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אבי גרינצייג

מבחן התקציב
יום שני, הסתיימה ישיבת הממשלה הארוכה   לפנות בוקר 
השלושים  ישראל  ממשלת  של  הקצרות  בתולדותיה  ביותר 
בנושאים אקוטיים כמו  ושש. אם תהיתם, הישיבה לא עסקה 
התפרצות הגל הרביעי של הקורונה, עם יותר משלושת אלפים 
חולים חדשים ומספר דו ספרתי של נפטרים ליום, השרים גם 
לא התעמקו במשבר החיסונים ובמחסור הצפוי בתוצרת פייזר 
לקראת זריקת הבוסטר, ואפילו לא במצבם הכלכלי של רבבות 
שכירים ואלפי עסקים קטנים שמצויים על עברי פי פחת, מצב 
הצפוי להחמיר בקרוב, עם הטלת הסגר לקראת חגי תשרי, כפי 

שדווח מעל במה זו לראשונה לפני שבועיים.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

המאבק בקורונה: כמעט 4000 מאומתים ביממה אחת  מספר החולים קשה עלה ל-221 בני אדם

הערכה: סגר בחגים
מומחי הבריאות מעריכים כי לאור העלייה 
הדרמטית בתחלואה שמכפילה את עצמה 

בכל עשרה ימים, לא יהיה מנוס מלהטיל 
סגר בחגים כדי למנוע את המשך ההדבקה 
 רה"מ נפתלי בנט: "ייתכן ונידרש לצעדים 
כואבים"  שר הבריאות ניצן הורביץ: "אם 

נצטרך לעשות צעדים קשים – נעשה אותם" 
 ד"ר שרון אלרועי פרייס: "רק 10% מקרב 

החוזרים עושים את הבדיקה" | עמ' 13
רוה"מ נפתלי בנט בדיון על נגיף הקורונה בקריה בתל-אביב |צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ 

פתרון בשיטת עיצוב שטף הדיבור המוכחת מדעית.

הקורס משולב במערכת Dr. Fluency זוכת פרס 
.ASHA ראש הממשלה ומומלצת ע"י

מבוססת טכנולגית Bio-Feedback מתקדמת 
)פטנט רשום(.

פותח בשיתוף עם הקליניקות להפרעות בתקשורת 
המובילות בעולם.

ליווי צמוד של צוות קלינאיות התקשורת של המכון.

התרגול אצלך בבית במחשב האישי בזמנך הפנוי.
 

הצטרף לאלפי המטופלים 
שעברו בהצלחה מרובה קורס 
לטיפול בגמגום ובעיות שטף 

הדיבור של ד"ר ְפלּוֶאנִסי

לפרטים נוספים ולתאום בדיקת התאמה
)ללא כל התחייבות!(

 התקשרו עוד היום לקו הארצי
של מכון ד"ר ְפלּוֶאנִסי

02-6260666

• 
• 

• 

• 
• 

• 

לפרטים בעמ' 14

03-5612222

הרבנות הראשית נגד 
ממשלת ישראל

מועצת הרבנות הראשית במתקפה חריפה 
כנגד רפורמת הכשרות של שר הדתות: מועצת 

הרבנות הראשית הוקמה בין היתר גם על 
פי חוק, על מנת להורות הלכה לעם ולכן לא 

תשתף פעולה עם ההחלטה להפיכתה למועצה 
המקבלת תכתיבים על מנת ליישם מדיניות 

פוליטית הנוגדת את ההלכה, העקרונות 
ההלכתיים אינם נתונים למשא ומתן, תורת 
ישראל איננה יכולה להיות מוחלפת | עמ' 12

בני גל ז"ל – ממייסדי עולם 
הפרסום החרדי הלך לעולמו 

בני גל )בן ציון יוסף גלסטר( ז"ל היה איש אמונו של הגאון רבי צבי יהודה 
קוק זצ"ל, מראשוני המתיישבים ביהודה ושומרון וממובילי תנועת 

ההתיישבות  היה ממניחי היסודות לעול הפרסום החרדית בתחילת 
שנות ה-80 | עמ' 11

050-7691234

פרסם
ותתפרסם

10

& 3,999
052-6550629 | 077-5100355

טיסות ⋅ טיולים ⋅ ארוחות פאר

חופשה יוקרתית
 במלון המפואר והיוקרתי 

"קינג דיוויד" בפראג 

והכל ב-

16.8-20.8



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



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

בהתרגשות ובציפיה דרוכה נפתחים שנה"ל בת"תים וזמן אלול בישיבות
זכרו! חלה חובה לעטות מסיכה בחללים הסגורים.

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

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

משרד הבריאות ממליץ לחסן צעירים
מגיל 12 ולאפשר שגרת לימודים בטוחה.

הפרת בידוד
של ילד הינה 

באחריות 
ההורה

ועלולה לגרור
קנס כספי כבד! 



בחולון בת ים כ"ז אב תשפ"א 45/8/21

מאת: אלי כהן

אביב,  תל  ובניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
להפקיד  החליטה  פוסק,  דניאלה  אדר'  בראשות 

תוכנית להתחדשות עירונית בבת ים.
התוכנית שביוזמת קבוצת גבאי הינה על שטח 
אילת  ברחוב  וממוקמת  דונם  כ-32  של  כולל 

ובסמוך לנתיבי איילון. 
התוכנית כוללת 700 יחידות דיור שיוקמו ב-3 

10 קומות וב-4 מגדלי מגורים  מבני מגורים בני 
בני 37 קומות שישלבו חזיתות מסחריות בקומת 

הקרקע.
שטח  מקצה  התוכנית  הדיור,  ליחידות  בנוסף 
בפינת  ציבור  מבנה  לטובת  דונם  כ-1.6  של 
של  המזרחי  בחלק  אש.  ושלום  אילת  הרחובות 
התוכנית, יוקם מבנה בן 11 קומות שישלב שטחי 
ציבור,  ושטחי  מ"ר   6,600 של  בהיקף  תעסוקה 
לנתיבי  המגורים  מגדלי  בין  חוץ  יהווה  והוא 

איילון. 

המגורים,  למגדלי  התעסוקה  מבנה  בין 
לרווחת  שתשמש  עירונית  רחבה  מתוכננת 
הצפון- בחלק  במתחם.  והמבקרים  התושבים 
פתוחים  שטחים  כוללת  התוכנית  של  מערבי 

בהיקף של כ-10 דונם. 
ב-9  דיור  יחידות   192 תחליף  התוכנית 
לטובת  שיפונו  קומות   3 בני  ישנים  שיכון  מבני 

הפרויקט החדש. 
התחבורה  משרד  התחבורתי,  בהיבט 
משבילי  אחד  התוכנית  בתחום  להעביר  מתכנן 

ה'אופנידן' וכן מתוכנן קו של 'מהיר לעיר' שצפוי 
לעבור ברחוב מבצע סיני הסמוך. כמו כן, נקבעה 
ללא  רחוב  שהינו  אילת,  רחוב  הארכת  בתוכנית 
מוצא, צפונה והתחברות לרחוב התחיה. התוכנית 

נערכה ע"י משרד דאובר אדריכלים. 
ד"ר  מתכננת מחוז תל אביב במינהל התכנון, 
אדר' חוה ארליך: "מדובר בתוכנית שהיא בשורה 
שלאורך  הישנים  הבתים  דיירי  עבור  ממש  של 
ערכי  על  לשמור  בבד  בד  ומצליחה  האיילון, 

שימור ושטחי ציבור לרווחת התושבים".

מאת: אלי כהן

ולאחר  החדשה שבפתח  הלימודים  שנת  לקראת 
בת  ותלמידי  תושבי  על  שעברה  מאתגרת  שנה 
המסורתי  הילקוטים  חלוקת  פרויקט  החל  ים 
עזרא  יד  עמותת  בשיתוף  הדתית  המועצה  של 

ושלומית ועיריית בת ים.

שבה  מהפעילויות  מרבות  אחת  זו  פעילות 
השוויון  לעידוד  חלק  לוקחת  הדתית  המועצה 

החברתי וחיזוק המשפחות בעיר.
המועצה  במשרדי  השבוע  התקיימה  החלוקה 
שקיבלו  משפחות  מאות  הגיעו  ואליה  הדתית 

ילקוט וציוד לשנת הלימודים.
יו"ר המועצה הדתית בבת ים – בנימין אלחרר 

במלאכה  העוסקים  לכל  מודים  "אנו  מוסיף: 
לילדי  לדאוג  שנה  כל  זוכים  אנו  שבזכותם 
שוני  תחושת  ללא  לימודיהם  את  להתחיל  העיר 
ולאפשר להם להשקיע את מרצם בלימודיהם ולא 
חיובית  ובנימה  הכלכלי  או  החברתי  במעמדם 
לימודים  לכל התלמידים שנת  אנו מאחלים   - זו 

מוצלחת פוריה ושקטה.

החל פרויקט חלוקת הילקוטים המסורתי של המועצה הדתית בשיתוף עמותת יד עזרא ושלומית ועיריית בת ים

התוכנית כוללת 700 יחידות דיור - 140 יוקצו עבור דירות קטנות  בנוסף, התוכנית כוללת 6,600 מ"ר עבור שטחי תעסוקה, כ-7,700 מ"ר עבור 
שטחי ציבור וכ-10 דונם שטחים פתוחים

הוועדה המחוזית תל אביב החליטה להפקיד תוכנית 
להתחדשות עירונית ברחוב אילת בבת ים 

"הדרך הנכונה לחנך בני אדם הוא להוות להם דוגמא"

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

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

מאת: אלי כהן

המגפה ממשיכה להתפשט בארץ ובחולון. מספר 
השבוע  מדאיג.  באופן  עולה  קשה  במצב  החולים 
החל מתן חיסון שלישי לבני +60, אולם עדיין ישנו 
ציבור שטרם חוסן בשני החיסונים הראשונים. שימו 
לב שבעוד כחודש עתידה להיפתח שנת הלימודים, 
התפשטות  קצב  על  כן  גם  להשפיע  שעלול  מה 

המגפה. החיסונים ניתנים מגיל 12 ומעלה.
מהעירייה נמסר כי נכון ליום שלישי, 3 8.21., יש 
830 חולים בחולון; מיום שני התווספו 144  חולים 
11 במצב   - 28 מאושפזים, מתוכם  ו-31 הבריאו; 
קשה.    132,587 מתושבי העיר קיבלו חיסון ראשון  

,  מהם 125,901  קיבלו חיסון שני.  
בני  1 2 ומעלה נקראים להתחסן בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות,   להזמנת תור יש לפנות לקופות 
שבא  למי  ו סימפטומים  לבעלי  בדיקות    . ים ול הח
במגע עם חולה מאומת מבוצעות בקופות החולים. 

שימו לב כי תחנת בדיקות דרייב אין קבועה פועלת  
בחניון קריית הספורט מחלף הקוממיות. 

שעות הפעילות: א'-ה' 22:00-14:00 ובימי ו' 
16:00-08:00. הבדיקות הינן חופשיות, אין צורך 
והן מיועדות לחברי כל קופות החולים.  יה  בהפנ
של  בדיקה  תתאפשר  לא   : ד בלב רכב  ב קה  די הב

הולכי רגל ורוכבי רכב דו גלגלי. 
חובת  חלה  התחלואה,  ור  ע בשי ייה  ל ע ה כח  נו
עטיית מסכה בכל מקום שאינו שטח פתוח, למעט 

במקום המגורים הקבוע.
בנוסף, משרד הבריאות ממליץ: לעטות מסכות 
בשטחים  משתתפים  ובות  ר מ לויות  ה ק הת ב גם 
שאינם  ולמי  סיכון  קבוצות  ב לאנשים   . ים וח פת

מחוסנים - להימנע מלהשתתף בהתקהלויות.
חובת עטיית המסיכ ה לא תחול במקרים הבאים: 
נמנע  מוגבלות  7, אדם שעקב  לגיל  קטין מתחת 
סגור  במקום  השוהה  אדם   , מסכה ות  ט ע ל נו  ממ
או מופרד בלא אדם נוסף, שני עובדים העובדים 
בקביעות בחדר אחד, אדם המבצע פעילות ספורט. 

מאת: אלי כהן

אלפי נשים הרות, אמהות, תינוקות וילדים 
טופלו במהלך עשרות שנים בתחנת טיפת חלב 
הוותיקה "קדושי קהיר" במרכז העיר. בימים 
אלה חידשה התחנה את פניה בתום עבודות 
בשיתוף  העירייה  שביצעה  חבות  ר נ ג  רו שד

משרד הבריאות. 
נחנכה טיפת חלב "קדושי קהיר"  השבוע 
המחודשת לאחר שיפוץ נרחב שעברה התחנה 
של  כוללת  בעלות  האחרונים  ם  שי וד בח
מיליון שקלים. בין היתר כלל השיפוץ צביעת 
דלתות,  החלפת  ריצוף,  חלפת  ה ה,  חנ הת
התקנת שירותים חדשים ושדרוג חדרי הילדים 

במשחקים חדשים וציורי קיר. 
השיפוץ כלל בנוסף את הנגשת המבנה על 
ידי  על  ומומן  הנגישות המקובלים,  חוקי  פי 
בעלות של  ומשרד הבריאות  ים,  בת  ית  רי עי

כמיליון שקלים.
בבת ים פועלות כיום 6 תחנות טיפת חלב, 
בפריסה  הבריאות,  משרד  חריות  א ב ן  ינ שה

החרושת,  הבנים,  גלעד,  רחבה:  ת  ני רו עי
מעפילים, קדושי קהיר ותבור. צוותי התחנות 
שנולדים  תינוקות  לאלפי  שירות  ם  קי ני מע
בעיר מדי שנה ולאלפי פעוטות עד גיל שש 

במסגרת מעקב התפתחותי.
ראש העיר, צביקה ברוט: "לטיפות החלב 
יש מקום חשוב בשירותי הבריאות והקהילה, 
הקטנים.  בילדינו  ומטפלים  וים  ו ל שמ י  כמ
העירייה תמשיך ותפעל לשדרוג יתר התחנות 
בעיר כדי להעניק לתושבינו את השירות הטוב 

ביותר".

נכון ליום שלישי השבוע יש 830 חולים בחולון; מיום שני התווספו 144  חולים ו-31 
הבריאו; 28 מאושפזים, מתוכם 11 במצב קשה  132,587 מתושבי העיר קיבלו חיסון 

ראשון  ,  מהם 125,901  קיבלו חיסון שני

השבוע נחנכה טיפת חלב "קדושי קהיר" המחודשת לאחר שיפוץ נרחב 
שעברה התחנה בחודשים האחרונים

חולון: נמשכת העלייה במספר 
המאומתים והחולים הקשים

הושלם שדרוג תחנת טיפת חלב "קדושי 
קהיר" בעלות של כמיליון ש"ח

 ראש העיר ויו"ר המועה"ד בחלוקת ילקוטים 

 טיפת חלב קדושי קהיר המשופצת | צילום: דוברות העירייה



אם הגעתם לגיל 60, אתם זכאים 
למנת התגבור נגד נגיף קורונה.

מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

לתיאום תור, פנו לקופות החולים.
קו המידע - מטה ההסברה למגזר החרדי:  03-509-7000

בכדי להגן על האוכלוסיה המבוגרת מפני הדבקה ותחלואה קשה, משרד 
הבריאות הורה לקופות החולים לחסן במנה שלישית בני 60 ומעלה בשל 

המצאותם בקבוצת סיכון. 
ולהציל  העליה בתחלואה הקשה  לעצור את  החיסון,  יעילות  את  להגביר  נועדה  המנה השלישית 
 חיים. נמצא כי במבוגרים מעל גיל 60, ככל שמתרחקים ממועד החיסון חלה ירידה ברמת המוגנות.
התגובה  את  חזרה  להעלות  שמטרתה  )בוסטר(  דחף  מנת  למעשה  היא  השלישית  החיסון  מנת 
החיסונית – וכך להגביר את יעילות החיסון. יודגש כי שיעור התופעות בסמיכות לחיסון נמוך בקרב 

מבוגרים ובדומה ליתר החיסונים.

החיסון השני יינתן רק בחלוף 5 חודשים ממנת החיסון השניה. מחלימים 
שחוסנו אינם מקבלים את מנת התגבור.



מכונת תספורת 
נטענת פנסוניק

ER-131

₪ ₪88במקום 149
שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

מחסני חשמל

מקום ראשון
באיכות השירות

עוד היום אצלך בבית שלם וקח

₪1,090 ₪1,990₪ במקום 2,190

מצלמת רשת 
ומצלמת דרך

DASH CAM Q3

אוזניות אלחוטיות
AIRSOUNDS X7

 מיני אוזניות אלחוטיות בעל עיצוב חדשני ומודרני, לשמיעת

 מוזיקה ושיחות, חיבור אוטומטי לפלאפון, עמידות בפני מים

   ואבק בתקן            כולל קייס טעינה בעיצוב חדשני
  
. 

  Ipx4

דגם: X7 מותג: Sensor                                     ברקוד: 6950269332432    

מפרט
ipx4 עמידות בפני מים ואבק בתקן

 חיבור והדלקה אוטומתי של המכשיר כאשר קייס הטעינה נפתח

Siri תומך ב

 זמן טעינה כ40 דקות

סוללה נטענת  לשימוש עד כ 2-3 שעות

₪49 ₪ במקום 149

ראיית לילה, 
חיישן תנועה מובנה, 
HD צילום ברזולוציית

מותאמת לצפיה 
zoom-ב

בתוקף ל- 8.8.21 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | ט.ל.ח. | מלאי מינימלי 50 יחידות, בכפוף לתקנון המופיע בחנויות | המחירים 
| פריט אחד ללקוח | יש להגיע עם גזיר העיתון  | המחירים בתוקף לסניפים בלבד  | אין כפל הנחות ומבצעים  אינם כוללים הובלה 

₪2,490

מקפיא אלקטרה

6451

₪ במקום 1,190

6 מגירות 

₪999
שנות אחריות (1+2)3

בתוספת ₪199

₪1,190 ₪1,290




גוזרים ונהנים - הקופונים המשתלמים ביותר
- יש להגיע עם גזיר העיתון -

ליום ראשון בלבד!

₪99 S1121/41

מכונת גילוח 
נטענת 

ניתן לשטיפה 
פיליפס

₪ במקום 159

₪555 ₪ במקום 1,190

כיריים גז
4 להבות

סאוטר
SHE406IX

₪699 ₪ במקום 799

גוזרים ונהנים - הקופונים המשתלמים ביותר

זוכההקודם כל 

₪ במקום 129

אוזניות אלחוטיות
AIRSOUNDS X7

 מיני אוזניות אלחוטיות בעל עיצוב חדשני ומודרני, לשמיעת

 מוזיקה ושיחות, חיבור אוטומטי לפלאפון, עמידות בפני מים

   ואבק בתקן            כולל קייס טעינה בעיצוב חדשני
  
. 

  Ipx4

דגם: X7 מותג: Sensor                                     ברקוד: 6950269332432    

מפרט
ipx4 עמידות בפני מים ואבק בתקן

 חיבור והדלקה אוטומתי של המכשיר כאשר קייס הטעינה נפתח

Siri תומך ב

 זמן טעינה כ40 דקות

סוללה נטענת  לשימוש עד כ 2-3 שעות

₪69

רמקול אלחוטי סנסור 
S2

₪699

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

מוצרים לדוגמא להזמנה מתוך קטלוג והאתר
ניתן לשלם ולהזמין גם בסניפים באשראי ,בהמחאות(צ'קים) ובמזומן.

מיטה וחצי (רוחב 1.20) מעוצבת 
+ מזרון קפיצים - 120/190 ס"מ 

OLYMPIA

₪499

צבעים לבחירה: מולבן / 
וונגה / טבעי 

צבעי המיטה על בסיס 
מים ללא כימקליים

OLYMPIA

אפשרות לשידרוג מיטה 
OLYMPIA 140/190 ס"מ

₪בתוספת ₪99 במקום 699

סט גיימרים מקלדת 
+ עכבר + פד + אוזניות

CX6

₪ ₪99במקום 199

עכבר אלחוטי

מפרט
מהירות תגובה גבוהה

לטווח עבודה רחוק עד 10 מטרים

1600DPI רזולוציית

חסכון בצריכת אנרגיה, חיי סוללה ארוכים במיוחד

עיצוב אלגנטי ונוח לשימוש

דגם: Wireless mouse מותג: ALIEN                                                     ברקוד: 6950269332357    

 עכבר אלחוטי נוח לשימוש עם גלגל גלילה, בעל מהירות תגובה
      גבוהה, לטווח עבודה רחוק עד 10 מטרים ורזולוציית       1600

וחיי סוללה ארוכים במיוחד
DPI

₪369

עכבר אלחוטי

מפרט
מהירות תגובה גבוהה

לטווח עבודה רחוק עד 10 מטרים

1600DPI רזולוציית

חסכון בצריכת אנרגיה, חיי סוללה ארוכים במיוחד

עיצוב אלגנטי ונוח לשימוש

דגם: Wireless mouse מותג: ALIEN                                                     ברקוד: 6950269332357    

 עכבר אלחוטי נוח לשימוש עם גלגל גלילה, בעל מהירות תגובה
      גבוהה, לטווח עבודה רחוק עד 10 מטרים ורזולוציית       1600

וחיי סוללה ארוכים במיוחד
DPI

כיסא גיימינג 
מקצועי 

Alien XR
משענת גב עם תמיכה

לאזור מותניים וכתפיים

₪ במקום 599

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

FV-1026

₪79

מגהץ אדים 
טפאל

FV-1026

79

מגהץ אדים 
טפאל

מגהץ אדים 
טפאל

מגהץ אדים 

₪ במקום 139
HEM608

₪99

מאוורר 
3 מצבים

עומד, 
רצפה 
ותלייה

₪ במקום 199

מעבד מזון 
וקוצץ סאוטר

FPS-101

₪ ₪99במקום 199   PU-03₪39

קומקום 
חשמלי 

נירוסטה 
נשלף

₪ במקום 69

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

סטפר 
כולל ידיות 

וכידון ארגונומיות אמריקן 
ABC ספורט דגם

₪149
4 מערכות הידרואיליות (צינורות לחץ) דינמיות.

תצוגת LCD לעקוב אחר כל שלב.
רצועות התנגדות בעלת עמידות גבוהה.

דוושות רחבות

₪ במקום 299

₪999 ₪ במקום 1,190

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

במקום ₪125

מברגה 
12V ELPT דגם
קל משקל

₪99
סוללה ליתיום נטענת ונשלפת

מתנהביטים

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

אופני ספינינג 
גלגל תנופה 15 ק"ג 

₪790 ₪ במקום 970

גלגל תנופה דו כיווני. כידון ומושב מתכווננים.
6 פונקציות, מופעל ע"י סוללה. 

תצוגת מחשב LCD המציג זמן (דקות/שניות).
מרחק (מיילים), מהירות (קמ"ש), קלוריות.

מד מרחק (מייל) ודופק (עמודים לדקה).
חיישני דופק מובנים בכידון נוחות ארגונומי.

ES-703 דגם

GR-B486INVS

מקרר מקפיא 
LG עליון כסוף

No Frost
471 ליטר

₪2,990 ₪ במקום 3,990

471 ליטר

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

₪ במקום 999

מחסן מתכת איכותי 
JOYA דגם

₪749
דקורטיבי, דלת גבוהה במיוחד

ר: 1.43 מטר    ע: 0.95 מטר                     
ג: 1.86  מטר (בקצה הגג)

מחסן מתכת פרימיום 
T74

₪ ₪999במקום 1,290
פתח כניסה גבוה במיוחד.

ו-4 פתחי אוורור ובעלי חלון ייחודי.
ר: 2.13 מטר  ע: 1.27 מטר

ג: 2.05 מטר

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

גריל גז אלקטרה
5 מבערים
כולל מבער צד

₪ במקום 1,390
EL-GRL-5

במקום במקום במקום במקום במקום במקום 1,3901,390
EL-GRL-5

EL GRL55
₪1,190

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

כסא מנהלים 
כולל הדום נשלף

PRO TECH EXCUTIVE GREG

₪555

משענת גב מתכווננת 
בסיס גלגלי הכיסא בעל 5 זרועות

עשויים מחומרי ניילון,פלדה,אלומיניום.
גובה: 115-125 ס"מ.

רוחב: 50 ס"מ.
עומק: 50 ס"מ.

במקום ₪799
> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21 > יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

₪ ₪19במקום 49

עכבר אלחוטי

מפרט
מהירות תגובה גבוהה

לטווח עבודה רחוק עד 10 מטרים

1600DPI רזולוציית

חסכון בצריכת אנרגיה, חיי סוללה ארוכים במיוחד

עיצוב אלגנטי ונוח לשימוש

דגם: Wireless mouse מותג: ALIEN                                                     ברקוד: 6950269332357    

 עכבר אלחוטי נוח לשימוש עם גלגל גלילה, בעל מהירות תגובה
      גבוהה, לטווח עבודה רחוק עד 10 מטרים ורזולוציית       1600

וחיי סוללה ארוכים במיוחד
DPI

עכבר אלחוטי
Wireless

mouse

שואב אבק 
ציקלון 
אלקטרה

EVC100150

₪ ₪199במקום 299
> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

₪469 ₪ במקום 599

שואב אבק אלחוטי 
Mi Vacuum נטען

Cleaner Light
XIAOMI

₪449 ₪ במקום 599
  ATL-288

מיקסר מקצועי 
MULTI-MIX ענק

קערת נירוסטה 5 ליטר 
מנוע עוצמתי  1000וואט 
בלנדר זכוכית  1.5ליטר  

מטחנת בשר ודגים

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

מקל בלנדר
1 ב-3

גולד ליין
ALT-648

₪ ₪88במקום 149
> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

תנור בנוי 
עם טורבו 

אקטיבי
BEE233101M

תוצרת גרמניה

₪1,990 ₪ במקום 2,190

שנות אחריות5
מלאות

מקרר שארפ 
4 דלתות
אינוורטר

470 ליטר
SJ-8420

₪3,990
470 ליטר

₪ במקום 4,390
> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

מכונת כביסה
בוש

₪2,990 WAU24U00PL

1-9 ק�ג

₪ במקום 3,790

שנות אחריות10
על המנוע

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

דרוג 
A

SMV24AX03E

מדיח כלים 
רחב בוש

אינטגרלי מלא

₪1,990 ₪ במקום 2,390

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

מקרר שארפ 
מקפיא עליון

385 ליטר
SJ-S430

₪2,290₪ במקום 2,590

385 ליטר

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

₪ במקום 7,290

₪5,990

מקרר סמסונג 
4 דלתות

564 ליטר
RF50K5920S8

564 ליטר

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪299

מקרר הפוך 
מקפיא תחתון 

אלקטרה

8553IX

מקרר הפוך 
מקפיא תחתון 

אלקטרה
מקפיא תחתון 

אלקטרה
מקפיא תחתון 

₪ ₪2,990במקום 3,490
526 ליטר

שנות אחריות (1+7)8
בתוספת ₪99

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21 > יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

מכונת כביסה
1-7 ק�ג בקו

WTV7515BW

מכונת כביסה
1-7 7 ק�ג

₪1,190 ₪ במקום 1,390
שנות אחריות (1+7)8

בתוספת ₪199

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

כיריים 
אינדוקציה 

בוש 
חד פאזי

₪1,690 PUE611BB1E

₪ במקום 1,890
> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

מכונת כביסה
1-8  ק�ג

AEG

L6F48261IM

8 ק�ג
1200 סל�ד

₪1,990 ₪ במקום 2,390
שנות אחריות (1+4)5

בתוספת ₪199

תנור אפיה 
בנוי

אלקטרה
עם טורבו

₪699 EBI100190B

₪ במקום 799

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

מכונת כביסה
פתח חזית
אלקטרה 

₪799
5100

מכונת כביסה

₪ במקום 888

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21 > יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

מזגנים ניידים מזגנים לחדרים  מזגנים גדולים לסלון 
₪1,999 החל מ- ₪999 ₪החל מ- 1,590 החל מ-

התאמה מקצועית
התאמת המזגן לצרכי הלקוח 

אספקה מהירה
שלם וקח עוד היום אצלך בבית

עד 7 שנות אחריות 
על מגוון מזגנים

התקנה משתלמת
התקנות משתלמות לרוכשים

5 שנות אחריות
על ההתקנה



ספיריט בר שבת בר מים
מאושר לשימוש בשבת במים החמים והקרים

₪59
(₪2,124 (סה״כ 

לחודש רק-
)₪)₪)36X חודשים 2,124 (סה״כ  36X חודשים

* 5018

והזמנותלפרטים 

 דופן בעל 3 שכבות, חזקה במיוחד!
עמודים / מסגרת: מתכת בציפוי 

צבע אל חלד
קוטר: 366 ס"מ עומק: 100 ס"מ

גובה מים מומלץ: 90 ס"מ

בריכה עגולה ענקית אולטרה 
3.66X1

₪999
₪ במקום 1,990



מכונת תספורת 
נטענת פנסוניק

ER-131

₪ ₪88במקום 149
שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

מחסני חשמל

מקום ראשון
באיכות השירות

עוד היום אצלך בבית שלם וקח

₪1,090 ₪1,990₪ במקום 2,190

מצלמת רשת 
ומצלמת דרך

DASH CAM Q3

אוזניות אלחוטיות
AIRSOUNDS X7

 מיני אוזניות אלחוטיות בעל עיצוב חדשני ומודרני, לשמיעת

 מוזיקה ושיחות, חיבור אוטומטי לפלאפון, עמידות בפני מים

   ואבק בתקן            כולל קייס טעינה בעיצוב חדשני
  
. 

  Ipx4

דגם: X7 מותג: Sensor                                     ברקוד: 6950269332432    

מפרט
ipx4 עמידות בפני מים ואבק בתקן

 חיבור והדלקה אוטומתי של המכשיר כאשר קייס הטעינה נפתח

Siri תומך ב

 זמן טעינה כ40 דקות

סוללה נטענת  לשימוש עד כ 2-3 שעות

₪49 ₪ במקום 149

ראיית לילה, 
חיישן תנועה מובנה, 
HD צילום ברזולוציית

מותאמת לצפיה 
zoom-ב

בתוקף ל- 8.8.21 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | ט.ל.ח. | מלאי מינימלי 50 יחידות, בכפוף לתקנון המופיע בחנויות | המחירים 
| פריט אחד ללקוח | יש להגיע עם גזיר העיתון  | המחירים בתוקף לסניפים בלבד  | אין כפל הנחות ומבצעים  אינם כוללים הובלה 

₪2,490

מקפיא אלקטרה

6451

₪ במקום 1,190

6 מגירות 

₪999
שנות אחריות (1+2)3

בתוספת ₪199

₪1,190 ₪1,290





גוזרים ונהנים - הקופונים המשתלמים ביותר
- יש להגיע עם גזיר העיתון -

ליום ראשון בלבד!

₪99 S1121/41

מכונת גילוח 
נטענת 

ניתן לשטיפה 
פיליפס

₪ במקום 159

₪555 ₪ במקום 1,190

כיריים גז
4 להבות

סאוטר
SHE406IX

₪699 ₪ במקום 799

גוזרים ונהנים - הקופונים המשתלמים ביותר

זוכההקודם כל 

₪ במקום 129

אוזניות אלחוטיות
AIRSOUNDS X7

 מיני אוזניות אלחוטיות בעל עיצוב חדשני ומודרני, לשמיעת

 מוזיקה ושיחות, חיבור אוטומטי לפלאפון, עמידות בפני מים

   ואבק בתקן            כולל קייס טעינה בעיצוב חדשני
  
. 

  Ipx4

דגם: X7 מותג: Sensor                                     ברקוד: 6950269332432    

מפרט
ipx4 עמידות בפני מים ואבק בתקן

 חיבור והדלקה אוטומתי של המכשיר כאשר קייס הטעינה נפתח

Siri תומך ב

 זמן טעינה כ40 דקות

סוללה נטענת  לשימוש עד כ 2-3 שעות

₪69

רמקול אלחוטי סנסור 
S2

₪699

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

מוצרים לדוגמא להזמנה מתוך קטלוג והאתר
ניתן לשלם ולהזמין גם בסניפים באשראי ,בהמחאות(צ'קים) ובמזומן.

מיטה וחצי (רוחב 1.20) מעוצבת 
+ מזרון קפיצים - 120/190 ס"מ 

OLYMPIA

₪499

צבעים לבחירה: מולבן / 
וונגה / טבעי 

צבעי המיטה על בסיס 
מים ללא כימקליים

OLYMPIA

אפשרות לשידרוג מיטה 
OLYMPIA 140/190 ס"מ

₪בתוספת ₪99 במקום 699

סט גיימרים מקלדת 
+ עכבר + פד + אוזניות

CX6

₪ ₪99במקום 199

עכבר אלחוטי

מפרט
מהירות תגובה גבוהה

לטווח עבודה רחוק עד 10 מטרים

1600DPI רזולוציית

חסכון בצריכת אנרגיה, חיי סוללה ארוכים במיוחד

עיצוב אלגנטי ונוח לשימוש

דגם: Wireless mouse מותג: ALIEN                                                     ברקוד: 6950269332357    

 עכבר אלחוטי נוח לשימוש עם גלגל גלילה, בעל מהירות תגובה
      גבוהה, לטווח עבודה רחוק עד 10 מטרים ורזולוציית       1600

וחיי סוללה ארוכים במיוחד
DPI

₪369

עכבר אלחוטי

מפרט
מהירות תגובה גבוהה

לטווח עבודה רחוק עד 10 מטרים

1600DPI רזולוציית

חסכון בצריכת אנרגיה, חיי סוללה ארוכים במיוחד

עיצוב אלגנטי ונוח לשימוש

דגם: Wireless mouse מותג: ALIEN                                                     ברקוד: 6950269332357    

 עכבר אלחוטי נוח לשימוש עם גלגל גלילה, בעל מהירות תגובה
      גבוהה, לטווח עבודה רחוק עד 10 מטרים ורזולוציית       1600

וחיי סוללה ארוכים במיוחד
DPI

כיסא גיימינג 
מקצועי 

Alien XR
משענת גב עם תמיכה

לאזור מותניים וכתפיים

₪ במקום 599

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

FV-1026

₪79

מגהץ אדים 
טפאל

FV-1026

79

מגהץ אדים 
טפאל

מגהץ אדים 
טפאל

מגהץ אדים 

₪ במקום 139
HEM608

₪99

מאוורר 
3 מצבים

עומד, 
רצפה 
ותלייה

₪ במקום 199

מעבד מזון 
וקוצץ סאוטר

FPS-101

₪ ₪99במקום 199   PU-03₪39

קומקום 
חשמלי 

נירוסטה 
נשלף

₪ במקום 69

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

סטפר 
כולל ידיות 

וכידון ארגונומיות אמריקן 
ABC ספורט דגם

₪149
4 מערכות הידרואיליות (צינורות לחץ) דינמיות.

תצוגת LCD לעקוב אחר כל שלב.
רצועות התנגדות בעלת עמידות גבוהה.

דוושות רחבות

₪ במקום 299

₪999 ₪ במקום 1,190

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

במקום ₪125

מברגה 
12V ELPT דגם
קל משקל

₪99
סוללה ליתיום נטענת ונשלפת

מתנהביטים

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

אופני ספינינג 
גלגל תנופה 15 ק"ג 

₪790 ₪ במקום 970

גלגל תנופה דו כיווני. כידון ומושב מתכווננים.
6 פונקציות, מופעל ע"י סוללה. 

תצוגת מחשב LCD המציג זמן (דקות/שניות).
מרחק (מיילים), מהירות (קמ"ש), קלוריות.

מד מרחק (מייל) ודופק (עמודים לדקה).
חיישני דופק מובנים בכידון נוחות ארגונומי.

ES-703 דגם

GR-B486INVS

מקרר מקפיא 
LG עליון כסוף

No Frost
471 ליטר

₪2,990 ₪ במקום 3,990

471 ליטר

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

₪ במקום 999

מחסן מתכת איכותי 
JOYA דגם

₪749
דקורטיבי, דלת גבוהה במיוחד

ר: 1.43 מטר    ע: 0.95 מטר                     
ג: 1.86  מטר (בקצה הגג)

מחסן מתכת פרימיום 
T74

₪ ₪999במקום 1,290
פתח כניסה גבוה במיוחד.

ו-4 פתחי אוורור ובעלי חלון ייחודי.
ר: 2.13 מטר  ע: 1.27 מטר

ג: 2.05 מטר

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

גריל גז אלקטרה
5 מבערים
כולל מבער צד

₪ במקום 1,390
EL-GRL-5

במקום במקום במקום במקום במקום במקום 1,3901,390
EL-GRL-5

EL GRL55
₪1,190

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

כסא מנהלים 
כולל הדום נשלף

PRO TECH EXCUTIVE GREG

₪555

משענת גב מתכווננת 
בסיס גלגלי הכיסא בעל 5 זרועות

עשויים מחומרי ניילון,פלדה,אלומיניום.
גובה: 115-125 ס"מ.

רוחב: 50 ס"מ.
עומק: 50 ס"מ.

במקום ₪799
> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21 > יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

₪ ₪19במקום 49

עכבר אלחוטי

מפרט
מהירות תגובה גבוהה

לטווח עבודה רחוק עד 10 מטרים

1600DPI רזולוציית

חסכון בצריכת אנרגיה, חיי סוללה ארוכים במיוחד

עיצוב אלגנטי ונוח לשימוש

דגם: Wireless mouse מותג: ALIEN                                                     ברקוד: 6950269332357    

 עכבר אלחוטי נוח לשימוש עם גלגל גלילה, בעל מהירות תגובה
      גבוהה, לטווח עבודה רחוק עד 10 מטרים ורזולוציית       1600

וחיי סוללה ארוכים במיוחד
DPI

עכבר אלחוטי
Wireless

mouse

שואב אבק 
ציקלון 
אלקטרה

EVC100150

₪ ₪199במקום 299
> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

₪469 ₪ במקום 599

שואב אבק אלחוטי 
Mi Vacuum נטען

Cleaner Light
XIAOMI

₪449 ₪ במקום 599
  ATL-288

מיקסר מקצועי 
MULTI-MIX ענק

קערת נירוסטה 5 ליטר 
מנוע עוצמתי  1000וואט 
בלנדר זכוכית  1.5ליטר  

מטחנת בשר ודגים

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

מקל בלנדר
1 ב-3

גולד ליין
ALT-648

₪ ₪88במקום 149
> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

תנור בנוי 
עם טורבו 

אקטיבי
BEE233101M

תוצרת גרמניה

₪1,990 ₪ במקום 2,190

שנות אחריות5
מלאות

מקרר שארפ 
4 דלתות
אינוורטר

470 ליטר
SJ-8420

₪3,990
470 ליטר

₪ במקום 4,390
> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

מכונת כביסה
בוש

₪2,990 WAU24U00PL

1-9 ק�ג

₪ במקום 3,790

שנות אחריות10
על המנוע

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

דרוג 
A

SMV24AX03E

מדיח כלים 
רחב בוש

אינטגרלי מלא

₪1,990 ₪ במקום 2,390

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

מקרר שארפ 
מקפיא עליון

385 ליטר
SJ-S430

₪2,290₪ במקום 2,590

385 ליטר

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

₪ במקום 7,290

₪5,990

מקרר סמסונג 
4 דלתות

564 ליטר
RF50K5920S8

564 ליטר

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪299

מקרר הפוך 
מקפיא תחתון 

אלקטרה

8553IX

מקרר הפוך 
מקפיא תחתון 

אלקטרה
מקפיא תחתון 

אלקטרה
מקפיא תחתון 

₪ ₪2,990במקום 3,490
526 ליטר

שנות אחריות (1+7)8
בתוספת ₪99

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21 > יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

מכונת כביסה
1-7 ק�ג בקו

WTV7515BW

מכונת כביסה
1-7 7 ק�ג

₪1,190 ₪ במקום 1,390
שנות אחריות (1+7)8

בתוספת ₪199

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

כיריים 
אינדוקציה 

בוש 
חד פאזי

₪1,690 PUE611BB1E

₪ במקום 1,890
> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

מכונת כביסה
1-8  ק�ג

AEG

L6F48261IM

8 ק�ג
1200 סל�ד

₪1,990 ₪ במקום 2,390
שנות אחריות (1+4)5

בתוספת ₪199

תנור אפיה 
בנוי

אלקטרה
עם טורבו

₪699 EBI100190B

₪ במקום 799

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

מכונת כביסה
פתח חזית
אלקטרה 

₪799
5100

מכונת כביסה

₪ במקום 888

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21 > יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח  > בתוקף ל- 8.8.21

מזגנים ניידים מזגנים לחדרים  מזגנים גדולים לסלון 
₪1,999 החל מ- ₪999 ₪החל מ- 1,590 החל מ-

התאמה מקצועית
התאמת המזגן לצרכי הלקוח 

אספקה מהירה
שלם וקח עוד היום אצלך בבית

עד 7 שנות אחריות 
על מגוון מזגנים

התקנה משתלמת
התקנות משתלמות לרוכשים

5 שנות אחריות
על ההתקנה



ספיריט בר שבת בר מים
מאושר לשימוש בשבת במים החמים והקרים

₪59
(₪2,124 (סה״כ 

לחודש רק-
)₪)₪)36X חודשים 2,124 (סה״כ  36X חודשים

* 5018

והזמנותלפרטים 

 דופן בעל 3 שכבות, חזקה במיוחד!
עמודים / מסגרת: מתכת בציפוי 

צבע אל חלד
קוטר: 366 ס"מ עומק: 100 ס"מ

גובה מים מומלץ: 90 ס"מ

בריכה עגולה ענקית אולטרה 
3.66X1

₪999
₪ במקום 1,990



כ"ז אב תשפ"א 85/8/21 בחולון בת ים

"מוטל עלינו לדאוג שלא יוותר בחור 
ללא מסגרת ומקום תלמוד הראוי לו"

מייל פנימי חושף: המיסיונרים מנסים 
להטיף לילדים לנצרות בימי בין הזמנים

מאת: יוסף טולידנו 
 

שע"י  'לנחותם'  מרכז  ורכזי  ראשי  באסיפת 
ובחינת  להיוועצות  שהתכנסו  הישיבות  ועד 
ימים  הזו  לעת  הנדרשים  והפעולות  הדרכים 
הישיבות,  בהיכלי  אלול  לזמן  קודם  ספורים 
קאופמן  הגרח"א  הישיבות  ועד  יו"ר  הביא 
ישראל  גדולי  של  והדרכתם  מדברם  שליט"א 
שביקשו למסור במיוחד לאנשי המרכז הפועלים 
במסירות בכל העיתים לסייע בידם של תלמידי 
בימים  ובמיוחד  ולתומכם,  לכוונם  הישיבות, 
ראשית  מועד  הבעל"ט  אלול  לזמן  קודם  אלו 

ותחילת השנה בהיכלות התורה.   
לב  תשומת  נדרשת  ועלה כי  נידון  היתר  בין 
מיוחדת במענה לפניות ממקומות פריפריאליים 
אמר הגרח"א  ע"כ  תורה,  ממקומות  רחוקים 
תלמיד  כל  עבור  הכל  לעשות  עלינו  'מוטל  כי 
יוותר  שלא  לדאוג  יש  אלו  בימים  ותלמיד, 
לו,  הראוי  תלמוד  ומקום  מסגרת  ללא  בחור 
התבטאותם של מרנן ורבנן שליט"א על פעולות 
המרכז שאינם רק לשעתם אלא לדורות - הינם 
נר לרגלינו, ומשכך עלינו להתייחס בדחילו לכל 

פניה ולכל יחיד'.
עוד הזכיר והעלה על נס את מערך האברכים 
הגדול 'ראשי הישיבות מציינים בפנינו את גודל 
פועלם של האברכים הנמנים על מערך 'לנחותם' 
בהקדישם  הרבה  תלמידים  להעמיד  שזכו 
מזמנם להכוונתם וליווים של תלמידים בהיכלי 
שליט"א  ורבנן  מרנן  של  בהכוונתם  הישיבות, 

אנו מתכוונים בס"ד להוסיף עוד נדבכים בזה".

הנעשה  את  המרכז  ראשי  סקרו  מכן  לאחר 
כי  והעלו  כתליו,  בין  האחרונה  השנה  במשך 
שנדרש  תלמידים  של  בעניינם  פניות  מאות 
זכו למענה במשך השנה האחרונה, הן  לסייעם 
והצוותות  הישיבות  ראשי  ע"י  שהגיעו  פניות 
נפש  על  שביקשו  הישיבות  בהיכלי  הרוחניים 
הורים  ע"י  שהגיעו  פניות  והן  תלמידיהם, 

וקרובים שביקשו על נפש בניהם וקרוביהם.
הפועל  הישיבות  ועד  שע"י  'לנחותם'  מרכז 
לצד ראשי הישיבות, הצוותות הרוחניים בהיכלי 
הישיבות ורבני הקהילות, מהווה כתובת מרכזית 
הנושא בעולם של בני הישיבות בהכוונתם של 
מרנן ורבנן שליט"א ופועל למענם של תלמידים 
ובהכוונה  כראוי,  תלמוד  במקום  בסידורם 
כך  כשלשם  לכך,  הנצרכים  לתלמידים  וחיזוק 
מרוכזים  בו  לפניות,  מיוחד  ייעודי  מוקד  הוקם 
כלל הפניות, כאשר צוות מיוחד אמון על סידור 
הנאמנות  לטיפול בידיהם  וניתובם  הפניות 
 3730600 ומספרו  המרכז  אנשי  של  והמסורות 

.072 -
מאומצת  ופעילות  גדולה  השתדלות 
אלול  זמן  לקראת   - אלו  בימים  מתקיימת 
בהיכלי  ותחילת השנה  ראשית  מועד  הבעל"ט, 
הישיבות -  כשאנשי המרכז עמלים בימים אלו 
בעניינם של תלמידים להסדירם במקום תלמוד 
המרכז  שע"י  המיוחד  הייעודי  כראוי. המוקד 
ערוך להעניק מענה בכל עת. כמו כן ניתן ליצור 
 .l0723730600@gmail.com - במייל  קשר 
מרכז  עבור  ולציין   02-5385010  - ובפקס. 

לנחותם.

מאת: יוסף טולידנו 
 

יהודי  לילד  "עזור  המזוויעה  הכותרת  תחת 
מייל  שעבר  בשבוע  נשלח  ביש"ו"  להתאהב 
ביותר  הגדול  המיסיונרי  ההטפה  מארגון 
נוצריים  לתורמים  האנגלית  בשפה  בישראל 
ב"הטפה"  חלק  ליטול  להם  הקורא  מהעולם, 

ילדים יהודים כדי להעבירם לנצרות.
כי  המיסיונרים  מספרים  האימייל  בתוכן 
לאמונה  הגיעו  האיש'  ב'אותו  המאמינים  רוב 
כדאי  בו  הגיל  זה  ומשכך  בגיל צעיר מאוד,  בו 

להשפיע גם על ילדים יהודיים.
ושוב.  שוב  אושר  זה  נתונים  "סוג  לדבריהם 
חיים  כשלב  הילדות  את  מתארים  החוקרים 
דברים.  על  לשמוע  פתוחים  הכי  אנשים  בו 

המשמעות ברורה: התמקדו בילדים".
המיסיונרים  עוברים  הזו  ההקדמה  אחרי 
להם  לסייע  בעולם  מנוצרים  ומבקשים  לעיקר, 
במלאכת השמד: "אנא, תנו תרומה נדיבה היום 

לשינוי חיי הצעירים בקיץ הקרוב..."
שנמצאת  המיסיונרית  בכת  הנמצאת  אישה 
אנשי  באמצעות  ליהדותה  חזרה  בהליכי 
התיאולוגיה של יד לאחים, קיבלה את האימייל 
להטיף  הקריאה  את  לראות  נחרדה  האמור, 

לילדים והעבירה אותו מידית לארגון.
קשה לקרוא את השורות הללו שנאמר במייל 
ילדים  המדובר: "למטיפים שלנו שעובדים עם 
טענו  מפליל  מסמך  זהו  התלהבות".  יש  ונוער 
השבוע ביד לאחים, מדובר בהודאה על הטפה 
לתביעה  נערכים  לאחים  וביד  לילדים  מכוונת 

משפטית באמצעות עורך הדין גיא אופיר.
ההורים  לציבור  פונים  לאחים  ביד  בבד  בד 
בבקשה לפקוח עין על ילדיהם ובמקרה הצורך 
היל"ת לפנות למוקד החירום 24 שעות ביממה, 

תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.
אומרים:  בארגון  ממיסיון  להצלה  במחלקה 
חודשי הקיץ והחופש מאופיינים במגוון סכנות 
הנוצרי  והמיסיון  לילדים,  שאורבות  חדשות 
המיסיון  תאוצה.  וצוברת  שהולכת  סכנה  הוא 
נוצריים  ומאמינים  כנסיות  במימון  בישראל, 
מידי  רבים  שקלים  מיליוני  משקיע  מהעולם, 
אנו  האחרונות  בשנים  ברשת.  לפעול  כדי  שנה 
הערים,  ברחבי  בשור"  "מסעות  לפחות  עדים 
זינקו  ברשת  הבשור"  "מסעות  זאת  ובמקום 
האחרונות.  בשנתיים  אחוז  ממאתיים  ביותר 
הזו  הבשור  צורת  את  מעדיפים  המיסיונרים 
בקלות  יותר  הרבה  להגיע  יכולים  הם  כך  כי 
לאנשים, ובפרט לילדים ונוער, מאחורי הגב של 

ההורים ובני המשפחה.
לילדים  לקרוץ  כיצד  יודעים  המיסיונרים 
מעוררי  סרטונים  או  כותרות  באמצעות  קטנים 
עניין, תוך זריית שקרים ומעשי נוכלות. מבחינת 
לפי  דבר  לכל  פלילית  בעבירה  מדובר  החוק 
סעיף 368א' לחוק העונשין הקובע עונש מאסר 
העובדה  אולם  כזו,  מיסיונרית  פעילות  על 
שהמשטרה מעולם לא אסרה מיסיונר שעשה זו, 
ומדרבנת את המיסיונרים להמשיך  קורצת  כמו 

בכך.

"ראשי הישיבות מציינים את גודל פועלם של האברכים הנמנים על מערך 'לנחותם' שזכו 
להעמיד תלמידים הרבה בהכוונתם וליוויים של תלמידים בהיכלי הישיבות לקראת זמן 

אלול הבעל"ט

"האם אתם שותפים אתנו כדי שנוכל להגיע לילדים ובני נוער יהודים?" - במילים ברורות 
אלו מבקשים מיסיונרים מישראל תרומות מתורמים נוצריים בארה"ב במייל מיוחד שנשלח 
אליהם ⋅ את המייל העבירה ליד לאחים אישה יהודייה החברה בכת הנוצרית ועושה בימים 

אלו את צעדיה בחזרה לעם ישראל 

יו"ר ועד הישיבות הגרח"א קאופמן באסיפת ראשי ורכזי מרכז 'לנחותם':

 אנו משגרים מעומק הלב תנחומם כנים
 לידידנו וחברינו היקרים, שותפים לדרך 

ולעשייה רבת השנים

 לרעייה שרה גל תחי' 

ולבנו מאיר גל הי"ו

 עם פטירת אבי המשפחה היקר באדם
 איש האשכולות, מחלוצי עולם הפרסום החרדי, 

 מראשוני ההתיישבות ואיש אמונו של הגאון 
רבי צבי יהודה קוק זצ"ל

הר"ר בני גל ז"ל
)בנימין יוסף גלסטר(

 שנתבקש לישיבה של מעלה 
למגינת לבה של המשפחה היקרה

המקום ירפא לשבורי לב ובנחמת ציון תנוחמו

כוס תנחומים
בס"ד

ינון פלח – עורך ראשי אריאל קוניק – יו"ר

דואבים ודומעים את לכתו מאיתנו של
היקר באדם, איש אמונים, חכם ומחכים

אוהב התורה, העם והארץ
מאבות הפרסום החרדי וממייסדי משרדנו

בני גל ע"ה
]בן ציון יוסף גלסטר[

ושולחים תנחומינו הכנים
לרעייתו מרת שרה שתחי'

לבנו מאיר שיחי'
לבנותיו, נכדיו ולכל המתאבלים על פטירתו

בדבקות במורשתו הגדולה 
ובנחמת ציון ובניין ירושלים - ננוחם

ולא נוסיף לדאבה עוד

אורן אלימלך, מנכ"ל
                              BSD קבוצת



 ⋅ ניתן להזמין מוצר בודד או להרכיב חבילה של מספר מוצרים!
⋅ מתאים לבית | לחצר | לגני ילדים | למשחקיות | 

  לפיזיוטרפיסטים ולתרפיסטים ועוד...

התקשרו והזמינו עכשיו! חן ארז

בואו לבחור את המתקנים שהכי מתאימים לכם ולילדיכם!  

מחפשים 
מוצרים דומים? 
 או לגילאים 
 גדולים יותר?

 מעולה! 
יש לנו מבחר עצום!

 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים 
שהכי מתאימים לכם!

050-7431335 | 1599-500-808

נדנדות לקטנטנים

בריכת כדורים

מערכת טיפוס גלישה

כי כולנו רוצים 
את הטוב ביותר 

לילדינו!

לגנים, למוסדות ולבתים

לקטנטנים
מתקני פעילות

מתקנים שיעזרו בהתפתחות, הנאה וכוחות הנינג'ה שלהם...



כ"ז אב תשפ"א 105/8/21 בחולון בת ים

 "ביקשת להשפיל, לבוז, 
לעשות מטרה לשנאה וללעג"

אסון מירון: חברי 
ועדת החקירה סיירו 

במקום האסון

מאת: יוסף טולידנו

למבקר  שיגרו  ש"ס  של  הכנסת  חברי 
גל"צ גידי אורשר מכתב התראה טרם נקיטת 
ודרישת  הרע  לשון  בגין  משפטיים  הליכים 
ופוגעניים  שקריים  דברים  בגין  התנצלות 

שפרסם
אורשר  של  לציוץ  מתייחס  המכתב 
כתב:  שם  ביולי   29 מתאריך  בטוויטר 
התקהלה  בכנסת  החרדית  הקופים  ״להקת 
לא  שהם  שהוכיח  קולני  למופע  אתמול 
יותר מחיות פרימיטיביות שלא השלימו את 
מחזור האבולוציה. חיות טורפות כי בעיקר 
)וכניעת נתניהו( נספרו בקדנציה של  בגללן 
מתים  מ-6000  למעלה  הקודמת  הממשלה 

מקורונה. ארורים יהיו!!!" 
במכתב ההתראה נדרש אורשר למחוק את 
הציוץ הפוגעני ולהתנצל על דבריו: "בדבריך 
שצוטטו לעיל, ביקשת להשפיל את מרשיי, 
לבוז  לשנאה,  מטרה  ולעשותם  לבזותם 
זו אלא שייחסת למרשיי את  וללעג. לא רק 
מקורונה,  מתים  מ-6000  למעלה  של  מותם 
ומשולל  ומוחלט  גמור  שקר  המהווה  דבר 
כל בסיס. דברים אלו מהווים פגיעה בשמם 
הטוב של מרשיי ולשון הרע ולכן עולים כדי 
 6 עוולה אזרחית ועבירה פלילית לפי סעיף 

לחוק".

לדבריך  "באשר  במכתב:  נכתב  עוד 
חברי  שהם  הרי  למרשיי,  ביחס  החמורים 
הכנסת של תנועת ש"ס בראשות הרב אריה 
כבר  ולילה  יומם  שפעלו  אלו  היו  דרעי 
מתחילת המגיפה, ובפרט שר הפנים לשעבר 

הקורונה  בקבינט  כחבר  דרעי  אריה  הרב 
התורה  חכמי  מועצת  של  ובשליחותם 
לשמור  החרדי  לציבור  בקריאה  והרבנים 
ובתי  הכנסת  בתי  נסגרו  ואף  ההנחיות  על 
בה  הקודמת  הממשלה  בהנחיית  המדרש 
היה הרב דרעי חבר והכל בשם ערך קדושת 
ועל  ביהדות.  עליון  ערך  שהינו  האדם  חיי 
שקרית  הינה  שכתבת  הדברים  עלילת  כן 

וחמורה שבעתיים".
ש"ס:  ח"כי  מזהירים  המכתב  בהמשך 
"סעיף 7 א' לחוק איסור לשון הרע קובע כי 
בעוולה אזרחית לפי החוק רשאי בית המשפט 
לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי של עד 
50 אלף ש"ח, ללא הוכחת נזק. אם הוכח כי 
לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע רשאי בית 
המשפט לחייב את הנתבע לשלם פיצוי של 
לאור  נזק.  הוכחת  ללא  ש"ח,  אלף   100 עד 
הפרסום  את  למחוק  אבקשך  לעיל,  האמור 
רשת  באותה  התנצלות  ולפרסם  הפוגעני 
הרע.  לשון  דברי  את  פרסמת  בה  חברתית 
ככל שלא התכוונת בדבריך למרשיי אבקשך 
מתוכנה  החברתית  ברשת  הבהרה  לפרסם 
לא  לעיל  האמורים  בדבריך  כי  ברור  יהיה 
התכוונת לאף אחד מחברי הכנסת המכהנים 

מטעם סיעת ש"ס".

מאת: חיים רייך

מירון  הר  אסון  לחקר  הממלכתית  החקירה  ועדת 
ציון  באתר  סיור  שני  יום  של  הבוקר  בשעות  קיימה 

רשב"י ובמקום האסון שאירע בהילולת ל"ג בעומר. 
הרב  נאור,  מרים  בדימוס  הנשיאה  הוועדה  חברי 
מרדכי קרליץ ואלוף במיל' שלמה ינאי ביקשו להתרשם 
מכלי ראשון מזירת האירוע, מהדרכים המובילות אליה 

וממנה, וממצב התשתיות הכללי באתר.
ההדלקה  ובשטח  דב'  ב'גשר  ביקרו  הוועדה  חברי 
האתר  בשטח  סיירו  מכן  לאחר  אהרן.  תולדות  של 
וקיבלו הסברים על המבנים הקיימים, מבנים המיועדים 
קיבלו  כן  תוואי השטח הסובב את ההר.  ועל  להריסה 
ממושב  והכניסות  היציאות  על  הסבר  הוועדה  חברי 

מירון, בהיבטי אבטחה ופינוי בעת חירום.
ידי  נציגי הרשויות אשר הוזמנו על  בסיור השתתפו 
הוועדה: רפ"ק מיכה טובול, סגן קצין את"ן במחוז צפון 
של המשטרה; ארז בן דוד, היועץ המשפטי של המרכז 
הארצי לפיתוח המקומות הקדושים; עו"ד אורית קוטב, 
קרן  אזרחיים(;  )עניינים  המדינה  לפרקליט  המשנה 
אלי  הגליל;  מרום  האזורית  המועצה  מנכ"לית  פטל, 
סגן  אספינו,  ופאבלו  החמישה;  ועדת  מנכ"ל  פריינד, 

מנהל מחוז צפון ברשות האכיפה במקרקעין.

חברי הכנסת של ש"ס שיגרו למבקר גל"צ גידי אורשר מכתב התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים בגין לשון הרע ודרישת 
התנצלות בגין דברים שקריים ופוגעניים שפרסם בהם התייחס לח"כים החרדים במילים מחרידות – "להקת הקופים החרדית", 

"חיות פרימיטיביות", "ארורים יהיו" וביטויים נוספים

חברי הוועדה נשיאת ביהמ"ש העליון בדימוס מרים 
נאור, הרב מרדכי קרליץ ואלוף במיל' שלמה ינאי, 

ביקרו ב'גשר דב', בשטח ההדלקה של תולדות 
אהרן ובכל שטח האתר וקיבלו הסברים על המבנים 

הקיימים, מבנים המיועדים להריסה ועל תוואי השטח 
הסובב את ההר

מכתב ההתראה של ח"כי שס לאורשר

פתרון בשיטת עיצוב שטף הדיבור המוכחת מדעית.

הקורס משולב במערכת Dr. Fluency זוכת פרס 
.ASHA ראש הממשלה ומומלצת ע"י

מבוססת טכנולגית Bio-Feedback מתקדמת 
)פטנט רשום(.

פותח בשיתוף עם הקליניקות להפרעות בתקשורת 
המובילות בעולם.

ליווי צמוד של צוות קלינאיות התקשורת של המכון.

התרגול אצלך בבית במחשב האישי בזמנך הפנוי.
 

הצטרף לאלפי המטופלים 
שעברו בהצלחה מרובה קורס 
לטיפול בגמגום ובעיות שטף 

הדיבור של ד"ר ְפלּוֶאנִסי

לפרטים נוספים ולתאום בדיקת התאמה
)ללא כל התחייבות!(

 התקשרו עוד היום לקו הארצי
של מכון ד"ר ְפלּוֶאנִסי

02-6260666

• 
• 

• 

• 
• 

• 

פתרון בשיטת עיצוב שטף הדיבור המוכחת מדעית.

הקורס משולב במערכת Dr. Fluency זוכת פרס 
.ASHA ראש הממשלה ומומלצת ע"י

מבוססת טכנולגית Bio-Feedback מתקדמת 
)פטנט רשום(.

פותח בשיתוף עם הקליניקות להפרעות בתקשורת 
המובילות בעולם.

ליווי צמוד של צוות קלינאיות התקשורת של המכון.

התרגול אצלך בבית במחשב האישי בזמנך הפנוי.
 

הצטרף לאלפי המטופלים 
שעברו בהצלחה מרובה קורס 
לטיפול בגמגום ובעיות שטף 

הדיבור של ד"ר ְפלּוֶאנִסי

לפרטים נוספים ולתאום בדיקת התאמה
)ללא כל התחייבות!(

 התקשרו עוד היום לקו הארצי
של מכון ד"ר ְפלּוֶאנִסי

02-6260666

• 
• 

• 

• 
• 

• 

פתרון בשיטת עיצוב שטף הדיבור המוכחת מדעית.

הקורס משולב במערכת Dr. Fluency זוכת פרס 
.ASHA ראש הממשלה ומומלצת ע"י

מבוססת טכנולגית Bio-Feedback מתקדמת 
)פטנט רשום(.

פותח בשיתוף עם הקליניקות להפרעות בתקשורת 
המובילות בעולם.

ליווי צמוד של צוות קלינאיות התקשורת של המכון.

התרגול אצלך בבית במחשב האישי בזמנך הפנוי.
 

הצטרף לאלפי המטופלים 
שעברו בהצלחה מרובה קורס 
לטיפול בגמגום ובעיות שטף 

הדיבור של ד"ר ְפלּוֶאנִסי

לפרטים נוספים ולתאום בדיקת התאמה
)ללא כל התחייבות!(

 התקשרו עוד היום לקו הארצי
של מכון ד"ר ְפלּוֶאנִסי

02-6260666

• 
• 

• 

• 
• 

• 

פתרון בשיטת עיצוב שטף הדיבור המוכחת מדעית.

הקורס משולב במערכת Dr. Fluency זוכת פרס 
.ASHA ראש הממשלה ומומלצת ע"י

מבוססת טכנולגית Bio-Feedback מתקדמת 
)פטנט רשום(.

פותח בשיתוף עם הקליניקות להפרעות בתקשורת 
המובילות בעולם.

ליווי צמוד של צוות קלינאיות התקשורת של המכון.

התרגול אצלך בבית במחשב האישי בזמנך הפנוי.
 

הצטרף לאלפי המטופלים 
שעברו בהצלחה מרובה קורס 
לטיפול בגמגום ובעיות שטף 

הדיבור של ד"ר ְפלּוֶאנִסי

לפרטים נוספים ולתאום בדיקת התאמה
)ללא כל התחייבות!(

 התקשרו עוד היום לקו הארצי
של מכון ד"ר ְפלּוֶאנִסי

02-6260666

• 
• 

• 

• 
• 

• 

פתרון בשיטת עיצוב שטף הדיבור המוכחת מדעית.

הקורס משולב במערכת Dr. Fluency זוכת פרס 
.ASHA ראש הממשלה ומומלצת ע"י

מבוססת טכנולגית Bio-Feedback מתקדמת 
)פטנט רשום(.

פותח בשיתוף עם הקליניקות להפרעות בתקשורת 
המובילות בעולם.

ליווי צמוד של צוות קלינאיות התקשורת של המכון.

התרגול אצלך בבית במחשב האישי בזמנך הפנוי.
 

הצטרף לאלפי המטופלים 
שעברו בהצלחה מרובה קורס 
לטיפול בגמגום ובעיות שטף 

הדיבור של ד"ר ְפלּוֶאנִסי

לפרטים נוספים ולתאום בדיקת התאמה
)ללא כל התחייבות!(

 התקשרו עוד היום לקו הארצי
של מכון ד"ר ְפלּוֶאנִסי

02-6260666

• 
• 

• 

• 
• 

• 

פתרון בשיטת עיצוב שטף הדיבור המוכחת מדעית.

הקורס משולב במערכת Dr. Fluency זוכת פרס 
.ASHA ראש הממשלה ומומלצת ע"י

מבוססת טכנולגית Bio-Feedback מתקדמת 
)פטנט רשום(.

פותח בשיתוף עם הקליניקות להפרעות בתקשורת 
המובילות בעולם.

ליווי צמוד של צוות קלינאיות התקשורת של המכון.

התרגול אצלך בבית במחשב האישי בזמנך הפנוי.
 

הצטרף לאלפי המטופלים 
שעברו בהצלחה מרובה קורס 
לטיפול בגמגום ובעיות שטף 

הדיבור של ד"ר ְפלּוֶאנִסי

לפרטים נוספים ולתאום בדיקת התאמה
)ללא כל התחייבות!(

 התקשרו עוד היום לקו הארצי
של מכון ד"ר ְפלּוֶאנִסי

02-6260666

• 
• 

• 

• 
• 

• 

הצטרף לאלפי המטופלים שעברו בהצלחה מרובה קורס 
לטיפול בגמגום ובעיות שטף הדיבור של ד"ר פלואנסי

פתרון בשיטת עיצוב שטף הדיבור המוכחת מדעית.

הקורס משולב במערכת Dr. Fluency זוכת פרס 
.ASHA ראש הממשלה ומומלצת ע"י

מבוססת טכנולגית Bio-Feedback מתקדמת 
)פטנט רשום(.

פותח בשיתוף עם הקליניקות להפרעות בתקשורת 
המובילות בעולם.

ליווי צמוד של צוות קלינאיות התקשורת של המכון.

התרגול אצלך בבית במחשב האישי בזמנך הפנוי.
 

הצטרף לאלפי המטופלים 
שעברו בהצלחה מרובה קורס 
לטיפול בגמגום ובעיות שטף 

הדיבור של ד"ר ְפלּוֶאנִסי

לפרטים נוספים ולתאום בדיקת התאמה
)ללא כל התחייבות!(

 התקשרו עוד היום לקו הארצי
של מכון ד"ר ְפלּוֶאנִסי

02-6260666

• 
• 

• 

• 
• 

• 
פתרון בשיטת עיצוב שטף הדיבור המוכחת מדעית.

הקורס משולב במערכת Dr. Fluency זוכת פרס 
.ASHA ראש הממשלה ומומלצת ע"י

מבוססת טכנולגית Bio-Feedback מתקדמת 
)פטנט רשום(.

פותח בשיתוף עם הקליניקות להפרעות בתקשורת 
המובילות בעולם.

ליווי צמוד של צוות קלינאיות התקשורת של המכון.

התרגול אצלך בבית במחשב האישי בזמנך הפנוי.
 

הצטרף לאלפי המטופלים 
שעברו בהצלחה מרובה קורס 
לטיפול בגמגום ובעיות שטף 

הדיבור של ד"ר ְפלּוֶאנִסי

לפרטים נוספים ולתאום בדיקת התאמה
)ללא כל התחייבות!(

 התקשרו עוד היום לקו הארצי
של מכון ד"ר ְפלּוֶאנִסי

02-6260666

• 
• 

• 

• 
• 

• 

פתרון בשיטת עיצוב שטף הדיבור המוכחת מדעית.

הקורס משולב במערכת Dr. Fluency זוכת פרס 
.ASHA ראש הממשלה ומומלצת ע"י

מבוססת טכנולגית Bio-Feedback מתקדמת 
)פטנט רשום(.

פותח בשיתוף עם הקליניקות להפרעות בתקשורת 
המובילות בעולם.

ליווי צמוד של צוות קלינאיות התקשורת של המכון.

התרגול אצלך בבית במחשב האישי בזמנך הפנוי.
 

הצטרף לאלפי המטופלים 
שעברו בהצלחה מרובה קורס 
לטיפול בגמגום ובעיות שטף 

הדיבור של ד"ר ְפלּוֶאנִסי

לפרטים נוספים ולתאום בדיקת התאמה
)ללא כל התחייבות!(

 התקשרו עוד היום לקו הארצי
של מכון ד"ר ְפלּוֶאנִסי

02-6260666

• 
• 

• 

• 
• 

• 

פתרון בשיטת עיצוב שטף הדיבור המוכחת מדעית.

הקורס משולב במערכת Dr. Fluency זוכת פרס 
.ASHA ראש הממשלה ומומלצת ע"י

מבוססת טכנולגית Bio-Feedback מתקדמת 
)פטנט רשום(.

פותח בשיתוף עם הקליניקות להפרעות בתקשורת 
המובילות בעולם.

ליווי צמוד של צוות קלינאיות התקשורת של המכון.

התרגול אצלך בבית במחשב האישי בזמנך הפנוי.
 

הצטרף לאלפי המטופלים 
שעברו בהצלחה מרובה קורס 
לטיפול בגמגום ובעיות שטף 

הדיבור של ד"ר ְפלּוֶאנִסי

לפרטים נוספים ולתאום בדיקת התאמה
)ללא כל התחייבות!(

 התקשרו עוד היום לקו הארצי
של מכון ד"ר ְפלּוֶאנִסי

02-6260666

• 
• 

• 

• 
• 

• 
בהמלצת 

הרבנים 

וראשי 

הישיבות

03-5612222

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

קו"ח לפקס:03-5796645

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop

נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

קו"ח לפקס / למייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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בני גל ז"ל – ממייסדי עולם 
הפרסום החרדי הלך לעולמו 

מאת: יחיאל חן

'גל  הפרסום  משרד  ממייסדי  הפרסום  איש 
אורן לרנר'  ומאמן ברוח היהדות בני גל )בן ציון 
לעולמו  בבוקר  שני  ביום  הלך  גלסטר(,  יוסף 

בגיל 77.
 1944 בשנת  נולד  גלסטר  יוסף  בן-ציון  בני, 
בארגנטינה ובגיל 3 עלה לישראל יחד עם הוריו 

להתגורר  שעברו 
אורן  בית  בקיבוץ 
איש  היה  שבכרמל. 
הגאון  של  אמונו 
קוק  יהודה  צבי  רבי 
מראשוני  זצ"ל, 
ביהודה  המתיישבים 
וממובילי  ושומרון 

תנועת ההתיישבות.
דרכו  את 
כבר  החל  המקצועית 
ה-60  שנות  בסוף 
הקודמת  המאה  של 
את   וייסד  כשהקים 
"גל- הפרסום  משרד 
בתחילת  שרגאי". 
עבד  ה-70  שנות 
ואף  "פלד"  במשרד 
מזכירות  חבר  היה 

בגוש האמונים. 
בתחילת שנות ה-80 הקים את משרד הפרסום 
"פרסום גל" – המתמחה בפרסום למגזר החרדי, 
היה  המשרד  של  הראשון  המשמעותי  המיזם 
שיווקה של העיר החרדית עמנואל שבשומרון. 

גל  2007 לאחר פרישתו, רעייתו שרה  בשנת 
התמזגה עם  משרד "פרסום אורן" בניהולו של 

אורן אלימלך.
ואף  המשרד  והתפתח  גדל  השנים  במהלך 
לרנר  אבי  ביניהם  נוספים  שותפים  אליו  צירף 
לקבוצה  והפך  ביכלר  והאחים  בנדיקט  נחום 
החרדי  בעולם  ושיווק  לפרסום  ביותר  הגדולה 

והדתי לאומי.
 1992 בשנת  פרסומאי,  רק  היה  לא  גל  בני 
החל גל להעניק אימוני Coaching לתאגידים, 
ואנשים  חברות 

פרטיים. 
עזב   2005 בשנת 
גל את עולם הפרסום 
את  להקדיש  והחל 
בבית  ללימוד  זמנו 
מדרש "רעוא" ובבית 
לפסיכולוגיה  הספר 
הרב  של  יהודית 
ולפיתוח  גינזבורג 
מודל האימון היהודי. 
מודל עבור בתי הספר 
מאמנים  להכשרת 
'BSD אימון יהודי'. 
אלימלך  אורן 
גל- משרד  מנכ"ל 

ספד:  אורן-לרנר 
"אבדה גדולה לעולם 
אבן  היה  משרדנו  ממייסדי  היה  בני,  הפרסום. 
פרסומאים  של  רבים  דורות  שגידל  ומי  דרך 
מודל  עבורם  והיה  השנים  לאורך  גדולים 
לחיקוי. אנו שולחים תנחומים לשרה ומאיר וכל 

המשפחה".
מבית  אחה"צ  שני  ביום  התקיימה  הלווייתו 

הלוויות שמגר ומשם ל'הר הזיתים'.

הקשר האישי עם בני גל ז"ל הולך עשרות 
עולם  של  הבראשית  ימי  אל  לאחור,  שנים 
בתחילת  צעיר  כמו"ל  אני  החרדי.  הפרסום 
והוא כמי שהגיע עם חזון וחלומות על  דרך 
עולם פרסום חרדי שיהיה הגשר והמתווך בין 

החברות הגדולות במשק לציבור החרדי.
בני ז"ל הניח את היסודות לעולם הפרסום 
החרדי. דורות של פרסומאים צמחו בארבעת 
כמורה  להם  היה  שבני  האחרונים  העשורים 
להפיץ  החל  כאשר  כמנטור,  ובהמשך  דרך 
את משנתו הכ"כ בהירה והמרתקת – סודות 

הקאוצ'ינג היהודי.
ושיתופי  העבודה  יחסי  השנים  במרוצת 
וקשר  לחברות  הובילו  העסקיים  הפעולה 
חוכמתו,  מעט.  לא  ממנו  ששאבתי  אישי 
השיחות  גבול.  ידעו  לא  ופיקחותו  ידענותו 
ז"ל,  בני  ומחכימות.  מעמיקות  היה  עימו 
תמיד  שידע  הרטוריקן  והספר,  ההגות  איש 

להקסים את בני שיחו.
באחת השיחות על מהות העבודה והעיסוק, 
כישרונותיך  שלאור  זה  איך  אותו,  שאלתי 
בשורה  לעסוק  יכולת  בהם,  שבורכת  הרבים 
דווקא  לעסוק  למה  אז  תחומים,  של  ארוכה 
ובישירות:  מיד  ענה  בני  הפרסום.  בתחום 
לעשות  היחידה  הדרך  זו  בפרסום  לעסוק 
בעת  תחומים,  בהרבה  דברים,  הרבה  וליצור 

ובעונה אחת.
ואכן, בני ז"ל, עסק באינספור דברים, אך 
תמיד כאשר שוחח עם מישהו ידע לנתק עצמו 

משאר הדברים ולתת לבן שיחו את התחושה 
אותו  שמעסיק  היחידי  הנושא  זהו  שכרגע, 
כל  היה  בנפרד  נושא  כל  עולמו.  כל  וזהו 

עולמו.
עולם  של  המייסדים  דור  עם  שנמנה  כמי 
היה  ז"ל  בני  של  החזון  החרדי,  הפרסום 
בקרב  החרדי  העולם  את  ולהנכיח  להנגיש 
החברה הישראלית. בזכותו הציבור הישראלי, 
במשק,  הגדולות  החברות  באמצעות  בעיקר 
בשפתו  החרדי  הציבור  עם  לדבר  למדו 
הרבה  והציבורי.  הצרכני  בכוחו  ולהכיר 
חומות של ניכור הופלו בזכות פעילותו רבת 

השנים של בני ז"ל.
הגיע  כאשר  בזיכרוני  טבוע  עדיין 
עיתונות  קו  לייסוד  שנה   20 חגיגות  לאירוע 
ברכתו  בדברי  אמר  מעשור,  למעלה  לפני 
שהעיתונים שלנו הם לא כמו ספינות של נייר 
אלא ספינות של ברזל. הוא ביקש להוכיח את 
והבלתי  העצמאית  העיתונות  של  העוצמה 
בציבור  בית  בכל  יתדות  שתקעה  מפלגתית 

החרדי.
אבקש לשלוח מבין שורות אלה, ניחומים 
כנים ועמוקים לרעייה תיבדל לחיים ארוכים 
ז"ל לדרך  הגב' שרה תחי', שותפתו של בני 
על  חותם  שהטביע  המופלא  החיים  ולמסע 
שיחי'  מאיר  היקר  ולבן  שלמים,  ציבורים 
שהמשיך אף הוא את המורשת של המצוינות 

המשפחתית. מן השמים תנוחמו.

בני גל )בן ציון יוסף גלסטר( ז"ל היה איש אמונו של הגאון רבי צבי יהודה קוק זצ"ל, 
מראשוני המתיישבים ביהודה ושומרון וממובילי תנועת ההתיישבות # היה ממניחי היסודות 

לעול הפרסום החרדית בתחילת שנות ה-80

אריאל קוניק

בני גל ז"ל )קרדיט: אבישג שאר-ישוב(

מפעל חיים של איש אחד

 ברכת מזל טוב 
חמה ולבבית

- יהא רעווא מן קדם אבוהן דבשמיא -
שיעלה הזיווג יפה לתפארת המשפחות

בס"ד

מאחלים:

לגרפיקאית המסורה 
מיכל ירחי תחי'
 לרגל שמחת אירוסיה בשעטו"מ

עב"ג יחיאל חמו נ"י

 בורא עולם בקניין, השלם זה הבניין 
שיהא זה בניין עדי עד 

המענק לשנת הלימודים תשפ"ב ישולם עבור ילדים שנולדו 
בתאריכים מ- 1.1.2004 עד 31.12.2015

סכום המענק - 1,021 ₪ לכל ילד

הביטוח הלאומי משלם מענק לימודים

הביטוח 
www.btl.gov.ilהלאומי

לצדך, ברגעים 
החשובים של החיים

ו 6050*

לבדיקת זכאותכם למענק ולבירור אם עליכם להגיש בקשה למענק
היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או התקשרו למוקד הטלפוני 6050*

המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק שלכם ביום שלישי, 
10 באוגוסט 2021, ב' באלול תשפ"א

 לילדי הורה עצמאי )משפחה חד-הורית(
 לילדי משפחות עם 4 ילדים ויותר עד גיל 18, המקבלות הבטחת הכנסה,

נכות כללית, מזונות או שאירים
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הרבנות הראשית נגד ממשלת ישראל

"מפקח הרבנות מנע הגעת 
טריפות לאלפי צרכנים"

מאת: חיים רייך

הרבנות הראשית לישראל דוחה מכל וכל את היוזמה המסוכנת 
בישראל,  והיהדות  הכשרות  להרס  דת  לשירותי  המשרד  של 
ה'תכנית' שאושרה בממשלה לשינויים במערך הכשרות משמעותה 
היא ביטול הכשרות במדינת ישראל, פתיחת בזאר של גופים בעלי 
אינטרסים עסקיים שיעניקו כשרות ומתן אפשרות לכל אדם להעניק 

כשרות כשהתוצאה היא אחת, הרס וחורבן הכשרות.
בכשרות,  הדת,  בשירותי  פגיעה  של  כללית  ממגמה  חלק  זהו 
בנישואין ובגיור שמטרתה הסופית היא ביטול זהותה היהודית של 

מדינת ישראל. 
עיקרי התכנית המסוכנת: ביטול סמכותה של הרבנות הראשית 
למתן תעודות הכשר. ביטול סמכותם של הרבנים המקומיים למתן 
תעודות הכשר. מינוי פוליטי של פקיד עובד מדינה שיהיה ממונה 
סמכות  ביטול  הכשר.  תעודות  למעשה  וייתן  הכשרות,  מערך  על 
מועצת הרבנות להכרה בגופי כשרות בחו"ל והממונה ייתן אישורי 

כשרות למוצרי יבוא.
משמעות הדברים היא - פגיעה ברבנות הראשית, פגיעה במרקם 
היחסים שבין דת למדינה, פגיעה בכשרות הממלכתית, כל 3 רבנים 
להעניק  ייאסר  רבנים  על  אחר,  הלכתי  סטנדרט  לקבוע  יכולים 
תעודות כשרות, בפועל רק תאגידים עסקיים בעלי אינטרס יחתמו 
על תעודות כשרות, פתיחת פתח עתידי לרפורמים וקונסרבטיביים 
הציבורי  המרחב  הכשרות,  צורך  בציבור  פגיעה  כשרות,  להעניק 

בישראל  יהפוך ללא כשר, במקום לפתור את בעיית משגיח-מושגח 
עסק  כשרות-בעל  נותן  של  ותלות  יותר  עוד  חמורה  בעיה  תיווצר 
וביטול מעמד הרבנים הראשיים ורבנים מקומיים כ"מרא דאתרא" 

שהחזיק את עם ישראל מדורי דורות.
זהותה  את  לשנות  החלטה  קיבלה  ישראל  ממשלת  זאת,  מלבד 
מתן  ללא  ההסדרים  חוק  אגב  במחטף,  המדינה  של  היהודית 
מסוכנת  תכנית  זוהי  מסודר.  דיון  לקיים  הכנסת  לחברי  אפשרות 
הגורמים המוסמכים  עם  והיוועצות  תיאום  ללא  ומקיפה שנעשית 
והמועצות  מקומיים,  רבנים  הראשית,  הרבנות   – חוק  פי  על  לכך 

הראשית  הרבנות  של  וועדות  מדו"חות  התעלמות  ותוך  הדתיות 
והמשרד לשירותי דת שעסקו בעניין.

ההחלטה מתיימרת להפקיד את סמכויות הכשרות כביכול בידי 
תופקד  הסמכות  בפועל  כאשר  לישראל  הראשית  הרבנות  מועצת 

בידי פקיד פוליטי שימונה על ידי השר.
הרבנות הראשית וכלל רבני ישראל יעמדו בפרץ ויפעלו לבלימת 
היוזמה המסוכנת, העם בישראל המקפיד ברובו על כשרות כהלכה 
מצביע ברגליים ונותן אמון מלא ברבנות הראשית, המחשבה לפיה 
להיכנס  אחריות  חסרי  פרטיים  גורמים  של  הצלחה  חוסר  בשל 
במדינת  הציבורית  הכשרות  מערכת  תבוטל  הכשרות  למערך 

ישראל, היא מחרידה כל לב, יוזמות מסוכנות אלה דינן להתבטל.
לרב  אסור  ההלכה  פי  על  כי  מודיעה  הראשית  הרבנות  מועצת 
במקום  לתחומו  מחוץ  כשרות  בענייני  לעסוק  או  כשרות  להעניק 

שיש רב אחר מכהן.
חוק[  פי  על  גם  היתר  ]בין  הוקמה  הראשית  הרבנות  מועצת 
ולכן לא תשתף פעולה עם ההחלטה  על מנת להורות הלכה לעם 
מדיניות  ליישם  מנת  על  תכתיבים  המקבלת  למועצה  להפיכתה 
נתונים  אינם  ההלכתיים  העקרונות  ההלכה,  את  הנוגדת  פוליטית 

למשא ומתן, תורת ישראל איננה יכולה להיות מוחלפת.
לבטל  ישראל  לממשלת  בזה  קוראת  הראשית  הרבנות  מועצת 
את החלטתה המסוכנת שמשמעותה היא החרבת מערכת הכשרות, 
שתהיה  ראוי  היהודי  העם  של  היחידה  מדינתו  ישראל  במדינת 

מערכת כשרות ציבורית ומתפקדת.

מאת: חיים רייך

את  הראשית  הרבנות  פרסמה  דחופה  בהודעה 
דבר הסרת הכשרות ממפעל הכהנים בנהריה עקב 
כי  נמסר  שפורסמה,  בהודעה  טריפות.  מציאת 
בביקורת שנערכה על ידי מפקח באיטליז מושגח 
ממפעל  נרכשו  אשר  כבש  צלעות  נמצאו  בצפון 
המפקח.  של  חשדו  את  העלו  ואשר  הכהנים 
מומחים  מנקרים  שני  לבדיקת  הובאו  הנתחים 
שאריות  מצאו  ואף  החשדות  את  אישרו  אשר 
חלב על חלק מן הנתחים הבלתי מומלחים, דבר 

המצביע על בשר שאינו כשר ואסור באכילה.
הרבנות  נציגי  הגיעו  הממצאים  חומרת  לאור 
הכהנים  למפעל  מומחה  מנקר  עם  ביחד  נהריה 
בעל  זימון  תוך  התוצרת  נרכשה  שמשם  נהריה 
חיפוש  במהלך  מיידי.  באופן  למקום  המפעל 
ממקומות  טריפה  בשר  איתרו  במקום,  שערכו 
שונים שכללו גם שקדי עגל טרפים מחב' אחמד 

דאבח בשר ועור מדיר אל אסד. 
בהודעת הרבנות שפורסמה מיד לאחר המקרה, 
נמסר כי על כל מי שרכש בשר ממפעל זה לבצע 
היחידה  וכי  כלים,  להכשרת  בנוגע  רב  שאלת 

הארצית ממשיכה בחקירה על מנת לעלות על 
מקור הבשר. 

מקומיות  ברבנויות  המקרה,  גילוי  בעקבות 
נכנס  בבתי העסק שבתחומם  כי  בהם התברר 
בשר מהמפעל, מבוצעות הכשרות בבתי העסק 
בנוגע  לציבור  הנחיות  מפרסם  המקומי  והרב 

להכשרת הכלים בביתם.
בכשרות  להונאה  היחידה  רכז  ענבר,  אסף 
בתפיסה  מעורב  שהיה  הראשית,  הרבנות  של 
"ניסיון העבר מלמד כי במקרה של  כי  מספר 
תפיסת הונאה מסוג זה ישנה חשיבות עצומה 
לעבודה מהירה בשטח, שכן מיד לאחר ההלם 
להעלמת  לפעול  עלול  העסק  בעל  הראשוני 
את  העסק  מבעל  וקיבלנו  דרשנו  הממצאים. 
אנו  וכעת  שלו  המלאה  הלקוחות  רשימת 
פועלים בשיתוף הרבנויות המקומיות על מנת 
הטריפה  התוצרת  הפצת  של  בלימה  לוודא 
ויידוע הצרכנים ככל הנדרש". אסף הוסיף כי 
בוצע  שכן  מורכבת  כשרות  בהונאת  "מדובר 
ערבוב של בשר טרף וכשר, דבר המקשה על 

גילוי מקרים אלו".
וסגן  אכיפה  תחום  מנהל  יוחאי,  רפי  הרב 
מנהל אגף הכשרות הארצי: "מחלקת ההונאה 

לדיווחים  הודות  ביעילות  פועלת  בכשרות 
יומיומיים המתקבלים ממשגיחים, מפקחים ורבני 
הערכים המקומיים בכל מקרה של חשד. הפריסה 
מפקחים  משגיחים,   - ההשגחה  מעגלי  של 
ומחלקת ההונאה הארצית הנמצאים בקשר הדוק 
המירבית  במהירות  לאתר  מאפשרת  ופתוח, 
מקרים חמורים כגון זה. המפקח ושאר המעורבים 
מנעו הגעת טריפות לאלפי צרכנים." יוחאי הוסיף 
כי "בימים אלו של שיא עונת התיירות שבה תחום 
ההסעדה פעיל ביותר וכי רכישת הבשר מוגברת, 
תוצרת  לדחוף  לנסות  מאוד  גדול  פיתוי  קיים 
וכדו'  זה צלעות כבש טריפה  ובכלל  פופולארית 
ועל כן נדרשת ערנות גדולה במיוחד של כל גורמי 
הכשרות על מנת לגדוע באיבו כל ניסיון להכשיל 
את הציבור, אני קורא לציבור לעקוב אחר תוקפם 

של תעודת הכשרות".
מחלקת ההונאה בכשרות של הרבנות הראשית 
הונאות  לאתר  מנת  על  שוטף  באופן  פועלת 
כשרות, לאסוף את הממצאים בשטח וליידע את 

הרבנויות המקומיות ואת ציבור הצרכנים.
הראל  מר  לישראל,  הראשית  הרבנות  מנכ"ל 
גולדברג, שיבח את יחידת האכיפה על פעילותה 

הנמרצת להגנה על ציבור שומרי הכשרות.

מועצת הרבנות הראשית במתקפה חריפה כנגד רפורמת הכשרות של שר הדתות: מועצת הרבנות הראשית הוקמה בין היתר גם 
על פי חוק, על מנת להורות הלכה לעם ולכן לא תשתף פעולה עם ההחלטה להפיכתה למועצה המקבלת תכתיבים על מנת ליישם 

מדיניות פוליטית הנוגדת את ההלכה, העקרונות ההלכתיים אינם נתונים למשא ומתן, תורת ישראל איננה יכולה להיות מוחלפת

מפקח הרבנות איתר נתחי כבש החשודים כטריפה באיטליז בצפון והביא לחשיפת הונאת כשרות חמורה במפעל "הכהנים" בנהריה 
⋅ בעקבות המקרה, פועלים ברבנויות המקומיות בכל רחבי הארץ כעת מול רשימת הלקוחות של המפעל על מנת לבלום את הפצת 
בשר הטריפה ולהעביר הנחיות מתאימות ללקוחות ולתושבי העיר ⋅ אסף ענבר, רכז היחידה להונאה בכשרות של הרבנות הראשית: 

"מדובר בהונאת כשרות מורכבת שכן בוצע ערבוב של בשר טרף וכשר, דבר המקשה על גילוי מקרים אלו"

חשיפת הונאת הכשרות בנהריה: 

 ישיבת מועצת הרבנות הראשית 

 הבשר הטרף שנתפס 
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הערכה: סגר בחגים
מאת: חיים רייך

לזנק  ממשיכים  הקורונה  תחלואת  מדדי 
מספר  כי  הבריאות  משרד  הודיע  שלישי  וביום 
מאומתים   4000 לכמעט  הגיע  המאומתים 
ביממה. מדובר בזינוק כאשר רק שבוע קודם לכן 
מ-2000.  פחות  על  עמד  ליום  המאומתים  מספר 
ועומד על  זינק אף הוא  מספר החולים הפעילים 
קשה  במצב  חולים   221 מתוכם  חולים,   22,345
כאשר מתוכם 46 מונשמים. גם שיעור התוצאות 

החיוביות מסך הבדיקות הכולל עלה ל-3.78%.
הממשלה  ראש  התייחס  הממשלה  בישיבת 
נפתלי בנט לזינוק במדדי התחלואה ואמר: "צריך 
לומר ביושר – תקווה זו לא תוכנית עבודה. אנחנו 
של  למדד  בהתאם  שנקטנו,  בקו  מתמידים  כרגע 
מונשמים,  מאושפזים,   – הקשים  החולים  סך 
ורוצים לראות את האפקט. אנחנו   – ועוד  אקמו 
ונידרש  ייתכן  הזמן.  כל  הדופק  על  האצבע  עם 

לצעדים כואבים".
אמר  הקשה  בתחלואה  לעלייה  בהתייחסו 
 10 כעבור  ל-100,  עברנו  ב-50,  "היינו  בנט: 
ימים ל-200 והצפי הוא שעוד 10 ימים יהיו 400 
חולים. קצב ההכפלה מדאיג והמספרים מדברים 
לעודד  גדול  מאמץ  עושים  אנחנו  עצמם.  בעד 
התחסנות, שוקלים להרחיב את החיסון השלישי 

לצעירים יותר ומקווים לראות בלימה".
יחד עם הדיבורים על הסגר, במשרד הבריאות 
ממליצים על נקיטת צעדים נוספים כדי לבלום את 

העליה בתחלואה. 
האופציה  היא  שנשקלות  האפשרויות  בין 
רק  ולא  הירוק, שיחול בכל מקום  להחמרת התו 
האפשרות  נשקלת  בנוסף,  ספציפיים.  במקומות 
רק  לא   - הילדים  על  גם  הירוק  התו  להחלת 
ההגבלות  איש.   100 מעל  סגורים  מקומות  על 
קבינט  לאישור  הנראה  ככל  שיובאו  החדשות 
מסיכה  עטית  חובת  החזרת  כוללות  הקורונה 
באירועים מעל 20 איש גם בשטח פתוח, להטיל 

ע"פ  שפועלים  במקומות  לילדים  בדיקה  חובת 
התו הירוק, להגביל התקהלויות המוניות ולשנות 
מהמדינות  לחלק  מישראל  הטיסות  מדיניות  את 

וכן את נוהל החזרה לישראל.
בנוגע  שהתקבלו  ההחלטות  גם  להיום,  נכון 
מיושמות,  לא  בנתב"ג  לישראל  לסידורי הכניסה 
כאשר לדוגמא - נוסעים ששבים ממדינות אדומות 
נוחתים בטרמינל 3 ולא בטרמינל 1 כפי שהוחלט.

לעליה  התייחס  הורביץ  ניצן  הבריאות  שר  גם 
סגר  יהיה  אם  יודע  לא  "אני  ואמר:  בתחלואה 
בחגים, אם נצטרך לעשות צעדים קשים – נעשה 
את  'לפמפם'  צורך  רואה  לא  אני  אבל  אותם, 
העניין הזה כל הזמן. הקפדה על מסכה זה הדבר 

הכי אפקטיבי וזול שלא פוגע בפעילות".
גרוטו, לשעבר המשנה למנכ"ל  איתמר  פרופ' 
כי   12 לחדשות  בראיון  אמר  הבריאות,  משרד 
להערכתו ניתן למנוע סגר בחגים. לדבריו, "אפשר 
לעשות צעדים לא גדולים מדי כדי להימנע מסגר 
בחגים  שהיינו  ממה  שונה  במצב  אנחנו  בחגים. 
נגיף  לנו  יש  שני,  מצד  החיסון.  בגלל  הקודמים 

יותר מדבק שמדביק גם מחוסנים".
החולים  מספר  "מבחינת  גרוטו:  פרופ'  לדברי 
האחרונה  בפעם  הקצב.  אותו  לא  זה  הקשים, 
קרה  זה  מאומתים  ל-3,000  מ-2,000  שקפצנו 
ב-7 בספטמבר לפני שנה. אז היינו עם 455 חולים 
קשים. היום אנחנו עם מחצית. אני מעריך שנראה 
הפעם בין 40 ל-60% מהתחלואה הקשה שהייתה 
דרמטית  פחות  תהיה  העלייה  הקודמת.  בפעם 

וניתן יהיה להתמודד איתה ללא סגר".
על השאלה האם אתה יודע להעריך איך ייראו 
השיב  הגבלות?  מבחינת  הקרובים  השבועות 
ניהול  פה  לעשות  צריך  להעריך.  "קשה  גרוטו: 
יכולה להיות טעות לשני הכיוונים. אם  סיכונים. 
יכול  המחיר  מחמירים,  מספיק  צעדים  יעשו  לא 
הבריאות.  מערכת  על  נסבל  בלתי  עומס  להיות 
בחצי.  נמוך  יקרה  שזה  והסיכוי  עומס  אין  כרגע 
נוספת  פגיעה  תהיה  ולסגרים,  למגבלות  נלך  אם 
יוכלו  אם  יודע  שלא  הקטנים  ובעסקים  בכלכלה 

להתאושש מזה".
גרוטו  פרופ'  אמר  החינוך  למערכת  באשר 
הבדיקות  בנושא  להתמקד  "צריך  כי  בראיון 
חוזרות  סגירות  עם  שוב  אפשר  אי  המהירות. 
ונשנות של מערכת החינוך. החינוך נפגע זה השנה 
השלישית וזה משפיע על הבריאות גם כן. אנחנו 
לא מדברים על בעיות הבריאות האחרות שהן לא 
פחות חמורות, כמו בתי החולים הפסיכיאטריים 

והעלייה בשכיחות הדיכאון".

"רוב החוזרים לא נבדקים"

החוקה  בוועדת  שהתקיים  בדיון  כך,  בתוך 
של הכנסת אמרה האחראית על בריאות הציבור 
במודל  ממשיכים  "אם  פרייס:  אלרעי  שרון  ד"ר 
ייכנסו  האמירויות  ואיחוד  בולגריה  יוון  הנוכחי, 
בשבוע הבא לרשימת המדינות ברמת סיכון מרבי 

ייכנסו  וצרפת  איטליה  אסורה;  אליהן  שהיציאה 
לאזהרת מסע חמורה".

לדבריה: "יש כל מיני מודלים לבדיקות במקום 
הבידוד, גם את זה אנחנו מנסים לבחון. רק 10% 
מקרב החוזרים עושים את הבדיקה ביום השביעי 
זה  על  שמבוססים  מודלים  בונים  אנחנו  אם  אז 
שאנשים יעשו בדיקות בתדירות מסוימת, ורובם 
כרגע  צריך  ולכן  אכיפה,  כ"כ  ואין  עושים,  לא 
את  מבינים  אנחנו  הקיים.  המודל  עם  להמשיך 
עוד  נכנסות  שרק  הזאת,  בהתנהלות  הבעייתיות 
ועוד מדינות בסיכון מרבי, אני אומרת בצורה הכי 
כנה הרבה מדינות אמורות להיכנס בשבוע הבא".

בהמשך הדברים אמרה ד"ר פרייס: "בתורכיה 
המספר עובר את הרף של מעל 50 לחודש ונכנסו 
131 חולים ורואים שזה פשוט הולך ועולה. חלק 
מהעלייה נובע מכך שאנשים נכנסו לשם הרבה אז 
נישאר באותו המודל  גם חזרו הרבה חולים. אם 
סיכון  של  למצב  יעברו  מדינות  מאוד  הרבה  אז 

מרבי בגלל התחלואה שחוזרת אלינו".

מומחי הבריאות מעריכים כי לאור העלייה הדרמטית בתחלואה שמכפילה את עצמה בכל עשרה ימים, לא יהיה מנוס מלהטיל סגר 
בחגים כדי למנוע את המשך ההדבקה  רה"מ נפתלי בנט: "ייתכן ונידרש לצעדים כואבים"  שר הבריאות ניצן הורביץ: "אם נצטרך 

לעשות צעדים קשים – נעשה אותם"  ד"ר שרון אלרועי פרייס: "רק 10% מקרב החוזרים עושים את הבדיקה"

המאבק בקורונה: כמעט 4000 מאומתים ביממה אחת  מספר החולים קשה עלה ל-221 בני אדם

 רוה"מ נפתלי בנט בדיון על נגיף הקורונה בקריה בתל-אביב |צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

מכבי בפרויקט מיוחד לבין הזמנים בטוח

מאת: אלי כהן

האסונות הרבים המתרחשים מידי בין הזמנים 
הים  בחופי  ברחצה  אדם  חיי  ל"ע  גובים  אשר 
בריאות  שירותי  מכבי  את  הובילו  ובבריכות, 
לטיול  שיוצאים  לפני  הסברה   בקמפיין  לצאת 
ובחופי הים. הקמפיין תחת  או לרחצה בבריכות 
את  מורידים  לא  במים  "כשהילדים  הכותרת 

העיניים!" מתפרסם בימים  ברחבי הארץ. 
מכבי  של  השיווק  מנהל  שלזינגר  משה  הרב 
הרבים  האסונות  "לאור  מסביר:  החרדי  למגזר 
חובת  על  הסברה  בקמפיין  לצאת  חובה  ראינו 

בחוף  רחצה  במים,  כשהילדים  זה  אם  הזהירות, 
מוכרז או לא, להישמר ולהיזהר בכל יציאה".

לבין הזמנים בטוח מצטרף לקמפיין  הקמפיין 
נוסף של מכבי שירותי בריאות למניעת  הסברתי 
זו  תופעה  שנה  מידי  אשר  ברכב,  ילדים  שכחת 
ר"ל.  בנפש  לפגיעות  וגורמת  עצמה  על  חוזרת 
שירותי  מכבי  יזמה  החמים,  החודשים  לקראת 
להעלאת  בקהילה  נרחב  הסברתי  מהלך  בריאות 
המודעות ולמניעת שכחת ילדים ותינוקות ברכב, 

הנערך זו השנה הרביעית ברציפות.
תופעת שכחת הילדים ברכב בימות הקיץ הינה 
בזמן  לרוב  המתרחשת  ממש,  של  חיים  סכנת 
נפשי או שינוי בשגרת  עייפות של ההורה, מתח 

בשינוי  מרוכז  ההורה  אלו  במצבים  הנסיעה. 
ברכב  כי  לשכוח  ח"ו  ועלול  שלפניו,  ובמשימה 
הלימודית.  למסגרת  להגיע  שצריך  ילד  יושב 
התופעה יכולה לקרות לכל אחד, א"א להגיד "לי 
זה לא יקרה" , וכדאי לזכור ולהקפיד על הרגלים 

חיוניים שיכולים למנוע את האסון הבא ל"ע.
אכן  שביציאה  לוודא  הוא  הראשון  הכלל 
בטיפול  כחלק  מנגד,  אך  מנוסעים.  ריק  הרכב 
בהסחת הדעת, ההנחיה הרצויה ביותר היא בכלל 
הוכח  אשר  נסיעה,  בעת  בנייד  מדיבור  להימנע 
נוספת  יעילה  עצה  דעת.  להסחת  ראשי  כמקור 
האחורי  במושב  האישיים  החפצים  השארת  היא 
כמו תיק, ארנק והכי חשוב המכשיר הנייד, שכן 

בלעדיו אנו תמיד חשים כי משהו חסר לנו. כמו 
כן חשוב לתכנן את הנסיעה  מראש, כולל תזכורת 
קבועה לפני תחילת הנסיעה בעת ההגעה למקום 

היעד.
יוצאים  וההורים  הילדים  החמים  "בימים 
הנסיעה  הרגלי  על  פוסחת  יומם, שאינה  משגרת 
מכבי  רואה  מוביל,  בריאות  כארגון  השוטפים. 
הסברה  מערך  לקיים  במעלה  ראשונה  חובה 
אמיתי  לשינוי  ויביא  מודעות  שיעורר  מקצועי, 
על מנת שהיקרים לנו יהיו בטוחים, ושנעבור את 

הקיץ בבריאות טובה ובשלום".

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם": לאור האסונות הרבים בטביעת ילדים ואנשים בבריכות ובים, מכבי מזכירה: שמרו על עצמכם ועל ילדיכם כדי 
שכולנו נחזור מבין הזמנים בריאים ושלמים • הקמפיין מצטרף לקמפיין ההסברתי של מכבי למניעת שכחת ילדים ברכב
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 לפנות בוקר יום שני, הסתיימה ישיבת הממשלה 
ממשלת  של  הקצרות  בתולדותיה  ביותר  הארוכה 
לא  הישיבה  תהיתם,  אם  ושש.  השלושים  ישראל 
עסקה בנושאים אקוטיים כמו התפרצות הגל הרביעי 
חולים  אלפים  משלושת  יותר  עם  הקורונה,  של 
חדשים ומספר דו ספרתי של נפטרים ליום, השרים 
גם לא התעמקו במשבר החיסונים ובמחסור הצפוי 
לא  ואפילו  הבוסטר,  זריקת  לקראת  פייזר  בתוצרת 
ואלפי עסקים  במצבם הכלכלי של רבבות שכירים 
הצפוי  מצב  פחת,  פי  עברי  על  שמצויים  קטנים 
להחמיר בקרוב, עם הטלת הסגר לקראת חגי תשרי, 

כפי שדווח מעל במה זו לראשונה לפני שבועיים.
מנופח  המדינה,  תקציב  באישור  עסקה  הישיבה 
מהשרים  חלק  גיסא.  מאידך  ומקוצץ  גיסא  מחד 
שהקיצוצים  אלו  בעיקר  לישיבה,  טעונים  הגיעו 
המתוכננים פגעו בתקציבי משרדיהם, או שראו את 
אחרים.  שקיבלו  לתגמול  ביחס  מאוכזבים  עצמם 
בראש הזועמים בתחילת הערב היה שר הבריאות, 
מיליארד   2.5 של  תוספת  שדרש  הורוביץ,  ניצן 
שקל לתקציב משרדו, בהתחשב בליקויים הקיימים 
משבר  שיצר  העודפים  ובצרכים 

הקורונה.
חמוש  כשהוא  הגיע  הורוביץ 
אם  סרק.  בכדורי  טעון  באקדח 
לראש הממשלה  היו  לגנץ  באשר 
איווט  האוצר  ולשר  בנט  נפתלי 
כך  על  חששות,  אלו  אי  ליברמן 
את  להביע  עשוי  הביטחון  ששר 
במישור  גם  רצונו  שביעות  אי 
המעשי ולקבל את אחת מההצעות 
מכיוון  העת  כל  אליו  שזורמות 
שום  אין  שלמרצ  הרי  הליכוד, 
הם  בקנה.  איום  או  תחליף 
הממשלה  של  פקטו  דה  שבויים 
מתקבל  מצדם  אולטימטום  וכל 
המחזור,  לסל  ונשלח  בהתאם 
איכות  שוחרת  למפלגה  כיאה 

סביבה.
להעביר  מתכוון  ליברמן 
בתקציב הקרוב שורה ארוכה של 
גזירות, קיצוצים ומיסים. זה כולל 
רשימה לא סופית בעליל של מיסוי 
ומיסים  פעמי,  חד  על  פעמי  רב 
נוספים על שתיה מתוקה ועל דלק, 
וביקורים  החשמל  מחירי  העלאת 
קיצוץ  רופאים,  אצל  פרטיים 
צמצום  היום,  במעונות  המימון 
הסבסוד של התחבורה הציבורית 
)כי 'רב קו' זה לעשירים, או שכל 
מה שהמילה 'רב' מוזכרת בו מעלה את חמתו של 
שר האוצר( וביטול מערך הכשרות, ואלו רק מקצת 

תוכניותיו של שר האוצר ויו"ר 'ישראל ביתנו'.
שעד  ליברמן  יודע  דיו,  מיומן  כפוליטיקאי 
ההסדרים  חוק  ושל  התקציב  של  הסופי  לאישורם 
גדולים  חלקים  על  לוותר  ייאלץ  הוא  בכנסת, 
מהתוכניות שהציג ולבצע לא מעט תרגילי התעמלות 
קרקע ושמיניות באוויר כדי לזכות במדליית הזהב. 
נדמה כי לא מעט מהרפורמות שדחף כמעט בכוח 
להישלף  שאמורים  עיזים  הם  ההסדרים,  לחוק 

משם כמחוות של רצון טוב לפי העניין. כשיש לך 
אתה מצפה  אצבעות,  ואחת  קואליציה של שישים 
מלכתחילה לשורה ארוכה של חברי כנסת שינצלו 
וינסו  כותרות  ולייצר  להתבלט  ההזדמנות  את 
אתה  לפיכך,  פומביים.  אישיים  מאבקים  להוביל 
זקוק גם לתת לכל אחד מהם לטעום את טעמו של 

הישג, כדי שיצביעו במצפון נקי ברגע האמת.
בסיום ישיבת הממשלה, כשהחברים מחאו כפיים 
התוספת  את  הורוביץ  השר  גם  קיבל  בהתלהבות, 
שקל  מיליארד   2 של  בסך  מצפונו,  את  שתרפד 
שנוספו  התקנים  ושימור  הבריאות  משרד  לתקציב 
בעת משבר הקורונה. תהיו בטוחים שבאוצר הכינו 

עבורו את הסכום מלכתחילה, בדיוק למטרה הזו...

כבר לא משותפת?
בהתלהבות  התקציב  בעד  להצביע  שצפויים  מי 
מרובה הם חברי הכנסת של רע"מ, שקיבלו את כל 
תאוותם בידם. השלל כולל את עשרות המיליארדים 
הקואליציוני  ההסכם  במסגרת  לעבאס  שהובטחו 
של  הבנות'  'אי  למנוע  כדי  פינוקים  קצת  ועוד 
עבאס,  כמו  משופשף  סוחר  עם  האחרון.  הרגע 
החלה  לחינם  לא  להתעסק.  מפחד  ליברמן  אפילו 
האופוזיציה לנפנף בשבוע האחרון בביטוי הקליט 
האוצר  לשר  שמורות  הזכויות  )כל  עבאס'  'מס 

לשעבר, ח"כ ישראל כץ(.
בניגוד לעבאס, הקולגות מהמשותפת זועמים על 
הקואליציה ועל התנהלותה מולם. עד לפני כשבוע, 
עוד שררה אידיליה בין הצדדים, וראשי הקואליציה 
ספרו למעשה שישים ושבעה תומכים פוטנציאליים 
אי  בתמורה  לחלק  שיידרשו  הבנה  מתוך  בתקציב, 
אלו תופינים נוספים למגזר הערבי באמצעות טיבי 

ושות'.
קצרים  כמה  עמו  הביא  האחרון  השבוע  אבל 
המשותפת  שיזמה  חוק  הפלת  כולל  משמעותיים, 
לטובת המגזר הערבי, רק משום שרע"מ מעוניינת 
הקרדיט.  את  ולגרוף  החקיקה  את  בעצמה  לקדם 
שפיזר  הראיונות  בסדרת  הצהיר  אמנם  ליברמן 
יהסס  לא  כי  התקציב,  הצגת  שלאחר  ביממה 
להשתמש "בלי בושה" בחברי הכנסת של המשותפת 
לצורך העברת התקציב – אולי כניסיון למגר מראש 

ולרמוז  פנימה  בקואליציה  מורדים 
להם שיש שישים ואחד 
תומכים גם בלעדיהם – 
אבל ספק גדול אם אכן 

יצליח לעשות זאת.
מיהר  עודה  איימן 
על  בלגלוג  לצייץ 
שבעבר  האוצר,  שר 
ואת  אותו  לכנות  נהג 
טרור",  "תומכי  חבריו 
ליברמן  מעכשיו  כי 
"תומכי  להם  יקרא 
אחרת  נציגה  תקציב". 
של חד"ש, ח"כ עאידה 
תומא סלימאן, הצהירה 
ימין  תקציב  זהו  כי 
קיצוני שפוגע בחלשים 

והיא "מציעה לליברמן להתעורר מהחלומות שלו". 
אבל לליברמן מותר עדיין לחלום, מסיבה טובה.

משלוש  כידוע  מורכבת  המשותפת  הרשימה 
)שלושה  עודה  בראשות  חד"ש   – משנה  סיעות 
מנדטים(  )שני  טיבי  בראשות  תע"ל  מנדטים(, 
את  נראה  גבוהה  בסבירות  בודד.  מנדט  עם  ובל"ד 
חד"ש ואת בל"ד מתנגדות לתקציב. הנעלם הגדול 
הוא טיבי, שבעבר כבר רץ ברשימה אחת עם רע"מ, 
העתיקה  השותפות  את  לחדש  שעשוי  כמי  ונראה 

ולערוק לצדו של הסוס המנצח עבאס.
נזכיר שוב את המספרים: במצב הדברים הנוכחי, 
האופוזיציה הימנית מונה חמישים ושניים מנדטים, 
המשותפת  נציגי  וארבעת  שיקלי  ח"כ  בתוספת 
ישנם חמישים ושבעה מתנגדים  הצפויים להתנגד, 
כמעט מובטחים. לו יבחרו טיבי וגיסו להתנגד גם 
הם – תהיה הקואליציה תלויה על בלימה. די בח"כ 
נגד התקציב  ויצביע  סורר אחד שיביע את מחאתו 
יתמוך,  טיבי  אם  מאידך,  הכנסת.  את  לפזר  כדי 
הקואליציה  תקבל  להימנע,  יבחר  רק  אם  ואפילו 
שיחצו  כנסת  חברי  שני  ורק  סבירה,  ביטחון  רשת 
את הקווים, או ארבעה שיימנעו, עשויים להניב את 

התוצאה המיוחלת.
הסופי  לאישורו  עד  שנותרו  החודשים  בשלושת 
אחרי  לעקוב  וכדאי  רצוי  בכנסת,  התקציב  של 
התנהלותו של טיבי, ובפרט אחרי מערכת היחסים 
האישית שלו מול עבאס ומול נציגי הקואליציה. לא 
מומלץ לייחס משקל עודף לאמירות של יו"ר תע"ל, 
ולבנטט  להתגמש  יודע  שהוא  בעבר  הוכיח  שכבר 
את חבריו לספסלי האופוזיציה. כן מומלץ לשים עין 
אחרי מעשים, כמו תמיכה בהצעות חוק והתייצבות 

לצד האופוזיציה בהצבעות שונות.

שוברים את הביצים
של  יציאתה  לפני  האחרון  הוא  הנוכחי  השבוע 
אחרי  עד  להימשך  שאמורה  הקיץ,  לפגרת  הכנסת 
החגים. בחודש הקרוב תעבוד המחלקה המשפטית 
של הכנסת במלוא הקיטור כדי להכין את התקציב 
של  שובה  עם  מיד  התוכנית,  ולפי  חוק,  כהצעת 
נגד  מרוץ  יחל  באוקטובר,  ב1  לפעילות  הכנסת 
השעון לאישור התקציב בשלוש קריאות במליאה, 
ליין  לדד  עד  הרלוונטיות,  בוועדות  דיונים  כולל 

מבחן התקציב

כפוליטיקאי מיומן דיו, 
יודע ליברמן שעד לאישורם 
הסופי של התקציב ושל חוק 
ההסדרים בכנסת, הוא ייאלץ 
לוותר על חלקים גדולים 
מהתוכניות שהציג ולבצע לא 
מעט תרגילי התעמלות קרקע 
ושמיניות באוויר כדי לזכות 
במדליית הזהב. נדמה כי לא 
מעט מהרפורמות שדחף 
כמעט בכוח לחוק ההסדרים, 
הם עיזים שאמורים להישלף 
משם כמחוות של רצון טוב לפי 
העניין. כשיש לך קואליציה של 
שישים ואחת אצבעות, אתה 
מצפה מלכתחילה לשורה 
ארוכה של חברי כנסת שינצלו 

על סדר היום

משחק בעיזים. 
שר האוצר ויו"ר 
ישראל ביתנו 
איווט ליברמן | 
צילום: דוברות 
הכנסת

אבי גרינצייג
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האחרון – סוף אוקטובר.
שחורים  כשעיגולים  אישיות,  בשיחות  אבל 
אלו  בעיקר   – הכנסת  חברי  עיניהם,  את  מקיפים 
מההתנהלות.  מיואשים  כמעט   – מהאופוזיציה 
להערכתם, ויש לה על מה שתתבסס, הפגרה תהיה 
צפויה  והקואליציה  שמה,  את  מלהצדיק  רחוקה 
לטרטר אותם לדיוני חירום, בעיקר בוועדת הכספים, 

כדי לזרז את חקיקת התקציב וחוק ההסדרים.
גם בקואליציה נערכים לקרבות ממושכים, כולל 
מהרפורמות  מכמה  לסגת  שיידרשו  האפשרות 
ורפורמת  הכשרות  רפורמת  כמו  המובהקות, 
הרפורמה  דווקא  האירוניה,  למרבה  החקלאות. 
אזרחי  של  לכיסיהם  כמועילה  נתפסת  האחרונה 
ישראל, מאחר והיא מפחיתה את המכס על יבוא של 
פירות, ירקות וביצים, מה שיוזיל בסופו של דבר את 

המחיר לצרכן.
אבל זו בדיוק גם הסיבה שהרפורמה הזו מחזיקה 
במירב הסיכויים ליפול, כשהאזרחים משלמים כסף, 
חברי  של  לכיסיהם  הולך  הוא  הדברים  מטבע  אזי 
קבוצה מסוימת, במקרה הזה, כיסיהם של החקלאים, 
שטרחו להביע את מחאתם באופן בלתי נתון לספק, 
כפי שהבחין כל מי שנתקל בדרכו לנופש במשטחי 

ביצים מרוחים על כבישי ישראל.
בכלל  רע  לא  בלובי  מחזיקים  גם  החקלאים 
מי  ויש  לבן,  כחול  ובמפלגת  העבודה  במפלגת 
דבר,  של  סופו  הקואליציה.  מתוך  למענם  שייאבק 
לא נתפלא אם מחירי התוצרת החקלאית ייוותרו על 
כנם, ואולי יהיה אפילו מי שיפצה את החקלאים על 

הסבל שעברו בשבוע האחרון...

איפה השכל?
בעודף  חשוד  אינו  אחרונות'  'ידיעות  העיתון 
אחרי  באדיקות  שעוקב  מי  אופוזיציונית.  לוחמנות 
נמנה  אינו  )ולבטח  'ידיעות'  של  השער  עמודי 
מלא  מלא  לגיבוי  נכון  אל  לב  ישים  קוראינו(  על 
מוזס. אשר  נוני  שמקבלת הממשלה מביטאונו של 
בתדהמה  עיניהם  את  הקוראים  שפשפו  כן,  על 
את  האשימה  העיתון  כשכותרת  האחרון,  בחמישי 
שרת החינוך בהכחשת קורונה, תחת הטקסט הדוקר 

"כשהאמת יוצאת לאור".
ישנו  הישראלית  בעיתונות  כי  ונסביר,  נקדים 
מעט מאוד פירגון הדדי. שרת החינוך, יפעת שאשא 
ביטון, רשמה את פליטת הפה ממנה השתמע שהיא 
ראיון  במהלך   – הקורונה  בחיסוני  בוטחת  אינה 
שבשגרה,  בנוהג   .12 בחדשות  דווקא  שהעניקה 
)כיסוי  'פולו'  לידיעה  נותן  היה  אחרונות  ידיעות 
אחר(  תקשורת  בכלי  לראשונה  שפורסמה  ידיעה 
האחוריים,  העמודים  אחד  בתחתית  הטוב  במקרה 
כלי  בשני  העובד  סגל,  עמית  לפרשן  כמחווה  אולי 

התקשורת המדוברים.
העליון  בחלקו  למרוח  בחר  ש'ידיעות'  העובדה 

שאינו  התוקפני,  הטקסט  את  השער  עמוד  של 
ידיעה או תחקיר, אלא כותרת לטור דעה נגד שרת 
את  ישיר  בכינון  לטרפד  רצון  על  מלמדת  החינוך, 
השרה, משל הייתה ספינה ישראלית בנתיבי מימיו 
לשרת  נוהג  שהעיתון  העובדה  הפרסי.  המפרץ  של 
את ממשלת המרכז-שמאל, מובילה להנחה שהצעד 
נעשה בתיאום מוקדם עם מישהו במעמד  המדובר 

גבוה מזה של שאשא ביטון.
מהלך  להוביל  שעשויים  אנשים  מאוד  מעט  יש 
הממשלה  מראש  החל  הפוליטית,  במערכת  כזה 
וכלה בשניים-שלושה מראשי מפלגות הקואליציה. 
מישהו מהם סימן את שאשא ביטון ככזו שמביאה 
נזק תדמיתי יתר על המידה לממשלה, ואולי גם כמי 
שנוטה להפגין עודף עצמאות ודעתנות, והוא החליט 
אם  לפיכך,  מהדהדת.  אזהרה  יריית  לעברה  לשגר 
השרה לא תתיישר במהרה – אנחנו צפויים לשמוע 
על "לחצים" להדחתה או החלשתה. אם כי במקרה 
הזה, לכל הפחות בסוגיית החיסונים, לשאשא ביטון 

יש בהחלט 'אשם תורם' למהלך.
ב'תקווה חדשה' נאלצו להתמודד בשבוע האחרון 
גם עם מרדנותה של נציגה אחרת בסיעה, ח"כ שרן 
השכל, שהתעקשה להעלות את חוק אי הפללת צרכני 
חכמי  שמועצת  למרות  במליאה,  להצבעה  קנאביס 
השורא החליטה להתנגד לחקיקה ומנעה מאיתה את 
הרוב הנדרש. השכל המתוסכלת ניסתה לתפוס את 
האופוזיציה ברגע של חולשה וחוסר נוכחות, אולם 
נדחתה, כשאחריה  והצעת החוק  התקווה התבדתה 
של  זהות  מוצמדות  חוק  הצעות  שתי  גם  נופלות 

חברים אחרים בקואליציה.
מובהק  דגל  ומהווה  בנפשה  שהנושא  השכל, 
רשמי  באופן  המרמור  את  אמנם  הפנתה  שלה, 
כלפי חלק מחברי הליכוד, שתומכים לדבריהם באי 
ההפללה, אך התנגדו להצעת החוק שלה. אולם גם 
היא מודעת היטב למצבה של הקואליציה, בה עבאס 
האחרונה  המילה  את  שאומר  ומי  הטון  נותן  הוא 
לשבט או לחסד, גם בנושא בו הוא חתום על הסכם 
הדרך  את  שעשתה  מי  אם  נתפלא  בל  קואליציוני. 
הדרך  את  תחפש   – סער  של  לזרועותיו  מהליכוד 

בחזרה.

טרם תשקע השמש
כפי שדיווחנו כאן בשבועיים האחרונים, הקרבות 
עליזה  העיר  ראשת  בין  שמש  בבית  המתקדמים 
בלוך ובין מרבית חברי הקואליציה, כמו גם מעמדה 
המעורער של ראשת העיר חיפה עינת קליש רותם, 
וחוסר שביעות הרצון של הנציגות החרדית בערים 
לקראת  מוקדמת  להיערכות  מובילים  נוספות, 
שייערכו  המקומיות,  לרשויות  הבאות  הבחירות 

בפועל בעוד כשנתיים ומחצה.
זה מוקדם כמובן להציג מסקנות ושמות,  בשלב 

אולם כבר עתה ברור כי הנציגות החרדית לא תוכל 
חיכוכים  ומתוך  בפזיזות  להרשות לעצמה להתנהל 
פנימיים אינסופיים, כפי שהיה בבחירות האחרונות. 
בסבירות גבוהה, נצפה בניסיונות של ראשי הסיעות 
ולחלוקת  במישור הארצי להגיע להבנות מקדימות 

העוגה בין כולם.
איחוד  אלעד,  של  עתידה  שאלת  הפרק:  על 
בחיפה,  המנצח  הסוס  בחירת  שמש,  בבית  כוחות 
איחוד מחודש של הרשימות האשכנזיות בירושלים 
ועוד. ככלל, למעט מעמדו היציב של יעקב גוטרמן 
במזרח  היחיד  המועמד  אולי   - עילית  במודיעין 
עיר  כל  כמעט   - בו  מתקנא  אסד  שאפילו  התיכון 
חרדית או כזו שיש בה קהילה גדולה, תבחן מחדש 

את יחסי הכוחות ותעלה על שולחן המשא ומתן.
מצביע  האחרון,  בעשור  שהופקו  הלקחים  אחד 
להתלהב  שלא  נוטים  מקומיים  שתושבים  כך  על 
האחרון  אם  אף  מיובא,  מועמד  עבור  מהצבעה 
יזכה לתמיכה רבנית נלהבת. משכך, אחד האתגרים 

ראשי  של  לפתחם  הניצבים  הגדולים 
המפלגות, הוא הגעה להסכמה מהירה 
והתפקידים  הכוחות  לחלוקת  באשר 
שיספיק  כדי  שמש,  בבית  העתידית 
מועמד  לבנות  שנותר  הזמן  להם 
ולהתייצב  העיר  לראשות  מוסכם 
אין  זו,  לשעה  נכון  שכן  מאחוריו, 
בקרב  דיה  מובהקת  דמות  עדיין 
שעשויה  כזו  בעיר,  החרדים  הנציגים 
לסחוף אחריה את כלל הציבור החרדי 

בבית שמש ולנצח.
מציגה  ישראל  אגודת  אחד,  מצד 
סגן  כמו  יותר,  דומיננטיים  שמות 
מצד  גולדברג.  שמעון  העיר  ראש 
שני, דגל התורה היא הסיעה הגדולה 
והחזקה ביותר בעיר, ולא סביר שהיא 
תוותר גם הפעם לטובת מועמד שלא 
מטעמה, כפי שנהגה במשה אבוטבול 
יצטרכו  ב'דגל'  האחרונות.  בבחירות 
אופציות:  משלוש  אחת  לבחור 
העיר  ראשות  את  לתת  הראשונה, 
לערים  בתמורה  ל'אגודה'  שמש  בית 
אחרות ולתפקידים משמעותיים בבית 

שמש גופא. השנייה, להצניח מועמד חיצוני מקרב 
הכוכבים המוניציפאליים של המפלגה. והשלישית, 
ולקדם את אחד מחברי המועצה המקומיים  לבנות 
מטעם 'דגל התורה' כמועמד מוביל לראשות העיר.

בכל שלוש האפשרויות, מוטב יהיה אם ההחלטה 
הן משום שסחר מכר  תתקבל כבר בשנה הקרובה. 
פוליטי עשוי לקחת זמן, הן משום שמועמד מבחוץ 
צריך להקדים ולהתגורר בעיר כדי שיוכל להתמודד 
והן משום שבניית מותג מחודש לא נעשית בן  בה 

לילה, והיא דורשת השקעה, זמן וממון ממושכים.

אחרי 3 שנים, התקציב יוצא לדרך מלאת מהמורות. ישיבת הממשלה | צילום: אריה לייב אברמס

מישהו מהם סימן את שאשא 
ביטון ככזו שמביאה נזק תדמיתי 

יתר על המידה לממשלה, ואולי 
גם כמי שנוטה להפגין עודף 

עצמאות ודעתנות, והוא החליט 
לשגר לעברה יריית אזהרה 

מהדהדת. לפיכך, אם השרה לא 
תתיישר במהרה – אנחנו צפויים 

לשמוע על "לחצים" להדחתה או 
החלשתה. אם כי במקרה הזה, 
לכל הפחות בסוגיית החיסונים, 

לשאשא ביטון יש בהחלט 'אשם 
תורם' למהלך
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חובה קדושה להתחסן במנה השלישית

מאת: יחיאל חן

ה' ממשיכים לקיים את  ציבור היראים לדבר 
הוראת גדולי ישראל ומקיימים את ההשתדלות 
הזכאים  והמבוגרים  לרפואה,  המקסימאלית 
במנה  להתחסן  בהמוניהם  מגיעים  מבניהם, 

השלישית לקורונה.
בין הפוקדים הרבים את מתחם החיסונים של 
מאוחדת בירושלים היו גם רבנים וראשי ישיבות 
הגר"ד  מיר,  ישיבת  אזרחי מראשי  הגר"י  ובהם 

יוסף חבר מועצת חכמי התורה ועוד.
בעת ביקורו של הגר"י אזרחי מראשי ישיבת 
מיר במתחם החיסונים של מאוחדת והתחסנותו 
הוא אמר כי "יש הכרת טובה למאוחדת שעושים 
אסור  הציבור.  למען  בכל מה שניתן  משתדלים 

לשכוח להכיר טובה. כתוב שמי שכופר בטובתו 
של חברו, סופו שכופר בטובתו של הקב"ה, אבל 
אינני יכול למנות את כל מי שחייבים לו טובה, 
אני  הזה  לעניין  גם  גרם  שהוא  שיודע  אחד  כל 

מכיר לו טובה".
משמעיים  חד  בדברים  הוסיף  אזרחי  הגר"י 
וקרא לציבור להתחסן. "לא להתחסן זה כפיות 
לכל  קורא  אני  לכן  להקב"ה.  ושלום  חס  טובה 
נותן  הקב"ה  אם  ויתחסן.  שיבוא  ואחד  אחד 
אפשרות הוא שולח את הרפואה, אסור לבעוט 
בתורתו של הקב"ה. כל אחד ואחד שיכול ויש לו 

אפשרות, מוטל עליו חיוב להתחסן".
התורה,  חכמי  מועצת  חבר  יוסף,  הגר"ד 
שקיבל אף את החיסון השלישי במאוחדת קרא 
לציבור לצאת ולהתחסן. "חובה קדושה על כל 

ללכת   - להתחסן  לו  ממליצים  אחד שהרופאים 
שהרופאים  מה  שלישי,  שני,  ראשון,  להתחסן. 
של  קדוש  ציווי  זה  לעשות,  כך  עלינו  אומרים 

התורה שלנו".
עד עתה התחסנו למעלה מ-7,000 מלקוחות 
מלקוחות   33% ולמעשה  הזכאים,  מאוחדת 
כבר  השלישית  למנה  זכאים  אשר  מאוחדת 
התחסנו או קבעו תור להתחסן. החיסונים ניתנים 
שפועלים  מאוחדת  של  חיסון  מוקדי  ב-154 
עד  חלקם  מורחבות,  בשעות  הארץ  ברחבי 
לציבור  לאפשר  מנת  על  בערב,   22:00 השעה 

נגישות וזמינות.
את  לפתוח  הראשונה  הקופה  היתה  מאוחדת 
האפשרות לזמן תורים לחיסון כבר ביום חמישי, 

וחיסנה מאות מבוטחים ביום שישי.

מבוטחים מעל גיל 60 העומדים בקריטריונים 
ידי משרד הבריאות: חוסנו במנה  שהוגדרו על 
השניה לפני למעלה מ- 5 חודשים ולא מוגדרים 
יכולה  זו  אוכלוסייה  מאומתים.  או  כמחלימים 
להיכנס כבר עכשיו להזמין תור לחיסון, ובקרוב 
יעודכנו הלקוחות על הזכאות ודרכי זימון תורים 

גם במתן הודעה אישית.
החרדי  המגזר  מנהל  ברים  משה  הרב 
במאוחדת: "מאוחדת נרתמת למאמץ לבלום את 
ההתפשטות ודואגת להתאים את השירות למגזר 
רחבה  ופריסה  נוחות  בשעות  בזמינות  החרדי  
עדים  אנו  חיים  לאורח  ובהתאמה  נקודות  של 
הבאים  תורה  וגדולי  רבנים  של  רבות  לפניות 
להתחסן וקוראים לציבור להתחסן ובעז"ה נזכה 

לחגוג את החגים הבעל"ט ברוגע ובשמחה".

הגר"י אזרחי מראשי ישיבת מיר לאחר שחוסן במנה השלישית: "לא להתחסן זו כפיות טובה חס ושלום להקב"ה. לכן אני קורא לכל אחד ואחד שיבוא ויתחסן" ⋅ הגר"ד יוסף, חבר מועצת 
חכמי התורה, שקיבל אף את החיסון השלישי במאוחדת: "חובה קדושה על כל אחד שהרופאים ממליצים לו להתחסן - ללכת להתחסן" ⋅ הרב משה ברים מנהל המגזר החרדי במאוחדת: 

"מאוחדת נרתמת למאמץ לבלום את ההתפשטות ודואגת להתאים את השירות למגזר החרדי בזמינות בשעות נוחות ופריסה רחבה של נקודות ובהתאמה לאורח חיים"

גדולי ישראל הנמנים על לקוחות מאוחדת התחסנו במנה השלישית:

עשה למען יתומים ואלמנות
מאת: יחיאל חן

מזעזעים  אסונות  אירעו  האחרונים  בשבועות 
והביאו  לב,  כל  שקרעו  אנושיות  וטרגדיות 
היתומים  למשפחת  יתומים   39 של  לצירופם 
בארגון 'זה לזה' העוטף אותם בתמיכה וסיוע בכל 

הנדרש. 
במיוחד,  לב  וקורע  קשה  היה  המקרים  אחד 
בציבור  החשובות  המשפחות  אחת  אב  כאשר 
החרדי פטר בדמי ימיו לאחר מחלה קשה ביותר, 
עליה  המשענת  נשארו ללא  המשפחה  כשבני 

סמכו וללא סביבה משפחתית תומכת. 
הקורה  לעובי  שנכנסים  לזה'  'זה  ארגון  ראשי 
במקרה  מדובר  כי  מיד  זיהו  שכזה,  מקרה  בכל 
כואב במיוחד, וקיימו התייעצויות, בהם עם גדולי 
הלכתית,  התייעצות  בתום  להם  שהורו  ישראל, 
לפעילויות  היתומה  המשפחה  ילדי  את  להוציא 
האחרונים,  בשבועיים  שהתקיימו  האטרקטיביות 

זאת למרות הסמיכות למועד השבעה והפטירה. 
הראשונה שהצטרפו  להם הפעם  שזו  הילדים, 
עצמם  מצאו  והיתמות,  השכול  למשפחת 
עמוסי  במחנות  הארגון  בפעילויות  משתתפים 
פעילות שהתקיימו בנפרד לבנים ולבנות, יחד עם 
וחיזוק  עידוד  ויתומות, שם שאבו  יתומים  מאות 
גדול, בראותם את שאר היתומים כשהם מצליחים 
להתמודד עם האתגרים הקשים, לא מעט, הודות 
והמייסדת  לזה  זה  ארגון  של  העוטפת  לתמיכה 
הם  אף  עטפו  המדריכים  צוות  רוטנברג.  הרבנית 

להם  ואפשרו  החדשים  היתומים  את  במיוחד 
רגעים של אושר בים הדמעות והשכול הטריים. 

'מאז הפטירה הקשה לא הכרנו את הילדים, הם 
לא הסכימו לצאת ממפתן הבית, הסתגרו ונשארו 
אחרי  הילדים  את  לראות  תומך,  וגב  מענה  ללא 

ילדים חדשים.  זה לראות  'זה לזה'  הפעילות של 
ילדים עם בטחון, גב וחיוך שכבר זמן רב לא נראה 
על פניהם' תיאר אחד מהקהילה שמעורב במקרה 

הקשה
"בין  לזה:  זה  מנכ"ל  הולס  שמואל  הרב 

המקרים המזעזעים שהגיעו לטיפולנו בשבועיים 
האחרונים , היה מקרה מזעזע במיוחד. את החלל 
שלנו  השליחות  אבל  למלא  נוכל  לא  לעולם 
ולתמוך  הילדים  את  וללוות  לעטוף  היא  בארגון 
את  ולתת  הקשה  בשעתם  המשפחות  ובבני  בהם 
החיוך  את  אלו.  לראות  קשים  למקרים  המענה 
הוא  האלה,  הילדים  של  בעיניים  התקווה  ואת 
הפעילות  ומשמעות  את נחיצות  להבין  הנותן 

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

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, 
הלימודי  היתומים בתחום  את  מומחים שמלווים 
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.

בהוראת גדו"י: יתומים טריים שאבדו את היקר להם מכל השתתפו בפעילויות הקיץ של 'זה לזה'  הרב שמואל הולס מנכ"ל זה לזה: "בין המקרים 
המזעזעים שהגיעו לטיפולנו בשבועיים האחרונים, היה מקרה מזעזע במיוחד. את החלל לעולם לא נוכל למלא אבל השליחות שלנו בארגון היא לעטוף 

וללוות את הילדים ולתמוך בהם ובבני המשפחות בשעתם הקשה ולתת את המענה למקרים קשים אלו"

 ילדי זה לזה בביקור אצל הגר"ש שטינמן 



17 בחולון בת ים כ"ז אב תשפ"א 5/8/21

                                    

כאשר אדם לוקה בקמצנות שמקשה עליו לפתוח את הלב ואת היד 
לטובת הזולת, נותנת לו התורה עיצה – תתחיל בקטן.

"נתון", לעני משהו סמלי. זה אמנם עולה לך בבריאות, אבל זה 
משחרר לך גרם קמצנות מהלב. עכשיו השלב הבא: "תתן לו" – עוד 

משהו קטן. וככל שתתרגל לתת יותר, תגלה לפתע שהקמצנות 
נעלמת ובמקומה נרכשת נדיבות לב. "ולא ירע לבבך", מציירת לך 

התורה כיצד ייראה קורס האימון האישי שלך, "בתתך לו".

מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

השפעת היחיד על הכלל

 ְּבָרָכה ַהּיוֹם  ִלְפֵניֶכם  נֵֹתן  ָאנִֹכי  "ְרֵאה 
ּוְקָלָלה" )דברים יא, כו(

"ְרֵאה  יחיד-  בלשון  התורה  פותחת  בתחילה 
"נֵֹתן  רבים  בלשון  ממשיכה  ואילו  ָאנִֹכי", 
ִלְפֵניֶכם", ובא ללמדנו בכך שפעולתו של היחיד 
שאמרו  וכפי  כולו.  הכלל  על  ומשפיע  פועלת 
רבותינו )קידושין מ ע"א-ע"ב( העולם נידון אחר 
אחת  מצוה  עשה  רובו,  אחר  נידון  והיחיד  רובו 
- אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף 
זכות, עבר עבירה אחת - אוי לו שהכריע את עצמו 

ואת כל העולם לכף חובה.
בלבד,  ועולמו  עצמו  על  משפיע  אינו  היחיד 
אלא על העולם כולו, לטוב ולמוטב, וזהו שאמר 
שלמה בחכמתו )קהלת ט, יח( ְוחוֶֹטא ֶאָחד ְיַאֵּבד 
טוָֹבה ַהְרֵּבה, חוטא אחד יאבד טובה לכל העולם 
מכל  איבד  זה  שחטא  יחידי  חטא  בשביל  כולו, 

העולם טובה הרבה. 
לכן פתחה התורה בלשון יחיד, לרמז- "ְרֵאה", 
משפיע  הנך  ִלְפֵניֶכם",  נֵֹתן  "ָאנִֹכי  היחיד,  אתה 

וקובע על העולם כולו. 
במשל  יוחאי  בר  שמעון  רבי  זאת  והסביר 
נפלא לספינה שהייתה מהלכת בלב ים וכל אחד 
מהסוחרים התמקם בחדר שניתן לו בספינה, כפי 
התשלום ששילם, כמובן. לאחד הסוחרים לא היה 
כסף דיו כדי לקנות חדר מפואר במרומי הספינה, 
הספינה,  בתחתית  קטן  חדר  לקנות  נאלץ  ולכן 
ובמהלך ההפלגה לקח פטיש ואיזמל והחל להכות 
בקרקעית הספינה כדי להבחין ולצפות בדגי הים. 
הגדולות  הפטיש  דפיקות  את  הסוחרים  שמעו 
את  ראו  ולהפתעתם  מקורו,  את  לגלות  ומיהרו 
בקרקעית  ובאיזמל  בפטיש  שמכה  סוחר  אותו 
מעשיו,  לפשר  ושאלו  עליו  רעמו  מיד  הספינה, 
ולתומו השיב להם שעושה חור בקרקעית הספינה 
כדי לצפות בדגי הים, והוסיף שעושה זאת בחדרו 
הפרטי אשר השכיר בכספו המלא ולכן אין להם 

לעצור בעדו. 
"אם  הסוחרים,  השיבוהו  שבעולם"  "שוטה 
הספינה  כל  המים,  ויכנסו  בחדרך  חור  תעשה 
ספינה,  באותה  נמצאים  שכולנו  כיון  תטבע, 
והמים לא יבדילו בין חדר פלוני לחדר אלמוני". 
קשרו הסחורים את ידיו ועצרו בעדו מלבצע את 

זממו. 
נמצאים  ישראל  עם  כל  והנמשל,  המשל,  זה 
יש את  ויחיד  יחיד  ועל אף שלכל  בספינה אחת, 
ביתו הפרטי ומקום עבודתו, עליו לדעת שקשור 
הברכה  השפע  על  ומשפיע  האומה  לכלל  הוא 
ישראל  כל  ולכן  במעשיו.  לה  שינתן  והטובה 
לאדם  ואין  ע"ב(,  כז  )סנהדרין  לזה  זה  ערבים 
לפטור עצמו במעשיו הטובים בלבד, אלא צריך 
להשתדל שגם השני יעשה מצוות וימנע מעשיית 

העבירות, כיון שכולנו נמצאים באותה ספינה.
•••

ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל

הברכה  את  התורה  תולה  הפרשה  בהמשך 
והקללה בשמיעה, "ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל 
ִתְׁשְמעּו"  ֹלא  ִאם  ְוַהְּקָלָלה  אלוקיכם...  ה'  ִמְצוֹת 
שבברכות  ביניהם,  יש  חילוק  אך  כז-כח(,  )שם, 
אלוקיכם"  ה'  ִמְצוֹת  ֶאל  ִּתְׁשְמעּו  "ֲאֶׁשר  רק  נאמר 
בקללה  ואילו  והטובה,  הברכה  מובטח  אז  וכבר 
עשיית  גם  אלא  בלבד,  השמיעה  אי  מספיק  אין 
ה'  ִמְצוֹת  ֶאל  ִתְׁשְמעּו  ֹלא  ִאם  "ְוַהְּקָלָלה  מעשה, 
ֱאֹלֵהיֶכם ְוַסְרֶּתם ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם 
ע"א(  מ  )קידושין  רבותינו  שאמרו  וכפי  ַהּיוֹם", 
ואילו  למעשה,  הקב"ה מצרפה  טובה  שמחשבה 
מצרפה  הוא  ברוך  הקדוש  אין  רעה  מחשבה 

למעשה. 

ַהְּבָרָכה  "ֶאת  תורה,  דברי  לשמוע  שבא  אדם 
התורה  בדברי  השמיעה  עצם  ִּתְׁשְמעּו"-  ֲאֶׁשר 
שפע  לאדם  ומעניקה  פעולתה,  את  פועלת  כבר 
ברכה וטובה. ולכן הדבר הראשי והמרכזי שעלינו 
דברי  את  להשמיע  הוא  בדורנו  וליזום  לפעול 
אם  אפילו  ישראל.  בית  המון  כל  אצל  התורה 
בתחילה לא ייקימו, עצם השמיעה תשפיע טובה 
מאחינו  רבים  בדורנו  העגומה  במציאות  וברכה. 
בית ישראל אינם יודעים דבר וחצי דבר מתורתנו 
הקדושה, לפני כמה שנים שאלו את אחד מאישי 
הציבור שאלה פשוטה שכל ילד שר אותה בליל 
פסח, כמה אבות יש לעם ישראל, אך גם את זאת 
לא ידע וענה שיש ארבעה אבות.. ְוַעל ַאְרָּבָעה ֹלא 

ֲאִׁשיֶבּנּו )עמוס א, ד(. 
לתופרת  שתחי'  הרבנית  הלכה  אחת  ופעם 
ניסתה  אגב  ובדרך  לה שמלה,  מנת שתתפור  על 
השבת.  שמירת  בעניין  ליבה  על  ולדבר  לקרבה 
ככה,  אותי  תראי  "אל  ואמרה  התופרת  השיבה 
לבשל  לא  ומשתדלת  מסורתית,  אשה  דוקא  אני 
למעט  כדי  בצמצום..".  רק  אלא  בשבת,  הרבה 
והאזנה  שמיעה  מחוסר  נובע  וזה  בשיעורים.. 
ְוָכל  נַֹעם  ַדְרֵכי  ְּדָרֶכיָה  הקדושה,  התורה  לדברי 
ירגיש  זאת  אך  יז(,  ג,  )משלי  ָׁשלוֹם  ְנִתיבוֶֹתיָה 
לשמוע  לבא  הצעד  את  יעשה  אם  רק  האדם 
ה'  טוֹב  ִּכי  ּוְראּו  ַטֲעמּו  הנפלא,  מטעמה  ולטעום 
)תהילים לד, ט(. "ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו", הכל 
ימצא בעצם השמיעה, דברי התורה שאדם שומע 
לה'  אותו  ומדביקים  מזככים,  מקדשים,  ומאזין 

יתברך.

•••
הרחמים  הקדושים-חודש  לימים  אנו  נכנסים 
ְלדוִֹדי  ֲאִני  ה'גיע,  א'לול  ר'אה  ראה-  והסליחות, 
ְודוִֹדי ִלי )שיר השירים ו, ג(, אני אצל המלך, אני 
דודי  לדודי,  אני  איתי,  נמצא  והמלך  המלך,  עם 
לי, בחודש הקדוש הזה נכנסים לסוג של מלכות, 
ישראל  א(,  יד,  )דברים  אלוקיכם  לה'  ַאֶּתם  ָּבִנים 

בני מלכים )שבת סז ע"א(.
כשהמלך נמצא איתנו סדר ההנהגה הוא אחרת, 
הדיבורים לא אותם דיבורים, והמעשים לא אותם 
ולימוד  תפילות  אותם  לא  התפילות  מעשים, 
התורה אינו אותו לימוד תורה, איננו יכולים לבוא 
עם אותם הנהגות שהתנהגו קודם לכן, בחודש זה 
נכנסים אנו להיות בני מלכים, עכשיו צריך לדבר 
כמו בן מלך, להיזהר בכל מילה ומילה שמוציאים 
באמצע  להפסיק  ולא  בהתמדה  ללמוד  מהפה, 
שהמלך  כיון  הלב,  מעומק  ולהתפלל  הלימוד, 

נמצא איתנו. 
ישנם בני אדם שממתינים ואינם שבים בתחילת 
השנה,  ראש  עד  זמן  עוד  שיש  בטענה  אלול 
"כשנכנס לחודש תשרי שמזלו מאוזניים-משפט, 
נחזור..", אך אין זה נכון, צריכים לנצל את הימים 
הגדולים שניתנו לנו בחודש אלול כבר מתחילתם, 
רבותינו  במאמר  המפרשים  זאת  רמזו  ורמז 
ארי  אחרי  ע"ב(  יח  עירובין  ע"א,  סא  )ברכות 
ומעשים  ולא אחרי אשה, מוטב לחזור בתשובה 
טובים אחרי חודש אב שמזלו מזל אריה, מלשוב 
בתשובה אחר חודש אלול שמזלו בתולה )אשה(. 
כדאי לו לאדם לשוב בתשובה "אחרי ארי"-לאחר 
חודש אב )ר"ת- א'לול ב'א(, "ולא אחרי אשה"- 

לאחר חודש אלול. 
יכנס  והסליחות  הרחמים  שחודש  רצון  יהי 
בישועה  לראות  ונזכה  ולברכה  לטובה  עלינו 

השלימה בקרוב, אמן. 

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

ולא ירע לבבך
התורה מצווה בפרשתנו את מצות "שמיטת כספים". אם אדם הלווה 
לחברו והלווה לא החזיר את ההלוואה עד סוף שנת השמיטה החוב 
יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה לה'" )דברים  מבוטל. "לא 
ט"ו, ב'(. ואז מזהירה התורה: "הישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלייעל, לאמור 
קרבה שנת  השבע שנת השמיטה ורעה עינך באחיך האביון" )שם, ט'(. חלילה 
והשביעית  חובו  את  לו  יחזיר  לא  שמא  לעני  הלוואה  מלתת  לחשוש  לעשיר 
תשמט את החוב. אלא "נתון תתן לו", מצווה התורה, "ולא ירע לבבך בתתך לו. 

כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך".
לכאורה, לצוות על הנתינה הדבר הוא אפשרי שהרי זהו מעשה טכני. אולם 
כיצד שייך לצוות "ולא ירע לבבך בתתך לו", הלוא למרות הברכה המובטחת, 
כשאדם עדיין אינו בדרגת ביטחון גבוהה, אם מכריחים אותו לתת, זה עושה לו 

רע בלב?
היה זה בעת מסעו של הרה"ק רבי וולף מסטריקוב זי"ע, כשעצר ללינת לילה 
בבית אחד מחסידיו מתושבי האזור. השולחן היה ערוך במאכלי חלב בשפע רב, 
ובעל הבית עמד הכן לשרת את הרבי בכל מאודו. הרבי נטל את ידיו וטעם מעט 
מכל מאכל, אך בחמאה לא נגע. וכך אמר: "אם אין נותנים לי ברצון", מיאן 

הרבי, "אינני לוקח".
החסיד נחרד. הרי את כל אשר לו יתן אם רק ייאות הרבי לקחת ממנו. הבין 
החסיד שדברים בגו ואץ אל המטבח. הוא פנה אל רעייתו ושאל האם חלילה 

ישנה בעיה עם החמאה?
את  השיב  הבעל  האשה.  שאלה  החמאה?"  על  דווקא  שואל  אתה  "מדוע 

שאמר הרבי בלי להחסיר מילה.
"ממש רוח הקודש!" נבוכה הרעייה. "כשהכנתי את החמאה חתכתי ממנה 
חתיכה קטנה ורק אותה נתתי לרבי. אולם החלטתי שחתיכה זו קטנה היא, שמא 
כדאי להוסיף לכבוד הרבי עוד חתיכה. הנחתי את הסכין על גוש החמאה שנית 
וחתכתי עוד חתיכה. אולם החלטתי שאף חתיכה זו אינה מספקת ועלי להוסיף 

עוד. הרבי ברוח קודשו הרגיש בכך וסירב לאכול ממנה"...
החסיד שב אל רבו והתנצל. אף הפטיר באוזני הנוכחים שרוח הקודש דיברה 

מגרונו של הרבי.
"אין זו רוח הקודש כלל ועיקר", חייך הרבי מסטריקוב והצביע על הצלחת, 
בתוכה נחו מספר גושים חתוכים זה לצד זה. "כשראיתי שלא חתכו חתיכה אחת 
שלמה מן החמאה, אלא חתיכות קטנות, ואיש הרי לא נגע בצלחת עד שאקח 
ממנה – הבנתי שהתחולל כאן מאבק פנימי 'כמה לתת?' 'כמה לחתוך?'" – ואם 

אין נותנים לי ברצון, שב הרבי וסיכם, "אינני לוקח"...
לשון  את  ביאר  צובא,  לניאדו מארם  רבי שמואל  לגאון  'כלי חמדה'  בספר 
הפסוק כך: כאשר אדם לוקה בקמצנות שמקשה עליו לפתוח את הלב ואת היד 

לטובת הזולת, נותנת לו התורה עיצה – תתחיל בקטן.
"נתון", לעני משהו סמלי. זה אמנם עולה לך בבריאות, אבל זה משחרר לך 
וככל  קטן.  משהו  עוד   – לו"  "תתן  הבא:  השלב  עכשיו  מהלב.  קמצנות  גרם 
שתתרגל לתת יותר, תגלה לפתע שהקמצנות נעלמת ובמקומה נרכשת נדיבות 
לב. "ולא ירע לבבך", מציירת לך התורה כיצד ייראה קורס האימון האישי שלך, 

"בתתך לו". 
בזכות מאמציך מובטח לך: "כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך", לא רק 

שלא יישאר לך פחות כי נתת, אלא שהברכה תשרה במעשי ידיך.



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"



כ"ז אב תשפ"א 5/8/21כ"ז אב תשפ"א 5/8/21בחולון בת ים18

חוזרים ללימודים עם איקאה
עם תחילת שנת הלימודים, איקאה מזמינה אתכם להתחדש 

בכל מה שצריך כדי שהשנה שלכם תהיה פורייה ומוצלחת: פינות 
למידה, שולחנות, כסאות ואביזרי ארגון ואחסון

שולחן כתיבה LILLÅSEN במבוק 102X49  ס"מ  695 ₪ 

שולחן כתיבה MICKE לבן 105x50 ס"מ 690 ₪ 

שולחן כתיבה MICKE גוון אלון 105x50ס”מ 495 ₪ 

מנורת עבודה FORSÅ ציפוי ניקל 95 ₪ 

כיסא משרדי LÅNGFJÄLL אפור כהה/לבן 495 ₪ 

כיסא לילדים ÖRFJÄLL לבן/ כחול/ירוק 195 ₪ 

ארון ספרים BILLY לבן 295 ₪ 

כיסא מסתובב ELDBERGET/MALSKÄR שחור 195 ₪ 

רשימת הסניפים:

נתניה: רח' גיבורי 
ישראל 1, אזה"ת 

פולג. ראשל"צ: 
רח' היוזמה 1 מרכז 

עסים שורק כביש 
פלמחים. קריית 

אתא: רח' תפוצות 
ישראל )דרך חיפה 

52 קריית אתא(. 
באר שבע: הירדן 24. 
אשתאול: המלאכה 

7, אזה"ת הר טוב.

והופלים ללא סוכר, והביקוש לו צפוי להמשיך ולעלות בשנים 
הקרובות.

אבי פקר, מנכ"ל החברה: "חברת רוקחמן המחזיקה במותג 
הוופלים והעוגיות "מן" היא מהחברות הוותיקות בתחום, מאפיה 
משפחתית שהקים סבי בבני ברק לפני 67 שנים ,בעלת מגוון רחב 

של מוצרים המהווים חלק בלתי נפרד מהווי מהציבור החרדי.   
בחברתנו ממשיכים בכל 
העת ושוקדים על פיתוח 

מוצרים חדשים ומרעננים 
שיוכלו להתאים לכלל 

האוכלוסיות,  ביניהם חולי 
סכרת ומוגבלים בצריכת 

סוכר, תוך הקפדה מלאה 
על מוצרים איכותיים 

ואמיתיים אשר עשויים 
מ100% חומרים טבעיים". 

כל מוצרי מן הינם פרווה ובכשרותם המהודרת של הרב לנדא 
והרב שבח רוזנבלט שליט"א.

קונים מתקשרים וזוכים
ימים אחרונים למבצע הקיץ חסר התקדים ברשת ‘נתיב החסד’

מחירים משתלמים במיוחד לחברי מועדון ‘נתיב החסד’

מבצע הקיץ חסר התקדים של רשת הסופרים ‘נתיב החסד’ 
לקראת סופו ואסור לכם לפספס אותו בשבוע האחרון של 

הפעילות.

רוצים להתחדש עם קורקינט או אופניים, מצלמה משוכללת 
או בכלל טיסה בשמי הארץ? נותר לכם שבוע אחרון בלבד: אז 

קודם כל אתם יכולים ללכת הרבה יותר רחוק ולהתחדש עם רכב 
מפואר וחדיש - אם 

רכשתם ב-199 ₪ 
ומעלה ממוצרי 

החברות המשתתפות 
במבצע אתם 

יכולים לזכות ברכב 
אאוטלנדר 7 מקומות 

מתנה! רק תזכרו 
לשמור את חשבונית 

הקנייה והספח ולהזין 
את הפרטים המלאים 

במערכת הטלפונית.

בנוסף, אם רכשתם ב-99 ₪ ממוצרי החברות המשתתפות 
במבצע, אתם מקבלים כרטיס גירוד שמאפשרות לכם לזכות 

בטיסות בשמי הארץ, אופניים, מצלמות, קורקינט, מכונת 
מדבקות ועוד אלפי פרסים שווים בניידת המבצע.

חברי מועדון? מבצעים מיוחדים בימים שני עד שישי כ”ג-כ”ח 
באב )1-6.8.21(: טופי ממולא 2 ב-17.90 ₪, עוף שלם של 

אחדות בכשרות הרב לנדא ב-19.90 ₪ לק”ג וקפה נמס של 
עלית ב-18.90 ₪.

עדיין לא חברי מועדון של “נתיב החסד”? זה הזמן להצטרף 
למועדון המשתלם ביותר במגזר החרדי ולהתחיל לקנות ברוגע, 
בשפע ובזול. כל המחלקות בנתיב החסד מלאות בשפע מוצרים 

מהחברות המובילות והמובחרות והכי קרוב לבית שלכם.

לפרטים מלאים על מבצע הקיץ הגדול של ‘נתיב החסד’ חייגו 
לטיקטפון: 1599-52-52-52.

כדי להיות מעודכנים ולא לפספס אנחנו ממליצים לכם לעקוב 
אחר הפרסומים לגבי שעות ביקור הניידת בסניף הקרוב לביתכם.

החברות המשתתפות במבצע: תנובה, זוגלובק, חי מוצרי נייר, 
נגה נסטלה, עלית, תפוצ’יפס, דוריטוס, צ’יטוס, ריאו, חסלט, 

אסם, מחלבות גד, מיה, יפאורה, בלדי, טרה, יקבי כרמל, טמפו, 
הנמל, ארזה, ברמן, מעולה, מולט, האגיס וטיטולים, בייביסיטר, 

סימילאק וסנו.

בני ברק: רופא נוכרי יעניק שירות 
במהלך השבתות במרכז הרפואי 

של לאומית שירותי בריאות
מדובר בהתרחבות של ממש בנושא מתן שירות רפואה בשבת על 

ידי רופא נוכרי במוקד הממוקם במרכז הרפואי של לאומית שירותי 
בריאות ברחוב חזון איש 89 בעיר  בלאומית שירותי בריאות 

אומרים כי, "ראינו את הצורך להוסיף רופא נוכרי שיעניק שירות 
בשבתות, מדובר בבשורה של ממש ואנו מברכים על כך"

 בלאומית שירותי בריאות בישרו במהלך הימים האחרונים כי 
החל מהשבת הקרובה הם מרחבים את מתן השירות בשבתות 

וחגים על ידי רופא נוכרי בעיר בני ברק.

מדובר בהתרחבות של ממש בנושא מתן שירות רפואה בשבת 
על ידי רופא נוכרי במוקד 

הממוקם במרכז הרפואי של 
לאומית שירותי בריאות ברחוב 

חזון איש 89 בבני ברק.

 על פי הודעת לאומית שירותי 
בריאות המוקד יפעל בימי שישי בשעות: 18:00 עד 24:00 וביום 

השבת מהשעה 10:00 בבוקר ועד 19:00 בערב.

 מדובר בבשורה של ממש לעשרות אלפי לקוחות לאומית 
המתגוררים בעיר בני ברק שמעתה ואילך ייהנו מהשירות 

המקצועי של רופא נוכרי גם במהלך שבתות.

 בלאומית שירותי בריאות אומרים כי, "ראינו את הצורך להוסיף 
רופא נוכרי שיעניק שירות בשבתות, מדובר בבשורה של ממש 

ואנו מברכים על כך. אנו בלאומית נמשיך להוביל את הקו של 
מתן שירות איכותי מקצועי ומהיר".

רוצים להתחדש עם רכב מפואר? נותרו 
לכם ימים בודדים למבצע ב’ברכל טוב’

על רקע החופש הגדול ולקראת תחילת שנת הלימודים מבצעי 
“קנית נהנית” ייחודים על מגוון מוצרי חופשה וחזרה ללימודים 

מבצע הקיץ חסר התקדים של רשת ‘ברכל טוב’ לקראת סופו 
ואסור לכם לפספס אותו בשבוע האחרון של הפעילות.

על רקע החופש הגדול ולקראת תחילת שנת הלימודים מבצעי 
“קנית נהנית” ייחודים: גלגליות סיליקון ב-19.90 ₪, בקבוק 

קרחון 2 ב-10 ₪, דפדפות A4 ב-9.90 ₪, מארז מחברות ב-7.90 
₪ ונייר צילום A4 ב-13.90 ₪.

רוצים להתחדש עם רכב מפואר וחדיש? נותר לכם שבוע 
אחרון בלבד: אם 

רכשתם ב-199 ₪ 
ומעלה ממוצרי החברות 

המשתתפות במבצע 
אתם יכולים לזכות ברכב 

אאוטלנדר 7 מקומות 
מתנה! רק תזכרו לשמור 

את חשבונית הקנייה 
והספח ולהזין את 

הפרטים המלאים במערכת הטלפונית.

בנוסף, אם רכשתם ב-99 ₪ ממוצרי החברות המשתתפות 
במבצע, אתם מקבלים כרטיס גירוד שמאפשרות לכם לזכות 

בטיסות בשמי הארץ, אופניים, מצלמות, קורקינט, מכונת 
מדבקות ועוד אלפי פרסים שווים בניידת המבצע.

לפרטים מלאים חייגו לטיקטפון: 1599-52-52-52.

כדי להיות מעודכנים ולא לפספס אנחנו ממליצים לכם לעקוב 
אחר הפרסומים לגבי שעות ביקור הניידת בסניף הקרוב לביתכם.

החברות המשתתפות במבצע: תנובה, זוגלובק, חי מוצרי נייר, 
נגה נסטלה, עלית, תפוצ’יפס, דוריטוס, צ’יטוס, ריאו, חסלט, 

אינפורמטיבי
***

*

חדש מתנובה:

מאגדת יופלה טיוב להקפאה
ופתיתי טל העמק בסגנון אמנטל

הקיץ הביא עמו השקת שני מוצרים חדשים של תנובה בכשרות 
מהודרת של בד"צ ועדת מהדרין.

המוצר האהוב, מאגדת יופלה טיוב להקפאה חוזר למדפים 
במהדורה קיצית! 

המאגדת מכילה 6 יחידות )58 גר' 
ליחידה( של טיוב יוגורט במרקם 

חלק ובטעם תות-בננה, הטעם 
האהוב כל כך על ילדים. מומלץ 

לאכילה לאחר 6 שעות במקפיא. 
הילדים יאהבו את זה!

המוצר החדש השני, שהושק אף 
הוא לאחרונה - פתיתי טל העמק בסגנון אמנטל 32% שומן, 

באריזה של 200 גר'. הסידרה הקלאסית של גבינת טל העמק, 
כבשה את מקומה במקרר המשפחתי בזכות טעמה המשובח. 

עכשיו, לראשונה, גבינת טל העמק נכנסת לעולם הפתיתים.

הפתיתים מתאימים למגוון שימושים ובהם – אפייה, בישול, 
מילוי מאפים או התכה מעל מאפה.

מומלץ בחום. 200 מעלות
סדרת הקמחים האיכותיים של רובינפלד מעניקה אפייה 

ייחודית למאפים אווריריים, בריאים וטעימים יותר יחד עם 
חוויה כיפית ומגבשת לכל המשפחה

ימי הקיץ והחופשה השנתית מאפשרים למשפחה להיות יחד 
וליהנות מחוויות משותפות. כשחם בחוץ פעילות משותפת 

בבית הממוזג והנעים מעניקה למשפחה זמני איכות, בין 
השאר גם בימי שישי הארוכים בהכנות לשבת. זה לא סוד 

שאחת התופעות שהתרחבו משמעותית, בשנה האחרונה 
בפרט ובשנים האחרונות בכלל, זו האפייה הביתית, לרוב לכבוד 

שבת.

סדרת הקמחים האיכותיים של רובינפלד כוללת מגוון רחב של 
קמחים בריאותיים וביניהם 

הלהיט של השנים האחרונות 
בעולם האפיה הבריאה – קמח 

כוסמין 80%. השימוש בקמח 
80% של רובינפלד מספק 

פתרון מצוין ותוצאה טעימה 
ובעלת מרקם ייחודי. הקמח 

נעים, עדין, ונוח לשימוש 
גם לילדים בתהליך האפיה, 

וכמובן התוצאה נפלאה. 
מומלץ להשתמש  במשפר האפיה של רובינפלד כמוצר 

משלים. שילוב של כף משפר האפייה הייחודי של רובינפלד לכל 
ק"ג קמח, מעניק אווריריות, מרקם מעולה, טעם נהדר, טריות 

וכן איכות מקסימלית לאלסטיות הבצק. הילדים בטוח ייהנו.

אתם מוזמנים להתאסף יחד כל המשפחה, עם הקמחים של 
רובינפלד, לחוות רגעים מאושרים של אפיה ביתית מגבשת, 

וליהנות ממאפים אווריריים, בריאים וטעימים יותר.

בכשרות בד"ץ העדה החרדית. להשיג ברשתות השיווק ונקודות 
מכירה נבחרות.

אסם, מחלבות גד, מיה, יפאורה, בלדי, טרה, יקבי כרמל, טמפו, 
הנמל, ארזה, ברמן, מעולה, מולט, האגיס וטיטולים, בייביסיטר, 

סימילאק וסנו.

מותג הוופלים והעוגיות "מן" ממשיך לקדם 
את מהפכת הסוכר ומוביל עם נתח שוק של 

23% בתחום העוגיות והוופלים ללא סוכר
חברת "רוקחמן" שבבעלותה מותג העוגיות והופלים "מן" 
ממשיכה להעמיק את אחיזתה בקטגוריית המוצרים ללא 

תוספת הסוכר.  בתוך כך, מנתוני חברת המידע השיווקי 
"סטורנקסט" עולה כי בשוק הופלים והעוגיות ללא סוכר בישראל 

נתח השוק של "מן" עלה מ- 16% ל- 23% בשנת 2021. נכון 
להיום, "מן" הינו המותג השני בגודלו בישראל בתחום העוגיות 

תפריט אמצ"ש של גולדיס: 
ליהנות מטעם עשיר כל השבוע

בגולדיס תיהנו מתפריט אמצע-שבוע עם מבחר עשיר של מנות 
לבחירה בכשרות בד"ץ העדה החרדית ● במעדניה של גולדיס 
תמצאו עוד תפריט עשיר של בשרים ועופות, דגים, תוספות, 
מרקים, ממולאים ומתאבנים, אוכל יהודי מסורתי, משקאות, 

קינוחים ועוד

כבר לא צריך לחכות לשבת או לאירוע מיוחד כדי ליהנות 
מהתפריט המשובח של גולדיס: הכירו את תפריט אמצע השבוע 
של גולדיס, מנות טעימות וקלילות לאתנחתא קולינרית בכל יום 

בשבוע, בטעם המיוחד בניצוחו של שף הבית משה קצ'וקי. 

התפריט כולל עשרות סוגי מנות עסקיות בשרים, עופות, דגים, 
פוקצ'ות, כריכים, 

ממולאים, תוספות, 
סלטים, קינוחים, 
שתייה ועוד. ניתן 

להרכיב את תפריט 
אמצע השבוע 

בבחירה אישית, 
לשלב מנות ותוספות 

וליהנות מארוחה 
מושלמת. תוכלו 

לרכוש את תפריט 
אמצ"ש במעדניה של גולדיס, באתר או להזמין משלוח ישיר 

שיגיע עד אליכם עם מנות טריות!

מעדיינת גולדיס, בכשרות בד"ץ העדה החרדית, ממוקמת 
במרכז העיר ברח' עזרת תורה 18 ירושלים ופתוחה בכל ימות 

השבוע בימים א'-ד' בין השעות 11:00-22:00 בימי חמישי 
11:00-24:00 ובימי שישי מהשעה 07:00-15:00.

תפריט אמצע השבוע של גולדיס זמין בימים ראשון עד רביעי 
בין השעות 11:00-22:00. התפריט זמין גם לרכישה אונליין. 

להזמנות )גם בוואצאפ( ומשלוחים התקשרו: 02-6200-100.

זמני ההמתנה בדואר קוצרו: ההגעה 
לסניפי הדואר - רק בהזמנת תור מראש

זמני ההמתנה בדואר יקוצרו. במסגרת שיפור השירות בדואר 
ישראל יש להזמין מראש תור לפני ההגעה לדואר, בדומה 

לקופות החולים ולבנקים. בדואר פיתחו את שירות "תור בקליק", 
המאפשר להזמין תור מראש לפני ההגעה לסניף במגוון דרכים, 
לקבל שירות בתאריך ובשעה הנוחה ללקוחות וליהנות משירות 

מהיר מבלי לחכות 
בתור! ניתן להזמין 

תור בקליק, 
במוקד הטלפוני 

171 באמצעות 
שלוחה ייעודית או 

באמצעות אתר 
הדואר.

בני לוי, סמנכ"ל 
חטיבת הדואר והקמעונאות בדואר ישראל: "כחלק ממהלך 

מקיף שהחברה מבצעת לשיפור השירות, אנו מעודדים הזמנת 
תור מראש בדומה לרבים ממשרדי הממשלה, שתאפשר 

לנו להיערך נכון יותר להגעת הלקוחות ולווסת את העומסים 
בסניפים. כבר כיום מאות יחידות דואר מקבלות לקוחות רק 

בהזמנת תור מראש וראינו בהן ירידה משמעותית בזמני 
ההמתנה. במהלך השנה יתווספו בהדרגה מאות סניפים נוספים 

לשירות 'תור בקליק'". 

במסגרת השירות, שניתן כיום כבר ביותר מ-200 יחידות דואר 
מתוך כ-600, חייבים להזמין תור מראש, עוד לפני ההגעה 

לסניף. כיום כבר 50% מכלל הלקוחות מזמינים תור מראש וזמן 
ההמתנה הממוצע בסניף נמוך מ-10 דקות. כאשר מגיעים 

לסניף פשוט מקישים על כפתור "יש לי תור מוזמן" בעמדת 
זימון התורים, ומתקבלים כמעט ללא המתנה. אז אל תמתינו, 

פשוט תזמינו!

שירות "תור בקליק" ניתן בשורה ארוכה של סניפי הדואר בכל 
רחבי הארץ, בירושלים, חיפה, אשדוד, תל אביב, בני ברק, 

אשקלון, מודיעין ועוד. לקוחות, שהינם זכאים לפטור מעמידה 
בתור, בעלי תעודת "פטור מתור" וכן אזרחים ותיקים מעל גיל 70 

יכולים לגשת לדלפק ללא המתנה מראש.

מחלבת שטראוס משיקה מהדורה נוסטלגית במיוחד 

מחזירה למדפים את 
ה-מעדן של שנות ה-80

מעדן הגולן הושק בשנת 1983, והיה מעדן השוקולד הראשון 
למבוגרים. הוא נמכר 
במשך 20 שנים והפך 

לאחד המותגים 
המזוהים והנוסטלגים 
של מחלבת שטראוס. 
גם אחרי קרוב לעשור 

שהמוצר אינו בחנויות, 
הצרכנים לא שוכחים 

אותו, וממשיכים 
לפנות לשירות 

הצרכנים ולבקש את החזרתו. מאז הושק המעדן מחדש, השיח 
אודותיו לא פוסק במרחב הציבורי. 

המעדן החדש-ישן חוזר למדפים בשני טעמים נוסטלגיים – 
"מעדן הגולן בטעם שוקולד" ו"מעדן הגולן בטעם שוקולד 

מריר", שמושקים עכשיו במהדורה מוגבלת. השקת המעדנים 
הנוסטלגיים מאפשרת התרפקות מהנה על טעמי העבר, 

והצרכנים החדשים יכולים ליהנות מהטעמים המיוחדים שהגיעו 
הישר מהעבר. 

בשטראוס מציינים כי החזרת המעדן האהוב למדפים מגיעה 
על רקע הבקשות הרבות לחזרתו, וכי מדובר במהדורה מוגבלת 

שתספק טעימה נוסטלגית.  

מעדן הגולן הינו בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין 
שליט"א

עולים כיתה עם עינית
ברשת האופטיקה המובילה תמצאו כל מה שצריך כדי להתחיל 

את שנת הלימודים בראש שקט

לפני שעולים כיתה ופותחים את שנת הלימודים החדשה, עינית 
מזמינה אתכם לבצע בדיקות ראייה מקצועיות ולהתאים את 

המשקפיים כדי להתחיל את הלימודים ברגל ימין. 

עינית, רשת האופטיקה המובילה, מזמינה אתכם לכל אחד 
מהסניפים ברחבי הארץ כדי 

ליהנות מכל פתרונות הראייה 
תחת קורת גג אחת. עכשיו, לפני 
החזרה ללימודים ופתיחת השנה 
החדשה, זה העיתוי הטוב ביותר 
לוודא את תקינות הראייה. לשם 

כך, רשת עינית מציעה את כל 
המעטפת הנדרשת לפתרונות 

ראייה – אופטומטריסטים 
מקצועיים לביצוע בדיקות ראייה 
מתקדמות, אבזור חדשני, מלאי 

ענק של מסגרות לילדים, בני 
נוער ומבוגרים, וכן אביזרים נלווים לשיפור הראייה ואיכותה. 

בסניפי הרשת ערוכים להעניק שירות מיטבי ללקוחות שינצלו 
את ימי החופש כדי לשפר את חוויית הראייה. כמי שחרטה 

על דגלה את תודעת השירות והאיכות, רשת עינית מספקת 
לאורך כל השנה רמת שירות גבוהה עם מסגרות איכותיות ללא 

פשרות. בכל סניפי הרשת ניתן למצוא מסגרות ממיטב המותגים 
המובילים בעולם האופנה, וכן אביזרים נלווים מתוצרת איכותית 

של היצרנים הגדולים.

צילום: ששון תירם
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4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

אופקים

+5 חדרים 

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

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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

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

_____________________________________________)29-32ל(054-8495638

 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(_____________________________________________

 ברחוב חברון 4 
חדרים משופצים + יח"ד 

משופצת, המושכרת 
2,800 ש"ח, קומה ב', 

עורפית, 2,150,000 ש"ח 
גמיש תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות איזור 
דונולו לקראת תוספת 

בניה בטאבו משותף, 4 
חדרים, 75 מ"ר, חדשה, 

חזית, סוכה, קומה ג', 
1,350,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
 054-6506501

03-5797756)30-30(_____________________________________________

 באהרון דב המבוקש, 3 
חדרים משופצים, קומה 

א', חזית, 1,530,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
 03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בעזרא נדבורנה 3.5 
חדרים, 80 מ"ר, קומה 
4 + מעלית, שמורה, 

1,790,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 ברחוב מימון בקרבת 
בית כנסת הגדול, דירה 3 
חדרים, מסודרים, קומה 

א', חזית, 1,520,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

 ברמת אלחנן 6 חדרים, 
130 מ"ר, 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)04-04(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

 למכירה דירות חדשות 
_____________________________________________)31-34ל(מקבלן, לפרטים: 03-5742738

 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(_____________________________________________  דירת 4 חדרים, משופצת, 
בכניסה לעיר, ק"ג, מושכרת 

ב- 2,400 ש"ח, מחיר 750,000 
_____________________________________________)31-32ל(ש"ח לל"ת 054-8410845

4-4.5 חדרים

 בעל דירה? נמכור את 
דירתך ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)31-40(תיווך צור 03-6701920

 בנויפלד 4 חדרים, 
קומה ראשונה, יחידת 

הורים מושקעת, מרפסת 
סוכה 18 מטר, מרפסת 

שמש 22 מטר, אפשרות 
להוספת חד', משופצת 
_____________________________________________)31-34ל(כחדשה 052-9530951

 באימרי חיים, 163 
מ"ר, קומה א', 3 כ"א + 
אישורי שכנים לחלוקה, 
זקוקה לשיפוץ, מציאה, 
2,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

לפרסום
03-6162228

 בבלעדיות דירת 3 חדרים, 
קומה 1, 80 מ"ר, רחוב מירון, 

1,750,000 ש"ח
050-2321046 אופק מאיר 

_____________________________________________)31-34(נכסים

באר שבע 

4-4.5 חדרים

 שכונה ה', עליה, 75 מטר, 
מחולקת ל- 2, תשואה 7%, 
מחיר מציאה 685,000 ש"ח 

עדן לוי 052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)32-32(אלפסי 054-4813717

 שכונה ה', יציאת 
אירופה, קומה א', 75 מטר, 
מחיר 685,000 ש"ח, מעולה 

לחלוקה עדן לוי 052-9690902 
_____________________________________________)32-32(שמעון אלפסי 054-4813717

 שכונה י"א, ציזליג, קומה 
ג', 92 מטר, מעולה לחלוקה, 
מחיר מציאה 695,000 ש"ח 

עדן לוי 052-6960902 שמעון 
_____________________________________________)32-32(אלפסי 054-4813717

 שכונה ו', רחבת יותם, 
קומה 3 מתוך 4, 75 מטר, 

מעולה לחלוקה, מחיר 
699,000 ש"ח עדן לוי 

052-9690902 שמעון אלפסי 
054-4813717)32-32(_____________________________________________

 מבצע יואב, 72 מטר, 
קומה ג' מתוך ד', דיל שלא 
יחזור, 625,000 ש"ח בלבד 

עדן לוי 052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)32-32(אלפסי 054-4810902

 מבצע נחשון, קומה א', 
משופצת מהיסוד, מושכרת 

2,800, מחיר מציאה 750,000 
ש"ח עדן לוי 052-9690902 
_____________________________________________)32-32(שמעון אלפסי 054-4813717

 שכונה ג', שערבי, קומה 
א', מעולה לחלוקה, 78 מטר, 
מחיר מציאה 680,000 ש"ח 

עדן לוי 052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)32-32(אלפסי 054-4813717

 שכונה י"א, דירת 4 
חדרים, קומה ג' מתוך ד', 84 
מטר, מעולה לחלוקה, מחיר 

מציאה עדן לוי 052-9690902 
_____________________________________________)32-32(שמעון אלפסי 054-4813717

יחידות דיור 
 שכונה ה', רחוב גמל, 

קומה 3, 2 יחידות דיור, 
מושכרות ב- 1,850 ברוטו 
כל אחת, כ- 3,200 ש"ח 

נקי, תשואה של 5.5 אחוז, 
מחיר שיווק 690,000 עדן לוי 
052-9690902 שמעון אלפסי 

054-4813717)32-32(_____________________________________________

 ברחוב הגליל בגמר בניה, 
דירות 3-4 חד' אחרונים

054-4227196)32-33(_____________________________________________

 בזיכרון מאיר דופלקס 
140 מ"ר + 25 מ"ר ליחידה, 

2.6 מיליון ***3 חדרים + 
אופציה, 1.6 מיליון ***כ- 4 

חדרים, 85 מ"ר, ק"ג + 
מעלית, 1.95 שדכן הנדל"ן 

053-3107379)32-32(_____________________________________________

 מציאה!! 
א.טרומפלדור כ- 75 מ"ר, 
מעלית, סוכה, ח.בטאבו, 

1,560,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)32-32(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 90 
מ"ר, מחולקת 60/30, 
ק"ב אחרונה, 3 כ"א, 

1,750,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

 בלעדי כ- 85 מטר, באזור 
הרב קוק + גג רעפים, קומה 

ב' ואחרונה, חזית, 1,800,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)32-32(_____________________________________________

 בנויפלד, משופצת, 
מחולקת ל- 2 מפלסים, כל 

מפלס 3 חדרים, כ- 60 מטר + 
יחידה, 2,250,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)32-32(השקעות 050-4130093

 מוכר דירה? נעשה את 
המקסימום למחיר הטוב ביותר 

ובזמן הקצר ביותר בס"ד, 
בלעדיות לחודש בלבד, לא 

גובים תשלום מהמוכר תיווך 
_____________________________________________)32-32(ישיר במרכז 054-8535000

 בבנייה באזור חידא 
השומר, דירות אחרונות 

3,4,5 חד', בבניין מפואר 
ואיכותי, ערבות חוק 

מכר! להב נכסים
050-4177750)32-32(_____________________________________________

 בשניים כ- 110 
מ"ר, קרקע מוגבהת, 

מ.חלקית, 2 טאבוים!!! 
אופציה, 2,390,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)32-32(_____________________________________________

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

סוכה, מעלית + אפשרות 
תוספת בניה בבלעדיות 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)32-32(_____________________________________________

דופלקסים

 בנורוק דופלקס, ק"ב, 
שלד מוכן, כ- 190 מ"ר, 
2,150,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

 בעמק יזרעאל דופלקס 
4.5 חד', ק"ג, 170/110 

מ"ר, חניה בטאבו, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 באזור עזרא דופלקס 
360 מ"ר, ק"ג, מעלית בבניה, 
חזית, חניה, ניתן לחלוקה ל- 4 

יחידות, 3,850,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

 בבנייה באזור חידא 
השומר, פנטהאוס 

יחודי, 160 מ"ר כולל 
מרפסות שמש + חנייה, 
ב- 3,450,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)32-32(נכסים 050-4177750

 בהרב שר דופלקס 6.5 
חדרים, מושקעת מאד, עם 

_____________________________________________)32-32(מעלית תיווך צור 03-6701920

 ברחוב אביעד דופלקס 
גג 110 מ"ר בנוי + אישורים 

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

050-5926021)32-32(_____________________________________________

 בשיכון ג' 5 חד', 125 
מ"ר, מחולקת ל- 4 + יחידה 

30 מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת 
כחדשה, 2,350,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

 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)32-32(_____________________________________________

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 4 חדרים 

+ 2 חדרים + 1 חדר, 
קומה ב', 2,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

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

 בהשלשה, 140 מ"ר, 
ק"א, משופצת, 5.5 חד', סוכה 
ענקית, חניה, 2,700,000 גמיש 

_____________________________________________)32-32(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 במימון-סוקולוב 5 חד', 
ק"ג )בלי( + 2 יחי"ד, משופץ 
כליל, חזית, 2,790,000 גמיש 

_____________________________________________)32-32(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בר"ע-צפניה 5 חד', ק"א, 
עורף, לשיפוץ, 2,075,000 

גמיש + אופציה, מיידי תיווך 
_____________________________________________)32-32(הנדל"ן 050-4177419

 מציאה, בלוי יצחק-כהנמן 
5 חד', 120 מ"ר, מוכנה 

לפיצול ל- 4 חד' + יחי"ד, בנין 
חדש, 2,220,000 תיווך הנדל"ן 

050-4177419)32-32(_____________________________________________

 באביעד 4 חד', ק"א, 
כ- 100 מ"ר, משופצת 

מהיסוד, מרפסת סוכה, 
1,670,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 4 
חד', 90 מ"ר, מחולק ל- 3 

חד' + חדר מושכר ב- 1,300 
ש"ח, ניתן לחבר בקלות, ק"א 

+ מעלית, חזית, משופצת 
מהיסוד, 2,050,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור הראשונים 
4 חד', 90 מ"ר, ק"ד + מעלית 
+ מחסן 17 מ"ר, נוף פתוח + 
יחידה בק"א 40 מ"ר )מושכרת 
ב- 3,500(, 2,450,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

 בביאליק בבניין חדש 4 
חדרים + 2 חניות ומחסן 

בטאבו, ב- 1,730,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)32-32(_____________________________________________

 ברשבם 4 חדרים גדולים, 
ק"א, מושקעת, 2 סוכות תיווך 

_____________________________________________)32-32(צור 03-6701920

 בבלעדיות בהשומר באיזור 
חבקוק 4 חד' משופצת, 105 
מטר + סוכה + יחידת דיור 

40 מטר, קומה א', 2,890,000 
גמיש "פנחס נכסים"

055-6789653)32-32(_____________________________________________

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

ראשונה, חזית, לא משופץ, 
1,550,000 גמיש "פנחס 

_____________________________________________)32-32(נכסים" 055-6789653

 בשיכון ה' 4 חד', 120 
מטר עם יחידה, קומה 

ראשונה, טאבו משותף, 
1,650,000 גמיש "פנחס 

_____________________________________________)32-32(נכסים" 055-6789653

 בישעיהו 4 חד', 80 מ"ר 
+ מרפסת 50 מ"ר + 2 

יחי"ד גדולות, משופץ כליל, 
2,600,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)32-32(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' ברחוב 
אברבנאל, 100 מטר, 

משופצת, חזית + סוכה, 
1,920,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)32-32(_____________________________________________

 מציאה! גנחובסקי 
כ- 4.5 חד', כ- 110 

מ"ר, מ.חלקית, סוכה, 
א.להרחבה, 1,640,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)32-32(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', 83 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד!!! 1,630,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בעזרא 4 חדרים גדולים, 
ק"א, עורפית, שקטה תיווך 

_____________________________________________)32-32(צור 03-6701920

 בשיכון ה' 4.5 חדרים, 
קומת קרקע עם חצר תיווך 

_____________________________________________)32-32(צור 03-6701920

 במשולם ראט 3 חד', 
ק"ב אחרונה, 3 כ"א, 

היתרים ביד, א.ענקית, 
1,790,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 באברבנאל 3.5 חד', 
כ- 85 מ"ר, ק"ג, מעלית, 

3 כ"א, ח.בטאבו, 
1,650,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

 בהרב אשי 3 חדרים, 
70 מ"ר, ק"ק מוגבהת 

+ 15 מ"ר מרפסת 
+ אופציה ענקית 

להרחבה!!! 1,800,000 
ש"ח, מציאה!! תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501 

03-5797756)32-32(_____________________________________________

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

ערבות בנקאית, 1.7 )גמיש( 
_____________________________________________)32-32("פנחס נכסים" 055-6789653

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

_____________________________________________)32-32(נכסים" 055-6789653

 ברמז בגמר בניה 3 חד', 
קומה נוחה, מושקעת, קבלן 

אמין, 1,735,000 תיווך הנדל"ן 
050-4177419)32-32(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 חדרים ברחוב 
הנגב, קומה ב' ואחרונה, 
רעפים, 1,400,000 תיווך 
_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

 בסוקולוב 3.5 חד' + 
2 מרפסות, קרקע, סוכה 

בבלעדיות "מאגדים-נדל"ן" 
_____________________________________________)32-32(משה דסקל 050-5926021

 מציאה!! דנגור 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, קומה א', 

1,330,000, א.להרחבה 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)32-32(_____________________________________________

 לרציניים!! א.הפלמח 
3.5 חד', ק"א, כ- 78 
מ"ר, סוכה, שמורה, 

1,450,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 א.השלושה 3 חד', כ- 
74 מ"ר, מעלית, ממ"ד, 
סוכה, 1,750,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)32-32(_____________________________________________

 גנחובסקי 3 חד', ק"ד, 
כ- 65 מ"ר, א.להרחבה 

צד 48 מ"ר ובג.בטון, 
1,500,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)32-32(_____________________________________________

 בשבטי ישראל 
3.5 חד', ק"א, חזית, 

כ- 80 מ"ר, מ.חלקית, 
1,790,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

 במנחם בגין 3 חד' 
ענקית, כ- 80 מ"ר, ק"א, 
מצב מצויין, 1,500,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד', כ- 60 
מ"ר, ק"ב, חזית, מעלית, 

חניה, 1,390,000 נדל"ן 
_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

 חדשה בשוק, בבריה 2.5 
חדרים, כ- 45 מ"ר, משופצת 

ויפה, מתאימה מאד להשקעה, 
1,185,000 ש"ח גמיש 

בבלעדיות תיווך ישיר במרכז 
054-8535000)32-32(_____________________________________________

 באהרונסון 2.5 חד', 
קרקע, משופצת, פוטנציאלית 

להרחבה בבלעדיות 
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)32-32(_____________________________________________



כ”ו אב -כ”ז אב תשפ”א   204/08-05/08/2021 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

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 

_____________________________________________)20-43ש(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

 באיזור הרב שך 
סירקין, 2.5 חדרים, 
55 מ"ר, לא יח"ד, 

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

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

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

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, 
_____________________________________________)20-43ש(לנופש מושלם! 050-6285999

 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

 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

טבריה

 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

 להשכרה דירות בטבריה, 
יפות חדשות וממוזגות

_____________________________________________)31-34ל(050-5263031 מאיר

 בהראשונים, 2, 40 מ"ר, 
ק"ה + מעלית, משופצת, 
ממוזגת, א.לריהוט, סוכה, 
_____________________________________________)28-32ש(2,650 ש"ח 052-7671305

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 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

 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

 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(_____________________________________________

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(050-8885275

דירות 
להשכרה

בני ברק

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

+5 חדרים

 יח"ד 2 חדרים, בנורוק, 
קומה ב', שמורה וממוזגת, 

אפשרות לריהוט, 2,100 ש"ח 
_____________________________________________)30-33ל(052-7656856

 מציאה! במימון, מפוארת, 
מרוהטת, ממוזגת, ק"כ, 

2,500 ש"ח 03-6141177 
_____________________________________________)30-33ל(050-4111826

 עמדות עבודה במשרד 
מפואר )משותף(, אופציה 

לפגישות בחדר נפרד, ברח' 
_____________________________________________)30-33ל(סוקולוב 052-7158998

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?

 במגדלי המלכים! שבת 
נחמו מחמישי עד ראשון - 

1,400 ש"ח, 5 דק' למדרחוב 
+ מרפסת נוף, עד 4 ילדים 

_____________________________________________)30-41ש(054-6511250/350

 2.5 חד', משופץ, ממוזג, 
חזית לכנרת, 5 דק' לטיילת, 

מרוהט + מעלית, עד 6 
_____________________________________________)30-33ש(נפשות 050-6241690

פתח תקווה

3-3.5 חדרים

 בשבטי ישראל 3.5 
חדרים, קומה ב', חזית + 

סוכה + מעלית, חניה, פינוי 
_____________________________________________)31-34ל(באמצע אלול 054-8117238

 3 חדרים, במנחם בגין, 
3 כיוונים, קומה 1, צמוד 

לתחבורה, מיקום שקט
_____________________________________________)31-34ל(053-3105432 050-6828941

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

סוכה, 3,000 ש"ח
_____________________________________________)31-32ש(052-7671305

 דירת קרקע ברח' רבי 
עקיבא ליד גן ורשא, מרוהטת, 
כניסה מידית, עם חצר קטנה, 
_____________________________________________)31-34ל(כמעט 2 חדרים 050-4168985

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

ממוזגת, מיידית + נוף
_____________________________________________)31-32ש(052-7658517 03-6766060

 להשכרה בלבד, 
בפרדס כץ מגרש מעל 

דונם, לאחסון או למבנה 
או לכל מטרה, לטווח 

ארוך תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים, 100 
מטר, קומה רביעית, עם 

נוף מדהים לכנרת
_____________________________________________)31-32ש(050-4305345

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

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

ירושלים
 בפרויקט "רמות-360", 

דירות 3-4-5 )אפשרות 
לטווח ארוך במיוחד(, 

איכלוס 1/9/21, לל"ת 
02-6595500)31-34(_____________________________________________

קוטגים

 דרושה דירה/יחידת דיור 
להשכרה לזוג צעיר בבני ברק 

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)32-33ח(תיווך 054-7432035

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

_____________________________________________)32-33ח(מתיווך( 052-3595314

יבניאל

ירושלים והסביבה

 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
_____________________________________________)25-35ל(055-6641465

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

_____________________________________________)27-38ש(053-3340350

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

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

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

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

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

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)31-31/2022ש(050-6217759 02-5361771

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

הקודם זוכה
במלון לב ירושלים סוויטה מפוארת
3 חדרים 550 שח ללילה

מחמישי עד ראשוןהתפנה להשבוע

054-5347663

 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
4-4.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

 בבנימין אברהם 2 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ג אחרונה, 

אופציה, 1,299,000 
גמיש נד"ן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בהנשיא החדש 4 חד', 
קו"2, מרווחת + מעלית + 
מ.שמש + חניה בבלעדיות 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)32-32(_____________________________________________

 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)32-32(_____________________________________________

 רמות א': 4 חד' )71 
מ"ר נטו( + ת.ב.ע גדולה 

כולל תוספת גינה, ק"א, נוף, 
במקום המבוקש! 1,950,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)32-32(_____________________________________________

 למשקיעים, חוקי! 9,000 
שכירות, 1,540,000 ש"ח, 

7,000 שכירות, 1,250,000 
_____________________________________________)32-32(ש"ח לפרטים 050-3916980

 למכירה ברחוב אנה פרנק, 
בניין עם 4 דירות, דירה בקומה, 
דירה ענקית, כ- 200 מ"ר בנוי, 
יש סוכה, מעלית וחניה יהודה 

_____________________________________________)32-35(הס 050-3003455

קריות
 דירות להשקעה 

בקריות, החל מ- 
399,000 אלף, תשואה 

גבוהה שמעון
053-3242966)32-32(_____________________________________________

 120 מטר לפיצול ל- 3, 
ב- 820,000, תמהרו 
_____________________________________________)32-32(שמעון 053-3242966

 דירת 75 מטר, 
משופצת, רק ב- 

550,000 ש"ח שמעון 
053-3242966)32-32(_____________________________________________

 מושכרת 2,500 
לחודש, 70 מטר, רק 

660,000 שמעון
053-3242966)32-32(_____________________________________________

 3 חדרים, רק ב- 
695,000, פינוי בינוי 

_____________________________________________)32-32(שמעון 053-3242966

 בבנימין אברהם 5 
חד', כ- 100 מ"ר, ק"א, 

מעלית, 4,700 נדל"ן 
_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

 בלעדי באהרון דב 
המבוקש, דירת 4 חדרים, 

קומה א', חזית, מעלית 
וחניה, כניסה מיידית, 
5,400 ש"ח תיווך ש. 

מאירוביץ 054-6506501 
 03-5797756)32-32(_____________________________________________

 בורכוב 4 חד', כ- 90 
מ"ר, משופצת, קומת 
כניסה + חניה, 4,500 

נדל"ן הקריה
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 להשכרה בשיכון ה', דירה 
חדשה, 4 חדרים, מוארת, 

מיידית, מעלית לפרטים:
_____________________________________________)32-33ל(050-2666690

 בבלעדיות בנורדאו, 
להשכרה 3 חד', קומה 1, 
3 כיווני אוויר, בניין חדש 
מהנילון, 4,200 "פנחס 
_____________________________________________)32-32(נכסים" 055-6789653

 להשכרה דירת 3 
חדרים ענקית, בחנה 

סנש, 80 מטר, מרוהטת, 
במחיר מציאה 3,800 

תווך רבקה נקב
 053-9244430)32-32(_____________________________________________

 להשכרה דירת 3 
חדרים ברחוב יהודית, 

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

3,700 תווך רבקה נקב 
053-9244430)32-32(_____________________________________________

 להשכרה במרים 
הנביאה דירת 3 חדרים, 

משופצת ויפה, 65 מ"ר, 
במחיר 4,000 תווך רבקה 

_____________________________________________)32-32(נקב 053-9244430

 בבנימין אברהם 3 חד', 
60 מ"ר, ק"ב, מפוארת, 

4,000 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בעוזיאל, קומה מינוס 1 + 
מעלית, משופצת, ממוזגת + 

סוכה, 3,200 ש"ח
052-7671305)32-32(_____________________________________________

 בבן זכאי באיזור 
בלז, דירת 2.5 חדרים, 
ק"ק מוגבהת, חזית, 

משופצת, כניסה מידית, 
3,400 ש"ח תיווך ש. 

מאירוביץ 054-6506501 
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 2 חד' שינה, מטבח 
ופינת ישיבה, 2,750 

כולל ריהוט וארנונה תווך 
_____________________________________________)32-32(זנזוריגולד 054-2345633

 להשכרה דירת 2 
חדרים, בשדרות הנציב, 

משופצת ומרוהטת 
קומפלט, מהממת 

ביופיה, במחיר 2,600 
תווך רבקה נקב
053-9244430)32-32(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב בארי 
דירת 2 חדרים, משופצת 

ויפה, קומה 3, במחיר 
מציאה 2,350 תווך רבקה 

_____________________________________________)32-32(נקב 053-9244430

 בהראשונים, קומה 5 
+ מעלית, 40 מ"ר, ממוזגת 
+ סוכה + חניה + אופציה 

לריהוט, 2,750 ש"ח
052-7671305)32-32(_____________________________________________

 בהגר"א, יחי"ד 
כחדשה!!! מרוהטת 
קומפלט, ממוזגת + 
מרפסת סוכה, ק"ג, 

3,000 ש"ח
053-3121640)32-32(_____________________________________________

 להשכרה יחידת דיור 
בדון יוסף, קומה ב', 
חדשה, 2,400 ש"ח

052-7662451)32-32(_____________________________________________

 במוהליבר, ליחיד/ה, חדר 
וחצי, קרקע, מרוהטת, 2,000 

_____________________________________________)32-35ל(058-7744502

 בבעל שם טוב יחידה 
יפיפיה + מרפסת מקורה, 
3 כ"א, ממוזגת, מרוהטת 
קומפלט, מחיר מציאה!! 
2,500 ש"ח כולל הכל!!! 

_____________________________________________)32-35ש(054-8435119/7

 ברב שך יח"ד 2 
חד', ק"א, כ- 40 מ"ר, 

משופצת, מרוהטת 
קומפלט, 3,000 ש"ח 

נדל"ן הקריה
050-3000121)32-32(_____________________________________________

גבעת שמואל
וילות ובתים

 בית פרטי 7 חד', 170 
מ"ר + חצר 70 מ"ר בבלעדיות 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)32-32(_____________________________________________

 רמות ב': קוטג' 9 חד' 
גדולים )205 מ"ר(, כולל משרד 
+ גינה 70 מ"ר, פינתי, 10,000 

ש"ח לחודש תיווך הכוכבים: 
02-5713375)32-32(_____________________________________________

 שוכר או משכיר חנות 
או משרד? עם הלווי שלנו 

תרוויח יותר תיווך דורון 
054-4980159)32-32(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)32-32(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 להשכרה בבר כוכבא 
אזור המגדלים, 70 מ"ר, 

ב- 5,000, בזבוטינסקי 70 
מ"ר, אזור רבי עקיבא, 
ב- 4,500 להב נכסים 

050-4177750)32-32(_____________________________________________

 חנות משופצת 
מהיסוד, באזור איצקוביץ, 

50 מ"ר כולל שירותים 
צמודים, 10,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-6194217)32-32(_____________________________________________

 חנות, מציאה, מוכנה 
לגינג, 20 מטר, רבי עקיבא 

ז'בוטינסקי תיווך דורון
054-4980159)32-32(_____________________________________________

 להשכרה בהראשונים ב"ב 
תחילת ר' עקיבא, מחסן 13 

מ"ר, בחניה, גישה נוחה לרכב, 
900 ש"ח )אופציה לגלריה( 

052-7671305)32-32(_____________________________________________

 משרדים 183/200, בנין 
חדש, הכנה ע"י הבעלים, 
במחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)32-32(_____________________________________________

אור הגנוז
 דירה משפחתית, 7 

מיטות, נקיה, ממוזגת + חצר 
יפה + טרמפולינה, פרטיות 

_____________________________________________)32-33ל(052-7655081
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מחשבים

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

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

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

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

 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

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, 
_____________________________________________)34-31/2022ש(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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

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

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

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

 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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 "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

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

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

צפת

קצרין

 "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

 "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

4.5-4 חדרים
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"אצל בתיה"

03-5792841
רח' ירושלים 52, בני ברק ע"י העיריה

הכל עד 50 ₪
אלפי פריטים רק 10 ₪

מהתינוק 
ועד 

הסבתא

גמחים
 גמ"ח של מוצרי קישוטים 

לשבע ברכות בר מצוות 
ובריתות וכו' לפרטים
 נמצא נגן עם שירים _____________________________________________)32-32(054-8449588 מירי

מזרחיים בעיקר לפני כשלוש 
_____________________________________________)31-34ח(שנים 054-8487091

 נמצא נגן מלא בחומרים 
של גננת לפני כשלוש שנים 

_____________________________________________)31-34ח(054-8487091

 נמצאו שקיות בגדים ליד גן 
וורשה שרהלה וצילדרן פלייס 

_____________________________________________)31-32ח(052-4747667

 מיני בר שבת נועם 1 
לחלקי חילוף 200 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(058-3233170

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)31-32ח(054-7432035

 מטחנת בשר מצויינת 
rotel ב- 140 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 סורק חברת HP ב- 100 
ש"ח מעולה בפתח תקוה 

_____________________________________________)31-32ח(052-2786557

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים וכו' 450 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(ללא תוכנות 053-3155415

 מחבת חשמלי חדש 
באריזה 85 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 DVD סרטים לצפייה 
שאול חיון עופר הלוי 9 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(כ"א 053-3155415

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
חדש )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 משאבה לניפוח גלגלים 
_____________________________________________)31-32ח(25 ש"ח 054-4273857

 מגהץ קיטור מצוין 100 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4273857

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(גמיש 054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי כחדש 
_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 מיכל מים חמים לשבת 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים אטמור 100 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 
_____________________________________________)31-32ח(ולבית 25 ש"ח 054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 קנווד מעבד מזון 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 70 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 מקפיא גדול 500 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(כחדש 054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 מיקסר קיצנד כסוף 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 058-3274726 בני ברק

 מכונת תספורת אוסטר 
97 + סכין חדש 400 ש"ח בני 

_____________________________________________)31-32ח(ברק 058-3274726

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

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

לפרסום
03-6162228

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

מדהים + חצר + בריכה + 
_____________________________________________)31-42ש(גקוזי' 052-4595914

 ,ASOS-I3 מחשב נייד 
מסך 14, חדש, חצי מחיר, 
עם וורד, מחיר 1,400 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ל(054-8453320

 נמצאו שעון יד + רב קו 
ע"ש ינון כפיר בתוך ארנק 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 מחפש אופנים למבוגרים 
גודל 26 ומעלה תקינים או 

_____________________________________________)32-33ח(תקולים 050-5343924

 יהודי דתי זקן מעונין 
בתרומה של ציצית ותפילין 

_____________________________________________)32-33ח(052-5520439

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)32-33ח(052-3595314

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

_____________________________________________)32-33ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)32-33ח(בתחום 052-7396092

 מעוניין בספרים עיטורי 
תורה ובספרים עם חידושי 

_____________________________________________)32-33ח(תורה ומפרשים 054-7432035

 דרושה מכונת חישוב עם 
סרט נייר במצב תקין

_____________________________________________)32-33ח(050-5343924

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)32-33ח(סימלי 052-3595314

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)32-33ח()בפתח תקוה( 052-2786557

 דרוש טלפון נוקיה 208 
לאברך למסירה או במחיר 
_____________________________________________)32-33ח(סימלי ב"ב 054-8412976

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)32-33ח(ילדים 050-6651365

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)32-33ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה לבן 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מייבש כביסה אלקטרה 
8 ק"ג )בני ברק( 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
_____________________________________________)32-33ח()150 ש"ח( 054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
rowenta )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 שואב אבק חדש טורבו 
עם כל החלקים הנלווים )בני 

_____________________________________________)32-33ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 מקדחה חשמלית 150 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 נגן Q3 חדש באריזה + 
קבלה + מגן ספר + אוזניות 
_____________________________________________)32-33ח(+ מטען 419 053-3135838

 מחשב נייד אסוס 10.1 
אינץ מעבד atom ווינדוס 7 + 

אופיס 500 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-7154435

 ixus 185 מצלמת קנון 
+ מטען ב- 350 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7154435

 מכשיר אטמור חדש 
לחימום מים לחיסכון )בפ"ת( 
 SKW לאמבטיה או למטבח

_____________________________________________)32-33ח(ב- 150 ש"ח 052-2786557

 נפה חשמלית במצב 
טוב 80 ש"ח בלבד בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(054-8430281

 מיקסר לסאונד 8 ערוצים 
ואפקטים ובלוטוס וכניסה 

למחשב חדש 500 ש"ח יהודה 
_____________________________________________)32-33ח(052-7667577

 שואב אבק הובר תקין 80 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות 0.58*0.59 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3463482

 למכירה תנור בילט און 
_____________________________________________)32-33ח(180 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה רדיו דיסק דיגיטלי 
במצב חדש! 250 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-9340317

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים 450

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מיחם מים דיגיטלי חדש 
לשבת )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)32-33ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 כירת גז הכוללת 4 להבות 
במצב מצויין )בני ברק( 350 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 054-7216671

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(גמיש 054-4273857

 מגהץ קיטור מצוין 100 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(גמיש 054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי כחדש 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 מיכל מים חמים לשבת 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים אטמור 100 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

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

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

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/2022ש(וחדר אוכל. 054-6987257

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 מאוורר אלקטרו חנן 
 55W מעולה עוצמתי ושקט

לבן 3 מהירויות קרוע ומסתובב 
מציאה 70 ש"ח טל':

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 מצלמת קנון דגם 185 
חדשה באריזה עם אחריות 

_____________________________________________)31-32ח(350 053-4193151

 HP מדפסת משולבת 
כמו חדשה 280 ש"ח )שווי 

_____________________________________________)31-32ח(700( 052-7104053

 נגן ביזנס פלוס 02 כולל 
מגן ספר 145 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-8474176

 מיקסר לסאונד 8 ערוצים 
ואפקטים ובלוטוס וכניסה 

למחשב חדש 500 ש"ח יהודה 
_____________________________________________)31-32ח(052-7667577

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)31-32ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 כירת גז הכוללת 4 להבות 
במצב מצויין )בני ברק( 350 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)31-32ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה לבן 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)31-32ח(350 ש"ח 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 מייבש כביסה אלקטרה 
8 ק"ג )בני ברק( 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
rowenta )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 שואב אבק חדש טורבו 
עם כל החלקים הנילווים )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 קוטל יתושים מקצועי 
לבית ולגינה חדש אוריטרפ 
יעיל עד 40 מטר 290 שקל 

_____________________________________________)31-32ח()ב"ב( 054-6969961

 רדיו שעון + אזעקה 
50 ש"ח פעל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)31-32ח(כחדש טל': 050-2897977

 EAG מכונת כביסה 
פתח עליון עובדת מצויין 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-6140800

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

_____________________________________________)32-31/2022ש(058-5188846

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)20-43ש(050-6333765

 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

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

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

כפר שמאי
 בוסתן לבל - 3 

צימרים, מתחם 4 דונם, 
בריכה + גקוזי' ספא 

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

 מזל- ארוח כפרי- וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 

+ בריכה, למשפחות, גזור 
_____________________________________________)32-33ש(ושמור!! 052-8013000

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)19-35ש(052-4604609

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

 מטען חדש לסוללות 
פלאפון/בטריות נטענות 

GP2700 ב- 60 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-7154435

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)32-33ח(054-7432035

 מזגן תדיראן עילי 3/4 
כ"ס + 3.5 מ' צנרת מתכת 

450 ש"ח גמיש ב"ב
_____________________________________________)32-33ח(054-8412976

 מזגן אלקטרה לא עילי 
2.5 כ"ס + 5.5 מ' צנרת 400 
ש"ח גמיש מחובר לקיר ב"ב 

_____________________________________________)32-33ח(054-8412976

 מקרר נורמנדה 550 ליטר 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח ב"ב 050-4131895

 מקרר גדול אמקור 400 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 נפה חשמלית 50-70 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מגהץ כחדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 דיסק חשמלי 150 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מכשירי כושר לבית 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מלחם מקצועי 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 גק' לרכב מקצועי 25 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 פלטה חשמלית תוצרת 
gold line )בני ברק( 120 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 054-7216671

 רדיאטור 12 צלעות חדש 
70 שקל י"ם פלא':

_____________________________________________)32-33ח(050-4111401

 מסחטה ידנית של תפוזים 
רימון 150 שקל י"ם

_____________________________________________)32-33ח(050-6229424 

 גנט לאמבטיה 80/80 
_____________________________________________)32-33ח(חדש 100 שקל 050-4111401

 מפזר חום לבית 
ולאמבטיה 25 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 קנווד מעבד מזון 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 70 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מקפיא גדול 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(כחדש 054-4273857

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)31-32ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים' 
פלטות אלומיניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-2897977

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

_____________________________________________)31-32ח(טל': 050-2897977

 TUNAR טיונר של 
צריך מגבר קולט תחנות 

מצוין מכווני שעונים לקליטה 
לעוצמת קליטה ישן ונדיר 100 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח טל': 050-2897977

 מקצף חשמלי מופעל 
סוללות לחלב בקפה הפוך 

חדש 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 מסור חשמלי ללחם חדש 
מולינקס פועל מצוין 40 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 050-2897977

 כיריים גז 4 להבות 500 
_____________________________________________)31-34ח(ש"ח 03-5055740

DVD  + וידאו 500 ש"ח 
_____________________________________________)31-34ח(03-5055740

 מעבד מזון פיליפס חדש 
_____________________________________________)31-34ח(420 ש"ח 03-5055740

 רדיו לרכב חדש באריזה 
_____________________________________________)31-34ח(380 ש"ח 03-5055740

   למכירה מקרר מצב מצויין 
_____________________________________________)31-32ח(420 ש"ח בלבד 052-5737813

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-3558949

 פקס אלחוטי HP מ- 
2012 מעולה כחדש עם מצגת 

להסגרת הצילום ושליחת 
פקסים + צבע שחור מקורי 

_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח טל': 050-2897977

 בעתיקה! צימר מאובזר 
ויפיפה, לזוג וילד, גישה 

נוחה, ליד קרליבאך ומרכזי 
_____________________________________________)32-35ש(קניות 052-7153475

מכוניות

קנית רכבים
 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900
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ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
ספה 3 מושבים, עור איטלקי, 

_____________________________________________)31-32ל(חדישים 052-4227714

תינוקות

כללי

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע מנטה 

+ סרט + כיסים 25 ש"ח 
_____________________________________________)18-21ש(050-4188702

 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

 למסירה שולחן מחשב 
+ מסך - 80 ש"ח הכל.

_____________________________________________)28-30ש(054-8527470

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל אפשר להשאיל 

בחנקין 3 דירה 6
_____________________________________________)28-29ח(054-8422105

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר חזק 
במיוחד 400 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-5656194

 למכירה עמודון ספרים 
מהודר חום כהה עם דלתות 

זכוכית + 2 מגירות 450 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-5656194

 למכירה מדפי פלסטיק 
עבים כתר 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)31-32ח(054-5656194

 למכירה כוורת חזקה צבע 
חום בהיר מדפים עבים במיוחד 
_____________________________________________)31-32ח(210 ש"ח בלבד 054-5656194

 נברשת מפוארת סלון/
_____________________________________________)31-32ח(פינת אוכל 250 052-6140800

 מנורה לחדר שינה 100 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-6140800

 מנורת קיר כחדשה 99 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-6140800

 שולחן כתיבה יוקרתי 
למנהל/סטודנט 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-34ח(03-5055740

 שידת מגירות 180 ש"ח 
_____________________________________________)31-34ח(03-5055740

 מציאה! שולחן מרובע 
לא נפתח 140*140 עץ מלא 
צבע חום כהה 500 ש"ח + 8 
כסאות ללא ריפוד 100 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(כל כיסא נייד: 054-8580581

 מציאה! ספריה/כוננית 
מדפים 350 ש"ח נייד:

_____________________________________________)31-32ח(054-8580581

 מנורה עם זרוע 40 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(גמיש 054-4273857

 עגלת ביבה אמבטיה + 
טיולון + סלקל + איזופיקס 

_____________________________________________)31-32ח(300 ש"ח 050-4120010

 YOYO ערכת ניובורן 
צבע אפור 250 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(050-4120010

 למכירה לול עץ מתקפל 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 054-5656194

 מיטת תינוק כחדשה 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח ב"ב 050-4107696

 הזדמנות! מיטת תינוק 
שילב איכותית + מזרון צבע 
שמנת מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(נייד: 054-8580581

 כחדש! לול עץ + מזרון 
מצב חדש 200 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)31-32ח(054-8580581

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק של angelcare חדש 
באריזה )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 בגדי תינוקות לבנים 
ולבנות לגילאי 0-3 חודשים 

מעצבת 50 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-4747667

 שטיח לרצפה לתינוקות 
לזחילה רק 70 ש"ח פלאפון: 

_____________________________________________)31-32ח(050-9089110

 לול גדול מעץ רק 190 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-9089110

 ספריה במצב מצוין! 
למטה ארונות למעלה מדפים 

עם דלת זכוכית 2.4*2 מ' 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-4129179

 למכירה שולחן סלוני 
נפתח ל- 2.40 מטר מחיר 

מציאה! 300 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-8598933

 למכירה מיטת היירזיר 
נפתחת ל- 2 מיטות + כריות 

_____________________________________________)31-32ח(נוי 500 ש"ח 054-8598933

 2 מזרנים אורטופדיים 
זהים ד"ר ברונדי 0.80/1.80 

עובי 20 ס"מ 500 ש"ח לאחד 
_____________________________________________)31-32ח(בבני ברק 052-7641400

 מיטת יחיד מתחתיה 
מדרגות ארונית מגרות ושולחן 

נפתח 500 ש"ח בי"ם
_____________________________________________)31-32ח(052-7650902 

 למכירה סלון 2+3 כולל 
ריקליירים צבע חום מצב מצויין 

_____________________________________________)31-32ח(500 כל ספה 052-5737813

 כורסא מעוצבת שילוב 
עץ מלא בד וברזל יוקרתי 300 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-2239905

 סטנד ל- 2 גיטרות חדש 
באריזה 110 ש"ח יהודה

_____________________________________________)31-32ח(052-7667577

 2 שידות תוצרת איטליה 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 שולחן לסלון 75*72*150 
)ניתן להארכה בעוד 100 

ס"מ( )בני ברק( 450 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 סטנד לשתי גיטרות חדש 
באריזה 110 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7667577

 חדר ילדים 2 מיטות 
נפתח ל- 3 מיטות ארון 

לאחסון ומדפים כחדש 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח למיטה 054-2239905

 2 כיסאות לים מבוגר + 
ילד )בני ברק( 90 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מיטה מתרוממת + ארגז 
מצעים ראש + מזרון עץ לבן 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-5923058

 נברשות וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 מנורה עם זרוע 40 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(גמיש 054-4273857

 כיסאות משרד 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מנורות 24V ב- 3 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 עגלה לתינוק ברייטקס 
טיולון ושכיבה מיטת אמבטיה 
משוכללת כחדשה 499 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(טל': 050-4171008

 כסא לרכב סלקל מתנדנד 
ידית נשיאה וגגון 100 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים 054-8430281

 למכירה כסא רכב + 
סלקל 95 ש"ח בלבד

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 מטרנה בד"צ עדה חרדית 
_____________________________________________)32-33ח(40 ש"ח ב"ב 050-4107696

 מיטת תינוק כחדשה 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח ב"ב 050-4107696

 עגלת תינוק תאומים 
מקלרן 500 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)32-33ח(050-4107696

 עגלת בוגבו פרוג 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח ב"ב 050-4107696

 הזדמנות! מיטת תינוק 
שילב איכותית + מזרון צבע 
שמנת מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(נייד: 054-8580581

 מיטת מעבר 120 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק של angelcare חדש 
באריזה )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 054-7216671

 עריסה פלסטיק חדש + 
מזרון איכותי + מגן בטיחותי 

_____________________________________________)32-33ח(78*95 200 052-7670898

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)32-33ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
בגוון ורוד 500 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(054-8415306

 למכירה בירושלים תיק 
קיפלינג מקורי יפה ושמור 60 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 058-3206168

 צמיגים וג'אנט לאופנים 
במידות 20 )ראלי( ו- 26 ב- 30 

_____________________________________________)32-33ח(050-4168143

 למכירה מבחר שעונים 
לגבר תקולים עבור חלקי 

_____________________________________________)32-33ח(חילוף 90 ש"ח 054-8529197

 למכירה שואב אבק ידני + 
כסא אוכל לתינוק + פקס 90 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח כל פריט 052-5737813

 בהזדמנות בנד צבעוני/
שחור רק ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-8592649

 מציאה! רולר כחדש רק 
_____________________________________________)32-33ח(ב- 120 ש"ח 050-4143035

 אטלס 2011 כחדש רק ב- 
_____________________________________________)32-33ח(60 ש"ח 050-4143035

 אביזרי אופניים רגילות 
וחשמליות פנימית 20 אינץ 12 

_____________________________________________)32-33ח(שקל 055-6768157

 למכירה אופניים לילדים 
במצב מצויין 16-12 כ"א 130 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח טל': 050-2819921

 אקווריום ברוחב מטר + 
משאבה צריך תיקון 130 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(ב"ב 054-8412976

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובדת גוזלים לבנים 380 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(ב"ב 054-8412976

 תוכונים חצי אנגלי 
האכלת יד לשעבר עובדים 

אחד 75 ש"ח 2 ב- 130 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(ב"ב 054-8412976

 ילקוט ניקי + קלמר תואם 
מצב מעולה 90 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)32-33ח(052-7600336

 קסדת אופנוע מידה -53
XS 54 מפורקת מבפנים בלי 
_____________________________________________)32-33ח(ריפוד 30 ש"ח 058-3287846

 כל אביזרי אופניים רגילות 
וחשמליות לדוגמה רפידות 

_____________________________________________)32-33ח(דיסק 10 שקל 055-6768157

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-8490548

 גגון אלומיניום מרובע חדש 
_____________________________________________)32-33ח(לרכב 350 ש"ח 053-3121020

 ציליה חדשה 4*3 + 
טבעות קשירה צבע קרם 180 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר )לא 
חשמלי( 180 ש"ח + מעצורים 

_____________________________________________)32-33ח(053-3121020

 חצאית הריון שחורה 
 M מתרחבת נוחה וקלילה

נלבשה פעם אחת 180 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(ב"ב 050-4107696

 סיר לחץ נעמן חדש 7.5 
_____________________________________________)32-33ח(ליטר 80 ש"ח 050-4131038

 שמלה להשכרה/מכירה 
לארוע ציפי שכטר מידה 46 

_____________________________________________)32-33ח(450 ש"ח 050-4131038

 בושם לוליטה למפיקה 
כמעט חדש 160 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7157077

 בושם ארין 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7157077

 משקפי שמש ג'ימי צ'ו 
חדשות 500 ש"ח + 300 תווי 

_____________________________________________)32-33ח(קניה 052-7157077

 תופסן חדש עם יד 
מתכווננת לתפיסת טל'/
מצלמה וכד' ב- 99 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7154435

 נגן סמארט HD חדש 
באריזה עם מטען ואוזניות 229 

_____________________________________________)32-33ח(טל': 053-3135838

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופני ילדים 

וחשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)32-33ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)32-33ח(054-3177932

 גלגל 24 אינץ אחורי חדש 
40 שקל גלגל 16 אינץ אחורי 

_____________________________________________)32-33ח(20 שקל 054-3177932

 קסדה לאופני ילדים )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 20 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 מחברים לאינסטלציה 
_____________________________________________)32-33ח(10-50 ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לגינה 20 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 וסט לבלוני גז 60 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 סט תורה מפורשה תאג' 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח חדש 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 שק שינה חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 בתי תפילין גסה 350 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 מזוזות 100 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 תפילין פשוטות בהמה 
_____________________________________________)32-33ח(דקה 150 ש"ח 054-4273857

 מגבעת לנערים כחדשה 
_____________________________________________)32-33ח(50 ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 כלי בית סירים מחבתות 
_____________________________________________)32-33ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 מפתח ובוקסות לרכב 
_____________________________________________)32-33ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 מוט כושר מתח 20 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(גמיש 054-4273857

 מתקן לתליית מסך חדש 
_____________________________________________)32-33ח(30 ש"ח גמיש 054-4273857

 סולמות 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 כלי עבודה לבנין 10-20 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 מזמרה 20 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 2 זוגות נעלים 100 ש"ח 
חדש לגברים אלגנט 

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 תפילין מהודרות 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מיכל ריסוס קטן 40 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(גמיש 054-4273857

 גלגלים לאופניים קידמי 
14 אינץ 10 שקל וגלגלים 

12 קידמי ואחורי ב- 20 שקל 
_____________________________________________)32-33ח(054-3177932

 למכירה פקס 90 ש"ח 
+ מדפסת 80 ש"ח + פקס 
+ סורק 180 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 חדש!!! למכירה מזרון 
ילדים צבע לבן 170 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)32-33ח(054-8580581

 למכירה מכשיר אדים + 
פקס + מדפסת + מזוודה + 
עגלת שוק 90 ש"ח כל פריט 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 למכירה אופניים לילדים 
במצב מצויין לגיל 5 שנים 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח גמיש 050-9340317

 פוך גדול לבחור ישיבה 90 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3155415

 פוך לילד בערך גיל שנתיים 
_____________________________________________)32-33ח(30 ש"ח 053-3155415

 ספר היסטוריה דברי ימי 
בית שני לכיתה ו' 20 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 ספר קריאה אנשים 
מספרים על עצמם מס' 4 25 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3155415

 דיסקים לצפיה שאול 
חיון עופר הלוי כ"א 9 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 ציפיות חדשות לפוך ב- 
70 ש"ח בודד 25

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)32-33ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6199806 בערב

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671
 למכירה בבני ברק ספריית 
קודש יוקרתיות, מעוצבת על 

ידי נגר, וונגה, נקנתה ב- 6,000 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7773526

 למכירה ספת סלון 3 
מושבים, יוקרתית, עם ריקליינר 
נפתח ועם שלונזג, נוחה מאד, 
צבע ברונזה, נקנתה ב- 8,500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7773526

 למכירה כחדש! אמבטיית 
תינוקות עם מעמד החתלה, 
נוחה ובטיחותית, רק ב- 250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7773526

 אופני BMX במצב 
מצויין, לגיל 6 עד 10, צבע 

שחור, ב- 180 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-7773526

 נברשות 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 2 שידות תוצרת איטליה 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 שולחן לסלון 75*72*150 
)ניתן להארכה בעוד 100 

ס"מ( )בני ברק( 450 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 סוכה תוצרת גדנסקי 
3.1*2.1 )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 ארונית נעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח 054-7216671

 למכירה ספת עור בצבע 
וגה מצב טוב מאד שני 

מושבים 500 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(050-4131038

 כל סוגי פלורוסנטים 20 
ש"ח לסוכה ולבית

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 2 כיסאות לים מבוגר + 
ילד )בני ברק( 90 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 כל סוגי פלורוסנטים 
_____________________________________________)31-32ח(לסוכה 20 ש"ח 054-4273857

 למכירה ארון 3 דלתות 
מצב מצוין 350 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)31-32ח(ב"ב 052-7669361

 נברשות 50 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 כסאות משרד 100 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 למכירה מקרר 500 ליטר 
במצב טוב בפתח תקוה 400 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-3548715

 מסך מחשב 19 ניו ויזין 
פועל מצוין עם כבל לחשמל 

וכבל למחשב 100 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(מציאה! טל': 050-2897977

 מכשיר סודה עם בלון גז 
ענק מלא בגז לסודה + בקבוק 

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

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 מאוורר 16 על עמוד 
איכותי 70 ש"ח שקט במיוחד 

כחדש אלקטרו חנן טל':
_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח 054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 פלטה חשמלית תוצרת 
gold line )בני ברק( 120 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)31-32ח(250 ש"ח 054-7216671

 מקרר גדול אמקור 400 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מלחם מקצועי 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50-70 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 מגהץ כחדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח 054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 מכשיר כושר לבית 50 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 גק לרכב מקצועי 25 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(גמיש 054-4273857

 עמודון ויטרינה זכוכית לבן 
עם תאורה יפהיפה! 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7101352

 2 מיטות וחצי 500 ש"ח 
120*190 מצב טוב

_____________________________________________)32-33ח(050-2497444

 ספריה מעץ מלא מדפים 
+ מגירות רוחב 120 מנגר 

אפשרות לשולחן תואם 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-2239905

 למכירה שולחן סלון במצב 
_____________________________________________)32-33ח(טוב 100 ש"ח 052-5520439

 למכירה סלון 2+3 כולל 
ריקליירים צבע חום מצב מצויין 

_____________________________________________)32-33ח(500 כל ספה 052-5737813

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)32-33ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-3337530

 ספריה במצב מצוין! 
למטה ארונות למעלה מדפים 

עם דלת זכוכית 2.4*2 מ' 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-4129179

 ספת נוער רחבה נפתחת 
במצב ט"מ 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(053-3386813

 אוהל חגור 300 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(053-3386813

 שולחן וכוורת מצב חדש 
לבן 1.2 אורך 350 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7626044

 מיטות מועלם חדר שינה 
_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 050-4131038

 כוננית ספרים לחדר ילדים 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 050-4131038

 למכירה כוורת חזקה 
מדפים עבים צבע חום בהיר 

6 תאים 190 ש"ח בלבד כולל 
_____________________________________________)32-33ח(הובלה 052-5737813

 למכירה שולחן אוכל 
מתכת עם זכוכית עבה מידות 

1.20 על 90 נפתח ל- 2.40 
450 ש"ח כולל הובלה

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 למכירה 4 כסאות אוכל 
70 ש"ח כ"א כולל הובלה 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 מציאה! שולחן מרובע 
לא נפתח 140*140 עץ מלא 
צבע חום כהה 500 ש"ח + 8 
כסאות ללא ריפוד 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(כל כסא נייד: 054-8580581

 מציאה! ספריה/כוננית 
מדפים 200 ש"ח נייד:

_____________________________________________)32-33ח(054-8580581

 למכירה ספה 2+3 צבע 
חום עור אמיתי 500 כל אחת 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 למכירה מיטת יחיד + 
מזרון אורטופדי 180 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מזנון מגירות עם 
דלתות ומגירות 240 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 052-5737813

 כוורת 3 תאים האמצעי 
עם דלת 250 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

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

_____________________________________________)32-33ח(03-6199806

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 כיסאות לבית ולחצר 15 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 ארונית מעץ עם זכוכית 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 054-4273857

 סוכה תוצרת גדנסקי 
3.1*2.1 )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 ארונית נעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 054-7216671

 כיסאות לבית ולחצר 15 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4273857

 ארונית מעץ עם זכוכית 
_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח 054-4273857

 למכירה ארון 4 דלתות 
במצב מצויין 300 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155532

 ארון ויטרינה קטן בצבע 
לבן עתיק רק 150 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(050-9089110

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

 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

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

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 רולינג בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 שעון קוורץ XUPA חדש 
פועל מצוין 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(כחדש 050-2897977

 עגלת קניות חזקה מרשת 
ברזל נסגרת 40*40 גובה 90 

ס"מ עם 4 גלגלים חזקים 
במצב חדש 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

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

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ”ו באב-כ”ז באב תשפ”א   04/08-05/08/2021

■ 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
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ 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 

_____________________________________________)20-43ש(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

 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 
_____________________________________________)32-33ל(או בבתים 055-5527391

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

7,000

 למעון חרדי בפ"ת, 
דרושה מטפלת חמה 

ומסורה, תנאים טובים! 
_____________________________________________)31-32ל(053-5459071

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

 לגן מעון דתי בפ"ת, סייעת 
מובילה לשנה"ל הבאה, לגילאי 

1.5, שעות 07:30-13:30
_____________________________________________)32-35ל(052-8226582 052-8530061

 דרושה עובדת נקיון, 60 
_____________________________________________)30-33ל(ש"ח לשעה 054-3607420

 למאפיה ופיצריה 
בבני ברק: מנהל עבודה, 
מנהלי משמרת, אופים, 

עובדי חנות, קופאים, 
עובדי משמרות לילה. 

תנאים מעולים!
055-9872090)29-32(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לעמותת חסד, טלפנית 
מסורה, לשיחות התרמה, 

3-4 ש"ש גמישות, בירושלים 
_____________________________________________)29-32ל(052-6071877

 למשרד ביטוח ברמת 
גן, דרושה פקידה עם נסיון 

_____________________________________________)29-32ל(בביטוח 054-6340784

 לישיבה בב"ב עוזרת 
טבחית מסורה ואחראית, 

להתקשר מ- 10:00-15:00 
_____________________________________________)29-32(טל': 050-5304424

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

דרוש/ה מתמחה 

או רו"ח בתחילת דרכו/ה

למשרד רואי חשבון בתל-אביב )רחוב המסגר(

 קיימת גמישות בשעות העבודה.
מוכנות להשקעה לטווח ארוך.

נא לשלוח קו"ח:
beericpa@gmail.com 

 )לאחר בחינות מועצה(

בשעות 14:00-17:00
שכר 40-60 שקלים

דרושות גננות/סייעות
לצהרונים בגני ילדים 

ברמת גן

054-8774994
לפרטים גילה

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שיגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות ב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

 לנגריה איכותית במישור 
אדומים, דרושים/ות מתקינים/

ות מקצועיים/יות, תנאים 
טובים 054-3181255

dror.nagarot@gmail.com)30-33(_____________________________________________

 למעון יום בשכונת 
רמת אביב דרושה 

מטפלת מלאת חום 
ואהבה לילדים, משרה 

מלאה, תנאים טובים סיון 
_____________________________________________)29-32ש(050-6912761

 יועץ מס בפ"ת, מנהח"ש 
סוג 3, נסיון בחשבשבת, 

מכפל, וורד
ml2460@partner.net.il)30-33ל(_____________________________________________

 לבית אבות גני 
מרגוע, מדריכת פעילות 
למועדון נשים לפעילות 

מגוונת ויצירתית, לשעות 
15:30-18:00, טל': 

054-8524252 מייל: 
sw8524252@gmail.com)30-33(_____________________________________________

 פקידת שירות לקוחות 
למשרד בבני ברק, ימים 

א'-ה', נסיון בשיווק חובה, 
ידע בהנהלת חשבונות 

יתרון פקס 03-578-1454
shalomed2010@gmail.com)31-34ל(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים
ברבי עקיבא 49 בני ברק, 

דרושות עובדות, עבודה 
_____________________________________________)31-32(מיידית 058-4552550

קו עיתונות דתית / 8303743 / 

לצהרוני לידר בגני תקווה 
דרושים/ות 

שעות עבודה - גנים: 13:45-17:30, בתיה"ס: 12:45-17:00 
שכר שעתי גבוה! סביבת עבודה תומכת ומהנה

עדיפות לבעלי/ות ניסיון בהדרכת ילדים, בוגרי/ות סמינרים 
לגננים/ות או מטפלים/ות / תעודה בחינוך/הוראה

קו"ח לשלוח לפקס: 03-7362893
lk1@gtsport.org.il :בדוא"ל
לפרטים: 054-5939092 )מאיה(

בגנים ובבתי הספר היסודיים )כיתות א'-ג'(
גננות.ים / מובילות.ים / סייעות.ים

 למוסד לנשים בב"ב 
דרושות: עו"ס, מדריכה, 

מנקה 052-7634986 פקס: 
_____________________________________________)31-33ל(03-674-7080

 דרושה מנהלת חנות 
בב"ב, שעות אחה"צ, 

תנאים טובים למתאימה 
_____________________________________________)31-32ל(054-8573832

 לסוכנות ביטוח בב"ב 
דרושים נציגי מכירות בתחום 

האלמנטרי 054-4933996 
rikiadi@tlp-ins.co.il)31-34ש(_____________________________________________

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)32-33ח(052-3595314

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד כשכיר/לפי שעה
_____________________________________________)32-33ח(050-6651365

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
בטיפול במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)32-33ח(052-7396092

 גלגל 24 אינץ אחורי 
משומש 10 שקל גלגל 16 

אינץ אחורי 20 שקל
_____________________________________________)31-32ח(054-3177932

 מזרון על זוגי ד"ר גב 500 
_____________________________________________)31-34ח(ש"ח כחדש 03-5055740

 תנך מפורש אשר וייזר 
_____________________________________________)31-34ח(חדש 500 ש"ח 03-5055740

 חדש!!! למכירה מזרון 
ילדים חדש צבע לבן 170 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(נייד: 054-8580581

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 90 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 פוך גדול לבחור ישיבה 100 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL צבע שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 ספרי קודש חומש נביא 9 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח כ"א 053-3155415

 ספר דברי בית שני לכיתה 
_____________________________________________)31-32ח(ו' 20 ש"ח 053-3155415

 ספר חשבון חשב נא 
מספר 7 מצב חדש 20 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)31-32ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)31-32ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 054-7216671

 קסדה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)31-32ח(200 ש"ח 054-7216671

 בימבה ג'וק )בני ברק( 30 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 רולינג בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 קסדה לאופני ילדים )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 20 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 מחברים לאינסטלציה 
_____________________________________________)31-32ח(10-50 ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לגינה 20 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 ספר תורה מפורשה תאג' 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח חדש 054-4273857

 שק שינה חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 בתי תפילין גסה 350 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4273857

 מזוזות 100 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 תפילין פשוטות בהמה 
_____________________________________________)31-32ח(דקה 150 ש"ח 054-4273857

 מגבעת לנערים כחדשה 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 100 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 כלי בית סירים מחבתות 
_____________________________________________)31-32ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 מפתח ובוקסות לרכב 
_____________________________________________)31-32ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4273857

 מוט כושר 30 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 מתקן לתליית מסך חדש 
_____________________________________________)31-32ח(30 ש"ח גמיש 054-4273857

 אופנים לנערים חדש 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4273857

 סולמות 50 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 כלי עבודה לבנין 10-20 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4273857

 2 זוגות נעלים 100 ש"ח 
חדש לגברים אלגנט

_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 תפילין מהודרות 500 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 מיכל ריסוס קטן 40 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(גמיש 054-4273857

 למכירה נעלי בלנדסטון 
חדשים לגבר מידה 45 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 053-3155532

 למכירה נעלי בלנדסטון 
חדשים לגבר מידה 46 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 053-3155532

 בהזדמנות אופנים לילדים 
מידה 14 ו- 16 רק 100 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-9089110

 למכירה שמלות ערב 
יפיפיות שחור לבן סגנון נפוח 

400 ש"ח להתרשמות
_____________________________________________)31-32ח(054-8473227

 שמלות ערב מקסי כחול 
מעושן יוקרתיות ויפות 500 

ש"ח להתרשמות
_____________________________________________)31-32ח(054-8473227

 למכירה אוגרים חמודים 
_____________________________________________)31-32ח(זוג ב- 30 שקל 054-8515875

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)31-32ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 תוכון פרא ב- 40 שקל 
_____________________________________________)31-32ח(050-5594690

 2 תוכי דררה כ"א ב- 200 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 055-6772789

 מצלמת רוורס לרכב ב- 
_____________________________________________)31-32ח(80 ש"ח 055-6772789

 כובע בורסלינו מקורי 
כחדש מידה 54 370 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(03-5700672

 כובע ברנדולינו לבר מצוה 
חדש 300 ש"ח 054-6389446 

_____________________________________________)31-32ח(הזדמנות!

 כיריים 3 להבות חדש 
באריזה גז 150 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)31-32ח(תקוה 052-2786557

 נגן סמארט HD חדש 
באריזה עם אוזניות ומטען 
_____________________________________________)31-32ח(וקבלה 229 053-3135838

 למכירה אופניים לילדים 
במצב מצויין 140 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-2819921 

 אקוריום + ציוד + עמודי 
500 ש"ח כ"א בני ברק

_____________________________________________)31-32ח(058-3274726

 דרושה סיעת חרוצה 
לגילאי 1-3 בהדר גנים 
פתח תקווה, למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאימות
050-5933224)32-35(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8304164

למתנ״ס קריית אונו 

לפרטים, סימה: 050-5332825
עוגן: 054-4477666

kiryaton@matnasim.org.il :קו"ח למייל

מטפלות/ים וסייעות/ים
שכר 6,600 ₪

דרושות/ים למעונות יום 
"הפרדס" ו- "הפסגה"

053-3109811

תנאים מעולים 
הסעות מירושלים 

למעון בטלזסטון
דרושות מטפלות
לכיתת בוגרים 

ניסיון בתחום חובה
mh9324455@gmail.com :קו"ח למייל

למשרד רו"ח ברמת גן

דרוש/ה
מזכיר/ה בכיר/ה

בס"ד

דרושים/ות
נציגי/ות 

שירות ומכירה
קבוצה חרדית

לחברת 
פיננסים גדולה

03-9324455
לפרטים:

קו"ח למייל:
mh9324455@gmail.com 

דרישות התפקיד:
  אסרטיביות  יכולת ניהולית

  סדר וארגון  יצירתיות
יחסי אנוש מעולים

שליטה ביישומי אופיס - חובה.  
ניסיון בניהול עובדים - חובה. 

למוסד חינוכי גדול במרכז
דרוש/ה

 רכז/ת כוח אדם

misra100m@gmail.com  לפרטים

לרשת חינוכית באלעד

דרוש.ה
רכז.ת מחלקת רישום ובקרה

קו“ח למייל:

misra100m@gmail.com

דרישות התפקיד:
שליטה מלאה בישומי המחשב

ראש גדול ונטילת אחריות
ניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה - יתרון

קו"ח למייל:

misra100m@gmail.com

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)31-32ח(בירושלים 054-8415306

 למעון דתי בת"א 
דרושות מטפלות + 

טבחית לארוחת בוקר 
לשנה"ל - תשפ"ב

_____________________________________________)28-32ש(052-8750036

 דרושים/ות עובדות 
לנקיון משרדים ובתי 
ספר, לשעות הערב, 
באזור ב"ב, בתנאים 
_____________________________________________)31-34ל(טובים 03-5494080

 למעון איכותי בצפון 
ת"א דרושות: מטפלת 

תינוקות וסייעת, למגוון 
משרות, מלאות/חלקיות 

_____________________________________________)31-34ש(חגית- 054-7708715

 למשרד רו"ח בת"א 
דרושות מנה"ח לכפולה 
עד מאזן, יתרון לבעלות 

נסיון קו"ח למייל-
avi@shvika.co.il

_____________________________________________)31-32ש(03-516-3831

 למשרד רו"ח בת"א 
דרושות חשבות שכר + 

נסיון, יתרון לידע במכפל 
קו"ח למייל

avi@shvika.co.il
_____________________________________________)31-32ש(03-516-3831

 למשרד רו"ח בת"א 
דרושות מתמחות לראיית 

חשבון קו"ח למייל:
avi@shvika.co.il

_____________________________________________)31-32ש(03-516-3831

 דרוש עובד חרוץ לעבודה 
קבועה להתקנות מיזוג אויר, 

_____________________________________________)32-35ל(שכר נאה 058-7348517

 לישיבה בת"א דרוש 
עובד נקיון צעיר ונמרץ 

לשעות הבוקר לאה
_____________________________________________)32-33ש(052-5676038

 לארגון תורה וחסד בית 
הלל דרושים מתנדב ומתנדבת 
לעבודה משרדית, טל' בשעות 

הבוקר: 054-3452017 או 
beithillel2@gmail.com :32-32(במייל(_____________________________________________

 דרושים עובדי דלפק 
ומטבח חרוצים, גיטלה 

_____________________________________________)32-35(כפר חבד 052-2549947

 לגן ילדים בת"א דרושה 
גננת/סייעת מסורה, למשרה 
מלאה, תנאים מעולים לירז- 

_____________________________________________)32-33ש(054-2266550

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 ז'קט כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 100 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(בירושלים 054-8415306

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)31-32ח(058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(058-3233170

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-7938941

 למכירה 5 כרטיסים 
לבילונה ביום רביעי כ"ו אב או 
לחילופין להחלפה ביום אחר 

_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח 052-7139395

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)31-32ח(בבני ברק

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(למדף בב"ב 052-7600336

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

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 כרית נוחות למיטה עמינח 
כמעט חדשה גודל 60*60 

בב"ב 80 ש"ח במקום 180 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-7600336

 זוג אוגרים + כלוב + 
מתקן מים + אוכל + נסורת 

+ גלגל לאוגרים 140 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-8505875

 למכירה שואב אבק ידני + 
כסא אוכל לתינוק + פקס 90 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח כל פריט 052-5737813

 למכירה אוזניות בלוטוס 
110BT JBL חדש באריזה 

_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 055-6739389



possibleNever
Sometimes Difficult

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

אוהבים לטפס?

welcome to theexperienceexperience

  קעמפים  ימי הולדת  אירועים  חוגים
סדנאות  ימי כיף  קורסים  קבוצות

המדהים 

בואו 
לקיר טיפוס

בירושלים

בואו אלינו ב'בין הזמנים'

קירות טיפוס בהובלה    
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית    

קירות בולדר 
מתחם כוח וכושר
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