  נקרא  במח"ש,  תלונה  שהגיש  לאחר 
לחקירות  במחלקה  לחקירה  הבלשים  ושני 

שוטרים בחשד לתקיפתו של חיים מזרחי.
בסיום החקירה שהתקיימה בצהרי יום ראשון, 
המחלקה  כי  לעדכן  "הרינו  במח"ש:  הודיעו 
שלושה  באזהרה  היום  חקרה  שוטרים  לחקירות 
שוטרים, ביניהם קצין, בחשד לתקיפה של אזרח 
בשבוע  בירושלים  גאולה  בשכונת  מעצרו  בעת 
לשיבוש  בחשד  גם  נחקרו  השוטרים  שעבר. 
מהלכי משפט. בסיום החקירה הורחקו השלושה 
עליהם  ונאסר  המשטרה  מתחנות  ימים  לארבעה 
לחקירה.  בנוגע  המעורבים  עם  קשר  ליצור 

החקירה עודנה נמשכת".
הבלשים מכחישים את הטענות נגדם וטוענים 
שתקף  לאחר  מזרחי,  נגד  כח  להפעיל  נאלצו  כי 
אותם. אלא שכאמור, לרוע מזלם ישנו תיעוד רב 

מהזירה.

לאחר שנעצר באלימות וברוטליות תוך שהם מפליאים בו מכות ללא פרופורציה והתעמרות בתא המעצר, הגיש תלמיד הישיבה חיים מזרחי תלונה נגד השוטרים 
שהשתתפו במעצרו ⋅  השופטת שבפניה הובא מזרחי לשם הארכת מעצרו מתחה ביקורת על השוטרים ושחררה את מזרחי ללא תנאים מגבילים ⋅ במח"ש חקרו ביום 

ראשון את הקצין ואת שני הבלשים בחשד לתקיפה ולשיבוש הליכי משפט

חיים מזרחי בראיון לכאן 11 )צילום מסך כאן 11(

'תודה אמא, אוי לנו שכך עלתה בימינו
בזכותך אני מוגן'

מאת: יוסף טולידנו

ערים  רבני  ישיבות,  ראשי  התורה,  חכמי  מועצת  ישראל,  גדולי 
לציבור  וקוראים  הזדון  ממשלת  נגד  חריפה  בקריאה  יוצאים  דיינים, 
להרבות בתפילה בשעת פתיחת ההיכל לביטול הגזירות הנוראות של 

הממשלה בעקירת התורה.
בשעת  בשבת  שבת  מידי  לזעוק  מבקשים  בקריאתם  ישראל  גדולי 
הקמים  מידי  אותנו  יושיע  הקב"ה  תפילה  ע"י  רק  כי  ההיכל  פתיחת 

לכלותינו.
גדולי  פותחים  במכתבם 
אחינו  אל  שליט"א:  ישראל 
יחיו!,  עליהם  ה'  ישראל  בית 
וממנה  ליעקב  היא  צרה  עת 
בימים  אנו  נמצאים  ניוושע. 
כאשר  החושך  גלות  טרופים, 

השם  משנאי 

זדון  בממשלת  ראש  נשאו 
התורה  עקירת  מטרתה  שכל 
ואף  שבקדושה,  דבר  וכל 
כלכליים  בקשיים  הערימו 
מוסדות  על  להכביד  בכדי 
אשר  התורה  ולומדי  התורה 
ואף  העולם.  מחזיקים  הם 
גיור  בכשרות,  פוגעים 
את  ומחללים  תורה,  של  דבר  וכל 

קדושת שריד בית מקדשינו ותפארתנו. אוי לנו שכך עלתה בימינו".
עלינו  מוטל  הזאת  בעת  כן  "על  ישראל:  גדולי  קוראים  במכתבם 
ושלטון  התורה  וקול  יצלח,  לא  ח"ו  שזממם  ההשתדלות,  לעשות 
תורתנו  בזכות  אלא  בעולמנו  קיום  לנו  ואין  ויפרח,  ימשיך  ההלכה 

הקדושה.
בכל שבת בשעת פתיחת ההיכל נעתיר ונתפלל לצור כל העולמים 
וגשמיות  ברוחניות  לכלותינו  הקמים  עצת  ויפר  עלינו  ויגן  שיחוס 
וישלח לנו את משיח צדקנו ויסיר מעלינו גלות החושך וישפיע עלינו 
יצלח  לא  זממם  וכל  התורה  אור 
התשובה  התעוררות  ובזכות 
ירחם  וחשבון מעשינו,  והתפילה 
ה' עלינו ובא לציון גואל מהרה".

גדולי  חתומים  המכתב  על 
מועצת  נשיא  ובראשם  ישראל 
כהן,  הגר"ש  מרן  התורה  חכמי 
בעדני,  הגר"ש  המועצת  חבר 
עמאר,  הגרש"מ  לציון  הראשון 
רחמים,  כסא  ר"י  מאזוז  הגר"מ 
המקובל הגר"ד בצרי ר"י השלום, 
חברי מועצת חכמי התורה הגר"א 
כהן  הגר"י  יוסף,  הגר"ד  אלבז, 
ר"י יקירי ירושלים, הגר"י רצאבי 
מחפוד  הגר"ש  תימן,  עדת  פוסק 
גאב"ד יורה דעה, הגר"מ מלכא רבה של אלעד, הגר"ז כהן ראש ישיבת 

אבני נזר, הגר"מ בן שמעון רבה של בני ברק, הגר"ח רבי ועוד.
יחד  הארץ  ברחבי  הכנסיות  בבתי  הקריאה  מופצת  אלה  בימים 
ישראל  גדולי  של  קריאתם  לאור  גזירות  לביטול  מיוחדת  תפילה  עם 
לזעוק ולהתריע בדבר הסכנה הנוראית של עקירת הדת והמסורת בכל 
התחומים הן בכשרות, גיורים, נישואין וחילול הכותל שעלול להביא 

את המוני בית ישראל להתבוללות ומחיקת הזהות היהודית.
גדולי ישראל הכואבים על המצב ציינו כי על רבני וגבאי בית הכנסת 

להקפיד שבכל שבת תאמר תפילה זו להצלת כלל ישראל.

מאת: הילה פלאח כהן

לנגיף  המאומתים  במספר  הזינוק  רקע  על 
האומיקרון, בכירי מערכת הבריאות מפצירים בציבור 
קשה  תחלואה  למנוע  בכדי  הנגיף,  נגד  להתחסן 

ולקטוע את שרשראות ההדבקה ככל שניתן.
במגזר  הילדים  חיסוני  לעידוד  מהמאמץ  כחלק 
החרדי, מטה ההסברה החרדי במשרד הבריאות מעלה 
'תודה אמא, בזכותך אני  קמפיין חדש תחת הכותרת 

מוגן'.
בקמפיין המשולב שמציג מחד את נתוני הבטיחות 
ומאידך מזהיר מפני הסכנות של המידגע הכוזב צויין 
לוואי  מתופעות  סובלים  בנגיף  שנדבקו  ילדים  כי 
בכל  נוכח  "כשהאומיקרון  הנגיף.  של  טווח  ארוכות 
הילד  יהיה  שזה  רוצה  לא  מאיתנו  אחת  אף  מקום, 

שלה". 
מול שמועות והמצאות חסרות בסיס יש עובדות: 7 
מיליון ילדים כבר חוסנו בארה"ב ולמעלה מ-200 אלף 

בישראל. החיסון בטוח ומגן מפני תחלואה קשה".
בפרסום מוזכרת הכרעתם החד-משמעית של גדולי 
התורה והחסידות לפיה צריך לחסן את הילדים מגיל 
5 ומעלה. "אמא לא משאירה ילד ללא הגנה!" לשון 

הפרסום.
הקורונה  נגיף  נגד  לחיסון  תור  קביעת  לצורך 
תור  ללא  להגיע  או  בקופת החולים,  תור  ניתן לתאם 

למתחמי החיסון הפזורים בערים.
האינטרנט,  באתרי  בעיתונות,  מתפרסם  הקמפיין 
החרדיים  בריכוזים  המודעות  לוחות  גבי  ועל  ברדיו, 

ברחבי הארץ.

גדולי ישראל ובראשם נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן במכתב חריף: "משנאי ה' נשאו ראש, עלינו להעתיר 
קמפיין האומיקרון החדש של מטה ההסברה בתפילה בפתיחת ההיכל”

 החרדי יצא לדרך בכל כלי התקשורת 
בציבור החרדי 

הגר"ש עמאר אצל מרן הגר"ש כהן
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עקב המצב הקשה השורר בארץ, חובה על כל אחד ואחת 
מאיתנו להשתתף בקריאה הפצה או תרומה 

למבצע מיליון הספרונים שיודפסו בס"ד בקרוב לחלוקה על ידינו

052-5440029 התקשרו:

סוף סוף יצא 
הספר שהיה 

מוצנע עד היום 
לחלוקה 
בחינם!

דת
וח

10.000 ספרונים במהדורה מי

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

עקב 
הביקוש הרב

 הגיע משלוח 
חדש!

שאלה:

שמי רחל, בת 32 מירושלים. מאז 
שנולד לי בני השני לפני מספר 

חודשים, אני סובלת מכאבים באגן 
ומורידים בולטים ברגליים. המצב הוא 

כזה שהחל מהתקופה הסמוכה ללידה, 
קשה לי לעמוד על הרגליים יותר מכמה 

דקות. האם יש שם לבעיה שלי? האם 
יש משהו שאפשר לעשות בשביל 

לפתור את זה? ואם ישנו טיפול רפואי 
יעיל, האם הוא עשוי להשפיע על 

האפשרות ללדת בעתיד?

תשובה:

הבעיה שלך נקראת גודש ורידי האגן או 
בשם הרפואי המקצועי PCS. PCS  היא 

בעיה מאד נפוצה אצל נשים בגילאים 
הללו שבין 20 ל-40, והיא מתרחבת יותר 

עם הלידות. 

ההסבר המקצועי לתופעה הוא שהשפעה 
הורמונלית לאורך התקופה גורמת לורידים 

באגן להתרחב והיא יכולה לגרום גם 
לכאבים באגן וגם לתופעה של ורידים 

חיצוניים מציקים. 

הטיפול המתקדם היום בבעיה זו מכונה 
אמבוליזציה של ורידי האגן. במסגרת 

הליך שנמשך בין שעה לשעתיים, רדיולוג 
פולשני מכניס צנתר )דרך חתך מאד 

זעיר( לורידים באגן וסוגר את הורידים 
הבעייתיים. ולשאלתך האחרונה: לא, 

הטיפול בPCS לא משפיע על היכולת 
ללדת בעתיד. 

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.
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

אכל, לקה, ושילם! 
ָנָחם  ְולֹא  ָהָעם  ֶאת  ְרעֹה  פַּ ח  לַּ שַׁ בְּ "ַוְיִהי 
י  י ָקרוֹב הּוא כִּ ים כִּ תִּ ִלשְׁ ֶרְך ֶאֶרץ פְּ ֱאלֹקים דֶּ
ְראָֹתם ִמְלָחָמה  ן ִינֵָּחם ָהָעם בִּ ָאַמר ֱאלֹקים פֶּ

בּו ִמְצָרְיָמה" )שמות יד, יז(.  ְושָׁ
המפרשים עומדים בפסוק זה על המילה "ויהי", 
אין ויהי אלא לשון צער )בראשית רבה מב, ג(, כמו 
ַוְיִהי ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורוֹׁש )אסתר א, א(, ַוְיִהי ִּביֵמי ְׁשפֹט 
ַהּׁשְֹפִטים )רות א, א(, ולכאורה קשה, מה שייך כאן 
לשון צער, הרי יציאת מצרים הייתה שמחה גדולה 
לישראל, לאחר שעבדו בפרך מאתיים ועשר שנים 
זכו לצאת ממצרים, ואם כן יותר מתאים היה לומר 
)ויקרא  שמחה  לשון  שהוא  ַּפְרעֹה",  ְּבַׁשַּלח  "והיה 

רבה יא, ז(. 
חיים  רבינו  ואף  בזה,  נאמרו  רבים  תירוצים 
מספר  תירץ  הקדוש  החיים  אור  בספרו  עטר  בן 

תירוצים, ונכתוב כמה מהם: 
תירוץ א'- "ויהי" לא מוסב על עם ישראל אלא 
שהיו  זמן  כל  פרעה.  של  הוא  הצער  פרעה,  על 
עבודות  לעבוד  פרעה  להם  נתן  במצרים  ישראל 
לנצל מספיק  הוא לא השכיל  ומשונות, אך  שונות 
את עם ישראל, היה לו אפשרות לפתח באמצעותם 
פיתח  הוא  זאת  במקום  אך  מאוד,  גדולים  דברים 

באמצעותם דברי הבל.
להם  נתן  יא(,  א,  )שמות  ַרַעְמֵסס  ְוֶאת  ִּפתֹם  ֶאת 
לבנות במקום שלא מתקיים הבניין, ִּפתֹם- פי תהום 
יא  )סוטה  ַרַעְמֵסס- ראשון ראשון מתרוסס  בולעו, 
ע"א(, מגיעים למחרת ופתאום רואים שאין כלום.. 
צריכים  היו  פעם  ועוד  ונהרס  נמחק  שבנו  מה  כל 

לבנות מחדש.  
בעבדות  פרעה  של  תכליתו  כל  בעצם  היה  וזה 
ְּבִסְבֹלָתם, והוא לא השכיל  עם ישראל, ְלַמַען ַעּנֹתוֹ 
לחשוב איך לפתח באמצעות מוחם המבריק דברים 
ממצרים  ישראל  כשיצאו  מיד  וחשובים,  גדולים 
הם הסתדרו בסדר מופתי, כל אחד הכיר את שבטו 
הלך  שבט  כל  סוף  ים  ובקריעת  אליו,  והצטרף 

בשביל המיוחד לו. 
אבדתי  איך  "חבל,  בליבו:  ואמר  פרעה  נאנח 
ד,  מדברים  )מושאל  הזה  והחכם  הנבון  העם  את 
ו(, איך לא ידעתי לנצל את מוחם המבריק וסדרם 
מצרים  את  ולשדרג  לטפח  יכול  הייתי  המפליא, 

הם  ישראל,  בעזרת  ומרוממת  גבוהה  יותר  בצורה 
שאין  לוגיסטיקה  ומדוקדקים,  מסודרים  כך  כל 
בניין  לעבודות  בהם  השתמשתי  ואני  כדוגמתה, 
שלא התקיימו? חבל, פספסתי את המטרה...", אין 

זה אלא ויהי-לשון צער. 


ח'(  סימן  בשלח  תנחומא,  )מדרש  רבותינו 
לפרעה:  אמר  רבינו  משה  נפלא,  משל  ממשילים 
ַאָּתה  ָמֵאן  ְוִאם  ְוַיַעְבֻדִני,  ַעִּמי  ֶאת  ַׁשַּלח  ּכֹה ָאַמר ה' 
ְלַׁשֵּלַח ִהֵּנה ָאנִֹכי נֵֹגף ֶאת ָּכל ְּגבּוְלָך )שמות ז, כו-כז(, 
דע לך, בסופו של דבר תצטרכו לשלח את ישראל 

ולשלם על כך ביוקר!
גדול  דג  לקנות  עבדו  את  ששלח  למלך  משל 
מהשוק, הלך העבד וראה בתחילת השוק דג גדול, 
אך היה זה דג ישן נושן שריחו סרוח, התעצל העבד 
לתור ולחפש אחר דג אחר משובח יותר, לקח את 
הדג הסרוח ואמר בליבו: "לא נורא, העיקר שאקרא 
בריחו  ירגיש  לא  המלך  המלאכה,  את  שעשיתי 
ובצל  כמון  תבלינים, שום  הדג, אשים  הסרוח של 

והכל יסתדר.." 
חזר העבד לארמון המלך, קרצף ובישל את הדג 
עם תבלינים רבים והגישו לפני המלך, אך הסירחון 
הנודף מהדג גבר, המלך לא היה מסוגל לאכול את 
הדג וכמעט התעלף מטעמו. גער ורגז המלך בעבדו 
ושאלו לפשר הדבר. הצטדק העבד וטען שזה הדג 

היחידי שמצא.
לשוק  ללכת  מעבדיו  לאחד  המלך  הורה  מיד 
ולהביא לו דג אחר, הלך העבד ומצא דגים אחרים 
טריים ומצוינים. זימן המלך את אותו עבד וגער בו 
שוב, "איך מלאה ליבך לעשות כן )מושאל מאסתר 
למלך?  הבאת  שמצאת  הראשון  הדג  את  ה(?  ז, 
עליך להחליט איזה עונש תקבל על המעשה הנפשע 

שעשית, יש בפניך ג' אפשרויות: 
א( תקבל 50 מכות נאמנות על ידי אחד משוטרי 
שבישלת,  הסרוח  הדג  כל  את  תאכל  ב(  המלך. 
בראשו  לו  ישיב  גמולו  לו  יעשה  כן  עשה  כאשר 
)גיטין מ ע"א(, ִּכי ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלּו )ישעיה ג, 
י(, ּבוֹר ָּכָרה ַוַּיְחְּפֵרהּו ַוִּיּפֹל ְּבַׁשַחת ִיְפָעל )תהילים ז, 

טז(. ג( תשלם קנס גדול על סך 100 זהובים".

אני עובד כל כך  אמר העבד בליבו, "על הכסף 
אני  למלך?  חסכונותיי  כל  את  אתן  וכעת  קשה 
לאכול,  העבד  התחיל  הדג",  את  לאכול  מעדיף 
את  לאכול  יותר  מסוגל  היה  ולא  הדג  לחצי  הגיע 
לאכול  מסוגל  לא  אני  המלך  "אדוני  הסרוח,  הדג 
וחשב  העבד,  אמר  אחר..",  עונש  רוצה  אני  עוד, 
בליבו: "מה אני אבחר כעת? לתת לו כסף? חבל, 

נבחר במכות.. הם יעברו אח"כ..".
הביא המלך שוטר גיבור והחל להכות בו, מכה 
ועוד מכה, ַמּכוֹת ְּגדֹלוֹת ְוֶנֱאָמנוֹת )דברים כח, נט(, 
עוד  מסוגל  היה  לא  מכות  שלושים  שקיבל  לאחר 
המכות,  את  "תפסיקו  גדול  בקול  ואמר  להמשיך 
אני אשלם את כל הכסף..", נמצא שבסופו של דבר 
גם אכל מהדג הסרוח, גם לקה וגם שילם, אם היה 
פיקח מתחילה היה מסכים לשלם וחוסך לעצמו את 

כל עוגמת הנפש.
הייתה  כן  גם  לפרעה  והנמשל,  המשל,  זהו 
ולא  בתחילה  ישראל  את  לשלח  היה  יכול  ברירה, 
לקבל מכות, אך הוא לא היה מוכן, ולכן קיבל מכות 
נוראיות עד שלא יכול היה לסבול ואמר קּומּו ְּצאּו 
ִמּתוְֹך ַעִּמי )שמות יב, לא(. בסופו של דבר פרעה גם 
לקה, גם שילם- ַוְיַנְּצלּו ֶאת ִמְצָרִים )שמות יב, לו(, 
ט  )ברכות  דגן  בה  כמצודה שאין  מלמד שעשאוה 

ע"ב(, וגם שילח את ישראל..
ולפי זה אפשר להבין את לשון הצער במילה ויהי 
"ָוי,  ואמר:  התאונן  פרעה  הפרשה,  את  הפותחת 
וגם  רב  כסף  לישראל  שילמתי  גם  דבר  של  בסופו 
ובכך  מיד  שילחתים  שלא  חבל  מארצי,  שילחתים 
הייתי חוסך את כל המכות הנוראיות שהביא ה' על 

מצרים, חבל.."
לאדם  נותן  יתברך  שה'  למדנו  הדברים  ומכלל 
קשוב  להיות  צריך  רק  יקבל,  מה  לבחור  אפשרות 
את  הרואה  חכם  איזהו  פיו,  על  וללכת  ה'  לרצון 
רק  להסתכל  רגיל  האדם  ע"א(,  לב  )תמיד  הנולד 
על  להסתכל  היא  החכמה  אך  העכשווי,  באופן 
שאיפתנו  מגמתנו  כל  לכן  שתהיינה.  התוצאות 
ורצוננו צריכה להיות לרצות את ה' יתברך, לעשות 
את רצונו יתברך כרצונו ושיהיה לנו דביקות ואמונה 

שלימה בו יתברך.


תירוץ ב'– רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורם של 
ואמר:  נפלאה, פתח הרב  ישראל, הסביר במליצה 
לשלח  היא  טיפשות  איזו  פרעה,  על  מתפלא  "אני 
שולחם..".  הייתי  לא  במקומו  אני  ישראל,  את 

התפלאו התלמידים ושאלו, "רבינו, למה?"
כדוגמתם  שאין  ונפלאות  ניסים  ראה  "פרעה 
נכנסים  צפרדעים  "ראה  הרב,  להם  בעולם" השיב 
של  בלוקים  ראה  ושלם,  בריא  נשאר  והוא  לבטנו 
ברד נזרקים מן השמים ואעפ"כ לא קורה לו דבר, 
ראה ניסים ונפלאות כל כך גדולים פרעה, ואם כן 
כיצד הסכים לשלח את ישראל? אני במקומו הייתי 
נפלאותיו  את  לראות  כדי  עוד  ישראל  את  משאיר 

של הבורא יתברך".
כל  "חבל,  פרעה,  ָוי אמר  ַּפְרעֹה"-  ְּבַׁשַּלח  "ַוְיִהי 
זמן שהיו ישראל במצרים ראיתי את יד ה' בניסים 
עתה  אך  ישראל,  לעמו  שעשה  גדולים  ונפלאות 
שיצאו ישראל ממצרים לא נוכל לראותם עוד, וזה 

צער גדול". 
את  חיזקו  מצרים  על  הקב"ה  שנתן  המכות  כל 
אפיקורוס  שהיה  פרעה  וגם  ישראל,  של  ליבם 
ורחוק מכל וכל בסופו של דבר ביקש שיברכו אותו 
ויתפללו עליו ישראל, ּוֵבַרְכֶּתם ַּגם אִֹתי )שמות יב, 

לב. על פי פירוש רש"י והאבן עזרא שם(. 
בתורה  מאמין  שאינו  לאדם  הדבר  ודומה 
ֲאֶׁשר  ה'  ִמי  הזמן  כל  וטוען  ובצדיקים  הקדושה 
תקופה  לאחר  ולפתע  ב(,  ה,  )שמות  ְּבקֹלוֹ  ֶאְׁשַמע 
שרואה בה ניסים ונפלאות מבקש מחבירו שיבקש 
האמין  לא  פרעה,  היה  כך  אותו..  שיברך  מהצדיק 
ָיַדְעִּתי ֶאת ה'  בה' ולא רצה לשלח את ישראל, ֹלא 
ֲאַׁשֵּלַח )שם(, ובכל זאת לאחר  ִיְׂשָרֵאל ֹלא  ֶאת  ְוַגם 
לישראל  ה'  שעשה  והנפלאות  הניסים  את  שראה 
ישראל  מעם  וביקש  אמונתו  התחזקה  במצרים 

שיברכו ויתפללו עליו, ּוֵבַרְכֶּתם ַּגם אִֹתי.  
וביטחון  באמונה  להתחזק  שנזכה  רצון  יהי 
ישראל  בישועת  בקרוב  בקרוב  ונראה  יתברך,  בו 

השלימה, אמן.



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

ויסעו
 על שפת הים, אומר משה רבינו אל עם

בני ישראל: "אל תיראו, התייצבו וראו את 
ישועת ה' אשר יעשה לכם היום, כי אשר 
ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד 

עולם. ה' ילחם לכם ואתם תחרישון".
חז"ל למדו מכאן כי בני ישראל הנרדפים מאימת 
שנאמר  כפי  קבוצות.  לארבע  התפצלו  המצרים 
"ארבע   : ה"ה(  פ"ה  )תענית  ירושלמי  בתלמוד 
אומרת  הייתה  אחת  הים.  על  ישראל  נעשו  כיתות 
אחת  למצרים.  נחזור  אומרת  אחת  לים.  ניפול 
הייתה אומרת נעשה עימהם מלחמה, ואחת הייתה 
אומרת:  הראשונה  הכת  כנגדן".  נצווח  אומרת 
ונאבד  ניכנע  אומרת  השניה  לים,  וניפול  נתייאש 
את עצמינו קולקטיבית. הכת השלישית לא נכנעת 
ואילו  מלחמה,  המצרים  עם  נעשה  הבה  ואומרת: 
הכת הרביעית מפילה את יהבה על השמים- נישא 

תפילה.
ממשיכים חז"ל ואומרים כי כל ארבע הקבוצות 
'ניפול  שאמרה  "זו  הקב"ה.  של  לדעתו  כיוונו  לא 
את  וראו  התייצבו   ' משה  להם  אומר  היה  לים' 
זו שהייתה אומרת נחזור למצרים היה  ישועת ה'; 
לא  היום  ראיתם את המצרים  'כי אשר  אומר להם 
תוסיפו לראותם עוד עד עולם'; זו שהיתה אומרת 
לכם',  ילחם  'ה'  להם  אומר  היה  מלחמה'  'נעשה 

'ואתם  להם  אומר  היה  כנגדם'  'נצווח  וזו שאמרה 
תחרישון'.

הקבוצות  שלושת  להבין:  מאד  קשה  ולכאורה 
הקבוצה  אבל  הקב"ה,  עמן  הסכים  לא  הראשונות 
למה  ה',  לפני  וזעקה  תחינה  שמפילה  האחרונה 

אמר להם משה בשם הקב"ה 'ואתם תחרישון'?!
ביאר  זצוק"ל  מליובאויטש  האדמו"ר  כ"ק 
הזוהר  דברי  יסוד  לפי  מופלא  באופן  הדברים  את 
הקדוש )ח"ב, מח א(, וזה תרגום הדברים: "דבר אל 
בני ישראל ויסעו, כלומר, שיסעו מלהרבות דברים, 

כי אין הזמן לתפילה עתה".
ביותר  הקשה  בזמן  עמדו  סוף  בים  ישראל  בני 
דרך  אין  המצרים,  מאחוריהם  ים,  מלפנים  שהיה. 
ימין או שמאל. אומר להם הקב"ה:  אחרת לנטות 
הייתה בשביל לקבל את  יציאת מצרים  כל תכלית 
תמשיכו  בזעקה?  עכשיו  לעצור  לכם  מה  התורה. 
ולא  עצרתם  כי  זה  למרגלותיכם?  ים  יש  קדימה. 
היא  המטרה  לרגע.  לעצור  אסור  קדימה.  הלכתם 
רק  היו  סוף  ים  וקריעת  מצרים  יציאת   – התורה 
אמצעי לכך. דבר אל בני ישראל ויסעו, עכשיו זה 
לא זמן להילחם, לא זמן לצעוק, רק ללכת קדימה.

אכן, נחשון בן עמינדב עצם את עיניו, נכנס לים 
והוא נבקע לשניים. כי זו הדרך של היהודי, ללכת 
ומצרי  ים  מכל  להיבהל  לא  לה'.  עיוורות  בעיניים 

שעומדים סביבו.
היה זה בשנת תרפ"ז, שבע שנים לאחר עלייתו 
זי"ע, ביקש האדמו"ר  לכס ההנהגה בליובאוויטש 
רבי יוסף יצחק זי"ע לכונן יהדות גם בעמק הבכא. 
הוא לא נכנע למלחמה שהכריזו הקומוניסטים נגד 
בתוככי  ימים  באותם  חשאית  רשת  ויסד  היהדות, 
הגחלת  את  לשמר  שדאגה  הקומוניסטית,  רוסיה 

היהודית.
יהודית,  בפעילות  לעסוק  הרבה  הריי"צ  הרבי 
המועצות  בברית  חוק  פי  על  אסור  שהיה  דבר 
באותם ימים אפלים, ובגין מעשים אלו הוא נעצר 
ע"י המשטרה החשאית ונגזר דינו למוות. החוקרים 
ניסו כל העת לפתוח את פיו אך הוא שמר על זכות 
רק  אך  קשים  חוקרים  מול  ישב  הרבי  השתיקה. 
מלמל תפילה מולם ולא השיב על אף שאלה. ואז, 
"הצעצוע  הרבי:  מול  ואיים  אקדח  החוקר  הוציא 
הזה שינה דעתם של רבים". הרבי חייך ולראשונה 
פתח את פיו ואמר משפט אחד: "הצעצוע הזה יכול 
להרתיע מי שיש לו עולם אחד ואלים רבים, אבל מי 
שיש לו א-ל אחד ושני עולמות – אין הצעצוע הזה 
מפחיד אותו כלל וכלל. הרי זה כמי שעובר מדלת 

לדלת, מפרוזדור לטרקלין", והרבי שב לשתיקתו.
ימים ארוכים עשה הרבי בכלא כשהוא מתעקש 
באדיקות  בוראו  מצוות  ולקיים  תפילין  להניח 

אותו  שהקיפו  הרבים  הסוהרים  ימימה.  כבימים 
ולמה  למות  הולך  הרבינר  הרי  לו:  וגיחכו  לעגו 
להם:  ואמר  חייך  הרבי  אך  מצוות?  לקיים  לו  זה 
להמשיך  מבקש  הייתי  בחיים  נשאר  הייתי  אם 
לקיים מצוות בוראי ואמונתי, על אחת כמה וכמה 
כשמבקשים ליטול את נשמתי הרי שעלי להספיק 

יותר ויותר להתקשר לבוראי ולקיים מצוותיו.
באחד הימים יצא קצפו וזעמו של הסוהר וגלגל 
שבור  משם  יצא  הרבי  הכלא.  במדרגות  הרבי  את 

ורצוץ אך שלם בנשמתו.
שריחף  המוות  עונש  בוטל  רבים  לחצים  לאחר 
אל  דיבר  מבטחים  לחוף  כשהגיע  הרבי.  על 
דבריו  ובתוך  למעונו  שנאספו  הרבים  החסידים 
וחיזוק,  נוחם  ועידוד,  תחיה  טללי  עליהם  הרעיף 
את  ויצרו  יעשו  שהצוררים  מה  כל  עם  אמר:  וכה 
צעדינו, אנחנו נמשיך להתקיים ולהאמין בא-ל חי. 
רק הגוף היהודי נמצא בגלות, אך הנשמה חופשית 
ממשה  מסר  לנו  יש  והוסיף:  הרבי  קרא  לגמרי. 
רבינו ע"ה שאמר 'דבר אל בני ישראל ויסעו', יהודי 
לו להסתכל  ובכל מצב אסור  בכל מקום, בכל עת 

לצדדים, רק קדימה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



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



דירות 
למכירה

י’ שבט- י”א שבט תשפ”ב
12/1/22-13/1/22

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 

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

+5 חדרים 

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

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

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

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

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

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

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

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים- קומה ד', 3 

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

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

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

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

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

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

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

 054-6506501)23-23(_____________________________________________

דופלקסים

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 4 חדרים 
+ יח"ד 2 חדרים + יח"ד

1 חדר, קומה ב', 
2,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

אלעד

 בבן זכאי דופלקס 
6 חדרים + גג גדול, 

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

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

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

 ברחוב טרפון 4 חדרים, 
קומה ג' ואחרונה, גג 

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

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756
)45-45(_____________________________________________

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

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

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

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

 בבירנבוים, דירה 
מחולקת, בקומת קרקע 

מוגבהת, 3 חדרים + 
יחידה של 2 חדרים 

המושכרת ב- 2,800 
ש"ח, מציאה!! 

1,950,000 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. 
_____________________________________________)04-04(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

באר שבע

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

+5 חדרים 

3-3.5 חדרים

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

תיווך אשכנזי
058-5558815)3-4(_____________________________________________

 בבלעדיות בשיכון 
ג ברחוב בארי דירת 

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

2,390,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ

054-6506501)3-3(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בזיכרון מאיר במקום 
המבוקש, 3 חד', חדר 
כביסה, ק"ג אחרונה, 

משופצת קלות, 2 
כיווני אויר בלעדי בתיווך 

_____________________________________________)3-4(אשכנזי 058-5558815

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

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

054-4813717)4-4(_____________________________________________

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

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

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

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

 למכירה שכונה י"א 
שאול המלך 125, קומה 

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

_____________________________________________)4-4(שיווק 054-4813717

 חדשה, בבלעדיות, 
למכירה שכונה ד' ברחוב 

שלמה המלך, פריים לוקשיין, 
בתהליך חתימות פינוי בינוי, 

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

לא משופצת, במחיר דיל 
990,000, שיווק
054-4813717)4-4(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

יחידות דיור

 דירת 4 חדרים, משופצת 
מהיסוד, ברחוב מוריה 

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

_____________________________________________)4-4(900,000 ש"ח 054-4813717

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

054-4813717)4-4(_____________________________________________

 חדשה, בבלעדיות, 
בשכונה ג' ברחוב שרעבי, 

דירת 3 חדרים, 76 מ"ר, קומה 
1/4, מושכרת 2,400, מעולה 

לחלוקה, מחיר שיווק 680,000 
054-4813717)4-4(_____________________________________________

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

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

משופצת מהיסוד, מרוהטת 
חלקית, מחיר שיווק 765,000 

_____________________________________________)4-4(ש"ח 054-4813717

 דיל מטורף, דירת 
3.5 חדרים, מעגל ראשון 

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

מיידית, מחיר: 880,000 ש"ח 
054-4813717)4-4(_____________________________________________

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

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

054-4813717)4-4(_____________________________________________

 באלוף שמחוני קרוב 
לבארי, דירה גדולה, 5 

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

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

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

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

 בבלעדיות, מציאה, בבן 
עוזיאל המבוקש דירת 5 חד', 
כ- 130 מ"ר + יחידת הורים, 

מטבח מושקע, אמבטיות 
חדשות, אופציה קלה לחלוקה, 

רק 1,970,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)4-4("שחף נכסים" 054-9422194

 בבלעדיות, מציאה! בעליון 
דירת 3 חד' + אופציות לבניה, 
קומה א', רק 1,465,000 ש"ח 
_____________________________________________)4-4("שחף נכסים" 052-5752500

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

כשנה אמפייר-סטייט נדל"ן 
052-7181411)4-4(_____________________________________________

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

בטון "פנחס נכסים"
055-6789653)4-4(_____________________________________________

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)4-4(_____________________________________________

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

_____________________________________________)4-4(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

B.D.A 4-4(תיווך(_____________________________________________

 באזור סוקולוב 5.5 
משופצת + יחידה כ- 25 מטר, 

2,780,000 ***כ- 70 מטר, 
אופציה להרחבה, 1,620,000 
B.D.A 4-4(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העיריה 
נותרו דירות אחרונות, 4 
חדרים, 2,200,000 ***5 
חדרים 2,500,000 גמיש

B.D.A 4-4(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

2,500,000 גמיש
B.D.A 4-4(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 4-4(תיווך(_____________________________________________

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

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

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

ניתן לפצל בקלות, 2 סוכות 
גדולות, 3,900,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)4-4(א. פנחסי 03-5799308

וילות ובתים
 באנילביץ בית פרטי 4 
קומות, 380 מ"ר + מרתף 

מושכר, מושקעת + גינה + 
גג, 8,000,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)4-4(_____________________________________________

 דופלקס יוקרתי ברמה 
גבוהה ביותר! כ- 170 

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

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

 ברמת אלחנן דופלקס 5 
חדרים + 2 יחי"ד, מושכרות 

ב- 5,500 ש"ח, מעלית, 
3,400,000 ש"ח אלבה-נדל"ן 

054-8503268
albanadlan@gmail.com)4-4(_____________________________________________

 ביחזקאל דופלקס 
130 מ"ר + גג בנוי 50 

מ"ר! ניתן לחלוקה, 
ב- 2,600,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)4-4(נכסים 050-4177750

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

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

_____________________________________________)4-4(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בעמק יזרעאל דופלקס 
כ- 5 חד', כ- 160 מ"ר, 

ק"ג, 3 כ"א, חניה, 
1,999,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)4-4(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ברמת אלחנן 6 חדרים, 
150 מ"ר + אופציות, 3 כ"א, 

ק"ג, מעלית, 3,100,000 ש"ח, 
מתאים לחלוקה אלבה- נדל"ן 

054-8503268
elbanadlan@gmail.com)4-4(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 5 
חד', קומה ראשונה + מרפסת 

סוכה + יחידת דיור 40 מ"ר 
_____________________________________________)4-4("פנחס נכסים" 055-6789653

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

+ מרפסת 10 מטר, משופצת 
_____________________________________________)4-4("פנחס נכסים" 055-6789653

 באזור עוזיאל הר סיני 
דירת פאר ויוקרה! 5.5 

חד' + סוכה סגורה! 
קומה ראשונה, חזית, 

150 מ"ר! ב- 3,200,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)4-4(_____________________________________________

 באזור העיריה 5 חד' 
+ יחידה 15 מ"ר שמושכרת 

ב- 1,800 ש"ח, 135 מ"ר, 
ק"ג + מעלית + חניה, חזית, 

2,800,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)4-4(_____________________________________________

 למכירה בגולומוב בניין 
חדש, דירת 5 חדרים, 

110 מטר, מרפסת 10, 
קומה 4, 2 חניות, במחיר 

2,750,000 תווך רבקה 
_____________________________________________)4-4(נקב 053-9244430

 בבורכוב 5.5 חד', 
ק"א, כ- 110 מ"ר, 

מפוארת, חניה, 
1,888,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)4-4(הקריה 050-3000121

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

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

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

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

40 מטר, בסוף אישורים 
_____________________________________________)4-4("פנחס נכסים" 055-6789653

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

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

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

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

_____________________________________________)4-4(פנחסי 03-5799308

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

_____________________________________________)4-4(א. פנחסי 03-5799308

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

פתוח, משופצת כחדשה, 
1,790,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)4-4(פנחסי 03-5799308

 טבריה/הרב קוק 3.5 חד' 
+ סוכה, משופצת מהיסוד, 
קו"2 "מאגדים-נדל"ן" משה 

_____________________________________________)4-4(דסקל 050-5926021

 בבלעדיות בפרדס כץ 3 
חד', 70 מטר, מעלית, חניה 
בטאבו, אופציה כ- 60 מטר 

בצד, 1.6 "פנחס נכסים" 
055-6789653)4-4(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו 3 חד' 
משופצת + יציאה 

לגינה 20 מ"ר, רק ב- 
1,410,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)4-4(נכסים 050-4177750

 במנחם! 2.5 חד', 
ק"ב, עורפית, מרווחת, 
1,650,000 ש"ח גמיש 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)4-4(מתווכים" 03-5701010

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

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

1,800,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)4-4(_____________________________________________

 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)4-4(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)4-4(_____________________________________________

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

חזית, 1,450,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)4-4(_____________________________________________

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, מציאה!! בלעדי 

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

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 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(_____________________________________________

 ברחוב השלושה 3 
חדרים, קומה א', חזית, 
1,690,000 ש"ח בלעדי 

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

 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(_____________________________________________

 חדשה בשוק! 3.5 חד' 
בהרב קוק השקט, בנין ייחודי, 

חזית, מאווררת, 1,820,000 
_____________________________________________)1-4ש(053-5677993

 בדב גרונר הפסטורלי 
50 מ"ר, בפינוי בינוי 

לקראת הריסה, ב- 
1,600,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)4-4(נכסים 050-4177750

 באוסשקין! 2 חד', 
קומת קרקע, פסיעות 

בודדות ממדרגות 
הרכבת! לכל מטרה! 

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

03-5701010)4-4(_____________________________________________

 בטאבו משותף באזור 
קוטלר 2.5 חד', 65 מ"ר + 
אופציה להרחבה במיידי 15 
מ"ר, ק"ב, משופצת, חזית, 
1,100,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)4-4(_____________________________________________

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

גבוה, 790,000 נדל"ן 
_____________________________________________)4-4(הקריה 050-3000121

 בלעדי, מציאה, במינץ 
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 
_____________________________________________)4-4(והשקעות 054-4290600

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

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

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)4-4(והשקעות 054-4290600

 בלעדי, מציאה, בדוד 
המלך 3 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת ומושקעת, 
עורפית, 3 כ"א, ק"ב + 
אופ' בצד, 1,550,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)4-4(והשקעות 054-4290600

 בבלעדיות בשיכון 
ג' ברחוב בארי דירת 

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

2,390,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ

054-6506501)4-4(_____________________________________________

 ברשבם 4 חדרים גדולים, 
ק"א, עורפית, מושקעת, 

עם מיזוג וג'קוזי תיווך צור 
03-6701920)4-4(_____________________________________________

 במימון 4 חדרים גדולים, 
ק"א, עורפית, כניסה מיידית 

_____________________________________________)4-4(תיווך צור 03-6701920

 באביעד 4 חד', 95 
מ"ר, ק"ד, ג.בטון, 
היתרים משולמים, 

1,750,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)4-4(הקריה 050-3000121

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

להרחבה, 1,750,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)4-4(_____________________________________________

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

רק 1,700,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)4-4(_____________________________________________

 באבוחצירא 4.5 חד', 
כ- 95 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, 
חניה, 1,690,000 נדל"ן 

_____________________________________________)4-4(הקריה 050-3000121

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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 -054
_____________________________________________)3-27ש(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

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

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

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

 צימר ביבניאל- יחידה 
פרטית, גינה ופינות ישיבה, 

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

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

דירות 
להשכרה

4-4.5 חדרים
 ברחוב גולדה מאיר, 

מבחר דירות 4-5 חדרים 
גדולות, בבניין חדש, 

בקומות גבוהות, כולל 
מרפסת שמש/סוכה, 

חניה ומחסן, החל 
מ- 7,200 ש"ח תיווך 

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

 במלצר, סמוך לוגשל, 
דירות נופש מפוארות, 

מאובזרות ברמה גבוהה, 
לשבתות וימים )אופציה 

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

 15 מיטות, מרפסת 
לכנרת ולגולן, נקיה, מרווחת, 

חצר, קרוב לשטיבלאך, 
תחבורה ציבורית במקום 

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

 5 חדרים, מושקעת + 
2 חצרות + מחסן גדול, 

_____________________________________________)1-4ל(אזור ויזניץ 055-6787113

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

3,800 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)1-1(_____________________________________________

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

_____________________________________________)1-4ש(050-9734807

חריש

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

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

רחובות

 3 חד' בהרצל 127, 
קומה ב', משופצת, 

3,600 ש"ח כולל מים 
_____________________________________________)1-4(וארנונה 050-9456308

השקעות

 לחברת נדל"ן 
המתמחה בהשקעות 

באנגליה נפתחה אופציית 
השקעה בבית אבות, 

חוזה ארוך + בטחונות 
מלאים. תשואה גבוהה, 

לווי משפטי, נסיון רב. 
_____________________________________________)1-4ש(053-5621463

+5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

משרדים

 דרושה דירת 4 חדרים 
באזור בית כנסת הגדול דובק 

_____________________________________________)3-4ח(054-8477988

וילות ובתים

 להשכרה בנורדאו 
3 חד', ק"ג, מעלית, 

_____________________________________________)3-4ש(מהממת 052-3997526

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

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

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

פתח תקווה

 להשכרה ברחוב 
בורוכוב, בנין בוטיק, 4.5 

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

מעלית + חניה, כניסה 
מיידית, ללא תיווך

050-7691234)3-4(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בבילו- קרית הרצוג, כ- 60 
מ"ר, 2.5 חד', מרפסת סוכה 

+ 3 מרפסות, ק"ב, 3,400 
_____________________________________________)1-4ש(ש"ח 052-3210413

 2 חד', 45 מ"ר, בהשלושה, 
כחדשה + מעלית, מזגנים, 
דוד"ש, סוכה, ממ"ד, מיידי, 
_____________________________________________)1-4ש(3,300 ש"ח 052-2569740

 2 חדרים, מרוהטת, 
קומה א' על עמודים, חזית, 
במרכז, מזגנים, 3,500 ש"ח 

_____________________________________________)2-3ל(050-8737558

 דירה ברמת אלחנן, 2.5 
חדרים, ממוזגת, מעלית, 
סוכה, לממושכת, דוד"ש 

_____________________________________________)2-5ל(054-8436990

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

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

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

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

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

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)1-1(_____________________________________________

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

_____________________________________________)4-5ח(מתיווך 052-3595314

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)4-5ח(תיווך 054-7432035

קריית מלאכי
 בקרית מלאכי מבחר 

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

_____________________________________________)4-4(הקריה 050-3000121

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

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

טבריה
4-4.5 חדרים

 בבלעדיות בוייצמן דוד 
אלעזר 4 חדרים, 90 מ"ר, 

פינתית, קומה א' + מחסן, 
בנין מחודש, רק 690,000 ש"ח 

_____________________________________________)4-4(052-7166160 ידידיה

קריית גת
+5 חדרים

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

אחד, משופצת, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)4-4(_____________________________________________

 להשכרה בבני ברק 
במימון-אחיעזר, וילה עצמאית, 

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

054-8454737)4-4(_____________________________________________

 ברחוב המכבים 4 חדרים, 
ק"א, 3 מזגנים, דירה צבועה, 

כניסה מיידית, רק 3,100 שקל, 
עמלה רק חצי חודש תיווך צור 

03-6701920)4-4(_____________________________________________

 בנורוק 4 חד', בבנין 
איכותי! מרווחת ומסודרת 

+ מעלית וחניה! 4,800 
ש"ח! "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)4-4(_____________________________________________

 באברבנאל 4 חד' 
חדשה, ק"א, ב', ג', 3 

כ"א, 4,500 נדל"ן הקריה 
050-3000121)4-4(_____________________________________________

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

ק"ד, 4,200 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)4-4(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה 3 
חדרים, 80 מ"ר, ק"ג, 

חזית, חניה, 4,000 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)4-4(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף/
מכבים! 3 חד', ק"ב, 

מסודרת, 3,500 ש"ח 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)4-4(מתווכים" 03-5701010

 כדאי לראות! בבילו! 
3 חד' מקסימה! חזית, 
מעלית, סוכה! בלעדי 

ל"אביחי - מתווכים"
03-5701010)4-4(_____________________________________________

 בהזדמנות 
ובבלעדיות!!! בדסלר, 

בנין חדש, ק"ו, כחדשה!! 
3 חד' + מרפסת, נוף 

ואויר פתוח, רק 4,200 
_____________________________________________)4-4(תווך 03-8050080

 להשכרה, בהזדמנות 
בבארי דירת 90 מטר, 3 

חדרים, מחיר 3,750 תווך 
_____________________________________________)4-4(רבקה נקב 053-9244430

 בנורוק 3 חד', 50 
מ"ר, מ"ש 25 מ"ר, ק"ג, 
מפוארת!!! 3,400 נדל"ן 

_____________________________________________)4-4(הקריה 050-3000121

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

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

 להשכרה במינץ 2 חד', 
כ- 35 מטר, משופצת, קומה 

_____________________________________________)4-4(א' 054-8479063

 להשכרה בגורדון לזוג 
נשוי 2 חדרים, 40 מטר, 

משופצת, 2,600 תווך 
_____________________________________________)4-4(רבקה נקב 053-9244430

 באנילביץ בבית פרטי 2 
חד', 50 מ"ר + חצר פרטית, 

משופצת, 3,500 ש"ח
054-3976211)4-4(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב 
צפניה קרוב לרבי עקיבא, 

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

4,500 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)1-1(_____________________________________________

 מציאה! באבוחצירא 
דירת 2 חד', ק"א, 

מרוהטים, 2,700 ש"ח 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)4-4(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה בגורדון דירה 
2 חדרים, כ- 40 מטר, 

מרוהטת, משופצת, 
במחיר מציאה, 2,700 

כולל ארנונה וועד, כניסה 
מיידית תווך רבקה נקב 

053-9244430)4-4(_____________________________________________

 להשכרה הדירה הכי 
יפה בעיר!!! 2 חדרים, 

קומה ראשונה, בנחשוני, 
מרוהטת קומפלט, 

מעוצבת אדריכלית, 
מושקעת מאוד, עם 

חניה, 2,900 תווך רבקה 
_____________________________________________)4-4(נקב 053-9244430

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

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

3-3.5 חדרים
 להשכרה 3.5 חד', ק"ג, 
במקום שקט, קרוב למרכז, 
ממוזגת, מאווררת, מרווחת 

_____________________________________________)4-7ש(054-8510777

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

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

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

 עברת את גיל 65 ויש 
לך נכס, גם ללא השקעות 

ניתן לקבל מימון לכל מטרה 
מהבנקים וחברות ביטוח 

אלבה- משכנתאות
053-4134424

elbamashk@gmail.com)4-4(_____________________________________________

משכנתאות

 לבעלי הכנסה של 
12,000 ש"ח, הלוואה ללא 

שיעבוד, נכס בריבית של 1.6% 
בלבד! עם פריסה ל- 120 

תשלומים! החזר חודשי 1,350 
ש"ח אלבה משכנתאות

053-4134424
albamashk@gmail.com)4-4(_____________________________________________

 חנות או משרד בבני 
ברק זה המומחיות שלנו, 

תן לנו להוביל אותך 
למקום הנכון תיווך דורון 

054-4980159)4-4(_____________________________________________

 בסמוך לבני ברק, בניין 
קטן, משרד/קליניקה בגודל 

90 מ"ר, קו"1 "מאגדים-נדל"ן" 
_____________________________________________)4-4(משה דסקל 050-5926021

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

054-4980159)4-4(_____________________________________________

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

_____________________________________________)4-4(תיווך דורון 054-4980159

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

הכשרת הישוב, מחיר מציאה 
_____________________________________________)4-4(תיווך דורון 054-4980159

 במרכז רבי עקיבא 
משרד בוטיק ויוקרתי, 

בבנין חדש, כ- 40 מ"ר 
+ מטבחון, מיידי תווך 

03-8050080)4-4(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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 

_____________________________________________)5-5/22(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 
_____________________________________________)31-31/2022ש(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
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10 מילים
 1,000,000

קוראים

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

לפרסום
בלוח

03-6162228

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)3-27ש(חינם 052-2514960

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)8-7/22(_____________________________________________

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

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

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

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-31/22ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

מחשבים

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

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

השבת 
אבידה

השכרת רכב

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסעות
 השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 100 ש"ח, מקרן ליום 
50 ש"ח, הגברה ליום 80 ש"ח, 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח 

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

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

יד שניה 
קונים

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

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

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

מצוות, ובריתות, וכו', 
_____________________________________________)4-4(054-8449588 מירי

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

מדהים + חצר + בריכה + 
_____________________________________________)44-3/22ש(גקוזי' 052-4595914

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

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

מכוניות

קרוואנים
 להשכרה קראוון נגרר 

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

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

י’ שבט- י”א שבט תשפ”ב 12/1/22-13/1/22

שיעורים

ייעוץ משפטי
 מסורי - משרד עורכי 

דין מוביל המתמחה 
בגירושין ופלילי -

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

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

058-3275870)49-4/22(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

ריהוט

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

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

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 במצב מצויין מסך 
מחשב 22 אינץ ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(052-7773526

 בד' טבת נמצא צמיד 
כסף בשלמה המלך בבני ברק 

_____________________________________________)3-4ח(052-7167777

 אבדו נעלי פעוט בקו 2 
ביום חמישי י"ט טבת

_____________________________________________)3-4ח(053-3131776

 נמצא שעון יד מחוגים 
פשוט בקו 82 מפ"ת לת"א 

_____________________________________________)3-4ח(ביום ב' 054-8434313

 מי שהשאיל עט 
באוטובוס לפני כחודש ונשאר 

_____________________________________________)3-4ח(אצלי 052-7663740

 דרוש לקניה במחיר סימלי 
_____________________________________________)3-4ח(כלוב לאוגרים 053-3217107

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)3-4ח(ילדים 050-6651365

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)3-4ח(ומפרשים 054-7432035

 מעוניין במברגה 
חשמלית/אפשרי במקולקלת 

_____________________________________________)3-4ח(בתרומה 054-7432035

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
_____________________________________________)3-4ח(052-3595314

 דרוש מכסה של פלאפון 
_____________________________________________)3-4ח(K35 טל': 052-7663740

 ברע"ה למכירה מכשיר 
אינהלציה רפואי דגם 

BR-CN116 ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(050-6850138

 מזגן אלקטרה 1 כ"ס 
כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(055-6725531

 מכשיר וויז הדרן חדש 
לא היה בשימוש 350 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(052-7123040

 מצלמת סאמויקס מגע 
ענק + נרתיק 450 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(חדשה בקופסא 054-8523181

 מסך למחשב 21 אינץ 
כחדש 180 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(050-6205446

 למכירה מכונת 
תפירה תעשיתית מצוינת 
CONSEW SUPER ב- 

_____________________________________________)3-4ח(500 ש"ח 052-7622637

 ברע"ה למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות ב- 

_____________________________________________)3-4ח(190 ש"ח 050-6850138

 למכירה ארון ספרים 
מפואר, שולחנות, כסאות, 

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

 למכירה שולחן + כסאות 
_____________________________________________)3-4ח(500 ש' 054-8483032

 למכירה ספה מבד יפיפיה 
_____________________________________________)3-4ח(500 ש' 054-8483032

 מנורה יפה 200 ש'
_____________________________________________)3-4ח(054-8483032

 ספריה לילד מעץ מלא + 
_____________________________________________)3-4ח(שידה 400 ש' 054-8483032

 כסאות משרד 50 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(054-4273857

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

_____________________________________________)3-4ח(052-7619852

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור בני ברק 300 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(03-6744097

 כיסא משרדי מחשב בני 
_____________________________________________)3-4ח(ברק 100 ש"ח 03-6744097

 שולחן לסלון 75*72*150 
ניתן להארכה בני ברק 300 

_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 03-6744097

 שולחן כתיבה חדש בני 
_____________________________________________)3-4ח(ברק 150 ש"ח 03-6744097

 למכירה שידת מגירות 
חזקה ויציבה 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)3-4ח(053-3076507 בני ברק

 למסירה ברחובות שולחן 
סלון נמוך במצב טוב

_____________________________________________)3-4ח(08-9492712

 משדר לגיטרה חדש 
באריזה עובד על בטריות ב- 59 

_____________________________________________)3-4ח(שקל יהודה 052-7667577

 מטען אוניברסלי חדש 
לבטריות מרובעות של 

פלאפון/מצלמות ב- 59 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(052-7154435

תינוקות

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

_____________________________________________)4-5(חדישים 052-4227714

 מיטת תינוק עץ בוק 
תוצרת ספרד 180 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(02-6413936

 כיסוי גשם לעגלת 
תאומים במצב חדש 60 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(עבה במיוחד 053-3217107

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

_____________________________________________)3-4ח(050-4107696

 עגלת PEG במצב מצויין 
_____________________________________________)3-4ח(בב"ב 500 ש"ח 052-7131071

 הליכון לתינוק ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(050-4158480

 סלקלים לרכב ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(כ"א ב"ב 050-4158480

 בוסטר לרכב ב- 15 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(בלבד 050-4158480

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

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

 למכירה תחליפי מזון 
לתינוקות מטרנה נוטרילון 

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

 נמצא באוטובוס לירושלים 
_____________________________________________)4-5ח(מטען נייד 050-4123648

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)4-5ח(052-3595314

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

_____________________________________________)4-5ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי או בתרומה לאברך

_____________________________________________)4-5ח(054-7938941

 למכירה תנור חימום 
אינפרא אדום 5 גופי חימום 
כפתורים נפרדים טרמוסטט 

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

 מייבש כביסה 7 קילו 
בהזדמנות מצב טוב 280 ש"ח 

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

 מסך 32 אינץ במצב מצוין 
ב- 200 ש' גמיש

_____________________________________________)4-5ח(055-9178123

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

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

 מצלמת סאמוויקס מגע 
ענק + נרתיק 450 ש"ח 

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

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)4-5ח(054-7432035

 מצלמת קנון 12.1 מגה 
פיקסל כולל מטען חדש ב- 

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

 מחבת חשמלי גדול חדש 
באריזה 150 ש"ח הקודם 

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

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

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

 למכירה 2 רמקולים 
למחשב סבופר ענק + שלט 

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

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

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

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

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

 תנור חימום על גז מצב 
חדש המישארגז 500 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(054-5981054

 מקרר אמנה אמין מאוד 
עובד נהדר 500 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(052-7662828

 מקפיא גבוה ועמוק 
במיוחד 400 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(050-4136333 03-5796744

 מקרר אמקור 300 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(050-4136333 03-5796744

 מציאה נגן עם מצלמה 
כמו חדש ב- 85 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(052-7637280 עוזרי בני ברק

 מכשיר אטמור חדש 
לחימום מים לחיסכון 

 SKW לאמבטיה או למטבח
ב- 150 ש"ח 052-2786557 

_____________________________________________)3-4ח(בפ"ת

 תנור אינפרא אדום 5 גופי 
חימום טרמוסטט בטיחותי 
חלק עליון רחב 170 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(בב"ב 054-8412976

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 054-3558949

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 052-6215803

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(054-3558949

 שואב אבק הובר תקין 50 
_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)3-4ח(052-3463482

 כחדש!!! מיחם 
מנירוסטה מלוטשת 40 כוסות 
_____________________________________________)3-4ח(130 ש"ח 052-2786557 פ"ת

 מדפסת HP ביתית 
סריקה/צילום בעברית 150 

_____________________________________________)3-4ח(ש"ח י"ם 054-2633490

 טלפקס פנסוניק 140 
_____________________________________________)3-4ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 JBL אוזניות קשת חוטי 
500T חדש באריזה 120 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(י"ם 054-2633790

 2 תנורי ספירלות 50 
_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 050-4147729

 תנור נפט מצוין 100 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(בירושלים 050-4147729

 למכירה נגן ללא רדיו חדש 
בקופסא של דינמיט 8GB ב- 

_____________________________________________)3-4ח(80 ש"ח ב"ב 052-7131071

 2 רדיאטורים 150 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(050-4128920

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

_____________________________________________)4-5ח(052-7619852

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

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

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

_____________________________________________)4-5ח(03-6199806

 למכירה ספות עור 2-3 
במצב מצוין צבע שמנת 450 

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

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

 בהזדמנות מרצפות גרניט 
פורצלן לפאטו 60*60 יפיפיות 

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

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

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

 למכירה כיסא לנגן גיטרה 
עם כוונים חדשים 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(052-2437292

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

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

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

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

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

_____________________________________________)4-5ח(בלבד 052-7114571

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

 מיטה מתקפלת חדשה 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(054-5981054

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

 נברשות וגופי תאורה 
לבית ולסוכה 50 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(054-4273857

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

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

 כוורת לחדר ילדים צבע 
ירוק תפוח בהיר 200 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(053-3155415

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

_____________________________________________)4-5ח(050-6850138

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

_____________________________________________)4-5ח(050-4107696

 עגלת תאומים אדום 
שחור ציקו כחדשה ממש ב- 

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

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

_____________________________________________)4-5ח(052-7600336

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

_____________________________________________)4-5ח(בלבד 052-7114571

 מזרון למיטת תינוק או 
מיטת מעבר 50 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(053-3155415

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

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

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

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
בני ברק 150 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(054-7216671

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

 למכירה לול נייד מתקפל 
עם תיק נשיאה צבע כחול 

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

 למכירה עגלת אמבטיה 
מצויינת 500 ש"ח בלבד

_____________________________________________)4-5ח(053-3076507

 למכירה עגלת טיולון עם 
אמבטיה מפוארת 500 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(בלבד 053-3076507

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

054-8443223)4-5(_____________________________________________

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

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

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)4-7(לחולצה 058-3206802

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

054-8527470)4-7(_____________________________________________

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

054-8422105)4-11(_____________________________________________

כללי

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

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

 דיסק של החזן ויצנר 
אפשרי להשיג בחנות מתוקים 

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

 למכירה שמלה 
מהממת לארוע, 

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

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

_____________________________________________)2-5(לפרטים 054-6337121

תקשורת
 טלפון סנדוויץ שולחני 

משומש במצב מעולה בצבע 
_____________________________________________)3-4ח(טורקיז 25 ש"ח 050-4087927

 למכירה מכשיר כשר 
מקורי דגם L326 חדש באריזה 
_____________________________________________)3-4ח(200 ש"ח גמיש 054-8464909

 רמקול איכותי נייד וקל 
200W במצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(054-3132330

 מברשת שיניים חשמלית 
oral-b 'נטענת עם טיימר חב

חדשה באריזה 199 ש"ח 
במקום 290 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)4-5ח(054-3132330

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר מיוחד 15 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)4-5ח(בירושלים 052-7191446

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)4-5ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)4-5ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)4-5ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)3-4ח(054-4273857

 מקדחה חשמלית 100 
_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 054-4273857

 דיסקים חדשים חסידיים 
_____________________________________________)3-4ח(25 ש"ח לדיסק 052-7154435

 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

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

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

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

050-8550462)1-4/23(_____________________________________________

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

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

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

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

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

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

 "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

הזמנה פרטית לנשות חייל,  
כלות ומחותנות!!! 

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידר קיסר בקלנועית 

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

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)4-5ח(054-7938941

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

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

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)4-5ח(בתרומה 052-7938941

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)4-5ח(או ישנה 052-3595314

 מעוניין לקנות אופני ילדים 
או מבוגרים תקינים או תקולים 

_____________________________________________)4-5ח(050-5343924

 לישיבה דרוש מעבד מזון 
מולינקס 5200 במחיר סימלי 

_____________________________________________)4-5ח(050-4103367

 מעוניין לקנות נגן 
סאנדיסק מהדגם הישן

_____________________________________________)4-5ח(052-7191083

 למכירה קנדלברה משולב 
עם אבני קריסטל משומש 

_____________________________________________)4-5ח(02-5381488

 שלט אוניברסלי לרכב 
ושער חשמלי 70 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(054-8474176

 מקרן קול אלחוטי מעולה 
עם סאב וופר נפרד במצב 

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

 מחשב נייד עם מאגר ענק
ספרי קודש 499 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(058-3263264

 למכירה מקרר כסוף 
כחדש הקודם זוכה 400 שקל 

_____________________________________________)4-5ח(054-5225551

 למכירה מחשב נייד כחדש 
הקודם זוכה 390 שקל

_____________________________________________)4-5ח(052-2573025

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

_____________________________________________)4-5ח(053-3346080

 רדיאטורים חדשים 3 
דרגות 2500W ב- 380 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(054-8444978

 מטען חדש לבטריות 
נטענות + בטריות ב- 70 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(במקום 109 052-7154435

 מיקרוגל 150 ש"ח כחדש 
_____________________________________________)3-4ח(גמיש 054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(054-4273857

 טיולון 90 ש"ח
_____________________________________________)3-4ח(050-4158480

 מנשא לתינוק ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(050-4158480

 עריסה נישאת לתינוק 
_____________________________________________)3-4ח(280 ש"ח 053-3155415

 נדנדה לתליה לפעוטות 
_____________________________________________)3-4ח(חדש 80 ש"ח 053-3155415

 מגן למיטת תינוק או 
מיטת מעבר 30 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(053-3155415

 מזרון למיטת תינוק או 
מיטת מעבר 50 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(053-3155415

 למכירה עגלת אמבטיה 
מצויינת 500 ש"ח בלבד

_____________________________________________)3-4ח(053-3076507

 למכירה עגלת טיולון עם 
אמבטיה מפוארת 500 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(בלבד 053-3076507

 למכירה עגלת אמבטיה 
עם טיולון תוצרת אינפיניטי 

חזקה ויציבה 310 ש"ח
_____________________________________________)3-4ח(053-3076507 בני ברק

 עגלת תינוק עם טיולון 
ואמבטיה כמעט חדש 500 
_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 052-7142252 אלעד



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

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

י’ שבט- י”א שבט תשפ”ב 12/1/22-13/1/22

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

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

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושות מטפלות ניקול 

_____________________________________________)47-6/22ש(050-7250631

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

המשרות מיועדות לגברים ונשיםענבל 054-4200843

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות

גננות  מטפלות חינוכיות )סייעות( 
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים

הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

 בב"ב לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

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

למפעל זכוכית

050-8556679
יתרון: ידע בקורל דרו / באיירבראש

8:00-16:00 | תנאים טובים

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

 עובד לחנות, עצמאי 
ומקצועי, מחשבים 

ואלקטרוניקה יתרון, 
לקבועה ומסודרת, 

_____________________________________________)52-4ש(לאחה"צ 055-7210401

 למעון הנסיכים 
דרושות מטפלות מנוסות, 

קבועות וגם ממלאות 
מקום, שכר הולם

_____________________________________________)1-12ש(050-4158849

 ליועץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, ל- 6 שעות 

ביום, חשבשבת, מיכפל, וורד 
ml2460@partner.net.il)1-4ל(_____________________________________________

למוסד חינוכי גדול באלעד

לפרטים: 073-2445510  
קו"ח לפקס: 153-732445510

מקצועי ומנוסה 
לתחזוקה שוטפת 

למשרה מלאה, מיידי

דרוש אב בית

 לפיצה דומינו ב"ב-
מהדרין דרושים שליחים 

_____________________________________________)2-5ש(054-4596777

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

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

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

_____________________________________________)4-5(לפרטים: 054-5430004

ביקוש 
עבודה

 לאופנת נשים אלגנט 
פריז בב"ב דרושה מוכרת 

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

 למוסד תורני ליד רחובות, 
עוזר למנהל, נעיר ונמרץ, 
יישומי מחשב, רכב, חצי 

משרה, בשעות 13:30-17:30 
kolel1820@gmail.com :3-4(קו"ח(_____________________________________________

 דרושה מנה"ח 
לעמותה באזור המרכז, 

בעלת נסיון קו"ח: 
noam.oze@gmail.com)3-4ש(_____________________________________________

 דרושה בב"ב עובדת 
למשק בית, פעמיים בשבוע, 

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

ִדרושים
1.ֹלישיבה�במוִדיעין�עיֹלית

������������������������
050-4109395 ֹלפרטים:

ֹלת"ת�ֹלח"מ�באֹלעִד�ֹלמיֹלוי�מֱקום .2

��������������������������
me@oasher.orgנסיון�חובה�ֹלפרטים:

ֹלת"ת�ֹלח"מ�באֹלעִד .3�������
��
�����	���
�����������������

עִד�סוף�השנה
me@oasher.org ֹלפרטים:

 מעוניין לעזור בתחוקת 
הבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)4-5ח(בשבוע 052-3595314

 למכירה בובת אימון 
לתסרוקות כולל מחזיק ב- 

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

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 

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

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

_____________________________________________)4-5ח(052-7600336

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

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

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

_____________________________________________)4-5ח(054-8483665

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(03-6199806 בערב

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

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

 תוכון מאולף בכלוב + 
מבחנה למים ומיכלים לאוכל 

כחדש! 150 ש'!
_____________________________________________)4-5ח(054-8409064

 NINE נעליים אלגנטיות 
WEST מידה 36 ננעלו פעם 

אחת!! 150 ש'!
_____________________________________________)4-5ח(054-8409064

 כרטיס זיכרון מהיר 30 
_____________________________________________)4-5ח(ש"ח 053-3147379

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
_____________________________________________)4-5ח(שקל 054-3177932

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

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

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)4-5ח(ש"ח 054-5981054

 שו"ת אור לציון 2 חלקים 
אור החיים 90 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(054-5981054

 אדניות גדולות מאוד 20 
ש"ח ליחידה 052-7600336 

_____________________________________________)4-5ח(בב"ב

 עורב להברחת יונים 20  
_____________________________________________)4-5ח(ש"ח 050-4165749

 ברז נשלף פרח חדש מדגל 
_____________________________________________)4-5ח(400 ש"ח 050-4165749

 סט מתקן כלים קפיצי 
מעל הכיור נירוטסה 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(050-4165749

 מוטות לתליית כביסה 
איכות גבוהה 400 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(050-4165749

 מזרון אורטופדי איכותי 
כחדש רוחב 1.1 מ' 500 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(054-8440908

 לרגל מעבר, תכולת דירה, 
ספרית קודש מפוארת, שידה, 

מיטות, מכתביה
_____________________________________________)4-5ל(052-7382238

 למכירה מגן ברכיים חדש 
של חברת לרט 150 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(052-2437292

 קורקינט לא חשמלי גלגלי 
_____________________________________________)4-5ח(אויר 150 ש"ח 053-3121020

 ציליה חדשה 4*3 צבע 
קרם + טבעות קשירה 180 

_____________________________________________)4-5ח(ש"ח 053-3121020

 אופניים חשמליות 
לפירוק חלקים איכותיות 

ומקוריות 500 ש"ח
_____________________________________________)4-5ח(052-7123840

 חרוצה ומסודרת, לנקיון 
במשרד ובבית, משרה מלאה/

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

 לבית ספר לילדים עם 
בעיות התנהגות בבני ברק 

דרושה סייעת קבועה ל- 25 
שעות שבועיות לפרטים

053-3115944)4-5(_____________________________________________

 למערכת תקשורת 
דרוש עובד לעבודה 

במשמרות מהבית, שכר 
נאה למתאימים לפרטים 

_____________________________________________)4-7ש-(052-4040875

 מגהץ שיער קנדי 40 ש"ח 
_____________________________________________)4-5ח(בבני ברק 052-7600336

 כרית נוי עמינח כמעט 
חדשה גודל 60*60 ב- 80 

ש"ח במקום 180 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)4-5ח(052-7676856

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

_____________________________________________)4-5ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה זוג תוכונים אפור 
וצהוב + כלוב 100 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(03-5704834

 כרטיס משחקים לגמבוי 
סוג עבה 10 ש"ח

_____________________________________________)4-5ח(053-3147379

 למכירה 2 שמיכות פוך 
של פריד חדשות באריזה 200 

_____________________________________________)4-5ח(ש"ח כ"א 054-8415306

 NINE תיק צד לאישה 
WEST חדש ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(ב"ב 050-3143334

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(053-3187276

 פאה פוני חסידי לפריזעט 
עם מטפחת טבעית חום 

חדשה 500 ש"ח
_____________________________________________)4-5ח(053-3187276

 חותך ירקות ספירלה 
ודקיק טבול וחדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(053-3187276

 אהיל לחדר ילדים ירוק 40
ש"ח לבן 30 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)4-5ח(052-7600336

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

_____________________________________________)4-5ח(052-7600336

 סיר לחץ סולתם חדש 
באריזה 7 ליטר 150 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(054-8487042

 שמלת אירוע פייטים טול 
סגול מרייצל 36-38 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-5ח(054-8487042

 תוכונים צהובים עם עיניים 
אדומות עובדים 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)4-5ח(054-8412976

 אקווריום באורך מטר + 
משאבה דרוש תיקון קל רק 40 

_____________________________________________)4-5ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 מכונת תפירה מרדיקס 
_____________________________________________)4-5ח(500 ש"ח 054-7938941

 למכירה גורי ארנבות כ"א 
ב- 40 ש"ח גמיש

_____________________________________________)4-5ח(052-7175776

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)4-5ח(38 80 ש"ח 058-3233170

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(050-4960603 

 2 תמונות פאזל מרהיבות 
ביופיין 100*80 100 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(052-3463482

 למכירה תוכון אוסטרלי 
עם כלוב גדול + תא הטלה 

+ מבחנה למים + כלי לאוכל 
_____________________________________________)3-4ח(180 ש"ח גמיש 054-8422414

 מילון מיני אטלס פיסי 
מדיני 2021 כחדש במצב 

_____________________________________________)3-4ח(מעולה 25 ש"ח 050-4087927

 למכירה אופני ראלי 
פעלולים + אופני BMX מידה 

20 כ"א 300 ש"ח
_____________________________________________)3-4ח(054-2819921

 סט רפואות תימן ג' חלקים 
_____________________________________________)3-4ח(150 ש"ח 050-4147729

 גז 5 להבות 150 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(050-4128920

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר מיוחד 15 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)3-4ח(בירושלים 052-7191446

 למכירה קוקטייל אפור 
לבן מהמם מאולף ברמה 

גבוהה מאוד 400 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)3-4ח(052-7151075

 תופסן חדש לפלאפון עם 
זרוע מתכווננת וגמישה ב- 70 

_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 052-7154435

 כרטיס זיכרון מהיר במצב 
_____________________________________________)3-4ח(חדש 30 ש"ח 053-3147379

 שלט גיימינג איכותי 
למחשב ולטלפון כמו חדש 

_____________________________________________)3-4ח(150 ש"ח 053-3147379

 ברע"ה למכירה מכנסיים 
חדשים 100% כותנה מידות 

38-40 3 יח' ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(050-6850138

 כלוב לתוכים בגדלים 
שונים + אביזרים

_____________________________________________)3-4ח(053-4145093

 למכירה 2 שמיכות פוך 
של פריד חדשות באריזה 200 

_____________________________________________)3-4ח(ש"ח כ"א 054-8415306

 בקר 350 עובד מצוין ב- 
100 ש"ח 052-7637280 עוזרי 

_____________________________________________)3-4ח(בני ברק

 צופר שבלול חזק מאוד 
לאופניים חשמליות ב- 45 

_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 052-7637280 עוזרי ב"ב

 שרוכי הפלא חדשים 
מהאריזות ב- 15 ש"ח ליח' 

_____________________________________________)3-4ח(052-7637280 עוזרי בני ברק

 מציאה חליפה שחורה 
חדשה מידה 42 ב- 120

_____________________________________________)3-4ח(052-7637280 עוזרי בני ברק

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)3-4ח(500 ש"ח 050-4960603

 מכונת תפירה מרדיקס 
_____________________________________________)3-4ח(500 ש"ח 054-7938941

 בהזדמנות רולר כחדש 
ורוד רק ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)3-4ח(03-6163478 בערב

 למכירה 2 שמיכות פוך 
של פריד חדשות באריזה 200 

_____________________________________________)3-4ח(ש"ח כ"א 054-8415306

 בקר 350 עובד מצוין ב- 
100 ש"ח 052-7637280 עוזרי 

_____________________________________________)3-4ח(בני ברק
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