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 פרופ' נחמן אש | צילום: דוברות המשרד

אבי גרינצייג

המריצה נוסעת
בשנה  הטובות:  בבשורות  נפתח 
התחבורה  תפעל  הנראה,  ככל  הקרובה, 
הציבורית בשושן פורים בירושלים. מצד 
החרדי  שהציבור  שהתעריף  יתכן  שני, 
הזה,  ה'הישג'  עבור  ישלם  ועוד  שילם 
יהיה גבוה מדי. 'ממשלת השינוי והריפוי' 
תקדים,  חסרת  אגרסיביות  מפגינה 
סדר  על  המקודמים  הנושאים  כשמרבית 
היום כוללים פגיעה ביהדות, בהלכה או 

במגזר החרדי והדתי.
גולת הכותרת, בינתיים, היא החלטתו 
ליברמן לבטל את  איווט  של שר האוצר 
שהוריהם  לילדים  היום  מעונות  מימון 
לא מציגים "מיצוי כושר השתכרות". או 
בתרגום חופשי, פגיעה ישירה בחשבונות 
אברכים  משפחות  אלף  כ-18  של  הבנק 
ילדים קטנים, בהן אב המשפחה לא  עם 
השתכרות'  כושר  ש'ממצה  כמי  נחשב 

בשל היותו אברך.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

התחלואה ממשיכה לעלות ● מנכ"ל משרד הבריאות הנכנס פרופ' נחמן אש:

"כל עוד המגמה בעלייה אני לא 
יכול להגיד שהקורונה בשליטה"

730 איש חולים חדשים אובחנו ביממה האחרונה  נתון מדאיג: מתוך 45 חולים קשה שמאושפזים בבתי 
החולים, 25 מתוכם מחוסנים  לפי מודל הרמזור – חמישה יישובים דומים ועוד שישה כתומים  ובניגוד לעמדת 

"פייזר" ישראל היא המדינה הראשונה בעולם שמחסנת חלק מתושביה במנת חיסון שלישית | עמ' 6

המקורב של 
בוגי יעלון 

שחשוד בריגול 
לטובת איראן

ביהכנ"ס הראשון 
בקיבוץ של 

'השומר הצעיר'
חרף המתנגדים מבין חברי הקיבוץ, ידם 

של התומכים הייתה על העליונה והשבוע, 
באישור של חברי ועד קיבוץ זיקים הונח 
קראוון מיוחד אשר ישמש כבית הכנסת 

עבור תושבי הקיבוץ | עמ' 8

החשד:

היוזמה

| עמ' 8

במיתת נשיקה: הסופר 
והמחנך הרב שמואל רוט ז"ל

דורות של ילדים ובני נוער גדלו על סדרת הספרים המיתולוגית של הרב 
שמואל רוט ז"ל שכתב בשמו הספרותי שמואל ארגמן  ביום שלישי בבוקר 

הלך לעולמו בפתאומיות בגיל 77 מי ששימש כמחנך בתלמוד תורה והיה 
אמן הסיפורת החרדית שספריו נכנסו לכל בית חרדי  "הקב"ה זיכה אותי 
לכתוב ספרי עלילה ולכתוב גם ספרים תורניים, אבל אני יהודי כמו כולם", 

הוא  אמר בראיון ל"קו עיתונות" לפני 5 שנים | עמ' 16

אמן הסיפורת החרדית ומחברם של עשרות רבי מכר הלך לעולמו 

יבוטל איסור השחיטה היהודית 
וברית המילה בסלובניה

ראש ממשלת סלובניה מתחייב

ראש ממשלת סלובניה שהחל מהחודש מכהן כנשיא התורן של האיחוד האירופי היה 
אורח הכבוד בכינוס של 'ועידת רבני אירופה' שהתקיים בשטרסבורג | עמ' 17 

"וציוויתי את ברכתי"
סיפור של השגחה פרטית מופלאה של 
החקלאי רונן ניסימיאן שתחילתה לפני 

ארבע שמיטות בחדרו של מרן ראש הישיבה 
־הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, שנמשכת למע

שה עד עצם היום הזה | עמ' 10

רוצים לזכות ברכב
אאוטלנדר 7 מקומות?

חפשו את פרסום מבצע הקיץ 

    הגדול של 

ט.ל.ח | בהתאם לתקנון כפי שמופיע בסניפים ואצל עורך ההגרלה 

כנס הוקרה והיערכות עם גבאי 
הצדקה לקראת חגי תשרי 

תשפ"ב | עמ' 4

קופות הצדקה 
נערכות 

לחגי תשרי 



 אצלכם
בתיבות דואר.

תושבי אלעד

ניתן להשיג במשרדי העירייה ובמשרדי המתנ"ס

ב"ה



חכם
בשבת ובחג, 

תענוג!

לא משלמים
על שבתות וחגים

משלמים תביעות 
הכי מהר בישראל

אפשרות 
לרכישה אונליין

לקוחות  
לא נסעתם, לא שילמתם
ב-AIG לא משלמים על ביטוח הרכב בשבתות וחגים

התקשר עכשיו ונציג שירות מקצועי ייתן לך הצעה משתלמת
1-800-400-400

www.aig.co.il
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בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

כנס הוקרה והיערכות עם גבאי הצדקה לקראת חגי תשרי תשפ"ב
מאת: אלי כהן

השבוע  לעתיד.  ומתכוננים  העבר  על  מודים 
החסד  לקופת  הוקרה  כינוס  באלעד  התקיים 
והקהילות  ארגוני החסד  ולגבאי  וברכה"  "טובה 
שהיו שותפים בחלוקה הגדולה של "קרן ישראל 
עמך" לקראת חג הפסח, ובמקביל החלה היערכות 

לקראת החלוקה לחגי תשרי הבעל"ט.
"אני שמח שהצלחנו, בסיעתא דשמיא, להביא 
את שמחת חג הפסח לכל משפחה בעיר ובעזרת 
עוז,  וביתר  שאת  ביתר  שוב,  זאת  נעשה  השם 

לטובה"  עלינו  הבאים  תשרי  חודש  חגי  לקראת 
פרוש,  ישראל  הרב  אלעד  העיר  ראש  אמר 
ארגוני  גבאי  מ-150  יותר  חלק  נטלו  בו  בכינוס 
לחלוקה  שותפים  שהיו  בעיר  והקהילות  החסד 
הגדולה שנערכה בערב חג הפסח שעבר, בה זכו 
לקבל למעלה מ-1,800 משפחות, עזרה כלכלית 
להוצאות החג בסכום מצטבר של קרוב לחמישה 

מיליון ש"ח.
"קרן  ידי  על  שאורגן  בכינוס,  הכבוד  אורחי 
העולמית  החסד  קופת  נציגי  היו  עמך"  ישראל 
"טובה וברכה" של הנגיד הרב יואל ישראל זופניק 
- מנכ"ל הארגון בישראל הרב יעקב וינגרטן ובנו 

הרב שמחה, המנהל האזורי. 
ראש העיר הודה לאורחים על התרומה הגדולה 

של מיליוני שקלים, שאפשרה חלוקה המתבצעת 
כרטיס  מקבלות  המשפחות  כאשר  כבוד  בדרך 
אשראי נטען שבעזרתם ערכו את קניותיהן לקראת 
החג במגוון רשתות המכבדות את הכרטיס והביע 
הערכה למנהלי וגבאי ארגוני החסד והקהילות על 
העירוני  ולצוות  הגדול  במבצע  הפעולה  שיתוף 

שניצחו על המלאכה. 
לגבאים  רישום  התקיים  הכינוס  בסיום 
הבאה  החלוקה  לקראת  להצטרף  המעוניינים 
שתתקיים אי"ה לפני חגי תשרי תשפ"ב, להקלה 
הוצאות  עם  בהתמודדות  העיר  משפחות  על 

החגים.

קופות הצדקה נערכות לחגי תשרי 

מאת: אלי כהן

מקום  בכל  קיימת  המתמודד  הנוער  בעיית 
ובצפת שמעו על דרכי הטיפול באלעד וביקשו 

ללמוד  על כך ביום עיון מיוחד.
עם  ירד  בליבו  הנוער  שנושא  העיר  ראש 
הצוות המקצועי לצפת ליום עיון שקיימו רבני 
המקום ע"מ לתת כלים כיצד להתמודד וכיצד 

למנוע את הנשירה בקרב בני הנוער.
ראש העיר ריתק את הרבנים בחשיבה כיצד 

וכיצד  ונער  נער  כל  עבור  קשבת  אוזן  להיות 
לשכתו תמיד פתוחה לסייע עבורם.

מנהל אגף החינוך באלעד, הרב מרדכי בארי  
עמד בדבריו על החשיבות של הזיהוי המוקדם 

והטיפול עוד לפני הנשירה.
הרב  באלעד,  וצעירים  נוער  מחלקת  מנהל 
אסור  כיצד  בדבריו  עמד  גמליאל,  יחיקם 
אי אפשר  ואף פעם  ונער  נער  להתיאש משום 
לדעת מה מילה טובה שאומרים לנער או נערה 

יכולה לשנות לטובה את כל דרכיהם.

מאת: אלי כהן

האגף  בשיתוף  נערך  ומרומם  מרגש  ערב 
וצעירים  נוער  מחלקת  חברתיים,  לשירותים 
והוריהם.  הנוער  בני  עבור  קהלתי,  וביטחון 
בערב שהתקיים באולם הספורט נתכנסו כ-500 
בני נוער לשמוע את הרצאתו המרתקת של הרב 

רונן שאולב שריתק את הקהל.
להתברך  הנוער  בני  עמדו  ההרצאה  לאחר 
ע"י הרב וקיבלו קבלות להתחזקות. עוד דיבר 
הרב אהרון זוהר להורי הנערים בהרצאה מיוחד 

כיצד להתמודד בדור זה.
ראש העיר הרב ישראל פרוש שהתרגש מאד 
מהמעמד אמר לבני הנוער כי זוהי תחילתו של 
מהפך שהעירייה תשקיע רבות ברוחניות עבור 

בני הנוער.
כבר  גמליאל  יחיקם  הנוער  מחלקת  מנהל 
מספר שבימים הקרובים תתקיים הרצאתו של 

בין  הפעולה  שיתופי  וימשיכו  כהן  יגאל  הרב 
טוב  לעתיד  לדאוג  ע"מ  והמחלקות  האגפים 
נוחם  לעו"ס  להודות  ביקש  הוא  הנוער.  לבני 
חיון  אליה  הנוער  ולרכזי  היקר  ולצוות  יונית 
את  מלול שיזמה  ולמוריה  נוי  ובר  חסן,  מאיר 

הרעיון.
הערב נערך לע"נ של מתתיה ברדה בנו של 
הרב אופיר יבדלחט"א ולע"נ הנערים הצעירים 

שנקטפו באיבם.

מאת: אלי כהן

מפקח משרד החינוך אהרון בלוקא הגיע 
מנהל  עם  ביחד  הילה  במרכזי  סיור  ליום 

מחלקת הנוער.
המפקח עמד מקרוב על התקדמות הנערים 

12 שנות לימוד ובמבחני  והנערות במבחני 
הבגרות. בלוקא ציין שההשקעה באלעד אין 
לה אח ורע בשום מקום, כשבסיום הפרויקט 

ניגשים לבגרות כ13 נערים ונערות.
צוותי  של  ההשקעה  ניכרת  לדבריו, 
ההוראה והצוות המלווה. בסיום הסיור קבע 

החינוך  משרד  כי  ואמר  חן  במרכז  מזוזה 
לבני  שקשור  מה  בכל  העיר  לימין  יעמוד 
הנוער. כמו כן הוא הודה לראש העיר  הרב 
ועל  הפעולה  שיתופי  על  פרוש  ישראל 
מה  בכל  הנוער  בני  לימין  לעמוד  הנכונות 

שנדרש.

מאת: אלי כהן 

ייחודי  פעילות  ביום  השתתפו  ילדים  מאות 
חייא,  רבי  ברחוב  העירונית  הספריה  שהפעילה 

כאשר במקום התקיימה שעת סיפור מעניינת.
בספריה, מפעילים בחודשים האחרונים לא מעט 
שעה  לילדים  שמעניקות  חוויתיות  סיפור"  "שעות 

של קורת רוח, ומצד שני להורים שעה של שקט.

הלר,  מוטי  הנודע  הצייר  למקום  הוזמן  השבוע 
סיפר  בה  מעניינת  חוויה  שעת  לילדים  שהעניק 
לילדים  מעביר  שהוא  תוך  מדמשק",  "האוצר  על 
קיר  על  שהוקרנו  בציורים  החינוכיים  התכנים  את 

הספריה בצורה חווייתית ומדהימה.

מאת: אלי כהן

אירוע מרגש התקיים לפני כשבוע בעירנו מטעם 
 - חברתיים  לשירותים  האגף 
"סדנת הפנינג סיום סדנא לבעלות 

עסק".
מפגשים   10 של  סדנא  בסיום 
השתתפו  בה  עצמה  מרכז  מטעם 
מוכשרות  העיר  תושבות  נשים 
עברו  הן  פרטי,  עסק  ובעלות 
מאוד  ומשמעותי  יפה  תהליך 

ניתן  של העצמה, התקדמות ולמידה איך כל קושי 
תקופה  לאחר  במיוחד  ומקפצה,  כאתגר  לראות 

מאתגרת כ"כ בכלל ולבעלי עסקים בפרט..
אחת  כל  בו  סיום  הפנינג  לבצע  ביחד  החלטנו 

תציג בדוכן את העסק שלה, מה שמהווה התקדמות 
של צעד מעשי ושיווקי עבורן.

להפנינג הוזמן כל צוות הרווחה, יועצת לקידום 
מעמד האשה באלעד וכן מנהלות 
האירוע  בעירייה.  שונים  אגפים 
היה מרגש מאוד והותיר חותם רב 

על הלקוחות והמשתתפות.
לבנשטיין  גב'  האגף  מנהלת 
מרכז  של  המסור  לצוות  הודתה 
רכזת  לאביגיל  באגף  עצמה 
רבקי  הרכזת,  אודליה  תעסוקה, 
התחום  הובלת  על  העיר  ולראש  הסדנה,  מנחת 
החשוב והתמיכה. לצוות הרשות שהגיע לחזק את 
ידי בעלות העסקים ואחרונות חביבות לנשות העיר 

המוכשרות.

מאות ילדים השתתפו ביום פעילות ייחודי 
בספריה העירונית

בצפת ביקשו ללמוד מאלעד

קביעת מזוזה במרכזי היל"ה

"סדנת הפנינג לבעלות עסקים
ערב של מחוברים 

עיר הספר

 כנס גבאי הצדקה 

 מאות ביום פעילות 

 סדנא לבעלות עסקים 

 ערב של חיבורים 

 בקביעת המזוזה 



גם אנחנו!

המדהים בירושלים

אוהבים לטפס?

possibleNever
Sometimes Difficult

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

בואו לקיר טיפוס

קירות טיפוס בהובלה  *  
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית  *  

קירות בולדר  *  מתחם כוח וכושר

welcome to theexperienceexperience

ימי הולדתארועיםחוגים
ימי כיףסדנאותקעמפים

מכירת ציודקבוצותקורסים
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"כל עוד המגמה בעלייה 
אני לא יכול להגיד 

שהקורונה בשליטה"

מאת: חיים רייך

מנכ"ל משרד הבריאות הנכנס פרופ' נחמן אש 
קיים ביום שני בערב תדרוך כתבים בנוגע לעלייה 
בתחלואת הקורונה. במהלך התדרוך הודה פרופ' 
השליליות,  הבדיקות  במספר  פער  נמצא  כי  אש 

שנספרו פעמיים בנתב"ג בעקבות תקלה.
אין  לעכשיו  "נכון  אש:  אמר  זאת  עם  יחד 
כוונה להציע הגבלות חדשות, אלא להמשיך את 
ההחלטה של הקבינט לבלימה רכה. אנחנו נציע 
לאירועים  בכניסה  בדיקות  שיכלול  רך,  ירוק  תו 
וחתונות. אנו עובדים על המתווה והתקציב שלו 

כרגע".
מאומתים",  ל-1,000  הגענו  שלא  שמח  "אני 
מקדם  יגדלו,  שהמספרים  "ככל  אש,  אמר 
ההדבקה יירד. אנחנו לא יודעים אם זה אומר שיש 
המסיכות,  את  הוספנו  מקווים.  אנחנו  בלימה, 
החיסונים ויכול להיות שההתנהגות של האנשים 
עוזרת לנו פה. אני מקווה שנראה בלימה מסוימת 

בהתפשטות התחלואה, אבל מוקדם לומר".
בשאלת החיסון השלישי למדוכאי חיסון אמר 
אש: "היה צריך לקבל החלטה על מתן מנת דחף. 
אנחנו  כי  אחרת,  ממדינה  להעתיק  יכולנו  לא 
במקום אחר, יש גם מעט מחקרים וניסיון. אנחנו 
ואיזה  תחלואה  ימנע  זה  שיעור  באיזה  נבדוק 
הנתונים  את  מנתחים  אנחנו  יגרור.  זה  סיבוכים 

שלנו לבדוק האם יש דעיכה בהשפעת החיסון".
"בשבועות הבאים נעשה עבודה ונראה אם יש 
בתחלואה  עלייה  תהיה  אם  צעדים.  בעוד  צורך 
ובתחלואה הקשה, נשקול הגבלות", אמר פרופ' 

אש לעיתונאים.
אש:  פרופ'  אמר  הספקה  ללא  לרדיו  בראיון 
להגיד  יכול  לא  אני  בעלייה  המגמה  עוד  "כל 
שזה בשליטה. היינו רוצים שיותר אנשים יבואו 
באמת  זה  החיסון  מנות,  עוד  הבאנו  להתחסן, 
הפתרון לסיטואציה הזאת. אבל צריך הרבה יותר 

מתחסנים בגלל ווריאנט הדלתא".
הקפסולות:  למתווה   גם  בראיון  התייחס  אש 
ברמת  תלוי  כרגע,  זה  על  ממליצים  "לא 
הייתה  התחלואה באותה העת. החלטת הקבינט 
לעקוב אחרי מספר החולים הקשים והמספר הזה 
הוא נמוך כך שההתלבטות לגבי הגבלות, אנחנו 
יגבילו את הפעילות אלא  מחפשים דברים שלא 

שהיא תהיה יותר בטוחה".
אש התייחס בדבריו גם למלאי החיסונים של 
ישראל. "זה היה אמיתי לגמרי, והתייחס ל-200 
זה לא היה  אלף מנות שקיבלנו והשגנו מפייזר, 
ברור מאליו וזה לא סוכם לפני כן. הנתון שנתנו 
לגמרי  אמיתי  היה  ההתחסנות  סיום  מועד  לגבי 
שאנחנו  הדרך  כל  לאורך  אמרנו  העת,  באותה 
עושים מאמצים להשיג עוד מנות והצלחנו. ברגע 
שהצלחנו היה צריך להודיע את זה אבל לא היה 

תרגיל כדי לעודד התחסנות".
"אנחנו נשתמש בכל החיסונים שיש לנו", אמר 
אש בראיון ביחס לחיסונים של מודרנה. "חשוב 
לנו להשתמש בחיסונים שיש לנו ונעשה את זה 
נכון להשתמש בהם. הסברתי  כאשר נמצא שזה 
חיסונים  שני  עם  בשימוש  מורכבות  שיש  בעבר 
בצורה  אותם  לתת  צריך  כי  שונות,  חברות  של 
להשתמש  שצריך  לזמן  הגענו  אולי  אבל  אחרת 

גם בהם".

 בדרך לחיסון השלישי

ועל אף כל זאת, התחלואה ממשיכה לעלות: 
כי  הבריאות  משרד  פירסם  בבוקר  שלישי  ביום 
ביממה  בישראל  קורונה  עם  אובחנו  איש   730
היומי  המאומתים  במספר  זינוק  זהו  האחרונה. 
איש   422 אובחנו  שני,  יום  לכן,  קודם  כשיום 
אף  שעל  מציינים  הבריאות  במשרד  בלבד. 
העלייה בתחלואה, מתוך 58 אלף בדיקות, אחוז 

הבדיקות החיוביות עומד על 1.26%.
משרד  ע"י  שפורסמו  הנתונים  מניתוח 
על  עומד  הקשה  החולים  של  מספרם  הבריאות 
שמתוך  הוא  המדאיג  הנתון  וחמישה.  ארבעים 
45 המאושפזים במצב קשה – מרביתם מחוסנים. 
מאשר  שהתחסנו  קשה  חולים  יותר  יש  כלומר 

חולים קשה שלא התחסנו.
האדומים  היישובים  אלו  הרמזור  מודל  לפי 
שערי  יהוד,  יונה,  כפר  להיום:  נכון  בישראל 
תקווה, צופים וגבעת ברנר. היישובים הכתומים 
גני תקווה, קריית אונו, חריש,  הם: הוד השרון, 

אורנית ועץ אפרים.
ישראל  בתחלואה,  העלייה  לאור  במקביל, 
חלק  שמחסנת  בעולם  הראשונה  המדינה  היא 
ההחלטה  שלישית.  חיסון  במנת  מתושביה 
עדויות  בשל  החיסונים  בוועדת  התקבלה 
מדיכוי  הסובלים  מטופלים  ולפיהן  מצטברות 
מספקת  נוגדנית  תגובה  מפתחים  אינם  חיסוני 
עשויים  וחלקם  בלבד,  מנות  שתי  קבלת  לאחר 
בחברת  שלישית.  מנה  לאחר  נוגדנים  לפתח 
"פייזר" טוענים כי אין צורך בשלב זה במתן מנת 

חיסון שלישית.
הנחיות  קיבלו  החולים  ובתי  החולים  קופות 
במנה  לחסן  צריך  מי  את  הבריאות  ממשרד 
יתחלקו  המטופלים  ההנחיות,  פי  על  השלישית. 
קבוצת  היא  הראשונה  הקבוצה  קבוצות.  לשתי 
מושתלי לב, ריאות וכליות, בה ניתן לחסן במנה 
או  לפני  נוגדנים  בבדיקת  צורך  ללא  שלישית 
בהם  השנייה,  בקבוצה  השלישית.  המנה  אחרי 
ראשוני  מליקוי  הסובלים  חולים  כבד,  מושתלי 
בדיקה  לבצע  מומלץ   - ועוד  החיסון  במערכת 
סרולוגית לפחות 14 יום לאחר מתן מנת החיסון 

השנייה ולפני מתן המנה השלישית.

730 איש חולים חדשים אובחנו ביממה האחרונה  נתון מדאיג: מתוך 45 חולים 
קשה שמאושפזים בבתי החולים, 25 מתוכם מחוסנים  לפי מודל הרמזור – חמישה 

יישובים דומים ועוד שישה כתומים  ובניגוד לעמדת "פייזר" ישראל היא המדינה 
הראשונה בעולם שמחסנת חלק מתושביה במנת חיסון שלישית

מנכ"ל משרד הבריאות הנכנס פרופ' נחמן אש:

 מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש | צילום: דוברות המשרד

תלמידים ותלמידות ללימודי הנדסאות 
מהמגזר החרדי?

אולי אתם/ן זכאים/יות לסיוע כספי?
מה"ט - המכון להכשרה טכנולוגית מודיע על האפשרות לקבל מלגה 

לצורך לימודי הנדסאות במכללות ובסמינרים המוכרים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: "המשרד"( מודיע 
על הענקת תמיכה כספית לסטודנטים מהמגזר החרדי שילמדו לתואר 
הנדסאי או בלימודי מכינה טכנולוגית בשנת הלימודים תשפ"ב באחת 

מהמכללות המוכרות על ידי מה"ט.
לשם קבלת המלגה על הסטודנטים לעמוד בכל התנאים הקבועים 
במבחנים למתן תמיכות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
לסטודנטים מהמגזר החרדי הלומדים לתואר הנדסאי לשנת הלימודים 
תשפ"ב )להלן: "מבחני התמיכה"( המפורסמים באתר האינטרנט של 

המשרד בכתובת:
http://employment.molsa.gov.il/Publications/Subsidies/Pages/default.aspx
חפשו בגוגל: מלגות לסטודנטים/ות ללימודי הנדסאות מהמגזר החרדי. 

אופן הגשת הבקשה: 
המעוניינים בתמיכה יגישו את בקשותיהם באמצעות מזכירות המכללה 

בה נרשמו ללימודים עד ליום 10.10.2021, ד׳ בחשוון תשפ״ב. 
בקשת תמיכה שתוגש לאחר המועד האמור תידחה. 

סוגי התמיכות והתנאים לקבלתן מפורטים במבחני התמיכה וכפופים 
לקיומו של אישור תקציבי.

אין במודעה זו או בעצם הגשת בקשה לקבלת תמיכה משום התחייבות 
המשרד למתן תמיכות כלשהן למי מהפונים.

נוסח המבחנים המפורסמים באתר הוא הנוסח המחייב.



DEPARTURESהמראות

טסים לב!

לא טסים
למדינות מסוכנות < נבדקים לפני החזרה

ובנחיתה בישראל בחזרה ממדינה אסורה>>
כולם מחוייבים בבידוד

בחזרה מכל יעד: >
גם מחוסנים ומחלימים

מחוייבים בבידוד
24 שעות או עד לקבלת

תוצאה שלילית*

ילדים מתחת>
לגיל 12 מחוייבים 

בבידוד מלא
(באחריות ההורים)

מי שאינם מחוסנים>
או מחלימים מחוייבים

בבידוד מלא

לכן, על הטסים להקפיד על כל כללי הזהירות וההנחיות:

חדירת זנים חדשים של קורונה לישראל
עלולה לגרום להתגברות התחלואה 

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

קו המידע - מטה ההסברה למגזר החרדי | 03-509-7000

בטרם יציאתכם מהארץ מומלץ לבדוק את הנחיות מדינת היעד, ולהתעדכן בקו המידע או באתר 
להיכנס  עלול  מחמירה  בו  התחלואה  רמת  אשר  יעד  היעד.  מדינת  בסיווג  הבריאות  משרד 
לרשימת היעדים ברמת סיכון מירבית המחייבים בידוד מלא בחזור גם למחוסנים ומחלימים.

*המוקדם מביניהם. החל מז' באב תשפ"א, 16.7.21
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החשד: המקורב של יעלון 
שחשוד בריגול לטובת איראן

בברכת האדמו"ר: בית כנסת 
בקיבוץ 'השומר הצעיר'

מאת: חיים רייך

הפרשה  התנהלה  בהן  שבועות  מספר  לאחר 
תחת צווי איסור פרסום, נודע היום שהוגש כתב 
אישום נגד יעקב אבואלקיעאן, בן 47 מהיישוב 

חורה.
על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עורכת 
הדין אלכס דרנבוים, במסגרת הקשרים העסקיים 
לבין  אבואלקיעאן  בין  קשר  נוצר  הנאשם,  של 
ח'יידר, המתגורר בתורכיה  עיראקי בשם  אזרח 
ובעיראק. לקראת הבחירות האחרונות, הצטרף 
ופרסם בעמוד הרשמי  הנאשם לרשימת תל"מ, 
בכירים  עם  תמונות  החברתיות  ברשתות  שלו 
ובני  יעלון  בוגי  וביניהם  לבן,  ובכחול  בתל"מ 
גנץ. בשיחות עם ח'יידר, פיאר אבואלקיעאן את 
עצמו, טען כי הוא נמנה בין מקבלי ההחלטות 
במדינה, כי הוא חבר קבינט וכי מדינת ישראל 

עתידה לבצע פעולות תקיפה בקרוב.
על פי כתב האישום, במספר רב של מועדים, 
מסר הנאשם לח'יידר מידע שנודע לו, בישראל, 
בישראל,  הביטחון  כוחות  פעילותם של  אודות 
ועסקאות  גנץ,  בני  הביטחון  שר  של  פעילותו 
הברית  לארצות  ישראל  בין  שנעשו  צבאיות 
או  מהתקשורת,  לנאשם  שנודע  מידע  ועוד, 
מקשריו עם אנשים שונים בישראל. על פי כתב 
האישום, אבואלקיעאן עשה כן, על מנת להעלות 
עבור  ולקבל תמורה  בעיני האיראנים  ערכו  את 
המידע שמסר, שכן ח'יידר אמר לנאשם, כי יש 
אנשים בכירים מטהראן שמתעניינים בו ורוצים 

לפגוש אותו.
בין היתר, הודיע הנאשם כי שר הביטחון בני 
שאצלנו",  "הבחור  בתכתובת  כונה  אשר  גנץ, 
וקניה  מכירה  על  סיכם  כי  מאמריקה,  חזר 
חדשים  דברים  עוד  ישמע  וכי  מהאמירויות, 
בעוד מספר ימים, וכן סיפר לו על מפגשים בין 
ישראל, סעודיה והאמירויות. במהלך שיחה זו, 
מה  את  הלאה  דיווח  כי  לנאשם  ח'יידר  הודיע 

שסיפר לו הנאשם, וכי התבקש לפנות לנאשם, 
ולבקש ממנו כי יגדיר את מיקומו  העדכני  של 
בקשר  להיות  המשיכו  השניים  הביטחון.  שר 
אודות  שונות  בידיעות  לעדכן  המשיך  והנאשם 

ההתנהלות של כוחות הביטחון והממשלה.
במהלך הקשר, ניסו השניים לתאם מפגש עם 
האיראנים, בהסכמת הנאשם ובעידודו, במדינות 
ומדינות  תורכיה  ירדן,  מעיראק,  החל  שונות, 
לתאם  ניסו  כאשר  הצלחה.  ללא  אך  אחרות, 
מפגש בדובאי, הודיע ח'יידר לנאשם כי בקשתו 
לוויזה לנסיעה לדובאי סורבה וביקש את סיוע 

הנאשם מול השב"כ, אשר הבטיח שיסייע לו.
בשיחות  השניים  כי  עולה,  האישום  מכתב 
את  להסוות  ניסו  הזמן,  לאורך  ביניהם  ובקשר 
מהות הקשר ביניהם בכך שדיברו גם על מסחר, 
באופן שנחזה להיות כאילו הקשר ביניהם תמים, 
מסחרי.  רקע  על  הוא  עתידי  למפגש  והתכנון 
כמו כן, לא העלו על הכתב חלק ניכר מהשיחות 
ביניהם, אלא דיברו באמצעות הוואצאפ. התיק 
נחקר ע"י שירות הביטחון הכללי ומחלק פח"ע 

בימ"ר נגב.
בכתב האישום צוין, כי הנאשם במעשיו, קיים 
ביודעין מגע עם סוכן חוץ עבור איראן, ואין לו 
ביודעין  הנאשם  מסר  בנוסף,  לכך.  סביר  הסבר 
להיות  שעלולה  ידיעה  בשבילו,  או  לאויב  
לפגוע  כדי  אלו  במעשיו  ויש  האויב,  לתועלת 

בביטחון המדינה.

מאת: מנדי קליין

שמו של קיבוץ זיקים מוכר לרבים, מהתראות 
צבע אדום. הקיבוץ שנמצא בעוטף עזה, הוקם 
להבין  שאפשר  כפי  הצעיר.  השומר  ידי  על 

הקיבוץ,  של  מהשתייכותו 
מאוד  רחוקים  היו  תושביו 
משמירת תורה ומצוות, על 
אחת כמה וכמה בניית בית 
תורה.  ספר  והכנסת  כנסת 
האחרונה,  בתקופה  אולם 
על  שורה  טהרה  רוח 
שהגחלת  מסתבר  הקיבוץ. 
בקיבוץ  וגם  כבתה  לא 
ישנם  הצעיר,  השומר  של 
לאביהם  המתקרבים  כאלו 

שבשמים.
לסייע  רוחו  שנדבה  מי 
בתקיעת יתדות של קדושה 

בקיבוץ, הוא הנדיב הרב יוסי כץ ממושב חמד, 
עם  עבותות  בקשרי  קשורה  הייתה  שמשפחתו 
כ"ק האדמו"ר מקאליב זיע"א, שכידוע מסר את 
שמים.  מלכות  עול  וקבלת  תורה  להפיץ  נפשו 
דרכו  ממשיך  עם  גם  נמשך  המשפחתי  הקשר 

האדמו"ר מקאליב שליט"א.
ספר  כץ  יוסי  הרב  נדב  שבועות,  מספר  לפני 

תורה למתפללים ביישוב. במעמד הוזמן לשאת 
הדברים,  במהלך  מקאליב.  האדמו"ר  דברים 
עצמם  על  לקחת  היוזמים  את  האדמו"ר,  עודד 
חרף  בקיבוץ.  כנסת  בית  להקים  המשימה  את 
הקיבוץ,  חברי  בקרב  לדבר  שקמו  המתנגדים 
הייתה  התומכים  של  ידם 
והשבוע  העליונה  על 
כי  האדמו"ר,  התבשר 
קראוון מיוחד אשר ישמש 
כבית הכנסת, הונח בקיבוץ 

באישור חברי הוועד.
הכנסת  במעמד 
חלק  נטלו  התורה  ספר 
הקשת,  גווני  מכל  רבנים 
שהצטרפו למעמד המיוחד 
מלכות  עול  קבלת  של 
שנהג  כפי  ברבים,  שמים 
מקאליב  האדמו"ר  כ"ק 
שהיה  מקום  בכל  זיע"א, 
באמצעות  אותם  ומחבר  יהודים  ופוגש  מגיע 
האדמו"ר  שבשמים.  לאביהם  ישראל  שמע 
מקאליב אמר השבוע לאחר שהתבשר בבשורה 
המשמחת על פתיחת בית הכנסת בקיבוץ: 'אין 
ספק שקבלת עול מלכות שמים פעלה את פעולה 
בארץ  הקדושה  גבולות  הרחבת  לידי  והביאה 
ישראל, בהקמת בית מקדש מעט בתוך הקיבוץ'.

הותר לפרסום: פרקליטות מחוז דרום )פלילי( הגישה לבית המשפט המחוזי בב"ש כתב אישום נגד 
איש עסקים ישראלי, יעקב אבואלקיעאן, בן 47 מחורה, שהצטרף לרשימת תל"ם בראשות בוגי יעלון 
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תור לבדיקת רופא שיניים/שיננית
מזמינים און-ליין באתר

מרפאת כללית סמייל אלעד
רח' יוסף קארו 17, טל': 03-9325875

מרפאה גדולה, מרווחת וחדשנית המציעה את
כלל טיפולי השיניים המקצועיים עם מיטב הציוד המתקדם.

        שיקום       רפואת שיניים   אורתודנטיה      פריודונטיה
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כירורגיה     רפואת שיניים       שיננות       צילומי סטטוס
                      לילדים     

 
  

 

 
  

 

אלעדים,
יש לכם סיבות 
חדשות לחייך

מרפאת השיניים כללית סמייל 
החדשה נפתחה באלעד!



בואו למנרה לודג'
בית הארחה באוירה קיבוצית 
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים

www.manaralodge.co.il קיבוץ מנרה 04-6908198 | 04-6908209

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם

את החופש הזה לעצמכם!
ב'בין הזמנים' הזה אתם חייבים

הגיע הזמן להירגע

ארוחת בוקר

טרקטור רכבת

בריכה
מתחם בולדר

פאנטופיה

מתחם נינג'ה

חדרי אירוח 

האטרקציה המלהיבה של הקיץ! 
מתחם טיפוס של רשת אייקלמב בעל מבחר רחב של קירות בהובלה, קירות 

באבטחה אוטומטית וקירות בולדר, מתחם נינג'ה, מתאים לכל הגילאים ולכל הרמות 
ממתחילים ועד מקצוענים.  

*האירוח כולל ארוחת בוקר בלבד
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"פתאום נבהלתי ואמרתי לעצמי: 
מה אני עושה - הקב"ה נתן לי 

ברכה ואני בודק אחריו?"

מאת: יוסף טולידנו

סיפור של השגחה פרטית מופלאה שתחילתה 
לפני ארבע שמיטות בחדרו של מרן ראש הישיבה 
הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, שנמשכת למעשה עד 

עצם היום הזה.
פרחים  בגידול  העוסק  חקלאי  ניסימיאן,  רונן 
האישי  סיפורו  את  בפנינו  מגולל  לפרנסתו, 
מרן  לרה"י  מאוד  קשורים  "היינו  המופלא: 
הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, התייעצנו איתו בכול 
אישית  שלי   הילדים  ואת  אותי  הכיר  הוא  דבר. 
ואף עזר לנו בשיבוץ הילדים בישיבות ובסמינרים 
נכנס אליו הוא  ביותר. כל פעם שהייתי  הטובים 
היה שואל בשלומם ומתעניין בהתקדמות שלהם 

בלימודים.
בדעתי  עלה  שמיטות(   4( שנה  כ-22  "לפני 
לשמור שמיטה כהלכתה לסגור את העסק ולשבת 
ללמוד בכולל שנה וחצי )מראש השנה ועד פסח 
השנה  של  יבול  יש  שכבר  השמינית  השנה  של 
אותו  לשאול  כדי  רה"י  למרן  פניתי  השמינית(. 
כמו  לי  והבטיח  אותי  ועודד  מאוד  שמח  והוא 
לכם".  ברכתי  את  "ציוויתי  מבטיחה  שהתורה 
חסכונות  מספיק  לי  היו  כי  חששתי  שלא  האמת 
של  דאגות  ללא  וללמוד  לשבת  שאוכל  בכדי 

פרנסה.
עבורי  מוצלחת  הייתה  אכן  השמיטה  "שנה 
שוב  הגיעה  שנים   6 אחרי  מאוד.  בה  ושמחתי 
חסכונות  לי  היו  לא  הפעם  אבל  השישית  השנה 
לרב  פניתי  וחצי.  שנה  לעבוד  לא  שאוכל  בכדי 
יש לדאוג, ה' הבטיח  והוא אמר: "מה  שטיינמן 
שנים".  לשלוש  ברכה  תהיה  השישית  שבשנה 
ואכן כך היה - בשנה השישית צברתי מספיק כסף 
ל-3 שנים. עברו 6 שנים נוספות ושוב הגעתי לסוף 
מספיק  לי  היה  לא  הפעם  אבל  השישית  השנה 
וחצי.  שנה  במשך  לעבוד  לא  לי  שיאפשר  כסף 
שמכיוון  בטוח  הייתי  שטיינמן.  לרב  שוב  פניתי 
להמשיך  אוכל  מדרבנן  עכשיו  שהשמיטה 
לעבוד, אבל הוא אמר שאסור לי לעבוד בפרחים 
היא  בפרחים,  רק  לא  שהבעיה  משום  בשמיטה, 

בעבודות הקרקע בכלל. 
 5 לי  יש  דומעות.  עניים  עם  מחדרו  "יצאתי 
הבנים  ו-2  חודשים   3 לפני  התחתן   1 ילדים, 
הנוספים נמצאים כעת בתקופת השידוכים. אני לא 
יכול להרשות לעצמי לא לעבוד אפילו לא חודש 
אחד. התיישבתי אצל ראש הישיבה במסדרון של 
נאמן  שניידר,  הרב  להירגע.  יכולתי  ולא  הבית 
ביתו שמכיר אותי היטב, נכנס איתי שוב לחדרו 
של ראש הישיבה. הרב ישב על המיטה הצנועה 
ואני  לישון,  והתכונן  שלו  הצנוע  בחדר  שלו 
מבוגר  בגיל  היה  כבר  הרב  זמן  שבאותו  מזכיר 
מאד ובקושי דיבר. אני בקושי הבנתי את דבריו 
אבל הרב שניידר תירגם לי את דבריו. הוא אמר 
לא  בכדי  כסף  מספיק  לי  שאין  הישיבה  לראש 
לעבוד שנה וחצי והשמיטה  היא מדרבנן ועכשיו 

בדיוק חיתנתי את בני ויש לי עוד שני בנים לחתן 
בקרוב והשתמשתי בכל החסכונות, איך אסתדר 

בלי מכירת הפרחים?
"ראש הישיבה הקשיב אבל היה איתן בדעתו 
כשהשיב: "שמיטה, שמיטה, שלא ידאג לפרחים, 
השנה הזו יהיה לו הרבה נחת מהילדים, הפרחים 

שלו – וציוותי את ברכתי".
הישיבה  ראש  מאוד.  מעודד  הביתה  "חזרתי 
הבטיח שהכול יהיה בסדר. החלטתי שאני הולך 
לכולל לשנה וחצי. אני לא בודק מה המצב בבנק 
עד סוף שנת השמיטה או עד שמנהל הבנק יקרא 

לי. 
 2 את  חיתנו  השמיטה  שנת  בתחילת  "כבר 
הילדים. ברוך ה' השתדכנו עם משפחות חשובות. 

התחייבתי  בווארט  במינם.  מיוחדים  וחתן  כלות 
חצי חצי על כל הוצאות החתונה, הריהוט ובעזרה 

לקניית דירה לזוגות הצעירים. 
מה  על  צ'קים  מחלק  עצמי  את  "מצאתי 
איזה   - באוזן  לי  לוחשת  ואשתי  שהתחייבתי, 
מעט  עוד  הצ'קים  כל  הרי  עושה,  אני  בושות 
החתן  יגידו  מה  המחותנים?  יגידו  מה  יחזרו. 
והכלה? הרגעתי אותה ואמרתי לה שבמקרה הכי 

גרוע נמכור את הבית ונעבור לדירה קטנה יותר.
"לא אאריך בדברים, אבל בסוף שנת השמיטה 
דירות  עם  נשואים  היו  שלי  מהילדים  שלושה 
ונולדו  זכינו  ואף  משכנתאות(  שלקחו  )כמובן 
במהלך  נכדים.   2 השמיטה  שנת  במהלך  לנו 
שנכנסת  טלפון  שיחת  כל  השמיטה,  שנת  כל 

מהאולם,  מהבנק,  בטח  זה   – לענות  חושש  אני 
ליד  לעבור  העזתי  לא  הדירה.  של  מהמוכרים 
רציתי  השמינית  השנה  של  פסח  במוצאי  הבנק. 
לחזור לעסק כדי להתארגן לקניית סחורה. באתי 
בלילה כשהסניף סגור, הוצאתי מהכספומט יתרת 
חשבון. להפתעתי היתרה הייתה כמעט זהה למה 
שהיה בתחילת שנת השמיטה. חשבתי שזו טעות, 
מאיפה  רעדו.  שלי  הידיים  ושוב,  שוב  בדקתי 
שנת  כל  במשך  שקלים  אלפי  מאות  שילמתי 
השמיטה. למחרת הלכתי לבנק והוצאתי את דף 
פירוט העו"ש של כל שנת השמיטה. התיישבתי 
כל  את  לבדוק  התחלנו  וביחד  אשתי  עם  יחד 

ההוצאות וההכנסות מתחילת שנת השמיטה. 
שהיה  ההתחלתי  הסכום  את  בהתחלה  "ראינו 
של  השיק  ירד  ואז  השמיטה,  שנת  בתחילת  לנו 
אולם החתונות, אבל פתאום ראיתי שבאותו זמן 
השנה  על  לאומי  מביטוח  החזר  קיבלתי  בדיוק 
הקודמת. ואז ירד הכסף של הריהוט אבל קיבלנו 
ושוב  כי העסק סגור,  החזר מקדמות מס הכנסה 
סכום  נכנס  אבל  לדירה  המקדמה  של  כסף  ירד 
גדול של חוב של לקוחות שלנו בעסק שהתכחשו 

לו זמן רב.
נבהלתי  הכל. פתאום  על  לעבור  "לא הספקנו 
לי  נתן  הקב"ה  עושה?  אני  מה  לעצמי:  ואמרתי 
ברכה ואני בודק אחריו? פשוט עצרתי, קרעתי את 
הדפים וזרקתי אותם ואמרתי לאשתי תראי מה זה 

"וציוותי את ברכתי לכם".
השנה  סוף  לקראת  שוב  אנחנו  "עכשיו 
השישית. כבר מראש השנה אני רואה את הברכה. 
למרות שזו שנת קורונה ב"ה ההכנסות גדלו. אני 
כבר מחכה לסוף השנה על מנת לסגור את העסק 
ולהיכנס לכולל. החלטתי שאני רוצה לזכות את 
הציבור במצווה החשובה הזו ששכרה בצידה – 

גיבורי כוח עושי דברו".
לקראת סיום, מבקש רונן להוסיף: "יש ברשותי 
לציבור  אותו  להשכיר  רוצה  אני  חקלאי  שטח 
את  לקיים  יוכלו  שכולם  בכדי  סימלי   במחיר 
לה'"  שבת  הארץ  "ושבתה  החשובות:  המצוות 
– שביתה מעבודת הקרקע. "והשביעית תשמטנה 
ולזכות את הציבור  – הפקרת הקרקע  ונטשתה" 

ב"וציוותי את ברכתי לכם".
ניסימיאן מספר כי מודד קרקעות חילק עבורו 
ממוספרים  חלקה  תתי  של  לחלקים  הקרקע  את 
עבורו  ניסח  עו"ד  ובמקביל  אמה,  על  אמה  של 
חוזה שכירות עם שוכרי הקרקעות לשנה על כל 
יכול  אחד  כל  שכעת  כך  בנפרד,  וחלקה  חלקה 
ששכרה  הזו  והנדירה  החשובה  במצווה  לזכות 
על  באופן הבא: שוכרים שטח של אמה  בצידה 
אמה )60 ס"מ * 60 ס"מ( במחיר סימלי  של 9 ₪ 
וזוכים  לחודש, מפקירים ומשמיטים את הקרקע 
נאמר  שעליה  זו  וחשובה  נדירה  מצווה  לקיים 
"גיבורי כוח עושי דברו". ניתן להירשם בטלפון 
לשוכרים  ישלח  הרישום  לאחר   .053-4112524
חוזה משפטי חתום עם ציון המיקום המדויק של 

הקרקע ששכר )גוש, חלקה, תת חלקה(.

סיפורו המופלא של רונן ניסימיאן, שבמשך שנים עסק בפרחים ולפני 4 שמיטות בברכתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל 
שטיינמן זצוק"ל החליט ללמוד בכולל במשך שנה וחצי עד אשר יגיע יבול השנה השמינית  "החלטתי שאני סומך על מה שאמר 
לי הגראי"ל שטיינמן ולא נכנס לבדוק את חשבון הבנק עד סוף שנת שמיטה. להפתעתי, בסוף השנה, יתרת העו"ש הייתה זהה 
למה שהיה בתחילת השנה, למרות שבמהלך שנת השמיטה חיתנתי 2 ילדים, חילקתי צ'קים לאולם, לריהוט, לסיוע בקניית דירה 

לשני הזוגות. חשבתי שזו טעות אבל אז הדפסתי את דפי העו"ש בחשבון הבנק מתחילת השנה והבנתי את ברכתו של רה"י 
הגראי"ל שטיינמן שאמר לי "אין לך מה לדאוג הקב"ה הבטיח וציוותי את ברכתי"

מסומן בעיגול: השדה של רונן ניסימיאן בשנת שמיטה | צילום: גוגל מפות

מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל | צילום: יעקב כהן השדה של רונן ניסימיאן בשנה רגילה
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חדש בחב"ד: 'תנועת השגרירים'

הרבנים בקריאה: אסור לשכור 
מקום נופש הכולל בריכה 
שאינה מגודרת וננעלת!

עולם ללא עשן – גם 
בחופשת בין הזמנים

מאת: מנדי קליין

השנה  בתחילת  חב"ד  תנועת  שהודיעה  לאחר 
השלוחים  משפחת  של  לשליחות  יציאתה  על 
שליחות  של  האדיר  למערך  שהצטרפה   1000
חב"ד בישראל, ולאחר המעמד האדיר של סיום 
הרמב"ם בבריכת הסולטן בירושלים עם למעלה 
גדולי  מועצת  ובהשתתפות  משתתפים  מרבבת 
התורה ועשרות אדמו"רים אפשר להצביע בבירור 
חב"ד  תנועת  את  שמוביל  חב"ד  צעירי  שארגון 
והערכה  כבוד  הרבה  לתנועה  ומביא  בישראל 

בקרב כל החוגים, נמצא בשיא של כל הזמנים.
אבל בצעירי חב"ד לא חושבים כך אלא החליטו 
כי הגיע הזמן לפרוץ את תקרת הזכוכית ולהקים 
תנועה של שגרירים שיהפכו להיות שגרירי חב"ד 
במקום עבודתם ובמקום מגוריהם ובעצם לחדור 
עם  הישראלית  הציבוריות  של  קרביה  תוך  אל 

סוכנים שנטמעים היטב בשטח.
בחב"ד מסבירים כי תנועת השגרירים בנויה על 
אלפי יהודים מכל מעמדות החברה בישראל רובם 
אנשי אקדמיה, שאינם נראים או בעלי קוד לבוש 
ריגשי  באופן  מחוברים  אך  חב"ד,  חסידי  של 
ומושפעים  וערכיה,  מסריה  על  חב"ד  לתנועת 
מתורתו של הרבי מליובאוויטש ומוכנים להקדיש 
לעם  חב"ד  בשורת  את  להביא  לסייע  ולהתגייס 

בישראל.
מדובר בתופעה צומחת במהירות שיא עד כדי 
כך שהיא כבר מכונה 'תנועת ה'שגרירים' – מעגל 

המתנדבים של בתי חב"ד בארץ.
ביוזמה  מדובר  חב"ד  צעירי  של  החזון  לפי 
מלבד  אמיתית,  למהפכה  להוביל  שיכולה 
ובפקולטות  העבודה  במקומות  להקים  הרצון 
ונרות  תפילין  להנחת  עמדות  באוניברסיטאות 
תודעתית,  מהפכה  על  כאן  מדובר  קודש,  שבת 
חב"ד  תורת  מתוך  שמסרים  לכך  לגרום  הרצון 
לדפי  יהפכו  מליובאוויטש  הרבי  של  ומתורתו 
מסרים מסודרים למרצים ואקדמאים שישלבו זאת 

בהרצאותיהם וישפיעו בכך על קהל שומעיהם.
בירושלים  האחרונה  בשבת  כונסו  כך  לשם 
קבוצה ראשונה של אותם שגרירים ובכך נרשמה 
עליית מדרגה -  כמאתיים משפחות של שגרירים 
ושגרירות, משמונה בתי חב"ד בישראל, עלו ובאו 

לשבת גיבוש ראשונה מסוגה בירושלים.
חב"ד  צעירי  במרכז  בשליחות'  'קהילה  צוות 

בבחירת  השבת.  בהצלחת  ולילות  ימים  השקיע 
המלון הושם דגש על רמה גבוהה ויוקרתית, לצד 
הקפדה על כשרות מהודרת. לשם כך נבחר מלון 
ומפנק,  יוקרתי  מלון  בירושלים,  הנביאים  בוטיק 

עם חדרים מאובזרים ותפריט מגוון.
קנו  אמיתיים,  חב"ד  שגרירי  כמו  והשגרירים, 
קנה  אחד  יהדות.  בהפצת  המרבה  לכל  עליות 
עלייה תמורת מספר שעות במבצע תפילין, אחר 
לבני  לתקוע  בכדי  שופר  תקיעת  ללמוד  התחייב 
בביתו  תורה  שיעור  לארגן  החליט  שלישי  עירו, 
למסור  התנדב  ליבוביץ  שמחה  ד"ר  הלאה.  וכך 

סדנת מנהיגות באחד מבתי חב"ד. 
הסדנא  הוצעה  השבת  יום  בסעודת  גם  כך 
המספר  את  שיחלקו  חב"ד  בתי  בין  ל'מכירה' 
הרב ביותר של ערכות נש"ק – נרות שבת קודש. 
ועלה.  עלה  והמספר  ביניהם  התחרו  הקהילות 

תקווה,  פתח  המושבות'  'אם  חב"ד  קהילת 
בראשות הרב מרדכי גורליק, זכתה בשל ההצעה 
ראש  עד  נש"ק  ערכות   2,000  – ביותר  הגבוהה 

השנה הקרוב.
בימים אלה מופעל לחץ רב על מארגן השבת, 
יהודה,  מאבן  נוימן  יצחק  יוסף  הרב  השליח 
ולצעירי חב"ד שהרימו את הכפפה לקיים שבתות 

נוספות לשגרירים ושגרירות 
חב"ד  תנועת  האחרונות  בשנים  כי  ספק  אין 
ביותר  המשפיעים  הגורמים  אחד  להיות  הפכה 
מצביעים  רבים  רבים  הישראלית,  בציבוריות 
השינוי  את  שהביאו  כמי  חב"ד  ובתי  חב"ד  על 
הדרמטי וכניסת המסורת שנעשה בקרב האומנים 
ואנשי התרבות בישראל ובכלל במהפך שמתקיים 
בלמעלה מעשור שנים האחרון  בו הפך הציבור 

היהודי בישראל למסורתי יותר ויותר.
שכונה  בכל  פרוס  כיום  חב"ד  צעירי  ארגון 
בישראל עם למעלה מאלף משפחות שלוחים, וכ- 
120 בתי הספר של חב"ד בחלקם פונים במוצהר 

גם לציבור החילוני המסורתי שמגיע בהמוניו.
המרכזיים  הארגונים  בראש  היום  שעומד  מי 
מיזמי  מאחורי  שעומד  ומי  בישראל  חב"ד  של 
הענק של חב"ד הוא ראש מפעל השליחות ויו"ר 
חב"ד הרב יוסף יצחק אהרונוב, שזוכה להערכה 
רבה מהציבוריות הישראלית ובין היתר גם קיבל 
פועלו  על  ישראל  מממשלת  הערכה  תעודות 

ופועלם של שלוחי חב"ד בארץ ובעולם.

מאת: יחיאל חן

ארגון אמת ליעקב הפועל למניעת סכנות בכלל 
חתומים  עליו  הלכה  פסקי  מציג  בפרט,  ולילדים 
הראשי  הרב  יוסף  יצחק  הרב  הגאונים  הרבנים 
"פסקי  בעל  רבינוביץ  שמחה  הרב  לישראל, 
תשובות" והרב נפתלי נוסבוים שליט"א ראש בית 
הנפש  שמירת  בהלכות  העוסק  שלום,  אהבת  דין 
לריבוי  ומתייחס  הנפש  שמירת  בהיכלות  העוסק 

מקרי התביעות בימי החופשה ובבית.
היא  טביעה  כי  עולה  המתפרסמים,  מנתונים 
הגורם השני בשכיחותו לתמותת ילדים מהיפגעות. 
הילדים  מכלל   29% כי  עולה  "בטרם"  מנתוני 
החרדית,  מהחברה  הם  למוות  שטבעו  היהודים 
עוד  הרחצה.  בעונת  התרחשו  מהמקרים  ו76% 
4 נמצאים  ילדים מתחת לגיל  כי  עולה מהנתונים 
ממקרי   45% ומהווים  לטביעה  מוגבר  בסיכון 
טביעה.  עקב  למיון  מהפניות  ו-57%  התמותה 
קבוצת הגיל השנייה בשכיחותה הם בני נוער בגיל 

.15-17
ילד  ובמהירות.  בדממה  מתרחשת  טביעה 
בסכנה  ולהתריע שהוא  לצעוק  יכול  אינו  שטובע 
במים.  מכוסמים  שלו  והראש  שהפה  מכיוון 
5 עלולים לטבוע גם במים בעומק  גיל  ילדים עד 

סנטימטרים בודדים בלבד, ולכן חשוב שלא יהיו 
בקרבת המים ללא השגחה.

התנאים  את  הרבנים  מפרטים  ההלכה  בפסק 
בריכה  עם  דירה  או  צימר  לשכור  אפשר  בהם 
פרטית: יש לוודא שהבריכה מגודרת עם מחיצה 
ילדים  כניסת  1.10 מטר מהקרקע למניעת  בגובה 

ופעוטות ללא השגחה.
כמו כן מודגש בפסק ההלכה שבכול מקווי מים 
שבתוך הבית, לרבות דלי מים, חובה להקפיד על 
נוכחות של מבוגר אחראי שתפקידו להשגיח על 

הילד ללא הסחת דעת.
ברק  בני  העיר  רבני  הצטרפו  ההלכה  לפסק 
לנדאו  אייזיק  יצחק  חיים  הרב  הגאונים  הרבנים 

והרב שבח צבי רוזנבלט, שליט"א.
הרבנים  פרסמו  הזמנים  בין  ימי  לקראת  בנוסף 
בעדני,  שמעון  הרב  סילמן,  יהודה  הרב  הגאונים 
הגוף  לשמירת  הודעה  רוזנברג,  שריאל  והרב 
למקומות  מנסיעות  למנוע  יש  כי  וציינו  והנפש 
בהם צפויים מכשולים שונים, בהם סכנות רוחניות 

וסכנות גשמיות.
שיש  הרבנים  הדגישו  הגשמיות  הסכנות  בין 
הכנה  ללא  מסוכנים  למקומות  מטיולים  להימנע 
ראויה, בריכות ומאגרי מים שאינם מגדרים ורחצה 

בים ללא פיקוח.

מאת: יחיאל חן

בחופש:  גם   – לבריאות  מסוכן  העישון 
התופעה בה בחורי ישיבה מתפתים לסיגריה 
הראשונה בתקופת בין הזמנים מוכרת וידועה. 
הופכים  הזמניים  מהמעשנים  חלק  אולם, 
למעשנים קבועים ומתקשים לוותר על ההרגל 
המסוכן גם עם פתיחת זמן אלול הבעל"ט. על 
פי סקר שנערך לאחרונה בקרב המגזר החרדי, 
נראה שמרבית הציבור החרדי סבור כי ניקוטין 
הוא גורם הנזק העיקרי בעישון סיגריות, בעוד 
המדע מצביע על הכימיקלים הנפלטים בעשן 
כגורם  הטבק  משריפת  כתוצאה  הסיגריה 

העיקרי למחלות הקשורות בעישון.
הדו"ח האחרון של משרד הבריאות אודות 
חרף  כי  מצביע  בישראל  העישון  היקפי 
נרחבים  והסברתיים  רגולטורים  מאמצים 
להפחית  מנת  על  האחרונות  בשנים  שנעשו 
את מספר המעשנים בישראל, אחוז המעשנים 
כ-20%.  על  ועומד  שינוי  ללא  כמעט  נותר 
ה מדינות  מיתר  יותר  גבוה  בשיעור  מדובר 
בתקופת  גם  פחת  לא  זה  ושיעור   ,  OECD

מגפת הקורונה.
לקראת חופשת בין הזמנים מרחיבה פיליפ 
להגברת  ההסברה  פעילות  את  בע"מ  מוריס 
המודעות לנזקי עישון הסיגריות תחת הכותרת 
האפשרות  בוער".  טבק  על  לותר  "שווה 

הטובה ביותר היא כמובן לא להתחיל בכלל 
לעשן; ולכן על הורים ומחנכים לפקוח עין על 

צעירי הצאן במיוחד בתקופה זו. 
מאמצים  חרף  בוגרים,  למעשנים  באשר 
ברחבי  אנשים  מיליוני  ומגוונים,  רבים 
מעשנים  עבור  לעשן.  ממשיכים  העולם 
מוצרים  לעשן,  ממשיכים  אשר  אלה,  בגירים 
יכולים  ועשן  בעירה  ונטולי  מדע  מבוססי 
בסיגריות.  השימוש  בהפסקת  תפקיד  למלא 
כמות  המשחררת  הפעולה  המדע,  פי  על 
הקשורה  וזו  מזיקים  כימיקלים  של  גדולה 
שריפת  היא  מעישון  הנגרמות  למחלות 
שורפת  היא  סיגריה  מציתים  כאשר  הטבק. 
 .C°900 עד  המגיעות  בטמפרטורות  טבק 
כתוצאה  הנוצרות  הגבוהות  הטמפרטורות 
להיווצרותם  גורמות  הטבק  שריפת  מתהליך 
הנמצאים  המזיקים  הכימיקלים  מרבית  של 

בעשן סיגריות.
ביטול תהליך הבעירה פירושו כי הכמויות 
והרמות הממוצעות של הכימיקלים המזיקים 
משמעותית  להפחתה  ניתנות  הנוצרים 
הבוערות.  מסיגריות  הנפלט  לעשן  בהשוואה 
עשן,  נטולי  חדשניים  מוצרים  קיימים  כיום 
שעל אף שהם אינם נטולי סיכונים, הם בעלי 
את  משמעותית  במידה  להפחית  פוטנציאל 
של  הממוצעות  ולרמות  לכמויות  החשיפה 

הכימיקלים המזיקים בהשוואה לסיגריות. 

בצעירי חב"ד לא חושבים כך אלא החליטו כי הגיע הזמן לפרוץ את תקרת הזכוכית ולהקים תנועה של שגרירים שיהפכו להיות שגרירי חב"ד במקום עבודתם ובמקום מגוריהם # 
בחב"ד מסבירים כי תנועת השגרירים בנויה על אלפי יהודים מכל מעמדות החברה בישראל רובם אנשי אקדמיה, שאינם נראים או בעלי קוד לבוש של חסידי חב"ד

לנוכח ריבוי מקרי טביעות הילדים, פרסמו גדולי הרבנים פסק הלכה 
הקורא להורים להישמר מפני בריכות ביתיות ובריכות באתרי נופש 

ולהקפיד להשגיח על ילדים בקרבת מים, בבחינת "הישמר לך ושמור 
נפשך מאוד", ו"לא תשים דמים בביתך"

צעירים רבים מתחילים לעשן דווקא בחופשת בין הזמנים והדבר 
מחייב משנה זהירות מצד ההורים והמחנכים # סקר שנערך 

לאחרונה בקרב המגזר החרדי מגלה כי מרבית הציבור לא מודע 
לסכנות בעישון סיגריות בוערת

חלק מהמשתתפים בשבת השגרירים הרב יוסף יצחק אהרונוב
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ככל  הקרובה,  בשנה  הטובות:  בבשורות  נפתח 
פורים  בשושן  הציבורית  התחבורה  תפעל  הנראה, 
שהציבור  שהתעריף  יתכן  שני,  מצד  בירושלים. 
הזה,  ה'הישג'  עבור  ישלם  ועוד  שילם  החרדי 
והריפוי' מפגינה  'ממשלת השינוי  גבוה מדי.  יהיה 
הנושאים  כשמרבית  תקדים,  חסרת  אגרסיביות 
ביהדות,  פגיעה  כוללים  היום  סדר  על  המקודמים 

בהלכה או במגזר החרדי והדתי.
שר  של  החלטתו  היא  בינתיים,  הכותרת,  גולת 
מעונות  מימון  את  לבטל  ליברמן  איווט  האוצר 
כושר  "מיצוי  מציגים  לא  שהוריהם  לילדים  היום 
ישירה  פגיעה  חופשי,  בתרגום  או  השתכרות". 
בחשבונות הבנק של כ-18 אלף משפחות אברכים 
עם ילדים קטנים, בהן אב המשפחה לא נחשב כמי 

ש'ממצה כושר השתכרות' בשל היותו אברך.
ליברמן מכיר את החרדים מספיק שנים מקרוב, 
יוסיף  לא  כלכלי  לחץ  של  כזה  שצעד  לדעת  כדי 
למעגל התעסוקה אפילו אברך אחד. ליברמן גם מבין 
טוב מאוד – אולי יותר מכל שותפיו הקואליציוניים 
– שההשפעה האמיתית של ההחלטה תהיה הפוכה, 
נשים  מאוד  להרבה  תגרום  והיא 
נמוך  שכר  שמשתכרות  חרדיות 
יחסית, לחשוב פעמיים על המשך 
רוב המשכורת תלך  העבודה. אם 
חרדית  אישה  המעון,  למימון 
עם  בעצמה  לבלות  כבר  תעדיף 
בעבודה  להישחק  ולא  הילדים 

נטולת רווח.
חיפש  באמת  לא  ליברמן  אבל 
להביא תועלת למדינה או לחברה 
במסע  עסוק  ליברמן  החרדית, 
הבטחת  ובמימוש  פרטי  נקמות 
הבחירות המפורסמת של השלכת 
שלא  למזבלה.  במריצה  החרדים 
יהיה לכם שום ספק, ההחלטה הזו 
היא הראשונה ולא האחרונה. עד 
תקציב המדינה הקרוב ועד בכלל, 
קיבל  – שגם  האוצר  ישתמש שר 
השבוע שליטה רשמית ומוחלטת 
בועדת הכספים ומחזיק את הקופה 
הציבורית בשליטה מלאה – בכל 
טריק אפשרי כדי לפגוע, להעניש 

ולרמוס את הציבור החרדי.
שהוא  מפורש  אמר  בנט  "אבל 
לא ייתן לו", טען לי השבוע בלהט 
נכון,  במיוחד.  תמים  יהודי  חינני 
פחות  לפני  סיפר  הממשלה  ראש 
הבטחות  שהשיג  כך  על  מחודש 
מלפיד  וגם  מליברמן  מפורשות 
שלא יפגעו במגזר החרדי. ובכן, הבטחות של בנט 
יודעים  אתם  האחרונה,  בשנה  למכביר  פה  חולקו 

איך זה נגמר...

"חבר הכנסת נתניהו"
בנט, בינתיים, עסוק בצרות משל עצמו. בשעות 
בעקבות  השבוע,  שני  יום  של  המוקדמות  הערב 
כנסת  נתב"ג' שזימנו ארבעים חברי  'כשל  על  דיון 

הדוכן  על  הממשלה  ראש  התייצב  בחתימותיהם, 
החדש  תוארו  את  ושוב  ושוב  שוב  להזכיר  וטרח 
ראש  נתניהו".  הכנסת  "חבר  בתפקיד  קודמו  של 
האופוזיציה מצדו, הלם בו בחזרה. שעה קלה לאחר 
 14% רק  ולפיו  סקר   12 בחדשות  פורסם  הנאום, 
 40% לעומת  מתאים,  ממשלה  ראש  בבנט  רואים 

לנתניהו...
פרשני  מבכירי  כמה  כולל  השבוע,  סוף  עיתוני 
בטורי  מלא.  בפה  אותו  היללו  השמאל,  מחנה 
פרשנות שניכר עליהם שיצאו 'מפי הגבורה', הוסבר 
היטב עד כמה בנט מאושר, רגוע, ממלכתי, נחוש, 
יותר, למי  חביב, חייכן ומקסים. אבל מה שמדאיג 
שקרא בין השורות, היה ההסבר שמתייחס לעתידו. 
וכעת  לו בייס  לפי הפרשנים, בנט מבין שכבר אין 
הוא משוחרר ממחויבות ויכול לנסות לבנות לו בייס 
חדש. בתרגום חופשי: בנט חצה את הקווים וכעת 

הוא מחפש את עצמו בשמאל-מרכז הישראלי.
בחודש הראשון עשה ראש הממשלה עוד אי אלו 
בהסכם  החל  הקווים:  חציית  את  להסוות  ניסיונות 
עתידית  הקמה  על  אביתר  מתיישבי  עם  הפיקטיבי 
של ישיבה במקום תמורת פינוי שקט של היישוב, 
וכלה  בירושלים  הדגלים  מצעד  קיום  דרך  עבור 
באוסף של תירוצים שהסבירו מדוע הארכת הוראת 
השעה של חוק איחוד המשפחות המחורר )בתוספת 
אינטרס  היא  ומר"צ(  לרע"מ  שקטות  הבטחות 

ביטחוני.
הספיקה  חודש  בתוך  כאן.  כבר  הסדקים  אבל 
שנות  בתריסר  גוועה  הפלסטינית, שכמעט  הסוגיה 
הממשל  מחדש.  ראש  להרים  נתניהו,  של  שלטונו 
חזרו  הירדנים  מבקש,  ארדואן  לוחץ,  האמריקני 
ראש  ללחיים.  הצבע  חזר  ולפלסטינים  לחיים 
ממשלה ימני היה קוטע את התהליך לאלתר, ראש 
תקדים  את  לעומק  בוחן  שמאלה,  שפוזל  ממשלה 
יידרש  מתיישבים  כמה  להבין  כדי  שרון,  אריק 

לעקור עד שיזכה להכרה רשמית כאתרוג התורן.
רשימת  הראשון,  החודש  את  לסכם  אם  כה,  עד 
להחריד:  מפוקפקת  הממשלה  של  ההישגים 
5 חולים מאומתים  הקורונה חזרה בענק – לעומת 
דיווח משרד  בכנסת,  אישור הממשלה  ביום  בלבד 
הבריאות אתמול )שלישי( על 730 מאומתים חדשים 
פיגוע  להנפיק  מקפיד  החדש  החוץ  שר  ביממה. 
כה  עד  והספיק  ישראל,  של  החוץ  ביחסי  שבועי 

להסתבך עם סין ועם פולין, לייצר מיני 
לשלם  האמריקאים,  מול  דגל  תקרית 

באספקת  יקר  מחיר 
ולהוביל  לירדן  מים 
עומאן  מול  לקיפאון 
משקיעים  עם  ולתקר 
חוק  מהאמירויות. 
נפל  משפחות  איחוד 
היחידה  והחקיקה 
באופן  שהתקדמה 
זו  היא  אגרסיבי 
בג'ובים  שעוסקת 
חוק  כולל   - ובמשרות 
חלוקת  מורחב,  נורבגי 

ועדות דורסנית ועוד.

סחטנות משותפת
הוא  הממשלה  חולשת  את  לזהות  שהיטיב  מי 
יו"ר רע"מ, ח"כ מנסור עבאס. לפי עבאס, שותפות 
מחודש  מו"מ  ניהול  רק  משמעותה  קואליציונית 
עם הקואליציה לקראת ובמהלך כל הצבעה. אחרי 
את  והפילו  נמנעו  מרשימתו  כנסת  חברי  ששני 
הודיעה  משפחות,  איחוד  חוק  של  השעה  הוראת 
עצמה  את  רואה  שהיא  השבוע  בתחילת  רע"מ 
בהצבעות  הקואליציה  עם  משותפות  משוחררת 
עיכוב  רשמי:  החצי  הנימוק  ובמליאה.  בועדות 

בהעברת מנהלת הבדואים לידיהם.
עשתה  הסחיטה  מראש,  צפוי  אימה  בסרט  כמו 
שתוכנן  המנהלת  העברת  הליך  מיד.  שלה  את 
באופן  בוצע  שבועיים,  בעוד  הכי  בלאו  להתקיים 
מזורז ובו ביום. אם חשבתם שעבאס יירגע, כנראה 
כבר  הודיע  רע"מ  יו"ר  הפואנטה.  את  הבנתם  לא 
דרכו  המשך  את  לבחון  מתכוון  שהוא  ערב  באותו 
פעם  לסחטנות  שנכנע  מי  שנאמר,  הקואליציונית. 

אחת – כבר לא יוכל להיגמל מזה. 
בתדרוכים לא רשמיים, מוסבר הזעם של עבאס 
שמנהלים  בעליל  שקטים  הבלתי  במגעים  וחבריו 
הממשלה  ראש  של  לאפו  מתחת  ואחרים  לפיד 
בנט עם חברי הרשימה המשותפת. האגף השמאלי 
החלוקה  את  קיבל  לא  מעולם  הקואליציה  של 
המלאכותית בין שתי הרשימות הערביות, ומבחינתו 
כשרים  עודה  ואימן  טיבי  אחמד  הכנסת  חברי 
להצטרף למניין בדיוק כמו חברי הכנסת וליד טאהא 
הקואליציה  בו  הדברים  מצב  אלחרומי.  וסעיד 
בעיניהם  חן  מוצא  לא  אצבע  של  חודה  על  תלויה 
והם מעוניינים לגבש רשת ביטחון של שש אצבעות 

נוספות.
עבאס מבין כי הכרה – ולו חלקית – בשותפות 
עם המשותפת תייצר לו נזק כפול ומשולש. ראשית, 
כבר  הממשלה  יישחק,  קואליציוני  הפנים  מעמדו 
לא תהיה תלויה ברצונו הטוב וכוחו ייחלש. שנית, 
הרשימה המשותפת תציג בפני המצביעים הערבים 
את ה'הישגים' שקיבלה, ותדגיש שהיא עשתה זאת 
מבלי לוותר על אידיאלים )דוגמת הצבעה בעד חוק 

איחוד משפחות( בניגוד לעבאס.
לשני  ללכת  יכולה  ערבית  הפנים  התחרות 
להתפתח  עשוי  הפוזיטיבי,  בכיוון  הכיוונים: 

המריצה נוסעת

ליברמן מכיר את החרדים 
מספיק שנים מקרוב, כדי לדעת 
שצעד כזה של לחץ כלכלי לא 
יוסיף למעגל התעסוקה אפילו 
אברך אחד. ליברמן גם מבין טוב 
מאוד – אולי יותר מכל שותפיו 
הקואליציוניים – שההשפעה 
האמיתית של ההחלטה תהיה 
הפוכה, והיא תגרום להרבה 
מאוד נשים חרדיות שמשתכרות 
שכר נמוך יחסית, לחשוב 
פעמיים על המשך העבודה. 
אם רוב המשכורת תלך למימון 
המעון, אישה חרדית תעדיף 
כבר לבלות בעצמה עם הילדים 
ולא להישחק בעבודה נטולת 
רווח

על סדר היום

הגון באופן 
מפתיע, יו"ר 
ועדת הכספים 
ח"כ אלכס 
קושניר | צילום: 
דוברות הכנסת

אבי גרינצייג
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יפעילו  הצדדים  שני  בו  וסחטנות,  הישגים  מרוץ 
תוצאות  למצות  כדי  הקואליציה  על  לסירוגין  לחץ 
בכיוון  היריב.  חשבון  על  עצמם  את  ולהבליט 
קנאות  של  הפוך  לחץ  להתפתח  עשוי  הנגטיבי, 
בהתפרקות  לבסוף  שיתבטא  אידיאולוגית, 
שתי  הערבית.  הנציגות  של  ובהקצנה  הקואליציה 
מדינת  מבחינת  גדולה  מציאה  לא  הן  האפשרויות 

ישראל.

דו פרצופיות
המאפיין המרכזי של הממשלה הזו, אם לסכם את 
החודש הראשון לקיומה במילה אחת, הוא צביעות. 
מכל  ועולה  כמעט  פינה  בכל  ניכרת  הצביעות 
זוכרים  הקורונה,  עם  למשל  נתחיל  אפשרי.  היבט 
את  נתב"ג'?  'מחדל  על  כאן  שהיה  העליהום  את 
זועק במליאה מעומק הלב על תהליכים שלא  בנט 
השוואות  עורך  לפיד  את  מספיק?  מהר  מתרחשים 
ל'מדינות אי' ברחבי העולם? אז מחדל נתב"ג עדיין 

בעיצומו, ואף אחד לא עושה דבר בעניין.
על  יום  מדי  זעקה  גם  דאשתקד  האופוזיציה 
המשבר החמור באי העברת תקציב המדינה. לקראת 
חבריה  כל  הבטיחו  הנוכחית  הממשלה  הרכבת 
היה...  והוא אכן  יהיה בראש מעייניהם,  שהתקציב 
הקואליציה,  שהעבירה  הראשונים  החוקים  אחד 
מאפשר לה לדחות את העברת התקציב בחודשיים 
נוספים, מלבד שלושת החודשים שהיו קצובים לה 

בחוק.
גם החוק הנורבגי, שקומם כל כך את האופוזיציה 
הלא כל כך לוחמת של 2020, הפך למטה הקסמים 
של הקואליציה ב2021. כמעט רבע מחברי הכנסת 
הם  הקואליציה(  של  הכנסת  מחברי  )כמחצית 
הציע  לחינם  לא  הזמנים.  כל  של  שיא  'נורבגים', 
זיהוי  תגית  נורבגי  לכל  להצמיד  אמסלם  דוד  ח"כ 
שלכל  לציין  מיותר  מחליף.  הוא  מי  את  שתסביר 
נורבגי כזה אכן מוצמדת תגית וירטואלית, תגית של 

תג מחיר לקופת המדינה, בעשרות מיליוני שקלים.
בהולה  חקירה  ועדת  להקמת  ההבטחה  אפילו 
בעוד  בהתהוות.  ככשל  מתגלית  מירון  לאסון 
תשעה וחצי חודשים תהיה ההילולא הבאה, כידוע. 
בינתיים, הועדה שהוקמה בעצלתיים הספיקה בקושי 
עוד  היא  בפניה.  להעיד  למעוניינים  בקשה  לפרסם 
צריכה להספיק לשמוע מאות עדויות, לזמן עשרות 
מומחים, לשבת על המדוכה ולפרסם פתרונות – וכל 
זה צריך להסתיים מספר חודשים לפני ל"ג בעומר, 
בזמן.  ייערך  וההתאמה  השיפוץ  תהליך  שגם  כדי 

חלומות באספמיא.

אפרופו מירון, אחרי חודשיים וחצי של התנהלות 
בלי  האירוע  את  כביכול  שחקרה  במח"ש,  כושלת 
לזמן אפילו שוטר אחד לחקירה )!( הכריע השבוע 
החקירה  את  להקפיא  מנדלבליט  אביחי  היועמ"ש 
את  תעשה  שהוקמה  שהועדה  בנימוק  שעה,  לפי 

העבודה בכל מקרה. לחלם דמינו.
לממשלת  נוגע  שהדבר  ככל  החלקי,  למזלה 
חסד  ימי  מאה  למושג  מעניקה  התקשורת  השינוי, 
חסרות  מתקפות  כולל  מרחיבה.  מהותית  פרשנות 
)כמה  אובססיבי  עיסוק  האופוזיציה,  על  רחמים 
מחדלי  של  והחלקה  חיפוי  בנתניהו,  מפתיע( 
וניסיון מאולץ למתג את תמונות הסלפי  הממשלה 

והציוצים של חבריה כפעילות יוצאת דופן.

מפתיע לטובה
המאפיין הנוסף הוא שליטה דורסנית. כבר כתבנו 
ההתנהלות  על  אחת  לא  האחרונים  בשבועות  כאן 
הקואליציה.  מטעם  ועדות  ראשי  של  הבריונית 
חברי  חלוקת  בעת  לשיא  הדברים  הגיעו  השבוע 
ועדות  הקמת  על  ההצבעה  עם  השונות,  הועדות 

הכנסת הקבועות.
הרכב  הכנסת,  תקנון  ולפי  כה,  עד  שפעל  בנוהג 
הסיעתי  בהרכב  "בהתחשב  להיקבע  צריך  הועדות 
של הכנסת ובגודל הסיעות". הבעיה כמובן שמצב 
בין  מוחלט  כמעט  לשוויון  מביא  היה  כזה  דברים 
את  ומשתק  הועדות  בכל  לאופוזיציה  הקואליציה 

פעילות הממשלה.
הפתרון נמצא בדמות שינוי כללי המשחק. ניקח 
תקווה  סיעת  קיבלה  שם  חוקה,  ועדת  את  לדוגמה 
חדשה, המונה כידוע שישה חברי כנסת בלבד, לא 
פחות משני נציגים. הליכוד, סיעה המונה פי חמישה 
תהיתם,  אם  כנסת, תסתפק בשלושה חברים.  חברי 
הציונות הדתית, אף היא מפלגה של שישה מנדטים, 

תקבל רק נציג אחד בועדה.
כחוט  נמשכות  בעליל  שוויוניות  הלא  החלוקות 
המהותיות  הועדות  על  בדגש  האורך,  לכל  השני 
ידי  על  כזכור  הנשלטת  הכספים,  ועדת  כמו  יותר, 
בדמות  פירורים  זרקו  לאופוזיציה  ביתנו'.  'ישראל 
כמו  שיניים  וחסרות  נחשבות  לא  בועדות  שליטה 

הועדה לקידום מעמד האישה.
בניגוד  כי  לציין  ראוי  הכספים,  ועדת  אפרופו 
לציפיות, לפחות עד כה, משתדל יו"ר הועדה, ח"כ 
אלכס קושניר, לשמור על דיון ענייני ולנסות להגיע 
קושניר  האופוזיציה.  נציגי  עם  והבנות  להסכמות 
החרדית,  מהנציגות  האישי  במישור  לשבחים  זוכה 
ו'יש  מ'ימינה'  הועדות  ראשי  דווקא  היאך  שתוהה 

נקלעים  ממלכתיים,  להיות  המתיימרים  עתיד' 
לעימותים ומפעילים אגרסיביות כלפי חברי הכנסת 
החרדים, בעוד נציג 'ישראל ביתנו' שומר על איפוק 

ראוי לשבח ועל התנהלות מקצועית.  

פסיקה רודפת פסיקה
בג"ץ  שופטי  ניצלו  מפריע,  באין  בשקט,  בשקט 
כדי להבקיע כמה  היום העמוס בלאו הכי  את סדר 
שערים בטורניר הכיבוש הזוחל שהם מנהלים הרחק 
שורה  התפרסמה  האחרון  בשבוע  המצלמות.  מעין 
של פסיקות, שכל אחת מהן די בה כדי לייצר דיון 

ציבורי נרחב בפני עצמו.
בג"ץ אמנם דחה את העתירות נגד 
רצון  מתוך  הנראה  ככל  הלאום,  חוק 
מהממשלה  אפשרי  משבר  למנוע 
השבירה הנוכחית, שנושא כזה עשוי 
דחה  גם  בג"ץ  מבפנים.  אותה  לפלג 
את העתירות נגד מינוי ראש ממשלה 
שכעת  הפשוט  מהטעם  אולי  חלופי, 
הצד  נגד  בעצם  מוכוונות  העתירות 

הלא נכון של המפה הפוליטית. 
בניגוד לעמדתו מהפעם האחרונה, 
יותר  ייתן  לא  כי  בג"ץ  הודיע  אז 
הפעם  הגיוס,  חוק  לחקיקת  הארכות 
העניק בג"ץ לממשלה הארכה בקלות. 
חילוץ  לעין,  גלויה  המטרה  כאן,  גם 
מסיטואציה  הרעועה  הממשלה  של 
אינם  עדיין  ושות'  שבנט  בעייתית 
הוסיף  גם  בג"ץ  לקראתה.  ערוכים 
הגיליון  קדושת  שמפאת  החלטה 
נימנע מלעסוק בה בפרוטרוט. די אם 
כדי לקעקע את מבנה  נספר שיש בה 
המשפחה והבית היהודי ולייצר בעיה 

הלכתית חמורה מאוד בעתיד.
לא  הוא  העניין  המקרים,  בכל 

והעיסוק.  התזמון  כמו  ההחלטה,  עצם  בהכרח 
היחידה  שהיריבות  העובדה  את  שמנצל  התזמון 
האופוזיציה,  מכיוון  היא  ל'עליונים'  שצפויה 
גם  עסוקה  הנוכחית,  בכנסת  חולשתה  מלבד  וזו, 
במלחמות הדחופות יותר – בתוככי הכנסת פנימה. 
שבג"ץ  העובדה  העיסוק,  הוא  העניין  לוז  אבל 
מרשה לעצמו לעסוק בכל נושא ועניין, חוקי יסוד, 
זה  ועוד.  חקיקה  של  עקיפה  פרלמנטריות,  סוגיות 
העתיד  על  גם  שישפיעו  תקדימים  הגדול,  הסיכון 
ודיקטטורה זוחלת של קבוצת שופטים לא נבחרים.

קרב נאומים בין ראש הממשלה ובין "חבר הכנסת נתניהו" | צילום: דוברות הכנסת

התחרות הפנים ערבית יכולה 
ללכת לשני הכיוונים: בכיוון 
הפוזיטיבי, עשוי להתפתח 

מרוץ הישגים וסחטנות, בו שני 
הצדדים יפעילו לחץ לסירוגין 

על הקואליציה כדי למצות 
תוצאות ולהבליט את עצמם על 

חשבון היריב. בכיוון הנגטיבי, 
עשוי להתפתח לחץ הפוך של 
קנאות אידיאולוגית, שיתבטא 

לבסוף בהתפרקות הקואליציה 
ובהקצנה של הנציגות הערבית. 
שתי האפשרויות הן לא מציאה 

גדולה מבחינת מדינת ישראל
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הסופר והמחנך הרב שמואל רוט ז"ל

מאת: חיים רייך

ספריו  על  גדלו  נוער  ובני  ילדים  של  דורות 
של הרב שמאל רוט ז"ל הידוע בכינויו הספרותי 
הידיעה  הגיעה  שני  יום  בבוקר   ארגמן.  שמואל 
המעציבה על פטירתו בפתאומיות של הרב רוט 

ז"ל שנסתלק לעולמו בגל 77.
תש"ד  בשנת  אביב  בתל  נולד  ז"ל  רוט  הרב 
לאביו הרב מיכאל ולאמו מרת יהודית רוט ז"ל, 
מוותיקי העיר בני ברק ומראשי משמרת השבת. 
זצוק"ל,  איש  החזון  מרן  של  מקורבו  היה  אביו 
'בית  ממייסדות  הייתה  ע"ה  יהודית  מרת  ואמו 

יעקב' בארץ ישראל.
בבחרותו למד ר' שמואל ז"ל בישיבת פוניבז', 
לבית  רחל  מרת  לרעייתו  נישא  לפרקו  ובהגיעו 
וגן  בית  בשכונת  ביתם  את  הקימו  הם  פרדס. 

בירושלים, שם התגורר במשך עשרות שנים.
ר' שמואל רוט היה פורץ דרך בספרות החרדית 
וספריו, תחת שם העט שמואל ארגמן, כבשו את 

מדפי הספרים בכל בתים הציבור החרדי.
פורסמו תחילה בשבועון  סיפוריו העלילתיים 
כספרים  לאור  יצאו  כך  ואחר  'זרקור'  לילדים 
שהפכו לחלק מהנוף הספרותי של אלפי ספריות 
כל ספריו  חרדיות ברבבות בתים חרדים, כאשר 
מתובלים באמונה יוקדת וביטחון בהקב"ה, לצד 
ובני  ילדים  אינספור  שריתקו  מרתקות  עלילות 

נוער לספריו.
סיפורו הראשון היה "הילדה שברחה מהמנזר" 
רבים  ספרים  הגיעו  בעקבותיו  מכר.  לרב  שהפך 
 - ביניהם  שנים,  עשרות  במשך  שכתב  אחרים 
אבא גיבור הרוח, אי המסתורין, אל גוב האריות, 
בודדים  ובגבורה,  בדבקות  הסכנה,  פני  מול  אל 
בלב ים, בין חומות המבצר, בלוע הארי, במשברי 
הנועזים  האינקוויזיציה,  ראשי  בעקבות  הים, 
הפליגה  הצוללת  הקרח,  על  הנחיתה  בעלטה, 
זהות עלומה, למרות  בחצות, הצניחה הגורלית, 
הכל, מבצע חידקל, מסתורין בסהרה, נס במבצר, 
בנמל התעופה, החשיפה,  באי, תעלומה  עקבות 
חזרה  השותפים,  הקרח,  על  הנחיתה  המרדף, 
מסתורי,  צופן  אפשרית,  בלתי  משימה  לאיראן, 
בלתי  עלומה,  זהות  עיקש,  מאבק  בחלל,  תקלה 

צפוי, אחים לעד ועוד.
לנוער  ספרים  סדרת  לאור  הוציא  כן  כמו 
חיבר  וכן  וטכנולוגיה,  מדע  בענייני  'עולמנו' 
על  עיונים  שמואל"  "שלמי  תורניים  ספרים 

פרשיות השבוע.
אחד מספריו, "בין חומות המבצר", הוא סיפור 
מהר"ם  חיי  מתולדות  בפרק  העוסק  היסטורי 
"הצניחה  ספרו  הרא"ש.  ותלמידו  מרוטנבורג 

24 ספרים נבחרים על ידי  הגורלית" נבחר מבין 
זכה  כן,  כמו  לספרות'.  הפיס  מפעל  'פרס  ועדת 

בפרס זקס על מפעלו הספרותי.
הרב רוט ז"ל קבע כל חייו עיתים לתורה והיה 
שמים  ירא  כאברך  תורה  של  לאוהלה  מחובר 
שמאיר פנים לכל אדם, שביקש באמצעות מפעלו 

הספרותי להחדיר אמונה וביטחון בלב קוראיו.
בתלמוד  כמחנך  שימש  רבות  שנים  במשך 
תורה ובהכירו היטב את הדור הצעיר ידע לקלוע 
קוראיו,  של  ליבם  את  ולכבוש  לטעמם  בספריו 

צעירים ומבוגרים כאחד.
זכה והותיר אחריו דור ישרים מבורך. בנו הוא 
זילברשטיין  הגר"י  של  חתנו  רוט,  אליעזר  הרב 
חבר מועצת גדולי התורה ורבה של רמת אלחנן.

אחר  שלישי  ביום  התקיים  ההלוויה  מסע 
המנוחות  להר  שמגר  ההלוויות  מבית  הצהרים 

שם נטמן.

זיכרונות מהחזון איש

שנים   5 לפני  עיתונות  ל"קו  שהעניק  בראיון 
גרים  היינו  ילד,  "כשהייתי  ז"ל:  רוט  הרב  סיפר 
משכנה  למקום  סמוך  ברק,  בבני  רוקח  בגבעת 
של ישיבת סלבודקא. ויש לי זיכרון מגיל שלוש 
גמלים  גבי  על  באים  שהיו  הערבים  של  וחצי, 
מהכפר הערבי ג'מוסין )כיום, שכונת רמת אביב( 
למכור בבני ברק תוצרת חקלאית. עד היום, אני 
ביצים,  ועליהם  ההם,  הגמלים  את  היטב  זוכר 
קשור  אשכח  שלא  נוסף  זיכרון  ופירות.  ירקות 
החזו"א  בשליחות  שייסד  זה  שהיה  ז"ל,  באבי 
והרב לנדא זצ"ל את 'משמרת השבת' בבני ברק. 
להיכנס  שניסו  אופנוענים  היו  שבזמנו  זוכר  אני 
היו  והם  ברק,  בבני  עקיבא  רבי  לרחוב  בשבת 
ולא  מהם  פחדו  ה'שומרים'  שאפילו  גברתנים 
הצליחו להתגבר עליהם. באו אז והזעיקו את אבי 
עקיבא.  רבי  ת"ת  בבניין  כנסת  בבית  שהתפלל 
אני כילד רצתי אחריו, וראיתי איך – בלי לחשוב 
של  החבורה  תוך  אל  נכנס  פשוט  הוא   – הרבה 
הצעירים הללו, ומיד התחיל שם מאבק עד שאני 
פחד  עבורי  היה  זה  לחייו.  חששתי  קטן  כילד 
הצליח  הוא  בסוף  אבל  לאבי.  חששתי  כי  אדיר 
ברק.  לבני  להיכנס  מהם  ומנע  עליהם  להתגבר 
להם  נתן  לא  הוא  עקבותיהם  על  לחזור  כשרצו 
אף  זכורני  שבת.  מוצאי  עד  אותם  ועיכב  לשוב 
ששכנים מהאזור הביאו להם אוכל שיהיה להם 

מה לאכול עד צאת השבת".
מי הדמות הרוחנית שהשפיעה עליך הכי הרבה?

ורבי מרן  מורי  היה  עליי מאוד  "מי שהשפיע 
הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל שלמדתי אצלו בפוניבז'. 
כל  את  שקירב  כשם  מאוד,  אותי  קירב  הוא 
פעם  בכל  אצלו.  למדו  ז"ל  אחיי  גם  תלמידיו. 
גם עשרות שנים אחרי שלמדתי  שפגשתי אותו, 
אצלו, הוא זכר אותי והתייחס אלי בחיבה. הוא 

בכלל זכר היטב את תלמידיו".
איזה ספר רוחני השפיע עליך הכי הרבה?

שקראתי  זריצקי  דוד  הרב  הסופר  של  "ספר 
בילדות, 'שימקה'. הרב זריצקי היה לדעתי גדול 
אבל  הרבה  כתב  הוא  החרדי.  בציבור  הסופרים 
נפטר בגיל צעיר, ואת ספרו שימקה מאד אהבתי 
וקראתי כמה פעמים. הוא 'תפס' אותי, ובהחלט 
גם השפיע עליי. גם הספרים של הרב מאיר להמן 

מאד השפיעו עליי".
תקופה  באיזו  זמינה,  זמן  מכונת  הייתה  אם 

בהיסטוריה היית רוצה לחיות?
אישי  באופן  לשניים:  זה  את  "נחלק 
תקופת  על  כרגע  כותב  גם  ואני  רבות  כתבתי 
האינקוויזיציה ועלילות שקשורות בה. זו תקופה 
אבל  רבות,  אותה  חקרתי  ואף  אותי  שמעניינת 
כמובן לחיות בתקופה הזאת לא הייתי רוצה… 
אם הייתי רוצה ממש לחיות בתקופה מהעבר, זה 
יהודה הלוי, תקופה  ורבי  בתקופה של הרמב"ם 
 – התנהל  התורה  ולימוד  בה  פרחה  שהיהדות 

פחות או יותר – ללא הפרעות".
מה נותן לך סיפוק?

"קדם כל ללמוד תורה. אני ב"ה לומד באופן 
על  כותב כעת  אני  ולאחר מכן, הכתיבה.  קבוע. 
שני נושאים שונים בתכלית, על פרשיות השבוע, 
'שלמי  ספרי  שני  יצאו  כבר  שממנה  כתיבה 
בציבור,  מאד  התקבלו  שב"ה  ספרים  שמואל', 

וספרי עלילה".
מה השיר שאתה הכי אוהב?

מיכאל  הזמר  את  לשמוע  אוהב  מאד  "אני 
יצא  שמים.  יראת  בשירתו  שומעים  שטרייכר. 
אותו  שמעתי  וגם  שלימה,  שבת  אתו  להיות  לי 
בתפילה לא פעם ולא פעמיים, וראיתי אדם שהוא 
יראת שמים. אם  וכל שירתו משדרת  ירא שמים 
זה שיר ספציפי, אז את השיר 'אלוקי נשמה' שלו, 
וגם היצירות 'אלוקי נשמה' של יוסל'ה רוזנבלט 
ו'רזא דשבת' של יוסל'ה מנדלבאום. אלו יצירות 

אדירות".
מקום אהוב עליך במיוחד?

"הצפון".
רגע שמח במיוחד בחייך?

"כשהספר התורני שלי יצא לאור. הכנסתי בו 
חידושי תורה שהקב"ה זיכה אותי לחדש במהלך 

השנים. הבנות ופירושים בפסוקים שונים".

הרגע הכי עצוב בחייך?
היו  שנה.  כ-25  לפני  נפטרו,  ואמי  "כשאבי 

אלה רגעים קשים מאד".
על מה בקריירה שלך אתה מתחרט?

על  לד'  תודה  אומר  אני  כזה.  רגע  רואה  "לא 
כל מה שכתבתי והספרים שפרסמתי, ולא מוצא 

משהו שאני מתחרט עליו".
מה מרגש אותך?

ובכתיבה  תורה,  חידוש  לי  "כשמתחדש 
נתקע  אתה  לעתים  בסיפור.  רעיון   – הספרותית 
כיצד  ויודע  אור  רואה  אתה  ופתאום  בעלילה 
ספר  להוציא  מזמן  לא  עמדתי  אותה.  להמשיך 
הסב  והוא  היד,  כתב  את  לקרוא  למישהו  ונתתי 
את תשומת לבי לכך שיש איזשהו 'חור' בעלילה. 
ותודה לה' הגיע רעיון שסידר את הכל. זו מתנת 

שמים מוחשית וזה מרגש ומשמח".
שבו  בתחום  עוסק  היית  לא  אם  עושה  היית  מה 

אתה עוסק כיום?
שהייתי  מניח  ואני  בהוראה,  בעבר  "עסקתי 

ממשיך בכך".
מה הסוד המקצועי שלך?

הוא  הסוד  לאמיתה,  אמת  וזו  כל,  "קודם 
הקב"ה. הקב"ה נותן לי את הרעיונות. בכל סוף 
שבוע אני מתפלל לקב"ה שייתן לי רעיונות לדברי 
שאני  בתקופות  וגם  השבוע.  פרשת  על  תורה 
כותב ספרי עלילה, בכל בוקר אני מתפלל לקב"ה 

שייתן לי רעיונות ואת המילים המתאימות.
"ובפן המקצועי, אני תמיד מקפיד לסיים פרק 
ואף חלק בתוך הפרק במתח, כך שהקורא ירצה 

לדעת את ההמשך. זה הסוד היחיד".
הצלחת  לא  שעוד  שלך  הכמוס  החלום  מה 

להגשים?
רצון  לי  יש  אבל  כזה,  חלום  לי  "אין 
ספרי  עליהם  שכתבתי  במקומות  להיות 
על  הרבה  כתבתי  למשל,  היסטוריים.  עלילה 
אותי  ומעניין  ההיא,  והתקופה  האינקוויזיציה 
להיות בפורטוגל ובספרד במקומות שבהם כל זה 

קרה, אבל לא יצא לי עד היום".
מה אנשים לא יודעים עליך?

לעתים  אנשים  פשוט.  יהודי  באמת  "שאני 
חושבים שסופר הוא מי יודע מה, אבל אני אדם 
פשוט מאד ואנשים לא יודעים את זה עליי. אני 
מורמים  היו  הסופרים  כילד,  בעיניי,  שגם  זוכר 
הקב"ה  כולם.  כמו  פשוט  יהודי  אני  אבל  מעם, 
פסוקים  ולהבין  עלילה  ספרי  לכתוב  אותי  זיכה 
יהודי כמו  ולכתוב גם ספרים תורניים, אבל אני 

כולם".

דורות של ילדים ובני נוער גדלו על סדרת הספרים המיתולוגית של הרב שמואל רוט ז"ל שכתב בשמו הספרותי שמואל ארגמן  ביום שלישי 
בבוקר הלך לעולמו בפתאומיות בגיל 77 מי ששימש כמחנך בתלמוד תורה והיה אמן הסיפורת החרדית שספריו נכנסו לכל בית חרדי  "הקב"ה 

זיכה אותי לכתוב ספרי עלילה ולכתוב גם ספרים תורניים, אבל אני יהודי כמו כולם", הוא  אמר בראיון ל"קו עיתונות" לפני 5 שנים

אמן הסיפורת החרדית ומחברם של עשרות רבי מכר הלך לעולמו בפתאומיות 

הרב שמואל רוט עם חלק מספריו | ארכיון "כל הזמן"הרב שמואל רוט )ארגמן( ז"ל |באדיבות המשפחה



17באלעד ו' אב תשפ"א 15/7/21

איסור השחיטה וברית המילה בסלובניה יבוטל

מאת: יוסף טולידנו 

רבה  בראשות  צרפת  של  החשובים  ודייניה  מרבניה  כמאה 
חיים  הרב  אירופה'  רבני  'ועידת  של  ראשון  נשיא  וסגן  צרפת  של 
קורסיה המאוגדים בארגון הקונסיסטואר בצרפת קיימו את ועידתם 
שנה  כמאתיים  לפני  הקונסיסטואר  נוסד  מאז  לראשונה  השנתית, 
ע"י נפוליאון, בקהילה היהודית בראשות הרה"ג רבי אברהם ווייל 
בשטרסבורג. אורחי הכבוד; נשיא 'ועידת רבני אירופה' חבר ביה"ד 
גולדשמידט  פנחס  רבי  הגאון  מוסקבה  ואב"ד  אירופה  הגדול של 
וראש ממשלת סלובניה יאנז יאנשה שהחל מהחודש מכהן כנשיא 

התורן של האיחוד האירופי.
שמעו  הקורונה  מגבלות  תחת  שהתקיימה  הועידה  במהלך 
בנושאי  בעיקר  ומומחים  ואגדה  הלכה  שיעורי  ברכות  הרבנים 
הקורונה הנפוצה עדיין באירופה מפי; הרב חיים קורסיה. רבה של 
'ועידת  פאריס הרה"ג רבי יצחק גוגנהיים. חבר ביה"ד הגדול של 
ביה"ד  אב"ד  טובול.  יחי'  רבי  הגאון  ליאון  אב"ד  אירופה'  רבני 
יעקב  רבי  הרה"ג  והדיין  שמרלא  מיכאל  רבי  הגאון  בשטרסבורג 
נשיא  סגן  קורסיה  הרב  של  ימינו  יד  בראשות  המשתתפים  חביב. 
עם  נועדו  לוין  משה  הרב  הכינוס  ומארגן  אירופה'  רבני  'ועידת 
בכירים בממשל הצרפתי כדי לשמוע על הליכי החקיקה להגבלת 

קיצוניים הפועלים בשם הדת בצרפת.
ראש  אמר  היהודית  הקהילה  שקיימה  המיוחד  הדינר  במהלך 
איסור  את  לבטל  מתחייב  הוא  כי  יאנשה  יאנז  סלובניה  ממשלת 

השחיטה הכשרה וברית המילה בארצו. 
ומופת  דוגמא  הם  צרפת  רבני  כי  אמר  גולדשמידט  הגר״פ 
לפעילות יהודית נבונה בקירוב בקהילות שבהן רבים אינם שומרי 
שנבחר  קורסיה  הרב  של  מנהיגותו  את  שיבח  הוא  ומצוות.  תורה 
זה עתה לכהונה שניה על פעילותו למען הרחבת מוסדות התורה 

הרב  עם  יחד  הנחושה  מלחמתו  ועל  צרפת  בקהילות  והחסד 
גוגנהיים והרב לוין להסדרת חלקות הקבורה בפאריס. הוא העלה 
רבה  בראשות  שטרסבורג  קהילת  של  הנפלא  האירוח  את  נס  על 
אירופה'  רבני  'ועידת  של  המתמדת  הועדה  חבר  שטרסבורג  של 
הרה"ג רבי אברהם ווייל ונשיא הקהילה מר מוריס דהאן, שהחלים 
ברוך השם מהקורונה לאחר שהיה במצב קשה במשך כחצי שנה, 
כשלצידם; מנכ"ל המרכז הקהילתי הר"ר שמואל אוחנונה ומנהל 

מחלקת הכשרות בביה"ד שטרסבורג הרב מענדיל סממה.
לכינוס  הגיע  עתה  זה  כי  למשתתפים  סיפר  גולדשמידט  הגר״פ 
מברלין שם נועד עם הקנצלר המיועד של גרמניה מר ארמין לאשט, 
ראש ממשלת מדינת המחוז נורדיין ווסטפליה; ׳סיכמנו בעז"ה על 
המשך שיתוף הפעולה עם גרמניה במלחמה בנגיף האנטישמיות, 
בדמות  הקטלני  הנגיף  של  המוטציה   - החדשה  ובאנטישמיות 

החקיקה נגד מצוות הדת׳.
מועצת  בבית  המשתתפים  התאדרחו  הכינוס  של  השני  ביומו 

אירופה בשטרסבורג. הרבנים נועדו לישיבת עבודה עם סגן המזכיר 
הכללי של מועצת אירופה ביורן ברג. לאחר מכן קיים יו"ר ועדת 
השרים של האיחוד האירופי נציג הונגריה במועצת אירופה השגריר 
המשתתפים  לרבנים.  מרשימה  פנים  קבלת  רוס  אלכס  הארי  מר 
שמעו דברים מפי נציג אוסטריה במועצת אירופה השגריר גרהרד 
באנטישמיות'  למאבק  צרפת  'מדיניות  על  מקיפה  והרצאה  ג'נדל, 
גב'  השגרירה  אירופה  במועצת  צרפת  של  הקבועה  הנציגה  מפי 

מארי פונטנל. 
לאחר מכן שמעו המשתתפים דברים ממנהל העניינים הפוליטיים 
של מועצת אירופה מר אלכסנדר גויסל ועל 'המאבק באנטישמיות 
למאבק  אירופה  מועצת  מזכ"ל  של  המיוחד  מהנציג  באירופה' 
גם שמעו  כך  הולטגן.  דניאל  אירופה  מועצת  ודובר  באנטישמיות 
הרבנים סקירה על 'בית הדין האירופי לזכויות אדם ופסיקתו בנושא 

חופש הדת' ממנהל לשכת נשיא בית המשפט מר פטריק טיטיון.

כמאה מרבני צרפת בראשות רבה של צרפת הרב חיים קורסיה קיימו את כינוסם השנתי לראשונה בשטרסבורג במהלכה שמעו שיעורי הלכה בנושאי הקורונה ודנו עם 
בכירי הממשלה בהליכי החקיקה להגבלת קיצוניים הפועלים בשם הדת בצרפת  אורחי הכבוד: נשיא 'ועידת רבני אירופה' הגר"פ גולדשמידט וראש ממשלת סלובניה 

שהחל מהחודש מכהן כנשיא התורן של האיחוד האירופי  השבוע נועדו הרבנים עם בכירים במוסדות האיחוד האירופי בבית מועצת אירופה בשטרסבורג

ראש ממשלת סלובניה מתחייב מפני רבני צרפת וראשי ׳ועידת רבני אירופה׳:

בכינוס בביהכנ"ס הגדול בשטרסבורג 
המשתתפים בבית מועצת אירופה בשטרסבורג|צילומים: באדיבות הקהילה היהודית בשטרסבורג ואן סופי סטוקבואר

למעלה מ-1000 יתומים ישתתפו במחנות 
ופעילויות הקיץ של ארגון 'זה לזה'

מאת: אלי כהן

הטלפונים במשרדי ארגון 'זה לזה' לא פוסקים 
מלצלצל, בזה אחר זה, שיחה אחר שיחה, עונים 
משפחת  ילדי  את  ורושמים  המסורים  הטלפנים 
למחנות  הארץ,  רחבי  מכל  היתומים   – לזה'  'זה 
בין  בימי  שיתקיימו  הגדולים  הקיץ  ופעילויות 

הזמנים לבנים ולבנות בנפרד. 
העמוסים  החודשים  הינם  הקיץ  חודשי 
עקב  וזאת  לזה'  'זה  בארגון  ביותר  והגדושים 
קיום מגוון הפעילויות לכל שכבות הגיל. השנה 
ההשקעה משמעותית יותר וזאת בעקבות עשרות 
קורונה  שנת  אחרי  שהצטרפו  חדשות  משפחות 
יתומות  ממאה  למעלה  שהשאירו  והאסונות 
'זה  של  המשפחתי  למעגל  שהצטרפו  חדשות 

לזה'. 
הכנה  ערב  לאחרונה  התקיים  במקביל 
לבנים  הקיץ  מחנות  לצוותות מדריכי 
קיבלו  בהם  לבנות,  הקיץ  ומדריכות מחנות 

הדרכה מפורטת לקראת יציאת המחנות לדרכם. 
עוד לפני כן ביקרו אנשי צוות הנהלת זה לזה 
התוכניות  את  לקדם  מנת  על  הפעילות  בשטחי 
על  המחנה  לקיום  לפעול  מנת  ועל  המגוונות 
יקבלו  המשתתפים  שכל  כדי  ביותר  הטוב  הצד 
את המטען החוויתי והרוחני שיהיה להם לצידה 
עוברים  שהם  פשוטה  הלא  בהתמודדות  לדרך 

בביתם. 

"ימי  הולס:  שמואל  הרב  הארגון  מנכ"ל 
של  החמצן  כמו  הם  מקיימים  שאנו  הפעילות 
היתומים. הם מחכים לזה כל השנה, וזה נותן להם 
היומיומיות  ההתמודדות  מכל  לצאת  אפשרות 
הלא פשוטות וליהנות, ולחוות חוויות מעצימות 

ומהנות. אנו עמלים זמן רב על ארגון המחנות לכל 
פרט ופרט על מנת למקסם את החוויה וההעצמה 

שתהיה לילדים".
עם  נרתם  המתקיימות,  לפעילויות  במקביל 
מנת  על  ומסייע  לעזר  להיות  בהמוניו  ישראל 

נרשמה  היתר  בין  התוכניות.  את  לפועל  להוציא 
התרגשות והיענות רבה לאור ברכתו המיוחדת של 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א שבירך 
בין  לימי  יתום  ואלו המאמצים  כל התורמים  את 
הזמנים, כי "יזכו לשמירה כפולה ומכופלת עבורו 

ועבור בני ביתו".
רוטנברג,  הרבנית  שבנשיאות  לזה'  'זה  ארגון 
למען  לפעול  זוכה  והיתומים,  האלמנות  אם 
עבורם  ומשמש  בישראל,  והיתומים  האלמנות 
בית חם בתמיכה וסיוע בכל הנצרך, כבר 27 שנה, 
גדולי  ורבנן  מרנן  של  ועידודם  לברכתם  וזכה 
ישראל זצוק"ל, ולהבדלחט"א מרנן ורבנן גדולי 

ישראל שליט"א.
באלמנות  חיים  רוח  המפיחות  הפעילויות  בין 
סדנאות,  קורסים,  תמיכה,  קבוצות  והיתומים: 
מנת  על  ונופשים  לאלמנות  מאורגנים  טיולים 
ומחנות  קעמפים  מחודשים,  כוחות  בהם  לנסוך 
מצווות  בר   , קיץ  בכל  ויתומות  יתומים  למאות 
אברכים  ע"י  ארצית  חונכים  מערכת  ליתומים, 
מומחים שמלווים את היתומים בתחום הלימודי 
צוות  ידי  על  מנוהלת  המערכת  הרגשי,  ובפן 

חינוכי מקצועי, ועוד.
ביותר  הארגון  וסייע  תמך  השנים  במשך 
זוכים  אשר  יתומים  אלף  ו-11  אלמנות  מ-6000 
לסיוע, ייעוץ, אוזן קשבת ותמיכה מכל סוג שהוא.

לקראת הפעילויות התקיים הכנה לצוותות מדריכי קעמפים ומחנות הקיץ לבנים וצוות מדריכי מחנות הקיץ לבנות, בהם קיבלו הדרכה מפורטת  מנכ"ל הארגון הרב 
שמואל הולס: "ימי הפעילות שאנו מקיימים הם כמו החמצן של היתומים. הם מחכים לזה כל השנה, וזה נותן להם אפשרות לצאת מכל ההתמודדות היומיומיות הלא 

פשוטות וליהנות, ולחוות חוויות מעצימות ומהנות"

 בפעילות זה לזה 
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

רבים באיכות 

 ַהּיוֹם ֶכם  ְוִהנְּ ֶאְתֶכם  ה  ִהְרבָּ ֵקיֶכם  ֱאלֹֽ ה' 
ַמִים ָלֽרֹב )דברים א, י(.  ֽכוְֹכֵבי ַהשָּׁ כְּ

ואומר  ישראל  עיני  מאיר  רבינו  משה 
קשה,  לכאורה  אך  לרוב,  השמים  ככוכבי  שהם  להם 
הרי  השמים,  כוכבי  כמספר  הוא  היהודים  מספר  וכי 
יחסית  מועטת  כמות  הכל  בסך  היו  במדבר  היהודים 
כיום מספר היהודים בעולם  וגם  לכל תושבי העולם, 
הוא אפסי לעומת כל יצורי העולם, ומה הביאור בדברי 

משה רבינו ע”ה.
מסתכל  אם  מיוחדת,  תכונה  יש  שבכוכבים  אלא 
נמצאים  שאנו  מהמקום  כגון  רב,  במרחק  עליהם 
בכדור הארץ, כל כוכב בעינינו נראה קטן, אך כאשר 
וכדומה,  טלסקופ  דרך  בקירוב  ומסתכלים  מתבוננים 

רואים כמה כל כוכב וכוכב גדול ומאיר.
וחיצונית  שטחית  מראיה  ישראל,  עם  גם  וכך 
מרחוק רואים שהם קטנים ומועטים, אך כשמתבוננים 
וצופים במעשיהם רואים כמה הם  ומתקרבים אליהם 
גדולים, גדולים באיכות, חכמים ונבונים, ַרק ַעם ָחָכם 
ה )דברים ד, ו(. ולכן צריך זהירות  ְוָנבוֹן ַהּגוֹי ַהָּגדוֹל ַהֶּזֽ
רבה ועצומה שלא לפגוע באף יהודי, כיון שכל יהודי 
ולפגוע  לדבר  שלא  שכן  וכל  והמעלה,  ערך  יקר  הוא 

בכללות עם ישראל.
ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה  הפרשה,  בתחילת  שנרמז  וזהו 
ראשי  אלה  א(,  א,  )דברים  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה  ִּדֶּבר 
ואדם  אדם  לכל  שיש  ה'רע,  ל'שון  א'בק   – תיבת 
להיזהר לא רק מלבד לשון הרע על איש ישראל, אלא 

אף מאבק לשון הרע.
לומז’ה,  בישיבת  תלמיד  אודות  נספר  זה  ובעניין 
שכיהן בה מקדמת דנא הגאון הגדול רבי יחיאל מיכאל 
כץ  ראובן  רבי  האב”ד  מונה  פטירתו  ולאחר  גורדון, 

לראש הישיבה. 
והנה אותו תלמיד דרש בטקס האירוסין שלו והחל 
להודות להוריו, למוריו ולשאר האנשים שעזרו וסייעו 
שבחיינו,  היינו  דרבנן  מודים  הלום,  עד  להגיע  בידו 
המשיך החתן להודות לראש הישיבה ולצוות הרמי”ם 
וזאת  ב’,  בכיתה  בחיידר  מורו  את  גם  הזכיר  ולפתע 
חפץ  מחבירו  וגנב  יצרו  אותו  תקף  שצעירותו  מפני 
שווה ערך, והר”ם בחכמתו הרבה במקום לגלותו לעיני 
כל הכיתה לקח ממנו את אותו החפץ בלי שאף אחד 
מוסר  בדברי  והוכיחו  ויעלב,  יפגע  שלא  כדי  ירגיש, 

נעימים לאחר השיעור שאין לעשות כמעשה הזה.
הוא  ר”ם  אותו  שבזכות  ואמר,  בחור  אותו  סיים 
תורה  עול  מעליו  פרק  ולא  תורה  בתלמוד  המשיך 
הכרת  הוא  חייב  ולכן  הלום,  עד  הגיעו  עד  ומצוות, 
הטוב לאותו ר”ם בכיתה ב’ שלא פגע וזלזל בו לעיני 

כולם. ישמע חכם ויוסף לקח. 


אילו בכו כשהיו בציון

נמצאים אנו לפני תשעה באב, היום המר והנמהר בו 
והוגלתה שארית  ירושלים  אויב בשערי  שלח הקב"ה 
הפליטה לבין האומות ונשארה ארץ ישראל בלי בניה, 
ִמְּבִלי ָבֶניָה ִהיא יוֶֹׁשֶבת ְורֹאָׁשּה ָחפּוי ְּכִאָּׁשה ֲעָקָרה ֶׁשֹּלא 

ָיָלָדה )מנוסח תפילת נחם(. 
בפסיקתא  הוא  וכן  לד,  )פתיחה  איכה  במדרש 
שלאחר  מובא  א(  מ,  לירמיהו  רש"י  ובפירוש 
שהחריב נבוזרדאן את בית המקדש והגלה את ישראל 
וָׂשם  הולך  הנביא  ירמיהו  היה  ברזל  של  בשלשלאות 

ראשו בחבלים כדי שיסחבו אותו יחד עם שאר העם. 
אך נבוזראדן קיבל הוראה מנבוכדנצאר לשמור מכל 
משמר על נביא היהודים ולהיזהר שלא לפגוע בו, ָקֶחּנּו 
ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ָּרע,  ְמאּוָמה  לוֹ  ַּתַעׂש  ְוַאל  ָעָליו  ִׂשים  ְוֵעיֶניָך 
)ירמיה לט, יב(, ולכן הזדרז  ְיַדֵּבר ֵאֶליָך ֵּכן ֲעֵׂשה ִעּמוֹ 

נבוזראדן והוריד את הקולר מעל ראשו של ירמיהו. 
לאחר זמן חזר ירמיהו ושם ראשו בקולר ושוב היה 
ישראל  עם  שהגיעו  עד  ממנו  הקולר  מסיר  נבוזראדן 

לבבל.
כשהגיעו לבבל חשב ירמיהו בליבו ואמר, אם אלך 
עמהם לבבל אין מנחם לגלות הנשאר בארץ ישראל, 
עזב אותם והלך לו לכיוון ארץ ישראל, כשראו כך בני 
הגולה געו כולם בבכיה ואמרו: אבינו ירמיה, איך אתה 
מניחנו כך, וזהו שנאמר ַעל ַנֲהרוֹת ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַּגם 

ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיוֹן )תהילים קלז, א(.
וארץ  עלי שמים  אני  להם, מעיד  ואמר  ירמיה  ענה 
גליתם,  לא  בציון  שאתם  עד  אחת  בכייה  בכיתם  אלו 
אילו הייתם בוכים לפני ה' יתברך מעט הוא היה מוחל 
גולים  הייתם  ולא  הבית  נחרב  היה  לא  לכם,  וסולח 
בתשובה,  חזרתם  לא  בכיתם,  לא  אך  האומות,  לבין 
ַעל  ְוִדְמָעָתּה  ַּבַּלְיָלה  ִתְבֶּכה  ָּבכוֹ  דמעה,  ללא  נשארתם 

ֶלֱחָיּה )איכה א, ב(. 
ריבון העולמים,  לפני  ותפילה  נושאים תחינה  ואנו 
ונאנחים ומצפים  ריבונו של עולם, עם ישראל בוכים 
והראנו  ישראל  עמך  את  נא  גאל  יתברך,  לישועתך 

בישועתך השלימה.


שני  מקדש  בית  ע"ב(,  ט  )יומא  שואלים  רבותינו 
הייתה  לזה,  זה  שונאים  שהיו  מפני  חרב,  מה  מפני 
לשני,  אחד  לוותר  מוכנים  היו  ולא  שנאה  ביניהם 
האדם  להרוויח  יכול  כמה  עד  להבין  לא השכילו  הם 

שמוותר ומוחל לשני. 
אחד מראשי הישיבות שלי הגאון רבי רפאל שפירא 
ו"תפארת  הכרמל"  "תפארת  ישיבת  )ראש  זצ"ל 
ישראל" בחיפה( סיפר על הגאון רבי יצחק זאב מבריסק 
הראשי  כרבה  להיות  בראשונה  שכשהכתירוהו  זצ"ל 
והבודקים  מהשוחטים  שחלק  הרב  גילה  בריסק,  של 
ואינם חפצים  של העיירה אינם שוחטים כפי ההלכה 
יהודי  את  מכשילים  ובכך  והלכותיו,  לפסקיו  לשמוע 

העיירה בספק אכילת נבלות וטריפות.
הרב ביקש לכנס לביתו את כל בעלי החנויות בעירו 
השומעים לדבריו וסרים למשמעתו, כדי להכריז בפני 
כל תושבי העיירה שאפשר לאכול רק באלו החנויות 
מפה  התגלגל  הדבר  והנה,  חסותו.  תחת  שנמצאים 
השחיטה  מבעלי  אחד  של  לאוזנו  שהגיע  עד  לאוזן 
האסורה שהחליט אף הוא להשתתף באסיפה שעושה 
הרב בביתו כדי לשבש ולהרוס לרב ולשומעי לקחו את 

מחשבתם ורצונם. 
האסורות  השחיטות  בעניין  לדבר  הרב  כשניגש 
לא  כדי  בפניו  לדבר  רצה  ולא  שוחט  באותו  הבחין 
להעליבו ולפגוע בו בצורה ישירה בפני כל הסובבים. 
בעלי האטליזים ששהו במקום הבחינו שהרב לא רוצה 
ממנו  וביקשו  אליו  ניגשו  שוחט,  אותו  בפני  לדבר 
הוזמן  לא  הוא  שהרי  הרב,  מבית  שיצא  יפה  בצורה 

לאסיפה זו. 
שהרב  עד  לצאת  מוכן  היה  ולא  התעקש  השוחט 
ארוכות  דקות  נמשך  הוויכוח  בפירוש,  זאת  לו  יאמר 
לדבר  ביקש  פיקח  שהיה  המקום  מאנשי  שאחד  עד 
הסכים  עסקים,  בענייני  לבית  מחוץ  שוחט  אותו  עם 

השוחט ויצאו שניהם מחוץ לבית הרב.
המחזה  בכל  וצפו  במקום  שנכחו  החנויות  בעלי 
שוחט  לאותו  ניגש  לא  מדוע  הרב  את  ושאלו  תמהו 
"איך  ואמר:  השיב  הרב  מהבית,  לצאת  ממנו  וביקש 
אעשה כדבר הזה? הרי בית המקדש נחרב בגלל שביזו 
)יעוי'  פנים  והוציאו את בר קמצא מהסעודה בבושת 
בגיטין נה ע"ב(, ולכן החלטתי שרק אם אותו שוחט 
יצא לבדו אסכים לדבר, אך אם הוא לא יסכים לצאת, 

לא אוציאו מביתי".
לא  גדולה  זהירות  להיזהר  אנו  צריכים  כמה  עד 
כיון  ולסלוח,  לוותר  אלא  השני,  את  האחד  לבזות 

שאיננו יודעים מה ביזיון עלול לגרום ולהוליד.
ביננו את האהבה האחווה השלום  ידי שנרבה  ועל 
קודשנו  ובית  ירושלים  בבניין  לראות  נזכה  והרעות 

ותפארתנו יחד עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.

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

אחד ואחד יצטרפו
)נ"ו(  גיטין  במסכת  חז"ל 
שסולק  קמצא  בר  על  מספרים 
מאותה סעודה בהשתתפות עיני 
העדה, שהתייצב לפני קיסר רומא ואמר: 
ניסוי:  שלח  הקיסר  יהודאי.  בך  מרדו 
כבש להקרבה בבית המקדש, לראות אם 
הכהנים יכבדו אותו ויעלו על המזבח. בר 
קמצא הרותח ידע שהחכמים יעשו זאת, 
לכן  גוי,  של  נדבה  להקריב  מותר  שכן 
בדרך לירושלים הוא סדק חתך בשפתיים 

של הכבש וכך פסל אותו להקרבה.
שאינו  וראו  הכבש  את  בחנו  הכהנים 
כשר להקרבה, אבל חששו מכעס הקיסר 
מההלכה  לחרוג  נכון  האם  והתלבטו 
בן  זכריה  לרבי  פנו  הם  הפסוקה. 
אבקולס, והוא אסר לעשות זאת: "יאמרו 
שמקריבים מומים על המזבח". הכהנים 
הציעו להרוג את הרודף, בר קמצא, כדי 
בן  זכריה  רבי  אבל  וילשין,  יחזור  שלא 
"יאמרו  זאת:  למנוע  הזדעק  אבקולס 
מטיל מומים בקדשים – נהרג". ההמשך 
היה שבר קמצא חזר והלשין בפני הקיסר 
שהיהודים מרדו בו וצבא רומא עלה על 

ירושלים.
מסיקה הגמרא: אמר רבי יוחנן )גיטין 
בן  זכריה  רבי  של  "ענוותנותו  נ"ו(: 
את  ושרפה  ביתנו  את  החריבה  אבקולס 

היכלנו והגליתנו מארצנו". 
יוחנן  רבי  של  הנוראה  הסיכום  שורת 
מעוררת תמיהות עצומות: איפה מצאנו 
אבקולס?  בן  זכריה  רבי  אצל  ענווה 
אפשר לטעון שהגיב ברכות, בתמימות, 
אבל  הנולד.  את  צפה  שלא  בסבלנות. 
עמד  הוא  להיפך.  לענווה?  הקשר  מה 
בר  בפושע  דין  לעשות  ומנע  דעתו  על 

קמצא?
מדוע  שבעתיים  גדלה  התמיהה 
נמצא  אבקולס  בן  זכריה  ברבי  דווקא 
את  שגירש  השפל  העשיר  וכי  האשם. 
בר קמצא מהסעודה – לא אשם בחורבן 
שראו  החכמים  גדולי  וכי  ירושלים?! 
מאימת  ושתקו  בעלבונו  קמצא  בר  את 
העשיר – לא הובילו לשריפת המקדש? 
והעליל  ששיקר  עצמו  קמצא  בר  וכי 
עלילת דם על כהני הבית – לא חולל את 

נפילת העיר?!
פי  על  נפלא,  פירוש  לבאר  שמעתי 
של  שהתגובה  הק'  הבעש"ט  של  דבריו 
סימפטום  הייתה  בן אבקולס  זכריה  רבי 
הוא  ירושלים.  אנשי  כל  של  לתחושה 
היה זה שביטא זאת בפומבי, אבל צורת 
התגובה שלו מסבירה את ההתנהגות של 

כל המעורבים בחורבן.
רבי זכריה בן אבקולס היה עניו. הוא 
את  שימנע  זה  להיות  מדי  קטן  הרגיש 
החורבן המתקרב. התנא הגדול צפה את 
ראה  לא  הוא  אבל  מעשיו,  של  המחיר 
הוא  הגזירה.  בעצמו האיש שיבלום את 
הוראת  לקבוע  כדי  חשוב  הרגיש  לא 
הזה  הרודף  את  לסלק  צריך  לפיה  שעה 

מהשטח.
סביבו:  האנשים  לכל  שקרה  מה  זה 
אחד  כל  עצמם.  בעיני  קטנים  היו  כולם 
מזיז  שלא  קטן  בורג  הכול  בסך  הרגיש 
הרבה. אף אחד לא חשב שהמעשים שלו 
הלאומי.  הבית  לקץ  שיביאו  אלו  יהיו 
היה  קמצא  בר  את  שגירש  העשיר  אילו 
העיר  גורל  את  גוזר  הוא  שעכשיו  מבין 

– הוא לא היה עושה זאת. אילו החכמים 
ששתקו היו מבינים שעכשיו הם שופכים 
את הדלק על דביר בית מקדשנו – הם לא 
היו שותקים. אילו היה בר קמצא עצמו 
מבין את משמעות ההלשנה, שהוא מציף 
ביתר  לחורבן  ומביא  בדם  ירושלים  את 
של  שנה  ולאלפיים  הרוגיה  מיליוני  על 
גלות והרג – הוא לא היה ממשיך במסע 

הנקמה.
אוסף  היא  גלות  הגלות:  בדיוק  זאת 
עצמם,  בעיני  קטנים  שהם  אנשים  של 
אינו  שלו  שהמעשה  בטוח  אחד  שכל 
שלו  שהתפילה  מוריד.  ואינו  מעלה 
ואינה  האחרות  התפילות  בלהט  נאבדת 
עוד  היא  גלות  הכבוד.  כיסא  עד  מגעת 
אדם ועוד אדם שלא לוקח אחריות ולא 
מבין שהחיים הם בסופו של דבר אוסף 

של אנשים יחידים שמובילים לחורבן.
ואם זאת הגלות, הגאולה היא ההיפך 
המוחלט שלה: הגאולה היא מצב בו כל 
אחד מבין שהוא עולם ומלואו והקב"ה 
היא  הגאולה  שלו.  לתפילה  רק  ממתין 
התקבצות של יחידים שאכפת להם וכל 
אחד מבין שאדם כמונו חולל את החורבן 

ולכן רק אדם כמונו יוביל את הגאולה.
שאנחנו  היא  שלנו  הגדולה  הטעות 
גדול,  מביטים על המציאות כעל משהו 
אחד  כל  של  מהגודל  בהרבה  חורג 
מעימנו. אבל בסופו של דבר, החיים הם 
ואם  כמונו  חומר  בתי  יושבי  של  אוסף 
אנשים כערכנו הובילו לחורבן – אנשים 
אחד  כל  אם  לגאולה.  יובילו  כערכנו 
ייקח מעשה טוב אחד שדרכו הוא מביא 
גאולה, אם כל אחד יוסיף זעקה אמיתית, 
אזי פרוטה ועוד פרוטה יצטרפו לחשבון 

גדול ויחוללו שינוי.
על יסוד חזק זה, אפשר וראוי להטיל 
שמקשה  אלימתא  קושיא  אל  זרקור 
האבן – עזרא בפרשת שמות: למה חולל 
גדל  רבינו  שמשה  כזו  תפנית  הקב"ה 
את  להבין  אפשר  איך  פרעה.  בארמון 
ושמע  שראה  האלוקים,  שאיש  העובדה 
בו',  אדבר  פה  אל  'פה  השכינה,  את 
'אספקלריא מאירה', גדל במעוז הסיטרא 

אחרא?
המענה המסתמך על תשובתו )השנייה 
שבשביל  הוא  עזרא  האבן  של  שם( 
מלך.  בבית של  לגדול  צריך  עם,  לגאול 
כדי לזעזע עם של עבדים ולשכנע אותם 
להאמין שיש ביכולתם לשנות את הגורל, 
מלוכה,  של  מנטליות  עם  לגדול  צריך 
המאמינה כי אתה קובע את הגורל שלך 

ולא אף אחד אחר.
הימים הבעש"ט  אור שבעת  אמר  כה 
"רוב  קמ"ה(:  סימן  )כש"ט  זי"ע  הק' 
שנתרחק  גורם  האדם  של  ענוותנותו 
אינו  שפלותו  שמצד  השם,  מעבודת 
ותורתו  תפילתו  ידי  על  גורם  כי  מאמין 
היה  שאילו  העולמות...  כל  אל  שפע 
בשמחה  ה'  עובד  היה  כמה  זה,  מאמין 
מה  מעין  והוא  כל...  מרוב  וביראה 
גרם  זכריה  ר'  של  ענוותנותו  שאמרו 

חורבן".
דווקא בימים אלו בהם התמוטטו כל 
מוסדי ארץ. כשהכול נראה כל כך גדול 
עלינו, יש להפנים את כוחו של כל יחיד 
רק  ממתינה  הקדושה  שכינה  ויחיד. 

לצעקה שלנו. שלי, שלך, של כל אחד.



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



דירות 
למכירה

ה’ באב -ו’ אב  תשפ”א
14/07-15/07/2021  

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס עם 2 כניסות )לא 

גג( בבניין ק"א סלון ומטבח 
ופ"א )50 מ"ר( ומעליה 

ק"ב 4 ח.שינה, אמבטיה 
ומרפסות )85 מ"ר(, 

מסודרת 3 כ"א + חניה 
צמודה. 2,790,000 בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

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

 במשה אריה ליד רחוב 
השלושה, 5.5 חדרים, 
ק"ק מוגבהת, משופץ 

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

2,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

מ', 4 כ"א, קומה 4 
+ מעלית + 2 חניות, 

אופציה להרחבה וחלוקה, 
3,990,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)44-44(_____________________________________________

אלעד

דופלקסים

 5 חד', 135 מ' נטו, +5 חדרים 
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(_____________________________________________

 ברחוב יהושוע 4 
חדרים, 90 מ"ר, קומה 1, 

3 כ"א, משופצת חלקי, 
1,900,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

 בסוקולוב, 110 מ"ר, 5 
חדרים, משופצים ברמה 
גבוהה, בניין חדש, ק"ק 

מוגבהת + מרפסת 40 + 
חניה, 2,700,000 תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501)19-19(_____________________________________________

 מציאה, ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, 4.5 

חדרים, קומה א' )מעט 
מדרגות(, משופצת, 
חזית, חניה צמודה, 

2,200,000 בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)19-19(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

2,450,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 אהרונסון 4 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית 

ומעליה 2 יח', מניבות 
7,000 ש"ח לחודש 
+ אופציה להרחבה, 

משופץ, 3,400,000 תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)21-21(_____________________________________________

 ברמת אלחנן 6 
חדרים, 130, קומה 4 עם 
מעלית ומעליה 3 יחידות 

שמניבות 9,500 ש"ח, 
משופצות, 4,000,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501
03-5797756)22-22(_____________________________________________

באר שבע

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים- קומה ד', 3 

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

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

3,100,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

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

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

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

 054-6506501)23-23(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב 
אחיה השילוני, דירת 4 

חדרים + יחידה מושכרת, 
קומה א', חזית, מפוארת 
ביותר, וחניה משותפת, 
2,600,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501)24-24(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 שוקל למכור את 

דירתך? לטיפול מסור חייג 
054-6506501 תיווך ש. 

_____________________________________________)04-04(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

פנטהאוזים ודירות גן

 למכירה בבירנבוים, 4 חד', 
חניה בטאבו, סוכה, כחדשה, 
שמורה לחלוטין, קומה שניה, 
_____________________________________________)25-28ש(מעלית, עורפית 052-7661037

 בלעדי!!! בדוד המלך 
4 חדרים, ק"ק מוגבהת, 

משופתץ + מרפסת, 
1,690,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ 03-5797756 
054-6506501)27-27(_____________________________________________

 במתחם אוסם 4 
חדרים, 110 מ"ר, קומה 

א', חזית, משופצת, 
אפשרות להרחבה לעוד 

חצי חדר, 2,600,000 
ש"ח בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ 03-5797756 
054-6506501)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 3 חדרים, 82 מ"ר, ברח' 
טבריה, משופצת, קומה ג', 

אפשרות לבנות על הגג
_____________________________________________)26-29ל(050-9228222

 ברחוב מוהליבר, דירת 
3 חדרים, כ- 60 מ"ר, 

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

מעשית לפינוי בינוי, 
1,680,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)16-16(_____________________________________________

 ברחוב מירון 3.5 
חדרים, 85 מטר נטו, 

משופצים, קומה ג' + 
גג בטון + היתר בניה, 

2,100,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756 
054-6506501)16-16(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

להשכרה, 1,800,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

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

 בויזניץ בהסכם 
שיתוף, 2 חדרים, ק"ק, 

55 מ"ר + חצר, 850,000 
ש"ח, א"א לקחת 

משכנתא בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)24-24(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר, 
דירת 3 חדרים, 70 

מ"ר, קומה ב', עורפית, 
פתוחה, 1,500,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)24-24(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,530,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

2-2.5 חדרים

 בגבעת שמואל 
בשכ' בית וקנטרי, 5 

חד' ענקית, 135 מ"ר, 
קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, 2 חניות ומחסן 
2,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

גבעת שמואל
+5 חדרים

ירושלים

פתח תקווה
וילות ובתים

דירות 
להשכרה

בני ברק
פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות באבני נזר, 
דירת 4 חדרים מרווחים, 

חזית, קומה 3 עם מעלית 
וחניה, מיידי, 5,300 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)24-24(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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

בני ברק

 דופלקס 5 חד', חלומי, 
135 מ"ר, קומה ראשונה 
ואחרונה + 2 מרפסות, 

רק 1,820,000 ש"ח גמיש 
בבלעדיות "שחף נכסים" 

054-9422194)29-29(_____________________________________________

 בעליון בבנין בוטיק דירת 
4 חד', 120 מ"ר, קומה א', 3 

כ"א, נוף, רק 1,650,000 ש"ח 
גמיש בבלעדיות "שחף נכסים" 

054-9422194)29-29(_____________________________________________

 שכונה ה', עליה, 75 מטר, 
מחולקת ל- 2, תשואה 7%, 

מחיר מציאה 685 אל"ש משה 
_____________________________________________)29-29(יש בתים 050-4545603

 שכונה ה', יציאת אירופה, 
קומה א', 75 מטר, מחיר 685 

אל"ש, מעולה לחלוקה
_____________________________________________)29-29(050-4545603 משה יש בתים

 שכונה י"א, ציזליג, קומה 
ג', 92 מטר, מעולה לחלוקה, 

מחיר מציאה 695 אל"ש משה 
_____________________________________________)29-29(יש בתים 050-4545603

 שכונה ו', רחבת יותם, 
קומה 3 מתוך 4, 75 מטר, 
מעולה לחלוקה, מחיר 699 

אל"ש משה יש בתים
050-4545603)29-29(_____________________________________________

 מבצע יואב, 72 מטר, 
קומה ג' מתוך ד', דיל שלא 

יחזור, 625 אל"ש בלבד משה 
_____________________________________________)29-29(יש בתים 050-4545603

 מבצע נחשון, קומה א', 
משופצת מהיסוד, מושכרת 

2,800, מחיר מציאה 750 
אל"ש משה יש בתים

050-4545603)29-29(_____________________________________________

 שכונה ג', שרעבי, קומה 
א', מעולה לחלוקה, 78 מטר, 
מחיר מציאה 680 אל"ש משה 

_____________________________________________)29-29(יש בתים 050-4545603

4-4.5 חדרים
 שכונה י"א, דירת 4 

חדרים, קומה ג' מתוך ד', 84 
מטר, מעולה לחלוקה, מחיר 

מציאה משה יש בתים
050-4545603)29-29(_____________________________________________

 למכירה דירות חדשות 
_____________________________________________)29-30ל(מקבלן, לפרטים: 03-5742738

 דרושות דירות לקניה 
ללקוחותינו ללא עמלת דמי 
_____________________________________________)29-29(תיווך תיווך צור 03-6701920

 בלעדי כ- 100 מטר בר"ע, 
קומה 2.5, חזית, גג רעפים, 
זקוקה לשיפוץ, 1,700,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)29-29(_____________________________________________

 בלעדי באזור הרב קוק, 85 
מטר + גג רעפים, 1,800,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)29-29(_____________________________________________

 מציאה!! וינרב, 
ק"2.5, כ- 138 מט', 

1,800,000 זנזוריגולד 
054-2345633)29-29(_____________________________________________

 בשיכון ה' בבניה 
פנטהאוס 170 מ"ר + גג 
מוצמד, מרוצף, ק"6, נוף 
מרהיב + מעלית + חניה, 

חזית, 3 כ"א, 3,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-29(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב שך 
פנטהאוס 6 חד' + מרפסת, 

130 מ"ר, ק"ד + מעלית 
בתכנון, משופצת כחדשה, נוף 
פתוח, 2,500,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)29-29(א. פנחסי 03-5799308

 בהרב שר דופלקס 6.5 
חדרים, עם מעלית, משופצת, 

ממוזגת, 3 מקלחות, 4 
שרותים תיווך צור

03-6701920)29-29(_____________________________________________

 בלעדי! באזור נווה אחיעזר 
דופלקס 170 מ"ר, ק"א וב', 

מחולקת ל- 4 דירות, מושכר 
ב- 9,500 ש"ח, משופצות, 
2,400,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)29-29(_____________________________________________

 בלעדי! בבן גוריון אזור 
מנחם דופלקס 220 מ"ר, 

ק"ד + מעלית + חניה, 
משופצת + מרפסת גג גדולה, 

2,900,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)29-29(פנחסי 03-5799308

 באזור מתתיהו דופלקס 
5 חד', 180 מ"ר, ק"ג, חזית, 
שמורה + חניה, 2,400,000 
_____________________________________________)29-29(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 ברחוב אביעד דופלקס 
גג 110 מ"ר בנוי + אישורים 

לבניה עוד 100 מ"ר בבלעדיות 
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)29-29(_____________________________________________

 בגניחובסקי דופלקס 
גג כ- 130 מ"ר, 5.5 חד', 

סוכה, מעלית + אפשרות 
תוספת בניה בבלעדיות 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות בפרל 6 חד', 
140 מ"ר, משופצת ברמה 

גבוהה, קומה 1 + יחידה 30 
מטר, 3 כיווני אוויר, 3,000,000 

)גמיש( "פנחס נכסים"
055-6789653)29-29(_____________________________________________

 בלעדי! באזור קהילות 
יעקב בבניין חדיש 5.5 חד', 

115 מ"ר, ק"ד + מעלית 
)+חניה לא בטאבו(, חזית, 
מושקעת + מחסן בק"ק 

10 מ"ר, 2,800,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)29-29(פנחסי 03-5799308

 מציאה!!! בבלעדיות 
בשלמה בן יוסף 4 חד', קומה 

ראשונה, חזית, לא משופץ, 
1,500,000 סופי "פנחס 

_____________________________________________)29-29(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באזור העיריה 4.5 
חד', 110 מ"ר, ק"ג, משופצת, 
א. בגג, חזית, מיקום מעולה, 

2,100,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין 4 
חד', 140 מטר + חצר ענקית 

+ יח"ד "פנחס נכסים" 
055-6789653)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמק יזרעאל 
4 חד', קומה 2, משופצת, 

כ- 100 מטר + מרפסת סוכה, 
אופציה גדולה, 1,830,000 

_____________________________________________)29-29("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בהשומר באיזור 
חבקוק, 4 חד', משופצת, 105 
מטר + סוכה + יחידת דיור 40 
מטר, קומה א' "פנחס נכסים" 

055-6789653)29-29(_____________________________________________

 בחולדה הנביאה, חזית, 
3 חדרים, 60 מ"ר, קומה ב' + 
אופציה של עוד 67 מ"ר, תיווך 

_____________________________________________)29-32ל(054-8495638

 דב הוז 3.5 חדרים, שמורה 
ויפה, חזית, ק"ב + חנייה, 

1,590,000 נדל"ן השקעות 
050-4130093)29-29(_____________________________________________

 בגינות דוד 3 חדרים 
גדולים + מרפסת, קומה 

4, 110 מ"ר, כניסה 
מיידית, 2,080,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)29-29(_____________________________________________

 מציאת השנה, 
במימון!!! 3 חד', 

ק"א, משופצת, 65 
מ"ר, אופציה לסוכה, 

1,490,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)29-29(נכסים 052-7684074

 בסוקולוב 3.5 חד' + 
2 מרפסות, קרקע, סוכה 

בבלעדיות "מאגדים-נדל"ן" 
_____________________________________________)29-29(משה דסקל 050-5926021

 הזדמנות ברמב"ם!!! 
3 חד', ק"א, 75 מ"ר, 

משופצת מהיסוד, 
מרפסת סוכה, 

1,610,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)29-29(נכסים 052-7684074

 בלעדי 3 ח' בקובלסקי, 
מסודרת + סוכה, קומה 
א', חזית + מעלית תיווך 
_____________________________________________)29-29(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3.5 ח' בז'בוטינסקי 
עורפית לרב שך, 1,320,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)29-29(_____________________________________________

 באזור הרב קוק טבריה 
3 חד' ענקית, 85 מ"ר, ק"ב, 

חזית, מטבח חדש, 1,650,000 
_____________________________________________)29-29(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3.5 
חד', 78 מ"ר, ק"ג + אופציה 

בצד ובגג, חזית, משופצת, 
1,650,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)29-29(פנחסי 03-5799308

 באהרונסון 2.5 חד', 
קרקע, משופצת, פוטנציאלית 

להרחבה בבלעדיות 
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)29-29(_____________________________________________

קוטגים
 רמות ג': קוטג' 7.5 חד' 

גדולים )148 מ"ר( + גינה 
45 מ"ר, אור, כיוונים, ניתן 

לחלק, 3,090,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)29-29(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': קוטג' 7 חד' 
)163 מ"ר נטו( + גינות 150 

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 3,990,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-29(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )70 מ"ר 
נטו(, משופצת + סוכה )15 

מ"ר( + בניה מיידית )26 מ"ר(, 
ק"ב, 3 כיוונים, 1,950,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)29-29(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 "אינפינטי עוצמה", ביום 
שישי הקרוב 16/7/21 יתקיים 

בית פתוח, יום ללא עמלת 
תיווך, במילר 2, בין השעות 
11:00-13:00, דו משפחתי 

5.5 חד', 300 מ"ר מגרש, בנוי 
200 מ"ר, שמור ויפה קובי בכר 

050-9695280)29-29(_____________________________________________

+5 חדרים
 "אינפינטי עוצמה", 

בהלל זכריה 12, דירת 5 חד', 
קומה א', 112 מ"ר, מעלית, 

חניה, מ"ש, יפה ומרווחת צוות 
_____________________________________________)29-29(תמר 054-5752796

 בהדר גנים, רח' השופר, 
בניין חדיש, 5 חד', 110 מ"ר, 
ק"ב, 2 מ"ש, מרפסת סוכה, 

מחסן צמוד, חניה וממ"ד, 
אפשרות לתוספת חדר, 

2,080,000 ש"ח
_____________________________________________)29-29(050-6610501 סתיו

4-4.5 חדרים
 "אינפינטי עוצמה", 

במזרחי 11, דירת 4 חד', 100 
מ"ר, קומה 1, מעלית, חניה, 

מ"ש 12 מ"ר, משופצת ויפה, 
בתהליך תמ"א צוות תמר 

054-5752796)29-29(_____________________________________________

  בסמינלסקי )ליד הרצל(, 
100 מ"ר, 3 חד', ק"א, מעלית, 

חניה, משופצת חלקית, 
1,540,000 ש"ח

_____________________________________________)29-29(050-6610501 סתיו

 "אינפינטי עוצמה", 
באוסישקין 24, דירת 3 חד', 
60 מ"ר, משופצת חלקית, 

חניה משותפת, קומה 4, ללא 
מעלית צוות תמר

054-5752796)29-29(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

צפת
3-3.5 חדרים
 בהזדמנות! ברח' 

ויצמן המבוקש! דירת 
3 חד' + מרפסת סוכה, 
משופצת מהיסוד, פונה 

לנוף, קומה א' + גג 
צמוד, אופציה להרחבה, 
מושכרת, 720,000 ש"ח 

שניר נכסים
052-2888181)29-29(_____________________________________________

 בפרדס כץ בבניין חדש 
ומפואר, פנטאוס 4.5 חד' 
+ מרפסת שמש עם נוף 
מרהיב + חניה, ב- 6,500 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)29-29(_____________________________________________

 מציאה! משופצת 
ברמה מהיסוד! ברבי 
עקיבא אזור ישעיהו 

5 חד' + סוכה, קומה 
ראשונה, חזית, ב- 

2,090,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)29-29(נכסים 050-4177750

 ברחוב יהושוע 4 
חדרים ענקיים!! חזית, 
מסודרת, קומה ג' ללא 
מעלית, מיידי, 4,800 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)29-29(_____________________________________________

 דירת 3 חד', קומת 
קרקע, ברח' הרב פרדו, 

מיידי, לזוג צעיר
_____________________________________________)29-30ל(052-2803660

 להשכרה בשחל שיכון 
ה', 3 חד', קומה 6, 

מעלית עד קומה 5, בניין 
חדש + סוכה, 4,000 
ש"ח "פנחס נכסים" 

055-6789653)29-29(_____________________________________________

 להשכרה דירת 3 
חדרים ענקית בחנה 

סנש, 80 מטר, מרוהטת, 
במחיר מציאה 4,100 

תווך רבקה נקב
053-9244430)29-29(_____________________________________________

 להשכרה דירת 3 
חדרים ברחוב יהודית, 

80 מטר, קומה 2, רחבה 
ומוארת, במחיר מציאה: 

3,800 תווך רבקה נקב 
053-9244430)29-29(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב גורדון 
דירת 3 חדרים, משופצת 
ויפה, 4,100 תווך רבקה 

_____________________________________________)29-29(נקב 053-9244430

 מציאה!!! בבלעדיות 
ברמבם 3 חד' בבניה, קומה 5, 

ערבות בנקאית, 1.7 )גמיש( 
_____________________________________________)29-29("פנחס נכסים" 055-6789653

 בדנגור 3 חד', 70 מטר, 
קומה 2, אופציה גדולה, שכנים 
בנו, 1,470,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)29-29(נכסים" 055-6789653

 ברשבם 4 חדרים גדולים, 
ק"א, עורפית, שקטה, 2 

סוכות, מיזוג, דירה משופצת 
_____________________________________________)29-29(תיווך צור 03-6701920



ה’ אב -ו’ אב תשפ”א   214/07-15/07/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

עסקים

 בבלוי להשכרה/
למכירה, לקליניקה/

עסק/אולם שקט 
ק.קרקע מוגבהת, חזית, 

משופצת, 80 מ"ר עם 
כניסה נפרדת + אופציה 

להרחבה של 40 מ"ר, 
6,500 ש"ח, 2,060,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
050-5308742)33-33(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

 ברחוב מוהליבר, דירת 
3 חדרים, כ- 60 מ"ר, 

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

מעשית לפינוי בינוי, 
1,700,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)16-16(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

- 8 חד', 26 מיטות. 
בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

_____________________________________________)48-47/21ש(055-2275344

בני ברק
 במצלר 21, דירת חדר, 

ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 
וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת, לשבתות/
שבועי/יומי/שעות *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)17-43/21ש(052-7613554

ביקוש 
דירות

אולמות

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

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

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)01-01(_____________________________________________

 מתחם של וילה, 3 חד' + 
חצר גדולה + סוויטה 2 חד' 

ממוזגים + גקוזי'
_____________________________________________)27-38ש(050-6901390

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/21ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

אביבים

משרדים

 2 יחידות נופש + בריכה 
ומדשאות, פינת מנגל ומתחם 

_____________________________________________)20-31ש(מבודד 052-3833809

 ברחוב רבי עקיבא/
קוטלר, קומה ב', 70 
מ"ר, מחולקים ל- 2 

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

להרחבה של 20 מ"ר, 
1,580,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)22-22(_____________________________________________

מבנים

השקעות

 בק. הרצוג, להשכרה, 2 
חד', 40 מ"ר, 2 מזגנים, ק"ג, 

ללא, 3,000 ש"ח
_____________________________________________)26-29ש(052-2899085

 מציאה, בטבריה/קוק, 
יפיפיה, מוארת ומאווררת, 
חזית, מי' אב, 2,850 ש"ח 

_____________________________________________)26-29ל(גמיש 052-7671683

 בקלישר, 2 חדרים ענקיים, 
כחדשה, יפיפייה, כ- 45 מ"ר, 

מרוהטת, ממוזגת, סוכה 
052-7625997)26-29(_____________________________________________

 ברח' הרב פוברסקי, 2 
חדרים, קומת קרקע, מתאימה 
_____________________________________________)26-29ל(לזוג/בודד 052-8378001 יצחק

 באיזור הרב שך 
סירקין, 2.5 חדרים, 

ק"א, במצב טוב, פינוי 
31.7.21, 3,050 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501
03-5797756)26-26(_____________________________________________

 משרדים להשכרה בתחנת 
הקמח, החל מ- 800 ש"ח 

)כולל הכל( + שירותים, 
_____________________________________________)26-29ל(מטבחון 052-7158998

 להשכרה במשרד עורכי 
דין ברמת גן, חדר מפואר, 

1,490 ש"ח )אפשרות תיקים(  
_____________________________________________)26-29ל(054-3132330

 יח"ד 2 חדרים, ריהוט 
מלא, ממוזגת ומאווררת, 

2,500 ש"ח, ק"ד, ללא
_____________________________________________)27-30ל(054-8413427

 ביונה הנביא, 2 חדרים, 
ק"ד )ללא(, כחדשה, מרוהטת, 

ממוזגת, דוד"ש, 2,800 ש"ח 
054-8530108)27-30(_____________________________________________

 דרוש מחסן 50 מ"ר 
ומעלה, עם גישה לרכב, 

באזור ירושלים וסביבותיה 
_____________________________________________)27-30ל(054-5453533

מחסנים

 בקתות רות- מתחם 
נופש עד 13 איש + 

בריכה גדולה, גינה יפה, 
נוף פסטורלי ליערי מירון 

_____________________________________________)27-34ש(052-2344447

בר יוחאי

גליל עליון

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

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

 חדש!! לזוגות ומשפחות! 
2 יחידות ארוח מפוארות! 

מרפסות! נוף! ג'קוזי, מתקנים 
ומשחקים לילדים

055-6624822)17-29(_____________________________________________

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

 5 חדרים, מרווחת, 
נקיה, מרפסת נוף 

פסטורלי לכנרת, 
חצר גדולה, מתאים 

למשפחות, לבחורים/ות, 
תחבורה ציבורית במקום

_____________________________________________)21-32ש(050-4124556

 בק. שמואל, דירת נופש, 
מפוארת, גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)20-31ש(לנופש מושלם! 050-6285999

 מבצעים! דירת נופש 2 
דק' מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)50-49/21ש(050-8954654

 יחידת נופש 30 מ"ר, עד 
6 נפשות + חצר 100 מ"ר, 

משופצת, ממוזגת ומאובזרת, 
_____________________________________________)22-22/22(כ. פרטית 050-9960113

 מבחר וילות, צימרים, 
ומתחמי ארוח, למשפחות/

קבוצות, באזור הצפון והסביבה 
_____________________________________________)17-28ש(050-4105896

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

גדולה + מתקני גן
_____________________________________________)23-22/22ש(052-3452522 052-3771789

 "פינה קסומה בגליל"- 
חדש! מתחם וילה + 

סוויטה גדולה, פרגולות, 
בריכה, גקוזי', חצר גדולה 
_____________________________________________)25-36ש(ומתקני גן 050-6901390

 דירות נופש ממוזגות 
ונקיות, מרחק הליכה 
קצר מהכנרת וממרכז 

_____________________________________________)26-29ל(העיר 058-3637269

טבריה

 לע"נ רשב"י להורי 
הקדושים ז"ל - עד ט' 

באב, יחידה + מרפסת, 
נוף לכנרת, 2 לילות, 300 
_____________________________________________)26-29ש(ש"ח לזוג 054-6511250

 בפוריה, 2 בקתות, 
צופות לכנרת, פרטיות 
וגינה לכ"א, מאובזרות 

ונקיות + גקוזי'
_____________________________________________)17-42ש(050-6927465

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל מ- 

_____________________________________________)20-42/21ש(349 ש"ח 079-5551606

 במגדלי המלכים, 
מתאים לזוג + 3 ילדים, 5 דק' 

למדרחוב, מרפסת נוף, לזוג 
990 ש"ח ל- 3 לילות
_____________________________________________)15-29ש(054-6511250/350

יבניאל

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

מחוממת מוצנעת, גקוזי', 
_____________________________________________)25-31/21ש(מטבחון, נוף 053-3226630

ירושלים והסביבה

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

 לבין הזמנים - במרכז 
ירושלים! קמפוס ענק, 
יפה, ממוזג, למשפחות 
וקבוצות 052-7622704 

_____________________________________________)24-31ש(053-3146891

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
לסוויטה 052-3540874

_____________________________________________)25-36ש(053-3163352

 צימר 120 מטר + 
בריכה, וצימר 60 מטר, 

נקי ומאובזר, נוף מדהים 
055-6654434
_____________________________________________)25-32ל(055-6641465

 בגאולה, דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 
במגוון גדלים 053-3184783 

_____________________________________________)2-1/22ש(058-3284786

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

ביהכנ"ס 052-7646764
_____________________________________________)46-46/21ש(052-7634389

 2 צימרים - עד 15 איש, 
מרווחים, מרפסת גדולה, 
נוף הר מירון, טרמפולינה 
_____________________________________________)27-31ש(ופינת מנגל 052-5207326

 2 חדרים, יפה ומטופחת 
+ מרפסת גדולה + נוף לים, 

קומת קרקע, באזור חרדי, 
_____________________________________________)27-34ל(קרוב לכנרת 052-8355839

 להשכרה דירות בטבריה, 
יפות חדשות וממוזגות

_____________________________________________)27-30ל(050-5263031 מאיר

 אחוזת החלומות - 2 
יחידות נופש ברמה גבוהה, 
עד 15 איש, בריכה גדולה, 
חצר + סנוקר ומתקני גן 

_____________________________________________)27-38ש(053-3340350

 להשכרה 3 חדרים 
גדולים, משופצים, ברחוב 

אהרון דב, ק"ג ללא 
מעלית, מאווררת, אפשרי 
לטווח ארוך, 3,600 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501
050-5308742)24-24(_____________________________________________

 בנרדאו 3 חד', מהממת, 
מעלית, ק"ג, משופצת 

קומפלט, ממוזגת, אופציה 
_____________________________________________)26-29ש(למכירה בט"מ 053-3104856

 בעוזיאל, 3 חד', 50 
מ"ר, קומה 1- + א.לריהוט, 
משופצת, חדשה + מעלית, 

סוכה 3,200 ש"ח 
_____________________________________________)27-30ש(052-7671305

 בהראשונים, 2, 40 מ"ר, 
ק"ה + מעלית, משופצת, 
ממוזגת, א.לריהוט, סוכה, 
_____________________________________________)28-31ש(2,750 ש"ח 052-7671305

 בבעל שם טוב 1.5 חד' 
+ מרפסת מקורה, מרוהטת, 

ממוזגת ומאווררת, 2,500 ש"ח
_____________________________________________)28-31ש(054-8435117/9

 ברח' עוזיאל, 30 מ"ר, 
חדשה, יפיפיה, ק"ב + מעלית, 

_____________________________________________)28-31ש(2,500 ש"ח 050-7970931

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 ברח' הרב קוק חנות 
להשכרה ללא דמי תיווך

_____________________________________________)28-29ל(058-7644400

לפרסום
בלוח

03-6162228

 דירת נופש, 2 חדרי 
שינה, נקיה ומסודרת, 

מרחק 5 דק' הליכה 
מהטיילת 055-5563688 

_____________________________________________)28-31ש(053-3128110

 סוויטה מפוארת 
למשפחות במלון "לב 

ירושלים", אחרי ט' באב
_____________________________________________)28-29ש(054-5347663

כפר שמאי
 בוסתן לבל - 3 

צימרים, מתחם 4 דונם, 
בריכה + גקוזי' ספא 

ענק, למשפחות וזוגות, 
מחירים נוחים
_____________________________________________)28-39ש(054-4385580

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

_____________________________________________)29-30ח(מתיווך( 052-3595314

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)29-30ח(תיווך 054-7432035

 מעונין לקנות דירה 3-4 
חדרים בסנהדריה במחיר סביר 

)בלי תיווך( בי"ם קומה נוחה 
_____________________________________________)29-30ח(054-7385609

 ברח' אפשטיין, 3 חדרים 
+ מרפסת סגורה, קומה 

ראשונה, ממוזגת, כ- 90 מטר, 
פינוי בבין הזמנים

_____________________________________________)28-29ל(052-7669156 052-7131869

 בהראשונים 3 חדרים, 
קומה חמישית + מעלית, 

דירת גג + מרפסת שמש, 85 
מטר, ממוזגת, 4,500 ש"ח 

_____________________________________________)28-31ש(052-7671305

 בבלעדיות שיכון ג' רח' 
יעל, ק"1 על עמודים, 3.5 חד', 

מיידי "מאגדים-נדל"ן" משה 
_____________________________________________)29-29(דסקל 050-5926021

 להשכרה ברחוב 
חולדה הנביאה דירת 2 

חדרים, קרקע, מרוהטת 
חלקית, משופצת ברמה 

גבוהה, במחיר מציאה 
של 2,100 ש"ח תווך 

_____________________________________________)29-29(רבקה נקב 053-9244430

 להשכרה ברחוב גורדון 
דירת 2 חדרים ענקית, 

משופצת ברמה גבוהה, 
מרוהטת קומפלט, במחיר 
מציאה 2,500 ש"ח תווך 
_____________________________________________)29-29(רבקה נקב 053-9244430

 בקרית הרצוג, יפה, 
מרוהטת, ממוזגת, מאווררת, 

מרפסת + מעלית
_____________________________________________)29-32ל(054-8467258

 בדגל ראובן, 3 חד', ק"ד, 
מעלית, חניה, ריהוט חלקי. 

שמורה יפה ושקטה
_____________________________________________)29-32ל(052-8904032

פרסם בלוח המוכר
 למגזר החרדי 077-220-4717

יוצאים לחופש רק אחרי שקוראים 
את מדור קיט ונופש!

בעל צימר? נדל"ן? ג'יפים? דרושים? מחשבים?

מולנופשים
הגלים

במלון 'גינות-ים' - נתניה | חצי פנסיון*
י'-י"ג
באב

י"ג-ט"ז
באב

ט"ז- כ'
באב

כ"ג-כ"ז
באב

שלומי 
וסתם

משה קליין
בהופעת ענק

שי שמש 
אומן חושים

הסטנדפיסט 

שמעון פרץ
מופע חיות 

מרתק
הקרקס 
האפריקאי

אהרון 
הקוסם

הרב מאיר 
שוורץ

הרב חיים 
זאיד

ענק הזמר 
אייל טוויטו

במחיר שווה  050-3131740/1 , 03-6880091
לכל נפש

משקיף לים | 10 דק' הליכה לחוף הנפרד 
בריכת שחיה בשעות נפרדות | תוכנית עשירה | ארוחות עשירות בשפע ישראלי

גלאט למהדרין
כל המוצרים בד"ץ העדה החרדית, 

בשרים ועופות הרב רובין והרב 
מחפוד, משגיח צמוד

החלה הרשמה לנופש ר"ה במלון ציפורי בכנרת 
10% הנחה למקדימים להרשם

*בונוס-
ארוחת 
צהריים

קלה

ממלכת הילדים
ם, ג'ימבורי,

מתנפחי

ת מתנגשות.
מכוניו

דון ילדים - הפעלות
מוע

עבודות יצירה במשך היום
ו

מדריכות מנוסות
ע"י 

איש שב"כ בסיפור אישי מרתק | הקול הבא - תוכנית שירה נושאת פרסים | טיולים לצפון
הרב שחר לוי | הרב אורי יצחק | הפייטן דוד שלמה שירו  להרשםמוגבל, מהרו מס' המקומות 

מלא
חדרים אחרונים

חדרים אחרונים

777

שחיטת
ליובאוויטש

25-30/7|1-5/8|15-20/8
טיביליסי היפה

 מציאה! בק. הרצוג, יח' 
דיור לזוג, מקסימה, מרוהטת, 

ממוזגת, מיידית + נוף
_____________________________________________)29-30ש(052-7658517 03-6766070

 יחידת דיור בר' עקיבא 
70, עורפית, מפוארת ברמה 

גבוהה, מרוהטת קומפלט, 
2,480 ש"ח 052-7675597 

_____________________________________________)29-32ש(052-7111569

 להשכרה בר"ע חנות 
תכשיטים ושעונים, כ- 20 

מ"ר, שכירות 3,000 
ש"ח, מוניטין + כל הציוד 
הנלווה )כספות, אזעקות, 

ריהוט(, 250,000 ש"ח, 
פרנסה בשפע, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)29-29(_____________________________________________

חנויות

 רמות ב': דירת אולם 
פתוח )105 מ"ר נטו(, ללא 

מדרגות, 3 כיוונים, לכל שימוש 
או למגורים, 2,050,000 ש"ח! 

_____________________________________________)29-29(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 להשכרה ברבי עקיבא 
אזור זבוטינסקי, 200 מ"ר 
+ 150 מ"ר מחסן, מיקום 

מנצח! להב נכסים
050-4177750)29-29(_____________________________________________

 ברחוב הר סיני קרוב 
לכהנמן, 6 חדרים גדולים, 

מתאימים לפנימיה 
לבחורי ישיבה, קומה 2, 
מתפנה לאחר ט' באב, 

6,000 ש"ח תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501 

050-5308742
03-5797756)29-29(_____________________________________________

 להשכרה מבנים 
שלמים בשלמות לישיבה, 

סמינר, בתי אבות, 
משרדים וכו', בתוך בני 

ברק להב נכסים
050-4177750)29-29(_____________________________________________

 בית חדש + גינה גדולה, 
טרמפולינה, נדנדה, נוף, 2 חד' 

שינה + יח' הורים
_____________________________________________)30-33ש(02-5382304 053-7173048

אשדוד
 תיווך נופשים, מאגר של 
דירות להחלפה ולהשכרה לבין 

_____________________________________________)29-32ל(הזמנים 054-8495745

 חדש!! 2 יחידות ארוח 
מפוארות! נקיות! ג'קוזי, 

בריכה, מרפסות, נוף, חצר 
ענקית, מתקנים, גם לקבוצות 

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

מרווחות ומפוארות, 5 דק' 
הליכה מהטיילת והכנרת, א. 

לחדר אוכל 050-8818678 
_____________________________________________)29-28/22ש(04-6715330

 דירת פנטאוז, נקיה, 
ממוזגת, נוף מרהיב לכנרת, 

בקרית שמואל 052-4669881 
054-8475006)29-30(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק"א, ממוזגת 
ומשופצת כחדשה, מיקום 

מעולה, קרוב לים, עד 12 איש 
_____________________________________________)28-29ש(050-8486670

 דירת נופש, 5 דק' הליכה 
מהכנרת, צמוד לרמב"ם 

ולמרכז, בנוסף דירות בכל 
_____________________________________________)28-31ש(הגדלים 055-6755440

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

מרפסת ענקית עם נוף לכנרת 
_____________________________________________)17-16/22ש(050-9770828 050-5770828

 לבין הזמנים, בבית וגן, 
דירת 3 חד' חדשה, ממוזגת, 

_____________________________________________)29-30ש(מיקום מצוין 054-8487414

 ברוממה, 2 חד', גדולה 
ויפיפיה + מרפסת לנוף 

מקסים, לזוג, ממוזגת
_____________________________________________)29-29ש(052-7692882

 חדשה, משופצת, 4 
חד', בגבעת שאול, ק"א, 

טרמפולינה, ממוזגת, אפשרות 
לתמונות, 600 ש"ח ללילה 

_____________________________________________)29-30ש(050-4134591 054-8491859

פנטהאוז ענק
5.5 חדרים

 מפואר ומאובזר 
ברמה גבוהה

מדהים נוף לכנרת

050-4442212
050-6452128

בטבריה
 מגוון דירות ווילות 
נופש ברמה גבוהה 

ברחבי טבריה
_____________________________________________)28-31ש(058-7797817

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ה’ אב -ו’ אב תשפ”א   14/07-15/07/2021

מחשבים
 מחשב נייד I5 מחודש, 

שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/21ש(054-4543701

■ 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)30-30/21(_____________________________________________

שידוכים

 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

גם לחסידים וליטאים גם 
פרק ב'. דרושות במאגר 
חסידיות וליטאיות. שדכן 
מקצועי עם המון הצעות 

_____________________________________________)07-32/21ש(054-8422105

שיפוצים
 שיפוצים ובניה מהמסד 

עד הטפחות, המומחים לפינוי 
תכולות מגניזות ומחסנים 

_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

רפואה טבעית

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה!
_____________________________________________)38-31/21ש(052-7674348

יד שניה 
קונים

השבת 
אבידה

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 160 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)04-29ל(חינם 052-2514960

 דירות אירוח בצפת 
העתיקה בכל ימות השנה, 

ממוזגות + מרפסות
_____________________________________________)16-27ש(052-7611898/9

 סוויטות האר"י, בעתיקה, 
מודרני ויוקרתי, נוף, מרפסת, 

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-31/21ל(050-4156810

 בכנען, יח' נופש לזוג + 2, 
מאובזר וממוזג + חצר גדולה 
)אופציה ל- 2 חדרים בנוסף( 

_____________________________________________)31-31/21ש(058-6830771

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

_____________________________________________)37-35/21ש(050-5238722

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

מכוניות

קנית רכבים
 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

מוצרים 
ושירותים

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

ירושלים, ב"ב ואירועים 
053-3188842
_____________________________________________)45-34/21ש(050-7532336

לימוד נהיגה
 נהיגה ברמה אחרת, 

לימוד מהיר, קצר 
ואיכותי, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)39-34/21ש(077-40-900-70

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-34/21ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

השכרת רכב
אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

 שבת בצפת, לזוגות 
צעירים, יח' קרקע, צמוד 

לעתיקה, מאובזרת קומפלט 
_____________________________________________)22-33ש(053-3198762 058-3225218

 להשכרה יומי 
ושבתות, צימר לזוג, 

בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה
_____________________________________________)27-30ש(052-7153475

השפע בריאות טבעית
חדש!!!

 פתרון טבעי לכאבי הראש 
ללא תרופות

054-4374231
 חיים ומחייכים 

עפ"י שיטת הרב אשרוב )"אלימה"(

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 8 חד', ממוזגת + בריכה 
+ חצר גדולה + טרמפולינה 

ונדנדה, בית כנסת קרוב
053-2827371)26-52(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-29ש(ושבתות 052-7668387

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

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

 יחידות אירוח לנופש, 
לזוגות ולמשפחות, מרוהטות 

וממוזגות, במרכז העיר, שכונה 
_____________________________________________)25-29ל(דתית 050-7958795

 נמצאו מס' טבעות מכסף 
ע"י שערי רווחה )הסניף 

_____________________________________________)28-29ח(החדש( 054-8473172

 נפלו משקפיים בחוף 
נתניה לפני כ- 3 שבועות חצי 
_____________________________________________)28-29ח(מסגרת מלבן 058-3287846

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית בקלנועית יחיד

_____________________________________________)28-29ח(053-4190416

 דרוש בתרומה לאברך 
תפילין ר"ת ספרדי מהודר 

_____________________________________________)28-29ח(052-7657518

 ספה עור אמיתי צבע ונגה 
למסירה במצב טוב

_____________________________________________)28-29ח(052-7180224

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מסך מחשב 19 ניו ויזין 
פועל מצוין עם כבל לחשמל 

וכבל למחשב 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(מציאה! טל': 050-2897977

 מאוורר 16 על עמוד 
איכותי קנדו 70 ש"ח שקט 

_____________________________________________)28-29ח(במיוחד כחדש 050-2897977

 נמצא סידור חדש בנרתיק 
אדום בציון אור החיים הקדוש 

_____________________________________________)28-29ח(050-6256846

 מחפש אופניים למבוגרים 
גודל 26 ומעלה תקינים או 

_____________________________________________)28-29ח(תקולים 050-5343924

 למכירה שואב אבק 
סימנס במצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-3337530 אבנר

 מיקסר לסאונד 8 ערוצים 
והרבה אפקטים ובלוטוס חדש 

_____________________________________________)28-29ח(ב- 500 052-7667577

 מצלמת קנון למכירה 
נקנתה שבוע שעבר ב- 500 
ש"ח )אין הדגם הזה בשוק( 

_____________________________________________)28-29ח(050-4143766

 מעוניין לקנות אורגן קורג 
03-9160392 700

_____________________________________________)28-29ח(053-4132976

 דרושה מכונת חישוב עם 
סרט נייר במצב תקין

_____________________________________________)28-29ח(050-5343924

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)28-29ח(או ישנה 052-3595314

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים ב"ב

_____________________________________________)28-29ח(050-5343924

 קונה מכתב בחתימת 
הרבי מחב"ד באלף דולר

_____________________________________________)28-29ח(050-4158682

 מודם ביתי למחשב 
)ראוטר( 50 ש"ח )גמיש( בלבד  

_____________________________________________)29-30ח(054-8491154

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)28-29ח(180 ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד "בלו סטאר" 
ביתי מהירות כפולה כחדש 

_____________________________________________)28-29ח(180 ש"ח 052-7623377

 טאבלט חדש באריזה 10 
_____________________________________________)28-29ח(אינץ 500 ש"ח 050-6205446

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-3558949

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 350 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-26/22ש(מומלץ מאד! 052-7623725

 מיני בר שבת נועם 1 
לחלקי חילוף 200 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(058-3233170

 מעוניין לקנות ספרי טללי 
חיים על החומש/מועדים/

_____________________________________________)29-30ח(עניינים 052-7155039

 נשכח ברכבנו שקית 
שחורה עם חולצה ומשקפי 

שמש בכ"ד תמוז
_____________________________________________)29-30ח(054-8530624

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)29-30ח(סימלי 052-3595314

 דרושה יחידה פנימית 2.5 
כוח של מזגן חלון אלקטרה 

_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 דרושה מיטת הייריזר ללא 
_____________________________________________)29-30ח(מזרונים ב"ב 054-8491154

 מעוניין בספרים עיטורי 
תורה ובספרים עם חידושי 

_____________________________________________)29-30ח(תורה ומפרשים 054-7432035

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)29-30ח(בתחום 052-7396092

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)29-30ח(ילדים 050-6651365

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)29-30ח(054-4458379

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

_____________________________________________)29-30ח(אלקטרה 054-4458379

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)29-30ח(054-7432035

 מסור חשמלי ללחם חדש 
מולינקס פועל מצוין 40 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(טל': 050-2897977

 מסך מחשב 19 ניו ויזין 
פועל מצוין עם כבל לחשמל 

וכבל למחשב 100 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(מציאה! טל': 050-2897977

 מכשיר סודה עם בלון גז 
ענק מלא בגז לסודה + בקבוק 

לסודה ב- 190 ש"ח במצב 
מעולה בצבע שחור טל': 

_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 HP מכשיר פקס של 
במצב מעולה + צבע שחור 

מקורי + צילום 150 ש"ח טל': 
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 מאוורר 16 על עמוד 
איכותי קנדו 70 ש"ח שקט 

במיוחד כחדש טל':
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(גמיש 054-4273857

 מיכל מים חמים לשבת 
_____________________________________________)29-30ח(120 ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים אטמור 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 
_____________________________________________)29-30ח(ולבית 25 ש"ח 054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 קנווד מעבד מזון 50 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 70 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מקפיא גדול 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(כחדש 054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מצלמת קנון מעולה דרוש 
תיקון קל מאוד 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3121020

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 10 ש"ח טל':
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים' 
פלטות אלומניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 בלון של סודה סטרים 130 
ליטר גז 50 ש"ח )ריק מגז( 

_____________________________________________)29-30ח(טל': 050-2897977

 טיונר של tunar צריך 
מגבר קולט תחנות מצוין 

מכווני שעונים לעוצמת קליטה 
ישן ונדיר 100 ש"ח טל':

_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)29-30ח(כחדש טל': 050-2897977

 מקצף חשמלי מופעל 
סוללות לחלב בקפה הפוך 

חדש 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 350 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-7430235

 למכירה מכונת תספורת 
remington חדשה בקופסא 

_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח 052-7116399

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7116399

 מזגן חלון אלקטרה 400 
_____________________________________________)29-30ח(שקלים 052-3595314

 מכונת תפירה 450 
_____________________________________________)29-30ח(שקלים 052-3595314

 למכירה מכונת כביסה 
אלקטרוטוקס פתח עליון 400 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח גמיש 054-2252171

 למכירה מכונת תפירה 
ברדר דגם ישן בארון עץ 150 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד 054-2252171

 מכשיר הקלטה חדש 
באריזה 32GB ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-4111074

 מיקסר לסאונד חדש עם 
8 ערוצים ואפקטים ובלוטוס 

וכניסה למחשב 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(052-7667577

 פקס אלחוטי HP מעולה 
כחדש 2012 + מצגת 

למסגרת הצילום ושליחת 
פקסים + צבע שחור מקורי 

_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח טל': 050-2897977

 מקרר קטן משרדי במצב 
טוב )ב"ב( 250 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-8491154

 HP מדפסת משולבת 
כמו חדשה 300 )שווי 700( 

_____________________________________________)29-30ח(052-7104053

 מאוורר עמוד בלו סטאר 
ביתי מהירות כפולה כחדש 

_____________________________________________)29-30ח(180 ש"ח 052-7623377

 מכשיר וויז ללא תשלום 
חודשי על ההגנה 430 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-4111074

 מיני בר שבת נועם 1 
לחלקי חילוף 200 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(058-3233170

4.5-4 חדרים
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 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)20-31ש(050-6333765

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/21ש(04-6973389

 וילה 4 חד' + סלון, פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

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

_____________________________________________)47-45/21ש(050-4296661

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-51/21ש(050-6241690

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 בעתיקה, לבחורים 
ומשפחות, עד 10 מיטות, 

מבצע! בין הזמנים- לשבוע 
עד 7 אנשים 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-37ש(052-7623725

 וילת הארחה בצפת, 
9 חדרים, בריכה, נוף 

לחרמון יהודה
_____________________________________________)26-29ל(054-8971034

מירון

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/22ש(054-5989347 04-6987450

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

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)19-31ל(052-4604609

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

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

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/22(_____________________________________________

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

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

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

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)48-48/21ש(מהדרין צמוד 053-7519198

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)24-24/22ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

עכו

 זה הזמן לגולן! קרוב 
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות / זוגות, אטרקציות 

_____________________________________________)11-36ש(050-5275981 04-6961175

צפת

קצרין

 מבחר דירות נופש 
ווילות בעכו התיירותית, 
להשכרה לבין הזמנים, 

ליד החוף הנפרד, פארק 
_____________________________________________)25-28ש(האתגרים 050-7228813

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/21ש(04-6989734

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/21(וחדר אוכל. 054-6987257

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

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

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

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

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

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה, המון 

דשא, פינות ישיבה ומרפסת 
גדולה 054-5726412

_____________________________________________)25-24/22ש(077-5590283

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-52/21ש(054-8042119 04-6989119

 "ויטראז' בעתיקה" - 8 
חדרי ארוח יוקרתיים + 
חדר אוכל מאובזר, עד 

50 איש, למש' וקבוצות 
בלבד!! קרוב לביהכנ"ס 

קרליבך - חב"ד
_____________________________________________)25-24/22ש(052-7646814

 על צלע הר - בית פרטי, 
צופה לנוף מדהים + חצר 
גדולה, מתאים ל- 20 איש 

_____________________________________________)25-36ל(053-3147542 052-7155422

 ארמונות שלזינגר 
לקבוצות עד 40 איש + 
חדר אוכל מרווח, 5 דק' 

_____________________________________________)28-31ש(לציון 054-5990551

 דירת נופש משופצת 
ממוזגת ונאה, לזוג + 4, 

קרובה ליש חסד ולמסעדות 
_____________________________________________)28-29ש(חלביות מהדרין 054-2468262

 בביריה יחידות 
נופש זוגיות + סוויטה 
משפחתית + ג'קוזי + 

גינה נוף ובריכה אחוזת 
_____________________________________________)28-31(אלטונא 050-7703470

 מתחם 20 סוויטות 
מפוארות, עד 55 איש + 

בריכה 12*5 מ"ר + משחקיה 
+ חדר אוכל, פנוי מכ"ו באב 

_____________________________________________)29-31ש(עד ל' באב 054-8469788

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)05-05/22(במקום 050-3388668

מושב תרום

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

_____________________________________________)51-50/21ל(054-8470055

 מזל- ארוח כפרי - וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 

+ בריכה, למשפחות, גזור 
_____________________________________________)29-30ש(ושמור!! 052-8013000

 מחפשים שידוך עבור 
רווקה אשכנזיה בת 29 עם 

תסמונת טרנר. חכמה, 
מוכשרת, איכותית, חברותית, 

בעלת משרה קבועה ומצליחה. 
כל מכריה משבחים אותה. 

בוגרת סמינר בית יעקב, בעלת 
תואר אקוולנטי, כל מי שיקרב 
אותנו למתאים יקבל תמורה 

 a.stub@012.net.il
03-5709612)29-30(_____________________________________________

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(גמיש 054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי כחדש 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)29-30ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 מצלמת קנון גירסה 
עברית דגם 160 ב- 220 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7154435

 מטען לבטריות עם 4 
 GP2700 בטריות נטענות

חדש ב- 70 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(052-7154435

 מטען לבטריות מרובעות 
של מצלמה ופלאפונים חדש 

_____________________________________________)29-30ח(ב- 59 ש"ח 052-7154435

 טאבלט עם מקלדת 10.1 
אינץ מצב חדש ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7154435

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 450 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 200 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-3463482

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים וכו' 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3155415

 פלטה לשבת גודל בינוני 
_____________________________________________)29-30ח(לזו"צ 40 ש"ח 053-3155415

 מקרר גדול אמקור 400 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מלחם מקצועי 50 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50-70 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מיקורגל 50 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 70 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח 054-4273857

 מגהץ כחדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 למכירה מחשב נייד 
DELL זיכרון 320 גיגה 450 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-3018899

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 70 ש"ח טל':
_____________________________________________)28-29ח(050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-2897977

 מקלדת אלחוטית 
מיקרוסופט עם התקן מצויינת 

למחשב בבית 50 ש"ח טל': 
_____________________________________________)28-29ח(050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים' 
פלטות אלומניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)28-29ח(050-2897977

 2 מזגני חלון גוניור 
אלקטרה 500 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)28-29ח()גמיש( 050-6651365

 גמבוי 2 מסכים מצב מצוין 
+ מצלמה נגן ועוד 270 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8474176

 מצלמת קנון איכותית 
במיוחד כמעט לא היתה 

_____________________________________________)28-29ח(בשימוש 460 058-3243119

 למכירה מכונת תספורת 
remington חדשה בקופסא 

_____________________________________________)28-29ח(150 ש"ח 052-7116399

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7116399

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב מזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(בפתח תקוה 052-2786557

 מזגן חלון אלקטרה 400 
_____________________________________________)28-29ח(שקלים 052-3595314

 מטען אונבירסלי חדש 
לבטריות מרובעות של 

פלאפון/מצלמות ב- 59 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7154435

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 כירת גז הכוללת 4 להבות 
במצב מצויין )בני ברק( 350 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)28-29ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה לבן 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)28-29ח(350 ש"ח 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מייבש כביסה אלקטרה 
8 ק"ג )בני ברק( 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
rowenta )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 שואב אבק טורבו עם כל 
החלקים הנילווים )בני ברק( 

_____________________________________________)28-29ח(150 ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 שואב אבק ציקלון יפה 
חדש בקרטון 400 ש"ח + 

_____________________________________________)28-29ח(הובלה 058-3287846

 מטען עם 4 בטריות 
נטענות SP2700 חדש ב- 70 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7154435

 מצלמת קנון קומפקטית 
IXUS160 כולל בטריה חדשה 

_____________________________________________)28-29ח(ב- 200 ש"ח 052-7154435

 אוזניות ומטען וקבלה ב- 
_____________________________________________)28-29ח(229 053-3135838
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ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
ספה 3 מושבים, עור איטלקי, 

_____________________________________________)29-30ל(חדישים 052-4227714

תינוקות

תקשורת

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

כללי

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

מידה 42, חדשות
_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
_____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע מנטה 

+ סרט + כיסים 25 ש"ח 
_____________________________________________)18-21ש(050-4188702

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

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 קו ארצי למסירת מוצרים 
בחינם, חייגו כעת

03-6781770)24-24(_____________________________________________

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105

 תכולה של בית עקב 
העברת דירת מיידי, מחירים 
_____________________________________________)24-27ש(זולים, מיידי! 052-4668429
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 מזנון 3 מטרים, 
בשילוב וטרינות מעץ בוק 

מלא, צבע אגוז, במצב 
מצוין, כמו חדש, מתאים 

לספרי קודש ודברי נוי. 
מחיר 2,500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)29-32(טל': 050-6734292

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

_____________________________________________)28-29ח(03-6199806

 למכירה כורסא נפתחת 
לחצי שכיבה מחיר מציאה 

_____________________________________________)28-29ח(180 ש"ח 054-8598933

 למכירה שולחן סלוני 
נפתח ל- 2.40 מטר 400 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8598933

 למכירה ספפה נפתחת ל- 
2 מיטות + כריות 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8598933

 למכירה זוג מיטות חדר 
שינה עם ארגזים 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8477905

 מציאה! כחדש! מיטת 
נוער + 2 מגירות + מזרון 
מאיקאה לבנה 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7108328

 מציאה! חדש! שולחן 
תלמיד מאיקאה מידות 60*1 
_____________________________________________)28-29ח(מטר 150 ש"ח 052-7108328

 כורסת נדנדה מעץ כרית 
עבה וריפוד נשלף 300 שקל 

_____________________________________________)28-29ח(052-6784969

 שולחן פינת אוכל 200 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-7757420

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)28-29ח(050-3337530 אבנר

 סטנד ל- 2 גיטרות חדש 
_____________________________________________)28-29ח(ב- 110 ש"ח 052-7667577

 ספריה במצב מצוין! 
למטה ארונות למעלה מדפים 

עם דלת זכוכית 2.4*2 מ' 500 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-4129179

 שולחן סלוני מסיבי מעץ 
טבעי 70*140 )בני ברק( 175 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

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

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 2 שידות תוצרת איטליה 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 שולחן לסלון 75*72*150 
)ניתן להארכה בעוד 100 

ס"מ( )בני ברק( 450 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 סוכה תוצרת גדנסקי 
3.1*2.1 )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 ארונית נעליים )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(120 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לים מבוגר + 
ילד )בני ברק( 90 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מיטה מעץ אלון + מזרון 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 052-3847842

 הזדמנות! למכירה מיטת 
ילדים נפתחת למיטה נוספת 

)סה"כ 2 מיטות( + מגירות + 
מזרונים 390 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-8580581

 שולחן מחשב על גלגלים 
פלטה זכוכית צבע שחור 

ורגליים ניקל 350 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-8580581

 עגלה משולב גוי' כחולה 
חדשה! 500 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 משאבת חלב דו"צ חדשה 
_____________________________________________)28-29ח(רק 200 ש"ח 058-3245685

 למכירה גגון בוגבו 3/5 
תכלת 250 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-7116399

 למכירה מזרון לעגלה 
_____________________________________________)28-29ח(לבנים 50 ש"ח 052-7116399

 שטיח לרצפה לתינוקות 
לזחילה רק 70 ש"ח פלאפון: 

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 בהזדמנות עגלה משולבת 
+ טרמפולינה רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(פלאפון: 050-9089110

 לול גדול מעץ רק 190 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-9089110

 סלקל לרכב 65 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(050-6907470

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(400 ש"ח 054-7216671

 סמסונג E1200 בטריה 
גרמנית 100 ש"ח בטריה 

_____________________________________________)28-29ח(רגילה 40 ש"ח 054-8599550

 למסירה שולחן מחשב 
+ מסך - 80 ש"ח הכל.

_____________________________________________)28-30ש(054-8527470

 למכירה ארון מעץ מלא 
במצב מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-9415889

 מזנון מעץ מלא בצבע אגוז 
לוז בגודל אורך 120*70*50 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח 050-6907470

 למכירה מיטת יחיד + 
מזרון אורטופדי 80*190 מטר 

מחיר זול מצב מצויין 260 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מיטה זוגית עץ + 
מתכת מצב מצויין 320 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(בלבד 052-5737813

 למכירה שידה 6 מגרות 
לאורך צבע חום בהיר 260 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 ספה בד מוקה מצב מצוין 
3 מושבים ב- 450 ספה בודדת 

_____________________________________________)28-29ח(ב- 180 050-4135002

 למכירה שולחן כתיבה 
צבע לבן + 2 מגירות 190 

ש"ח כולל הובלה
_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה 3 דלתות 380 ש"ח 

כולל הובלה ב"ב
_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 למכירה קומודה מצב 
מצויין 340 ש"ח כולל הובלה 
צבע חום בהיר + מראה + 

_____________________________________________)28-29ח(מנורות 052-5737813

 למכירה ארונית ספרי 
קודש מפואר עם דלת זכוכית 

+ 2 מגירות צבע חום כהה 
390 ש"ח כולל הובלה בני ברק 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 למכירה מעמד 5 מדפים 
עבים "כתר" צבע שחור 160 

ש"ח + 4 מגירות כתר 90 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-5737813

 מציאה! שולחן מרובע 
)140*140( עץ מלא צבע וונגה 

500 ש"ח + 8 כסאות 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח כל כסא 054-8580581

 טיולון איכותי 99 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(050-6907470

 עגלת אמבטיה וטיולון 
איכותית 399 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(050-6907470

 למכירה טיולון GB צבע 
שחור + גגון 260 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 משאבת חלב ידנית 
כחדשה חברת "טומי טיפ" ב- 

_____________________________________________)28-29ח(20 ש"ח 050-4135002

 משאבת חלב חשמלית 
של "מדלה" מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)28-29ח(130 ש"ח 050-4135002

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל אפשר להשאיל 

בחנקין 3 דירה 6
_____________________________________________)28-29ח(054-8422105

 מזגן חלון 450 שקלים 
_____________________________________________)28-29ח(052-7396092

 מכונת תפירה 450 
_____________________________________________)28-29ח(שקלים 052-7396092

 הליכון מעודד הליכה 
לתינוק 60 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)28-29ח(050-4174525 

 לאספנים 50 מעטפות 
מבוילות יום ההופעה 100 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-4174525

 חלוק מגבת ורוד מידה 
גדולה חדש לגמרי 50 ש"ח! 

_____________________________________________)28-29ח(054-8519488

 שעון קוורץ XUDA חדש 
פועל מצוין 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)28-29ח(050-2897977

 חגז חדש באריזה 300 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-4166201

 מצבר 60 אמפר בשימוש 
ביתי מועט 380 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(055-6766201

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(כחדש 050-2897977

 בלון של סודה סטרים 130 
ליטר גז 50 ש"ח )ריק מגז( 

_____________________________________________)28-29ח(טל': 050-2897977

 טבעת דיאנה למכירה 
זהב טהור K14 )עם זרקונים( 
499 ש"ח אפשרות למשלוח 
עד הבית בחינם )בבני ברק( 

_____________________________________________)28-29ח(050-7316878

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 בנד צבעוני/שחור רק ב- 
_____________________________________________)28-29ח(100 שקלים 054-8592649

 בהזדמנות סקין מדורג 
כחדש רק ב- 399 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-4143037

 מזגין זמן למכירה 
בהזדמנות כ"א 8 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-8465115

 מחשב נייד 10 אינץ 
)גרסת טאבלט( מצב חדש ב- 

_____________________________________________)28-29ח(499 ש"ח 052-7154435

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים וכו' 430 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 פלטה לשבת גודל קטן 45 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 053-3155415

 מחמם למים חמים על 
פלטה לא חשמלי 60 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 סיר בישול איטי חדש 
חשמלי 100 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 מיחם מים דיגיטלי חדש 
לשבת )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח 052-3463482

EF- סדין חשמלי זוגי דגם 
183 ב- 80 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
"סאוטר" מידות: 0.58*0.59 

_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 052-3463482

 ספריה במצב מצוין! 
למטה ארונות למעלה מדפים 

עם דלת זכוכית 2.4*2 מ' 500 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 050-4129179

 שולחן וכוורת מצב חדש 
1.2 רוחב 350 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(052-7626044

 למכירה קומודה יפה 
מאוד במצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-4139994

 סטנד ל- 2 גיטרות 110 
ש"ח חדש באריזה

_____________________________________________)29-30ח(052-7667577

 למכירה שולחן סלוני 
נפתח ל- 2.40 מטר 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-8598933

 למכירה ארונית ספרי 
קודש מפואר עם דלת זכוכית 

+ 2 מגירות צבע חום כהה 
_____________________________________________)29-30ח(310 ש"ח 052-5737813

 למכירה מעמד 5 מדפים 
עבים כתר צבע שחור 160 
ש"ח + 4 מגירות כתר 90 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה מיטת יחיד + 
מזרון אורטופדי 80*190 מטר 

מחיר זול מצב מצויין 260 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מיטה זוגית עץ + 
מתכת מצב מצויין 320 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(בלבד 052-5737813

 למכירה שידה 6 מגירות 
לאורך צבע חום בהיר 260 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 כריות לספה ללא כיסוי 
גודל 45 ס"מ 9 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-3155415

 פלורוסנטים דקים 
איכותיים 200 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 כסאות משרד 100 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 נברשות 50 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מנורה עם זרוע 40 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 כסאות לבית ולחצר 15 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4273857

 ארונית מעץ עם זכוכית 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח 054-4273857

 מציאה! מצב מעולה! 
ספת איקאה אורך 1.80 בד 

_____________________________________________)29-30ח(כביס 500 ש"ח 052-7108328

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(150 ש"ח 054-7216671

 2 ספות + כורסא 400 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-3847842

 למכירה גגון בוגבו 3/5 
תכלת 250 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(052-7116399

 למכירה מזרון לעגלה 
_____________________________________________)29-30ח(לבנים 50 ש"ח 052-7116399

 עגלת מוצי אמבטיה 
וטיולון במצב חדש תיק ונילון 
_____________________________________________)29-30ח(גשם 400 עוזרי 052-7626044

 מציאה! כחדש! 
אוניברסיטה לתינוק עם 

פסנטר מנגן רק 50 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(052-7108328

 מציאה! כחדש! תיק 
 JU לעגלת תינוק של המותג

JU BE רק 100 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(052-7108328

 למכירה טיולון GB צבע 
שחור + גגון 260 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 עגלת ישיבה איזי בייבי ב- 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח בב"ב 050-4158480

 מיטת תינוק בצבע שמנת 
+ מזרן 170 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)29-30ח(050-4158480

 מיטת תינוק בצבע שמנת 
ללא מזרן ב- 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)29-30ח(050-4158480

 כסא לרכב וסלקל לרכב ב- 
_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח כ"א 050-4158480

 הזדמנות! מיטת תינוק 
"שילב" איכותית + מזרון צבע 

שמנת מצב חדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(נייד: 050-6990740

 כחדש! לול עץ + מזרון 
מצב חדש 200 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)28-29ח(054-8580581

 מציאה! כסא תינוק צבע 
ירוק כולל ריפוד )מתכוונן + 
מגש נשלף( מצב חדש 120 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח נייד: 054-8580581

 מגן למיטת תינוק מיקי 
_____________________________________________)28-29ח(מאוס 30 ש"ח 053-3155415

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק של angelcare חדש 
באריזה )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 טלפון אלחוטי לבית טווח 
רחוק כחדש + מזכירה 120 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח טל': 050-2897977

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)29-30ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(בירושלים 054-8415306

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)29-30ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 מגזין זמן למכירה 
בהזדמנות 8 ש"ח כ"א

_____________________________________________)29-30ח(054-8465115

 גלגלים לאופניים קידמי 
14 אינץ 10 שקל וגלגלים 

12 קידמי ואחורי ב- 20 שקל 
_____________________________________________)29-30ח(054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
לאופני ילדים וחשמליות כולל 

פנימית וצמיג 40 שקל
_____________________________________________)29-30ח(054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי נשלף 
10 שקל עם שמיניות וצמיג 

29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)29-30ח(054-3177932

 כל אביזרי אופניים 
רגילות וחשמליות רפידות 10 

_____________________________________________)29-30ח(שקל 055-6768157

 תוכי מאולף מסוג קואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה 390 

_____________________________________________)29-30ח(054-8483305

 דיסקים יעקב שוואקי ברוך 
לוין ועוד מצב חדש כ"א ב- 30 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7154435

 עגלה לקניות לשוק/סופר 
חזקה מרשת ברזל נסגרת 

40*40 גובה 90 ס"מ 4 גלגלים 
חזקים במצב חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(טל': 050-2897977

 שעון קוורץ XUDA חדש 
פועל מצוין 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(כחדש 050-2897977

 למכירה אוגרים חמודים 
_____________________________________________)29-30ח(זוג ב- 30 שקל 054-8515875

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 זוג תוכונים פרא בבני ברק 
_____________________________________________)29-30ח(80 שקל 050-5594690

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה 500 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7116399

 עציץ לשולחן סלוני עם 
_____________________________________________)29-30ח(פרחים 120 052-7626044

 2 תמונות קיר צביעה לפי 
מספרים + מכחולים + צבעים 

בגדלים 50*65, 50*40 150 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-8450494

 למכירה אופני הרים גלגל 
26 מידה M ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-4107904

 צמיג 700 כביש 10 שקל 
_____________________________________________)29-30ח(054-3177932

 גאנט 24 קידמי או אחורי 
_____________________________________________)29-30ח(20 שקל 054-3177932

 כובע של חברת המקום 
הנכון מידה 57 כמעט חדש 

_____________________________________________)29-30ח(200 ש"ח 054-8491154

 למכירה בפ"ת אופני 
הרים במצב מצויין 280 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-2819921

 אופניים לילדים מידה 12 
לגיל 3+5 130 ש"ח כ"א פ"ת 

_____________________________________________)29-30ח(054-2819921

 שעון מכני אוטומטי חדש 
_____________________________________________)29-30ח(לגבר 80 ש"ח 053-4111074

 מכשיר תדרים להרזיה 
חדש באריזה 90 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-4111074

 למכירה תוכון 35 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(פינק 20 ש"ח 053-4111074

 שעון מכני אוטומטי סיטזן 
_____________________________________________)29-30ח(לאשה 40 ש"ח 053-4111074

 ערכת אביזרים לתיקון 
שעונים וטלפונים ניידים 95 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-4111074

 ספר מתמטיקה לתכנית 
סאולד יואל גבע כחדש 50 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7676856

 ילקוטים לבנים צבעי כחול 
_____________________________________________)29-30ח(ירוק 40 ש"ח 052-7676856

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(058-3233170

 גגון לרכב מרובע 
מאלומיניום חדש בקופסא 400 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3121020

 ציליה חדשה 4*3 + 
טבעות קשירה צבע קרם 180 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר )לא 
חשמלי( ב"ב 200 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-3121020

 וילון ונציאני לחדר 3 יחידות 
100 ש"ח כ"א צבע שמנת 

_____________________________________________)29-30ח(כחדש 052-6140800

 2 מסגרות מברזל למכונת 
כביסה בגובה 40 ס"מ 400 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח גמיש 053-3165377

 דיו ופקס סמסונג צבע 
שחור 90 ש"ח גמיש

_____________________________________________)29-30ח(053-3165377

 נעלי סאס לנשים 41 
כחדש 350 ש"ח גמיש

_____________________________________________)29-30ח(053-3165377

 2 כיורים גדולים איכותיים 
בצבע לבן 400 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)29-30ח(053-3165377

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 120 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 למכירה מיטת תינוק 200 
ש"ח + טיולון 90 ש"ח + 

אופניים 100 ש"ח מצב טוב 
_____________________________________________)29-30ח(ב"ב 052-5737813

 למכירה מזוודה שחורה 
גדולה טובה 80 ש"ח בלבד + 
_____________________________________________)29-30ח(פקס 90 ש"ח 052-5737813

 ספר ילדותינו לכיתה ה' 
_____________________________________________)29-30ח(25 ש"ח 053-3155415

 ספר מתמטיקה הוצאת 
שילובים צבע ירוק לכיתה ז', 

_____________________________________________)29-30ח(ח' 30 ש"ח 053-3155415

 ספר היסטוריה דברי ימי 
בית השני 20 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-3155415

 ספר פלאי האור והחשמל 
לכיתה ח' 25 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-3155415

 פוך למיטה וחצי 90 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה ספר שנת פ.פא ביחד 

_____________________________________________)29-30ח(35 ש"ח 053-3155415

 ספר מסורת לא חדש 25 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3155415

 ספרי קריאה לילדים 
סיפורי צדיקים קומיקס 10-25 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3155415

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 רימונים זוג 100 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 סולמות 50 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 כלי עבודה לבנין 10-20 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4273857

 מזמרה 20 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 תפילין מהודרות 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מיכל ריסוס קטן 40 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(גמיש 054-4273857

 תמונות גובלן בגדלים 
שונים 100 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(052-7675856

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)29-30ח(058-3233170

 ג'ק לרכב מקצועי 25 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4273857

 מנשא אופניים לרכב 80 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4273857

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד מציאה עובד 
_____________________________________________)28-29ח(מהר 499 ש"ח 054-3558949

 מחשב נייד עוצמתי 
ומהיר ווינדוס 10 450 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(058-3243119

 טיונר של tunar צריך 
מגבר קולט תחנות מצוין 

מכווני שעונים לקליטה 
לעוצמת קליטה ישן ונדיר 100 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח טל': 050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)28-29ח(כחדש טל': 050-2897977

 מקצף חשמלי מופעל 
סוללות לחלב בקפה הפוך 

חדש 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)28-29ח(050-2897977

 מסור חשמלי ללחם חדש 
מולינקס פועל מצוין 40 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(טל': 050-2897977

 למכירה מיטת הייריזר 
נפתחת ל- 2 מיטות + כריות 

_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח 054-8598933

 למכירה סלון עור לבן 
שזלינג 500 ש"ח -050

_____________________________________________)29-30ח(5888767 054-2252171

 למכירה שולחן חום 1*2 
מ' + 5 כסאות לא נפתח 400 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-2252171

 למכירה כורסת ריקליינר 
עור שחורה 500 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-2252171

 מציאה! ארון סנדויץ 2 
דלתות 7 מדפים + מגירה 

מידות 60*80 גובה 2.40 450 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7108328

 מציאה! כוורת גדולה עם 
מדפים גובה 2.15 רוחב 1.10 

_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח 052-7108328

 מציאה! מזרון איכותי 
למיטת נוער 90*1.90 50 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(בלבד 052-7108328

 שולחן לאוכל או לכל 
מטרה אחרת נפתח 90 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-4895874

 ארון אמבטיה כיור עילי 
1.20 צבע חום שחור מהמם 

כחדש כולל כיור ברז חדש 
מראה 300 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(052-6140800

 נברשת לסלון פינת אוכל 
_____________________________________________)29-30ח(250 ש"ח 052-6140800

 נברשת לחדר שינה או 
כל מקום אחר 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-6140800

 מנורת קיר יפה 100 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(052-6140800

 למכירה שולחן כתיבה 
צבע לבן + 2 מגירות 130 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה 3 דלתות 310 ש"ח בני 

_____________________________________________)29-30ח(ברק 052-5737813

 למכירה קומודה מצב 
מצויין 200 ש"ח צבע חום 
בהיר + מראה + מנורות 

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 בוסטר לרכב ב- 15 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בב"ב 050-4158480

 הליכון לתינוק ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בלבד 050-4158480

 אמבטיה + מעמיד ב- 35 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד 050-4158480

 עגלת שכיבה + ישיבה 
במצב מצוין ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(בלבד 050-4158480

 כסא אוכל בצבע לבן 
במצב מצוין ב- 35 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)29-30ח(050-4158480

 מנשא לתינוק ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בלבד 050-4158480

 שק שינה חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 בתי תפילין גסה 350 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4273857

 מזוזות 100 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 תפילין פשוטות בהמה 
_____________________________________________)29-30ח(דקה 150 ש"ח 054-4273857

 מגבעת לנערים כחדשה 
_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 100 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 כלי בית סירים מחבתות 
_____________________________________________)29-30ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 מפתח ובוקסות לרכב 
_____________________________________________)29-30ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4273857

 מתקן לתליית מסך חדש 
_____________________________________________)29-30ח(30 ש"ח גמיש 054-4273857

 אופנים לנערים חדש 300 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4273857

 תיק לטלית + נרתיק 
לתפילין 90 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-3155415

 ספרי תורה מבד לילדים 
_____________________________________________)29-30ח(10 ש"ח 053-3155415

 מחברים לאינסטלציה 
_____________________________________________)29-30ח(10-50 ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לגינה 20 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 סט תורה מפורשה תאג' 
_____________________________________________)29-30ח(120 ש"ח חדש 054-4273857



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ה’ באב-ו’ באב תשפ”א   14/07-15/07/2021

■ 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
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)20-31ש(052-7623142

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

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

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

התפנה מקום אצל 
משפחה חמה בבני ברק
מקבלת נשים 

מבוגרות 
)סיעודיות(
נסיון רב 

והמלצות רבות
03-6774319

073-7366818

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

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

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)29-30ל(או בבתים 055-5527391

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

7,000

 עובד חרוץ להתקנות 
מיזוג אויר מאזור המרכז, רקע 

טכני חובה, תנאים טובים 
_____________________________________________)28-31ל(058-7348517

תחום האוטיזם מדבר אלייך???

בעלת גישה לחינוך מיוחד???

⋅ פסיכולוגיות 
⋅ מנתחות התנהגות
⋅ מרפאות בעיסוק,
⋅ פיזיותרפיסטיות 
⋅ מטפלות רגשיות

וכן סייעות עם גישה לחינוך מיוחד 
בעלת תעודה בתחום.

מקומך 
איתנו!!!!!

לגני תקשורת בפתח תקוה דרושות:

לפרטים וקורות חיים:
chanih@mshahar.org.il :חני

052-7121367

עבודה בצוות רב מקצועי כולל: 
⋅ ישיבות

⋅ הדרכות פרטניות וסקטוריאליות 
⋅ ימי השתלמות

⋅ תנאים מצוינים למתאימות

 דרושות סייעות לגיל 
+2.5, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג - ב"ב, 

צוות חרדי, שכר נאה 
_____________________________________________)25-28ש(054-8507450

 למעון חרדי בפ"ת, 
דרושה מטפלת חמה 

ומסורה לתינוקיה, תנאים 
_____________________________________________)29-30ל(טובים! 053-5459071

 דרושה מדריכת תעסוקה 
לבית אבות בפ"ת, ל- -16:30

18:30, 3-5 בשבוע, קו"ח 
לפקס: 03-912-8411 למייל: 
 ilanakatz22@gmail.com
לטל': 03-9128400 ולהשאיר 

_____________________________________________)25-29(פרטים

 רפרנטית ביטוח 
לסוכנות בפ"ת, 

דרישות- מענה מקצועי 
למבוטחים, הפקת 

פוליסות, עבודה בתוכנות 
ביטוח, ידע בתפעול 

מחשב, משרה חלקית, 
_____________________________________________)26-29ש(גמישה 054-7947490

 גננת משלימה + מ"מ 
סייעת, 5 ימים בשבוע, קו"ח: 
mail:6307420@gmail.com)26-29(_____________________________________________

 למשרות שונות לחברת 
ביטוח בב"ב, תנאים סוציאליים 

טובים לפרטים:
bn091190@gmail.com)26-29ל(_____________________________________________

 דרושה מטפלת ל- 2 
ילדים, שנה ושנתיים, בב"ב, 

09:00-15:00, מלאה/חלקית 
_____________________________________________)26-29ל(054-5490793 053-2460417

 דרושה עובדת לחנות 
ממתקים ומתנות באזור ויזניץ 

בשעות אחה"צ, יידיש יתרון 
_____________________________________________)26-29ל(058-3215030

 דרוש מחלק לאזור 
באר יעקב, עבודת לילה 
00:30-5:30 רכב חובה 

_____________________________________________)26-29ש(050-5474330

קו עיתונות דתית / 8301544

למתנ"ס קריית אונו 
דרושים/ות

למעונות יום "הפרדס" ו-"הפסגה"

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
סימה: 050-5332825
עוגן: 054-4477666

מטפלים/ות ומובילים/ות

קו עיתונות דתית / 8301547

למרכז לגיל הרך
ולמשפחה בקריית אונו

דרושים/ות

לצהרונים בגני הילדים

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
חגית בן יקר: 0508269883
שרון לוי נקר: 0502110326

טלפון במשרד: 03-7402204/8

מדריכים/ות וסייעים/ות

שעות עבודה: 14:00-17:00 ובימי קייטנה מ07:30-16:30
שכר: 37-45 ₪ לשעה (בהתאם להגדרת התפקיד)

דרישות התפקיד:
תעודות מקצועיות, תואר ראשון בחינוך או בתחום רלוונטי אחר - יתרון  -

ניסיון בעבודה בגני ילדים – יתרון משמעותי  -
ניסיון במסגרות חינוך בלתי פורמאלי - יתרון  -

כישורים נדרשים:
אמינות ואחריות  -

אמפתיה, יכולת הכלה ונתינה  -
עבודה בצוות, גמישות, יצירתיות  -

יסודיות, תכנון וארגון  -
יחסי אנוש מעולים  -

תנאים הולמים מובטחים למתאימים 

 לאולם שמחות בב"ב, 
טבחים, עוזרי טבחים, ועובדי 

_____________________________________________)27-30ל(פס 050-5554626

 נהג חלוקה לעבודה 
קבועה בבני ברק לשעות 

הבוקר, משכורת טובה 
+ בונוסים, 5 פעמים 

בשבוע 052-6364614 
beny631@gmail.com)27-28ש(_____________________________________________

 לתות קידס בגדי 
ילדים דרושות עובדות 
למשמרות בוקר/ערב, 

תנאים טובים למתאימות 
054-7694963)27-30(_____________________________________________

 למעון חרדי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

חמה ומסורה, תנאים 
_____________________________________________)27-30ל(טובים! 053-3873887

 קופאים/יות, מלקטים, 
ועובדים כלליים, לא נדרש 

נסיון, וואטסאפ/נייד
_____________________________________________)27-30ש(055-8822354

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)28-29ח(058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(058-3233170

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 למכירה מזוודה שחורה 
גדולה טובה 80 ש"ח בלבד + 
_____________________________________________)28-29ח(פקס 90 ש"ח 052-5737813

 בקר 350 + צג לאופני 
גרין בייק בלבד 250 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(058-3287846

 דיבוריות חדשות לקסדת 
אופנוע 220-270 ש"ח + 

_____________________________________________)28-29ח(משלוח 058-3287846

 מבחר דיסקים חסידיים 
חדשים כ"א ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-7154435

 מציאה דגי גופי יפים רק 
_____________________________________________)28-29ח(ב- 7 ש"ח 050-4143035

 בהזדמנות אטלס כחדש 
_____________________________________________)28-29ח(רק ב- 80 ש"ח 050-4143035

 מציאה 4 תוכים 
אוסטרליים + כלוב מאובזר רק 

_____________________________________________)28-29ח(ב- 289 ש"ח 050-4143035

 מייק אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)28-29ח(45 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
שחור לבן כריכה קשה 15 ב- 

_____________________________________________)28-29ח(75 ש"ח 050-4135002

 למכירה טיולון 90 ש"ח + 
אופניים 100 ש"ח מצב טוב 

_____________________________________________)28-29ח(בני ברק 052-5737813

 למכירה מזרון ילדים חדש 
צבע לבן 170 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-8580581

 ספר מתמטיקה הוצאת 
סדרות כיתה ז' ח' 30 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(כ"א 053-3155415

 מגש גדול עגול נירוסטה 
_____________________________________________)28-29ח(25 ש"ח 053-3155415

 פוך למיטה וחצי 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 משחק הרכבה לילדים 
דומה קליקס 60 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 ספר קריאה אנשים 
מספרים על עצמם 4 25 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 ספר היסטוריה דברי 
בית שני לכיתה ו' 25 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 מזוודה גדולה 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-3847842

 אופניים 300 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-3847842

קו עיתונות דתית / 8301767  / 

למתנ"ס קריית אונו 
דרוש/ה

בהיקף משרה של 70% עד 100%

קו"ח יש לשלוח  
kiryaton@matnasim.org.il-ל

מינהלן/ית למרכז לגיל הרך

• עזרה לחשבת השכר במתנ"ס
• סיוע בקליטת עובדים חדשים 

• החתמת עובדים על חוזים
• בדיקה והכנת דוחות נוכחות לפני שכר

• ניהול מערך ההזמנות/החשבוניות בתכנת הרכש 
• בקרת כספים של היחידה להתפתחות הילד 

• סיוע בתקופת הרישום והשיבוץ

 כיסוי לספות 1+2 40 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 053-3155415

 סט מצעים זוגי חדש 
באריזה כיתן 350 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 לגן מעון דתי בפ"ת, סייעת 
מובילה לשנה"ל הבאה, לגילאי 

1.5, שעות 07:30-13:30
_____________________________________________)28-31ל(052-8226582 052-8530061

 מלגזן בב"ב, חרוץ ונמרץ, 
משרה מלאה, נסיון חובה 

_____________________________________________)28-31ש(03-5709972

 דרושה עובדת נקיון, 60 
_____________________________________________)28-29ל(ש"ח לשעה 054-3607420

 למעון דתי בת"א 
דרושות מטפלות + 

טבחית לארוחת בוקר 
לשנה"ל - תשפ"ב

_____________________________________________)28-32ש(052-8750036

 דרושים מאבטחי מוסדות 
חינוך לעירית ב"ב, תנאים 

נוחים למתאימים
_____________________________________________)28-31ל(050-6709185

 מעוניינת במשק בית, 
עובדת טובה, אמינה, דתיה 

_____________________________________________)28-29ח(03-6580933

 דרושה מלווה לאשה 
מבוגרת עצמאית, חלקי/מלא/
לינה, עדיפות לדוברת הונגרית 

_____________________________________________)28-31ש(050-5491222

 לביה"ס בב"ב דרושות 
מורות לאנגלית והיסטוריה, 

צניעות ע"פ ההלכה
_____________________________________________)28-29ש(03-6772269 10:00-1:00

 ליוסי מעליות )במרכז(, 
חשמלאי/הנדסאי/

רקע מכני, רשיון נהיגה, 
הכשרה במקום

_____________________________________________)28-31ש(03-6160186

 למחסן כלים בב"ב דרוש 
עובד חרוץ למשרה חלקית, 

עדיפות לרשיון נהיגה
_____________________________________________)28-31ש(050-4180598

 התפנה טבח עם ניסיון רב 
_____________________________________________)29-30ח(יר"ש לפרטים 050-4165749

 התפנה מלמד להקניית 
קריאה לגנים ות"ת בב"ב 

_____________________________________________)29-30ח(בשנה הבעל"ט 053-3102137

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

תמורת עזרה מיכל 
_____________________________________________)29-30ח(050-5952474

דרוש/ה מתמחה 

או רו"ח בתחילת דרכו/ה

למשרד רואי חשבון
מקבוצת "אליוט ישראל" בתל-אביב

)רחוב המסגר -נגישות לתחבורה ציבורית(

 קיימת גמישות בשעות העבודה.
מוכנות להשקעה לטווח ארוך,

ראש גדול, נמרץ/ת.
נא לשלוח קו"ח:

beericpa@gmail.com 

 )לאחר בחינות מועצה(

למעון יום שיקומי באלעד

 

תנאים טובים הדרכה והשתלמויות
סמוך לתחנת רכבת השלום - עזריאלי

קו"ח לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה

קו"ח לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה

דרושות 
גננת לכיתת תקשורת  (משרה 662)

גננת לכיתת שיקום  (משרה 663)  
סייעות  (משרה 664)  

למעון תקשורת ורב נכויות חדש בתל אביב

לפרטים: יעל 052-7582229

 

תנאים טובים הדרכה והשתלמויות
סמוך לתחנת רכבת השלום - עזריאלי

קו"ח לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה

קו"ח לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה

דרושות 
גננת לכיתת תקשורת  (משרה 662)

גננת לכיתת שיקום  (משרה 663)  
סייעות  (משרה 664)  

למעון תקשורת ורב נכויות חדש בתל אביב

לפרטים: יעל 052-7582229

 

תנאים טובים הדרכה והשתלמויות
סמוך לתחנת רכבת השלום - עזריאלי

קו"ח לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה

קו"ח לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה

דרושות 
גננת לכיתת תקשורת  (משרה 662)

גננת לכיתת שיקום  (משרה 663)  
סייעות  (משרה 664)  

למעון תקשורת ורב נכויות חדש בתל אביב

לפרטים: יעל 052-7582229

 

תנאים טובים הדרכה והשתלמויות
סמוך לתחנת רכבת השלום - עזריאלי

קו"ח לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה

קו"ח לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה

דרושות 
גננת לכיתת תקשורת  (משרה 662)

גננת לכיתת שיקום  (משרה 663)  
סייעות  (משרה 664)  

למעון תקשורת ורב נכויות חדש בתל אביב

לפרטים: יעל 052-7582229

 

תנאים טובים הדרכה והשתלמויות
סמוך לתחנת רכבת השלום - עזריאלי

קו"ח לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה

קו"ח לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה

דרושות 
גננת לכיתת תקשורת  (משרה 662)

גננת לכיתת שיקום  (משרה 663)  
סייעות  (משרה 664)  

למעון תקשורת ורב נכויות חדש בתל אביב

לפרטים: יעל 052-7582229
 

תנאים טובים הדרכה והשתלמויות
סמוך לתחנת רכבת השלום - עזריאלי

קו"ח לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה

קו"ח לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה

דרושות 
גננת לכיתת תקשורת  (משרה 662)

גננת לכיתת שיקום  (משרה 663)  
סייעות  (משרה 664)  

למעון תקשורת ורב נכויות חדש בתל אביב

לפרטים: יעל 052-7582229

 

תנאים טובים הדרכה והשתלמויות
סמוך לתחנת רכבת השלום - עזריאלי

קו"ח לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה

קו"ח לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה

דרושות 
גננת לכיתת תקשורת  (משרה 662)

גננת לכיתת שיקום  (משרה 663)  
סייעות  (משרה 664)  

למעון תקשורת ורב נכויות חדש בתל אביב

לפרטים: יעל 052-7582229
 

תנאים טובים הדרכה והשתלמויות
סמוך לתחנת רכבת השלום - עזריאלי

קו"ח לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה

קו"ח לשלוח למייל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה

דרושות 
גננת לכיתת תקשורת  (משרה 662)

גננת לכיתת שיקום  (משרה 663)  
סייעות  (משרה 664)  

למעון תקשורת ורב נכויות חדש בתל אביב

לפרטים: יעל 052-7582229

למעון בשיכון ה'

הצטרפי לצוות מנצח!

בואי לעבוד 
במעון 

שהוא בית!

דרושה

 למכירה מגזיני "זמן" ב- 
_____________________________________________)28-29ח(10 ש"ח )ב"ב( 053-3188631

 נגן פיליפס מגע עם מגן 
סיליקון ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(055-6727496

 משחק קלפים חוויתי 
לזוגות חדש באריזה במקום 

_____________________________________________)28-29ח(300 150 ש"ח 055-6782581

 בהזדמנות כלוב מפוצל + 
4 תוכים יפים + ביצים רק ב- 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח 050-4165903

 הרבה תיקים במצב 
מצוין תיקי גן ותיק ביה"ס 

לבנים ובנות מ- 15-80 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(050-4195132

 דרושה סיעת חרוצה 
לגילאי 1-3 בהדר גנים 
פתח תקווה, למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאימות
050-5933224)28-31(_____________________________________________

 למאפיה ופיצריה 
בבני ברק: מנהל עבודה, 
מנהלי משמרת, אופים, 

עובדי חנות, קופאים, 
עובדי משמרות לילה. 

תנאים מעולים!
055-9872090)29-32(_____________________________________________

 לארגון קרוב דרושה 
פקידה מבני ברק לשעות 

אחה"צ וערב, שליטה 
באופיס קו"ח:
03-570-8062

danchi@arachim.org)29-30(_____________________________________________

 למכולת בב"ב דרוש עובד 
חרוץ ונמרץ למשמרת בוקר/

_____________________________________________)29-30ל(אחה"צ 052-6357763

 דרושה מלווה בב"ב לילדה 
בת 7 מס' פעמים בשבוע 

_____________________________________________)29-30ש(052-7605146

 למעון יום בשכונת 
רמת אביב דרושה 

מטפלת מלאת חום 
ואהבה לילדים, משרה 

מלאה, תנאים טובים סיון 
_____________________________________________)29-32ש(050-6912761

 עבודה חלומית מהבית 
בלבד! לחברה גדולה של 
ייבוא מזון דרושים מנהלי 
מכירות מהבית, זמינות 
בטלפון-חובה! שיחות 

נכנסות בלבד! בונוסים 
גבוהים, קו"ח למייל 

basaroffice1@gmail.com)29-32(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)29-32(_____________________________________________

 לעבודה במחסן מזון 
וחומרי ניקוי דרוש בחור עם כח 
רצון וכח פיזי לעבודה קבועה, 

תנאים מצוינים!
_____________________________________________)29-30ש(052-6364614

 לעמותת חסד, טלפנית 
מסורה, לשיחות התרמה, 

3-4 ש"ש גמישות, בירושלים 
_____________________________________________)29-32ל(052-6071877

 לארגון תורה וחסד בית 
הלל דרושים מתנדב ומתנדבת 
לעבודה משרדית, טל' בשעות 

הבוקר 054-3452017 או 
beithillel2@gmail.com 29-29(במייל(_____________________________________________

 לעבודה במחסן מזון 
וחומרי ניקוי דרוש בחור עם כח 
רצון וכח פיזי לעבודה קבועה, 

תנאים מצוינים!
_____________________________________________)29-30ש(052-6364614

 משלוחן-נהג לירקות 
למוסדות, רשיון ב', הילוכים, 
_____________________________________________)29-30ל(משרה מלאה 054-8416672

 למשרד ביטוח ברמת 
גן, דרושה פקידה עם נסיון 

_____________________________________________)29-32ל(בביטוח 054-6340784

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)29-30ח(052-3595314

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
כשכיר/במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)29-30ח(052-7396092

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר/לפי שעה 

_____________________________________________)29-30ח(050-6651365

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 לישיבה בב"ב עוזרת 
טבחית מסורה ואחראית, 

להתקשר מ- 10:00-15:00 
_____________________________________________)29-32(טל': 050-5304424
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