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 נדל"ן | בתי משפט 

ינון פלח

ערך אחר,  יותר מכל  נעלה  ערך ההפגנה  דמוקרטיה שבה 
במרפסות,  להתפלל  אפשר  אם  כוכבית.  עם  דמוקרטיה  היא 
נשתנה  מה  לשיר  המרפסת,  דרך  שופר  תקיעת  לשמוע 
במרפסת ואפילו למנוע עליית הורים שכולים לקברי יקיריהם 
ביום הזיכרון, דמוקרטיה כזו יכולה גם להפגין דרך המרפסות. 
את  מציינת  מסוכן  נגיף  מפני  הסכנה  שבשם  מדינה 
עצמאותה באירועים ללא קהל, יכולה לקיים גם את הפגנותיה, 
סוערות ככל שיהיו, ללא התקהלות המונית. אם אפשר לקיים 
ישיבות ממשלה דרך הזום, אפשר גם להפגין דרך הזום. אם 
אפשר ללמד ולחנך את ילדי ישראל מרחוק, אפשר גם להפגין 

מרחוק. 

)הטור המלא במוסף החג(

אבי גרינצייג

תהא שנת פוליטיקה אחרת
האם שנת תש"פ תיזכר כשנת הקורונה? או אולי דווקא 
בעקבות  שתיזכר  השנה  תהיה  זו  האם  הבחירות?  כשנת 
הממשלה הפריטטית שבה קרה הבלתי ייאמן וגנץ ונתניהו 
תיזכר  הזו  השנה  האם  אחת?  מקרטעת  בממשלה  יושבים 
מוסדות  לבין  והממשלה  הכנסת  בין  העימות  שבה  כשנה 
המשפטי  והיועץ  המשפט  בית  הפרקליטות,   – החוק 
תיזכרו  בכלל  האם  חדשים?  לשיאים  הגיע   – לממשלה 
ששנת תש"פ הייתה שנה ללא תקציב מאושר? האם מישהו 
מאיתנו יזכור שהייתה זו שנת הפיצולים הפוליטיים הגדולה 
ביותר? האם תש"פ תיזכר בדברי הימים כשנה שבה נחתם 

הסכם שלום עם מדינה ערבית שלישית?

)הטור המלא במוסף החג(

יהודה הלוי 24, ב"ב
052-7627297 | 050-7927417

פאר האתרוג

פתוחים למיון במגוון רמות, וכן קופסאות סגורות ב- 120 &

אתרוגים ממרוקו 
 מיוחסים 

נדירים ביופיים
אתרוגים 

תימניים יהלומים

לולבי דרי
המרוקאי

אתרוגי ארץ אבות
זן חזון איש

 ישר מהמגדל
מפרדסים שבפיקוח
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המכירה בסיטונאות 
בעיצומה

הזדרזו!!!

טראמפ: "אנחנו מדברים על לפחות 5-6 
מדינות שיחתמו שלום עם ישראל"

בטקס חגיגי על מדשאות הבית הלבן נחתמו הסכמי השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות ובחריין

החל מיום שישי: סגר כללי

ויפה שנה אחת קודם

8

16

22

26

מוסף חג
ראש השנה תשפ"א

תהא שנת 

אחרת
פוליטיקה
אבי גרינצייג

צילומים: לע"מ, מד"א, דוברות הכנסת, דוברות המשטרה, דוברות משרד הבריאות, דוברות יש עתיד, דוברות עיריית ב"ב, דוברות עיריית אלעד

כי שנת  ניתן לקבוע  תיזכר כבר עתה  לה  המסתיימת  לטובה. ה'תש"ף  בהכרח  ולא  חותמה לדורות,  את  הטביעה  החולפת  במישור השנה  הפוליטי,  במישור  המדיני והביטחוני נרשמה שנה היסטורית ייזכר לשנים רבות. מנגד, דווקא במישור הבריאותי ובמישור הכלכלי, באופן שעוד השלילי 
בשנה חיובית. היו  והבחירות,  מהקורונה  עליהם לבד  לתת  דברים שראוי  הקרוב. את הדעת, בדגש על ההשלכות הפוליטיות החולפת כמה  בעתיד  יהדהדו  שעוד  מושגים שלהם  כמה  לחיינו  חדרו  גם  הזו  בתמצית סגר נושם והשולמנים, ועוד כהנה וכהנה.ומטבעות לשון, פריטטי ואקספוננציאלי, בשנה  לעמוד  ננסה  הבאות  האירועים, בשורות  על  חשיבות  סדר  ולפי 

ועל  החולפת  בשנה  השפעותיהם  בשנה על  להופיע  צפויות  שעוד  ננסה ההשלכות  הפוליטי.  בשדה  בעיקר  מקובלות הקרובה,  אפשריות,  תחזיות  וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. יותר ופחות, ובעיקר לקוות – תכלה שנה לשרטט 
שנת קורונה

בארץ  השנה,  של  המרכזי  שפרצה האירוע  הקורונה  מגפת  הוא  מרק על נגיף בשם קוביד 19 שהתגלה אי שם, לחיינו לפני כשמונה חודשים עם שמועות ובעולם,  וקערת  בודד  סיני  הרחוקה.  הראשון פגע אנושות בעיקר במגזר החרדי, לקראת פורים הגיע הנגיף לישראל, הגל בלתי פוסק, שסופו טרם נראה באופק.עטלפים הכניסו את העולם כולו לסחרור בוואהן 

כבר בגלל שילוב של קהילתיות, חוסר מודעות  השני  בגל  והסברה.  השקעה  וכעת וחוסר  הפרט,  לרמת  עד  ההבנה  לפיד היא שימשה כנימוק מוצלח בידיו של בני הקורונה שינתה את סדר היום בישראל, בשרו את השפעת הקורונה ונזקיה.נדמה כי תורו של המגזר הערבי ללמוד על חלחלה  יצרה )פירוק שהיה קורה כך או כך, לכל היותר גנץ בבואו לפרק את השותפות עם  היא  נוסף(,  בחירות  סיבוב  תחליף קרע לא פשוט בין הנציגות החרדית ובין אחרי  שום  אין  שכרגע  )למרות  החרדים רוה"מ  הבאות,  בבחירות  וגם  הכתיבה באופק,  היא  נתניהו(,  על  לנשיא  לשולי ימליצו  ודחקה  כלכלי-בריאותי  יום  הביטחוניים סדר  הנושאים  את  שימושי ואפילו את ההישגים המדיניים.השוליים  לנשק  הפכה  גם  הקורונה 

השני, בשדה הקרב הפוליטי, אויביו של נתניהו  הגל  לבלימת  בכישלונו  כמדגרת נאחזים  בלפור  בהפגנות  נתלים  תוכנית אוהביו  על  רוכב  בנט  פוטנציאלית,  באובססיביות ענק  משווק  שהוא  לנפנף הפלאים  יכול  ליצמן  המשבר,  קווי מתחילת  את  וסגר  שזיהה  הראשון  להתעלמות בהיותו  קורא  ליברמן  יעלון התעופה,  ורק  ואנרכיה  הממשלה  כאן עדיין עסוק בצוללות...מהוראות  שהקורונה  היא  הצרורה  התחזיות הצרה  מיטב  לפי  גם  להישאר.  מוכן כדי  חיסון  יימצא  לא   - ויתכן האופטימיות  הקרוב,  החורף  סוף  לפני  ניכרו צפויה להתנהל בצל הקורונה.שגם מאוחר יותר. כך שגם השנה הקרובה לשימוש  הקורונה  של  מאוד ההשפעות  ארוכה  בשורה  היומיום  בחיי 
»
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אלי שניידר <<

מגפת  בצל  האחרונים,  בין בחודשים  מפליגים  שינויים  ראינו  הסכנה הקהילות השונות שונות, באשר ליחס הקורונה,  את  שזיהו  קהילות  יש  מהנגיף:  מגדולי לסכנה  יש  מיידי,  ריחוק  על  והורו  וגם ישראל שהורו להמשיך את הלימודים בחיידרים מההתחלה  רואים ובישיבות בישראל עד כמה שניתן, מאחר   – עכשיו  ועד  קריטי,  הוא  תורה  בין ביטול  לקורונה  ביחס  בהוראות  שונים  שינויים 
"ישיבות בחדרו בשכונת רמות בירושלים, יושב הגאון הקהילות. הכוללים  ראש  וייספיש,  צבי  שנים הרב  עשרות  מזה  המובהק  ותלמידו  זצ"ל, הר"ן"  אלישיב  שלום  יוסף  רבי  הגאון  מרן  לא שבתמוז חל יום השנה השמיני לפטירתו, ואומר של   – כיום  איתנו  חי  היה  אלישיב  הרב  אם  הרב של הרב אלישיב נחשבה מוסכמת על הכל.היינו רואים שינויי הנהגה בין הקהילות. פסיקתו כי  אומר  שלו",  המרות  את  קיבלו  וגם "כולם  החסידים  גם  הליטאים,  "גם  לאחר היה ברור לכולם. הנושא הזה של הקהילתיות, לא ערער על דבריו, ומה שהוא הורה לעשות - הספרדים. הוא היה 'הפוסק האחרון', שאף אחד וייספיש,  התחיל  השונות,  הציבוריות  והפסיקות 

עם  קהילות  יותר  נהיו  פתאום  נפטר.  התחילה שהוא  קצת  מהן  אחת  וכל  שונות,  אני "אני בטוח שאם הרב אלישיב היה חי איתנו להתגדר לעצמה. פסיקות  ברור.  היה  הכל  הקורונה,  בזמן  ועם משוכנע בכך שהוא היה עומד על הנקודה של היום,  תוקף,  בכל  לנפשותיכם'  מאד  שעולם 'ונשמרתם  כך  לעשות  מה  בדיוק  יודע  היה  ושאין זאת,  הזו,  בתקופה  גם  לפרוח  ימשיך  אני התורה  לחלוטין  אבל  העניינים.  בין  סתירה  ומזה משוכנע שהוא היה מחמיר מאד בעניין המגפה, שום  ב'ונשמרתם',  מצווים  אנחנו  עליו  מתווה היה נובע גם כל ההליך ההתנהגותי: איך צריך דבר  יתקיים  איך  הזה,  בזמן  ברחוב  היה להתנהג  שהוא  לי  ברור  וכו'.  בישיבות  שעולם הלימודים  כדי  לעשות  שאפשר  מה  כל  מזכיר התורה ימשיך להתנהל, כמו שהוא תמיד אמר, עושה  היה  גם  הוא  ומצלא'.  מגנא  שאומר ש'תורה  תשובה,  בהלכות  הרמב"ם  את  היום איך החל הקשר האישי ביניהם?להסתכל על זה כדבר טבעי או משהו כזה". שזה יד ה', וצריך להתעורר ולעשות תשובה ולא שאם רואים כזה דבר משונה, נראה לכל בחוש בודאי  אנשים  מעניין.  ומאד  ארוך  סיפור  "זה 

שכונת  כשנבנתה  אבל  זוכרים,  כך  כל  לא  קולק, כבר  טדי  דאז,  העיר  ראש  של  הכוונה  לעצור הייתה לחלן על ידי זה את ירושלים. הוא ראה רמות,  ורצה  מאד  מתרבה  החרדי  חדשות שהציבור  שכונות  להקים  וביקש  הריבוי,  'הר את  מחיצה לחילונים. כך למשל, את שכונת ההיי-טק  תהיה  שהיא  כדי  הקים  הוא  וגם חוצבים',  יתפשטו,  לא  כזכור, בין השכונות החרדיות, שהן  חילונית.  שכונה  להיות  כדי  קמה  היו רמות  שאלפים  שנים,   10 של  תקופה  אז  רבי ואז מרן הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קניבסקי חילולי השבת, וכנגדם היו הפגנות של חילונים. באים מידי שבת לכביש רמות, כדי להפגין נגד היתה  הגאון  לחמי,  קרא  אשתי,  של  דוד  בשכונת ראובן פיין זצ"ל, ראש ישיבת תורת ודעת, ואמר זצ"ל,  תורה  של  מקום  להקים  חייבים  לו: 
ישיבת רבי ראובן פיין, שהיה בתחילה ראש ישיבת רמות". לראש  מונה  ברק,  בבני  מאיר"  קמינצקי, תורה ודעת לאחר פטירתו של הגאון רבי אליהו "בית  יעקב  רבי  שמרן  ולאחר  זצ"ל,  הרב בפעם האחרונה בחייו בה הגיע לישראל, חזן  על  שישפיע  בכדי  לסטייפלר  ראשות עלה  את  עצמו  על  לקבל  שיאות  פיין 

"תעודת חוגר"? שיחת חג מיוחדתלהינצל מגיוס לצבא, גם לאחר שכבר קיבל ואיך סייעה לו ברכת מרן הגרי"ש זצ"ל במקווה לפני כל פעם שנכנס אל הגרי"ש? מתרחשת בזמנו? מדוע היה הגר"צ טובל מרן הגרי"ש אילו מגפת הקורונה היתה היה עד, בחדר הגרי"ש זצ"ל • איך היה נוהג לספר לראשונה על גילוי אליהו הפלאי לו ישיבות הר"ן ומקורבו במשך עשרות שנים, אלישיב זצ"ל, מוכן הגר"צ וייספיש, ראש רק 8 שנים לאחר פטירת מרן הגרי"ש 

של צדיקיםבספרם

»
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להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

17:15
17:32
17:12

18:27
18:29
18:29

 073-275-7000            4261#  
לשלוחההקישו 

 השקעה פיננסית

תשואה מובטחת
בטחונות מלאים

הערת אזהרה בטאבו

עם הכסף שלך?רוצה לעשות כסף 

03-7542233

פשיטת רגל והוצל“פסכסוכים אזרחיים, דיני משפחה, עו"ד ומגשר דור שוורצמן
050-7722389 טלפון לקביעת 

פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל | נדל"ן | בתי משפט 

מול מכון הרישוי מ.מ.מהירקון 10 בני ברק 

כולל העברות, מלון 5 כוכבים, רכב וכמובן... דלק

ההגרלה במוצ”ש ד’ אדר - 29.2הזדמנות אחרונה להצטרף

לחופשה זוגית במילאנומתדלקים וטסים

בתדלוק מעל 150 ש”ח. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

כונני מד"א  בהערכות | צילום: דוברות מד"א

רה"מ נתניהו עם שרי האוצר והבריאות בהצהרה לתקשורת | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

ח"כ בני גנץ קיבל את המנדט מהנשיא ראובן ריבלין עם 61 ח"כים ממליצים כולל  
ליברמן והרשימה המשותפת, אך עדיין ארוכה הדרך להקמת ממשלה | עמ' 16

משבר הקורונה להתמודדות עם על הערכות העירייה בראיון ל"קול העיר" ר' חיים נוגלבלט של עיריית בני ברק מנהל אגף החירום 
| עמ' 4

הכי צפוף בארץ" "אנחנו המקום 

השבעה בצל הקורונה

ָגדולי ישראל קוראים לציבור להקפיד על הוראות משרד הבריאות ֲחלָתֶך ַּ פָה מִנ ֵּ מְנַע מַג
כ"ב 
אדר

ד' 
תשרי הנשכחותותזכור כל 

הקלטות וידאו ואודיו ⋅ ראיון מרתקברחבי המדינה המסוגרת, ושעות רבות של תמונות, שמתעדות חיים יהודיים שהיו ואינם התוצאה: ארכיון עצום של למעלה מ-10,000 שהחומרים ישתמרו עבור הדורות הבאים. בצילום, ראיונות, הקלטות וסרטי וידאו – ודאג ברית המועצות דאז, תיעד את המקומות – מחקר לערים בעלות משמעות יהודית ברחבי הבאים  ⋅ במשך שנים הוא יצא עם משלחות הקדומות כדי לשמר את ההיסטוריה לדורות ההיסטוריה היהודית בעיירות היהודיות החליט כבר בתחילת שנות ה-80 לתעד את איליה דבורקין, חוקר יהדות ברית המועצות, 

אלי שניידר <<
מז'יבוז'  כמו  החסידות,  ערש  לאורך עיירות  מאדם  הומות  שהיום  ברדיצ'ב,  בשעה או  לחלוטין  ריקות  כמעט  היו  המועצות, השנה,  ברית  יליד  יהודי  חוקר  דבורקין,  לבקר, יהודים, שגרם באותם מקומות שהיום מקבלים מיקום הגיע לבקר בהן. חוץ מהתושבים המקומיים, חלקם שאיליה  הגיע  לא  אף אחד  היהודית,  כבוד במפה  גם המּודעות הכללית החוצה, ולהיפך. אבל לא רק קשיי התנועה והכניסה הברזל. כמעט ולא היתה תנועה מברית המועצות דאז ואפשר גם להבין למה: היה זה עוד לפני נפילת מסך של  היו החסם לביקורים.  מעשה. לאותם מקומות, לא היתה בשיאה.למדינה  לעשות  דבורקין  החליט   '81 בשנת  כמה אבל  יצא  הוא  לעשור,  קרוב  במשך  שנה,  וידאו יהודית ברחבי ברית המועצות דאז, תיעד את אותם פעמים בשנה עם משלחות מחקר לערים עם משמעות מאותה  וסרטי  הקלטות  ראיונות,  בצילום,   – הבאים. מקומות  הדורות  עבור  ישתמרו  שהחומרים  ודאג  מ-10,000 –  למעלה  של  עצום  ארכיון  התוצאה: 

וידאו תמונות, שמתעדות חיים יהודיים שהיו ואינם ברחבי  הקלטות  של  רבות  ושעות  המסוגרת,  נפילת מסך ואודיו. ברוב המוחלט של הערים בהן ביקר דבורקין המדינה  יהודים. עם  עזבו וחבריו, כבר לא חיים היום  מהם  רבים  התשעים,  שנות  בתחילת  בערים הברזל,  נותרו  וחלקם  הברית,  לארצות  או  הגדולות ברוסיה או באוקראינה.לישראל 

"הגעתי למפגשי  ה'סירובניקים'"
הכרם  בית  שכונת  תושב  כיום   ,)65( בין דבורקין  האחרונות  בשנים  זמנו  את  מחלק  לי בביתו, ישראל לרוסיה, שם הוא עדיין משמש כמרצה וחוקר.בירושלים,  מנותקת "נולדתי בסנט פטרסבורג", הוא מספר  שהיתה  כזו  אבל  אמנם,  יהודית  פטרסבורג, כמה דורות מהדת, היהדות לא היתה נוכחת בבית"."למשפחה  סנט  לאוניברסיטת  להתקבל  כגורם  כשביקש  ועוד   - לראשונה  בו,  פגשה  היהדות 
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ערב ראש השנה תשפ"א

ערב ראש השנה תשפ"א
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סוכת שלום
הבחירות? שנת הממשלה שנת הקורונה? שנת 

תקציב? שנת הסכמי השלום? הפריטטית? השנה ללא 
תש"פ – קווים ותמונות 
לדמותה | אבי גרינצייג

בספרם של צדיקים
מתוך הבית | אלי שניידר ישיבות הר"ן גילויים מפעימים מקורבו הגר"צ וייספיש, ראש הגרי"ש אלישיב זצ"ל, חושף שנים לאחר פטירת מרן 

יהודי ברית המועצות בראיון שנים מתעד את היסטוריית ברית המועצות, שעשרות איליה דבורקין, חוקר יהודי ותזכור כל הנשכחות
מרתק | אלי שניידר

8עיתונות של השנה החולפת תש"פ מעל גבי שערי קו הכותרות והסיפורים של שנת כותרות השנה
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מתכונים מיוחדים 
לסעודות ר"ה

6
ויפה שנה אחת קודם | ינון פלח
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מצורף 
גיליון חג

מערכת 'קו עיתונות' מאחלת לכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה

פרסם03-5796643
ותתפרסם
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@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: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, איציק מצרפי, 
יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב אלפרוביץ', שרה 

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי
מכירות לוח: שרית אסרף

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

מהפכת התחזוקה והתברואה 
בהר המנוחות

מנכ"ל מועצת בתי העלמין הרב צוריאל קריספל: יש לאפשר קבורת שדה לכל הנפטרים תושבי ירושלים 

נחנכו מוסדות וגנים חדשים לציבור החרדי בירושלים

מאת: אלי כהן

הלימודים  שנת  פתיחת  עם  האחרונים  בימים 
מאות  גילו  הלימודים  לשגרת  התלמידים  וחזרת 
חלופי  למקום  שודרג  לימודם  שמקום  תלמידים 
ללא  היסוד  מן  שופץ  אחרים  ובמקומות  וחדש 
וחנך  ביקר  האחרונים  הימים  במהלך  היכר 
עם  יחד  בעיר  רבים  מוסדות  קלרמן  הרב  סגר"ע 
בכירי אגף החינוך החרדי אשר עמלו ללא לאות 

לתחילת שנת הלימודים בצורה הטובה ביותר
תחילה  בגן חיזוק חדש בשכונת ארמון הנציב 

שם פועלים אברכים ת"ח במסגרת לב לאחים.
מרן  של  השחר"  ע"ש  "אילת  הקרוא  הגן 
שנת  נפתח  שם  זצוק"ל  שטינמן  הגראי"ל  רבינו 
הלימודים בדברי ברכה ע"י הרב שאול מושקוביץ 
שקיבל בברכה את הרה"ג רבי משה שטינמן שבא 
בלימודים  הראשון  ביומם  הגן  ילדי  את  לברך 
ותיאר בהתרגשות את המהפך שחל בשכונה  ועל 
חוסר המקום שיש מול רבים המבקשים להתחנך 

במוסדות החדשים.
לאחמ"כ נשא דברי ברכה סגר"ע הרב ישראל 
השניה  השנה  שזו  הזכיר  דבריו  שבפתח  קלרמן 

בשנה  המשמעותי  היום  את  לפתוח  בוחר  שהוא 
כדי  לאחים  לב  שע"י  הקירוב  של  בגן  דווקא 
בכל  במלאכה  העוסקים  לכל  ולהודות  להוקיר 

ימות השנה.
ליאון  משה  העיר  לראש  והודה  בירך  בדבריו 
ולמנהל האגף לחינוך חרדי הרב שמואל גרינברג 
את  שעושים  יעבץ,  שמואל  הרב  לשכתו  ולראש 
מוסדות  תלמידי  כל  את  להעביר  המאמצים  כל 
החינוך למבני קבע ושעוד היום הוא יתחיל יחד 
לגנים  ולמצוא  לאתר  המקצוע  אנשי  שאר  עם 

נוספים שיפתחו בשנה הבאה. 
גרינברג  שמואל  דברים  הרב  נשא  אחריו 
השנה  שזהו  ציין  החינוך  בדבריו  אגף  מנהל 
קלרמן  הרב  לבקשת  ואכן  בתפקידו  הראשונה 
שמח להירתם ולהיות לעזר לגן הקירוב ובכוונתו 
הנציב  ארמון  בשכונת  רבות  ולהשקיע  להמשיך 
ישראל  סגר"ע  התיק  למחזיק  בדבריו  הודה  וכן 
העוסקים  ולכל  המפעילה  הרשת  קלרמן והנהלת 

במלאכה.
זייבלד  אברהם  הרב  כובד  האירוע  בסיום 
מראשי ארגון לב לאחים לשאת דברי ברכה בהם 
גם הוא הודה לסגר"ע הרב קלרמן ולהרב גרינברג 

ולכל צוות האגף על פעילותם המסורה למען ילדי 
הקירוב.

ישראל קלרמן לבית הספר  משם המשיך הרב 
לבנות בית יעקב גבעת שאול לשם הגיע גם סגן 
השרה ח"כ הרב אורי מקלב שם קיבלו את פניהם 
החדש  באגף  סיור  ערכו  ואף  הספר  בית  צוות 
הקיימת  הגדולה  הצפיפות  לאור  מיוחד  שנבנה 
מזוזות  נקבעו  הברכה  דברי  אחר  במקום.  שנים 

בפתח הכיתות החדשות.

משם המשיך הרב קלרמן לת"ת חכמת שלמה 
התת  ילדי  עשרות  פניהם  את  קיבלו  שם  ברמות 
יעקובביץ  הרב  המוסד  ומנהלי  המורים  עם  יחד 
והרב בלומנשטוק שהודו בדבריהם להרב קלרמן 
על הסיוע המיוחד והנדיר בשידרוג במבנה הזמני 

בהשקעה רבה מאד וקידום מהיר לבנין הקבע
לאחר סיור בשטח הת"ת נקבעו אף במוסד הזה 
מזוזות בכיתות החדשות ע"י הרב קלרמן ומנהל 

האגף הרב גרינברג והרב דב פוקס.

מאת: אלי כהן

מהפכת  מתחוללת  האחרונה  בשנה 
המנוחות,  להר  העולות  בדרכים  תשתיות 
מועצת  מנכ"ל  של  לתפקיד  כניסתו  מאז 
שוקדים  קריספל  צוריאל  הרב  העלמין  בתי 
המשרד  עם  בשיתוף  העלמין  בתי  במועצת 
שיפור  על  ירושלים  ועיריית  דת  לשירותי 
האלפים  לציבור  המנוחות  הר  של  והנגשה 

שעולה מידי שנה להר. 
להפוך  הוא  הפעילות  שמאחורי  החזון 
יותר,  לנגישה  ההר  וסביבת  הדרכים  את 
בעלות  חדש  גישה  כביש  סלילת  באמצעות 
של מילוני שקלים, שיפור החניה והמדרכות 
שעורכות  המשפחות  לטובת  סככות  והקמת 
נוספים  פרויקטים  ועוד  בהר  אזכרה  טקסי 
דרכי  את  משמעותי  באופן  לשדרג  שנועדו 

הגישה להר. 
לכלל  ההר  את  להנגיש  מהמהלך  כחלק 
רחבת  עבודה  בשטח  בוצעה  האוכלוסייה, 
לכהנים.  הגישה  דרכי  את  להסדיר  היקף 
העבודות  מבצעי  בפני  שעמד  האתגר 
בפיקוחו של הרב חנוך פרסטר אחראי הלכתי 
קבורה ארצית, וביוזמת מועצת בתי העלמין 
ירושלים,  בעיריית  דת  למבני  והמחלקה 
הגבוהים  בעצים  מקצועי  באופן  לטפל  היה 
שהאהילו על הקברים בהר ומנעו עלייה של 

רבים  כהנים  בהר.  לאזורים המותרים  כהנים 
הביעו את רצונם לעלות ולשפוך שיח סמוך 
העצים  בשל  כאמור  אולם  החיד"א,  לציון 

שהיתמרו לגובה רב, הדבר נמנע מהם. 
הרב  של  בפיקוחו  שפעל  העובדים  צוות 
ארצית,  קבורה  הלכתי  אחראי  פרסטר  חנוך 
יהווה  שלא  באופן  בעצים  לטפל  השכיל 
פגיעה אקולוגית מחד ומאידך יאפשר עלייה 

של כהנים למקום. בתום מבצע מורכב נגזמו 
העצים  על  שמירה  תוך  בעצים  רבים  ענפים 
סלולה  דרך  יצר  בעצים  הטיפול  ושלמותם. 
ונראה  סמוך  שיח  לשפוך  שיוכלו  לכהנים 
לציונים רבים של צדיקי יסוד עולם הטומנים 

בהר המנוחות.
השקעה  כוללת  בתשתיות  המהפכה 
והתברואה.  התחזוקה  בתחום  משמעותית 

צוריאל  הרב  נועד  האחרונים  בשבועות 
הסוהר,  בתי  שירות  נציבות  עם  קריספל 
לפעילות  העובדים  את  לרתום  במטרה 
על  המנוחות.  הר  חזות  בשיפור  התנדבותית 
לדרך  יצא  בקרוב  השב"ס,  עם  הסיכום  פי 
עובדי  חלק  ייטלו  שבו  התנדבותי  פיילוט 
הר  של  בחזות  משמעותי  לשיפור  השב"ס 

המנוחות. 
במסגרת הרפורמה בתחום התברואה בהר, 
נרכש רכב עם ארגז אחורי הידראולי המאפשר 
העמסה של גזם ושקיות אשפה בכמות גדולה 
יותר. כמו כן בוצעו שינויים בתחום העסקת 
עובדים, שינויים החוסכים בעלויות מיותרות 
פיתוח  לטובת  משאבים  הסטת  ומאפשרות 

ושדרוג כל סביבת ההר. 
צוריאל  הרב  העלמין  בתי  מועצת  מנכ"ל 
אותו  שמנחה  החזון  על  מספר  קריספל, 
שבית  היא  שלי  "השאיפה  בעבודתו: 
שמכבד  מקום  יהיה  המנוחות  הר  העלמין 
את שוכניו ואת הציבור הרחב הפוקד אותו, 
את  להגדיל  רבים  למאמצים  במקביל  וזאת 
בירושלים הסובלת ממחסור  שטחי הקבורה 
לעשירים  פריוולגיה  זו  כיום  ביותר,  חמור 
בלבד להיקבר בקבורת שדה בירושלים, ואנו 
 120 לאחר  יזכה  העיר  תושב  שכל  שואפים 
למנוחת עולמים על אדמת ירושלים ובמחיר 

השווה לכל נפש".

עם תחילת שנת הלימודים הבעל"ט נקבעו מזוזות בגנים חדשים  ובתת"ים ובתי ספר לבנות בירושלים • הרב ישראל קלרמן סגר"ע מחזיק תיק משאבי חינוך: "הזורעים 
בדמעה ברנה יקצרו וזהו רק סנונית ראשונה משינוי גדול בכל מוסדות החינוך החרדי"

מאת: אלי כהן

משרד  חדש.  לעידן  נכנסת  בירושלים  התחבורה 
התחבורה בראשות השרה מירי רגב וחברת אגד, משיקים  
שצפוי  וייחודי  חדיש  שירות  תיקתק",  "אגד  שירות  את 
לשנות את פני התחבורה הציבורית בעיר. השירות החדש, 
לנוע  הבירה  לתושבי  יאפשר  השבוע,  לפעול  החל  אשר 
מהירים,  חדישים,  שיתופיים  במיניבוסים  העיר  ברחבי 
עתידית  בהזמנה  ואף  אישית,  בהזמנה  וידידותיים,  נוחים 
בין  המחבר  ביותר  היעיל  המסלול  חישוב  תוך  מראש, 

תחנות האיסוף ליעדים. 
הזמנת השירות תתבצע בלחיצת כפתור דרך אפליקציית 
אגד. מזמין השירות יזין את היעד אליו הוא רוצה להגיע 
פותח  אשר  ייחודי  אלגוריתם  באמצעות  והאפליקציה, 
השיתופי  המסלול  את  עבורו  תייצר   ,VIA חברת  בידי 
המהיר ביותר. תושבי ירושלים אף ייהנו משירות "הזמנה 
מראש  השירות  רכבי  את  להזמין  יאפשר  אשר  עתידית" 
כי  יצויין,  הנוסע.  את  יאסוף  הרכב  בה  ספציפית  לשעה 
מוגדרים  פעילות  באזורי  בהרצה  מצוי  השירות  כרגע 
ובעתיד כאשר הביקושים יעלו השאיפה תהיה לרשת את 
כל העיר בשירות החדשני. אפליקציית אגד ושרות תיק תק 

זמינים לשימוש והורדה במכשירים המפוקחים.
בשלב ראשון יפעלו בעיר 50 מיניבוסים, עלות הנסיעה 
היא בין 10 ל-15 ש"ח, בהתאם לשעות העומס. לאזרחים 
ותיקים הנחה בגובה של 50 אחוז מעלות הנסיעה. השירות 
יפעל בימים א' עד ה', בין השעות 6:00 ל-21:00. גם לגבי 
ויראו  במידה  השירות,  לאזורי  בדומה  הפעילות,  שעות 
החברה  הפעילות  שעות  בהרחבת  וצורך  ערים  ביקושים 

תפעל להגדלת טווח השעות.
רגב:  מירי  ח״כ  בדרכים,  והבטיחות  התחבורה  שרת 
״שירות אגד תיקתק הוא בשורה גדולה לתושבי ירושלים 
בתל  כבר  שפועל  לזה  בדומה  פרימיום  לשירות  שזוכים 

אביב ובחיפה".
לשרת  להודות  "ברצוני  פרידמן:  אבי  אגד,  מנכ"ל 
התחבורה מירי רגב על הובלת הפרויקט ושיתוף הפעולה 
הערים  אחת  את  להכניס  גדולה  התרגשות  זו  הפורה. 
החשובות בעולם אל העידן הבא של התחבורה הציבורית". 

תחבורה חכמה בירושלים

סגן ראש העיר הרב ישראל קלרמן בגזירת הסרט 

 אגד תיק תק

סגן שר התחבורה הרב אורי מקלב נושא דברים

הרב קריספל בהר המנוחות

בברכת ראש העיר משה ליאון ובפעילות סגן ראש העיר ישראל קלרמן



טעם שמעלה בי חיוך

חדש!
מאגדת שמינייה קרלו מיני

בטעם שוקו בננה 
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ובאו האובדים: החתונה
 המרגשת של מוסא וחנין

מאת: חיים רייך

מתי מעט שותפי סוד שהשתתפו בחתונה המצומצמת שנערכה 
של  האמתי  סיפורם  את  ידעו  בשומרון,  ביישוב  שעבר  בשבוע 
חשבו  המשתתפים  רוב  וחנה.  משה  לשמות  שענו  והכלה  החתן 
שהם עושים חסד עם חתן וכלה יתומים שחתונתם שובשה בגלל 

הקורונה ונענו בחפץ לב להגיע ולשמח אותם ביום שמחתם. 
סיפורם של החתן והכלה החל הרחק משם. לא רק במרחק של 
גדלו  זהות. שניהם  ומרחק של  גם במרחק של מקום  שנים אלא 
ולאבות  יהודיות  לאימהות  כבנים  ערביים,  בכפרים  כמוסלמים 

מוסלמים. 
הבכור  האח  כמוסא,  בשומרון  ערבית  בעיירה  נולד  החתן 
יד  ידי  על  חולצה  אתי  כשאמו  אחריו.  שנולדו  ילדים  לחמשה 
בחר   הוא  ילדיה,  עם  יחד  מורכב  במבצע  כשנתיים  לפני  לאחים 

להישאר שם. 
עם  יחד  לברוח  רוצה  שהיא  כששמע  החילוץ,  שלפני  בשנים 
ילדיה מהבעל-האב הערבי אחרי מסכת האלימות הקשה שחוותה 
הוא כעס. "אני לא הולך להיות יהודי" הצהיר תחת כל עץ רענן. 
מוסא היה מלא בטענות גם כלפי אמו וטען כלפיה:  "או שתהיי 
כנועה כמו כל אישה בעיירה או שתלכי מכאן לבד. אנחנו נשארים 

פה, כמוסלמים".
יהיה  בטרם  לברוח  ועליה  הקצין  כל  שכלו  הבינה  כשאתי 
מאוחר מידי, היא החליטה להשאיר אותו בכפר. בעצה אחת עם 
אנשי יד לאחים, ובלב כבד הוחלט לחלץ אותה עם חמשת הילדים 
הגדול  החשש  הבריחה.  בסוד  מוסא  את  לשתף  ולא  האחרים 
שריחף בחלל האוויר היה שהוא ינסה לטרפד את החילוץ ויסכן 
את חיי אמו, אחיו ואנשי מחלקת הביטחון של יד לאחים שעמלו 

קשות להוציא את החילוץ המורכב לידי פועל. 
כאשר מוסא חזר עם אביו בסיום עבודתם המשותפת לבית ריק 
וכשהבינו כי אתי נמלטה עם יתר הילדים, הם השתוללו מכעס. 
לא  מוסא  אולם  מיידית,  הוחלף  אמנם  אמו  של  הטלפון  מספר 
חדל מלחייג שוב ושוב ולשגר הודעות כתובות וקוליות למספר 
הפלאפון הישן שלה תוך שהוא משלב בדבריו איומים ובקללות. 
שוכנה  בה  המסתור  בדירת  אתי  על  עברה  קלה  לא  תקופה 
שלה,  החורין  בחיי  שפתחה  החדש  הדף  אולם  לחייה,  מחשש 
להמשיך  אותה  דרבנו  הערבי,  בכפר  בשביה  הסבל  מחיי  הרחק 
הקהילתי  ביישוב  המלוות  המשפחות  גם  הכול.  למרות  הלאה 
בדרום הארץ שתמכו וליוו אותה לכל אורך הדרך, נטעו בה תקווה 

שהעתיד יהיה ורוד יותר.
תפילותיה של אתי לא שבו ריקם ואחרי שנה וחצי הודיע מוסא 
כי הוא מעוניין להצטרף אליה. הקרח לא נשבר ביום אחד. הייתה 

זו תוצאה של מלאכת מחשבת שעשו אנשי יד לאחים. הם נתנו 
עד  לו  סיפר  וכשזה  בזהירות,  בקשר,  עמו  לעמוד  הצעיר  לאחיו 
כמה הם מאושרים בארץ וכמה נפלאים הם חייהם החדשים, עשו 

הדברים אט אט את שלהם וחדרו לליבו.

החזרה של מוסא לעם ישראל

אנשי מחלקת הביטחון של יד לאחים שליוו את המקרה הסבוך 
שהוברר  ולאחר  כוונותיו,  רצינות  את  בדקו  ושעל,  צעד  כל  על 
להם למעלה מכל ספק כי כוונותיו רצויות וכי אין בכך כל סכנה 
ראשון  אמיץ  צעד  זה  היה  להיפגש.  לשניים  הותר  ביטחונית, 
שאחריו הגיעו עוד כמה, עד שלאחר לבטים רבים החליט מוסא 

לנטוש את עברו מאחור ולחזור לאמו, לאחיו ולעם ישראל. 
גדלה  היא  תהפוכות.  מלא  הוא  גם  היה  הכלה  של  סיפורה 
כחנין, ילדה שלישית מתוך ארבע לאם יהודייה ואב ערבי ביישוב 
ערבי במשולש. היא ראתה מהצד את האלימות של אביה הערבי 

כלפי אמה ואת שאירע לאחיותיה הגדולות שחותנו בעל כורחן 
עם גברים מהכפר, ולא יכלה לשתוק. שוב ושוב ביקשה מאמה 
היה  לא  אולם  והכוחני  האלים  אביה  לקפריזות של  תיכנע  שלא 
בכוחה להניע את גלגלי השינוי. כשהחלה גם היא לספוג את נחת 
זרועו, הבינה שלא תוכל להשלים עם המצב. באישון ליל, בדיוק 
כמו בסיפורי גבורה, קשרה כמה סדינים האחד לשני והשתלשלה 
מחדרה שבקומה השנייה הישר אל הרחוב. היא נשאה עמה תיק 
קטן עם מעט ביגוד, כסף ומסמכים ורצה כל עוד נפשה בה שלשה 

קילומטרים אל הכביש הראשי העובר ליד היישוב. 
כשהגיעה לכביש, עלתה על הרכב הראשון שעצר לה ולאחר 
כמה שעות בדרכים מצאה עצמה בבית דודתה, אחותה של אמה 
מטבע  היה  השתיים  בין  הפגישה  מעולם.  פגשה  לא  שאותה 
היא  כי  להאמין  דודתה  מיאנה  תחילה  ביותר.  מרגשת  הדברים 
אכן שאר בשרה, אולם לאחר שהוכיחה לה זאת – נפלו השתיים 

האחת בזרועות השנייה ובכו ממושכות. 
מוסא וחנין עברו כל אחד מסע ארוך בדרך הביתה. עם ליווי 
יהדות  בלימוד  החלו  הם  לאחים  יד  של  צמודה  ועזרה  הדוק 

אינטנסיבי והתאקלמו היטב בסביבתם החדשה. 
שנתיים ימים לאחר חילוצה הכירה אתי את חנין באחד מערבי 
הפעילויות שעושה יד לאחים לנשים שחולצו מהכפרים הערביים, 
והחיבור ביניהן היה מידי. בסיום הערב אזרה אתי אומץ והציעה 
להצלה  המחלקה  נשות  כשידוך.  מוסא,  הבכור  בנה  את  לה 
מטמיעה ביד לאחים שהכירו מקרוב את שני הסיפורים סמכו את 

ידיהן, והם נפגשו. 
להבין  להם  נתן  שניהם  של  המשותף  הייחודי  החיים  סיפור 
לאחר  וחודש  לחשוב  היה  משניתן  גדולה  ביניהם  שההתאמה 

פגישתם הראשונה הודיעו השניים כי בכוונתם להתחתן. 
בינתיים למשה  עבור השניים שהפכו  להפיק  רצו  ביד לאחים 
וחנה חתונה מרשימה בהשתתפות מאות מתומכי ומתנדבי הארגון 
שיבואו לשמח אותם ביום שמחת לבם, אולם הקורונה טרפדה את 
החליט  ידוע  לא  למועד  החתונה  את  לדחות  לא  כדי  התכנונים. 

הזוג להינשא בסופו של דבר בחתונה מצומצמת. 
ביד לאחים אומרים: "בימים אלו אנו פועלים גם לחילוץ אמה 
וחנה  משה  של  סיפורם  האלים.  בעלה  מידי  חנה  של  היהודייה 
הוא סיפור נוסף שנותן לנו כוח להמשיך ולהציל עוד ועוד נפשות 
והמאבקים  הקשיים  למרות  הערביים,  בכפרים  מהשבי  יהודיות 
הרבים שבדרך. זהו סיפור חיים שמהווה אות וסמל שגם כאשר 
הכול נראה קודר ואבוד, אל לנו להתייאש. לא מוותרים על אף 

יהודי". 
ממשיך  לאחים  יד  הקורונה,  הגבלות  למרות  אלו,  בימים 
בפעילותו השוטפת להצלת עוד ועוד נשמות יהודיות. להשתתפות 

בפעילות הקודש לפדיון שבויים חייגו *9234

מוסא וחנין נולדו לשתי משפחות שונות אך עם גורל זהה: בנים לאימהות יהודיות ואבות ערביים ⋅ כשאמו של מוסא ברחה מהכפר עם חמשת ילדיה 
הוא הפנה עורף והעדיף להישאר בו ולחיות כמוסלמי ⋅ חנין לא יכלה לסבול את האלימות של אביה הערבי כלפי אמה היהודייה וכשהזעם החל להיות 

מופנה כלפיה, היא השתלשלה מבעד לחלון ונמלטה ⋅ אחרי דרך חתחתים שעברו, השבוע הקימו השניים בית יהודי כשר ⋅ ֲהִׁשיֵבנּו ְוָנׁשּוָבה

החופה המרגשת שהתקיימה השבוע

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות דרוש

קו"ח לפקס:03-5796645
shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

אנו שמחים להביא לידיעת הציבור הרחב 
על הקמת וועדה לחלוקת סיוע מיוחד לחגים, 

ניתן לשלוח בקשה לסיוע לחגים 
בצירוף צילום ת"ז עם ספח.

הסיוע יחולק ע"פ שיקול דעת הוועדה 
ועל בסיס יכולת הקרן

סיוע לאברכים ונזקקים 
לקראת החגים

פקס למשלוח בקשות: 03-5005081



תמיד בראש  השנההבריאות שלכם
גם

חברי מכבי יקבלו את שירותי הבריאות
הטובים ביותר והטבות משתלמות

ב- 23 ₪

אימון כושר

ב- 23 ₪

טיפול שיניים

חינם!
משקפי ראיה

לילדים

מכבי מאחלת לכל בית ישראל
שנת שפע, בריאות

ושכל תפילותינו
יתקבלו ברצון

גם בשנה הבעל"ט

בכפוף לתקנון השב״ן

מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בירושלים, יש קופות חולים  ויש מכבי

אמת
בזמן
רק מכבי

בזמן
אמת

 גם בימים אלו 
נציגי מכבי כאן לשירותכם:

ר' זאב רייכמן
052-7621101

מנהל מרכז רפואי רוממה

חיה פרוש
052-7644521

מתאמת קשרי קהילה

דבורה מילר
058-3215864

מנהלת מרכז רפואי רמת שלמה

 הינדי סלומון
052-7663546

מתאמת קשרי קהילה
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המשרד לשירותי דת ינפיק אישורי 
מעבר לחזנים ובעלי תקיעה

מרן הגר״ש כהן: בעזרת הנשים 
לעשות מניין נוסף לגברים

מאת: יוסף טולידנו 

דת  לשירותי  במשרד  הכללי:  לסגר  נערכים 
הכ הסגר  לקראת  האחרונות  ההכנות  ־הושלמו 

ללי בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. בהתאם 
בחגי תשרי  סגר  על הטלת  להחלטת הממשלה 
במשרד לשירותי דת נערכו בכדי לספק שירותי 

דת זמינים ונגישים בראש השנה ויום כיפור. 
הרב  והגליל  הפריפריה  הפנים  שר  פניית  לאור 
קיום  את  שיאפשר  פתרון  למצוא  דרעי  אריה 
התפילות ותקיעת השופר בימים הנוראים הוביל 
עם  בשיתוף  פלוס  עודד  עו"ד  המשרד  מנכ"ל 
התפילה  לבעלי  הפתרון  את   הבריאות  משרד 
מעבר  להם  לאפשר  בכדי  בשופר.  והתוקעים 
לצורך מילוי תפקידם. "לחזנים ובעלי התקיעה 
יש תפקיד מרכזי בניהול ועריכת סדרי התפילה 
לאותם  מעבר  לאפשר  הצורך  הנוראים.  בימים 
־בעלי תפקידים הוא קריטי בכדי לקיים את מצ

וות החג". 
שנ ובדיונים  לבקשה  נענו  הבריאות  ־במשרד 

הקורונה  ופרויקטור  המשרד  מנכ"ל  בין  ערכו 
פרופ' רוני גמזו הוחלט על הענקת אישורי מעבר 

מיוחדים לחזן ולבעלי התקיעה.   

יפרסם  דת  לשירותי  המשרד  עובד?  זה  איך 
באתר המשרד את דף הבקשה על בעל התפילה 
ולשלוח  הדף  את  למלא  הכנסת  בית  גבאי  ועל 
למשרד לשירותי דת על מנת שמנכ"ל המשרד 

לשירותי דת יאשר את הבקשה. 
במשרד לשירותי דת יעמדו לרשות הגבאים על 
־מנת להנפיק את האישורים בכדי שהתפילות ית

קיימו במסגרת אותה מאפשר החוק. 
אביטן  יעקב  הרב  דת  לשירותי  השר  כך  בתוך 
ראשי המועצות הדתיות  עם  סיים הערכת מצב 
הת את  לקיים  שלהם  הערכות  על  מהם  ־ושמע 
־פילות בשטחים הפתוחים. ראשי המועצות הד

תיות בערים השונות ובמועצות האזוריות ספקו 
מחזורי תפילה שופרות חלקם אף דאגו לארונות 
נערכים  בהם  למקומות  והצללה  ניידים  קודש 

תפילות במרחבים הפתוחים. 
יו"ר חבר המועצות הדתיות שלמה תנעמי סיפר 
והודה  האחרון  החודש  במהלך  הערכות  על 
האזו והמועצות  המקומיות  הרשויות  ־לראשי 

אדם  שכל  היא  "המטרה  בנושא.  שסייעו  ריות 
־יוכל להתפלל ולשמוע קול שופר ראשי המוע

צות הדתיות עוסקים בכל ימות השנה בהנגשת 
הדבר  הזאת  המאתגרת  ובתקופה  הדת  שירותי 

בא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר". 

מאת: יוסף טולידנו

וההגב המחמירות  ההנחיות  עקב  אלו  ־בימים 
לות הצפויות לקראת תפילות ראש השנה בבתי 
רבים  גם  כמו  המצומצמים,  והמניינים  הכנסת 
ביחידות  להתפלל  בריאותיות  מסיבות  שיאלצו 
הלכתיות  שאלות  ובעקבות  החג,  תפילות  את 
גדול  אמש  הורה  אלו,  לעניינים  הנוגעות  רבות 
הדור מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שורת 
פסקי הלכה אקטואליים לימים אלו אשר נשאלו 
־והובאו ע״י תלמידו הגאון רבי ינון רביב כדלה

לן:
חשש  לאור  ביחידות  להתפלל  שנאלץ  מי  א. 
יודע  והוא  ההתקהלות,  מגבלות  או  בריאותי 
גם בתפילת  תוקע  לתקוע לעצמו בשופר, האם 

מוסף כשמתפלל ביחיד?
תשובה: תקיעות המוסף נתקנו רק בציבור, ולכן 
־אין היחיד תוקע במוסף לעצמו. אך את התקי

דמיושב"  "תקיעות  הנקראות  הראשונות  עות 
חייב לתקוע בעמידה.

קו לתקוע שלושים  צריך  בכזה מקרה האם  ־ב. 
לות או מאה קולות, והאם יתקע לפני מוסף או 

אחרי?
תשובה: מן הדין חייב בשלושים קולות, אך אם 
יוכל לתקוע מאה קולות תבוא עליו ברכה. ויוכל 
אך  מוסף,  לאחר  קולות  השבעים  את  להשלים 

עדיף שיתקע כל התקיעות קודם.
להתפלל  יכול  שעה  מאיזו  ביחיד,  המתפלל  ג. 

תפילת מוסף?
בטרם  ביחיד  להתפלל  אסור  הדין  מן  תשובה: 
עברו שלוש שעות מתחילת היום, שמידת הדין 
מתוחה. וע"כ ימתין כשלוש שעות מהנץ החמה 
)שעה 9:30 בערך(, ורק אז יתפלל מוסף )ויקרא 

בינתיים תהילים אם ירצה(.

ד. בתי כנסת המוגבלים במקום, ויכולים להפוך 
את עזרת הנשים לחדר תפילה נוסף לגברים, מה 

עדיף?
תשובה: יעשו עוד מנין לגברים בעזרת הנשים, 
וזה עדיף. ונשים תבואנה לשמוע שופר מבחוץ 
־אם אפשר, או שיעשו תקיעת שופר מיוחדת לנ

שים.
ה. האם ניתן לעשות התרת נדרים בשידור ישיר 
דרך תוכנת זום וכד', באופן שהציבור אינו עומד 

בפועל מול המתירים?
־תשובה: אפשר. ובפרט בזמננו שאנשים לא נוד

רים, והתרת נדרים היא חומרא בעלמא.
ו. האם יחיד יכול לעשות תשליך למרות שמכוון 
כנגד י"ג מידות של רחמים, והאם אפשר לעשות 

אחרי מנחה גדולה?
לע וכן  ביחיד  תשליך  לעשות  אפשר  ־תשובה: 

ואינו  תשליך  לאחריה  ומיד  גדולה  מנחה  שות 
צריך להיות סמוך לשקיעה.

להישמר  והדגיש את החובה  מרן שליט"א שב 
־ולהיזהר כאו"א ולפעול ע"פ הנחיות גורמי הב

יתמלא  ב"ה  שקודשא  ותחינה  בתפילה  ריאות 
קשות  גזרות  כל  מעלינו  ויבטל  עלינו  ברחמים 
וחתימה  לכתיבה  כולנו  שנזכה  ויה"ר  ורעות 

טובה בשנה טובה ומבורכת אכי"ר.

 מרן רה"י הגר"ש כהן 

אסרטיביות
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים
מיקום עבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il
לשליחת קו"ח:

פקס: 03-5796645

מזכירת מנכ"ל
דרושה



אגד תיקתק 
חדש בירושלים!

תחבורה ציבורית בהזמנה אישית!

הורידו את יישומון אגד, הירשמו 
ותיקתק אתם בדרך לאן שרק תרצו!*

*בהתייחס לאזור בו השירות פעיל בלבד

מהיום אתם יכולים ליהנות משירות הסעות 
מהיר, חכם, חדשני ומפנק:

הזמנה נוחה דרך יישומון, 
מכל מקום לכל מקום

מספר נוסעים מצומצם 
בכל נסיעה 

מחיר נוח
החל מ- 10 ₪ לנסיעה

FREE WIFI
וחיבור USB לטעינה

 הזמנה עתידית -
24 שעות קדימה
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לראשונה: ביכנ"ס 
בקיבוץ נגבה של 

השומר הצעיר

סערה בבולטימור: ביכנ"ס 'אורתודוכסי' החליט 
להעביר את תפילות ר"ה ויו"כ ב'זום'

מאת: יחיאל חן

לפני  ספורים  ימים 
חנך   - השנה  ראש 
הדתות  שר  השבוע 
בית  את  אביטן  יעקב 
הכנסת הראשון בקיבוץ 
נגבה של השומר הצעיר 
המשרד  בסיוע  שנבנה 
עם  יחד  דת,  לשירותי 
תורה  ספר  הכנסת  טקס 

ראשון בקיבוץ.
השר  השתתף  בטקס 
מנכ"ל  אביטן,  יעקב 
פלוס,  עודד  המשרד 
רב  עמאר  משה  הרב 
ראשת  ינון,  הישוב 
מטי  ד"ר  המועצה 
אייפרמן  דבי  צרפתי, 
דת,  מבני  אגף  מנהלת 
אשר מדינה רמ"ט השר 

ואנשי הקיבוץ. 
משמח  יום  זהו  נגבה!  שמח  "חג  בנאומו:  אמר  אביטן  השר 
רואים כאן את  ישראל.  גדולה של מדינת  וגאווה  לאנשי הקיבוץ 
החיבורים של עם ישראל. כאן נופלות המחיצות וכולם מתכנסים 
לבית כנסת אחד. אין זכות גדולה מזו לבוא לראש השנה ולומר לו: 

אבינו מלכנו, מנע מגיפה מנחלתיך ושנזכה לשנה טובה".

מאת: חיים רייך

בבולטימור,  גדולה  סערה 
הכנסת  מבתי  שאחד  לאחר 
מודעה  פירסם  ה"אורתודוקסים" 
ועל  הכנסת  בית  קהילת  לחברי 
הנוראים,  הימים  תפילות  פיה, 
יועברו  הכיפורים,  ויום  השנה  בראש 
עבור  ה'זום',  תוכנת  דרך  חי  בשידור 
להגיע  עכולים  שאינם  הקהילה  חברי 

לתפילות מחשש מנגיף הקורונה.
פלדמן  הגר"א  בולטימור,  רבני 

חבר מועצת גדולי התורה בארה"ב וראש 
היינעמאן  והגר"מ  ישראל'  'נר  ישיבת  
שליט"א אב"ד אגודת ישראל בבולטימור 
וראש מערך הכשרות הבינלאומית סטאר-

במחאה  יצאו  בבולטימור,  הממוקמת  קיי 
להעביר  הפסולה  היזומה  כנגד  חריפה 
את תפילות הימים הנוראים דרך אמצעים 

טכנולוגיים בשידור חי.
במכתב מחאה חריף אותו פירסמו מרנן 
ורבנן שליט"א, בו הם מוחים כנגד היוזמה 
הפסולה האסורה על פי ההלכה. במכתבם 
מסוים  כנסת  "בית  הרבנים:  כותבים 
הממוקם בבולטימור ארה"ב מתכוון לשדר 
את תפילות החג דרך "זום" למתפללי בית 
הכנסת שאינם יכולים להשתתף עקב נגיף 

 . ה נ ו ר ו ק ה
הדבר  האם  מענה  לתת  התבקשנו 
בעניין:  דעתנו  להלן  ההלכה.  לפי  מותר 
או  רמקול  לתוך  לדבר  מוחלט  איסור  יש 
את  להעביר  היא  הכוונה  כאשר  מצלמה 
להעביר  שלא  וודאי  אחר,  למקום  הקול 
לתפילת  יגרום  הדבר  הזום.  דרך  תמונות 
החזן להיות פסולה כמצווה הבאה על ידי 

עבירה ואין לענות לו "אמן".
"הדבר  כותבים הרבנים במכתבם:  עוד 
ד'  חילול  זה  זה,  בעניין  ביותר  החמור 
בפרהסיה כאשר מחללים את השבת והחג 
לעיני רבים. העבירה כל כך חמורה שחז"ל 
וממונם  חייהם  על  לוותר  לאנשים  הורו 

מאשר לעבור על עבירה זו".
הרבנים  כותבים  מכתבם  בסיום 
הכנסת  שבית  ספק  לנו  "אין  שליט"א: 

עובר על שמירת תורה ומצוות, בין אם כי 
קיבל  אם  ובין  העניין  בחומרת  מכיר  לא 
ניסינו  מוסמך.  לא  ממקור  שגויה  הדרכה 
להביא את הדבר לתשומת לבם, אך ללא 
את  הרחב  לציבור  מביעים  אנו  הצלחה. 
מחאתנו והתנגדותנו לדבר, ששתיקתנו לא 

יהווה כאות הסכמה לחילול ד'".
הדים  עורר  ורבנן  מרנן  של  מכתבם 
שרובה  היהודית  הקהילה  בקרב  נרחבים 
וחבריה  האורתודוכסי  הציבור  על  נמנית 
הקהילה  בקרב  ההלכה.  לפסקי  נשמעים 
המבקשים  קולות  נשמעים  היהודית 
במניינים  להשתתף  שלא  מהציבור 
מנת  על  האמור,  הכנסת  בבית  המתקיים 

שלא לסייע לידי עוברי עבירה.

ביהכנ"ס נבנה בסיוע המשרד לשירותי דת, וחנוכתו התקיימה 
יחד עם טקס הכנסת ספר תורה ראשון בקיבוץ בהשתתפות 

ראשת המועצה ד"ר מטי צרפתי 

הגר"א פלדמן שליט"א חבר מועצת גדולי התורה בארה"ב ור"י נר ישראל והגר"מ היינעמאן שליט"א אב"ד אגודת ישראל 
בבולטימור וראש מערך הכשרות הבינלאומית סטאר-קיי הממוקמת בבולטימור פירסמו מכתב מחאה חריף: "תפילת החזן 
פסולה ואין לענות אמן אחר ברכותיו. ניסינו להביא את הדבר לתשומת לבם, אך ללא הצלחה. אנו מביעים לציבור הרחב את 

מחאתנו והתנגדותנו לדבר, ששתיקתנו לא יהווה כאות הסכמה לחילול שם שמים"

 חנוכת ביהכנ"ס בקיבוץ נגבה 

הגר"מ היינעמאןהגר"א פלדמן מכתב הרבנים

דווקא עכשיו, למען הבריאות, 
משתדלים ונכנסים לכושר! 

אגף הספורט - המחלקה לציבור חרדי

 לא תלוי בזמן, תקציב או מקום!

חידון יומי נושא פרסים בנושא בריאות בהנחיית ׳מלחמת מוחות׳הלכה יומית בנושא חשיבות בריאות בהנחיית הרב יוסלה אייזנבך

אימון אישי ביתי, בשיעורים נפרדים 02-540-6667
 לגברים, נשים, ילדים ולגיל השלישי.

בס״ד

2קול הכושר
לכל המשפחה!פעילות גופנית מבריאה 

חדש!

חדש! חידות נושאות פרסים והלכות חדשות ממתינות לכם בקו - בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסי יקרי ערך



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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טראמפ: "אנחנו מדברים על לפחות 5-6 
מדינות שיחתמו שלום עם ישראל"

מאת: אלי כהן

ההצהרה  מאז  ומרשים.  חגיגי  טקס  היה  זה 
לאיחוד  ישראל  בין  רשמיים  יחסים  כינון  על 
הטקס  להפקת  הלבן  בבית  נערכו  האמירויות, 

המיוחד והרשמי.
במעמד  חלק  נטלו  ממשלות  ראשי  שני  רק 
הסכם  על  בחתימה  בגין  מנחם  דומה:  היסטורי 
השלום עם מצרים ויצחק רבין בחתימה על הסכם 

השלום עם ירדן ובחתימה על הסכמי אוסלו.
שזוכה  השלישי  הממשלה  ראש  הוא  נתניהו 
למעמד שייכנס לספרי ההיסטוריה. במוצאי שבת 
התבשרו אזרחי ישראל שמלבד איחוד האמירויות 
גם בחריין תיטול חלק בחגיגה, כאשר שר החוץ 
של בחריין יחתום על הצהרת שלום מאחר ונוסח 

ההסכם אינו סופי.
בארה"ב  שהותו  במהלך  הצהיר  נתניהו 
האחרונות  אינן  ובחריין  האמירויות  שאיחוד 
למהלך,  להצטרף  עשויות  נוספות  מדינות  וכי 
כאשר שמותיהן של עומאן ותימן הוזכרו יחד עם 
סעודיה ומרוקו. באשר לשתיים האחרונות בימים 
האחרונים נרשמה התקדמות של ממש כאשר מלך 
מרוקו הכריז באופן על פתיחת קו ישיר ממרוקו 
לכל  יאפשר  כי  הצהיר  סעודיה  ושליט  לישראל, 
המרחב  מעל  לטוס  הישראליות  התעופה  חברות 
מכל  יותר  שמסמל  דבר  מדינתו,  של  האווירי 

התקדמות של ממש ביחסים בין המדינות.
מפגשם  טראמפ  הנשיא  קיים  הטקס  לפני  עוד 
של  החוץ  שרי  ועם  נתניהו  רה"מ  עם  ביחידות 

איחוד האמירויות ובחריין
כשהוא מארח את רה"מ נתניהו בחדר הסגלגל 
מה  מבודדת.  לא  כבר  "ישראל  טראמפ:  אמר 
שישראל מקבלת, יותר מכל דבר אחר, זה שלום. 
ועוצמתית  אדירה  אומה  היא  האמירויות  איחוד 
רבות  אומות  זה.  את  לעשות  רצו  מאוד  והם 
לפחות  על  מדברים  אנחנו  להצטרף.  מחכות 
מדינות  הן  רבה.  במהירות  שיבואו  מדינות   6-5
שעייפות מלחימה, אפילו ביבי התעייף ממלחמה. 
עוד תראו הצהרות נוספות, תראו פעילות נפלאה. 

יהיה שלום במזרח התיכון".

נשיא  אמר  הפלסטינית  לסוגיה  בהתייחסו 
אנחנו  גם.  יבואו  שהם  חושב  "אני  ארה"ב: 
מדברים איתם. הם התקדמו. פעם היינו משלמים 
להם, ושאלתי אנשים למה שילמתם להם כשהם 
מדברים על אמריקה בחוסר כבוד, כשהם אומרים 
מוות לאמריקה? עכשיו המדינות האלה חותמות 

איתנו, הם כולם יחתמו איתנו".
מטוסי  מכירת  לסוגיית  גם  התייחס  טראמפ 
ה-F-35 לאיחוד האמירויות ואמר: "אנחנו נארגן 
את זה, זה יהיה פשוט. הם לחמו לצידנו בארבע 

מלחמות, יש לנו יחסים טובים".  
גם רה"מ נתניהו סיפק הצהרה בחדר הסגלגל: 
הנשיא  במזה"ת.  חזקה  יחסים  מערכות  לנו  "יש 
למעגל  להצטרף  מחכות  מדינות  כמה  הדגיש 
נהנית  היא  בכלל,  מבודדת  לא  ישראל  השלום. 
מי  בהיסטוריה.  הגדול  הדיפלומטי  מהניצחון 
הלחץ  בגלל  האיראנים  זה  מבודד  שמרגיש 
שמופעל עליהם. פורצים דרך לעולם כולו. כולם 

יצטרפו למעגל השלום".
לאחמ"כ התקיים הטקס המיוחל. על המדשאה 
טראמפ,  דונלד  ארה"ב  נשיא  עמדו  הלבן  בבית 
של  החוץ  ושרי  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
של  ויועצו  חתנו  גם  ובחריין.  האמירויות  איחוד 
הנשיא טראפ, ג'ראד קושנר, חתן השמחה שעמל 
רבות מאחורי הקלעים על קידום הסכמי השלום, 
עמד שם. גם חברי המשלחות מישראל, מאיחוד 

האמירויות ומבחריין נטלו חלק בטקס ההיסטורי.

"הסכם השלום בידי"

כבר ביום שני, יממה לפני הטקס הרשמי פירסם 
נתניהו סרטון ממעון האירוח הרשמי של הממשל 

האמריקני ה'בלייר האוס'.
השלום  חוזה  טיוטת  את  בידי  מחזיק  "אני 
ההיסטורי בין ישראל לאיחוד האמירויות, וגם את 
הצהרת השלום ההיסטורית בין ישראל לבחריין", 
שנים.  מאוד  הרבה  זה  על  "עבדנו  נתניהו.  אמר 
הרגע הזה מגיע מחר. זו תפנית עצומה בתולדות 

ישראל, גם בתולדות המזרח התיכון".
אדירה  השפעה  לזה  "תהיה  הוסיף:  נתניהו 
וחיובית על כל אזרחי ישראל. אני גם מבטיח לכם, 
לפי מה שאני רואה כאן, שעוד מדינות בדרך. גם 
הזו,  החשובה  המדינית  בעבודה  עסוק  כשאני 
לכולנו.  קשים  ימים  שאלה  לרגע  שוכח  לא  אני 
עם  וגם  האוצר  שר  עם  גם  היום  לדבר  הספקתי 
לישראל  חוזר  ומחר בערב כשאני  שר הבריאות, 
אנחנו נמשיך לעבוד למענכם אזרחי ישראל, כדי 

שנתגבר על הקורונה וגם נביא שלום".

בטקס חגיגי על מדשאות הבית הלבן נחתמו הסכמי השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות ובחריין

מאת: יוסף טולידנו

שלב חדש במערכת היחסים עם העולם 
מדינה  מורה  הראשונה  בפעם  הערבי: 
ערבית להקצות בכל בתי המלון שבתחומי 

עיר בירתה פינה ייעודית לאוכל כשר.
האמירויות  לאיחוד  ישראל  בין  ההסכם 
אומנם נחתם אמש בבית הלבן בוושינגטון, 
אך כבר בשבוע שעבר ניתנה הוראה מטעם 
דאבי  אבו  של  והתיירות  התרבות  אגף 
המלון  בבתי  כשר  אוכל  לספק  להיערך 

במדינה.
בתי  להנהלות  הועברה  אשר  ההוראה, 
סיור  בזמן  בדיוק  יצאה  בעיר,  המלון 
בינלאומיות  חברות  בכירי  הוזמנו  אליו 
המתמחות בתיירות לשומרי כשרות, כחלק 
מהמאמצים והנכונות ליצירת דרך משותפת 
ומתוך האמונה שלהם בתיירות הישראלית 

והיהודית הבינלאומית.
התיירות  חברת  מבעלי  כהן,  מנחם 
 ,Kosher Luxury Travel הבינלאומית
לאחר  באמירויות  אלו  בימים  נמצא  אשר 
מלון  בתי  רשתות  מספר  ידי  על  שהוזמן 
ועתיד  במדינה,  הפעילות  בינלאומיות 
כשר  מערך  בהקמת  מהן  לחלק  לחבור 
ובהתאם  החגים  לאחר  "מיד  כי:  מספר 
להסדרת הטיסות בין המדינות יוצעו לתייר 
תיירות  חוויות  של  רחב  מגוון  הישראלי 
את  לקבוע  מוקדם  עדיין  לדבריו  ונופש". 
מחירן הסופי בשל מיסי נמל ומחירי טיסות 
 3 חופשה  להערכתו  אך  נקבעו,  שטרם 
בהתאם  ומעלה,  דולר  מ-700  תחל  לילות 

לדירוג המלון.
האירוח  לאפשרויות  בנוסף  לדבריו, 
הישראלי  לתייר  מצפות  הדופן  יוצאות 
האומגה  בניהן:  ייחודיות  אטרקציות  שלל 
ספורט  ברכבי  נהיגה  בעולם,  הארוכה 
באמצע  כשרות  שף  וארוחות  יוקרתיים, 
ולחוויית  עצמם  למלונות  "מעבר  המדבר: 
לתייר  נציע  מציגים,  שהם  השירות 
השכרת  בהן  דופן  יוצאות  אטרקציות 
גלישת  יוקרה.  ורכבי  פאר  אניות  יאכטות, 
ליליים  וסיורים  האקסטרים,  לחובבי  חול 
לנבכי  להיחשף  למעוניינים  העתיקה  בעיר 
התרבות האותנטית. כל זה בסוויטות פאר, 
מסעדות כשרות, ומלונות שעתידים להגיש 

אוכל ויין כשר", מספר כהן.

הוראת חוק 
באבו דאבי: 

כשרות ליהודים – 
במלונות

מזכר רשמי שהוציא אגף התיירות 
והתרבות של אבו דאבי מורה למלונות 
העיר להתחיל בהכנות לבישול והגשת 
מנות כשרות בחדרי האוכל של המלון

נתניהו נואם



יש לנו כבר הרבה כח ביחד
כבר 30 שנה שאנחנו אתכם.

וזה מרגיש לנו שרק התחלנו...

בכל עיר, בכל בניין, אצל כל משפחה, 
מילדות ועד בגרות

באמונה ונאמנות להצלחת כל הקהלים 
כל הזרמים, כל העדות,

כל החוגים וכל החצרות.

לכל אחד ובכל בית
תמיד אתכם ובשבילכם.

יחד נעבור כולנו את תקופת הקורונה, 
נשחזר ונשקם ואף נוסיף לכל אחד 

מההצלחות של כל אחד מהעסקים של 
כולנו. בשיתוף, באחדות ובערבות הדדית.

לקוראים, ללקוחות, למפרסמים 
לעובדים היקרים ולכל השותפים בדרך 

יה"ר שהכח לגדול ולצמוח יחד 
לתועלת הציבור ימשיך, יוכפל ואף ישולש

תודה

155,000
עיתונים

בן 30 לכח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים באלעדבפתח תקוהבני ברק

כלכליברחובות

בכל שבוע, בכל מקום, 
בכל הארץ, לכל אחד

לפרסום 03-5796643

ל ז וברכהמ

כולם בקו אחד!

כולם בקו אחד!
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החל מיום שישי: 
סגר כללי

מאת: חיים רייך

הסגר,  לימי  הנחיות  פרסמו  הבריאות  במשרד 
שיחל ביום שישי הקרוב ויימשך עד אחרי שמחת 

תורה.
של  סופי  לאישור  שכפופות  ההנחיות,  פי  על 
כלל  ייסגרו  הסגר  בימי  הכנסת,  ושל  הממשלה 
עהעסקים בתחומי המסחר, התרבות, הבילוי, הפ

נאי ותיירות הפנים – כולל בריכות שחייה, חדרי 
עכושר ומסעדות – וכן תחול הגבלה ביציאה מה

500 מטרים, למעט במקרים  בית עד לטווח של 
הצטיידות  העבודה,  ממקום  וחזרה  הגעה  כמו 
בה השתתפות  רפואי,  טיפול  וקבלת  עבתרופות 

וטיפול חיוני בבעלי  פגנה, סיוע לאדם במצוקה 
חיים.

על פי הודעת המשרד, התקהלויות יתאפשרו עד 
עשרה בני אדם בחלל סגור ועד 20 איש במרחב 

הפתוח.
מזון  מכירת  הסגר:  בימי  שיתאפשרו  השירותים 
בתי  הבית,  ותחזוקת  אופטיקה  היגיינה,  ומוצרי 
מרקחת וחנויות למכירת מוצרי תקשורת ורשתות 

המספקות שירותי תקשורת ואביזרים רפואיים.
לתקופת  תיסגר  החינוך  מערכת  לכך,  בנוסף 
פני המיוחד,  החינוך  מסגרות  רק  יפעלו  עהסגר. 

מיות ומוסדות חריגים נוספים.
בראש  התפילות  כי  גם  עדכנו  הבריאות  במשרד 
השנה וביום כיפור במרחבים הפתוחים יתאפשרו 
בקפסולות קבועות של עד 20 איש, תוך שמירה 
בין מתחמי התפילות  על מרחק של שני מטרים 
בין מתפללים שלא מת ריק,  כיסא  עוהפרדה של 

גוררים יחד.
התפילות שיתקיימו בתוך מבנים ייערכו בהפרדה 
של שני כיסאות ריקים בין מתפללים שלא גרים 

יחד.
מתחמי התפילה יסומנו על ידי מחיצות קשיחות 

או באמצעות ניילון, ובכניסה לכל אחד מהם יוצב 
שלט עם שם ממונה הקורונה והתפוסה המותרת.
עמבני התפילה באזור שהוגדר אדום יפעלו בקפ
עסולות של עד עשרה אנשים. באזור כתום הקפ

סולות יורחבו ל-25 איש. כל זאת, בתנאי שנשמר 
בשטח  לאדם  אדם  בין  מ”ר  ארבעה  של  מרחק 

המבנה.

הערכות התחבורה הציבורית

ראש  ערב  שישי,  ביום  הסגר  תחילת  לקראת 
תצומצם  הציבורית  התחבורה  פעילות  השנה, 

ותותאם לפעילות הנדרשת במשק:
מספר הנוסעים המירבי בתחבורה הציבורית ירד 

ל-50%.
א’-ה’  בימים  יפעלו  בינעירוניים  אוטובוסים 
5:00-22:00. הקווים לא יפעע  בלבד, בין השעות
לו בימי שישי ומוצאי שבת וערבי ומוצאי החגים.

בין  א’-ה’  בימים  יפעלו  עירוניים  אוטובוסים 
שבת  ומוצאי  שישי  ובימי   5:00-22:00 השעות 

על פי לוח הפעילות השגרתי.
ההג את  שיבטיחו  אלו  יהיו  שיפעלו  עהקווים 

ולצרכים  במשק  התעסוקה  למוקדי  והחזרה  עה 
חיוניים בלבד.

תלמידים,  קווי  לילה,  קווי  בהם  אחרים,  קווים 
שאינם  קווים  יבוטלו.   – ונוספים  אקדמיה  קווי 
עמזוהים כקווים המגיעים למוקדי התעסוקה ידו

ללו באופן משמעותי.
הפעילים  הקווים  אודות  לציבור  המלא  המידע 
אחר  רביעי  מיום  החל  זמין  יהיה  והמדוללים 

הצהריים בכל ערוצי השירות והאפליקציות.
ערכבת ישראל תפעל בהתאם למודל הוואוצ’ר בי

מים א׳-ה׳ בשעות 5:00-22:00 ולא תפעל בימי 
שישי ומוצאי שבת, בערבי חג ומוצאי חג

ישיבה  תתאפשר  לא  לדעת:  חשוב  זה  וגם 
אוטובוסים  למעט  הנהג,  מאחורי  באוטובוסים 

שכבר הותקנו בהם מחיצות מגן לנהגים.
עשירות הנסיעה הבינעירוני נועד לצורך הגעה למ

קומות העבודה שאושרו על פי החלטת הממשלה 
ולצרכים חיוניים בלבד, תתבצע אכיפה למניעת 
לצרכים  הציבורית  התחבורה  מערך  של  ניצול 

שאינם חיוניים ותוך הפרת הסגר.
מתווה  פי  על  פועלות  עירוניות  שירות  מוניות 
בינעי שירות  ומוניות  העירוניים  עהאוטובוסים 
רוניות על פי מתווה האוטובוסים הבינעירוניים.
יופעל באופן מצומ עשירות האוטובוסים לאילת 
עצם בהזמנת מקום מראש על מנת לשרת את תוש

בי אילת לנסיעה חיונית.

אדלשטיין מול השרים

בתוך כך, ממונה הקורונה פרופ’ רוני גמזו מתנגד 
למגבלת 500 המטרים והיא נכפתה עליו מהדרג 
הפוליטי שמאמין שבלעדיה לא יהיה ניתן לאכוף 
פסיכולו בהגבלה  כנראה  מדובר  ההגבלות.  עאת 

גית-תודעתית שנועדה לוודא את ציות האזרחים 
יותר מאשר נחיצות בריאותית.

על  ""ההצעה שהונחה  צוטטו:  שרים בממשלה 
שלא  וקיצונית  מטורללת  הצעה  היא  שולחננו 
אנושה  פגיעה  היא  ההצעה  הזה.  בנוסח  תעבור 

בכלכלה, ברווחה ובבריאות".
התראיין  אדלשטיין  יולי  הבריאות  שר  זאת,  עם 
לחדשות סוף השבוע בחדשות 12 והבהיר כי הוא 
עומד מאחורי הנוסח הנוכחי והמתווה לסגר החל 

מראש השנה.
לממשלה,  מחר  שתובא  ההצעה  על  חתום  "אני 
ואני אומר חד משמעית – לא יהיה מו"מ. ברגע 
אחר,  או  זה  תחום  של  תנאים  להעמיד  שנתחיל 

עאנחנו נקריס את כל ההצעה, וכתוצאה מכך נק
ריס את מערכת הבריאות".

של  ביותר  הכבד  המחיר  לי  "ידוע  הדגיש:  הוא 
חודשים   3 במשך  כך,  משום  דווקא  ואני  הסגר, 
למ כדי  הכל  את  לעשות  ניסיתי  במשרד,  עשאני 

אילו  גמזו.  גם  נקט  מדיניות  אותה  את  סגר.  נוע 
שנסגרו,  ישובים  ב-40  ומשמעת  אכיפה  הייתה 
הייתי אומר לתת לעוצר הלילי עוד צ’אנס", אמר 
בהתייחס לשינוי המדיניות המהיר מאז ההחלטה 
האחרונה לסגור את הערים האדומות. "אי אפשר 
לבקש מהשוטרים לרוץ אחרי כל אחד, אי אפשר 
לטעון שאזרחים לא עומדים בהנחיות שזו חוסר 
הבנה של הנהלים כשיש חתונה עם אלף אורחים. 
רפואיים  צוותים  שאותם  להבין  צריכים  אנשים 
בלבן',  'מלאכים  לכנות  אוהבים  כך  כל  שאנחנו 
לרסן את המ איכשהו  אומרים שחייבים  עעכשיו 

גפה".
הוא הוסיף: "לצערי הרב, לאחר פתיחת המשק. 
אני זוכר באמת שאמרתי את הדברים האלה לפני 
3 חודשים, אם לא נהיה בסדר נהיה בסגר, ולצע
אכי על  בטענות  לבוא  אפשר  מתממש.  זה  עערי 

פה, הנחיות אבל אני חוזר ואומר, אילו הדברים 
הפשוטים ביותר היו מתבצעים, לא היינו מגיעים 
לנקודה הזו. כולי תקווה שיפסיקו לחשוב על סגר 

כענישה, אלא כפעולה רפואית".
יחד עם זאת בסופו של דבר הוחלט להחריג כמה 
בינתיים  יישאר  התעופה  שדה  כאשר  מהדברים 
הוחלט  כן,  כמו  הוזמנו.  שכבר  לטיסות  פתוח 
ששוק מחנה יהודה בירושלים יישארו פתוח אף 

הוא.
בשעה  שישי  ביום  להתחיל  אמור  שהיה  הסגר 
דרעי  יו"ר ש"ס השר אריה  הוזז לבקשת   05:00
מדינת  לתושבי  לאפשר  מנת  על   14:00 לשעה 

ישראל עוד מספר שעות של הערכות לחג.

יומיים לתחילת הסגר משרד הבריאות עושה סדר בהנחיות • אפשר 
להגיע לעבודה, לצאת לקבלת טיפול רפואי, להצטייד בתרופות 

ולסייע לאדם במצוקה • ומה עם התפילות בבתי הכנסת?

מה ממתין לאזרחי ישראל במשך שלושה שבועות בהם מדינת ישראל תהיה תחת סגר מלא

 הסגר חוזר. מראת מהסגר על ב"ב 

בתי חולים סוגרים את שעריהם
מנכ"ל 'שערי צדק' הודיע למד"א שלא לפנות חולי קורונה נוספים: עשרות חולים שהיו אמורים להתאשפז הופנו לבתי חולים אחרים • גם מנהל 'המרכז הרפואי 

לגליל' הורה להפסיק קליטת חולים חדשים

מאת: מנדי קליין

מקום,  אפס  עד  התמלאו  בהם  הקורונה  שמחלקות  חולים  בתי 
הורו שלא להפנות אליהם חולים נוספים.

על פי הדיווח, מנכ"ל בית החולים 'שערי צדק' פרופ' עופר מרין 
הודיע למגן דוד אדום שלא להעביר למוסד עוד חולים בנגיף. 
חולים  לבתי  הופנו  בו  להתאשפז  אמורים  שהיו  חולים  עשרות 

אחרים.
עב'שערי צדק' נמצא המספר הגדול ביותר של חולי קורונה שמצ

בם קשה, בהם גם מונשמים שמצבם אנוש.
לגליל',  הרפואי  'המרכז  מנהל  גם  הורה  השבוע  יותר  מוקדם 
עפרופ' מסעד ברהום, להפסיק את קליטתם של חולי קורונה נוס
עפים, בעקבות העומס הגדול במחלקות הקורונה וביחידות לטי

פול נמרץ.
לדבריו, מספר הצוותים המיומנים שעומד לרשותו ויכול לטפל 
עבחולי קורונה שמצבם קשה – קטן ביותר. בשלוש מחלקות קו

רונה בבית החולים מאושפזים 85 חולים: 30 מהם במצב קשה, 
27 בינוני ומצב של היתר קל.

גם התפוסה ביתר בתי החולים מעוררת דאגה: במרכז הרפואי 
עלגליל, בשערי צדק, בהדסה הר הצופים, באסותא אשדוד ובה

לל יפה מחלקות הקורונה מלאות. באשר לכלל המחלקות, בתי 
החולים שערי צדק, הדסה עין כרם, איכילוב, והסקוטי מלאים 

לחלוטין.
ציון,  בני  בילינסון,  השומר,  תל  נמצאים  מלאה  תפוסה  סף  על 

קפלן, לניאדו ומעייני הישועה.
עע"פ הנתונים מספר החולים קשה, אחד המדדים המרכזיים לק

ריסה אפשרית של מערכת הבריאות, מוסיף לטפס והגיע השבוע 
ל-533 בני אדם, מהם 140 בני אדם מונשמים, כאשר מאז פרוץ 

המגיפה מתו בישראל 1,141 בני אדם שנדבקו בקורונה.

 חזית ביה"ח שערי צדק 
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תביעה בסך 2.5 מיליון ש"ח בגין נפילה מסולם מאולתר

"כל עוד לא יצייתו לבוא ולהתדיין בבית הדין, 
אין להם רשות לעסוק בזה יותר"

מאת: יחיאל חן

פגיעתו,  במועד   40 בן  המרכז,  תושב  חרדי  י' 
טיפוס  בעת  עבודתו  נפגע במהלך  תושב המרכז 
על סולם מאולתר במפעל מלט אליו נשלח ע"י 
המלט  מכלית  מכסה  את  לפתוח  ע"מ  מעבידו 

לפני טעינת המלט.
אלי  עו"ד  ע"י  שהוגש  התביעה  לכתב  בהתאם 
פמאור מבנק ברק מומחה לתביעות תאונות עבו

דה וכן תאונות דרכים, במהלך הירידה מהסולם 
פהמאולתר, החליק י' על את חפירה שהושם ברש

לנות ע"י אחד העובדים במפעל ובגין כך, סובב 
ושבר את קרסול רגל ימין.

התאונה  ממקום  לעבודה  חברים  ע"י  הובהל  י' 
לביה"ח, שם אובחן לו שבר מרוסק תוך מפרקי 
ובביה"ח  השבר,  של  תזוזה  עם  ימין,  רגל  בכף 

איסור  של   שילוב  עם  השבר  קיבוע  על  הוחלט 
פדריכה, ואשפוזו לצורך השגחה במחלקה הכירו

רגית בבית החולים.
פלאחר שחרורו של י' מאשפוז בביה"ח, הוא הצ

טווה על מנוחה ולאחר שהורד הגבס, הוא החל 
התנועה  טווחי  לשיפור  פיזיותרפיה  בטיפולי 
במרפאות  אורתופד  במעקב  היה  וכן  הרגל  בכף 
לכאב  חוץ  מרפאות  בביה"ח,  אורתופדיה  חוץ 

בביה"ח, וכן נטל תרופות לשיכוך כאבים.   
י' באמצעות עו"ד אלי מאור מבני ברק, המומחה 
עתר  עבודה,  נפגעי  לאומי,  ביטוח  בתביעות  גם 
למוסד לביטוח לאומי להכרה בתאונה כ"תאונת 
עבודה", וכן בתביעה לקביעת דרגת נכות רפואית 
קבועה לכל ימי חייו, ולאחר שהופנה ע"י עו"ד 
אור לכירורגיה  ומוכר  מנוסה  למומחה  פמאור 

לו  תופדית לחוות דעת רפואית פרטית, שקבעה 
אחוזי נכות בשיעור של 30%, עמד י' בפני ועדה 

נכות  לו  והוכרה  לאומי  לביטוח  במוסד  רפואית 
45% בשילוב תקנה 15, בגין הפפ  בשיעור של כ -
גיעה ביכולתו לעבוד כנהג משאית, וזאת לכל ימי 
זכאי לקצבה חודשית בסכום  חייו, שבגינה הוא 

של אלפי ש"ח לחודש.
לאחר קביעת המוסד לביטוח לאומי פנה י' והגיש 
מנו תביעה  כתב  מאור  אלי  עו"ד  פבאמצעות 

המשפט  לבית  ש"ח,  מיליון   2.5 של  בסכום  מק 
מי  הראל,  הביטוח  חברת  נגד  בהרצליה  השלום 
פשביטחה את המפעל בו נפגע י' במועדים הרלב

נטיים לתביעה ולפיכך אחראית בפיצויו בגין כלל 
נזקיו ע"פ פוליסה שהנפיקה חברת הביטוח מסוג 

"אחריות צד ג'".
בנזי האחריות  במישור  התביעה  כתב  פבמסגרת 
פקין לתאונה, מציין י' בין היתר כי הסולם שבגי

נו אירעה פציעתו, היה סולם מאולתר, לא תקני 
ומכל מקום  ע"י המפעל,  בטיחותי, שהוצב  ולא 

1847 של מכון התקנים, שעניינו  לא עמד בתקן 
פבקיום החובות בדבר תקינות ובטיחות של סול

מות, המיועדים בין היתר לעבודה בגובה.
בית  להלכת  כי בהתאם  בכתב התביעה  נטען  כן 
המשפט העליון מקדמת דנא, יש לחייב את חברת 
שגרם  המפעל  של  בנעליו  שבאה  כמי  הביטוח 
הבטיחות  כללי  על  שמר  שלא  בכך  לי'  גוף  נזק 
וזאת ע"י התקנת סולם מאולתר, ומבלי להדריך 
את העובדים במפעל לשמור את סביבת הסולם 
לסולם,  בסמוך  חפצים  הנחת  ולאסור  סטרילית 
גידרו  שבנדון  התאונה  ובשל  שלאחר  נטען  וכן 
התאונה,  זירת  את  במפעל  לבטיחות  האחראים 
על  לטפס  משאית  לנהגי  עוד  מאפשרים  ואינם 

סולם זה...
פכתב הגנה מטעם חברת הביטוח "הראל" בתבי

עה זו, טרם הוגש לתיק בית המשפט.

מאת: יוסף טולידנו 

אירופה  גאב"ד  חתומים  עליו  חריף  דעת  בגילוי 
פהגאון הגדול רבי חנוך הכהן ארנטרוי. נשיא 'ועי

רבי  הגון  מוסקבה  ואב"ד  רב  אירופה'  רבני  דת 
פנחס גולדשמידט, יו"ר הועדה המתמדת וראב"ד 
והמנהל  געללי  מנחם  רבי  הגאון  לונדון  ביה"ד 
הרבני של הועידה ראש ישיבת 'תורת חיים' חבר 
פבדץ מוסקבה הגאון רבי משה לבל מודיעים הר

בנים כי על 'הועד להצלת  בתי העלמין באירופה' 
להתייצב, כפי שהתחייב, לדין תורה בביה"ד צדק 

בבני ברק בענין ביה"ע 'שניפטשוק' שבוילנה. 
השתלשלות  את  הרבים  מגוללים  הדעת  בגילוי 
דעתם  ולגלות  להתייצב  להם  שגרמו  האירועים 
ברבים כותבים הרבנים כי 'כידוע, נחתם בשעתו 
ליטא  ממשלת  של  העבודות  על  לפיקוח  הסכם 
הקברות  בית  אתר  על  תרבות'  'מרכז  לשיפוץ 
"הועד  ע"י  בוילנה,  שניפטשוק  העתיק  היהודי 
להצלת בתי העלמין באירופה" שמושבו בלונדון, 
פ'והיות שקמו לאחרונה עוררין על הסכם זה בט

חשובים  עסקנים  ע"י  להתברר,  שראויות  ענות 
שהתאגדו תחת השם "הועד להצלת בית הקברות 
שהדברים  לנכון  חושבים  ואנו  בוילנה",  העתיק 
ראויים להתברר ולהתלבן על שולחנם של גדולי 
פוסקי זמנינו שישבו וישמעו טענות כל הצדדים, 

ושהדברים יהיו מקובלים על דעת כולם,                            
'וגם עסקני "הועד להצלת בית הקברות בוילנה", 
ובית  ברק",  דבני  צדק  דין  ל"בית  מיוזמתם  פנו 
נגד כל מי שמעורב  הדין דשם הוציא צו מניעה 
בנושא, שאין לו רשות לעשות כל פעולה להמשך 
פהשיפוצים בפרויקט הנ"ל, ושאליו הצטרפו במ
כתב נלווה גדולי תורה וראשי ישיבות חשובים,

אל  ונשנות  החוזרות  פניותינו  שלמרות  'והיות 

שיגיעו  באירופה,  העלמין  בתי  להצלת  "הועד 
גוף  כל  או  הדין  בית  בפני  עמדתם  את  להסביר 
לא  אלו  פניות  הצדדים,  כל  על  שמקובל  אחר 
נענו כל עיקר ועיקר, והם מסרבים בתוקף להציג 
את עמדתם בפומבי על המשך תמיכתם בהסכם 

הנ"ל.  
הרינו מודיעים בזאת, כי כל עוד שהם לא צייתי 
ת"ח  לפני  עמדתם  להסביר  מוכנים  ואינם  דינא 

אחרים, ולקבל דעת רוב הפוסקים המומחים על 
רשות  כל  להם  אין  ממנו,  והמסתעף  ההסכם  כל 
להמשיך ולפעול מול ממשלת ליטא, בשום אופן 
אף  ואנו  הזה,  הקברות  לבית  הנוגע  בכל  וצורה 
נודיע את עמדתנו זו בשער בת רבים אל מול כל 
הדעת  גילוי  את  בליטא'.  הרלוונטיים  הגורמים 
חותמים הרבנים בתקוה 'והאמת והשלום אהבו'. 

י' חרדי תושב המרכז תובע באמצעות עו"ד אלי מאור מבני ברק בימים אלה את חברת הביטוח "הראל" בעקבות נפילתו מסולם מאולתר במהלך עבודתו כנהג משאית

ראשי 'ועידת רבני אירופה' בגילוי דעת חריף בענין ביה"ע 'שניפטשוק' שבוילנה

בשטח בית העלמין בימים אלה. באדיבות הועד להצלת בית הקברות בוילנהבשטח בית העלמין בימים אלה. באדיבות הועד להצלת בית הקברות בוילנהבשטח בית העלמין בימים אלה. באדיבות הועד להצלת בית הקברות בוילנה

הגרמ שפירא זצ"ל ויבדלח"א הגר"מ לבל ורבה של וילנא דאז בעצרת מחאה שקיימה 
ועידת רבני אירופה ליד בית העלמין בוילנא | צילום: באדיבות ארכיון 'ועידת רבני אירופה'

הגר"מ שפירא זצ"ל ויבדלח"א הגר"מ לבל ורבה של וילנא דאז בעצרת מחאה שקיימה 
ועידת רבני אירופה ליד בית העלמין בוילנא | צילום: באדיבות ארכיון 'ועידת רבני אירופה'
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איקאה עורכת לכם שולחן חג
שנה חדשה בפתח, וריח של התחדשות חגיגית באויר. איקאה 
מזמינה אתכם להתרשם מתצוגה מרהיבה של מבחר פריטים 

לעריכת שולחן חג חגיגי, מיוחד ועשיר. שתהיה לכולנו שנה 
טובה, מיוחדת ומתוקה!

תחתית לכוס עם מעמד

GLATTIS צבע פליז 29 ₪ / 6 יחידות

מפת שולחן FULLKOMLIG לבן 39 ₪

מפת ראנר MÄRIT טבעי 19 ₪

סט סכו"ם/16 חלקים

IDENTITET פלדת אל-חלד 49 ₪

סט כלים/18 חלקים DINERA אפור-כחול 125 ₪

IVRIG כוס

28 ₪ / 4 יחידות

מפית נייר 
SMAKSINNE צבעוני/

פרח 9 ₪ / 30 יחידות

אגרטל GRADVIS ורוד 
₪ 59

כיפת זכוכית 

INVÄNDIG

₪ 29

נר ללא ריח KLOKHET סגול 19 ₪ / 8 יחידות

פוטפורי DOFTA ריחני/מתוק טבעי 9 ₪

רשימת הסניפים:

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

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

6.9.indd   1 06/09/2020   13:51

עכשיו באלדן: 
רכבים החל מ-20,000 ש"ח

לרגל תקופת החגים, אלדן ממשיכה את הפנינג המכירות 
המיוחד: מגוון רכבים החל מ-20,000 ₪, עם שלוש שנות 

אחריות, תנאי מימון מעולים וטרייד אין עתידי.

'אלדן' חברת המכירה, הליסינג וההשכרה הישראלית 
המובילה, זוכה פעם אחר פעם לשיעור נאמנות גבוה של 

הלקוחות – על פי סקר שביעות רצון של מכון המחקר 
"תבונה שיווקית" עולה כי 90% מלקוחות אלדן ממליצים 

על אלדן, בזכות האמינות, השירות וגם בזכות המחירים 

מתחילים יופי של שנה:
הטבות חגיגיות בסניפי דבי וולף

לקראת תקופת החגים שבפתח, משיקה דבי וולף הטבות 
חג משתלמות במיוחד: 500 שקל תווי קנייה לרשת 'זארה' 

בסגירת חבילת הסרת שיער לפני 
החג; 40% הנחה על המוצר השני 

ממוצרי הטיפוח והקוסמטיקה מבית 
'דבי וולף'; ומסכת זהב חינם ברכישת 

טיפול פנים.

כל הטיפולים האסתטיים והרפואיים 
המוצעים במכוני דבי וולף מתקיימים 
בהתאמה אישית מדויקת, המומלצת 

לאחר פגישת ייעוץ ללא עלות. 
הטיפולים מבוצעים ע"י רופאות ודרמטולוגיות בעלות 

שם עולמי וניסיון רב, העושות שימוש בחומרים איכותיים 

סלקטד- סדרת היינות 
המובילה והנמכרת בישראל

חגי תשרי כבר בפתח, והשנה, יותר מתמיד, נזכה לשפע של 
רגעי משפחה משותפים, לצד סעודות מלאות שמחה של 

מצווה. יקבי כרמל מציעים לכם את סדרת היינות האהובה, 
המובילה והנמכרת ביותר בישראל – סדרת סלקטד.

סדרת SelecteD האיכותית, ביססה את מעמדה לאורך השנים 
כסדרת היינות המובילה בישראל, המעניקה תמורה גבוהה 

למחירי היין הנוחים. הסדרה כוללת מבחר יינות אדומים ולבנים 
המופקים ממגוון הכרמים 

של יקבי כרמל מאזורי גידול 
שונים בארץ. היינות בעלי 
אופי צעיר, פירותי, ורענן, 
המותאם לטעם הישראלי 

ומבטיח רגעי שמחה 
משפחתית. 

ב-2019, זכתה הסדרה הסדרה בפרסים רבים ביניהם: 

מדליית ארד וציון לשבח על סלקטד סוביניון בלאן וסלקטד 
קברנה סוביניון (בהתאמה), בתחרות DECANTER היוקרתית. 

 Wine על סלקטד קברנה סוביניון במגזין BEST BUY דירוג
Enthusiast היוקרתי. 

נוסף אליהם, כוללת הסדרה מגוון עשיר של יינות וזנים. היינות 
האדומים: קברנה סוביניון, מרלו, קברנה סוביניון מרלו, אדום 

חצי יבש. יינות לבנים ורוזה: אמרלד ריזלינג קולומברד, סוביניון 
בלאן, רוזה ומוסקטו (מבעבע).

לקראת חגי תשרי, יקבי כרמל, היקב המוביל והאהוב בישראל, 
משיקים את סלקטד ספארקלינג מוסקטו במהדורה מעוצבת 

וחגיגית לכבוד החג. סלקטד ספארקלינג מוסקטו במהדורה  
מוגבלת לחג הינו יין לבן מבציר 2019, מתקתק ומבעבע, בעל 
אחוז אלכוהול נמוך, מרענן, קייצי ומתאים לשתייה בכל רגע 

של שמחה.

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

מקדימים וקונים דג טרי לחג 
כדי שגם השנה תיהנו בסעודות  

מדגים משובחים במיוחד
אוהבי הדגים בוודאי יודעים עד כמה דג, הוא לא רק טעים, 

הוא גם בריא, טומן בחובו סגולות בריאותיות רבות ואיגוד 
רופאי הלב האמריקאי ממליץ לכל אחד לאכול דגים לפחות 

פעמיים בשבוע. כדי שהסגולות האלה יהיו במלא התוקף, 
חשוב לדאוג 
שהדגים יהיו 

דגים טריים 
באמת, לסיכום- 

דגים ישראליים 
המגיעים 

בשיא הטריות 
מהבריכה הישר 

אל הצלחת.

מעבר לעובדה כי אין תחליף לטעמו המעודן של דג טרי שזה 
עתה נשלה מהמים, הדגים הטריים הם מקור מצוין לחלבון 

איכותי ודל בנתרן ובקלוריות ולכן נחשבים לרכיב תזונתי בעל 
ערכים גבוהים במיוחד. לעומת דגי היבוא הקפואים שתהליך 

הובלתם לארץ במכולות יכול להימשך ימים ואף שבועות 
ארוכים, הדג הישראלי הטרי עושה את הדרך הקצרה ביותר 

מהבריכה אל נקודת המכירה ומשם לצלחת של כולנו.

ענף המדגה הישראלי מספק לציבור בארץ דגי איכות טריים, 
ביניהם הבורי, האמנון על מיניו השונים, הבאס, הקרפיון, 
המוסר הישראלי, האדמונית, הפורל, הברמונדי, הלברק, 

האמור, הכסיף ועוד, כולם גדלים תחת פיקוח ובקרה 
שוטפים של משרד החקלאות, בתחומי הווטרינריה, הכשרות 
ובריאות הציבור ומגיעים מהבריכה לנקודות המכירה תוך 24 

שעות בלבד. 

אבל דגי הבריכות בישראל לא רק טריים וטעימים. הם גם 
נקיים מכספית וחומרים משמרים ועשירים בוויטמינים, 

מינרלים וחומצות שומן מסוג אומגה 3, מה שהופך אותם 
למרכיב חיוני בשגרת תזונה מאוזנת ובריאה.

אין ספק שתקופת חגי תשרי היא אחד משיאי הצריכה של 
דג ישראלי טרי בארץ. בארגון מגדלי הדגים מדווחים כי 

למרות אתגרי הקורונה, הביקוש לדגי בריכות טריים נשאר 
יציר ויעמוד בשבועות הקרובים על כ- 1600 טונות. בין היתר 

צפויים לעלות על שולחן החג של הישראלים השנה כ- 650 
טון דגי קרפיון, 500 טון אמנונים, 200 טון דגי בורי, כ- 100 

טונות של דגי באס וכ- 150 טון של דגי איכות אחרים ביניהם  
אדמונית, ברמונדי, לברק, פורל, מוסר ועוד.

אלי שריר, מנכ"ל ארגון מגדלי הדגים: "הישראלי חובב 
הבישול נע בין גפילטע פיש מסורתי וחריימה פיקנטית, 

לסביצ'ה מרעננת, בין מזרח למערב, בין המטבח של אמא 
וסבתא למנות שף וגורמה ביתי. המגדלים נערכו מראש 
לתקופת החגים ועובדים בימים אלה מסביב לשעון כדי 
לספק את הביקוש הגבוה ולהבטיח שבכל בית בישראל 

יוכלו לחגוג עם דג ישראלי טרי ואיכותי.  יחד עם זאת, אנו 
ערים לאפשרות של הטלת סגר או מגבלות תנועה שיקשו 

על הגעה לנקודות המכירה ולכן מומלץ להקדים את קניית 
הדגים לחג". 

לשנה טובה, מתוקה ובריאה במיוחד

מהי פרוביוטיקה? 
ואיך היא קשורה לתזונת התינוק?

אנו שומעים רבות על פרוביוטיקה ועל מיקרוביום, 
חיידקים הנמצאים בגופינו באופן טבעי, ובעיקר 

במערכת העיכול. אנו יודעים שיש להם השפעות 
חיוביות רבות, ושכדאי לצרוך מזונות מועשרים.

 כדי לדעת ולהבין יותר על הקשר בין פרוביוטיקה 
בינקות פנינו לרננה מזרחי, דיאטנית קלינית ומנהלת 

מדעית מטרנה שעונה על השאלות ועושה סדר 
בדברים:

 מהי פרוביוטיקה?

פרוביוטיקה (מלשון פרו=בעד, ביוטיקה=חיים) היא שם 
כולל למגוון חיידקים ידידותיים, הנמצאים במערכת 

העיכול שלנו. 
למעשה במערכת 

העיכול מתבסס 
הרכב של מגוון 

סוגים הנקרה 
מיקרוביום וזה 

מתחיל ממש 
בלידה ויש 

הסוברים שאף 
קודם לכך. חיידקים פרוביוטיים ידידותיים קיימים 

בהזנה הטבעית ומועברים באמצעותה לתינוק מה 
שמוביל להתבססותם במערכת העיכול שלו, תהליך 

שמחקרים מצאו שהינו חיוני להפעלת מערכת החיסון 
של הרך הנולד. תהליך זה מתחיל להיווצר במערכת 
העיכול כבר בשבוע הראשון לחיי התינוק, ומושפע 

מגורמים שונים, בין היתר גם מתזונת התינוק. 

מהי חשיבות הפרוביוטיקה לתינוקות?

בגיל הינקות ועד סביב גיל שנתיים המיקרוביום, אותה 
אוכלוסיית חיידקי המעי מתבססת ונבנית גם להמשך 

החיים. בראשית החיים, כאשר התינוק נולד עם מערכות 
שעדיין לא בשלות בגופו, יש לפרוביוטיקה חשיבות רבה 

בתרומתה לחיזוק ההגנה הטבעית, להבשלת מערכת 
העיכול, להקלה על תופעות שונות כמו גזים, הפחתת 

שלשולים וככל הנראה שיש לה גם קשר על הרכב הגוף 
ונטייה להשמנה בהמשך החיים. 

כיצד דואגים שתזונת התינוק תכיל פרוביוטיקה?

הדרך הטובה ביותר היא באמצעות ההזנה הטבעית 
המכילה מגוון חיידקים פרוביוטיים המייצרים אוכלוסייה 

מגוונת מאד במערכת העיכול של התינוק שם הם 
פועלים להגנה מפני גורמים זיהומיים מחוללי מחלות. 
כיום, כשאנחנו חיים בצילה של מגיפת הקורונה, מצאו 

החוקרים עד כמה חשוב להמשיך בהזנה הטבעית וזאת 
גם במקרים בהם האמא עצמה הינה מאומתת חיובית 

לקורונה. חשוב לציין שעליה כמובן להקפיד מאד על 
עטיית מסיכה ושטיפת ידיים לפני ולאחר כל מגע עם 

התינוק ומעניין לגלות את העובדה המדהימה שהוירוס 
עצמו אינו מועבר באמצעות ההזנה הטבעית, בעוד 

הנוגדנים שמיוצרים בגופה כנגד אותו וירוס מועברים 
באמצעותה לתינוק ומגנים עליו מפני המחלה.

לאחר תקופת ההזנה הטבעית, או במקרים בהם הזנה 
טבעית בלעדית אינה מתאפשרת, מומלץ לבחור עבורו 

תמ"ל (תרכובת מזון לתינוקות) המועשרת בחיידקים 
פרוביוטיים. מטרנה אקסטרה קר מהדרין, בכשרות 

בד"צ העדה החרדית, הינה סדרת האקסטרה של 
מטרנה המועשרת בפרוביוטיקה מסוג B.Lac�s, זן 
ששכיח במערכת העיכול של תינוקות הניזונים בהזנה 

הטבעית. ייחודה של סדרת אקסטרה קר מהדרין 
הוא ביתרון המשולש לעיכול קל, הכולל: פרוביוטיקה 
בכל השלבים; סיבים פרה ביוטיים התורמים למרקם 

יציאות רך ומעודדים את שגשוג הפרוביוטיקה במעי; 
ושמן בטאפלמיטט, שנועד להקל על העיכול בחודשים 

הראשונים. 

מטרנה זמינים עבורכם לכל שאלה גם במרכז לייעוץ 
תזונה, הזנה טבעית ושינה בטלפון: 1-800-32-33-33

סיפוק רב מהצלחת המכירה הסינית 
של רשת הסופרים ”נתיב החסד“
במסגרת המבצע שהתפרס על פני 4 שבועות זכו עשרות 

לקוחות מאושרים בפרסים בשווי אלפי שקלים # ברשת 
הסופרים מדווחים על התעניינות והשתתפות שיא בהגרלה 

הגדולה

"עלית מקבוצת שטראוס" משיקה 
מהדורה חגיגית בשיתוף עם "יד מרדכי":

עוגת דבש עשירה ומתוקה
מי לא מייחל לשנה מתוקה? אחד מסימני ראש השנה הוא 
הדבש שמסמל את השאיפה של כולנו לשנה מתוקה יותר. 

לכבוד החגים, גם השנה, משיקה "עלית מקבוצת שטראוס" 
מהדורת חג מיוחדת 

של עוגת דבש עשירה 
המכילה דבש אמיתי של 
"יד מרדכי", כדי שהשנה 

שלכם תהיה מתוקה 
כדבש.

עוגת הדבש מחכה לכם על המדפים ברשתות השיווק 
ובחנויות המובחרות להנאת חג מושלמת במינימום זמן 

ומקסימום הנאה.

עלית מאחלת לכם שנה טובה, איכותית ומתוקה במיוחד.

כשרות פרווה, בד"צ העדה החרדית.

יקבי כרמל משיקים  
בצירים אדומים חדשים מסדרת היינות המעוטרת 

Private Collection

חגי תשרי כבר פה, ויקבי כרמל מזמינים 
להעצים את שמחת החג עם יינות 

שילוו את סעודות החג ויעניקו שפע 
של רגעי משפחה מלאי נחת ושמחה. 

נעים להכיר: קברנה סובניון 2019 
 Private ושיראז Private Collection

 .Collection 2019

סדרת Private Collection  - סדרת 
היינות עטורת המדליות

סדרת יינות האהובה והאיכותית, זוכה לפופולריות רבה 
בקרב בתי האב בישראל – בייחוד בשל איכות היינות הגבוהה 

והתמורה למחיר. ולראיה, הסדרה זוכה בקביעות במדליות 
זהב בתחרויות Best Value ונחשבת למובילה בקטגוריית 

המחיר שלה.

מגוון היינות בסדרה רחב וכולל יינות אדומים בעלי אופי 
מורכב ונוכחות בולטת מסוג מרלו, שיראז, קברנה סוביניון 

וקברנה סוביניון – מרלו, ויינות לבנים מרעננים מסוג שרדונה, 
סוביניון בלאן, אמרלד ריזלינג קולומברד, מוסקט ומוסקטו. 

לרגל חגי תשרי יקבי כרמל גאים להציג את בציר 2019 ליינות 
האדומים של Private Collection וממליצים על שני יינות 

ממגוון יינות הסדרה המובחרת: 

קברנה סובניון Private Collection 2019: יין בעל גוף מלא 
וסיומת מאוזנת, עשיר ופירותי, בעל ארומות של שזיף בשל 

ודובדבנים בנגיעות וניל וקסיס.

שיראז Private Collection 2019: יין בעל גוף מלא וסיומת 
ארוכה ומאוזנת. יין עשיר ומתובל עם ארומות של מעט פלפל 

שחור, שוקולד ותבלינים

 Private Collection – 40 מחיר מומלץ ליינות סדרת
שקלים. ניתן להשיג ברשתות השיווק ובחנויות היין 

המתמחות.

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

הדים נרחבים וסיפוק 
רב בקרב הנהלת רשת 

הסופרים ’נתיב החסד‘ 
ועשרות אלפי לקוחות 

הרשת עם סיומו המוצלח 
של מיזם המכירה הסינית שהכה גלים בציבור החרדי. אלפי 

הלקוחות והטלפונים שזרמו לטיקטפון, הוכיחו כי לציבור החרדי 
יש רשת אחת שמבינה באמת את הצרכים, את סל הקניות, 

את ההכשרים המתאימים ויודעת להתאים את המחירים 
המוזלים. במשך ימי המבצע הסניפים ברחבי הארץ רחשו 

פעילות מוגברת ונרשם בהם זרם גובר והולך של לקוחות שניצלו 
את ההזדמנות להרוויח פעמיים: גם לקנות בזול, בשפע וקרוב 

לבית, וגם להיכנס להגרלה ייחודית על פרסים שווים במיוחד 
בשווי אלפי שקלים.  

בקטלוג המהודר שהופץ בסניפים ובתיבות הדואר עם 
תחילת המבצע פורסמו רשימת המוצרים ותקנון ההגרלה. 

המשתתפים נכנסו לשלל הגרלות ייחודיות ובלעדיות של כלי 
בית ותכשיטים בשווי אלפי שקלים. בקטלוג המהודר הופיעו 

המתנות ביניהם: טבעת יהלום, מייבש כביסה, מקפיא, מיטת 
היירייזר ועד סופ“ש זוגי בקפריסין, תווי קנייה בקידישיק בסך 
2,000 ₪ ומזגן תדיראן, ועוד מגוון פרסים שווים במיוחד. לצד 

כל זכייה פונק הזוכה בעוד מגוון של מוצרי מזון מתאימים 
לזכייה כפי שמפורסם בקטלוג. 

”המבצע יצר התלהבות בציבור הלקוחות שהביע שביעות רצון 
גדולה. אנחנו נערכים להמשיך במבצעים ובפעילויות למעם 

לקוחותינו. רשת נתיב החסד ערוכה בפריסה רחבה בכל הערים 
והריכוזים החרדיים בארץ. נמשיך ללוות את הצרכן החרדי 

ולספק לו מעטפת קניות רווחית, חווייתית ומהנה“ אומרים 
בהנהלת הרשת. 

המסייעים לקבלת תוצאות מיטביות לאורך זמן. 

מבצעי החג זמינים בכל סניפי דבי וולף ברחבי הארץ. את 
מוצרי הטיפוח ניתן גם להזמין במשלוח עד הבית. להזמנות: 

1700-500-401. סניפי דבי וולף: ירושלים - עם ועולמו 3 (כנפי 
נשרים), בני ברק – ר' עקיבא 74 קומה א' מודיעין עילית – 

מרכז קסם
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'תירוש כרמל המקורי':
 100% טבעי, 100% ענבים ללא תוספת מים וסוכר 

'תירוש כרמל המקורי' הוא מיץ ענבים טבעי המיוצר מ- 100% ענבים ללא תוספת מים, סוכר וחומרים משמרים.. תירוש 
כרמל מיוצר מהפרי הטרי שהוא בעל מתיקות טבעית , וכך נוצר טעמו המיוחד, המלווה 

את המשפחה החרדית שנים רבות, ומהווה חלק בלתי נפרד מהשבתות, החגים והשמחות 
המשפחתיות. 

ענבי היין המשמשים לייצור תירוש כרמל גדלים בכרמים של יקבי כרמל ברחבי הארץ ועוברים 
טיפול מוקפד מהכרם ועד הבקבוק כדי להבטיח שרק הפרי האיכותי ביותר ישמש לייצור.

'תירוש' הוא מיץ ענבים המופק מענבים שאינם עוברים תהליך תסיסה, ועל כן לא נוצר 
בו אלכוהול כמו ביין. 'תירוש כרמל המקורי' הוא אחד המותגים המצליחים ביותר בשוק 

הישראלי, ומוביל את הקטגוריה.  

את 'תירוש כרמל' תוכלו לרכוש בכל רשתות השיווק החרדיות, והוא מתהדר בכשרות בד"צ 
מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

חדש מדוריטוס:
דוריטוס סלסה מקסיקנה ודוריטוס סוויט צ'ילי 

דוריטוס עושה הכל על מנת 
להפתיע שוב ושוב את הצרכנים 

עם טעמים חדשים ומקוריים. 
בימים אלה, דוריטוס יוצא עם 2 
טעמים חדשים שהולכים להיות 

הלהיטים החדשים: דוריטוס 
סלסה מקסיקנה ודוריטוס סוויט 

צ'ילי שמושקים במהדורה מוגבלת.

הטעמים החדשים מתווספים למגוון הטעמים האהובים של 
דוריטוס: דוריטוס בטעם טבעי, דוריטוס חריף אש, דוריטוס 
חמוץ חריף, דוריטוס בטעם גריל ודוריטוס נאצ'ו מקסיקני.

הטעמים החדשים מחכים לכם על המדפים בחנויות ורשתות 
השיווק. 

כשרות: בד"צ העדה החרדית

לקראת חגי תשרי: 
נחל יתיר במארז חגיגי ויוקרתי

לרגל חגי תשרי, יקב יתיר מציע מארז חגיגי הכולל בקבוק נחל 
יתיר 2016  בצירוף דיקאנטר 375 מ"ל המאפשר ליין לנשום 

ולהיפתח בטרם השתייה לטובת העצמת הטעמים והניחוחות 
של הבלנד הייחודי.

נחל יתיר אדום 2016 הינו 
ממסך שבו הזן המרכזי הוא 
סירה המייצר יינות אדומים 
המאזנים טעמי פטל אדום 

עם רעננות ואלגנטיות טבעית. 
אליו מצטרפים זני המלבק 

אשר מדגישים את הפירותיות 
עם תיבול עשבוני, והטנאט 

אשר תורם לחיזוק החומציות הטבעית ומעניק חוט שדרה 
טאני. 

תהליך הכנת היין כלל תסיסה במכלי בטון פתוחים, חלקם עם 
אשכולות שלמים לטובת הגברת האוורור והיציבות התרמית 
אשר יוצרת תסיסה נקיה. האשכולות השלמים נועדו ליצירת 

מורכבות ועידון הפרי. בהתאם לאופי הזנים, היין התבגר 
במשך שנה במכלי עץ גדולים (3,800-5,400 ליטר) שמעגלים 

את היין בלי להשרות טעמי אלון כלל. היין נוצר ממספר 
חלקות נבחרות ביער יתיר והתבגר שנתיים נוספות בתנאים 

אופטימליים ביקב. צבעו ארגמני, ניחן בארומה המזכירה 
דובדבן שחור, קאסיס ושקדים קלויים. טעמו פירותי, עסיסי, 

טאנין מגורען ומעט מלוח ובעל מרירות נעימה. מתאים 
להמשך יישון לטווח של חמש עד עשר שנים.

מחיר מומלץ לצרכן : 150 ₪ . ניתן לרכוש בחנויות היין 
הנבחרות.

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

אודות יקב יתיר

יקב יתיר, שהוקם בשנת 2000 נמצא בחבל יתיר שבהרי יהודה 
הגבוהים, בליבו של יער יתיר. כיום, היקב הקטן והאיכותי זוכה 

בקביעות במדליות ובציונים לשבח בתחרויות מקומיות ובין 
לאומיות.  

יקבי כרמל מציינים את פתיחת 
עונת הבציר

בציר ייחודי מסוגו הכולל בין השאר הערכות מיוחדת המתאימה 
ל"זמן קורונה" וזנים חדשים שצמחו לאחר שני חורפים מרובי 

משקעים. 

יקבי כרמל פותחים את עונת הבציר בדיוק במועד, לאחר שמזג 
האוויר השנה היטיב עם הכרמים הפזורים ברחבי הארץ מעמק 

הבכא (קדמת צבי) ועד רמת ערד: החורף היה קר וגשום והאביב 
והקיץ היו נוחים יחסית 
ואפשרו את הבשלתם 

של הענבים בקצב הטבעי 
להם. יחד עם זאת, 

ההכנות הקפדניות ביקב 
לקראת האירוע קיבלו 

השנה אופי שונה: דאגה 
לבריאות הצוות המונה 

כעת למעלה מ-50 עובדים בכרמים ובבדיקות האיכות. מינוי 
אחראי קורונה ביקב, העברת הדרכות בנושאי היגיינה, ופעילות 

בהתאם לתו הסגול.

עם פתיחת עונת הבציר משיק יקב כרמל 31 זנים איכותיים 
ביניהם זיפנדל, שיראז, פטיט סירה, פינו גרי ועוד, ביניהם 

ארבעה זנים חדשים של ענבים: 'גרנאש בלאן' מאזור זיכרון 
יעקב, נטיעות של  'סובניון בלאן' מרמת ערד, ניבות חדשות של 

'מרסלן' מאזור לטרון וזיכרון יעקב ו'גרנאש נואר' מאזור כפר 
דניאל. 

מלבד החידושים הטבעיים, אפשר למצוא ביקב גם טכנולוגיות 
חדישות עם מיכון מתקדם ביניהן למשל מערכת קליטת ענבים 

ידנית המיושמת ביינות הפרמיום.

יפתח פרץ, היינן הראשי ביקבי כרמל: "עברנו שני חורפים 
מעולים – עליה של 20-30 אחוזים בכמות המשקעים הממוצעת 

ועונת גידול קרה יחסית. הקיץ עד עכשיו היה יחסית נעים, 
למעט שני גלי חום לקראת הקיץ ולאור כל הנתונים האלה אנחנו 

מצפים ליינות אדומים בצבעוניות יפה ויינות לבנים עם מנעד 
מעניין וחמיצות טובה. מבחינתי זה לגמרי בציר נהדר!"

אודות יקבי כרמל

138 שנים של מצוינות - יקבי כרמל הנם המובילים והאהובים 
בישראל  ב-138 השנים האחרונות מבלי לפספס ולו בציר 

אחד! עיקר פעילותם ביקב המרכזי וההיסטורי בזיכרון יעקב , 
אך בנוסף הם מטפחים גם כרמים במיטב אזורי היין בישראל 

בשיתוף עם למעלה מ-100 משפחות של כורמים. 

היקב הגדול לא קופא על שמריו, ובעשורים האחרונים הוא 
ממשיך להשתדרג. כיום, הוא מייצר יינות בסדרות שונות החל 

מיינות שולחניים המצויים במאות אלפי בתי אב ועד ליינות 
פרימיום, המייצגים את אזורי היין הטובים בישראל וזוכים 

להצלחות מקומיות ובינלאומיות רבות, ולפרסים ותעודות הוקרה 
בתחרויות בארץ ובעולם כולו. 

נהנים מקפה פלטינום של עלית
ויכולים לזכות בכורסה וסט ספרים 

לרגע מושלם
כולנו זקוקים לרגע המושלם הזה בסוף יום עמוס בו אנו 

מוצאים חמש דקות שקטות, מכינים קפה פלטינום עשיר 
וארומטי, שוקעים בכורסה המפנקת 

ונרגעים מעמל היום עם ספר איכותי. 
בקפה פלטינום של עלית מבינים היטב 
את הצורך הזה ומשלימים לנו את זמן 

האיכות עם עצמנו לחוויה מושלמת.

אז איך זה עובד? קונים 2 מוצרים 
ממגוון מוצרי פלטינום של קפה עלית, מתקשרים לטלמסר 

-3739000 03, עונים על תשובות נכונות ומהירות בחידון 
הקפה של קפה פלטינום, ויכולים לזכות בכורסה מפנקת וסט 

ספרים לכל המשפחה! זוכה אחד בכל יום!

סדרת מוצרי פלטינום מכילה מגוון מוצרים שפותחו בקפידה 
על מנת להגיע לכל אחד ממאפייני הטעם המועדף על הצרכן 

הישראלי. 

ועכשיו חדש בסדרה- פלטינום קלאסיק המיוצר מפולי 
ערביקה הגדלים באזור של תנאי קרקע ואקלים מיטביים.

תהליך הקלייה הארוך שלו ושלבי הייצור תוכננו בקפידה 
במטרה לשמר את טעמו הטבעי ולקבל קפה מאוזן עם כמות 

ארומה, חוזק ומרירות בדיוק בכמות הרצויה. זה מה שהופך 
אותו להיות פשוט מדויק וקלאסי. 

פלטינום קלאסיק כשמו כן הוא קפה מאוזן, עשיר ומלא 
בארומה כזה שכל לגימה פשוט טעימה!

כשרות: בד"צ העדה החרדית.

הרבנית קולדצקי תחי': "בזכות מצוות 
הפרשת חלה תראו ברכה במעשה ידיכם"

לקראת השנה החדשה ותקופת החגים, התברכה מנהלת 
השיווק בחברת מוצרי האפייה 'שמרית', הגב' יעלה קרויטורו 

מאת הרבנית הצדקנית קולודצקי תחי', בתו של רשכבה"ג מרן 
שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א.  

הרבנית בירכה את מנהלת השיווק של שמרית במילים חמות 
על תרומתה של החברה למשפחות נזקקות. הרבנית הרחיבה 

בדבר זכותה הגדולה של חברת 'שמרית', אשר באמצעות 
מוצריה מקיימות נשות ישראל מצוות הפרשת חלה במהלך 

השנה, וביתר שאת בתקופת החגים. עוד הוסיפה הרבנית תחי' 
ואיחלה הצלחה וסייעתא דשמיא, ושתזכה לעוד שנים מלאות 

בזכויות של מצווה הפרשת החלה החשובה, ושתראה ברכה בכל 
מעשה ידיה.

ותנאי המימון המשתלמים.

ברכישת רכב באלדן תיהנו גם 
משיטת "הקניה הבטוחה", 

הכוללת תעודת זהות 
לרכב – שקיפות מלאה 
לפעולות שנעשו ברכב, 

כולל טיפולים תקופתיים, 
תיקונים וביקורות, מבחן 

אלדן – בדיקת קנייה במכון 
חיצוני, תיקון ליקויים בטיחותיים ומכניים וניקיון כללי, אחריות 
מורחבת – על המנוע ועשרת המכלולים העיקריים ברכב. כמו 

כן אלדן מציעה את שירות "לא מתאים? מחזירים!".

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר אלדן eldan.co.il או 
בטלפון 3003*.

רן
 ק

יל
אי

ם: 
לו

צי

מתכוני חג מיוחדים 
לסעודות מזינות וטעימות יותר

תקופת החגים המתקרבת ובאה, דורשת מאיתנו 
יצירתיות במטבח בהכנת סעודות מגוונות, 

עשירות ועם זאת, בריאות ומזינות. אחד המאכלים 
המאפיינים את שולחן החג בחגי תשרי הוא הדגים.  

אחת הדרכים להעשיר את תפריט החג בדגים במהירות ובקלות היא ע"י שימוש בטונה 
בקופסה. סטארקיסט מציעה מגוון רחב של מתכונים שמשתלבים נפלא בכל סעודה- 

תבשילים עשירים למנה עיקרית, סלטים רעננים, פשטידות ועוד.

חריימה טונה 

סנייה טונה וחצילים

7 7כ"ב אדר תש"פ 18/3/20כ כסלו תשע"ט 28/11/2018
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

תפזורת - הבשמים במקרא

מאונך מאוזן

1. צמיחת השער בלא לספרו מפעם לפעם. "אין ____ אלא גידול שער" )מועד 
קטן טו.(

6. שלמות,חוסר מום. "_____ וזכרות בבהמה ואין ____ וזכרות בעופות" 
)קידושין כד: (

7. כנוי רווח במקרא ובתלמוד לימי חג הסוכות. "בירח האתנים ב____" )מלכים 
א ח ב(

8. בנו הבכור של שמואל הנביא. )שמואל א ח ב(
9. אילו הם האנשים? "____  ו____ ההלכים" )שמות י ח(

10. העניק,זיכה. "הילדים אשר ____"            )בראשית לג ה( )בהיפוך אותיות(
11. שמועת שקר,דיבה. "שמע ___" )שמות כג א(

12. שיחה,מועצה. "לא ישבתי  ב___ משחקים" )ירמיה טו יז(
14. מדרגה,דרגה,שלב. "שש ___ לכסה" )מלכים א י יט( )בלשון רבים(

16. בת אחאב בן עמרי מלך ישראל. )מלכים ב יא א( )בהיפוך אותיות(

 1. קורה שמניחים במאוזן על עמוד ניצב,קורת רוחב. "בית הבנוי ראש ו____" 
)נגעים יג ב(

2. ישוב בנחלת שבט זבולון.  "ממטה זבלון את ___ ואת מגרשיה" )דברי הימים 
א ו סב(

3. מזכיר המלך חזקיהו. )מלכים ב יח יח(
4. קיצור המילים : עתיד לבוא.

5. נשגב,עצום,כביר. "____ ולא נדע" )איוב לו כו(
7. נחמד ונאה.  "איש ____" )דניאל  י יא( )בכתיב מלא(

11. יחף,ערום.  "אילכה ____ וערום" )מיכה א ח(
12. קיצור המילה : סעיף.

13. מאז ומעולם, מימים קדומים ביותר. "מני- ___" )איוב כ ד(
14. במה שונה יום זה משאר הימים? "ו___ יום מיומים" )סנהדרין סה: ( 

15. מחר בשעה זו. "כ___ מחר" )שמות ט יח( )בהיפוך אותיות(

אהלות, נטף, אהלים, נכאות, בשם, נרד, חלבנה, צרי, כופר, קידה, כרכום, קנה, לבונה, קנמון, לוט, קציעה

תאמנדתאאנשתנאקשתא
נוירתהאסתטשאתיניג

ריתדלאתנגאפתנדרתא

תנגותגתרנתכנאהגצנ
תיתדתיתדגתראהגתתק

תאתנגלתתגנכנתלאצר

תתואכנגיטאוסחאיסנ

שסנאריאותבמשנענממ

הנקאנתלדלאנגהתשני

תנדנשתאגאתקנגבאתל

דתבתמנאנגניסנגדנה

יראלנותתהאתתאתנאא

תאנאחונתדתכופראנא



ממשיכים בעוצמה

במבחר משרות גדול במיוחד!
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645 ||
נא לשלוח קו"ח

office@kav-itonut.co.il
פקסמייל

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

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

סוג 3

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

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

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

נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים טובים

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

בשעות גמישות - חובה

 שנתיים ניסיון לפחות   שליטה בחשבשבת חלונות - 
חובה  אחראית לקוחות, גביה  יכולת אירגונית, שירותיות 

ומקצועיות  שעות עבודה 9:00-17:00

דרישות התפקיד:
דרישות התפקיד:

דרישות התפקיד:דרישות התפקיד:

פקיד/ת גביה

מעצב/תסוכני/ות מכירות

מנהל/ת חשבונות
דרוש/ה

דרוש/הדרוש/ה

דרוש/ה
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דירות 
למכירה

כז’ באלול -כט’ באלול תש”פ
16/09-18/09/2020  

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

110 מ"ר, בק"ג עם 
מדרגות לחדרון + גג 
מרוצף מעליה. ללא 

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,500,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

ק"א סלון ומטבח ופינת 
אוכל )50 מ"ר( ומעליה 

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,750,000 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

 ברחוב בית הילל, 
קומה ג', 4 כ"א, 110 

מ"ר + גג 60 מ"ר 
+ אפשרות לחלוקה 

ולמעלית, 2,750,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
 03-5797756)31-31(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

משותף 2,250,000 גמיש 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 054-6506501
03-5797756)01-01(_____________________________________________

 במנחם/בן גוריון 4 
חד', ק"ד ואחרונה+ 

מעלית  )שכנים דתיים(, 
מסודרת, בניין שמור , 

1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)21-21(_____________________________________________

באר שבע

 בהזדמנות!! ברמת 
אלחנן ,ק"ב, חזית עם 

מעלית, 150 מ"ר במפלס 
אחד, 110 מ"ר בנוי 

ומשופץ + 40 מ"ר שלד 
בנוי. 2,520,000 ש"ח

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 

054-6506501
050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! באזור 
רחוב אברהם בן דוד/

עוזיאל דירת 5.5 חדרים, 
קומה א', 120 מ"ר 

בהזדמנות!!! 3 כיווני 
אוויר, 2,300,000 גמיש 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 קרית הרצוג, דופלקס 
5 חד', משופצת ברמה 

גבוהה, מרווחת, ענקית, 
200 מ"ר, ק"ד + מעלית, 

2,350,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)26-26(_____________________________________________

 בעזרא דופלקס 
140 מ"ר, ק"ג + אופ' 
להרחבה של 80 מ"ר, 
2,600,000 בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

054-6506501)26-26(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבלעדיות בזכרון מאיר 
באזור דסלר, 3.5 חד', 

ק"ג )ללא מעלית( ומעליה 
חדר + גג פתוח עם נוף 

פתוח + אופ' להרחבה + 
חניה, 2,100,000 ש"ח  
גמיש ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
054-6506501)11-11(_____________________________________________

+5 חדרים 

 בלעדי!!! באלוף 
שמחוני, 3.5 חד' גדולים, 

87 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 
חזית + היתר לבניה של 

35 מ"ר, 2,150,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

 בבן זכאי קרוב ליהודה _____________________________________________)28-28(03-5797756
הנשיא, 4 חד', ק"ב, 
עורפית, משופצת, 

אפש' לבניית יח"ד בק"ק 
2,100,000 גמיש. תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
054-6506501)28-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 באימרי ברוך, 6 
חדרים, קומה ג' עם 

מעלית, 130 מ"ר, 
חזית, 3 כ"א, משופצת, 
2,700,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)31-31(_____________________________________________

בני ברק

 במהרש"ל, קומה 
ב' ואחרונה, 100 מ"ר, 
אופציה לבניה על הגג 
)עם חתימות שכנים(, 

אפשרות לטאבו משותף, 
2,000,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)35-35(_____________________________________________

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

חדשה ברמה גבוהה!! 
1,270,000 ש"ח, א"א 

לקחת משכנתא. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
_____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

 ברימון, 120 מ"ר נטו,  
קומה 1.5 )לא אחרונה(,  

מתאים גם לחלוקה 
1,750,000 ש"ח, בלעדי 

ש. מאירוביץ בע''מ
054-6506501
03-5797756)17-17(_____________________________________________

 איזור ברטנורה, 100 
מ"ר, ק"ק +אופציה 

להרחבה של 30 מ"ר  
2,200,000 ש"ח, תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23
054-6506501)18-18(_____________________________________________

 מציאה!! בקרית 
הרצוג בגני הזית, 5 
חדרים, קומה 4 + 

מעלית, בניין חדש, 
1,800,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)29-29(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר 
בבניין עם מעלית, ק"ג, 

4 חדרים, מסודרת, 
2,000,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, 

 ,050-5308742
054-6506501)36-36(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט חדשה 
מהיסוד 90 מ'+ מעלית+ 

סוכה+ יח' הורים 3 כיווני אויר, 
1,970,000 גמיש. 

_____________________________________________)36-39ל(052-7620531

למכירה

054-4669790

במבצע קדש, 3 חדרים, ק-1, 
גדולה, עורפית ושקטה,

הכנה למעלית. ללא תיווך.

 בשיכון ג', 5 חדרים, 
ק"ק, משופצת + חצר 

של 25 מ"ר, 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)37-37(_____________________________________________

 בבן גוריון, דופלקס, 200 
מ"ר, מעלית, חניה, 3 כ"א, 

לל"ת, 2,750,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)37-40ל(054-8411036

 בפרדס כץ, בדנגור, 3 חד', 
ק"ב, חזית, ז.לשיפוץ + אופ', 

הבנין בהרחבה, 1,650,000 
_____________________________________________)37-40ל(052-8916104

 בלעדי, בבן פתחיה, 
ענקית, כ- 240 מ"ר, 8 

חדרים, 160 מ"ר בנוי + 
8 מ"ר, מרפסות גדולות, 

ק"א + מעלית + חניה 
בטאבו, 2,550,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)37-37(והשקעות 054-4290600

 הזדמנות בלעדית!! 
ברוזובסקי 5 חד', ק"ק, 

140 מ"ר + משרד 
ואופציה, 2,850,000 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)37-37(_____________________________________________

 במשה אריה ליד 
השלושה 4.5 חד', ק"ק 
+ יח"ד של 2 חד', ק"ק 
עם כניסה נפרדת, עם 
נגישות לכיסא גלגלים, 

הדירות משופצות 
2,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)03-03(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברח' טבריה, מרווחת 
ומשופצת, 4 חד' 

ענקיים, אופ' לבניה בגג, 
2,230,000 ש"ח

_____________________________________________)35-38ל(052-7606906

 בכינור דוד/ כהנמן 3 
חד', 100 מ"ר!! קומה 

ד', בניין חדש, נוף פתוח, 
חזית, חניה, 1,950,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23

054-6506501)35-35(_____________________________________________

 ברחוב שאול וינברג, 
3 חדרים, קומה א', חזית, 

1,650,000 גמיש, וכן דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות + גינה, 

1,600,000 בלעדיות
052-6662160)37-40(_____________________________________________

שנה טובה ומתוקה 
כתיבה וחתימה טובה

לכל לקוחותינו!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

 בני אור, מחולקת, ברמה 
גבוהה, מרוהטת, ומושכרת 

ב- 6,200 ש"ח אור לנכס 
08-6231416)38-38(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברחוב 
החשמונאים )קרוב 

לאולמי נאות ירושלים(, 
דירה בקומה א', 40 מ"ר, 

משופצת, מרוהטת, 
מושכרת ב- 3,000 ש"ח, 

720,000 ש"ח גמיש 
)רשומה כמסחרי לבעלי 
הון עצמי(, אופ' לפינוי 

בינוי עתידי סלומון נכסים 
_____________________________________________)38-38(והשקעות 054-4290600

וילות ובתים
 בלעדי! בהר השלום בית 

פרטי 4 קומות, 300 מ"ר 
בנוי + חצר גדולה, משופצת, 

4,600,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)38-38(_____________________________________________

 פנטהאוז 6 חדרים, 175 
מ"ר עם גג בטאבו, בנין חדש, 

לכניסה מיידית תיווך דורון 
054-4980159)38-38(_____________________________________________

 א.דנגור, דירת גן, 
כ- 55 מ"ר, מ.מהיסוד + 

חצר 20 מ"ר, מעטפת 
כ- 48 מ"ר, 1,390,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)38-38(_____________________________________________

 מציאה!! א.הרב קוק, 
דירת גן 3 חד', 70 מ"ר + 
גינה 75 מ"ר, משופצת + 

א.להרחבה, 1,500,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)38-38(_____________________________________________

 מציאה!! א.השניים, 
דירת גן 2 חד', 55 מ"ר 

+ ח.שכנים לכ- 28 מ"ר, 
1,040,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)38-38(לדיור" 052-5222690

 בלעדי! בשיכון ג' דופלקס 
7 חד', ק"א אחרונה, 190 מ"ר 
+ א. לבנית 2 יחידות נוספות 
מעל הגג כולל מדרגות מחדר 
מדרגות לגג, משופצת, חזית, 

3,750,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)38-38(_____________________________________________

 למכירה גנחובסקי, 
ירד המחיר!!! 5 חד' + 2 
מרפסות כולל יחד' הורים, 

1,750,000 סגירה זנזוריגולד 
054-2345633)38-38(_____________________________________________

 5 חדרים חדשה, לכניסה 
מיידית, מרכז העיר תיווך דורון 

054-4980159)38-38(_____________________________________________

 למהירי החלטה, 
באזור עזרא דמשק 

אליעזר בבניין חדש, 5 
חדרים, קומה 4, חזית, 
מושקעת, כולל ריהוט, 

ענקית, 2,400,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)38-38(_____________________________________________

 באזור העיריה 5 חד', 
ק"א + מעלית וק"ק דופלקס, 

ניתן לחלק ל- 2 דירות, 130 
מ"ר, משופצת, יציאה לחצר 

_____________________________________________)38-38(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברמבם אזור אבן 
גבירול 5 חד', 120 מ"ר, ק"א 

+ א. להרחבה, משופצת, 
ניתנת לחלוקה בקלות, חזית, 
4 כ"א, 2,450,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)38-38(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברימון 6 חד', 115 
מ"ר + 2 מרפסות גדולות, 
ק"ק, כ. פרטית חדשה, יח' 

הורים, ממ"ד, חזית, 3 כ"א א. 
_____________________________________________)38-38(פנחסי 03-5799308

 א.הרי גולן, ב.חדש!! 
כ- 4.5 חד', כ- 100 מ"ר 

+ מעלית + מ.שמש 
)א.לחלוקה 2+3(, 
1,730,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה קרוב 
למנחם, 4 חדרים גדולה 

ומטופחת, ק"ג + מעלית, 
חזית + אופ' בגג בטון, 

שכנים בנו + חניה, 
2,300,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בראב"ד אזור 
מבוקש, 4.5 חדרים, 
כ- 100 מ"ר + סוכה 

בגג כ- 20 מ"ר + אופ' 
ל- 40 מ"ר בגג )רעפים(, 
קומה ב' ואחרונה, חזית, 

1,950,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)38-38(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ה' קרוב 
להשומר, 4 חד', 95 מ"ר, ק"ב, 

חזית, 6 דיירים, בניין מטופח, 
3 כ"א, משופצת כחדשה, 

אופציה 50 מ"ר, 2,150,000 
_____________________________________________)38-38(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרב קוק 4.5 חד', 
110 מ"ר, ק"ג + מעלית, 

משופצת, חדשה, 2,000,000 
_____________________________________________)38-38(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 א.שלמה בן יוסף, 4 
חד', כ- 95 מ"ר, ק"ב, 

ללא, שמורה, כ- 60 
א.להרחבה, 1,490,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)38-38(_____________________________________________

 הזדמנות פז! בירמיהו, 
4 חדרים, 110 מ"ר, מרווחת 
מאוד + חניה, רק 6 דיירים, 

2,000,000 ש"ח תיווך
054-3050561)38-38(_____________________________________________

 א.הצבי, 3 חד', כ- 67 
מ"ר, קומה ב', כ- 40 

א.להרחבה, 1,310,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)38-38(_____________________________________________

 א.טרומפלדור, 3 
חד', ק"ג, כ- 67 מ"ר, 

משופצת + חתימות ל- 
67 ברעפים ובצד, 8 מ"ר, 
1,380,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)38-38(לדיור" 052-5222690

 א.מנחם בגין, 3 חד', 
75 מ"ר, משופצת, ק"ג, 
מעלית, מ.סוכה, ממ"ד, 

ח.בבניין, 1,420,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)38-38(_____________________________________________

 א.דנגור, 3 חד', ק"ג, 
כ- 58 מ"ר, 3 כ"א, א.בצד 
45 מ"ר וכ- 110 בג.בטון, 

משופצת, 1,240,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)38-38(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברבי 
יוסי, 3 חדרים, כ- 70 

מ"ר, מטופחת, קומת 
קרקע + אפשרות 
להרחבה, מיידית, 

1,320,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בשלמה בן 
יוסף, 3 חדרים גדולה 

ומרווחת, מטופחת 
+ אופ', ק"א, כניסה 

מיידית, 1,320,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)38-38(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בנויפלד קרוב 
לנורוק, 3 חדרים, כ- 70 

מ"ר, מטופחת ויפה, ק"ג 
)עורפית + אופ'(, מיידי, 
1,390,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)38-38(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
בוינברג, 3 חד' + מרפסות, 

70 מ"ר + א. להרחבה, ק"א, 
חזית, משופצת, בניין מטופח, 

1,600,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)38-38(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
מיקום מצוין, 3.5 חד', 75 מ"ר, 
ק"א, חזית, משופצת, מרווחת 

+ סוכה + א. להרחבה 30 
_____________________________________________)38-38(מ"ר א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 3 חד', 
73 מ"ר + היתרים בגג, ק"ג, 

1,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)38-38(_____________________________________________

 מציאה!! שיכון ה', 
3 חד', ק"א, כ- 78 מ"ר, 
א.להרחבה כ- 30 מ"ר, 

1,660,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)38-38(לדיור" 052-5222690

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

+ אופציה לחדר נוסף 
1,550,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בשכ' בית וקנטרי, 5 
חד' ענקית, 135 מ"ר, 

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

חניות ומחסן 2,900,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)46-46(בני ברק 054-6506501

גבעת שמואל

 בבן זכאי/בלז, 2.5 
חד', ק"א חזית, משופצת 

+ אופציה לחדר נוסף, 
1,450,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

 בבלוי, 2 חד', ק"ק 
חזית, משופצת, אופציה 

לחלוקה ל- 3 חד', 
1,350,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 

ברמה גבוהה, 1,850,000 
ש"ח. בלעדי ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 ביהושע/יגאל דירה 
יפה וגדולה, 3 חד' גדולים 

)בקלות 4 חד'(, 3 כ"א, 
ק"ב ואחרונה, בבניין 

בוטיק, קומה אחרונה )גג 
רעפים( + אופציה על 
הגג, 1,850,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות 
3 חד' בטאבו משותף, 
ק"א, חזית, משופצת, 

1,075,000 ש"ח כל 
דירה, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)30-30(_____________________________________________

 בפרל/מינץ 2.5 
חד'גדולים, חזית, ק"ג, 

גג בטון, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג, 

1,420,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 054-6506501
050-5308742)29-29(_____________________________________________

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,500,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 באחיה השילוני/
מנחם, 3.5 חדרים, 

משופצים ומרווחים, 
קומה א', מעלית, 

ואופציה לחדר נוסף, 
1,790,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

054-65065601)28-28(_____________________________________________

 בהזדמנות ברבי 
עקיבא באיזור דובק 

בבניין חדיש עם מעלית 
וחניה, קומה ב', עורפית, 

מטבח גדול וסוכה, 
1,600,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
054-6506501)28-28(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 באזור רחוב אלישע, 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

ק"ב עם מעלית, חזית, 
1,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 050-5308742, 

054-6506501)36-36(_____________________________________________

 ברחוב ביאליק קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חדרים 
גדולים, משופץ חלקי, 

קומה 1.5, 3 כ"א, 
1,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
_____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

 בבלוי/שטרסר 3 
חדרים + חדר עבודה/
לימוד, ק"ק עם חצר 

צמודה לדירה )לא 
בטאבו(, 1,800,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בלעדי במנחם 3.5 
חד' גדולים, 86 מ"ר, 

קומה א', חזית, חניה 
משותפת, 1,800,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

 050-5308742
054-6506501)36-36(_____________________________________________

חריש

 דירה חדשה, 4 חד', 
102 מ"ר + אופ' ל- 80 

מ"ר בגג, ממוזגת, 
1,120,000 ש"ח, מיידי, 

050-4133790)36-39(_____________________________________________



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

 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

כז’ באלול - כט’ באלול תש”פ   16/09-18/09/2020

 להשכרה! דירה בת 
3.5 חד', ברחוב רימון 26, 

מרוהטת, מחיר 3,600 
_____________________________________________)17-36(ש"ח. 052-2224730

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

קוטגים

ירושלים
+5 חדרים

טבריה

צפת

מגדל העמק 
4-4.5 חדרים
 מציאה! במגדל 

העמק, 4 חד', ק"א, 
מוארת ומאווררת, ענקית 

+ מרפסת, נוף מדהים 
_____________________________________________)35-46ל(054-4479600

בני ברק 

 4.5 חד', 95 מ"ר, 
משופצת, ממוזגת + סוכה, 

_____________________________________________)35-38ל(בבגנו 28, ק"ב 050-4270485

 ברחוב יוסי 4.5 חדרים 
גדולים, ק"ק, מסודרת, 

5,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)35-35(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 פנטהאוז 5 חד' באזור 
כפר אברהם, משופץ + חניה, 

ק"ג, 6 דיירים, 1,700,000 
_____________________________________________)36-39(ש"ח, 052-3613730

פנטהאוזים ודירות גן

2-2.5 חדרים

קריית אתא

להשכרה

נעמי - 058-3290440

באלוף שמחוני, קומה ג', חזית,
3 חדרים+2 מרפסות. כ-90 מ"ר, 

משופצת, ממוזגת וסוכה.

דופלקסים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

 בהרב קוק, 3 חד', ק"ג, 
מעלית, לאחר שיפוץ, 2 

מרפסות, מזגנים, 2 שרותים, 
_____________________________________________)38-41ש(מיידי 054-7871947

 2 חד', בהרב קוק, במצב 
מצויין, מרוהטת, מזגנים, ק"א, 

2,900 ש"ח, מיידי
054-6804376)35-38(_____________________________________________

 במלצר 21, 2 חד', 52 
מ"ר, ק"ד + מעלית, מרוהטת 
קומפלט + ג'קוזי, מפוארת, 

פינוי גמיש, לזוג בלבד. 
052-7613554)36-39(_____________________________________________

 2 חד' ענקיים + פ.אוכל, 
60 מ"ר, חצר, מזגנים, בשיכון 

ד', במרכז, 3,200 ש"ח, 
054-3000164)36-39(_____________________________________________

יחידות דיור

 2 חד' כחדשה, ריהוט 
חלקי/מלא, בחת"ם סופר, 

2 מזגנים, מיידי, 2,800 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ל(052-3807770

 במנחם 5, 2 חד' גדולים, 
משופצת + מרפסות, ממוזגת 

ומאווררת 054-5353030 
050-4170015)37-38(_____________________________________________

 1 חדר פרטי לבודד, כניסה 
משותפת + ריהוט, רח' חברון, 
1,800 ש"ח כולל מים, ארנונה, 

_____________________________________________)37-40ש(חשמל 054-4400074

 יח"ד ליחיד, יפה ומרווחת, 
מרוהטת קומפלט וממוזגת, 

_____________________________________________)35-38ל(בהרב רוזובסקי 050-6557135

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 באחד העם, 3.5 חד', 
משופצת, ממוזגת ומרווחת, 

ק"א, ש"כ, 3,900 ש"ח
_____________________________________________)37-40ל(052-3762790

ביקוש 
דירות

 במגדלי המלכים, 2 חד', 
מרפסת שמש, נוף מדהים 

לכנרת ולגולן, מרוהטת 
_____________________________________________)38-38(קומפלט, פרטי 058-7663012

 רמות א': 5 חד' משופצת 
+ גינה )30 מ"ר(, גישה 

נוחה, ניתן לחלוקה בקלות, 
רק 1,950,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)38-38(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )108 מ"ר 
נטו!( משופצת + מרפסות 

)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 
נוף! 2,200,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)38-38(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ד': 6 חד' )120 
מ"ר(, מחולקת ל- 2 דירות של 

3 חד' המכניס 8,000 ש"ח 
לחודש! נוף! רק 2,230,000 

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)38-38(_____________________________________________

 רמות ב': 6 חד' )100 
מ"ר( + חצר 25 מ"ר + 

מרפסת 10 + מחסן 20 מ"ר, 
כ"פ, משופצת, 2,320,000 

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)38-38(_____________________________________________

 רמות א': 4 חד' )2 חד' 
+ 2 חד'( + מרפסת 16, 
קרקע, למשקיע, בסולם 

יעקב, 1,470,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)38-38(הכוכבים: 02-5713375

 רמות אונגוואר: 4 חד' 
)79 מ"ר נטו!( + מרפסת )11 
מ"ר( + משרד + ת.ב.ע לבנייה 

בגג, ק"ג, 1,950,000 ש"ח! 
_____________________________________________)38-38(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות אונגוואר: 4 חד' 
)ניתן לחלק( + גינה )23 
מ"ר( + מחסן )19 מ"ר(, 

כ"פ, ללא מדרגות, ע"י אוהל 
יוסף! 2,000,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)38-38(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ב': 4 חד' משופצת 
+ מרפסת + מחסן + רישיון 
ביד לבנות בגג! יחידת הורים, 

מואר, רק 2,050,000 ש"ח 
מציאה! תיווך הכוכבים:

02-5713375)38-38(_____________________________________________

 רמות ג': 3 חד' )68 מ"ר(, 
כולל סוכה, ק"א, סלון גדול, 

מטבח חדש, ע"י מאורות 
משה, 1,620,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)38-38(הכוכבים: 02-5713375

 בשופר, בהדר גנים, 7 חד', 
174 מ"ר בנוי, חיה כפולה, 
במצב מעולה, פינוי גמיש, 

3,300,000 ש"ח
_____________________________________________)38-38(050-6610501 סתיו

 חייבת להימכר!!! 
בטרומפלדור, דופלקס מחולק 
חדיש, חייב להימכר!!! מעלית 
שבת, מתאים ל- 2 משפחות, 

 050-6610501 2,250,000
_____________________________________________)38-38(סתיו

 בהרצל, ק"א, 4 חד', 
בניין חדש, 100 מ"ר, מיידית, 

1,730,000 ש"ח
_____________________________________________)38-38(050-6610501 סתיו

 בלפור/שפירא המתחרד, 
4 ח', ק"א, מעלית, כ- 85 

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)38-38(ש' בלבד!! 050-4811122

 בברנדה )קק"ל(, ק"ב, 
50 מ"ר, 1,090,000 ש"ח!!! 

_____________________________________________)38-38(050-6610501 סתיו

 בהזדמנות!!! בפינסקר, 
ליד הרכבת הקלה, ק"א, 

משופצת, 35 מ"ר, ממוזגת, 
_____________________________________________)38-38(910,000 ש"ח 050-4811122

 דירות החל מ- 650,000 
ש"ח בשכונות מתחרדות 

.R.E.S בעמק זמיר
052-3097447)38-38(_____________________________________________

 פינת ההשקעות!! 
נכסים אטרקטיביים 
להשקעה/מגורים, 
27 שנות מצויינות 

ואמינות!! תיווך ליאנה 
050-5409240 חיים

050-8554104)38-38(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חדרים 
גדולים, ק"ק, מיידי, 3 כ"א, 

חדשה מהניילון, לל"ת
_____________________________________________)38-39ל(054-8410871

 בלעדי בהרצוג בבנין 
חדש, 4 חדרים גדולה 

ומטופחת + סוכה, חזית, 
ק"ג + מעלית + חניה, 

מיידית, 5,200 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)38-38(_____________________________________________

 ביהושע, 3 חד', 45 מ"ר, 
ק- 2.5, חדשה מהניילונים + 

סוכה, 3,330 ש"ח
053-3101295)38-38(_____________________________________________

 בנויפלד, 3 חדרים, 
משופצת ומאווררת, קומה 3, 

ללא, מיידי, תיווך
058-7663012)38-38(_____________________________________________

 בלעדי באהרון דב, 
3 חדרים, כ- 70 מ"ר, 
שמורה, ק"א, חזית, 

כניסה מיידית, 3,800 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)38-38(והשקעות 054-4290600

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לירושלים, 3.5 
חדרים, חזית, ק"ב, 

משופצת, כניסה מיידית, 
3,600 ש"ח סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)38-38(_____________________________________________

 באזור שדרות ירושלים, 
3.5 חד', ק"ג + מעלית, 

מוארת, מטופחת, 
ממוזגת, מיידי, 4,800 

_____________________________________________)38-41ש(ש"ח 052-8308481

 2 חדרים + מרפסת 
שמש, אפשרות לריהוט, מיידי 

_____________________________________________)38-39ל(052-6357770

 בלעדי ברבי טרפון/
אליעזר, 2.5 חדרים + 
מרפסת גדולה, ק"ג, 

משופצת, חזית, מוארת 
ומאווררת, כניסה מיידית, 
3,600 ש"ח גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)38-38(_____________________________________________

 1.5 חד', ק"ק, כניסה 
פרטית + חצר, אפשרות 

_____________________________________________)38-39ל(לריהוט, מיידי 052-6357770

 2 חדרים, בפרל 28, בנין 
חדש מהנילונים, קומה ה', 40 
מ"ר, מיידי, לל"ת, 3,200 ש"ח 

054-8449114)38-38(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 2 חד', 
מרווחת, משופצת, מרוהטת 
וממוזגת, דוד"ש, 2,700 כולל 

_____________________________________________)37-40ל(ארנונה 052-7649863

2-2.5 חדרים
 2 חד', מרפסת שמש, 

מרוהטת קומפלט, נוף מדהים 
_____________________________________________)38-38(לכנרת ולגולן 058-7663012

2-2.5 חדרים

טבריה

 רוטשילד/קק"ל, 3 חדרים 
גדולה, קומה 1, ללא מעלית 

_____________________________________________)38-38(וחנייה 050-3528252

 בטרומפלדור 3 חד', ק"ג, 
90 מ"ר, 3,600 ש"ח פינוי 

052-5801046 01/10)38-41(_____________________________________________

 ברחוב הרב גולד, 2.5 
חדרים, קומה שניה, מיידי, 

3,100 כולל ארנונה
058-7663012)38-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)38-39ח(מתיווך 054-7938941

 דרושה דירה לקניה באזור 
אדמור מגור מינימום 140 מטר 

_____________________________________________)38-39ח(054-8467282

השקעות

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

הנדל''ן הדיגטלי שמשתלט 
על ישראל והעולם!!! 

השקעה החל מ-23 אלף

הצעה עסקית 
חסרת תקדים!!!

0503537371
לפרטים נוספים-רונן

 השקעה בנדל"ן ללא 
הון עצמי, 100% מימון 

_____________________________________________)32-43ש(054-8493120

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

40 מ"ר, 7,200 ש"ח, 
2,200,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)33-33(_____________________________________________

עסקים

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק? תיווך מסחרי 

זה המומחיות שלנו
_____________________________________________)38-38(054-4980159 דורון

 למכירה חנות ברח' 
ירושלים, צפת, כ- 35 מטר 

כולל שירותים ומזגן, ב- 
_____________________________________________)30-02/21(470,000 ש"ח 052-7169562

מחסנים
 להשכרה בב"ב, מחסן, כ- 

14 מ"ר, מיקום מרכזי, גישה 
_____________________________________________)35-38(לרכב 052-7140101

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 
אופ' לקבוצות + אפשרות 

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)06-43(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
_____________________________________________)49-48/20ש(053-3184783 058-3284786

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

_____________________________________________)47-46/20ש(ללא אוכל 052-7184183

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)12-13/21(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)44-43/20ש(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

כוכב יעקב 

כלנית

 צימרים מפוארים - ג'קוזי 
ספא ענק, בריכה פרטית 

ומוצנעת, מושב דתי + 
ביכנ"ס, תחבורה

_____________________________________________)44-40/20ש(050-2565636

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-02/20(_____________________________________________

מושב תרום

כפר ורדים

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)02-04/21(במקום 050-3388668

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

_____________________________________________)49-48/20ל(054-8470055

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

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)30-29/21ש(050-6217759 02-5361771

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/21(וחדר אוכל. 054-6987257

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/20ש(04-6989734

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
_____________________________________________)44-40/20ש(054-8042119, 04-6989119

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-24/21ש(054-5989347 04-6987450

ספסופה

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-09/21(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

_____________________________________________)23-22/21ש(054-6465188

נהריה 

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)29-28/21(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה, נוף, רמה גבוהה, 

פסטורלי, המלצות.
_____________________________________________)23-46ש(050-6333765

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)06-06/21(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

_____________________________________________)31-43ש(077-8228803 052-3540874

 "אבני החושן" סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
ומשפחות. 054-6299082 

_____________________________________________)24-03/21ש(054-6388082

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)23-22/21ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

יבניאל

 וילה יפהפיה ומרוהטת, 6 
חדרים, בריכה, חצר, מתאים 

_____________________________________________)44-43/20א(גם לזוגות 052-4541489

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

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)25-24/21ש(077-5590283

 צימרים חלומים + 
גקוזי' ספא, בריכה פרטית, 
ביהכנ"ס קרוב, מושב דתי. 

_____________________________________________)27-26/21ש(052-4484443

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

_____________________________________________)29-20/21ש(050-9989500

 "בוסתן בכפר" - 10 יח' 
)+60 איש( לקבוצות, שבתות 
חתן וכו', בריכה ענקית, חדר 

אוכל, וחצר מפנקת.
_____________________________________________)30-29/21ש(052-5738882

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

079-5551606 050-2080678)51-52/20(_____________________________________________

 וילה גדולה ויפה + דירות 
ארוח )35 מיטות(, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
_____________________________________________)31-42ש(054-8450432 054-8470433

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים 
_____________________________________________)31-10/21ש(052-8013000

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
_____________________________________________)05-03/21ש(050-8954654

 הפינה שלי בטבריה, 
5 דקות מהטיילת, משופץ 
וחדיש, חצר גדולה, לזוגות 
ומשפחות, במחירי מבצע 

_____________________________________________)46-45/20א(055-6706316

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-48/20ש(055-9704186

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

_____________________________________________)51-52/20ש(ומטופחת 052-7833506

 על הכינרת, 2 דירות נופש 
צמודות, 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

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

ממוזגת ומאובזרת, כ. פרטית 
_____________________________________________)21-20/21ל(050-9960113

 יחידה 6 נפשות + 
מרפסות לכינרת קו ראשון, 

ובמגדל יחידה מבודדת 
בחורשה פסטורלית

050-6511250)28-39(_____________________________________________

 דירת נופש נקיה, 
מאובזרת ומטופחת, נוף 

פנורמי מדהים לכנרת, 
מרפסות, לזוגות/משפחות 

_____________________________________________)29-40ל(052-7162203

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-47/20ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

אביבים

 2 סוויטות חדשות + 
בריכה + חצר ענקית, מנגל, 

בוסטן, ערסל ונדנדות
_____________________________________________)29-40ש(052-3833809

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)48-47/20(_____________________________________________

אור הגנוז

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי אבינועם, 

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 

13 חדרים, 40 מיטות + בריכה 
_____________________________________________)27-52/21ש(052-7645585

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

_____________________________________________)45-05/21ש(ומפוארת 052-6990764

 סוויטה + גקוזי', לזוג 
+ 3, דירות אירוח עד 8 

נפשות, נוף מדהים, גינה 
+ מתקני גן

_____________________________________________)28-39ש(050-6901390

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-50ש(052-6990764

גליל עליון

 וילת נופש, 10 חדרים 
ממוזגים + בריכה, חצר 

ענקית וטרמפולינה
_____________________________________________)33-37ל(052-5207326

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיםה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות 050-4133098 

_____________________________________________)34-33/21ש(04-6820038

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
_____________________________________________)25-30/21ש(053-9428753

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

_____________________________________________)03-02/21א(050-7777168

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

ח.אוכל, גינה ענקית לנוף + 
_____________________________________________)11-10/21ש(מתקני גן 050-8219080/1

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

ח.אוכל, גינה ענקית לנוף + 
_____________________________________________)11-10/21ש(מתקני גן 050-8219080/1

 5 חד', גדולה, מרווחת, 
מרפסת, נוף מהמם לכנרת 

והגולן, ליד השטיבלאך
_____________________________________________)33-48ש(050-4124556

 דירת נופש + צימר, נקיה 
במיוחד, בק. שמואל, נדנדה, 

_____________________________________________)31-4/21ש(גקוזי' 050-4154145

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

ומאובזרת, 2.5 חד'
_____________________________________________)30-29/21ש(050-4123966 052-7121247

 דירת קרקע, יפיפיה, 2 
חד' + מרפסת, שקטה, נוף 

לכנרת, מרכזית 052-8355839 
_____________________________________________)34-37ל(054-8597111

 חתונות ושבתות חתן 
ונופש, וילות, מלונות, 

ומתחמים יפים בכל הארץ. 
054-6464810 050-7872627)35-38(_____________________________________________

 סוויטה + גקוזי', לזוג + 
3, דירת אירוח עד 8 נפשות, 
נוף מדהים, גינה + מתקני גן 

_____________________________________________)25-39ש(050-6901390

 לתקופת החגים! דירה 
מרוהטת ומאובזרת ברחוב אבן 
גבירול בני ברק, מתאים לזוג! 

054-6287000)35-38(_____________________________________________

 צימרים בצפון ירושלים, 
עד 20 איש, בריכה גדולה 

ומחוממת, גקוזי', מפלי מים, 
החל מ- 250 ש"ח ללילה 

_____________________________________________)35-40ש(055-6697474

 קרוב לציון! בית + יחידה, 
30 מיטות, לר"ה ושבתות 

)אפשרות לשטח ענק לימי 
_____________________________________________)35-46ש(ר"ה( 052-2227653

 "למרגלות ההר" - 4 
יח' ארוח + בריכה + 

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)35-42ש(052-4604609

 התפנו מספר 
קמפוסים בבני ברק 

לתפילות הימים הנוראים, 
אופציה ללינה. 
058-7658007)36-39(_____________________________________________

 3 חד', בהושע, מאווררת 
וממוזגת, אפשרות רק לחגים 
_____________________________________________)37-40ל(052-7633675 052-7649066

 דירת נופש מפוארת 
ברמה גבוהה מאוד, בקרית 

שמואל, קרובה מאוד 
לשטיבלעך ולכנרת, לנופש 

_____________________________________________)37-40ל(מושלם 053-3985298

 יחידת ארוח + חצר פרטית 
+ טרמפולינה, עד 7-8 מיטות, 

_____________________________________________)37-46ש(קרוב לציון 052-2276532
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 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

_____________________________________________)46-45/20ש(050-4296661

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-34/21ש(ונדנדות 052-5856465

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)51-51/20ש(058-3266448 050-5527509

 בית פרטי מאבן מתאים 
ל- 20 איש, חצר גדולה ונוף 

מדהים 052-7155422
_____________________________________________)8-7/21ש(053-3147542

צפת

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, 

קרוב לביהכנ"ס, עד 70 איש 
053-5681288 לתמונות: 

royaldream17@gmail.com)28-01/21ל(_____________________________________________

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

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/20ש(04-6973389

 "פינה באופק", מתחם 
הארחה יפיפייה, וילה, צימרים, 

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-32/21ל(052-6377060

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

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

מתאים לזוגות / משפחות, עד 
60 איש, סנוקר, טניס, בריכה 

_____________________________________________)7-6/21ש(וג'קוזי 052-8860953

צפון

 "שווה לשלם קצת יותר" 
- "רשב"י 54" - צימר בוטיק 
ברמה גבוהה בלב העתיקה. 

_____________________________________________)25-24/21ש(050-6784922 052-5452203

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-25/21ש(מומלץ מאד! 052-7623725

 סוויטות האר"י, בעתיקה, 
מודרני ויוקרתי, נוף, מרפסת, 

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-30/21ל(072-3969743

 בכנען, יח' נופש לזוג + 2, 
מאובזר וממוזג + חצר גדולה 
)אופציה ל- 2 חדרים בנוסף( 

_____________________________________________)31-30/21ש(058-6830771

 יחידה יפיפיה בלב העיר 
העתיקה, מיקום שקט, 

מרפסת נוף להרים + גקוזי' 
_____________________________________________)34-37ש(לזוגות 054-5259470

 להשכרה יומי 
ושבתות, צימר לזוג 

בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה
_____________________________________________)34-37ש(052-7153475

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד 

_____________________________________________)39-39/2020א(052-7646814

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
_____________________________________________)20-40/20ש(050-5275981 04-6961175

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

www.hapagoda.com)16-44/20(_____________________________________________

 "בנצי טיולי גיפים 
וטרקטורונים" - חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-43/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

מכוניות

קנית רכבים

 קונה רכבים לפרוק ונסיעה 
_____________________________________________)11-10/21ש(058-7887050 058-5900900

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, מול קרליבך, 2 חד', 

חדישה, מטופחת, לזוג + 2 
_____________________________________________)37-42/20ש(050-6241690 03-9363752

שלומי
 2 יחידות נופש, אחת 2 
חד' + סלון, בק"ב, והשניה 

יחידת חדר + סלון גדול וגינה 
_____________________________________________)30-37ל(052-5674310

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

_____________________________________________)37-34/21ש(050-5238722

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-44/20ש(050-7532336

השכרת רכב

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

הסעות

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

_____________________________________________)39-33/21ש(077-40-900-70

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 150 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)29-02/21ל(חינם 052-2514960

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)30-41ש(מחירים זולים! 052-2523284

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-33/21ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-27/21ש(המלצות בשפע, 052-5487975

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)30-29/21(_____________________________________________

מחשבים
 מחשב נייד מושלם 

 I5 לגרפיקה ותכנות
+ אחריות לשנה. וחצי 

ממחיר מחשב חדש
_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 נתן הסרטות וידאו, 
מחיר לחתונה במרכז 1,600 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)37-37/20ל(052-2332194

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

מצוות, ארוסין, ברית, צילום 
וידאו, במחירים מפתיעים - 

_____________________________________________)50-49/20ש(050-5808315 - אודי

שידוכים
 "שידוכי המרכז" - 

לחרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה לכל העדות! גם 
לחסידים וליטאים שדכן 

מקצועי עם המון הצעות 
_____________________________________________)23-05/21ש(054-8422105

אבידות

 נאבדה מצלמת הסרטה 
מ-SONY במרינה באשדוד 

ביום שלישי כח' אב
_____________________________________________)35-36ח(053-3122529

 אבד באזור איצקוביץ תליון 
_____________________________________________)35-36ח(עגול עם אבנים 054-8417635

 אבדה שקית תכלת עם 
ציציות וכיפות חדשות באזור 

_____________________________________________)35-36ח(איצקוביץ 054-8417635

 אבדה שקית באוטובוס 
קו 140 בב"ב, השקית כוללת 
2 מכנסים ומכשיר מפיץ ריח 

_____________________________________________)35-36ל(052-7689556/8

 אבד פקק של מזרן ים 
בחוף הנפרד )שרתון( לפני 
_____________________________________________)35-38ל(כשבוע וחצי 053-3121183

 נמצא חומש רש"י כפשוטו 
נפל מרכב ביום שישי ח' 

_____________________________________________)37-38ח(באלול 052-7636385

 אבדו תפילין בתאריך 
07/09/20, ברח' עוזיאל 41 
בתחנת האוטובוס, המוצא 

להתקשר לטלפון:
050-4195132 050-4195133)37-38(_____________________________________________

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/21(_____________________________________________

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ גקוזי' ספא בכל יחידה 
_____________________________________________)44-43/20ש(052-5254570

 2 צימרים עד 16 איש + 
גקוזי' + בריכה מובנית. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 

מהדרין בסמיכות
_____________________________________________)48-47/20ש(053-7519198

 וילת 4 חד'- מפוארת + 
ג'קוזי בכל חדר + בריכה + 

סנוקר + פינג פונג
_____________________________________________)45-44/20ש(052-8793288

עלמה 
 צימר 4 חד' + מרפסת 

ענקית + גקוזי' וטרמפולינה + 
בריכה חדשה בנויה

_____________________________________________)29-39/20ש(050-6686907

 אבד בלוטוס שחור כנראה 
באזור ויזניץ המוצא

_____________________________________________)38-39ח(052-7133733

 נמצא בחורף צמיד זהב 
בגהה ליד בני ברק ניתן לקבלו 

_____________________________________________)38-39ח(בטלפון 052-7111841

 נמצא בחורף צמיד פנדורה 
בהשומר/ר' עקיבא בבני ברק 

_____________________________________________)38-39ח(ניתן לקבלו 052-7111841

 נשכחה מזוודה בקו 59 
בי"ם מנווה יעקב לרוממה ביום 

_____________________________________________)38-39ח(שישי פ' ראה 054-8487890

 באזור ר' עקיבא ב"ב אבד 
שעון calvinkline שחור לפני 

_____________________________________________)38-41ש(כשבוע 054-8416181

יד שניה 
קונים

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

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)07-06/21(_____________________________________________

 חשש גזל: נלקח אחרי 
שבועות מרבי עקיבא 50 

ב"ב, בדים השייכים לאדם 
נכה שזהו כל רכושו! 

הלוקח מתבקש להחזירם 
_____________________________________________)31-34(בהקדם 055-6896326

 אבד בבני ברק מכשיר 
חניה איזיפארק טעון בכסף 
לחניה באזור המלך שלמה 

_____________________________________________)33-34ח(והסביבה 052-5447770

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 קונה מכתב בחתימת 
הרבי מחב"ד 500 דולר

_____________________________________________)37-38ח(050-4158682

 דרושה סלסלה תחתית 
לעגלה "סיטי מיני" חברת בייבי 

_____________________________________________)37-38ח(ג'וגר 053-7110779

 דרוש ריפוד לעגלת בייבי 
ג'וגר - "סיטי מיני" במצב מצוין 

_____________________________________________)37-38ח(03-5782467

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחה ברוכת ילדים

_____________________________________________)37-38ח(050-6651365

 מעונינת לקנות מקרנציק 
בזול למשפחת אברך

_____________________________________________)37-38ח(050-4195132

 למסירה חינם מכונת 
כביסה במצב טוב

_____________________________________________)37-38ח(053-3155532

 למסירה דיו למדפסת צבע 
שחור HP 8500 חדש באריזה 

_____________________________________________)37-38ח(ב"ב 050-4167556

 למסירה עריסה מתקפלת 
לתינוק רוחב 60 + מזרן מצב 

_____________________________________________)37-38ח(טוב בב"ב 050-4167556

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה!
_____________________________________________)38-30/21ש(052-7674348

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 מעוניין לקנות כיסא 
_____________________________________________)38-39ח(לקלנועית יחיד 03-6199806

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית במצב חדש בקלנועית 

_____________________________________________)38-39ח(יחיד טל': 03-6199806

 דרושים 2 זוגות אופניים 
למסירה חינם לאברך ולילד בן 
12 במצב מצוין )באזור ב"ב( 

_____________________________________________)38-39ח(טל': 050-4158211

 דרוש מחשב במצב טוב 
למסירה בבני ברק

_____________________________________________)38-39ח(054-8414989

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)38-39ח(ילדים 050-6651365

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

מחשב חדש
_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,ibm מחשב נייד 

מעולה, סוס עבודה, 500 
_____________________________________________)29-32(ש"ח 053-3120620

 IBM ,מחשב נייד קטן
+ די וי די, 2 גיגה' זכרון, 
_____________________________________________)31-33ש(500 ש"ח 053-3120620

 מעוניין לקנות אופניים 
חשמלי במצב טוב

_____________________________________________)35-36ח(053-3117750

 מצלמה קנון דגם 125 
תקינה + מטען 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בב"ב 052-7679123

 למכירה מקרנציק' חדש 
+ קלטות בתשלום נפרד 190 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח ב"ב 053-3121020

 bosch מד טווח לייזר 
GLM30 חדש באריזה 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 053-3342830

 bosch PSR960 מברגת 
במצב שמור ללא סוללה 80 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 053-3342830

 למכירה מכונת כביסה 
קריסטל פתח עליון במצב טוב 

תקינה 400 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-3146727

 סורק חברת HP ב- 100 
ש"ח מעולה בפתח תקוה 

_____________________________________________)38-39ח(052-2786557

 מאוורר טורבו דיגיטלי 
עוצמתי אחריות לשנה מעולה 

לסוכות 280 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-8473304

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 120 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)38-39ח(054-4443635

 שואב אבק רובוטו - שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח טל': 052-2727474

 תנור אלקטרולוקס חדש 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 052-7188017

 AEG מכונת כביסה 
5 ק"ג פתח עליון )בני ברק( 

_____________________________________________)38-39ח(450 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 PHILIPS שואב אבק 
1600W )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 70 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
ברק( 120 ש"ח בלבד

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד חדש )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG )בני ברק( 

_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)38-39ח(320 ש"ח בלבד 054-7216671

ריהוט

 מציאה! סלון, 4 
כורסאות, יוקרתי, סגנון 
מלכותי, שולחן תואם, 

מיוחד מאוד, כחדש
050-6581747 )בשבוע 

שעבר נפלה טעות 
_____________________________________________)33-36(בטלפון

 שולחן+ 6 כסאות חדשים 
לסלון, אפש' כ"א בנפרד וכן 
_____________________________________________)36-39(ארון ספרים. 052-4227714

 שואב אבק ציקלון ללא 
שימוש כלל בראש העין 400 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3287846

 מצלמת אינטרנט 
למחשב מצב מצוין ב- 35 

_____________________________________________)37-38ח(שקל 050-8776286

 טלפון ביתי חברת 
"מטורולה" חדש באריזה ב- 

_____________________________________________)37-38ח(120 שקל 050-8776286

 רמקול בלוטוס חדש 
משוכלל ב- 130 שקל

_____________________________________________)37-38ח(050-8776286 

 ארון אמבט איכותי באורך 
מטר + כיור יפה תואם 399 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 050-6907470

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני )לספות( 
מעץ טבעי 70*140 )בני ברק( 

_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(175 ש"ח 054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 מיטה ספפה במצב 
מעולה צבע בורדו 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד!! 054-8430684

 מיטה מתקפלת בלי 
המזרון 50 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)38-39ח(050-4174525

 ארון ספרים יפה במיוחד 
32*90*160 300 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 שידה + ארונית )בני 
ברק( 150 ש"ח כ"א

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כורסת יחיד נוחה במיוחד 
)בני ברק( 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 למכירה ספה פינתית 
מעור 50 ש"ח 03-6191468 

_____________________________________________)38-39ח(054-7773591

 ספה פינתית יפה מיוחדת 
בהזדמנות 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(03-6191468 054-7773591

 שולחן פינת אוכל מעץ 
כחדש מצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-6140800

 כסאות פינת אוכל מרופד 
כחדש צבע חום כהה 130 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-6140800

 שולחן משרדי יפה 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-4895874

 פינת אוכל ו- 6 כסאות 
מעץ מלא 500 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(050-3337530 אבנר

 למכירה ספרית מחשב 
+ מגירות 200 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 מיטה זוגית + מזרון 
כחדש 400 ש"ח רות

_____________________________________________)38-39ח(03-6191468 054-7773591

 שידה לבנה + מראה 400 
ש"ח 03-6191468

_____________________________________________)38-39ח(052-7698994

 מזרונים קפיצים לחדר 
שינה 200 ש"ח 03-6191468 

_____________________________________________)38-39ח(052-7698994

כללי

תקשורת
A5 סמסונג 

32 גיגה חדש בקרטון רק 950 
_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 מיטת תינוק שילב 
צבע שמנת + מזרון 

אורטופדי + מגן ראש, 
מצב חדש, 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 ציוד למגדלי ציפורים 
במחיר מוזל.

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 כובע קנייטש בורסלינו 
כחדש, 420 ש"ח. 

054-8422105)36-37(_____________________________________________

 סינר הנקה של "סינרית" 
חדש באריזה ב"ב 50 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-3143334

 כסא לרכב לתינוק מ- 0 
עד 5 מצב מצויין 120 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-5967114

 עגלת בלוברי בורדו 
2 מצבים שכיבה + טיולון 
במצב מצוין!!! 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-8449969

 מיטת תינוק איכותית 
_____________________________________________)38-39ח(מעץ 199 ש"ח 054-4381651

 לול איכותי מעץ 199 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4381651

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 עריסת נדנדה )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות מצוין 90 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7188017

 בימבה מצוינת לתינוקות 
סגורה מסביב + מקל מיוחדת 

_____________________________________________)38-39ח(170 ש"ח 052-7188017

תינוקות

 לאספנים מכונת כתיבה 
מכנית מקשים בתוך מזוודה 
_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח 03-6199806 בערב

 תיק לעגלה בצבעים 
שחור ואדום במצב מעולה 

מכיל ופרקטי רק ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-8447306

 למכירה 2 בובות חרסינה 
יפהפיות לקישוט בגוונים בז' 

ותכלת 45 ש"ח כ"א
_____________________________________________)38-39ח(054-8447306

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)38-39ח(בבני ברק

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

 חדש!! כירים חשמליות 2 
להבות של חברת גולד ליין, רק 

_____________________________________________)33-36(220 ש"ח 058-4843223

 לגבר-נער-צבע שחור 
בלוד! נעלי נייק מידה 39 

חדשות בקופסא, 150 
ש"ח + בולם זעזועים + 

_____________________________________________)34-37ש(כרית אוויר 054-8527470

5 כיסאות כתר בצבע לבן 
ושחור )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 חדש באריזה!! רולרים/
סקטים מחובר לנעל ספורט 

לילדים, מידה 36, רק 95 ש"ח 
058-4843223)33-36(_____________________________________________

 מכונת כביסה אלקטרה 
6 ק"ג כחדשה )בני ברק( 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-7216671

 רדיטאור חדש 13 צלעות 
תוצרת HYUNDAI )בני 

_____________________________________________)38-39ח(ברק( 130 ש"ח 054-7216671

 מייבש שיער מקצועי 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כוורת לבנה 16 תאים 
כחדשה ממש!! לכל 

מטרה, 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)29-32ש(052-7133153

 לרגל מעבר! כל 
תכולת הבית: מקרר, מ. 
כביסה, סלון, פינת אוכל, 
_____________________________________________)29-43ש(ועוד הרבה 054-9776977

 4 כסאות לסלון 200 לכל 
כסא 03-6196964

_____________________________________________)38-39ח(054-7773591

 אגרטל קרמיקה + פרחים 
_____________________________________________)38-39ח(70 ש"ח 052-7600336 בב"ב

 כיור חרס אליפסה כחדש 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח בב"ב 052-7679123

 ארון אמבטיה לבן כחדש 
45*60 כולל כיור ומראה 400 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בב"ב 052-7679123

 BMX 18 אופני ילדים 
חדשות 190 ש"ח בלבד נקנו 
_____________________________________________)38-39ח(לפני חודשיים 053-3121020

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
מ- 2-5 ש"ח ירושלים שעות 

_____________________________________________)38-39ח(הערב 055-6600157

 למכירה מדפי זכוכית 
למקרר אפולו תדיראן אמקור 

500 ש"ח טלפון
_____________________________________________)38-39ח(054-5457811

 למכירה שמלה מפוארת 
לנערות מידה 38 בורדו 

משיבולת 200 ש"ח בערב 
_____________________________________________)38-39ח(055-6600157

 חולצה ומכנסיים קצרים 
מידה 8 "פארטי" חדש! 70 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 050-3143334

 זוג פוך נוצות וכריות 
כחדשים! 120 לפוך כרית 25 

_____________________________________________)38-39ח(054-8519488

 למכירה 2 אקווריומים 
50/50 450 ש"ח אבנר

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 למכירה כיסא גלגלים 
לכיסא אמבטיה 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530 אבנר

 אמבטיה צבע פרגמון 
1.70 חדשה ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7669505

 מזוודת טרול עליה למטוס 
_____________________________________________)38-39ח(60 ש"ח טל': 052-2727474

 4 גלילי נייר לפקס רוחב 
216 מ"מ 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3342830

 LC900 סט מחסניות דיו 
BROTHER רב פעמיות 

_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח 053-3342830

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 40 
ש"ח מקל הליכה לקשיש/ה 

עם בסיס תומך 70 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
תוצרת ANGELS' )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 אוהל חוף משפחתי חדש 
באריזה 230*210*160 )בני 

ברק( 150 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 סל חדש לכביסה מלוכלת 
)בני ברק( 30 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש הכולל 
4 גלגלים + מעצורים )בני 

_____________________________________________)38-39ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 3 מדפים בצבע לבן עם 
עיטורים כסף מעולים לחדר 

ילדים / משרד רק ב- 85 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-8447306

 אופני BMX )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

נחסמה לך הקבוצה?
מתקשה להכניס מספרים 

ידנית לקבוצה?
ב"לאמיר רעדן-בא נדבר" 

יסדרו לך הכל
החברה שתיתן לך 

תמיכה ושירות אנושי!
התקשר עכשיו:

)יש לחייג מטל' נייח(
050-767-0767



כז’ באלול - כט’ באלול תש”פ   416/09-18/09/2020 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 6 כיסאות שולחן מפוארים 
ונוחים ביותר, ניתנים ניקיון 
בקלות, היו בשימוש מועט, 

ב- 400 ש"ח לכיסא
052-7773526)37-40(_____________________________________________

 שטיח גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

 תמונות גובלן 30 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

 מנורה לכאבים 100 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

 קופסא מצוינת לנסיעות 
לשמירה על הפאה 80 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7222601 ב"ב

 אור ברקס ללא שימוש בלי 
הכפתורים בכידון )לחשמליות( 

_____________________________________________)37-38ח(70 ש"ח 058-3287846

 בקר 350 לאופנים 
חשמליות כחודש בשימוש 200 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3287846

 צג דיגיטלי כחודש 
בשימוש מתאים לשל גרין ביק 

_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח 058-3287846

 ידית הנעה לחשמליות 
עם האגודל קצת חתוך )חודש( 

_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח 058-3287846

 צמיג מידה 27.5 כשבועיים 
בשימוש קצת צר ועקום 70 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3287846

 260 מ"ר בד קטיפה 
מיוחד, לכורסאות עתיקות, 

70 ש"ח למטר 050-2546021 
_____________________________________________)37-38ל(יעקב

 שטיח גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

 תמונות גובלן 30 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

 מנורה לכאבים 100 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

 קופסא מצוינת לנסיעות 
לשמירה על הפאה 80 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7222601 ב"ב

 תוכון מאולף שלא נושך 
ועולה מאצבע לאצבע 120 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4157763

 טור שולחן ערוך הוצאת 
שירת דבורה 60 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(050-6096368

 "עין יעקב" המבואר חדש 
באריזה 10 כרכים 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7640498

 למכירה כיור מטבח 
איכותי מידות קטנות כחדש 

_____________________________________________)37-38ח(מחיר 500 ש"ח 050-8557339

 יותר מ- 1,000 קלטות 
חסידיות שונות זו מזו נדירות 

מכל הזמנים 500 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(054-8428013

■ 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 - ייעו 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

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

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

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)13-38ל(טובים" 03-5782180

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(גלאט ג'ובס 073-7055666

 בירושלים: עבודת 
בוקר כלשהי, נסיון 

בהכנת ארוחות בוקר 
בישיבות ובשמירה

055-2544827)19-26(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
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וג
ם 
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ת 
עד

מיו
ה 
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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

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

 לחברת שיווק בהתרחבות 
דרושות עובדות רציניות 

ומתמידות לעבודה מהבית
052-7103760)29-40(_____________________________________________

 בבני ברק - לימוד 
כתיבת סת"ם ללא תשלום 

_____________________________________________)31-38ש(כספי 052-7623142

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

מהפכני, רווחים גבוהים, ליווי 
צמוד, לפרטים דינה

050-4103985)33-40(_____________________________________________
 אלמנה. מחפשת בחורה/
אישה לגור אצלי בבית, ללא 

_____________________________________________)31-34(סופ"ש. 050-8550196

 מנה"ח מנוסה ומקצועית 
עם יכולת למידה מהירה בעת 

הצורך מעוניינת להשתלב 
בתחום הנה"ח לפרטים:

_____________________________________________)35-36ח(058-3202944

 סיוע בעניינים משרדיים 
ואדמיניסטריביים הליכים 

בירוקרטיים טופסולוגיה כתיבה 
_____________________________________________)34-35ח(ועוד 054-5938898

 אברך מפ"ת מחפש עבודה 
באזור המרכז עדיפות למשרה 

_____________________________________________)34-35ח(תורנית אייל 054-7278127

 דרושים/ות עובדים/
ות לנקיון, לשעות הבוקר 
והערב, באיזור בני ברק, 

תנאים טובים
_____________________________________________)35-38ל(03-5494080

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)35-38(_____________________________________________

 דרושה מנקה לפעמיים 
בשבוע בגבעת שמואל, נסיון, 

המלצות ומרץ רב
054-4474449)35-38(_____________________________________________

 מעוניין לנקות בתי כנסת, 
בניינים וכד' )עם ניסון(

_____________________________________________)35-36ח(052-7154435

 מעוניין לישון עם זקנים מ- 
12 בלילה עד 5 בבוקר פעם 

_____________________________________________)35-36ח(בשבוע 052-7396092

 מנה"ח מיומנת במספר 
תוכנות נסיון 9 ש' פנויה 

_____________________________________________)35-36ח(לעבודה מהבית 050-4139096

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי מישרה/

_____________________________________________)35-36ח(שעות 054-7938941

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391

 מעוניין לנקות בתי כנסת, 
בניינים וכד' )עם נסיון(, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7154435

 מעוניין לישון עם זקנים 
מ- 12 בלילה עד 5 בבוקר 

_____________________________________________)36-37ח(פעם בשבוע, 052-7396092

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין לעבוד 

כשכיר/אפשרי לפי שעה, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין, 
_____________________________________________)36-37ח(052-3595314

 אברך מנקה נקיון יסודי 
בניינים, בתי כנסת ועוד, 

בבני-ברק, המלצות בשפע, 
_____________________________________________)36-37ח(054-8597076

 למזנון חלבי בב"ב, 
דרוש עובד רציני ואחראי, 

_____________________________________________)38-41(לפרטים: 054-8479820

דרושה
סייעת אחראית

לנה - 052-2959591

חמה וטובה עם ילדים
למעון פרטי בגבעת שמואל.

 למאפיית מצות 
בארה"ב, עובדים מנוסים 
בעלי ויזה בתוקף בלבד. 
להתקשר 19:00-21:00 

03-9163163)36-39(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ עם רקע 
טכני להתקנות במיזוג אויר, 

_____________________________________________)37-40ל(מהמרכז 058-7348517

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
נערים מתרימים בער"ה 

ועיוכ"פ, בבני ברק וירושלים 
_____________________________________________)37-40(052-7124416 בערב

 מעוניין לנקות בתי כנסת 
בנינים וכד' )עם ניסיון(

_____________________________________________)37-38ח(052-7154435

 בחור אחראי ונמרץ 
לעבודה בחנות אופניים - ידע 
_____________________________________________)37-38ח(בתחום יתרון 050-5343924

 מעונין לישון עם זקנים 
ב- 12 בלילה עד 5 בבוקר 

_____________________________________________)37-38ח(052-7396092

AMERICAN TAX BENEFITS

 

08-8660940
הטבות מס עד 1400 $ לילד 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

מענק קורונה
מבוגר/בוגר $1,200, לילד $500

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

גם ללא הכנסה / ללא ילדים

קו עיתונות דתית / 8279209

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעונות יום 

"הפרדס" ו- "הפסגה"

לפרטים, סימה: 050-5332825
עוגן: 054-4477666

מטפלות/ים ומובילות/ים

קו עיתונות דתית / 8279211

למרכז לגיל הרך
ולמשפחה בקרית אונו

דרושים/ות

לצהרונים בגני הילדים

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
חגית בן יקר: 0508269883
שרון לוי נקר: 0502110326

טלפון במשרד: 03-7402204/8

מדריכים/ות וסייעים/ות

שעות עבודה: 14:00-17:00 ובימי קייטנה מ07:30-16:30
שכר: 37-45 ₪ לשעה )בהתאם להגדרת התפקיד(

דרישות התפקיד:
תעודות מקצועיות, תואר ראשון בחינוך או בתחום רלוונטי אחר - יתרון  -

ניסיון בעבודה בגני ילדים – יתרון משמעותי  -
ניסיון במסגרות חינוך בלתי פורמאלי - יתרון  -

כישורים נדרשים:
אמינות ואחריות  -

אמפתיה, יכולת הכלה ונתינה  -
עבודה בצוות, גמישות, יצירתיות  -

יסודיות, תכנון וארגון  -
יחסי אנוש מעולים  -

תנאים הולמים מובטחים למתאימים

התפקיד כולל:

← אחריות כוללת על מבנה הישיבה והפנימיות.

← אחריות ופיקוח הדוק על חברת הנקיון.

← ביצוע תיקונים נדרשים ופיקוח על בעלי מקצוע

תכונות נדרשות:

← מסירות ואחריות, אבא של הבניין.

← יחסי אנוש טובים.

← יכולת ניהול, יכולת עבודה בצוות.

← רצון ויכולת לעבודה מאומצת.

← זמינות, עדיפות למגורים במרחק הליכה.

היקף: חצי משרה )אפשרות להרחבה(

תחילת עבודה: מיידית.

 קו"ח ניתן לשלוח ל:
drushimrg@gmail.com

לישיבת ההסדר רמת גן דרוש

אב בית, מנהל תחזוקה

 להוסטל לילדים עם 
צרכים מיוחדים באזור 
המרכז דרוש רכז בית. 
העבודה כוללת ניהול 

צוות, אחריות על תפעול 
הבית, ניהול תקציב, 

קשר עם משפחות 
ועוד. דרישות התפקיד: 
ניסיון בתחום, כישורים 
בין אישיים. קורות חיים 

 cv.labor1@gmail.com :למייל
_____________________________________________)38-39(לציין עבור משרה 35

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)38-41(_____________________________________________

 לפיצוחיה בב"ב, 
דרוש עובד )בחור ישיבה( 
למשרה חלקית לשעות 

הערב/לילה
_____________________________________________)38-41ל(054-4596777

 דרושים מדריכים 
להוסטל במרכז לילדים 

עם צרכים מיוחדים 
לפרטים: 052-7655884 

קו"ח למייל:
 cv.labor1@gmail.com

_____________________________________________)38-39(לציין עבור משרה 30

 בב"ב מנהל חשבונות 
_____________________________________________)38-41ש(למשרה מלאה 03-5709972

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(120 ש"ח 054-7216671

 מראה חדשה 60*60 70 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7188017

 מטאטא הפלא 40 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-7188017

 נעלי עקב חדשות כסף 
מידה 38 אלגנטי נוח 190 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בלבד 054-4906526

 מזוודת טרול עליה למטוס 
_____________________________________________)37-38ח(60 ש"ח טל': 052-2727474

 זוג פינקים כולל כלוב 
מתקן מים ואוכל ותא הטלה 

_____________________________________________)37-38ח(85 03-5740868

 גאנט 24 אינץ קידמי 20 
_____________________________________________)37-38ח(אחורי 30 054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק 50 שקל

_____________________________________________)37-38ח(054-3177932

 גלגל קידמי ראלי 20 אינץ 
ציר עבה 15 שקל

_____________________________________________)37-38ח(054-3177932

 גלגל אחורי מעצור רגל 18 
_____________________________________________)37-38ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 גלגל 700 מירוץ קידמי 
הגאנט עקום + צמיג ופנימית 

_____________________________________________)37-38ח(30 שקל 054-3177932

 משחק קשיות 25 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 משחק אוניברסיטה לגן 
מתאים לגן חובה 30 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח חדש 053-3155415

 מעיל צמר לאישה מידה 
XL שחור 90 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 ספר קומיקס המסע 25 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 053-3155415

 שמיכה צמר קטיפה 
ורוד 110*140 ס"מ 60 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 סט צלחות לבן פס כסף 
18 יחידות 130 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415
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