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צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

אבי גרינצייג

מי במגיפה
רוב מניין ובניין של הציבור החרדי הקפיד להתפלל ביום כיפור לפי הוראות משרד 
הבריאות, בקפסולות מצומצמות או תחת כיפת השמיים, במנייני מרפסות וחצרות או 

ביחידות, איש איש וגילו, מצבו הרפואי והאפשרויות שנצבו בפניו.
כמו תמיד, היה גם מי שבחרו להתחכם להנחיות, להתעלם מכללי הזהירות ולשחק 
מתועד,  אירוע  וכל  מצולם  דבר  כל  הדיגיטלי,  בעידן  הצער,  למרבה  אדם.  בחיי 
והתמונות עשו את דרכן חיש למערכות העיתונות הכללית, שחגגה שוב בכותרות את 

'ההדבקה החרדית'.

)הטור המלא בעמ' 14(

דו"ח אמ"ן: שיעור המתים בישראל 
מקורונה גבוה מאשר בארה"ב

נתון מדאיג: יותר מרבע מהנבדקים בציבור החרדי חיוביים לקורונה

מערכת 'קו עיתונות' מאחלת לכל בית ישראל חג סוכות שמח

מצורף 
גיליון חג

"הציבור החרדי הוא האחראי 
והמודע ביותר לנושאים של 

פיקוח נפש"
רה"ע ב"ב הרב אברהם רובינשטיין 
בראיון מיוחד על ניהול עיר חרדית 

במשבר הקורונה | מוסף חג



רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

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

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

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 



פרווה

מגוון משקאות שיבולת שועל של תנובה אלטרנטיב בטעמים מעולים
מפתיע כמה שזה טעים

חדש! שוקו
שיבולת שועל

חדש! אייס קפה
שיבולת שועל

בטעם קרמל
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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

שני דברים מעניינים יש לנו בחג הסוכות: 
שכן  השמחה  חג  הוא  הסוכות  חג  ראשית 
ובחג  שמחתנו"  "זמן  בשם  מכונה  זה  חג  רק 
בחגך".  "ושמחת  של  מיוחדת  מצוה  ישנה  זה 
וכמפורסם מהגאון מוילנא זי"ע שזוהי המצווה 
שצריך  מצוה  היא  כי  לקיימה,  קשה  שהכי 
לקיימה בכל רגע ורגע דהיינו בכל רגע יש מצוה 
של "ושמחת בחגך", כך שבעה ימים. הרמב"ם 
שכל  פי  על  "אף  כותב:  לולב(  מהלכות  )פ"ח 
הסוכות  בחג  בהם,  לשמוח  מצוה  המועדות 
הייתה במקדש שמחה יתרה שנאמר: "ושמחתם 

לפני ה ' אלוקיכם שבעת ימים".
וצריך להבין מה נשתנה חג זה בשמחתו יותר 

משאר החגים? 
הסוכה  ענין  הוא  להבין,  שיש  נוסף  עניין 
שבוודאי הסוכה היא לבו של חג הסוכות והיא 
צל  כלומר  דמהימנותא",  "צילא  בזוהר  נקראת 
מה  ראשית,   – להבין  יש  כאן  וגם  האמונה. 
הקשר בין האמונה לשמחת החג, ושנית, לעצם 
ביאור העניין מדוע נקראת הסוכה צל האמונה. 
הוא  הסוכות  שחג  הקדושים  בספרים  מבואר 
תחת  חוסים  שאנו  ולהראות  לגלות  הזמן 
הטבע  מערכת  תחת  ולא  הקב"ה  של  השגחתו 

של הכוכבים והמזלות. 
חוסים  שאנו  מוכיחה  בסוכה  הישיבה  עצם 
השמש  בעד  מסוככים  ואנו  השכינה  כנפי  בצל 
לאמר:  הזה,  העולם  של  הטבע  מערכת  היא 
של  הטבע  בשליטת  אנו  שאין  אנו  מאמינים 
הבריאה  אלא  והמזלות,  הכוכבים  השמש, 
כולה היא בהשגחתו המדוקדקת והבלעדית של 

הבורא יתברך.
כל  את  כוללת  היא  האמונה  של  זו  ומדה 
על  והעמידן  חבקוק  בא  שכן  כולה,  התורה 
אחת: צדיק באמונתו יחיה. וכן כתב באורחות 
צדיקים )שער השמחה( "והאמונה ראש התורה 
דכתיב: אנכי ה' אלקיך, ולכן כל התורה כלולה 

באמונה כדכתיב: וצדיק באמונתו יחיה".
וכן כותב הגאון מווילנא שכל תרי"ג המצוות 

נכללות באחת והיא האמונה.
הגאון  רבינו  על  שמסופר  מה  נבין  ומעתה 
פ'  אליהו  דברי  בספר  )מובא  זי"ע  מווילנא 
חיי שרה( שפעם אחת בעת שמחת החג בחול 
לי  אמרו  אותו:  לסובבים  שאל  סוכות  המועד 
ולא  סוכה,  מצוות  אבינו  אברהם  שקיים  מנין 
היה שם מי שישיב לו. ענה ואמר הגאון כתוב 
זו   - בכל  "בכל"  אברהם  את  ברך  וה'  במדרש 
הבינו  ולא  תמהים  נשארו  השומעים  סוכה. 
של:  תיבות  ראשי  בכל  להם  ביאר  ואז  כוונתו 
"בסוכות תשבו שבעת ימים. כל האזרח בישראל 
ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות 

הושבתי את בני ישראל".

דווקא  זכה  מה  מפני  להבין  יש  ולכאורה 
לפי  אמנם  סוכה.  של  לברכה  אבינו  אברהם 
דברינו מבואר יפה כי הסוכה כפי שאמרנו היא 
צל האמונה והיא מעידה על הנהגתו של הבורא 
הסיבות  וסיבת  העילות  עילת  שהוא  בברואים 
ואין עוד מלבדו, ואין אנו נתונים לשום כח אחר 

של כוכבים או מזלות.
וזה היה אברהם אבינו שהיה סמל האמונה: 
אברהם העברי, כל העולם מעבר אחד ואברהם 
מעבר אחר. כל האנשים עובדי פסילים כוכבים 

ומזלות ואברהם אבינו מאמין בקל יחיד.
"ואת הנפש אשר עשו בחרן" - אברהם אבינו 
מגייר את האנשים ושרה את הנשים. הוא עמל 
להסיר את הכפירה ולהשריש את האמונה בלב 
האנשים, לכן דווקא אברהם אבינו זכה לסוכה 

שהיא סמל האמונה כמו שהזכרנו.
יש  שייכות  מה  לבאר  לנו  נותר  עדיין  אבל 
של  האמונה  ולמצות  שבחג  השמחה  למצות 
האורחות  מדברי  יתבאר פשוט  זה  על  הסוכה: 

צדיקים שמאריך )בשער השמחה( כיצד הדרכים 
לקנות את השמחה ובתוך דבריו הוא כותב שם: 
הצור  בעזרת  ובוטח  שלם  בלב  המאמין  "כי 
שאומר  כמו  פשוט  והדבר  לעולם".  שמח  הוא 
דוד המלך: "בה' בטחתי לא אירא". כי הבוטח 
והמאמין אינו מתיירא מאיש ואינו פוחד משום 

דבר.
כי  למסקנה  הפסיכולוגים  גם  הגיעו  וכיום 
וחיים  קשיים  על  בקלות  מתגברים  המאמינים 

הרבה יותר בשמחה.
אמנם לא תיתכן אמונה אם יש לאדם עוונות 
וחטאים, שחטאים הם סתירה לאמונה שכן כל 

חטא גרם מפגם באמונה.
ואם כן כיצד זה שאנו מגיעים לדרגת האמונה 
בחג  רק  יתכן  זה  השמחה,  לדרגת  גם  וממילא 
הסוכות אחרי ראש השנה ויום הכיפורים שבהם 
זכים  ואנו  עוונותינו  ונמחלו  בתשובה  חזרנו 
וברים, אז ראויים אנו לשבת בצל האמונה. ולכן 
חג זה הוא השמח ביותר שבו אנו נקיים ומלאים 

התורה  כל  כנגד  ששקולה  ובאמונה  בשמחה 
כולה.

חג  את  עושים  שאנו  מה  גם  יבואר  ובזה 
וידוע  תשרי.  של  הזה  בזמן  דווקא  הסוכות 
שכבר שאלו כל המפרשים שלכאורה היה צריך 
הם  הסוכות  שכן  בניסן,  הסוכות  חג  את  לחוג 
או לסוכות  )לענני הכבוד  ליציאת מצרים   זכר 
שמובא  והמפורסם  הפשוט  והתירוץ  ממש(, 
את  עושים  שאנו  להראות  שרצוננו  במפרשים 
הסוכה למצוות השי"ת שצוונו, ואם נעשה את 
יוצאים  והכל  החמה  ימי  שהם  בניסן  הסוכה 
מדירתם לסוכה לאוויר, לא יהיה ניכר שנעשית 
לשם מצוה, אבל עם הגיע ימות הגשמים שהכל 
עושים  ואנו  לביתם  ונכנסים  מסוכתם  יוצאים 
בהיפך יוצאים מבתינו לסוכה, בזה אנו מראים 

שעושים זאת למצוות השי"ת.
כי  יותר  בס"ד  יתבאר  דברינו  לפי  אמנם 
הסוכה היא צל האמונה ולא תתכן אמונה ולא 
הכיפורים  יום  אחרי  כשאנו  אלא  שמחה  תתכן 

כשאנו זכים וטהורים מכל חטא.

סוכה ואמונה 
הרה"ג שמואל צברי

מה  בטור(:  )הובא  במדרש  מובא  וכמו 
וכי  הראשון",  ביום  לכם  "ולקחתם  הפירוש 
ראשון הוא, והלא ט"ו בחודש הוא, אלא שהוא 
ראשון לחשבון עוונות. שבמוצאי יום הכיפורים 
ואח"כ  עוונותיהם,  שנמחלו  ונקיים  זכים  הכל 
וסוכה  לולב  במצות  וטרודים  עסוקים  הכל 
נמצא  לחטא.  פנויים  אינם  במצוות  ומטרדתם 

יום זה ראשון לחשבון עוונות.
יהי רצון שמשפע מצוות סוכה והחג הקדוש 
יושפע עלינו שפע אמונה ושמחה משך השנה 
ושלווים בעבודת השי"ת,  ונהיה שמחים  כולה 

אמן.



 סנו ספארק
נוזל עוצמתי 

לשטיפת כלים

מתאים גם לשטיפת 
פירות וירקות 

עם סנו ספארק תוכלו ליהנות
מפירות וירקות נקיים ללא חשש.

ללא בושם  ללא צבע   

אבל לא רק!
חדש

ובלעדי!
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בשל הקורונה: מחסור 
באתרוגים מהודרים

מאת: מנדי קליין

בארץ  שונים  בפרדסים  גדלים  אתרוגים 
מצות  בשביל  והכל  גדולים,  שטחים  תופסים 
מושבים  מספר  לכם".  "ולקחתם  של  חשובה 
מירב  את  משקיעים  בדרומה,  במיוחד  בארץ 
המאמצים לתת את כל הצרכים לאתרוג בשביל 
של  מהאתגר  לבד  וכדין,  כדת  מהודר  שיהיה 
את  ישנם  האתרוגים  בעצי  הנמצאים  הקוצים 
האתרוג,  על  נתפסים  אשר  הרבים  המזיקים 
בשלושה  לאילן  שווה  "אתרוג  המשנה  כדברי 
מזיקים  יש  לאתרוג  אחת.  בדרך  ולירק  דרכים 
ששייכים לפרות האילן ובנוסף מזיקים ששייכים 
האגרונומים  את  שמחייב  מה  הירק.  למשפחת 
פרי  של  שילוב  האתרוגים,  בעצי  קשה  לעבוד 
וירק יחד מבחינת המזיקים, להגיע לתוצאה של 

אתרוג נקי יחד עם צורה נאה.
פזורים  האתרוגים  האוזן  את  לסבר  בשביל 
עצי   220 ישנו  אחד  דונם  בשטח  לדונמים, 
אתרוג, ובכל עץ ממוצע יש 90 אתרוגים. 50% 
ב-50%  ופסולים,  פגומים  הם  מהאתרוגים 
מהודרים  אתרוגים  של   30% רק  ישנו  הנותרים 
ומעלה. האתרוגים המיוחדים במינם הן בצורה 
והן בנקיות מוחלטת, נדירים מאוד ולכן מחירן 

רב.

הקטיף והשטיפה 

זהירה  בצורה  הקטיף  את  עושים  הפועלים 
ובאיסופם  בקטיף  האתרוגים,  את  יפצעו  לבל 
נזהרים לבל יגעו האחד בשני ויפסלו. מיד לאחר 
מכן עושים להם שטיפה יסודית להסיר מעליהם 
ומיד  ריסוס,  וחומרי  אבק  לכלוכים,  מיני  כל 
נכנסים לאריזה בתוך ספוג הגנה, ומשם יוצאים 

למיון ומכירה. 
הזן  בהכרת  עוד  מתחיל  האתרוגים  כשרות 
שלוש  ולחכות  שלו,  הנטיעה  עם  יחד  התמני 
מהם  נהנים  מכן  לאחר  ורק  עורלה  של  שנים 

לאחר הפרשת תרומות ומעשרות.
במיון אתרוגים, המו"צ הוא זה שבקיא ויודע 
כמה באמת שווה הסחורה של בעל הבית. הוא 
תמיד  מצליח.  לעסק  חשבון  רואה  מעין  ממש 
לבד  לבד.  ממיין  אני  שיגידו  חובבנים  יהיו 
מההפסד הכספי שהוא גורם לעצמו, הוא גורם 
יש בעיות  כי הרבה פעמים  נזק ללקוחות שלו, 
הלכתית, אע"פ שאתרוג באופן כללי נראה יפה, 
שקנה  ונמצא  במצווה  להדר  רצה  הלקוח  רק 

אתרוג ברמת כשרות דיעבד.
את  מלווה  שנים  שכבר  מחפוד,  יהודה  הרב 
מספר:  אתרוגים  במיון  מחפוד  הגר"ש  סבו 
ולימדו את  לי להגיע למכירת אתרוגים  "נזדמן 
והוא  נקי,  להיות  צריך  עליון  ששליש  המוכר 
של  העליון  השליש  על  שמדובר  חשב  לתומו 
הגזע,  עם  יחד  העץ  על  שמונח  כמו  האתרוג 
ברמת  המהודרים  האתרוגים  את  מכר  ובכך 
כשרות נמוכה והאתרוגים ברמת כשרות נמוכה 

מכר כמהודרים".
פחות,  לא  חשוב  הוא  הכשרות  נושא  כמובן 

לפי  האתרוג  הידור  רמת  את  ולהבדיל  לחלק 
חלוקה של גדרים הלכתיים, ולא לפי מראה עיני 
המתבונן בלי לראות וללמוד את הלכות אתרוג 

כמו שצריך.

אתרוגים בתקופת הקורונה

השנה הזו מיוחדת מכל שנה, משום שאנחנו 
מקומות  להרבה  להגיע  מאפשר  שאינו  בסגר, 
ולבחור מה שליבינו חפץ. צריכים להיות מהירי 
הקונה  בעיני  חן  שמוצא  ממה  ולהנות  החלטה 
הראשון בלי לחפש אולי יהיה משהו יותר טוב. 
המינים   4 קנית  על  לסמוך  כדאי  האם   

במשלוח עד הבית ?
הרב מחפוד: "צריכים לזכור הקורונה לימדה 
אותנו הרבה דברים, אחד מהם לדעת מה עיקר 
אפשר  מה  ועל  מוותרים  לא  מה  על  טפל,  ומה 
מה  האתרוגים  לגבי  וכו'.   להקל  או  לוותר 
שקונים בקופסה סגורה מבחינה הלכתית  בדרך 
כלל זה מה שמקבלים, רק הרבה פעמים האתרוג 
לא מוצא חן בעיני הקונה הן מבחינת הצורה והן 
אם  כמובן  אחר.  משהו  או  'בלטלאך'  מבחינה 
האדם  שילם  שעליו  כשרות  ברמת  לא  האתרוג 
לזכור  צריך  במקום.  אחר  ולקבל  להחזיר  יכול 
ומי  מהודרים  באתרוגים  מחסור  יהיה  שהשנה 
שיכל להשיג אתרוג מהודר עשה זאת כבר לפני 
יום הכיפורים אן כי עדיין ניתן למצוא גם היום 

אתרוגים מהודרים".
בשעת  כמו  שיישאר  אתרוג  לשמר  איך   

הקניה?
"השאלה חשובה, במיוחד השנה שמקדימים 
את קנית האתרוג. המקום הכי מצוין לאתרוגים 
הוא במקום קריר כמו חדר מקורר עם מזגן או 

ממ"ד קריר במזג אוויר ירושלמי.  
במקרר,  האתרוגים  את  שמניחים  "ישנם 
והוא  לשמש  חיצוני  בחדר  שמניחים  וישנם 
יחד עם לחות. דברים אלו מזיקים לאתרוג  חם 
ופתאום מפתיעים את הקונה והנה האתרוג אחר 

ממה שהיה נראה בשעת הקניה".
 איזה דברים נוספים צריכים שימת לב?   

"להתנהג בעדינות לאתרוג לפעמים מוציאים 
על שולחן  אותו  ומניחים  לראותו,  האתרוג  את 
מייצר  יומים  יום  שלאחר  דבר  קשה(,  )משטח 
אותם  מצמידים  או  האתרוג.  על  שחור  כתם 
עוד  עם  אותו  מחזיקים  או  בחולצה  לכפתורים 
משהו ביד ונפצע, צריכים להיזהר להניחו רק על 

משהו רך ולא להחזיק איתו שום דבר.
בשעת  גם  אותם  לדעת  חשוב  אלו  "דברים 
בחירת האתרוגים. הרבה פעמים הקונים מזיקים 
לראות  שרוצים  כיון  האתרוגים,  את  ופוצעים 
ועשים נזק והפסד רב והרבה פעמים הם אפילו 

אינם מודעים לכך".
אפשר  איך  צהוב  אתרוג  אם  להדר  רוצה   

להצהיבו?
אתרוג  את  להצהיב  אחד  לכל  ממליץ  "איני 
צריך ללמוד איך עושים זאת כיון שהדבר עלול 
תופעות  או  לעץ(  )חיבור  העוקץ  את  להפיל 

לוואי אחרות".

הרב יהודה מחפוד, שיצא עם סבו הגר"ש מחפוד שליט"א למיון אתרוגים מספר על 
הקושי שקיים השנה בשל מגפת הקורונה להשיג אתרוגים מהודרים

 הרב יהודה מחפוד עם סבו  הגר"ש מחפוד בשטח

 הוציאו אותך לחל"ת או פוטרת? 

הביטוח הלאומי

1

1

2

2
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באתר
btl.gov.il

בטלגרם
ביטוח לאומי

מידע ועדכונים אונליין בנושא קורונה תמצאו:

 אם קיבלת דמי אבטלה בזמן משבר הקורונה -
תוכל לשוב ולקבל דמי אבטלה

התנאי היחיד שהוא שהחל"ת יהיה לתקופה של 14 יום לפחות.

עליך לעשות 2 פעולות פשוטות:

 לבדוק באתר הביטוח הלאומי אם המעסיק שלך דיווח לנו 
 על הפסקת עבודתך.

 אם לא - עליך לעדכן אותנו, ולשלוח אלינו באתר
מכתב מהמעסיק על סיום עבודתך.

להירשם באתר שירות התעסוקה. 

שים   , דמי האבטלה יחושבו לפי השכר שלך בתביעה 
 הראשונה לדמי אבטלה )גם אם עברת מקום עבודה או אם

היה שינוי בשכר שלך(.

 אם לא קיבלת דמי אבטלה בזמן משבר הקורונה -
נבדוק את זכאותך לדמי אבטלה

עליך לעשות 3 פעולות פשוטות:

להגיש לנו תביעה לדמי אבטלה באופן מקוון באתר.

להירשם באתר שירות התעסוקה.

 לוודא שהמעסיק שלך שידר לנו טופס 100
עם נתוני השכר שלך, תאריך וסיבת הפסקת העבודה.

 הביטוח הלאומי
משלם לך דמי אבטלה



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!



י"ב תשרי תשפ"א 8830/9/20 בירושלים

ארבע ישיבות הפכו 
למלוניות קורונה

שר התיירות מבקר 
את חברי מפלגתו

מאת: מנדי קליין

רבות  שישיבות  לאחר  החל  הזמנים  בין 
מתווה  תחת  האחרונה  בתקופה  התנהלו 
ולאחר  הכיפורים  יום  לאחר  מיד  הקפסולות. 
בני  הביטחון  שר  שקיים  מצב  הערכת  קיום 
גנץ, הוחלט שארבע ישיבות יישארו במתכונת 
מלוניות קורונה, בנוסף לישיבות שכבר פועלות 

במתכונת זו.
מיידי  באופן  החלו  הביטחון  במשרד 
להערכות לקליטת החולים במלוניות שיוכשרו 
העורף,  מפיקוד  הדרכה  קיבלו  בישיבות  לכך. 

לאפשר  מנת  על  התאמות  לבצע  נדרשו  והן 
מגורים לטווח ארוך, כולל הספקת מזון ושאר 

הדברים הנצרכים, בפיקוח משרד הבריאות.
הישיבות שיוסבו למלוניות קורונה הן ישיבת 
הרי"ם'  'חידושי  ישיבת  בירושלים,  'חברון' 
וישיבת  בערד  שמחה'  'לב  ישיבת  בתל-אביב, 

'שפתי צדיק' בחצור הגלילית.
במשרד הביטחון מעריכים שבהתאם למצב 
כמלוניות  שיפעלו  נוספות  ישיבות  יוכשרו 
משפחות  ואף  יחדים  לקלוט  ויוכלו  קורונה 
כחיוביים  שיתגלו  החרדי  הציבור  מקרב 

לקורונה.

מאת: חיים רייך

אסף  התיירות  שר  הממשלה:  מתוך  ביקורת 
זמיר, מבכירי מפלגת 'כחול לבן' מטיח ביקורת 
מתוך הממשלה כנגד התנהלות הממשלה, בצל 

ההחלטה על הסגר. 
כתב  הכיפורים  יום  במוצאי  שכתב  בדברם 
השר זמיר כי עולים בו שיקולי פרישה ממשלה 

כשהוא לא חוסך ביקורת גם מסיעתו. 
להנמיך  שבמקום  מצטער  אני  מכל  "יותר 
בממשלה  יושבים  אנחנו  השנאה,  להבות  את 
"באפריל,  זמיר.  השר  כתב  אותן",  שמלבה 
במהלך המו"מ הקואליציוני, דיברנו על הקמת 
הימים  ברבות  הפך  זה  לאומי.  פיוס  קבינט 
חודשים  כמה  רק  אבל  דאחקות  להמון  לבסיס 
נוכח  היה  לא  מעולם  בפיוס  והצורך  חלפו 

יותר".
פצעי  כל  "את  התיירות:  כותב שר  בהמשך, 
מלמטה  הקורונה  חשפה  הישראלית  החברה 
ועד למעלה. היעדר משילות בחלקים מסוימים 
המשטרה,  של  אכיפה  יכולות  היעדר  בחברה, 
אפס ערבות הדדית בין חלקים שונים באוכלוסיה 
רבת  הזנחתה  תוצאות  שאת  בריאות  ומערכת 
השנים אנחנו רואים עכשיו, כשצוותי הרפואה 
המדהימים ומעוררי ההשראה עוד רגע נופלים 
כל  מעל  אבל  אדם.  בכח  ממחסור  מהרגליים 
אלו, ההנהגה. הנהגה שאני חלק ממנה ושעושה 
מלבד  הכל  אישית.  דוגמא  להוות  מלבד  הכל 
להיות ממלכתית ומאחדת. הנהגה שלא מתעלה 
לאומית,  באחריות  ונוהגת  הזה  הדרמטי  לרגע 

אלא מתוך שיקולים פוליטיים ציניים".
אחרת  יהיה  שזה  שהאמנתי  מודה  "אני 
ותאפשר  תייצב  הזו  הפוליטית  ושהשותפות 
ויוציאו  החברה  את  שיאחו  מהלכים  להוביל 
אותנו מהמשבר. חבריי ואני עוד לא ויתרנו על 
יומי להפוך אותה לכזו אבל אני  הניסיון היום 
מספיק.  מצליחים  לא  בינתיים  שאנחנו  מודה 
הגנה על מערכת המשפט ואכיפת החוק, הגנה 
על הזכות להפגין, ניסיון למנוע מהלכים רעים 
בקבלת  כלשהו  ושיפור  הכלכלה  בתחומי 
הניתן  ככל  רחבים  חלקים  ובייצוג  ההחלטות 
של העם בהליך קבלתן הן מנת חלקנו בינתיים 
וסיזיפית  מתסכלת  משימה  שזו  מודה  ואני 

מאד".
"אני שומע את הקולות שקוראים לנו לפרק 
את הממשלה ולהתפטר", הוסיף זמיר. "אין יום 
שהאופציה הזו לא עוברת לי בראש ומאופסנת 
בארון כשאני נזכר באלטרנטיבה. בחירות בצל 
ושות'.  נתניהו  של  מעבר  ממשלת  הקורונה. 
ופגיעה  ידועות  לא  תוצאות  השסע,  העמקת 
בחברה  העדין  החיים  במרקם  וגוברת  הולכת 
סך  על  לי  מרגישה  כבר  מהימים  שבחלק 
לי  היה  כיפור  יום  התפרקות טוטאלית. לכבוד 
שמצטברות  במחשבות  אתכם  לשתף  חשוב 

אצלי כבר תקופה".
שאני  שנים   12" זמיר:  השר  כותב  בהמשך 
לקבל החלטות  נאלצתי  פעם  ולא  ציבור  נבחר 
עבור  הנכונות  שהם  מאמונה  קונטרוברסליות 
ההחלטה  מצביעיי.  ועבור  במדינה  האזרחים 
במרחק  היא  הנוכחית  הממשלה  חבר  להיות 
הקשה מכולן אבל היא נעשתה בתום לב ומתוך 
רצון אמיתי להביא לשינוי לטובה בתקופה אולי 
שנולדתי.  מאז  ידעה  שישראל  ביותר  הקשה 
חבריי נהגו לכנות את כניסתנו לממשלה כניסה 
זה  מתחת לאלונקה, אבל אני תמיד מתאר את 
כקפיצה על רימון. משהו אינסטינקטיבי שאדם 
חי,  יברח ממנו, שאי אפשר לצאת ממנו  סביר 
יודע  אני  אחרים.  מציל  עצמה  שבפעולה  אבל 
משכנעים  אינם  הסבריי  מכם  רבים  שעבור 
על  בכם.  ופוגעות  פגעו  הפוליטית  ופעולותיי 

כך אני מבקש היום סליחה".

השר אסף זמיר במוצאי יו"כ: "הנהגה שאני חלק ממנה ושעושה הכל מלבד 
להוות דוגמא אישית. הכל מלבד להיות ממלכתית ומאחדת. הנהגה שלא מתעלה 

לרגע הדרמטי הזה ונוהגת באחריות לאומית, אלא מתוך שיקולים פוליטיים 
ציניים. "אין יום שהאופציה להתפטר מהממשלה לא עוברת לי בראש"

המועד האחרון להגשת מועמדות - יום חמישי, י״ח למרחשוון התשפ״א, 5 בנובמבר 2020

מדינת ישראל | משרד החינוך| גף פרסי ישראל

יוענקו במוצאי יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל
על הישגים למופת ומצוינות בתחומים הבאים: 

חקר מדעי החיים
חקר המתמטיקה, חקר מדעי המחשב

מדעי החיים ומדעים מדויקים

חקר המקרא
חקר העבודה הסוציאלית, חקר הקרימינולוגיה

חקר הספרות העברית והכללית
חקר מדעי המזרח הרחוק

מדעי היהדות, הרוח והחברה

ספרות ושירה עברית – יצירה, תרגום
אמנות הקולנוע

תרבות ואמנות

מפעל חיים 
 תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה 

פרס על הישגים מיוחדים

הקריטריונים להגשת מועמדות
כל תושב/ת מדינת ישראל רשאי/ת להציע מועמד/ת. לא יציע אדם את עצמו. הפרס יוענק ליחידים, או במקרים חריגים לשותפי הישג, 

אך לא לתאגידים. הצעת המועמדות תוגש על גבי טפסים של גף פרסי ישראל, בהתאם לנהלים ולהנחיות המפורטים בטפסים אלה.

למידע וקבלת טפסים ניתן לפנות אל הממוָנה על פרסי ישראל בטלפון 3935148/7- 073
www.education.gov.il/pras-israel :וכן, לאתר משרד החינוך

משרד החינוך

משרדי העירייה סגורים בחול המועד סוכות
מיום שישי, י”ד תשרי תשפ”א 2.10.20

עד ליום שבת, כ”ב תשרי תשפ”א 10.10.20.

השירותים שיפעלו כרגיל: 
שירותי התברואה, אגף אכיפה ושיטור, 

המחלקה לגננות ובשירות הווטרינרי - טיפול
בהסגר, כלבת ושיחרורם.

פינוי ענפי סכך
אגף התברואה יפנה את ענפי הסכך החל
מיום שני, כ”ד בתשרי תשפ”א 12.10.20

עד ליום רביעי, כ”ו תשרי תשפ”א 14.10.20.

הציבור מתבקש לרכז את 
ענפי הסכך בנפרד מהאשפה.

פינוי הסכך במועדים שנקבעו, 
ישמור על השכונה נקיה!

תודה על שיתוף הפעולה.
שימרו על בריאותכם

והקפידו על כללי התו הסגול
חג שמח!

לקראת החגים
חשוב שתדעו!

לפרטים נוספים: מוקד עירוני 106 
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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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דו"ח אמ"ן: שיעור 
המתים בישראל מקורונה 

גבוה מאשר בארה"ב

מאת: חיים רייך

דו”ח של אגף המודיעין בצה"ל ומרכז הידע 
ביום  שהתפרסם  בקורונה  למאבק  הלאומי 
באשר  מדאיגים  נתונים  מציג  בבוקר,  שלישי 

למצב התחלואה בנגיף הקורונה בישראל.
על פי הדו”ח, מספר החולים החדשים ליום 
ביחס  בעולם  הגבוה  להיות  ממשיך  בישראל 
את  עוקפת  ישראל  ולראשונה  לאוכלוסייה, 
מקורונה  ליום  המתים  במספר  הברית  ארצות 

ביחס לגודל האוכלוסייה.
הנפטרים  מניין  בבוקר,  שלישי  ליום  נכון 
בישראל עומד על 1,507 בני אדם, ורק בחודש 

האחרון הוא זינק בכ-500.
מקורונה  בישראל  היומי  הנפטרים  שיעור 
בעוד  איש,  למיליון  מקרים  כ-3.7  על  עומד 
למיליון  מקרים  כ-2.3  הוא  הנתון  שבארה"ב 
בני אדם. בצרפת השיעור הוא מקרה מוות אחד 
בריטניה,  כמו  ובמדינות אחרות  איש,  למיליון 
דרום קוריאה, איטליה ואוסטריה – השיעור אף 

נמוך מכך.
המגפה  כי  מזהירים,  המודיעין  אגף  מומחי 
מתפשטת בקצב עלייה מהיר בחודש האחרון. 
"קצב זה משקף עלייה רחבה בתחלואה בכלל 
הארצית,  ברמה  המגזרים  ובכל  האוכלוסייה 

ומושפע רק חלקית מהגדלת היקף הבדיקות".
החינוך  מערכת  פתיחת  כי  בדו"ח  צוין  עוד 
בקרב  התחלואה  להתפשטות  גרמה  בישראל 

בני הנוער ובכלל האוכלוסייה.
מנגיף  כתוצאה  קשה  במצב  החולים  מספר 
עלייה  תלול,  באופן  לעלות  ממשיך  הקורונה 
ויותר מפי עשרה  של כ-70% בחודש האחרון 
בשלושת החודשים האחרונים. מספר החולים 
לפני   660 לעומת  איש,   756 על  עומד  הקשים 

שבוע.
ההדבקה  במקרה  לאחרונה  הגידול  פי  "על 
במקרי  העלייה  המשך  ובפרט  החדשים 
הוא  כי  נראה  ומעלה,   60 בני  בקרב  ההדבקה 
בתקופה  משמעותית  לגדול  להמשיך  צפוי 

הקרובה", אומרים מומחי אמ"ן.
החולים  מבתי  חלק  מתריעים:  הם  בנוסף, 

מתקרבים אל סף הספיקה שלהם.
במגזר  מהנבדקים  מרבע  יותר  הדו"ח,  לפי 
החולים  מספר  לנגיף.  חיוביים  נמצאו  החרדי 
זינק  החרדיות  ובשכונות  בערים  המאומתים 
ולהערכת  האחרון,  בצורה משמעותית בשבוע 
היא  לכך  הסיבה  הבריאות  במשרד  גורמים 

תפילות ראש השנה ומעמדי הסליחות.
זינוק  נרשם  בירושלים  החרדיות  בשכונות 
בביתר  ברק,  בבני  גם  וכך  החולים,  במספרי 
עילית, במודיעין עילית ובאלעד, שבהם נרשמו 
בשבוע  אומתו  הניכר  שחלקם  חולים  אלפי 

האחרון.
רף  את  חצתה  עילית  מודיעין  למשל,  כך, 
7,000 נדבקים מתחילת המגיפה. יצוין, כי בעיר 
 8,243 כה  עד  9, התגלו  פי  תל אביב, הגדולה 

חולים.
בירושלים ישנם 7,399 חולים פעילים,  בבני 
באלעד   ,1,714 עלית  במודיעין   ,3,907 ברק 

1,123, ובביתר עלית 1,058.
שעות ספורות לפני יום הכיפורים, פרסם ראש 
לציבור,  קריאה  ליאון  משה  ירושלים  עיריית 
שאותה כינה קריאת חירום. "הנתונים שזורמים 

אנחנו  מאוד.  מדאיגים  החולים  מבתי  אלינו 
רואים את ההתפרצות הקשה שהגיעה כתוצאה 
על  וחרדים מהמחשבה  ראש השנה,  מתפילות 
כתוצאה  להגיע  שעלולה  הנוספת  ההתפרצות 

מתפילות יום הכיפורים".
לפני  קיים  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
נקבע,  במהלכם  דיונים  סדרת  הכיפורים  יום 
פעולה  תכנית  תציג  הבריאות  מערכת  כי 
לטיפול ב-1,500 חולי קורונה קשים החל מ-1 

באוקטובר.
משרדים,  מנכ"לי  שרים,  השתתפו  בדיונים 
ובכירים  גמזו  רוני  פרופ'  ישראל'  'מגן  מנהל 

נוספים.
בסגר  להמשיך  מתכוון  נתניהו  במקביל, 
תיתכן  כשבועיים  בעוד  כאשר  ימים,  כחודש 

הגדלה מסוימת בפעילות בשוק העבודה.
שגילה  בציבור  גאה  אני  ישראל,  "אזרחי 
הכיפורים.  ביום  ההנחיות  על  ושמר  אחריות 
כדי  לשעון  מסביב  לעבוד  ממשיכים  אנחנו 
כתב  בישראל",  הקורונה  מגפת  את  לבלום 
נתניהו במוצאי יוה"כ. "זה כולל הכנת מערכת 
ואכיפה  הסברה  מאמצי  לחורף,  הבריאות 
חברתי,  ריחוק  על  ושמירה  מסיכות  לחבישת 
מעבר איטי ומדורג לשגרת קורונה עם בדיקות 
רבים  וצעדים  הקשישים  על  הגנה  מהירות, 

נוספים.
שחרור   .2 סגר.   .1 הם:  שקבענו  "השלבים 
הדרגתי לשגרת קורונה עם בדיקות מהירות. 3. 
סוכה לחג,  מי שמקים  אני מבקש מכל  חיסון. 
לעשות זאת עם מסיכה ולפי כל כללי הריחוק. 

יחד ננצח את הקורונה".

עומס בבתי חולים

של  הקורונה  מחלקת  מנהל  חושן,  גיא  ד"ר 
לחדשות  בראיון  אמר  איכילוב,  החולים  בית 
את  היטב  מרגישים  הרפואי  במרכז  כי   ,12
הזינוק בתחלואה בנגיף. "אנחנו באחוזי תפוסה 
המאמץ   .95% סביב  מהשגרה,  יותר  גבוהים 
ומתגבר. מספר החולים הקשים  הולך  בהחלט 
מרגישים  ואנחנו  המונשמים,  מספר  וגם  עלה 
70- בני  הם  מהחולים  רבים  פה.  העומס  את 

מכך.  צעירים  ומיעוטם  יותר,  מבוגרים  או   60
אמר  ומורכבים",  קשים  חולים  רואים  אנחנו 

ד"ר חושן.
בימים  ממש  קרה.  בהחלט  "משהו  לדבריו: 
האחרונים התפוסות פה עלו. אנחנו רואים גם 
להילחם  ונדרשים ממש  הפונים  בכמות  עלייה 
על פינוי ושחרור של חולים למסגרות השונות, 
מול  אינטנסיבית  עבודה  עושים  אנו  למלונות. 
פיקוד העורף והחמ"לים של משרד הבריאות, 
וממש נאבקים על שחרורים כדי לפנות מקומות 

לחולים הבאים שמגיעים".
פה  נמצא  הסיבות שאני  "אחת  הוסיף:  הוא 
למסגרות  חולים  עוד  לשחרר  היא  הזו  בשעה 
מקום.  לפנות  כדי  החולים,  בית  שאינן  שונות 
מחלקת  תיפתח  הקרובים  בימים  כך,  על  נוסף 
את  הפכנו  ימים  כמה  לפני  רק  נוספת.  קורונה 
מחלקת הטיפול הנמרץ שלנו למחלקת טיפול 
ואנחנו  מיטות,  כ-18  שמכילה  קורונה  נמרץ 
בשבועיים  נוספת  מחלקה  לפתוח  מתכננים 

בישראל עומד שיעור הנפטרים היומי על כ-3.7 למיליון איש, בעוד שבארה"ב המדד 
הוא כ-2.3 מקרים למיליון בני אדם • לפי הדו"ח, יותר מרבע מהנבדקים במגזר 
החרדי חיוביים • בבית החולים איכילוב מדווחים על תפוסה של 95% במחלקת 

הקורונה • מסתמן: הסגר יוארך לחודש • ראש הממשלה הנחה את אנשי המקצוע 
לקבוע יעדים ליציאה מדורגת מהסגר

חדש!

מהפכה של
חניכיים בריאות

Protective Salt
שטיפת פה בתוספת מלח

לשמירה על בריאות החניכיים

• מכילה תמציות צמחים המסייעות
בהרגעת אדמומיות

 • מעניקה תחושת ניקיון ורעננות מוגברת
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נערך  בהחלט  החולים  שבית  כך  הקרובים, 
לקראת הגדילה בתפוסות של חולי הקורונה".

על  משפיעה  ההתמודדות  כיצד  לשאלה 
החולים האחרים – ענה ד"ר חושן: "זה אתגר 
המטרה  איתו.  מתמודדים  שאנחנו  מאוד  גדול 
להפעיל  ולהמשיך  לנסות  הן  שלנו  והמדיניות 
את כל הפעילות האלקטיבית והלא אלקטיבית 

שאיננה קורונה של בית החולים.
השירות  את  לתת  מסוגלים  אנחנו  עוד  "כל 
איך  נראה  בבוקר  מחר  אותו.  ניתן  אנחנו  הזה 
בהחלט  אנחנו  כרגע  אבל  מתמודדים,  אנחנו 

ערוכים".
לטיפול  נושאים  שורת  קבע  הממשלה  ראש 
מיידי ותוכניות העבודה בנושאים הבאים הוצגו 
הנושאים  לפי  שלישי  ביום  הקורונה  בקבינט 

הבאים:
הבריאות,  מערכת  של  הפעולה  תכנית   .1
לטיפול  הממשלה,  ראש  שהגדיר  היעד  פי  על 

מה-1  החל  בקורונה  קשים  חולים  ב-1,500 
באוקטובר.

מהסגר  מודרגת  ליציאה  היעדים  קביעת   .2
לשגרת קורונה. דיון ביעדים ובמדדים להערכת 

המצב ולבחינת המדיניות הנדרשת.
3. עדכון תמונת מצב ההצטיידות בחיסונים.

ושימוש מערך  רכישה  4. תמונת המצב של 
בדיקות מהירות.

מסכות  חבישת  בחובת  ההסברה  מיקוד   .5
וכללי הריחוק החברתי.

6. דיון ביכולות ובכלים הדיגיטליים למאבק 
בקורונה.

יכולות האכיפה, קנסות מוגדלים  7. הגדלת 
וסנקציות על הפרת התקנות.

החינוך  מערכת  להכנת  משולבת  תכנית   .8
להפעלה בצל הקורונה.

לאוכלוסיית  והסיוע  ההגנה  בתכנית  דיון   .9
הקשישים.

אמבולנס ממוגן מפני הקורונה )צילום: דוברות מד"א( 

קפסולות בכותל המערבי )צילום: קרן למורשת הכותל( 

מאת: חיים רייך

בתוך  בעולם:  להכות  ממשיכה  הקורונה 
ממגפת  המתים  מספר  הגיע  חודשים,  עשרה 
הוא  איש.  ממיליון  ליותר  בעולם  הקורונה 
מיליון  מ-32  יותר  עם  להתפשט,  ממשיך 
מאובחנים מאומתים ב-188 מדינות. במדינות 
גל  אלו  בימים  מתחולל  ישראל,  בהן  רבות, 
דעכה.  הראשונה  שההתפרצות  אחרי  שני, 
מספר  כי  הזהיר  העולמי  הבריאות  ארגון 
המתים עלול להגיע לשני מיליון בטרם יהיה 

חיסון יעיל בשוק.
הופקינס,  ג'ונס  אוניברסיטת  נתוני  לפי 
המדינה עם מספר המתים הגבוה ביותר היא 
יותר מ-200 אלף מקרים,  ארצות הברית עם 
יותר  עם  ההדבקה  בנתוני  מובילה  גם  והיא 

משבעה מיליון נשאי קורונה מאומתים.
אחריה נמצאת ברזיל עם יותר מ-140 אלף 
מתים והודו עם יותר מ-95 אלף מקרי מוות. 
בני  אלף  מ-76  יותר  כה  עד  מתו  במקסיקו 
ובאיטליה  אלף,  מ-42  יותר  בבריטניה  אדם, 
נרשמו כ-36 אלף מקרי מוות מהנגיף. מספר 
גבוה של מתים מקורונה נרשם גם בפרו, שם 
ובצרפת  אלף,  מ-32  גבוה  המוות  מקרי  סך 
ובספרד מתו יותר מ-31 אלף בני אדם מהנגיף 

בכל מדינה.
מכמה  מגיעה  מעודדת  בשורה  זאת,  עם 
מדינות אחרות שסבלו מהתפרצות מחודשת 
קוריאה  פרו,  רוסיה,  כמו  קורונה,  של 
אחרי  אך  ואוסטרליה,  קנדה  הדרומית, 
שוב  התחלואה  חדשות,  מגבלות  שהשיתו 

במגמת ירידה.

מעל מיליון מתו 
מהקורונה בעולם

מספר המתים בארה"ב לבדה חצה את רף ה-200 אלף. ברזיל במקום השני 
עם 140 אלף • עד כה נדבקו יותר מ-32 מיליון בני אדם

מהפכה של
חניכיים בריאות

Protective Salt
עם מלח אקטיבי המסייע

בעצירת דימומים

• 12 שעות הגנה מהתפתחות רובד החיידקים 
• מסייעת בשמירה על חניכיים בריאות

חדש!
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"יש לקיים את כל 
התפילות במרחב הפתוח, 
ואין לקיים כלל תפילות 

במקומות סגורים"

מאת:יוסף טולידנו

בעקבות התגברות התחלואה והעלייה במספר 
הקורונה,  מנגיף  והנפטרים  הקשים  החולים 
התורה  חכמי  מועצת  חברי  ורבנן  מרנן  יוצאים 
המועצת  נשיא  ובראשם  ש"ס  תנועת  שע"י 
שליט"א  הכהן  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן 
הלכתיות  ובהנחיות  מיוחדת  קודש  בקריאת 

ברורות לקראת ימי חג הסוכות:
על כל אחד ואחד להתחזק בכל כוחו לשמור 
ולהקפיד על כל הנחיות הבריאות אחת לאחת, 
ללא שום מורה היתר כלל, שלא יזיק ולא יוזק, 
וחלילה להגיע בזה לספק רציחה. מרנן שליט"א 
גם  הפתוח  במרחב  ורק  אך  להתפלל  מורים 
בשעת  המרחק  שמירת  על  ולהקפיד  החג  בימי 
המועצת  חברי  תורה.  שמחת  ובחג  ההקפות 
קוראים לציבור להתחזק במצוות השמחה בחג 
עמו  עולם לתשועת  בורא  לפני  ולשפוך תחינה 

ישראל, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם.
מרנן  מחזקים  המיוחדת  קודשם  בקריאת 
ורבנן שליט"א את כל הציבור הקדוש להתחזק 
בתפילה ובתחנונים לפני שוכן מרומים לישועת 
במצוות השמחה  להתחזק  ובפרט  ישראל,  עמו 
ואחד לשמוח  ומזרזים כל אחד  ומעוררים  בחג 

ולשמח את בני ביתו בימי החג. 
וכך נכתב: ״בפרוס עלינו ימי חג הסוכות, זמן 
ובשמירת  החג  בשמחת  אנו  מצווים  שמחתנו, 
החובה  עלינו  מוטלת  אלו  ובזמנים  הבריאות, 

להתחזק ולשמור שני הציוויים גם יחד". 
חברי המועצת מחדדים ומחזקים את החובה 
הברורה בשמירת כל הכללים, ומזהירים כי על 
פי דין תורה מי שאינו מקפיד נכנס בספק רציחה. 
הולכת  הקורונה  מגיפת  לב  ולדאבון  "בהיות 
ומתגברת רח"ל, ובכל יום ויום מתווספים חולים 
ה"י,  עולה  במגיפה  הנספים  מספר  ואף  רבים 
בכל  להתחזק  ואחד  אחד  כל  שעל  ברור  הדבר 
כוחו לשמור ולהקפיד על כל הנחיות הבריאות 
שלא  כלל,  היתר  מורה  שום  ללא  לאחת,  אחת 
יזיק ולא יוזק, וחלילה להגיע בזה לספק רציחה, 

כמי  תן  שלומים  ולנזהר  ולמזהיר  עוונו.  וגדול 
נהר". 

בהמשך הדברים מפרטים מרנן ורבנן שליט"א 
את ההנהגות וההנחיות כיצד לנהוג בימי החג, 
ומורים כי חובה לקיים את כל התפילות אך ורק 
התפילות  את  לקיים  אסור  וכי  הפתוח,  במרחב 
קדושה  בקריאה  "ובאנו  סגורים,  במקומות 
כל  את  לקיים  בלבבו,  ה'  יראת  נגע  אשר  לכל 
בלבד,  הפתוח  במרחב  החג  בימי  גם  התפילות 
וחבישת  מרחק  בשמירת  מצומצם,  במניין 
על המרחק  היטב  ויקפידו  כל התפילה,  מסיכה 
כלל  לקיים  ואין  וההקפות  ההושענות  בעת  גם 
"חמירא  באשר  סגורים,  במקומות  תפילות 

סכנתא מאיסורא"
לנקוט  יש  תורה  ושמחת  עצרת  "בשמיני 
במשנה זהירות, ויקפידו שלא להעביר את ספרי 
התורה מאיש לרעהו. אין צריך לומר שלא יחוגו 
ההקפות  בעת  גם  אלא  וכדו',  במעגלים  יחד 
ויכרכר  יפזז  אחד  וכל  המרחק  על  יקפידו 
במקומו בשמחה ובמחיאת כף. ועל אף אהבתינו 
ואופן  פנים  בשום  לנשק  לא   – לתורה  הגדולה 
אינו  לקצר  שאמרו  ובמקום  התורה,  ספר  את 
וההקפות  התפילות  כל  ויעשו  להאריך,  רשאי 

וכו' בזריזות ודי בזה". 
"כל  כי  הדחופה  הקודש  בקריאת  נכתב  עוד 
ורק  אך  החג  ימי  את  תחגוג  ומשפחה  משפחה 
ולהתארח  ללכת  ואין  בחיק משפחתם,  בביתם, 
אצל  וכלה  אביו  אצל  בן  לא  אף  החג,  בימי 
חמותה. ואף על פי כן, אל תעצבו כי חדוות ה' 
מעוזכם וכל אחד יראה לשמח את בני ביתו בכל 

מה שיוכל". 
המועצת  חברי  מרנן  חותמים  איגרתם  את 
בקריאה להתחזק בתפילה ובברכה נאמנה לכלל 
ערי  ובעד  עמנו  בעד  ונתחזק  "חזק  ישראל: 
אלוקינו, להתעצם בתפילה לפני אבינו שבשמים 
ויסיר מעלינו את הנגף הזה,  וישוב מחרון אפו 
לישועה  המסוגל  רבה  הושענא  ביום  ובפרט 
ותזכו  התפילות,  לקבלת  פתוחים  שמים  ושערי 
קרובה.  ולגאולה  וטובות  נעימות  רבות  לשנים 

אכי"ר. ושומע לנו ישכון בטח".

חברי  כותבים  במכתבם 
מועצת חכמי התורה: "בהיות 
הקורונה  מגיפת  לב  ולדאבון 
הולכת ומתגברת רח"ל, ובכל 
חולים  מתווספים  ויום  יום 
הנספים  מספר  ואף  רבים 
במגיפה עולה ה"י, הדבר ברור 
שעל כל אחד ואחד להתחזק 
ולהקפיד  לשמור  כוחו  בכל 
על כל הנחיות הבריאות אחת 
לאחת, ללא שום מורה היתר 
יוזק,  ולא  יזיק  שלא  כלל, 
לספק  בזה  להגיע  וחלילה 

רציחה, וגדול עוונו"

חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס בהוראה נחרצת: 

• ללא אלכוהול
• בתוספת פלואוריד לחיזוק אמייל השן

• מסייעת בהגנה מפני עששת

חדש!

מהפכה של
רעננות משפחתית

Protect & Fresh
שטיפת פה לרעננות מתמשכת

לאורך זמן
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פחות מחודשיים נותרו עד למועד הבחירות לנשיאות מעבר 
מיום  מקצין  לרפובליקנים  הדמוקרטים  בין  והעימות  לים, 
להילארי  היתרון  את  הסקרים  העניקו  אז  ב-2016,  כמו  ליום. 
וה'ישנוני'.  האנמי  ביידן  לג'ו  חסד  נוטים  הם  הפעם  קלינטון, 
בניגוד ל-2016, טראמפ קרוב הרבה יותר לסגור את הפער וגם 
הסוקרים כבר נשמרים מקביעות חד משמעיות באשר לסיכוייו 

של הנשיא המכהן לזכות בקדנציה שנייה.
הנשיא  מעמדת  להתמודדות  טראמפ  של  הגעתו  למעשה, 
המכהן פועלת לטובתו ולרעתו. לטובתו בכך שהוא כבר לא נתפס 
האקסצנטריות  האמריקנית.  הדמוקרטיה  על  ממש  של  כאיום 
הדמוקרטי  הקמפיין  את  שליוו  ההפחדה  ומאפייני  הבוטה 
בסיבוב הקודם - יתקשו להניע מצביעים הפעם. במשך 4 שנות 
כהונתו בבית הלבן טראמפ הוא אחד הנשיאים הבודדים שלא 
יצא למלחמה או למבצע צבאי של ממש, הוא הצליח לרשום 
הישגים לא רעים בכלכלה ובסך הכל קיים את מרבית הבטחות 
הבחירות. מאידך, גם ההתלהבות הרפובליקנית לחילופי שלטון 
שנרשמה אחרי שמונה שנות שלטונו של אובמה - כבר דעכה, 
במערכות  האמון  ואובדן  הקורונה  משבר  השלכות  ובצירוף 
השלטוניות, קיים החשש שתומכי הנשיא ימעטו להגיע לקלפי.

אחדים  שבועות  בתוך  לידיו  התגלגלו  טראמפ,  של  למזלו 
לסייע  שעשויות  כאלו  איכותיות,  ניצחון  תמונות  וכמה  כמה 
כזו  אחת  כוחו.  בסיס  את  ולשמור  השמרני  ה'בייס'  בקרב  לו 
איחוד  הייתה כמובן החתימה על הסכם השלום הישראלי עם 
כולל  לסרביה,  קוסובו  בין  ההסכם  גם  ובחריין.  האמירויות 
בכיוון  צעד  נחשב  לירושלים,  השגרירויות  העברת  על  הסעיף 
אמריקניים,  אוונגליסטים  מיליון  למאה  קרוב  ידי  על  הנכון 
במדינות  ניכר  רוב  ומהווים  מאסיבי  באופן  להצביע  שנוהגים 

ה'אדומות' המובהקות.
של  פטירתה  עם  נוספת,  פז  הזדמנות  טראמפ  ניצל  השבוע, 
גינסבורג,  ביידר  רות  היהודייה  העליון  המשפט  בית  שופטת 
מבין  ביותר  הקיצונית  אולי  אקטיביסטית,  ליברלית  שהייתה 
מינוי  על  להודיע  מיהר  הנשיא  המכהנים.  השופטים  תשעת 
מחאות  לקול  בארט,  קוני  איימי  השופטת השמרנית  מחליפה, 
השנייה,  הקדנציה  באובמה המקרטע של  שנזכרו  הדמוקרטים 
לאחר שאיבד את הרוב בסנאט ולא הצליח להעביר מינוי שופט 

לעליון כרצונו.
הסנאטורים  אז  שהשמיעו  בטענה  נתלים  הדמוקרטים 
למנות  נהוג'  'לא  ולפיה  להתנגדותם,  כנימוק  הרפובליקנים 
שופט בשנה האחרונה לכהונת הנשיא. האחרונים טוענים מנגד 
את  מטרפדים  היו  הכי  בלאו  וכי  מבוסס  בנוהג  מדובר  לא  כי 

המינוי בזמנו.
את  גם  שמינה  אחרי  לעליון,  השלישי  המינוי  זהו  לטראמפ 
עשרות  מזה  ולראשונה  קוואנו,  וברט  גורסץ'  ניל  השופטים 
יחסית של מעין תיקו בין הגושים,  שנים נשבר המצב המאוזן 
כששישה מבין שופטי העליון האמריקני יהיו מינויים שמרניים 
במה  האב(,  ובוש  בוש  )טראמפ,  רפובליקניים  נשיאים  של 
שעשוי להשליך גם על תוצאות ההצבעה בבחירות - אם וכאשר 
יתעוררו ערעורים או ויכוחים משפטיים על התוצאות המדויקות 

במדינות מתנדנדות או בעקבות אפשרות ההצבעה בדואר.
לסיום, נקודה קטנה להשוואה: בעוד בדמוקרטיה האמריקנית 
בית  שופטי  את  למנות  שאמור  מי  כי  לכולם  ברור  היציבה, 
המשפט העליון הם נבחרי הציבור – הנשיא בהסכמת הסנאט. 
לא  זאת, ממשלה שלמה  לעומת  שלנו,  המקומית  בדיקטטורה 
יכולה להעביר החלטות רק בגלל 'יועץ משפטי' שלא מתחשק 

לו לאשר איזה פרט. יחי ההבדל הקטן.

אבד חסיד
יום כיפור חלף עבר לו, ויחד עמו הסתיים הדד ליין המקורי 
לח"כ  המנדט  להחזרת  ישראל  אגודת  נציגי  ידי  על  שהובטח 
לשעבר אליהו ברוכי - ופתרון טרם נמצא. בדגל התורה הסכימו 
לחול  עד  היותר  ולכל  ימים אחדים,  בעוד  להאריך את המועד 
המועד, אבל המסר חד משמעי – לא נסכים לוותר על האצבע 

הנוספת בכנסת, רק בגלל התסביכים והסכסוכים הפנימיים של 
האגודאים.

מי  אין  שם  שגם  ייאמר,  החסידית  הנציגות  של  לזכותה 
שמתכוון לנצל את המצב ולחזור לימי ה60:40 העליזים, בהם 
ישראל  באגודת  הליטאיות.  הקיפוח  מטענות  להתעלם  נהגו 
מבינים היטב שהפעם האחריות עליהם ושהמצב הנתון לא יכול 
להימשך לאורך זמן. תרם לכך לא מעט האולטימטום הליטאי 
החד משמעי – אם לא יימצא פתרון במהרה, ישוב גם סגן שרת 
התחבורה אורי מקלב לכנסת, וישלח לפנסיה מוקדמת ומאולצת 

את ח"כ אליהו חסיד.
מבין שלל הרעיונות היצירתיים שהובאו כאן בהרחבה בשבוע 
שעבר, הכיוון המסתמן הוא חזרתו של ליצמן למשרד השיכון 
כסגן שר כשמעליו ימונה אחד השרים המכהנים – ככל הנראה 
שר החינוך יואב גלנט – בתפקיד השר בפועל. המתווה דומה 
למעשה לזה שנקט ליצמן למשך זמן מה במשרד הבריאות, אלא 
שהפעם נתניהו לא יוכל להחזיק את התיק, כדי להימנע מסוגיות 

משפטיות סבוכות בשל שלושת כתבי האישום שהוגשו נגדו.
למרבה הצער, במסגרת מגבלות החוק הנורבגי, כאשר מדובר 
לא  שליצמן  כך  פעמיים,  להתפטר  יכול  אינו  הוא  אדם  באותו 
יוכל לממש שוב את החוק ולהחזיר את המנדט. במקרה כזה, 
להתפטר  יכול  היה  הוא  עצמו,  השר  לכס  חוזר  היה  ליצמן  לו 
בשנית  מקומו  את  ולפנות  הנורבגי  במסגרת  שלא  מהכנסת 
יכול להיות  אינו  לטובת ברוכי, אלא שבניגוד לשר – סגן שר 
הנורבגי  החוק  במסגרת  זאת  עשה  אם  אלא  השורה,  מן  אזרח 
הנראה  ככל  יידרש  ליצמן  משכך,  ופרוש(.  מקלב  )דוגמת 

להמשיך ולכהן גם בכנסת.
ח"כ  ובשתיהן  השולחן,  על  אופציות  שתי  יישארו  משכך, 
באפשרות  בכנסת.  מקומו  את  לפנות  יידרש  חסיד  אליהו 
התורה,  דגל  לטובת  ויתפטר  מרצון  זאת  יעשה  הוא  הראשונה 
ואילו באפשרות השנייה, כאמור, הוא יפונה באונס על ידי דגל, 
באמצעות חזרתו של מקלב לכנסת. לפי הלך הרוח הנוכחי בין 
הסיעות, נראה כי הפעם לשם שינוי הדברים יקרו בהסכמה ולא 

בהסלמה.

מי במגיפה
ביום  להתפלל  הקפיד  החרדי  הציבור  של  ובניין  מניין  רוב 
כיפור לפי הוראות משרד הבריאות, בקפסולות מצומצמות או 
תחת כיפת השמיים, במנייני מרפסות וחצרות או ביחידות, איש 

איש וגילו, מצבו הרפואי והאפשרויות שנצבו בפניו.
גם מי שבחרו להתחכם להנחיות, להתעלם  כמו תמיד, היה 
בעידן  הצער,  למרבה  אדם.  בחיי  ולשחק  הזהירות  מכללי 
עשו  והתמונות  מתועד,  אירוע  וכל  מצולם  דבר  כל  הדיגיטלי, 
שוב  שחגגה  הכללית,  העיתונות  למערכות  חיש  דרכן  את 
צביעות  כמה  להיווכח  כדי  החרדית'.  'ההדבקה  את  בכותרות 
כרוכה בכותרות הללו, די לחפש בזכוכית מגדלת את ההשוואה 
המתבקשת בין מראות מוצ"ש – ערב יום כיפור ברחבת הכותל 
הכותל  את  פוקדים  שנה  מדי  )כאשר  מאדם  הריקה  המערבי 
האנרכיסטים  הפגנות  רחבת  לעומת  אלפים(  מאות  זה  בלילה 

בבלפור, מדגרת קורונה עמוסה לעייפה.
לגל  בניגוד  ושוב:  שוב  זאת  ולהדגיש  ביושר  לומר  צריך 
הראשון, אחוז ההדבקה של המגזר החרדי מתוך כלל החולים 
כרבע  עדיין,  שליש.  שני  עד  בכמחצית  נמוך  הנוכחי  בגל 
מהבדיקות הנערכות בציבור שלנו חוזרות חיוביות והמספרים 

מפחידים.
יותר מחמש מאות איש נפטרו בישראל מקורונה רק בחודש 
האחרון, כשליש מכלל הנפטרים מהמחלה מאז פרוץ המגיפה. 
פי  ועל  המיליון,  את  המתים  מספר  השבוע  חצה  כולו  בעולם 
אומדנים לא רשמיים המספר האמיתי גבוה בהרבה, בהתחשב 
במצב הטיפול והידע של מדינות עולם שלישי ובחוסר האמינות 
או  סין  כמו  שונות,  בריאות  ממערכות  המגיעים  דיווחים  של 

איראן.
מהיותר  רצחנית,  מגיפה  היא  הקורונה  שוב:  נחדד  כן  על 
בפרט   – שלה  התמותה  אחוזי  האנושות.  שידעה  מסוכנות 
יחסי  עם  'שפעת  לא  זו  לרעה.  חריגים   – מבוגרים  בגילאים 
נגיף שאינו מבחין  זהו  'הפחדה של פוליטיקאים',  ולא  ציבור' 
למפגין.  מתפלל  ובין  לספרדי  אשכנזי  בין  לחסיד,  ליטאי  בין 

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

צביעות משפטית
יותר  הידוע  ניסנקורן,  אבי  המשפטים  שר  הדברים,  בשולי 
האשים  המשפט,  מערכת  עובדי  של  הקדמי  כמגן  בתפקידו 
השבוע את החרדים בתחלואה. לאחר מתקפה רבת על דבריו, 

התקפל ניסנקורן והצטדק באריכות.
הקדים  הוא",  באשר  אדם  כל  מכבד  אני  ומתמיד  "מאז 
ההתפרצות  שמוקדי  לכך  התייחסתי  הובנתי,  לא  "אם  השר, 
לפני שבועיים היו בערים מסוימות וכעת הם בכל הארץ. חבל 
בין  לא מבדילה  הקורונה  כוונתי.  את  לעוות  מי שמנסים  שיש 
"במקום  בתוקפיו:  הטיח  וגם  התאפק  לא  ניסנקורן  מגזרים". 
כולנו  נתמקד  הכיפורים  יום  שבערב  כדאי  ולפלג,  לשסות 

בשיתוף פעולה במאבק במשבר".
בצורה  כחומה  שניצב  מי  ניסנקורן,  של  מצדו  למדי  צבוע 
את  להאשים  ולהידבק,  להפגין  הזכות  בעד  הממשלה  בתוך 
הביטוי'  'חופש  שאותו  גם  מה  אחריות.  בחוסר  החרדי  המגזר 
שעומד להם למפגיני בלפור אמור לעמוד גם למבקריו של השר 
ניסנקורן. וכי יש איפה ואיפה בזכות הביקורת על פוליטיקאים?

של  למרמס  שטיח  להיות  סיים  החרדי  הציבור  השר,  אדוני 
כל מיני פוליטיקאים כושלים. לא נסתפק בהתנצלויות רופסות 
ובסיפורי 'דבריי הוצאו מהקשרם'. מי שמשמיץ ציבור שלם, מי 
האצבע  את  אלינו  שמפנה  ומי  מחלות  כמפיצי  אותנו  שמתייג 
 – האישית  פעילותו  על  אחריות  לקחת  במקום  המאשימה 
יידרש להתנצל בפומבי, באותה במה ובאותו היקף בו נעשתה 
החרדים  לפוליטיקאים  לקרוא  מתבקש  אך  ולא,  ההשמצה. 
האותנטי  הממשלה,  ראשי  בפני  צדדי  חד  אולטימטום  להציב 

והחלופי, או אנחנו או הוא.

עליונות הנשיא

שתי אופציות יישארו על השולחן, ובשתיהן 
ח"כ אליהו חסיד יידרש לפנות את מקומו 
בכנסת. באפשרות הראשונה הוא יעשה 

זאת מרצון ויתפטר לטובת דגל התורה, ואילו 
באפשרות השנייה, כאמור, הוא יפונה באונס 

על ידי דגל, באמצעות חזרתו של מקלב 
לכנסת. לפי הלך הרוח הנוכחי בין הסיעות, 

נראה כי הפעם לשם שינוי הדברים יקרו 
בהסכמה ולא בהסלמה

על סדר היום
אבי גרינצייג

השיג כמה תמונות ניצחון. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | צילום: דוברות הבית הלבן



ערכות ביתיות להרכבה עצמית
אצלינו תוכלו להזמין

פגבורד עם 2 ידיות אחיזה אחיזות חדשות ויד 2

התקשרו עכשיו והזמינו את הערכה שמתאימה לכם!

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

טרפז לאימון נינג'ה כדורי דרגון בול נינג'ה ידיות לאימון נינג'ה

frogדגםכ trango פינגרבורד חברת HRT  פינגרבורד תאומים של חברת פינגרבורד

או על פינת אימון בבית?

ערכה ביתית לבניית קיר בולדר חולמים על קיר משלכם?
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אינפורמטיבי *

אמישראגז במבצע לוהט 
לכבוד השנה החדשה

אם אתם נערכים לסעודת חג מכובדת, מגיע לכם להנות 
מארוחה אש שתהיה מוכנה במהירות ובקלות.

במיוחד לשם כך, מציעה אמישראגז מבצע לוהט לכבוד 
השנה החדשה- מגוון 

גריליBroil king  החל 
מ1,590 שקל בלבד ובשביל 

שהחגיגה שלכם תהיה 
מושלמת- גם המשלוח 

עליהם.

אז תכינו את הבשרים ותערכו את השולחן, הסעודה הזאת 
הולכת להיות לוהטת במיוחד.

לכל שאלה המומחים של אמישראגז זמינים לשירותכם 
במספר 8628 *

תוקף המבצע עד י"ג בחשוון (31.10.2020) או עד גמר המלאי 
(המוקדם מבינהם). מלאי מינימום במבצע: 50 יח' ממגוון 

המוצרים שמוצעים. משלוח חינם בכפוף לאזורי החלוקה של 
החברה. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח 

חדש: 'כרמל ברנדי' – סדרת ברנדי 
איכותית מבית יקבי כרמל

לקראת חגי תשרי, משיקים יקבי כרמל את מותג הברנדי 
המבוקש 'כרמל ברנדי', הכולל שלושה סוגי ברנדי איכותיים: 

מותג המורשת – ברנדי 777 האהוב; ברנדי זכרון VSOP; וברנדי 
ראשון XO. שלושת מוצרי המותג הורכבו ממבחר סוגי ברנדי 

שהתיישנו שנים רבות במרתפי היקב ההיסטוריים בראשון 
לציון.

ברנדי 777

ברנדי 777 הינו הברנדי 
הראשון והמוביל בישראל, 

ויוצר לראשונה לפני כ70-80 
שנים. ברנדי 777 מיוצר 

בעיקרו מענבי קולומברד, מוסקט וקריניאן, זוקק בזיקוק רציף 
ומורכב ממספר סוגי ברנדי שהתיישנו לפחות שנתיים בחביות 

עץ אלון, ובממוצע התיישנו כ-4 בחביות, ששימשו בעבר 
להתבגרות יינות של יקבי כרמל.  

תכולה: 700 מ"ל, עם מארז אישי. מחיר מומלץ לצרכן: 150 ₪.

  VSOPברנדי זכרון

ברנדי זכרון מבית יקבי כרמל, מייצג את היקב האותנטי 

סוכות תנובה עם מוצרי פיראוס, 
נפוליאון ותנובה קולקשן!

לכבוד חג הסוכות תנובה מזמינה אתכם לשדרג את שולחן 
החג:

קונים לפחות 2 מוצרים ארוזים ממותגי גבינות פיראוס, 
תנובה קולקשן או נפוליאון

 כותבים לתנובה כיצד תשדרגו את הארוחות ושולחן 
החג עם מוצרי תנובה ושולחים בצירוף חשבונית למייל 

 .TNUVA1010@GMAIL.COM

עשרה זוכים בשובר בסך 1,000 ₪ לעיצוב שולחן חגיגי!

צירוף תמונה תגדיל את הסיכוי לזכות! 

ניר עציון RESORT נערך לקראת חג 
הסוכות באירוח מאות מחלימים במלונית

בסוכות רחבות ידיים, וסעודות חג עשירות- כך תראה חוויית 
חג הסוכות של מאות המחלימים במלונית הקורונה של מלון 

RESORT ניר עציון

לאחר רוממות ימי ראש השנה באירוח מאות מחלימים 
במלונית הקורונה, צוות מלון ניר עציון RESORT נערך 

למחלימים שישהו במלונית בחג הסוכות. 

לצד האספקה השוטפת של הצרכים השגרתיים של 
המחלימים במלונית, 

החל מארוחות ואמצעי 
תעסוקה ופנאי כדי 

להקל עליהם את 
השהיה במקום 

ולהעניק את מיטב 
התנאים להחלמה 

מהירה ומלאה, נערכים 
בניר עציון לעריכת חג הסוכות באווירה מרוממת, ברחבות 

ובהקפדה על כל פרט כדי שהמחלימים יזכו להנות משמחת 
חד מיוחדת, השוהים, למרות המרחק מהבית ומבני 

המשפחה. 

צוות המלון עמל על בניית שתי סוכות מרכזיות רחבות ידיים 
המכילות עד כ-400 אנשים וסוכות נפרדות למקפידים 

לישון בסוכה, אספקת מחזורים לתפילה בנוסחים השונים 
ותפילות חג מרוממות בליווי חזנים ובעלי תפילה. עבור 

סעודות החג עמל צוות השפים של המלון על תכנון תפריט 
עשיר, מגוון וחגיגי לסעודות החג וימי חול המועד.

עם סדרת מסירי הכתמים של טאצ'

הסדינים של הסוכה יהיו לבנים 
-גם בשנה הבאה

בניתם, ארגנתם, בישלתם, ערכתם, שמחתם, חגגתם וכמו תמיד 
– החגיגה נגמרה והעבודה נשארה. אז אחרי שנפרדתם מהסוכה, 

ארזתם את הקישוטים נשארו ה...סדינים. 

עם סדרת מסירי הכתמים  
של טאצ' תוכלו להיות 

רגועים  שגם בשנה הבאה 
הסדינים יהיו צחורים. 

כולנו מחכים לחגים, 
למשפחתיות, לניגונים 

המיוחדים, לריח התבשילים 
ובימים כתיקונים גם 

לאורחים. היופי הוא שבחג 
עצמו כולנו אפופי שמחה שלרגע מה שמחכה לנו בסופו לא 

מטריד אותנו ולא מעכיר את האוירה.

אבל כמו כל דבר טוב, גם החגים חולפים עוברים ושגרה 
מתדפקת על הדלת וזו נושאת בכנפיה שלל משימות 

הכרחיות וחשובות חלקן, כדי שנוכל בשנה הבאה  בעז"ה – 
לשוב לחגוג.

למי לא זכורה ערמת הכביסה הנערמת לה אט אט בימי 
המועד ובכלל זה הסדינים שקישטו ופיארו את סוכת החג 

וכמה חשוב לנו לשמור עליהם לבנים, בוהקים ומגוהצים – 
שיפארו לנו את הסוכה ויהיו חלק מהנוי בה, גם בשנה הבאה.

אז חשוב שכל עקרת בית תדע להצטייד בסדרת 'אוקסי 
פאוור', סדרת מסירי הכתמים  היסודית והעוצמתית של 

טאצ', המותאמת לכביסה לבנה אבל  גם לצבעונית, סדרה 
שיודעת להיות חזקה על חזקים וקוטלת 99.9% מהחיידקים. 

הסדרה מגיעה בג'ל או בתרסיס, בהרכב שמתאים לכביסה 
לבנה ומכיל מלבינים אופטיים המחדשים את הלובן ובהרכב 

שונה המתאים לכביסה צבעונית.

דגש רב ניתן על פורמולה הייחודית,   שתסייע לשמור על 
הבגד חרף העובדה שיש בה חמצן, רכיב החודר לעומק הבד 

ומשפר משמעותית את מלאכת הניקוי. נציין, שאת הג'ל 
שמים בתא אבקת הכביסה (כמות של פקק) ואת התרסיס 

מרססים על הכתם לפני הכנסה למכונה. 

לסדרת מסירי הכתמים כשרות בד"ץ העדה החרדית וניתן 
להשיגה ברשתות השיווק ובחנויות.

טאצ' קטן והבית מושלם.

שלושה מותגי קולינריה של תנובה במהלך סוכות חגיגי:

 פיראוס - המובילה את קטגוריית הגבינות המלוחות בישראל 
במגוון רחב של מוצרים המתאפיינים בסטנדרטים גבוהים של 

טעם, איכות וחדשנות.

 תנובה קולקשן- סדרת הגבינות המיוחדות הכוללת גבינות 
לבישול ואפייה, ביניהן גבינת צ'דר, ברי וקממבר, לצד פרוסות 

ופתיתי מוצרלה.

גבינות נפוליאון -גבינות השמנת  המפנקות מבית תנובה, 
במגוון טעמים . נפוליאון 

מוביל את עולם גבינות 
השמנת בישראל, הודות 

לטעם ולמרקם הייחודיים 
והמפנקים שלו, ומציע מגוון 

רחב של מוצרים ביניהם: 
נפוליאון טבעי, נפוליאון שום 
שמיר, נפוליאון זיתים,  ועוד. 

לאחרונה הושק בסידרה זו  נפוליאון בטעם טוסקנה- גבינת 
שמנת עשירה ומפנקת עם תערובת שום, פלפל ובצל.

לצורך ההשתתפות, כאמור, יש לקנות שני מוצרים לפחות 
ממותגי תנובה המשתתפים במבצע (ניתן לצרף שני 

מותגים שונים מהמותגים המשתתפים בפעילות), מצרפים 
את החשבונית – הוכחת הקניה ושולחים לכתובת הדואר 

האלקטרוני. צירוף תמונה בהם נראים שימושים במוצרי תנובה 
המשתתפים במבצע יגדיל את הסיכוי לזכות. הפעילות בתוקף 

עד כ"ג בתשרי תשפ"א. כפוף לתקנון.

מבצע החגים ממשיך:

40% הנחה על המוצר השני 
ממגוון מוצרי דבי וולף

לאור הביקוש, מאריכה דבי וולף את מבצע החגים המשתלם: 
קונים מוצר אחד ממגוון 

מוצרי דבי וולף, ומקבלים 
את המוצר השני ב-40% 
הנחה. המוצרים זמינים 

לרכישה טלפונית, עם 
אפשרות למשלוח 

עד הבית - ללא תוספת תשלום. בין המוצרים ניתן למצוא 
מגוון רחב של תכשירי טיפוח, ניקוי, הזנה, הגנה מהשמש 

וקוסמטיקה, המעניקים תוצאה מושלמת ותורמים למראה 
עור בריא ורענן.

נוסף לכך, בעקבות ההנחיות העדכניות ומתוך היכרות עמוקה 
וחיבור לצרכי הלקוחות, פתחה דבי וולף מערך ייעוץ מקצועי-

אישי, המאפשר למטופלות לקבל מענה מושלם באמצעים 
מתקדמים השומרים על בריאותם; קווי הטלפון של מכוני 'דבי 
וולף' מאוישים בכל יום וזמינים לכל שאלה ופנייה. במידה ויש 

צורך – ניתן לשלוח תמונה ולקבל הדרכה אישית לטיפול במצב 
האסתטי, כמו גם ייעוץ אישי לרכישת מוצרי הטיפוח השונים.

לפרטים נוספים, התייעצות והזמנות: 1700-500-401. 

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

כל הארוחות המוגשות במלון הינם בכשרות מהודרת של 
הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א והרב לוביץ' שליט"א, 

המוצרים בהכשר הבד"ץ העדה החרדית והרב לנדא.

מר יואל רז, מנכ"ל ניר עציון RESORT: "חשוב לנו להעניק 
לאורחים שלנו חווית חג מיוחדת, למרות ובגלל המצב בו 
הם נמצאים- חולים ורחוקים מבני משפחתם וביתם. אנו 

משקיעים מאמצים רבים לשם כך ושמחים שעלה בידנו 
להשיג את כל הנדרש כדי לספק לשוהים חוויה של אירוח 

ברמה הגבוהה ביותר עם מלוא התנאים הדרושים כדי לעבור 
את החגים בבטחה, בשמחה ובהנאה ולחוש את שמחת החג 

בהידור".

באדיבות שמרית: 

מתכון מעולה לכדורי שוקולד שכולם אוהבים
חול המועד סוכות יחגג השנה בבית. אפשר לעשות מהימים האלה לימונדה, אבל למה לא ללכת על אופציה 

מתוקה ואהובה הרבה יותר? חברת מוצרי האפייה 'שמרית' מגישה לכם מתכון פשוט וקל לכדורי שוקולד 
מעולים להכנה עם הילדים. השימוש בנטורינה העשירה בשמן קוקוס, שאינה מכילה שומן מוקשה ובעלת 
ערכים תזונתיים מוספים, הופך את האפייה לטעימה ואיכותית במיוחד לילדים ולהורים כאחד. אנחנו כבר 

בטוחים שהסגר יעבור בחיוך ואפילו ישאיר לכם זיכרון משפחתי מתוק. הנה המתכון:

שבעת ימי דג
שבעה ימי חג הסוכות עמוסי סעודות, הם הזמן המושלם למטעמי דגים, דגים הם מנה קלה להכנה ובעיקר, 

טעימה, יש רק דבר אחד שעליו חשוב להקפיד – מנה טעימה מתחילה בדג טרי באמת, ודג טרי באמת, 
מתחיל בישראל. מוגש בפניכם מתכון חגיגי שיעשיר את הסעודה בטעם נפלא, בסגולות תזונתיות ויגוונו את 

שולחן החג, בתיאבון!

בורי על הגריל

בזכרון יעקב. הברנדי מיוצר בעיקרו מענבי קולומברד 
ומוסקט, וזוקק בחלקו בזיקוק רציף וחלקו בזיקוק דודי 

מסורתי. לאחר הזיקוק, התיישן הבנרדי בחביות עץ אלון 
במשך 5 עד 7 שנים במרתפי היקב ההיסטוריים בזכרון 

יעקב. תהליך ההתיישנות בחביות עץ העניקו לברנדי עומק 
ומנעד טעמים רחב.

תכולה: 750 מ"ל, עם מארז אישי, מחיר מומלץ לצרכן 300 
.₪

XO ברנדי ראשון

מוצר הדגל של הברנדי מבית יקבי כרמל, מיוצר בעיקרו 
מענבי קולומברד ומוסקט, וזוקק בחלקו בתהליך זיקוק דודי 

מסורתי וחלקו בתהליך זיקוק רציף. לאחר הזיקוק, התיישן 
בחביות עץ אלון. המרכיב הצעיר ביותר בברנדי בן 13 שנים 

והוותיק ביותר בן כ-35 שנים.  

תכולה: 700 מ"ל, עם מארז אישי. מחיר מומלץ לצרכן 
.₪ 1,000

מסורת הברנדי ביקבי כרמל

לאורך השנים, נודעו יקבי כרמל כמומחים בברנדי, ולא 
בכדי. מסורת זיקוק הברנדי של היקב החלה לפני יותר 

ממאה שנה, ומותגי הברנדי השונים של היקב זכו בקביעות 
להערכה רבה בקרב מומחים, לציונים מובילים בתחרויות 

נחשבות והפכו ברבות השנים למהודרות אספנים נדירות. 
יקבי כרמל ייצרו אף את מותג הברנדי הראשון והמוביל 

בישראל – 777, שיוצר לראשונה לפני כ-70-80 שנים.

תהליך זיקוק הברנדי פסק, אך במרתפי היקב נותרו חביות 
עץ אלון נדירות, חלקן בנות 35 שנה, המכילות ברנדי מזוקק 

ואיכותי, שהמשיך את תהליך ההתיישנות. מחביות אלה, 
הרכיבו יינני יקבי כרמל המומחים, בניצוחו של יפתח פרץ, 

היינן הראשי, את הבלנדים האיכותיים לשלושת סוגי הברנדי 
שיוצאים בימים אלה אל מדפי החניות המתמחות.

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

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 כ"ב אדר תש"פ 618/3/20



אה... בוואט אחת!

שקע, תוך כמה זמן 
בנית את הסוכה?

גם בסוכה, שומרים על כללי בטיחות בחשמל!
בתוך הסוכה: 

 יש להשתמש בציוד חשמלי )שקעים, אמצעי תאורה, אביזרים( תיקני ותקין בלבד, שמתאים להתקנה מחוץ לבית  )מוגן מים( 
 אסור לתלות קישוטים על חוטי החשמל ובסמוך לנורות החשמל שמאירות את הסוכה

 תליית קישוטים חשמליים בסוכה צריכה להיעשות רק על ידי מבוגר
 גם בסוכה חשוב לזכור: לא ניגשים לחשמל ולמכשיר חשמלי בידיים רטובות או ברגליים יחפות!

 שימוש בכבל מאריך מותר רק בשטח הבית ו/או במרפסת הדירה
    חשוב להקפיד על תוואי נאות להתקנתו ומניעת חשיפתו לשמש, לגשם ולכל מגע

 חיבור כבל מאריך בתוך הדירה והוצאתו אל מחוץ לדירה עלול להוות סכנה בטיחותית

כשבונים סוכה: 
 אסור לבנות את הסוכה בצמוד    
    לעמודי חשמל ולארונות חשמל, 

    ואסור להשתמש בהם לבנייתה
 כשמרימים את הסכך כדי להניחו 

על הסוכה - יש להתרחק מעמודי     
חשמל ומכבלי חשמל ולהיזהר לא        

לגעת בהם     
 אסור להניח סכך על כבלי חשמל 

    ולא בקירבתם
חג סוכות שמח ובטוח 

הקורס הינו בקבוצות קטנות עם דגש ויחס אישי | קבוצה ללימוד צילום בצורה 
חוויתית ומהנה ע"י אחת הצלמות המובילות בתחום 

לפרטים והרשמה: 052-6102024

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

 

העבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il קו”ח למייל:

המסיכה מגינה עלינו ועל הסביבה 
מפני הדבקה.

קוטעים את שרשרת ההדבקה.

כולנו שומרים איש על רעהוכל ישראל ערבים זה לזה



בירושלים י"ב תשרי תשפ"א 1830/9/20
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הע

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 כתב וכתיבה

מאונך מאוזן

1. ארון בתוך הכותל,כעין גומחה סגורה בדלת בנויה בקיר. "שני __ זה בצד" 
)אהלות ו ז( )בלשון רבים(

7. החלק המזרחי,הצד במזרחו של ישוב או של מקום. "____ אשור"  )בראשית 
ב יד( )לא בלשון סמיכות(

8. גידול דוקרני העולה בגבעול או בעלה של צמח, "ל____ בעיניכם" )במדבר 
לג נה( )בלשון יחיד(

9. לא התמצא בדבר. "לא ____ בין ימינו לשמאלו" )יונה ד יא(
10. אבי אליפל אחד מגיבורי דוד. )דברי הימים א יא לה(

11. הושבה בהסגר,כליאה. "ואין ____ האמור כאן אלא לשון צרעת" )ויקרא 
רבה יז(

13. הם בעצמם,ממש הם. "___    ____  הדברים שנאמרו לו למשה בסיני" 
)פסחים לח: (

14. נתח בשר או דג נקוב ותקוע על שיפוד לצלותם באש. "אל תהי שוטה 
ב___")חולין צה: ()יחיד(

15. אחד ממיני השרף של עצי בשמים שהשתמשו בהם לפנים לקטורת על 
המזבח במשכן ובבית-המקדש. "המערכת ____ זכה" )ויקרא כד ז( )בכתיב 

מלא(
16. פנים,קלסתר פנים. "על ___ הפנים" )יבמות טז ג(

1. ביטול. "____ דכיון שעלה לא ירד" )רש"י זבחים מג.(
2. דרך,רמס,הכניע. "ה____ עמי תחתי" )תהלים  קמד ב( )בלשון עבר(

3. בדאגה,בעצבות,בצער. "הזרעים ב___ ברנה יקצרו" )תהלים קכו ה(
4. שקט! דום! אל תשמע קול! "____ כל בשר" )זכריה ב יז( )בהיפוך אותיות(

5. שם אחר במקום ישראל. )דברים לב טו( )בכתיב מלא(
6. עסק רווחי ומוצלח מאוד.   ____    _____

10. כף יד קמוצה. "שעורו כמלא ___ גדול" )כלים יז יב(
12. גרר,משך,העתיק דבר ממקום למקום בגרירה. "ו____ אתו    עד הנחל" 

)שמואל ב יז יג( )בלשון רבים( גוף שלישי,עבר(
15. רשע,זד. "כי אפס עריץ וכלה ___" )ישעיה כט כ(

בדיו, סופר, בחרט, ספר, גליון, עט, ואגרת, פרשגן, ונחתם, פתשגן, חרות, קסת, מגלה, בתער הספר

יתדגשגסנישרנמאאמא
שסנדלאנתאנאחשישתנ

אבסיתשסאריראנשסוא

סנואשואנאותגעקאתש
ונסנפדתיתראטשגיתג

נישרגאשנפתישראריש

חשגאנאשסנשתתוששיא

תנמאהיהאינשינפאנא

מדאלשרתדאשדנרתאגש

סנגיעשסנטבסשאשנשי

שמיתאנארגתגשאריתא

בסבאמאחאשנישרפשפד

ירשאאבסאנאנמאסאמא



לשבועון יום ליום דרושים: 
משרה 302 מעצב דיגיטל ל-50% משרה

משרה 304 עורך ומנהל רשתות חברתיות 
למשרה מלאה

למגזיני הרשת בתפוצות דרושים:
כתבים ועורכים בשפות הבאות:

צרפתית
רוסית
אנגלית
ספרדית

קו"ח לאימייל:
yosefshinover@gmail.com

החברה היהודית להוצאה לאור בישראל ובתפוצות בע״מ
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דירות 
למכירה

יב’ בתשרי -יד’ בתשרי תשפ”א
30/09-02/10/2020  

 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(_____________________________________________

 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 

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בבן זכאי קרוב ליהודה 
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(_____________________________________________

 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

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, 3 חדרים, 
70 מ"ר, ק"ב, חזית, 2 כ"א, 

משופצת, אופ' להרחבה, 
1,570,000, הטבה מיוחדת 

_____________________________________________)40-40(ד.ג. תיווך 050-4122744

 בבורוכוב, 3.5 חדרים, 
70 מ"ר, ק"א, סוכה, מעלית, 

ממ"ד וחניה, 1,510,000, 
הטבה מיוחדת ד.ג. תיווך 

050-4122744)40-40(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

חג שמח! 
לכל לקוחותינו

וברכהולכל בית ישראל
הארצי

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

מגדל העמק 

4-4.5 חדרים
 מציאה! במגדל 

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

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

דופלקסים
 חייבת להימכר!!! 

בטרומפלדור, דופלקס מחולק 
חדיש, חייב להימכר, מעלית 

שבת, מתאים ל- 2 משפחות, 
 050-6610501 2,250,000

_____________________________________________)40-40(סתיו

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

1,730,000 ש"ח
_____________________________________________)40-40(050-6610501 סתיו

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

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)40-40(ש' בלבד!! 050-4811122

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בהרצל )ליד לומז'(, ק"ק, 

3 חדרים במקור, 80 מ"ר, 
משופצת, 1,240,000 ש"ח 

_____________________________________________)40-40(סתיו 050-6610501

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

_____________________________________________)40-40(050-6610501 סתיו

דירות 
להשכרה

בני ברק 
4-4.5 חדרים

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

5,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)35-35(_____________________________________________

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

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

3-3.5 חדרים

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

יחידות דיור

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

_____________________________________________)37-40ש(חשמל 054-4400074

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

מוארת, מטופחת, 
ממוזגת, מיידי, 4,800 

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

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

_____________________________________________)37-40ל(ארנונה 052-7649863

 להשכרה בבני ברק, רחוב 
עוזיאל, יחידת דיור מושקעת, 
2 חדרים, מרוהטת קומפלט, 

יפיפייה, ממוזגת, מיידי
054-3555437)40-40(_____________________________________________

 בפרדס כץ, יחידה חדשה, 
מרוהטת ויפיפיה, 30 מ"ר + 

15 מ"ר חצר, מושקעת, ק"ק, 
_____________________________________________)39-40ש(מיידי 052-7155122

 2 חד', גדולה במיוחד, 
ביהודה הלוי/רבי עקיבא, 

_____________________________________________)40-41ל(מיידית 052-7679254

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

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

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

 דרושה דירה לקניה באזור 
אדמור מגור מינימום 140 מטר 

_____________________________________________)38-39ח(054-8467282

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

_____________________________________________)39-40ח(מתיווך 054-7938941

 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

 בכפר גנים א', חפץ 
מרדכי 18, 4 חד', ממ"ד, 

מ"ש, 2 חניות, 2 מחסנים, 
מושקעת, 2,050,000 

ש"ח. 054-4713518
054-4723517 תיווך 

_____________________________________________)40-40(חניתה ילין 

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

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

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

 פרויקט של 50 דירות 
יוקרה בדרום תל אביב כולל 
היתר ביד, ליזמים וקבלנים 

בלבד פולטוב נכסים
052-3646632)39-50(_____________________________________________

 דירות להשקעה בצפון 
- יוקנעם ועפולה, החל מ- 

500,000 ש"ח, תשואה גבוהה 
052-3503504)40-40(_____________________________________________

■ 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

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

_____________________________________________)25-39ש(050-6901390



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

לפרסום
03-6162228

יב’ בתשרי - יד’ בתשרי תשפ”א   30/09-02/10/2020

 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

 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

יבניאל

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

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

 "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

 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

 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(_____________________________________________

 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

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

054-6287000)35-38(_____________________________________________

 התפנו מספר 
קמפוסים בבני ברק 

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

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

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

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(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

מתאים לזוגות / משפחות, עד 
60 איש, סנוקר, טניס, בריכה 

_____________________________________________)7-6/21ש(וג'קוזי 052-8860953

צפון

 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

 "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

 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

 "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

 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

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

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

 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

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

_____________________________________________)37-46ש(קרוב לציון 052-2276532

 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

 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(_____________________________________________

 "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

 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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

עובד עם פרי הרץ שלמה סיקסט

סוכן השכרת רכב 
בארץ ובחו"ל

מבצע 10% הנחה
מרכז הזמנות ארצי:

0527123419 | 0505765449

 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

■ 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

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

 אבדה שקית באוטובוס 
קו 140 בב"ב, השקית כוללת 
2 מכנסים ומכשיר מפיץ ריח 

_____________________________________________)35-36ל(052-7689556/8

 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(_____________________________________________

 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 ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה!
_____________________________________________)38-30/21ש(052-7674348

 אבד תוכי האכלת יד מסוג 
_____________________________________________)39-40ח(קניור 054-8445564

 לפני כחודש נמצאו 
תכשירי טיפוח ניתן לקבלם 

עפ"י סימנים לנייד
_____________________________________________)39-40ח(054-8442460

 נמצאה שקית אפורה עם 
בגדי נשים בירושלים בכניסה 

לעיר לכיוון רמות
_____________________________________________)39-40ל(055-6783658

 אבד צמיד זהב משובץ 
יהלומים בבני ברק

050-4155564)39-40(_____________________________________________

 דרוש חוט לכריכת ספרים 
לא חדש בטלפון

_____________________________________________)40-41ח(055-6766383

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)40-41ח(ב"ב 054-8412976

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה ארון ספרים + ספה 

_____________________________________________)40-41ח(לסלון 054-8434129

 בבין הזמנים לקחתי 
כבלים מאברך בירכא ולא 
_____________________________________________)40-41ח(החזרתי לו 054-8410167

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

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)07-06/21(_____________________________________________

 דרוש מחשב במצב טוב 
למסירה בבני ברק

_____________________________________________)38-39ח(054-8414989

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)38-39ח(ילדים 050-6651365
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 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

 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

 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
 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

תינוקות

5 כיסאות כתר בצבע לבן 
ושחור )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 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

 4 כסאות לסלון 200 לכל 
כסא 03-6196964

_____________________________________________)38-39ח(054-7773591

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

ם
אי

קור
 1,000,000 

ם 
מילי

 10 
ל          וברכה

מז
 

03-6162228

 סליסר חדש רדד סולתם 
_____________________________________________)39-40ח(80 ש"ח 053-3155415

 למכירה מכונת כביסה 
קריסטל פתח עליון במצב טוב 

תקינה 400 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(054-3146727

 למכירה מכונת תפירה 
מצב מצוין ב- 150 ש"ח טל': 

_____________________________________________)39-40ח(052-5173714

 למכירה מעבה של מזגן 
אלקו 3.5 כ"ס 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(050-6776841

 למכירה מזגן 1 כ"ס 
פאמלי מצב טוב מאוד 300 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 050-6776841

 LG למכירה מזגן 
1 כ"ס מצב מצוין 400 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(050-7426063

 3 שעוני חשמל דיגיטלי 
חדש באריזה חברת ווגה 330 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-2786557

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 120 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)39-40ח(054-4443635

 מזגן חלון 1.4 לסוכה 500 
_____________________________________________)39-40ח(שקל 050-4128920

 מסך דק 20 אינץ 150 
_____________________________________________)39-40ח(שקל 050-4128920

 RAM 2 מחשב נייד 
זיכרון 15 אינץ ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-7154435

 מכשיר רול להסרת שיער 
+ שעווה + רצועות 100 

_____________________________________________)39-40ח(054-8517978

 ארון אמבט איכותי באורך 
מטר + כיור יפה תואם 399 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 050-6907470

 שולחן פלסטיק לילדים 
חברת כתר 30 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 שולחן מתקפל מעץ 
לסוכה 280 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(052-7425106

 מיטת "היי רייזר" / 
כורסא בודדת שמור וטוב 500 

_____________________________________________)39-40ח(כ"א 054-8439156

 שולחן+ 6 כסאות חדשים 
לסלון, אפש' כ"א בנפרד וכן 
_____________________________________________)36-39(ארון ספרים. 052-4227714

 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

 מיטת תינוק איכותית 
_____________________________________________)39-40ח(מעץ 199 ש"ח 054-4381651

 לול איכותי מעץ 199 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(054-4381651

 מגן לעריסה/לול 20 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 עגלת בלוברי בורדו 
2 מצבים שכיבה + טיולון 
במצב מצוין!!! 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-8449969

 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

 מעוניין לקנות אופניים 
חשמלי במצב טוב

_____________________________________________)35-36ח(053-3117750

 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

 למכירה מצלמת קנון 
מצב חדש ב- 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)40-41ח(054-3605344

 סליסר מקצועי שמסתובב 
רדד סולתם 70 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 4*3 ס"מ 30 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(058-3233170

 תנור 2 תאים וגז של 
חברת prince502 במצב טוב 

_____________________________________________)40-41ח(400 ש"ח 052-7127207

 מאוורר על עמוד יציב 
וחזק תעשיתי 400 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7127207

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 120 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)40-41ח(054-4443635

 בלנדר יד גרץ חדש באריזה 
_____________________________________________)40-41ח(50 ש"ח טל': 052-8380655

 מסחטת פרות/
ירקות קשים של חברת: 

Healthyjuicer אמריקאית 
חדש באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-8380655

 מחשב נייד מסך 10.1 
LENOVO ב- 450 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(טל'": 052-8380655

 למכירה מצלמת פנסוניק 
LUMIX חצי מקצועית 
חדשה באריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8464909

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 תוצרת זק"ש 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-3463482

 מצנם 2 פרוסות תקין 50 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח 052-3463482

 כירים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-3463482

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
I30-2010 + פלסטיקה )חדש 

באריזה( 200 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-3463482

 למכירה מכונת תפירה 
מצב מצוין ב- 150 ש"ח טל': 

_____________________________________________)40-41ח(052-5173714

 מחשב נייד אסוס 10.1 
אינץ' במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-7154435

 מצלמה דיגיטלית חדשה 
HD/20 מגה פיקסל + מטען 

_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח 052-7154435

 תנור חימום חדש )בני 
ברק( 120 ש"ח בלבד

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
חדש )בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 מאוורר עמוד חדש )בני 
_____________________________________________)40-41ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG )בני ברק( 

_____________________________________________)40-41ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 lavamat מכונת כביסה 
7 ק"ג במצב מצויין )בני ברק( 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT במצב פנטסטי )בני 

ברק( 120 ש"ח בלבד
_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 מייבש שיער מקצועי 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( 250 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 AEG מכונת כביסה 
5 ק"ג פתח עליון )בני ברק( 

_____________________________________________)40-41ח(450 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 PHILIPS שואב אבק 
1600W )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)40-41ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 70 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)40-41ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)40-41ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 למכירה מכונת כביסה 
קריסטל פתח עליון במצב טוב 

תקינה 400 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-3146727

 תמונת גובלאן 50*60 
_____________________________________________)40-41ח(ס"מ 50 ש"ח 050-6245339

 פינת אוכל + 6 כסאות 
מצב מצוין 250 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-6245339

 שולחן כתיבה )כחדש( 
_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח 050-6245339

 למכירה מזרון קפיצים 
גודל 2*1.60 מטר יוקרתי 280 

ש"ח כולל הובלה בני ברק 
054-5889418 או

_____________________________________________)40-41ח(052-5737813

 למכירה מכתביה מצוינת, 
מגירות נשלפות, שמנת ורוד 

400 ש"ח מ- 16:30
_____________________________________________)40-41ח(052-7645843

 מיטה זוגית + מזרון 
חדש 400 ש"ח 03-6191468 

_____________________________________________)40-41ח(054-7773591

 שידה לבנה + מראה 400 
_____________________________________________)40-41ח(03-6191468 052-7698994

 4 כסאות לסלון כל כסא 
200 ש"ח 03-6191468

_____________________________________________)40-41ח(052-7698994

 מזרונים קפיצים לחדר 
_____________________________________________)40-41ח(שינה 200 052-7698994

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני )לספות( 
מעץ טבעי 70*140 )בני ברק( 

_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני 
_____________________________________________)40-41ח(ברק( 280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(175 ש"ח 054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר בצבע לבן 
ושחור )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 ארון ספרים יפה במיוחד 
32*90*160 300 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח כ"א 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 כורסת יחיד נוחה במיוחד 
)בני ברק( 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 מיטת שידה מתקפלת 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 מיטה מתקפלת חדשה 
באריזה! לסוכה! 250 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-5981054

 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

5 כיסאות כתר בצבע לבן 
ושחור )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 2 כורסאות עור אמיתי 
עץ מלא בצבע חום 200 כ"א 

_____________________________________________)37-38ח(050-4146777

 שולחן מעץ כחדש מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(052-6140800

 כסאות פינת אוכל מרופד 
כחדש צבע חום כהה 130 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-6140800

 שולחן כתיבה / מחשב 
עם מדפים מצב מצוין 100 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7647633

 שולחן אוכל נפתח מצב 
מעולה ב- 210 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-8463860 053-3180305

 מיטה ספפה במצב 
מעולה צבע בורדו 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בלבד!! 054-8430684

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח כ"א 054-7216671

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

_____________________________________________)37-38ח(052-2437292

 פינת אוכל + 4 כסאות 
_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח 050-6245339

 שולחן כתיבה 100 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-3337530

 שולחן כתיבה 70 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(ב"ב 058-3265087

 שולחן סלוני לבן בוהק 
עם מגירות 300 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-8475855

 בהזדמנות, ספה סלונית, 
נוחה, מפוארת, כחדשה

_____________________________________________)37-40ל(050-6823616

 אמבטיה לעגלת ממס 
אנד פפס ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4158480

 כיסא לרכב ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(050-4158480

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופניים מצב חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8464909

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 עריסת נדנדה )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(50 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 054-7216671

 עגלת תאומים )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(300 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה 
כחדשה )בני ברק( 130 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(בלבד 054-7216671

 כסא תינוק איקאה במצב 
מעולה רק 70 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-8430025

 עגלת טיולון חברת גיקו 
צבע אדום 70 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 מגן לעריסה 20 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 לול מפלסטיק כולל מזרון 
70 ש"ח באלעד
_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 עגלת תינוק חדשה ב- 
_____________________________________________)40-41ח(300 ש"ח 052-7127207

 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

 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

כללי

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 למכירה מכשיר כשר, 
E1200, בבני ברק, 120 ש"ח 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 טלפון סמסונג גלקסי 
טרנד פלוס S7580 מצב טוב 

_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח 052-8380655

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

 סט משניות "קהתי" 
מחולק, בכריכה רכה, 300 

ש"ח, חדש לגמרי
054-8476500)39-42(_____________________________________________

 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

 260 מ"ר בד קטיפה 
מיוחד, לכורסאות עתיקות, 

70 ש"ח למטר 050-2546021 
_____________________________________________)37-40ל(יעקב

 לגבר-נער-צבע שחור 
בלוד! נעלי נייק מידה 39 

חדשות בקופסא, 150 
ש"ח + בולם זעזועים + 

_____________________________________________)34-37ש(כרית אוויר 054-8527470

 לרגל מעבר! כל 
תכולת הבית: מקרר, מ. 
כביסה, סלון, פינת אוכל, 
_____________________________________________)29-43ש(ועוד הרבה 054-9776977

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה ב- 120 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4158480

 ברז אמבטיה )סוללה( 
חם קר חברת מדגל 150 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8430025

 חליפת גבר מידה 50 גוון 
אפור כהה נלבשה פעם אחת! 

_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח 054-8430025

 פיטום הקטורת על קלף 
+ למנצח + נרתיק )הכל 

חדש( 470 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(054-8430025

 אשת חיל על קלף + 
מסגרת כתב נאה במיוחד 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-8430025

 מזוזה מהודרת גודל 25 
ס"מ למבינים! 500 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8430025

 אורגן דגם 40FE של 
YAMAHA ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(050-6245339

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 50 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(050-6245339

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח ליח' 050-6245339

 שטיח סלון גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(050-6245339

 למכירה קולר למיזוג סוכה 
03-6191468 500

_____________________________________________)40-41ח(052-7698994

 מכשיר סודה מצב מצוין 
ב- 150 ש"ח טל':

_____________________________________________)40-41ח(052-5173714

 צמיגים וג'אנט לאופניים 
מס' 26 ו- 20 )ראלי( 30 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(ליח' 053-4182563

 ספר קומיקס המסע/
השחקן 25 ש"ח כ"א

_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
_____________________________________________)40-41ח(חדש 250 ש"ח 053-3155415

 הרש"ר הירש על התורה 
חדש באריזה! 250 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-5981054

 למכירה חצובה למצלמה 
חדשה באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8464909

 מסגרת תמונה דיגיטלית 
קודק באריזה להצגת אלפי 

תמונות מתחלפות 250 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(058-3233170

 2 כלובי אוגרים ומחבר 
ביניהם, שק נסורת וציוד 320 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 058-3233170

 גיטרה קלאסית מצב טוב 
_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח 052-7687807

 2 מסגרות משקפי ראיה 
)חדשות( 100/200 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-3463482

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש הכולל 
4 גלגלים + 2 מעצורים )בני 

_____________________________________________)40-41ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 גימבוי במצב טוב עם 
כ- 400 משחקים 150 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-7154435

 למכירה בהזדמנות 
אקווריום כחדש 30 ס"מ רוחב 

כולל כל הציוד 300 ש"ח מ- 
_____________________________________________)40-41ח(16:30 052-7645843

 גלגל קידמי לחשמליות 
מעצור דיסק 20 אינץ 40 שקל 

_____________________________________________)40-41ח(054-6838654

 גלגלים אחוריים לאופני 
ילדים 18 16 14 אינץ 15 שקל 

_____________________________________________)40-41ח(054-6838654

 צמיג לאופני מירוץ 700 
_____________________________________________)40-41ח(ב- 15 שקל 054-6838654

 גאנט 24 אינץ קידמי 15 
_____________________________________________)40-41ח(אחורי 20 שקל 054-6838654

 גלגל קידמי ראלי 20 אינץ 
ציר עבה 15 שקל

_____________________________________________)40-41ח(054-6838654

 אופני BMX )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(175 ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 40 
ש"ח מקל הליכה לקשיש/ה 

עם בסיס תומך 70 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
תוצרת ANGELS' )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 ילקוט לבית הספר חדש 
של גל-גב הכולל ידית טרולי 

+ גלגלים )בני ברק( 120 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(054-7216671



יב’ בתשרי - יד’ בתשרי תשפ”א   430/09-02/10/2020 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

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 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

 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

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
בר

וג
ם 

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

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(_____________________________________________

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

מהפכני, רווחים גבוהים, ליווי 
צמוד, לפרטים דינה

050-4103985)33-40(_____________________________________________

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391

 מעוניין לישון עם זקנים 
מ- 12 בלילה עד 5 בבוקר 

_____________________________________________)36-37ח(פעם בשבוע, 052-7396092

 למזנון חלבי בב"ב, 
דרוש עובד רציני ואחראי, 

_____________________________________________)38-41(לפרטים: 054-8479820

 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

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

 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

 מראה חדשה 60*60 70 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7188017

 מטאטא הפלא 40 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-7188017

 דרושים מתרימים לערב 
יוה"כ, אחוזים גבוהים

_____________________________________________)39-39ל(054-8412245

 מיידי, בב"ב, תחזוקן חרוץ 
ומקצועי באינסטלציה, חשמל, 
ביוב, דלתות ועוד. אמין, מסור 
ויעיל. 6 ימים בשבוע, 5 שעות 

בבוקר. גמישות לתוספת 
שעות בזמני עומס. 39 ש"ח 

_____________________________________________)39-40(לשעה. לפרטים 073-2757421

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)39-40ח(052-3595314

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)39-40ח(שעות 054-7938941

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(120 ש"ח 054-7216671

 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

 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

 ספרי קריאה לילדים 
סיפורי צדיקים 10 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 צלחות רדד סולתם ל- 6 
סועדים לבן פס כסף מהמם 

_____________________________________________)39-40ח(150 ש"ח 053-3155415

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
_____________________________________________)39-40ח(חדש 150 ש"ח 053-3155415

 XL מעיל צמר ארוך מידה 
לאישה 90 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חדש קסטרו 40 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 משחק אוניברסיטה 
מתאים לגן חובה 30 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(052-7426106

 מנורת לילה 150 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(052-7426106

 כלי קריסטל 150-300 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-7426106

 2 מגבעות ראש לגברים 
כחדשים מידה 54 של ברון 

כובעים 250 ש"ח לכל אחת 
_____________________________________________)39-40ח(054-2941433

 דפנות לסוכה גודל 
2.10/80 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)39-40ח(054-8487627

 שטיח בלגי פרסי יפיפה 
_____________________________________________)39-40ח(500 ש"ח נייד 052-3543919

 סט 2 מזוודות אדומות 250 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח נייד 052-3543919

 למכירה כיור מטבח 
איכותי מידות קטנות כחדש 

_____________________________________________)39-40ח(מחיר 500 ש"ח 050-8557339

 נגן DOQO בלי מסך בלי 
רדיו + אוזניות מטען חדש 30 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-7154435

 ברז ברבור למטבח 
ROCCO נשלף חדש ספרדי 

_____________________________________________)39-40ח(400 ש"ח 054-8459092

 כינור גודל 1/2 חדש 
לגמרי נקנה ב- 500 ב- 350 

_____________________________________________)39-40ח(054-8417978

 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

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין לעבוד 

כשכיר/אפשרי לפי שעה, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

 אברך מנקה נקיון יסודי 
בניינים, בתי כנסת ועוד, 

בבני-ברק, המלצות בשפע, 
_____________________________________________)36-37ח(054-8597076

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

 דרושים עובדים 
למאפיית מצות בכפר 

_____________________________________________)40-43ש(חב"ד 058-7701005

 חרדי, המון ידע וניסיון 
בכביש, 33 + רישיון משא 12 
טון + מלגזה + מכונה ניידת 
+ קטנוע 33 כ"ס + ציבורי 

פנוי לזמני/קבוע, בכל תחום 
_____________________________________________)40-41ח(בירושלים 052-7197544

 חרדי, 30, פנוי לכל 
הצעות עבודה, ניקיון ומטבח 

בישיבה, יידע נרחב, אפש' 
מיידית, עדיפות בי"ם אריה 

_____________________________________________)40-41ח(050-5624966

 ניקיון בתי כנסת ובתי 
מדרש חצרות גנים בניינים וכו' 

_____________________________________________)40-41ח(052-7154435

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)40-41ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מווזדה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(70 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-7216671

 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

 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

 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

 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

 ספרי לימוד למכירה 
לכיתה ד' נכון ונבון 10 ש"ח 
NEXT STOP חוברת 15 

ש"ח דקדוק בדרך הקלה 15 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-8452546

 למכירה ילדותינו לכיתות 
ב' וד' 23 ש"ח כ"א

_____________________________________________)37-38ח(054-8452546
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