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לשלוחה

"אנו מסכמים שנה קשה בכל ההיבטים"
ביקשנו לשמוע משלושה חכי"ם חרדיים כיצד הם מסכמים 

את השנה שבה המפלגות החרדיות עברו מהקואליציה 
לאופוזיציה, האם לדעתם מחכה לנו שנה קשה, מה הסיכוי 

שנלך לבחירות שוב, מהם האתגרים באופוזיציה, מהם 
האירועים המשמעותיים של השנה, את מי הם בוחרים 
לאיש השנה, ולרגל ימי הרחמים והסליחות, האם ירצו 

לבקש סליחה ממישהו  הראיונות המלאים יתפרסמו 
בגיליון החג של ר"ה ביום א' הקרוב | עמ' 16

חברי הכנסת יעקב ליצמן, יצחק פינדרוס ומיכאל מלכיאלי מסכמים שנה

1-800-236-236

בס"ד

להיות
בוא

בצד
הנותן!

קבינט הקורונה החליט: 
מעמדות הסליחות בכותל 

המערבי יוגבלו ל-8,000 איש
בשבוע שבו מספר המתים מקורונה חצה את קו 

ה-7,000, בחודש שבו מספר המתים היומי הממוצע 
עומד על 23, בימים שבהם מספר הנדבקים היומי 
חוצה אף רף ה-11,000 בני אדם, הממשלה בוחרת 

להטיל הגבלות על שומרי המצוות בלבד ומגבילה את 
מס' המתפללים בכותל המערבי ל-8,000 איש ב-18 
קפסולות  ח"כ יעקב אשר: "מחבר הספר למלחמה 
בקורונה מצא את מוקד ההתפרצות היחיד של הנגיף: 

מעמדי הסליחות בכותל המערבי. ממשלת ישראל 
זורקת לפני הכל את הטלית והתפילין"  ח"כ אורי 
מקלב: "אלו לא החלטות מקצועיות אלא החלטות 

מנותקות"  ח"כ משה ארבל: "מתווה הסליחות בכותל 
הוא שערורייה בגלל הצורך של הממשלה להתרפס בפני 

המוסלמים בהר הבית"  ח"כ מאיר פרוש: "לא ייתכן 
שכאשר במקומות אחרים חוגגים במסיבות למעלה 

מעשר אלף איש בתוך אולמות, לא יתנו לציבור להתפלל 
בכותל המערבי באוויר הפתוח" | עמ' 10

בעוד נתב"ג פתוח והאצטדיונים עמוסים, הממשלה החליטה להגביל את התפילות

צילום: ישראל קליין
הוגבל ל-8000 איש בלבד. מעמד הסליחות ברחבת הכותל 

 
אבי גרינצייג

מפגש חלומי
)הטור המלא בעמ' 14-15(

מבקר המדינה: "הממשלה 
הפקירה את ההסברה 
בקורונה למגזר החרדי"

  עמ' 12

מערכת 'קו עיתונות' מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה



1800-39-47-47

בס"ד, ערב ראש השנה שנת השמיטה  תשפ"ב

ל, ְוַהּתֹוְרִמים שפ"ד  ָדָקה, ַלְחמֹל ַעל ּדַ ...ּוַבּצְ
ָנה  ל ׁשָ ת ָהִעיר ִיְזּכּו לשפ"ד ָיִמים ׁשֶ ָקִלים ְלקּוּפַ ׁשְ

ָדָקה  ת ָהִעיר זֹו ַהּצְ ָדָקה ְלקּוּפַ י ַהּצְ טֹוָבה ּוְמתּוָקה, ּכִ
ֵזיָרה ּה ֶאת רַֹע ַהּגְ יֹוֵתר ִלְקרַֹע ּבָ ֶרת ּבְ ֻהּדֶ ַהּמְ

אי ַיֲעִבירּו   ַוּדַ ל הנ"ל- )עם התשובה והתפילה( ּבְ ה ּכָ ְוָהעֹוׂשֶ
ין. ּדִ אי ּבַ ֵזָרה ְוֵיֵצא ַזּכַ ּנּו רַֹע ַהּגְ ִמּמֶ

חיים קניבסקי

 מכתב רשכבה"ג מרן שה"ת שליט"א לשנת תשפ"ב - לדעת את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון
 כדי ששנת תשפ"ב תעבור בשלום ובשלווה

ֵזיָרה  ּנּו רַֹע ַהּגְ אי ַיֲעִבירּו ִמּמֶ ַוּדַ "ּבְ
ין" ּדִ אי ּבַ ְוֵיֵצא ַזּכַ
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קבוצת נתיב ושפיר הנדסה יקימו 
שכונה חדשה בבית שמש במסגרת 

מכרז "תכנן ובנה"

מאת: אלי כהן

עתודת  על  יוקמו  חדשות  דיור  יחידות   1,036
הקרקע הזמינה האחרונה בבית שמש, בשווי של 
הפרויקט,  מקימות  שקל.  וחצי  מיליארד  מעל 
מחירי  דירות  מופחת",  "מחיר  לדירות  שמיועד 
קבוצת  הן  מוגן,  לדיור  ודירות  חופשי  שוק 
נתיב – פיתוח ויזמות נדל"ן ושפיר הנדסה. שתי 
על  שקל  מיליון  כ-280  לרמ"י  שילמו  החברות 
עלות הקרקע, ובכך מימשו את זכייתן לפרויקט 

הנדל"ן הגדול בבית שמש. 

מכרז "תכנן ובנה" בבית שמש הוא השני מסוגו 
בישראל. מדובר בפרויקט משמעותי ובעל היקף 
עצום שיוקם עם היכולת הפיננסית המשותפת של 
שתי החברות הוותיקות. קבוצת נתיב הינה חברת 
גריידינגר  שמחה  ר'  של  בבעלותו  ותיקה  נדל"ן 
שלה  וברזומה  בתחום,  שנה   30 מזה  הפועלת 
אלפי יחידות דיור בהיקפים משמעותיים. זכייתה 
נוספת מעידה על  במכרז להקמת שכונה שלמה 
האמון הרב לו היא זוכה הודות לחוסנה הפיננסי 

ויציבותה המוכחת.   
ובניית  פיתוח  תכנון,  כולל  הנוכחי  המכרז 
יחידות   1,036 שתכלול  שלמה  מגורים  שכונת 

תשתיות,  ציבור,  מוסדות  כן  וכמו  חדשות  דיור 
במתחם  כנסת,  ובתי  ילדים  גני  תעסוקה,  מרכזי 
הזמינה  הקרקע  עתודת   - שמש  בבית  ד'5 
המיועדת  ד'  שמש  בית  רמת  בשכונת  האחרונה 
המכרז,  לתנאי  בהתאם  והחרדי.  הדתי  לציבור 
השטח ממוצע של יחידת דיור בפרויקט עומד על 
כ-105 מ"ר. בנוסף, ייבנו שטחי מסחר ותעסוקה 
בהיקף של כ-8,000 מ"ר, מוסדות ציבור, מוסדות 

חינוך ועוד.  
ר' שמחה גריידינגר, יו"ר ובעלים קבוצת נתיב 
של  הצטרפותה  על  שמח  "אני  נדל"ן:  פיתוח 
חברת שפיר למיזם הענק הזה בבית שמש. מדובר 

הפרויקטים  לשלל  המצטרף  נוסף  בפרויקט 
כ-30  מזה  שמש  בבית  בונה  נתיב  שקבוצת 
של  משמעותית  הרחבה  יהווה  הפרויקט  שנה. 
שמש  בית  וברמת  בכלל  שמש  בבית  פעילותינו 
והאוכלוסייה  החרדי  הציבור  לרווחת  בפרט 

הכללית שרוצה לגור בעיר."
מגורים:  שפיר  שיווק  סמנכ"לית  כהן,  טלי 
הנדל"ן  מגזר  את  לפתח  ממשיכה  שפיר  "חברת 
חלק  ולקחת  שלה  המניב  והנדל"ן  למגורים 
רוכשי  לטובת  ואיכותיים  חדשים  בפרויקטים 
הדירות, ובכך לגוון את פעילויות החברה וצבר 

הפרויקטים שלה".

קבוצת נתיב ושפיר הנדסה יקימו במשותף שכונה חדשה בבית שמש במסגרת מכרז "תכנן ובנה" - על עתודת הקרקע הזמינה האחרונה 
בשכונת רמת בית שמש ד' המיועדת לציבור הדתי והחרדי. ר' שמחה גריידינגר, יו"ר ובעלים של קבוצת נתיב – פיתוח ויזמות נדל"ן: "פרויקט זה 

מצטרף לשלל פרויקטים שאנו מקדמים לאורך שלושה עשורים בבית שמש בהיקף של אלפי יחידות דיור"

דואגים לילדי החינוך המיוחד
מאת: אלי כהן

ילדי  של  אופטימלית  התאמה  לוודא  מנת  על 
נערכים  ביותר  המתאים  למוסד  המיוחד  החינוך 
רבים.  ואיפיון  זכאות  ועדות  בית שמש  בעיריית 
ועדות   1641 נערכו  הקרובה  שנה"ל  לקראת 
וצפויות עוד 100 ועדות חריגות, גידול של 391 
 70 התקיימו  כן,  כמו  החולפת.  מהשנה  ועדות 
ועדות פתוחות בשל מחסור באבחונים ומסמכים 

קבילים וכ-150 ועדות ערר.
בהובלת  לעיר:  עצומה  בשורה  מביאה  השנה 
במתחם  יפתח  בלוך  עליזה  ד"ר  העיר  ראש 
בית  "בכפר".  הספר  בית  החקלאית  החווה 
וחדשנית  ייחודית  פדגוגיה  תחת  יפעל  הספר 

בית  נוכחות  את  המשלבות  חינוך  תכניות  עם 
הספר  בית  פתיחת  לו.  הייחודי  במרחב  הספר 
מחזיר לעיר את כל הילדים שיצאו ללמד מחוץ 
הורים  על  המקלה  אדירה  בשורה  זו  לעיר. 
 רבים תוך קבלת חינוך איכותי בעיר בית שמש.

יתרה מכך, בשנה הקרובה, צפויים להיפתח שני 
ספר  בבתי  חדשות  כיתות  תשע  תקשורת,  גני 
עוזיאל,  ובנות,  בנים  ישראל  )אהבת  יסודיים 
בנות(  הראל  ובנות,  בנים  אורות  ז'בוטינסקי, 
)אהבת  ביניים  בחטיבות  חדשות  כיתות  ותשע 
תורה,  שעלי  וייס,  ברנקו  ובנות,  בנים  ישראל 
עתיד דביר, תפנית, בית ספר בכפר, נוגה וגילה(.

במגזר החרדי נפתחו 35 תקנים חדשים. שבע 
כיתות  שמונה  הדעת(,  ועץ  )סולם  בגנים  כיתות 

יסודי )בית יעקב, חניכי הישיבות, תפארת החיים, 
נפתחו  הביניים  ובחטיבות  בנים(  ונצח  אשירה 
הכוללני  בחינוך  חן(.  ופניני  )שרנסקי  שניים 
אור  כיתות   5 בסולם,  תקשורת  כיתות   6 נפתחו 
התורה בנות, 3 כיתות אור התורה בנים ועלי שפר 
וכיתה אחת במש"ה גור, מגן הלב תלמוד תורה, 

פיתוחים, חמדת התורה ואור משה.
ראש העיר ד"ר עליזה בלוך: "אני רוצה קודם 
כל לפתוח בתודה. תודה לכל מי שעמלים לאורך 
ילד או ילדה שאין להם מסגרת  כל השנה שאין 
לוקחים  שמש  בית  בעיריית  אנחנו  מתאימה. 
שפועלות  המסגרות  ולכן  כולם  על  אחריות 
במישור החינוך המיוחד הם בשורה גדולה מאוד 
מותאמות  מסגרות  להקים  נמשיך  אנו  בעיניי. 

חינוכית  מסגרת  יקבלו  שכולם  מנת  על  ומבנים 
ראויה. זו המשימה שלנו ונעמוד בה".

ארנרייך:  ישעיהו  הרב  העיר  לראש  המשנה 
ילדינו  עם  להיטיב  כדי  הכול  לעשות  "נמשיך 
המעולים  החינוך  צוותי  ועם  כך  כל  המיוחדים 
להמשיך  היא  כחברה  שלנו  האחריות  שלנו. 
קהילות  לכל  איכותי  לחינוך  ולהוביל  ב"ה,   ,

והמסגרות בעיר".
דרור:  שרי  וקהילה  נוער  חינוך,  מנהל  ראש 
"פתיחת בית ספר "בכפר" היא בשורה מרגשת. 
אנחנו  השינוי.  את  יחושו  בעיר  רבות  משפחות 
גם  השנה  לפתיחת  מיטבית  מבחינה  מתכוננים 
בעולם החינוך המיוחד כמו ביתר תחומי העשייה 

שלנו לטובת כלל תלמידי העיר".

ילדי החינוך המיוחד חוזרים לעיר: בית ספר "בכפר" פותח את שעריו ⋅ רגע לפני פתיחת שנה: החינוך המיוחד במספרים

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

"אנחנו העיר הראשונה בארץ שמובילה את 
מהלך החיסונים בתוך בתי הספר"

מאת: אלי כהן

ראש עיריית בית שמש ד"ר עליזה בלוך קיימה 
שיחה ראשונה עם מנהלי בתי הספר בעיר לקראת 

מבצע החיסונים העירוני בתוך מוסדות החינוך.
הראשונה  העיר  "אנחנו  העיר:  ראש  לדברי 

בתי  בתוך  בארץ שמובילה את מהלך החיסונים 
הספר תוך תגמול מוסדות החינוך. כן, התחסנות 
בתוך בתי הספר. אני לא משכנעת אתכם. אנחנו 
בית  לתמרץ.  ותפקידנו  מבינים  אתם  מסבירים, 
להדגיש  חשוב  כללית.  יתומרץ  שיחסן,  ספר 
ולסביבה,  לעצמי  דואג  אני  אני מתחסן  שכאשר 

זה כל המשמעות של חינוך לאחריות".
עוד אמרה ראש העיר למנהלי בתי הספר: "אי 
אנחנו  להסביר.  אפשר  כן  אבל  לכפות,  אפשר 
תושבי  כל  ועל  התלמידים  על  אחריות,  לוקחים 
בית שמש. המדיניות היא מאוד ברורה והבחירה 
של ממשלת ישראל  בבית שמש היא הבעת אמון 

בצוותי החינוך בעיר. אנחנו לא מחייבים מישהו 
ומתמרצים.  מסבירים  מעודדים,  אנחנו  לחיסון. 
יוכלו  שלא  פעילויות  שיש  לב  לשים  וצריך 
מודה  אני  הירוק.  לתו  בהתאם  אלא  להשתתף 
לכם על שיתוף הפעולה ואין לי ספק שהמסרים 

יועברו הלאה".

ראש עיריית בית שמש ד"ר עליזה בלוך קיימה שיחה ראשונה עם מנהלי בתי הספר בעיר לקראת מבצע החיסונים העירוני בתוך מוסדות החינוך

ר' שמחה גריידינגר בעלים ומנכל נתיב פיתוח נדלן  )צילום אוראל כהן(
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בראל חדריה 
שמואלי הי"ד

מאת: יוסף טולידנו

תשעה ימים לאחר שנורה בראשו מטווח אפס 
ע"י מחבל סמוך לגדר בגבול עזה, הלך לעולמו 

לוחם מג"ב בראל חדריה שמואלי הי"ד.
בראל נפצע אנושות והוא הובהל לבית החולים 
ימים  תשעה  במשך  אנוש.  כשמצבו  סורוקה 
הרופאים נלחמו כדי לייצב את מצבו. במקביל 
נערכו תפילות לרפואתו בכל רחבי הארץ. חבריו 
לחזק  כדי  במשמרות  הגיעו  במג"ב  המשרתים 
את המשפחה ברגעיהם הקשים. באחד הרגעים 
של  פציעתו  מאז  לאחרונה,  שנראו  המרגשים 
רבים  אלפים  לילה  חצות  מידי  הגיעו  בראל, 
יחד עם רב העיר באר שבע הרה"ג יהודה דרעי 

ורבנים נוספים לאמירת סליחות ברוב עם.
יום שני,  למגינת הלב, בשעות הצהריים של 
הגיעה הבשורה הקשה על כך שבראל חדריה לא 
בהודעה  לעולמו.  הלך  והוא  הפציעה  את  שרד 
אנו  רב  "בצער  נאמר:  סורוקה  ביה"ח  שהוציא 
בראל  מג"ב  לוחם  של  פטירתו  על  מודיעים 
לפני  החולים  לבית  שפונה  שמואלי  חדריה 
רצועת  בגבול  בראשו  שנורה  לאחר  כשבוע, 

עזה".
גם בדוברות מג"ב הוציאו הודעת תנחומים: 
של  לזכרו  ראשו  את  מרכין  הגבול  "משמר 
ז"ל שנפל  הלוחם סמ"ר בראל חדריה שמואלי 
רצועת  בצפון  מבצעית  בפעילות  לחימה  בעת 
וביצע  הגבול  למשמר  התגייס  ז"ל  בראל  עזה. 
 ,2019 מרץ  במחזור  הלוחמים  הכשרת  את 
לאחר הכשרת הלוחמים יצא לקורס מסתערבים 
במג"ב ולאחר מכן שובץ ביחידת המסתערבים 
)ימ"ס( של מג"ב דרום. במהלך שירותו ביחידה 
כצלף  ושימש  צלפים  קורס  ז"ל  בראל  ביצע 
פעילויות  בעשרות  שותף  היה  הלוחם  בימ"ס. 
החמורה  בפשיעה  ולחימה  טרור  לסיכול 
 21.08.21 בגזרה הדרומית. ביום שבת בתאריך 
בצפון  בגדר  ז"ל  בראל  הלוחם  של  בפעילות 
הרצועה  משטח  בירי  הכוח  נתקל  עזה  רצועת 
ובראל ז"ל נפצע באורח אנוש. בראל ז"ל פונה 
ימים  כשבוע  לאחר  סורוקה.  הרפואי  למרכז 
שנלחם בגבורה על חייו תוך ניסיונות של הצוות 
מותו.  נקבע  חייו,  להצלת  סורוקה  של  הרפואי 
בראל ז"ל בן 21 בנופלו תושב באר יעקב, הותיר 
זכרו  יהי  ואח.  אחיות  שתי  אבא,  אמא,  אחריו 

ברוך".
יעקב)קובי(  ניצב  רב  המשטרה,  מפכ"ל  גם 
ז"ל  "בראל  תנחומים:  הודעת  פירסם  שבתאי 
חודשים  חמישה  שנתיים,  במשך  לוחם  היה 
לחם  חודשים  וחמישה  שנתיים  ימים.  ותשעה 
חייו.  על  נלחם  ימים  ותשעה  ובפשיעה  בטרור 
פיקוד  יכולות  עם  אמיץ  לוחם  היה  ז"ל  בראל 
והובלה מרשימות שלא פעם סיכן את חייו למען 
שהיו  מספרים  מפקדיו  ישראל.  אזרחי  ביטחון 

לפעילות,  יצא  הוא  מי  עם  ביניהם  מתווכחים 
למשפחתו,  תנחומים  לצידם.  אותו  רצו  כולם 
למפקדיו ולחבריו לנשק שהיו במשך כל הימים 

האחרונים לצד מיטתו.
"בראל שרצה תמיד להיות בחזית, בחר לשרת 
שליחות  מתוך  מג"ב  של  המסתערבים  ביחידת 
נמשיך  אלו  ערכים  על  המדינה.  ואהבת  גדולה 
לחנך דורות של שוטרים ולוחמים שינציחו את 
של  הפשרות  וחסרת  העיקשת  במלחמה  דרכו 

משטרת ישראל בטרור ובפשיעה".
"קיבלתי  ספד:  בנט  נפתלי  הממשלה  ראש 
של  מותו  על  המרה  הבשורה  את  עמוק  בצער 
שנפל  שמואלי,  חדריה  בראל  מג"ב,  לוחם 
בהגנה על ביטחון ישראל. אין מילים מספקות 
בראל  הכבד.  באבלה  המשפחה  את  לנחם  כדי 
על  נאבק  הוא  במותו.  ולוחם  בחייו  לוחם  היה 
חייו עד הרגע האחרון, כאשר עם ישראל כולו 
חיבוק  לשלוח  מבקש  אני  תפילות.  עבורו  נשא 
גדול למשפחה שאיבדה את היקר לה מכל. תהא 

נשמתו של בראל צרורה בצרור החיים".
לבראל  ספדו  הרצוג  יצחק  המדינה  נשיא  גם 
וכואב מאוד את לכתו של לוחם  הי"ד: "עצוב 
בקשר  הייתי  האחרון  השבוע  במהלך  מג"ב. 
ונשאנו עם העם בישראל  ניצה,  רציף עם אימו 

תפילות להחלמתו".
גנץ: "שמואלי היה מטובי  בני  שר הביטחון 
המולדת  על  בהגנה  נפל  המדינה,  של  בניה 
נכנסתי  ימים  מספר  לפני  רק  הדרום.  ותושבי 
אך  שיתאושש,  בליבי  והתפללתי  לחדרו 
הבשורה הקשה הגיעה ואיתה כאב גדול. בשם 
מעומק  תנחומים  שולח  אני  הביטחון,  מערכת 
עוד  תדעו  שלא  משפחתו.  ולבני  להוריו  ליבי 

צער".

לאחר תשעה ימים בהם נאבק על חייו לאחר שנורה 
מטווח אפס ע"י פלסטיני בגדר הסמוכה לעזה, הלך 

לעולמו לוחם מג"ב בראל חדריה שמואלי הי"ד, 
שרבים התפללו בימים האחרונים לרפואתו  ראש 

הממשלה, נשיא המדינה, שר הביטחון ומפכ"ל 
המשטרה ספדו לשמואלי

נקבע מותו של לוחם מג"ב שנפצע אנושות

 נלחם עד הרגע האחרון. בראל חדריה שמואלי הי"ד 

 הורים יקרים! כדי שנוכל להבטיח שנה שקטה ובטוחה,
אנא וודאו שהמעון מחזיק ברישיון של האגף למעונות יום

 האגף למעונות יום בזרוע העבודה מציג: 
רישיון לכל מעון 

הורים לפעוטות, החל משנת הלימודים הקרובה - כל מעון, לפעוטות עד גיל שלוש, 
יחויב להחזיק ברישיון הפעלה של זרוע העבודה במשרד הכלכלה.

 הרישיון מבטיח את תקינותו של המעון, עמידתו בסטנדרטים הנדרשים 
ומעניק מעטפת הגנה מורחבת.

 לפרטים נוספים

*8263 
מהדקים את הפיקוח - 
משפרים את השירות

 יוצאים לדרך
בטוחה

מהיום הראשון

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
סוג 3

קו"ח ניתן לשלוח:

« שנתיים ניסיון לפחות
« שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

« אחראית לקוחות, גביה
« יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

« שעות עבודה 9:00-17:00
« עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

מייל:

פקס:
03-5796645

sari@kav-itonut.co.il
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מגבית חירום לאור המצב הקשה!
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תגלית: אלו התפילין שהניח 
מרן הבן איש חי זיע"א

מאת: יוסף טולדינו 

יוסף  רבי  נהג להניח מרן  זוג התפילין אותם 
יוצגו  זיע"א  חי"  איש  "הבן  בעל  מבגדד  חיים 
לראשונה בפני הקהל הרחב בוויטרינה למוצגים 

מיוחדים שבמוזאון יהדות בבל באור יהודה.
וזוג  ראש  של  תפילין  זוג  יוצגו  בתערוכה 
תפילין של יד, האחד לשיטת רש"י והשני לשיטת 

נכדו, רבנו תם, כמו גם התיקים לשמירתם. 
התפילין היו ברשותו של ר' דוד ששון אשר 
תש"ב  בקיץ  שבאנגליה  בליטשוורת  נפטר 
)1942(, ומאז נשמרו בידי צאצאיו. לפני כחצי 
ונקנו  בסותביס  למכירה  הוצעו  התפילין  שנה 
ע"י יהודי שומר תורה ומצוות, אשר כל מטרתו 
ולא  זרות  מידיים  למנוע  הייתה  ברכישתם 
בטובו  הואיל  זה,  יקר  יהודי  לרוכשן.  יהודיות 
באור-יהודה,  בבל  יהדות  למוזיאון  להשאילן 

כדי להציגן לציבור הרחב.
השנים  בין  שחי  זיע"א  חיים  יוסף  רבינו 
בבל  רבני  גדול   ,)1909-1834( תקצ"ד-תרס"ט 
בדורות האחרונים,  מוכר בכינוי "הבן איש חי" 
על שם ספרו ההלכתי הידוע. רבי יוסף חיים לא 
בראש  עמד  ולא  בקהילתו  רשמית  משרה  נשא 
הרוחנית  כסמכות  בדורו  נחשב  אך  ישיבה, 
השפיעו  ההלכתיות  ופסיקותיו  ביותר,  הגדולה 
ויהודי  בכלל  המזרח  יהודי  על  הדורות  לאורך 
חיבר  חייו,  במהלך  בפרט.  פזורתן,  על  בבל 
למעלה מ-60 חיבורים תורניים, אשר המפורסם 
שבהם הוא ספרו ההלכתי "בן איש חי", שלאורו 
הלכו עד הדור האחרון כל יהודי המזרח וצפון 

אפריקה.
וגדל  ידועה  רבנים  למשפחת  נולד  הוא 
)תקס"ז-תרי"ט  אליהו  הרב  אביו,  בבגדאד. 
- 1859(, היה חסיד ומקובל גדול, דרשן   1807
ומוהל בחסד, אשר רוב ענייני הקהילה היו תחת 
הקהילה.  קופת  הייתה  ובאחריותו  השגחתו 
יום  בכל  מעטות  שעות  עסק  הוא  לפרנסתו, 

במסחר, וראה ברכה גדולה בעסקיו.
זילכה  בית  בישיבת  למד  חיים  יוסף  רבי 
בבגדאד, בתחילה אצל דודו, אחי אמו, רבי דוד 
מכן  ולאחר  זצ"ל,  מעתוק  נסים  יוסף  מאיר  חי 
עבדאללה  רבי  ומייסדה,  הישיבה  ראש  אצל 
ונמנה על בחירי תלמידיו, עד כדי  זצ"ל,  סומך 
כך שביקש חוות דעתו בנוגע לסוגיות הלכתיות. 
הספרייה העשירה של רבי יוסף חיים זצ"ל וכל 
חפציו האישיים נותרו בבגדאד, מלבד חיבוריו 
לארץ  והובאו  בחייו,  הודפסו  שלא  בכתב-יד 
הרב  נכדו  ע"י   )1972( תשל"ב  שנת  בראשית 

דוד.
ידידות ארוכת שנים שררה בין משפחתו של 
ששון  למשפחת  זצ"ל  מבגדד  חיים  יוסף  רבי 
הקהילה  נשיאות  בראש  שעמדה  הידועה, 
המושל  רדיפות  בעקבות  אשר  בבגדאד, 
העותמאני, נאלצה לברוח בשנת תקצ"ב )1832(. 
בני משפחת ששון השתקעו בהודו, פיתחו את 
חיי המסחר וצברו עושר אגדי. במקביל, שמרו 
הבן  בעל  של  משפחתו  עם  הידידות  קשרי  על 

איש חי. יתירה מכך, בית מסחרם הגדול של רבי 
יוסף חיים ואחיו, שימש בין היתר כנציג לחברת 

דוד ששון בבגדאד.
ידידות מיוחדת שררה בין רבינו הבן איש חי 
הגביר   – דוד ששון  של  הצעירים  מבניו  לאחד 
ר' סלימאן ששון )תר"א-תרנ"ד 1841 - 1894(, 
 -  1856 )תרי"ז-תרצ"ז  )פלורה(  פרחה  ורעיתו 
1936(. לאחר פטירתו בגיל צעיר של ר' סלימאן 
ששון, התהדקו קשרי הידידות עד שאפשר היה 
במכתבים  קרובים.  משפחה  לקשרי  לדמותן 
מאד  סמוך  עד  ביניהם  שהתנהלו  הרצופים 
ללוותם  דאג  זצ"ל,  חיים  יוסף  רבי  לפטירתו, 
בשלומם  תמיד  התעניין  ורוחני,  אבהי  ליווי 
ובפרט, בדרך חינוכם של ילדי המשפחה: רחל, 

דוד ומזל טוב.
הפתאומית  פטירתו  על  הידיעה  הגעת  עם 
גולת אריאל רבינו בעל הבן אשי חי,  של ראש 
לכתוב  ששון  פרחה  מיהרה  בבומבי,  לביתה 
מכתב תנחומים בערבית יהודית לבנו הרב יעקב. 
כחודש וחצי לאחר מכן, שלח ר' דוד ששון, בנה 
של פרחה ששון, מכתב לרבי יעקב, בנו של הבן 
איש חי, בו כתב בין היתר כי הוא מבקש לקבל 
לידיו את התפילין של רבי יוסף חיים כמזכרת. 
ואכן כך היה: ר' דוד ששון קיבל את התפילין, 
והודיע על קבלתם במכתב ששלח לחכם יעקב 

ביום ח"י טבת. 
ערכת  את  לחשוף  עבורנו  גדול  כבוד  "זהו 
יוסף חיים  התפילין המקורית של המקובל רבי 
חממה,  דיין  עליזה  אומרת  חי",  איש  "הבן   -
ספק  ״אין  בבל.  יהדות  מורשת  מרכז  מנכ"לית 
שהם הגיעו לידיים הנכונות ואנו מודים לרוכש 
הצנוע וטוב הלב שברוחב ליבו הסכים להשאיל 
אליהם.  ייחשף  הרחב  שהציבור  כדי  אותן,  לנו 
זוהי ערכת התפילין האישית של הרב, וזה מרגש 
אותה  לראות  מוזמנים  זכרו  מוקירי  במיוחד. 

היום - 112 שנים לאחר פטירתו".
י"ז תשרי, ב' חוהמ"ס 23.9 בשעה  ה',  ביום 
ערב  בבל,  יהדות  מורשת  מרכז  יקיים   19:30
פיוטים ושבחות חגיגי לרגל חשיפתו לראשונה 
של פריט מיוחד זה עם הרב דוד מנחם ומוסיקאים 
נוספים.  הרב מנחם משמש כרב קהילת "היכל 
אוריאל" במבשרת ציון, והוא הינו איש הלכה, 
דרשן ופרשן, חזן, יוצר, מלחין, מוזיקאי פייטן 
יום עיון  וכותב פיוטים. בנוסף, ב-16/11 יערך 

המוקדש למשנתו של הבן איש חי.

112 שנים לאחר הסתלקותו ולאחר שרבי יעקב חיים, בנו של מרן רבינו בעל 
הבן איש חי העביר את התפילין האישיות של אביו לבני משפחת ששון שעמדה 

בקשרים הדוקים עם מרן, הגיעו התפילין לפני מס' שנים לבית המכירות 
הפומביות 'סותביס' ונרכשו ע"י יהודי שומר מצוות כדי שלא ייפלו לידיים הלא 

נכונות  התפילין יוצגו לראשונה במוזיאון יהדות בבל בחול המועד סוכות

possibleNever
Sometimes Difficult
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אוהבים לטפס?

welcome to theexperienceexperience

  קעמפים  ימי הולדת  אירועים  חוגים
סדנאות  ימי כיף  קורסים  קבוצות

המדהים 

בואו 
לקיר טיפוס

בירושלים

בואו אלינו 

קירות טיפוס בהובלה    
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית    

קירות בולדר 
מתחם כוח וכושר



כשאחרים 
מאחלים 

שנה טובה

אנחנו 
דואגים
לשנה טובה

לאומי. בנק שחושב מחר.
אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל | אישור ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולתנאי 
המבצע | ההלוואה נושאת ריבית קבועה שתחויב מידי חודש | הלקוח יזוכה בסכום הריבית מדי חודש בכפוף להעברת משכורת ופעילות בכרטיס אשראי | המבצע 
בתוקף עד 31.12.2021. לאומי רשאי לשנות או לבטל את תנאי המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת | פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי ובאתר הבנק

 רוצים להיערך מראש להוצאות החגים?
הלוואת חג של לאומי

ללא ריבית!*
50 תשלומים 50,000₪

לפותחי חשבון ולמעבירי משכורת חדשה ובכפוף לשימוש בכרטיס 
אשראי של לאומי ב-2,000 ₪ בחודש



כ"ה אלול תשפ"א 10102/9/21 בבית שמש

קבינט הקורונה החליט: 
מעמדות הסליחות בכותל 

המערבי יוגבלו ל-8,000 איש

מאת: חיים רייך

ובכל זאת המליח לקומם רבים.  זה היה צפוי 
קבינט הקורונה אישר ביום שני בערב את מתווה 
ותפילות  הסליחות  למעמדות  המערבי  הכותל 
כזה  מתווה  אין  תטעו,  שלא  הנוראים.  הימים 
להופעות  כזה  מתווה  אין  הבית,  בהר  לתפילות 
התקיימה  השבוע  רק  ספורט.  למשחקי  או  ענק 
הופעת ענק בהיכל הספורט יד אליהו בהשתתפות 
בני אדם במקום  אלף   12 כלומר,  איש.  אלף   12
רק  פתוח  במקום  סליחות  אבל  בסדר,  זה  סגור 

.8000
בשבוע שבו מספר המתים מקורונה חצה את 
היומי  המתים  מספר  שבו  בחודש  ה-7,000,  קו 
מספר  שבהם  בימים   ,23 על  עומד  הממוצע 
הנדבקים היומי חוצה אף רף ה-11,000 בני אדם, 
שומרי  על  הגבלות  להטיל  בוחרת  הממשלה 
המתפללים  מס'  את  ומגבילה  בלבד  המצוות 

בכותל המערבי ל-8,000 איש ב-18 קפסולות.
במשך חודשים התריעו חברי הכנסת החרדים 
שבהם  בימים  הנוראים.  בימים  ההגבלות  מפני 
יצאו  ישראלים  אלפי  ומאות  פתוח  היה  נתב"ג 
בימים  אוגוסט,  יולי  בחודשי  הקיץ  לחופשות 
שבהם עשרות אלפים מהמגזר הערבי טסו לרגל 
אדומה,  מדינה  המוגדרת  לטורקיה,  הקורבן  חג 
הבאת  את  למנוע  אצבע  נקפה  לא  והממשלה 
בקבינט  עכשיו  נזכרו  לישראל,  הווריאנטים 
הקורונה להטיל מגבלות על שומרי המצוות ועל 

מעמדות הסליחות בכותל המערבי.
אישר  הכותל,  מתווה  על  להחלטה  בנוסף 
הלימודים  מתווה  את  גם  הקורונה  קבינט 
באופן  הירוק  התו  הרחבת  אדומים,  ביישובים 
מערכת  עובדי  ההוראה,  עובדי  על  גם  שיחול 

הבריאות ועל עובדים בסקטורים נוספים. 
מס'  את  להגביל  בהחלטה  רק  נגמר  לא  וזה 
לב  בר  עומר  לבט"פ  השר  בכותל.  המתפללים 
חודש  לאומן.  הנסיעות  את  גם  להגביל  ביקש 
אלפים  ומאות  פרוץ  נותר  שנתב"ג  אחרי  בלבד 
לב  בר  לשר  אבל  ישראל,  בשערי  ויצאו  נכנסו 
לי  "נראה  לאומן.  הטיסות  את  להגביל  חשוב 
מוזר שאנחנו מתעלמים מפצצה מתקתקת”, אמר 
השר בר-לב בקבינט הקורונה. "אומן, 100 אלף 
מתפזרים  מטוס,  על  עולים  בצפיפות  שם  איש 
כאן  יש  כנסת.  לבתי  מתפזרים  כך  אחר  לבתים, 
מגה אירוע. קחו בחשבון ש-15 אלף כבר מזמן 
שם. בנושא האכיפה – משטרת ישראל עושה את 
התרחישים  שאם  שחושב  מי  אבל  המקסימום, 
הפסימיים יתממשו ואנשים יחזרו חולים מאומן 
הוא  אז  אכיפה  יהיה  והפתרון  הספר  מבתי  או 

טועה. שאף אחד לא ישלה את עצמו".
מתווה  "בעניין  בישיבה:  אמרה  שקד   השרה 

התפילות חייבים להטיל את ההגבלות גם על הר 
הבית".   בתום הדיון הצביעו השרים על הרחבת 
התו הירוק למערכת החינוך ועל מתווה הכותל. 
השרים אלקין ושקד התנגדו למתווה הכותל בשל 
היהודים  המתפללים  על  רק  חל  שהוא  העובדה 
על המתפללים הערבים  ולא חל  הכותל  ברחבת 

בהר הבית.
ההחלטה כאמור עוררה זעם ציבורי נרחב, עד 
התבטא  אברהם  ירון   12 חדשות  שכתב  כך  כדי 
בהקשר לכך בדיור חי ואמר: "אני לא אדם דתי, 
המוצע  המתווה  פרטי  את  רואה  כשאני  אבל 
עם  בקפסולות  מתפללים   8,000 עד  לכותל, 
ומנגד  ההגבלות.  את  שיאכפו  ופקחים  מסיכות 
אני רואה את התמונות האלו )מההופעות ואירוע 
סדרי  של  בעיה  כאן  שיש  מבין  אני  התרבות( 
על ההתרבות פחות מצליחים  כנראה  עדיפויות. 

ופה זה יותר קל".
יריב  האופוזיציה  ומרכז  'הליכוד'  סיעת  יו"ר 
לוין תקף את הממשלה לאחר שקבינט הקורונה 
ברחבת  המתפללים  על  ההגבלות  את  אישר 
שהממשלה  טען  לוין  ח"כ  המערבי.  הכותל 
מטילה מגבלות רק על היהודים, בעוד על המגזר 
הערבי היא מפחדת לאכוף את ההנחיות. "השר 
מנקה  לא  נגד  הצבעה   - שקד  השרה  אלקין, 
אתכם מאחריות ולא מועילה בכלום", כתב לוין. 

לאכוף  מפחדת  בה  חברים  שאתם  "הממשלה 
המוסלמים,  תפילות  על  הבריאות  הוראות  את 

ומטילה מגבלות רק על יהודים".
פסולה  ואפליה  "פחדנות  לוין:  ח"כ  לדברי 
נגד  הצבעתכם  כולנו.  של  בבריאות  שפוגעת 
את  משנה  לא  רבות  מני  אחת  אומללה  החלטה 
האחריות ההיסטורית שאתם נושאים בה להקמת 
הזו. אף אחד  והמחדל  ולקיום ממשלת השמאל 
היום.  החשיבות  חסרת  מהצבעתם  מתרשם  לא 
אמון  באי  הזו  הרעה  הממשלה  נגד  הצביעו 
וזה  האחריות שלכם  זו  אותה.  להפיל  ותאפשרו 

מה שהציבור הלאומי מצפה מכם".
זמרים  הופעות  "לא  הגיב:  אשר  יעקב  ח"כ 
סגורים,  באולמות  אלפים  בהשתתפות  ובדרנים 
משחקי  לא  הבית,  בהר  שישי  יום  תפלות  לא 
ספורט המוניים, מחבר הספר למלחמה בקורונה 
הנגיף:  של  היחיד  ההתפרצות  מוקד  את  מצא 
ממשלת  המערבי.  בכותל  הסליחות  מעמדי 
ישראל זורקת לפני הכל את הטלית והתפילין. על 

הממשלה להסיר מסדר יומה את החרפה הזו!".
"את  ואמר:  הוא  אף  הגיב  מקלב  אורי  ח"כ 
מטילים  שלא  מה  ביותר  הגדולות  ההחמרות 
שהוא  המערבי  בכותל  מטילים  מקום  אף  על 
את  לשמור  ימשיך  החרדי  הציבור  פתוח,  מקום 
ההנחיות אך האבסורד והניכור זועק לשמים אלו 

מנותקות  החלטות  אלא  מקצועיות  החלטות  לא 
מנוכרות ומחמירות ללא כל סיבה".

בכותל  הסליחות  "מתווה  ארבל:  משה  ח"כ 
הממשלה  של  הצורך  בגלל  שערורייה  הוא 
להתרפס בפני המוסלמים בהר הבית. זה לא תקין 
שזה  לי  שאמרו  משפט  לגורמי  פניתי  משפטית. 
בשלב הזה 'מתווה רעיוני' ולא 'תקנות מחייבות'. 

כשזה יגיע לכנסת, נעצור את זה".
ח"כ מאיר פרוש: "לציבור שומר המסורת אין 
ייתכן  לא  הקורונה.  קבינט  של  בהחלטות  אמון 
במסיבות  חוגגים  אחרים  במקומות  שכאשר 
למעלה מעשר אלף איש בתוך אולמות, לא יתנו 
לציבור להתפלל בכותל המערבי באוויר הפתוח. 

זו חוצפה ועזות מצח".
גם ח"כ אבי מעוז, יו"ר סיעת 'נועם' בציונות 
בנט,  "לממשלת  ואמר:  להחלטה  הגיב  הדתית 
השבת  חילול  יותר  חשוב  ועבאס  אורבך  כהנא, 
הימים  תפילות  מאשר  הכדורגל,  באצטדיוני 
הגיעו,  הנה ההגבלות  בכותל המערבי.  הנוראים 
התרענו כבר שבועות ארוכים, שבכוונת הממשלה 
החג,  ובאווירת  בתפילות  ישראל,  בחגי  לפגוע 
וסוגרים  השמים  את  פותחים   - הגיע  זה  הנה 
בזהות  חלש  בקורונה,  חלש  בנט  הכותל.  את 

היהודית, חלש בביטחון".

בשבוע שבו מספר המתים מקורונה חצה את קו ה-7,000, בחודש שבו מספר המתים היומי הממוצע עומד על 23, בימים שבהם מספר הנדבקים 
היומי חוצה אף רף ה-11,000 בני אדם, הממשלה בוחרת להטיל הגבלות על שומרי המצוות בלבד ומגבילה את מס' המתפללים בכותל המערבי 

ל-8,000 איש ב-18 קפסולות  ח"כ יעקב אשר: "מחבר הספר למלחמה בקורונה מצא את מוקד ההתפרצות היחיד של הנגיף: מעמדי הסליחות 
  "ח"כ אורי מקלב: "אלו לא החלטות מקצועיות אלא החלטות מנותקות  "בכותל המערבי. ממשלת ישראל זורקת לפני הכל את הטלית והתפילין
ח"כ משה ארבל: "מתווה הסליחות בכותל הוא שערורייה בגלל הצורך של הממשלה להתרפס בפני המוסלמים בהר הבית"  ח"כ מאיר פרוש: "לא 

ייתכן שכאשר במקומות אחרים חוגגים במסיבות למעלה מעשר אלף איש בתוך אולמות, לא יתנו לציבור להתפלל בכותל המערבי באוויר הפתוח"

בעוד נתב"ג פתוח והאצטדיונים עמוסים, הממשלה החליטה להגביל את התפילות

 הוגבל ל-8000 איש בלבד. מעמד הסליחות ברחבת הכותל

צילום: ישראל קליין



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

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

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

אלפים רבים צייתו לקריאת גדולי התורה 
והחסידות והתחסנו מפני נגיף קורונה,

ואתם?
אם הגעתם לגיל 12 וטרם התחסנתם, 

בואו להתחסן!
אם חלפו 5 חודשים מקבלת מנת החיסון השניה, 

בואו להתחסן במנת
החיסון השלישית! 

תאמו תור לחיסון בקופת החולים או במתחמי החיסון העירוניים.
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מבקר המדינה: "הממשלה הפקירה 
את ההסברה למגזר החרדי"

פריטים אחרונים מהמהדורה המצומצמת של תשורת 
מרן שר התורה שליט"א לתומכי "רינה של תורה"

מאת: חיים רייך

המדינה  מבקר  שלישי  ביום  שפירסם  בדו"ח 
נתניהו  ממשלת  התנהלות  על  אנגלמן  מתניהו 
כי  וטוען  המבקר  תוקף  ההסברה,  ופעולות 
לחברה  הבריאות  משרד  של  ההסברה  "פעולות 

החרדית החלו בהדרגה ובאיחור".
לדברי המבקר: "תוכנית המשרד משנת 2007 
למגוון  המסרים  בהתאמת  בצורך  עוסקת  אינה 
זה  הנבדלים  הישראלית,  בחברה  היעד  קהלי 
פעולות  וכי  וחברתי,  דתי, תרבותי  רקע  על  מזה 
ההסברה של המשרד בעת משבר הקורונה באופן 
המותאם לחברה הערבית ולחברה החרדית החלו 
שניתנה  להסברה  בהשוואה  ובאיחור  בהדרגה 

לאוכלוסייה היהודית הכללית".
לחברה  "בהסברה  בדו"ח:  אנגלמן  טוען  עוד 
למסור  החל  הבריאות  משרד  כי  נמצא  החרדית 
מידע לחברה החרדית באמצעי הפצה מותאמים, 
בהשוואה  בהדרגה  פשקווילים,  באמצעות  כגון 
לחברה היהודית הכללית, אף שחלק מהתושבים 
התקשורת  לאמצעי  חשופים  אינם  החרדים 
הנפוצים בכלל האוכלוסייה. הפרסומים שהופצו 
ובתחילת מרץ  לחברה החרדית בחודש פברואר 

2020 היו מצומצמים יחסית בתוכניהם והיקפם".
לטענת המבקר: "בפרק הזמן שחלף עד תחילת 
ביצוע ההתאמות באמצעי ההסברה לאוכלוסיות 
הנחיות  בהטמעת  פער  נוצר  והחרדית,  הערבית 
ובין  הכללית  היהודית  החברה  בין  ההתנהגות 

החברה הערבית והחברה החרדית".

"הרוב  מדהים:  נתון  המבקר  חושף  בדו"ח  
הבריאות  משרד  של  ההוצאה  של  המכריע 
)82%( הוקצה למסעות פרסום לחברה היהודית 
הכללית; 10% - לחברה הערבית )שיעור נמוך פי 
2.1 מחלקה באוכלוסייה(; ו-5% לחברה החרדית 

)שיעור נמוך פי 2.4 מחלקה באוכלוסייה(".

עוד נכתב בדו"ח כי "תגבור ההסברה לחברה 
השנייה  מהמחצית  החרדית  ולחברה  הערבית 
במשבר  לראשונה  כלל   2020 מרץ  חודש  של 
המתייחסים  ייעודיים  פרסום  מסעות  הקורונה 
את השימוש באמצעי  והרחיב  ולמנהגים  לחגים 
זאת, חסרו פעולות הסברה  עם  ייעודיים.  הפצה 
הייחודיים של  ולקשיים  המתייחסות למאפיינים 
שתי האוכלוסיות. כך, למשל, המענה ההסברתי 
"מקדמי  שנחשבים  החתונות  אירועי  בדבר 

הדבקה" היה חסר".
"מומלץ שמטה ההסברה הלאומי יפעל מבעוד 
לאוכלוסיות  הסברה  תוכניות  לגיבוש  מועד 
מיוחדות", סיכם מבקר המדינה את הפרק בדו"ח 
העוסק בנושא ההסברה למגזרים החרדי והערבי.

בליכוד הגיבו לדו"ח שפירסם מבקר המדינה 
וטענו: "נקרא ונלמד את הדו"ח. במבחן התוצאה 
ראש הממשלה לשעבר נתניהו הוציא את ישראל 
מיליוני  בזכות  ראשונה בעולם ממגפת הקורונה 
החיסונים שהביא - מהר יותר והרבה יותר מכל 
הישראלית  ההצלחה  מכך,  יותר  אחרת.  מדינה 
רואים  אלה  בימים  כולו.  לעולם  מודל  שימשה 
השלישי  החיסון  של  מראש  ההזמנה  כיצד 
לישראל על ידי נתניהו הצילה פעם נוספת חיים 

רבים".

מאת: יוסף טולידנו

ראש  לקראת  שעבר,  בשבוע  שפורסם  כפי 
הכוללים  ותומכי  ידידי  זוכים   הבעל"ט  השנה 
הנדירה  לברכתו  אישי  באופן  תורה"  של  "רינה 
קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  רשכבה"ג  של 
ובפרטות  ומבורכת  טובה  לשנה  שליט"א, 
לפרנסה ברווח, בחיבת הקודש למחזיקי התורה 
תשורה:  כל  על  החרוט  ידו  בכתב  ועמליה, 

"יתברכו בעושר וכבוד".
יצוין, כבר בשנה שעברה זכו תומכי הכוללים 
היא  אשר  שליט"א,  ממרן  המיוחדת  בתשורה 
נהגו  וכך  זיע"א,  כדבר שנזכר בספרי הקדמונים 
בסגולת  החפצים  שם  אנשי  ישראל  בתפוצות 
מידי  חדה  כסף  בסכין  להתחדש  הנעלה,  היום 
כל  בפרנסה  רב  לשפע  מילתא  לסימנא  שנה, 
הברכה  וגו'.  חיים  החות"ך  בסוד  כולה  השנה 
המיוחדת לפרנסה ברווח שרבים ראו בה ישועות, 
רב בקרב מחזיקי התורה  לביקוש  הביאה השנה 
ועמליה, הנושאים בעץ החיים של למעלה מ-450 
לברכת עמלי תורה השקועים בתלמודה יום וליל, והביעו  אישית  כתשורה  המיוחדת  בסכין  עושר וכבוד להם ולבני ביתם בשנה הבעל"ט. חפצם 

וברכת הקודש מבטאים את  הנדירה  התשורה 
תורה  עמלי  החזקת  של  הזכות  וחשיבות  גודל 
בעמדנו ערב יום הדין ובבואנו עמם ותורתם בכף 
המאזניים. כידוע, רשכבה"ג מרן שליט"א העומד 
בנשיאות הכוללים מטפח בכל מאודו את המפעל 
הגדול אשר עולה וצומח בהנהגתו לאוי"ט ומונה 
מיוחדת  חיבה  ונוטה  הארץ,  ברחבי  כוללים   14

לכל המסייעים לקיומם והחזקתם. 
כמו כן, במיוחד לשנה זו הוסיף מרן שליט"א 
בחיבת הקודש לידידי הכוללים כמות מצומצמת 
כברכתו  ומתוקה  טובה  לשנה  דבש,  צנצנות  של 
את  לפתוח  רצונם  הביעו  מאד  רבים  אליהם. 
השנה עם ברכתו האישית של רשכבה"ג מרן שר 
ועקב הביקוש  התורה שליט"א על שולחן החג, 
הרב לקיום הסגולה המיוחדת וביתר שאת לזכות 
מרן  רשכבה"ג  של  האישית  בברכתו  לעשותה 
שליט"א, נותרו רק פריטים בודדים מן המהדורה 
המצומצמת והיקרה של סכיני הכסף המבורכים 
על ידו. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון -0722

.600-200

"פעולות ההסברה של משרד הבריאות לחברה החרדית החלו בהדרגה ובאיחור", כותב מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדו"ח 
שפירסם ביום שלישי  המבקר חושף בדו"ח את הנתון המדהים הבא: "הרוב המכריע של ההוצאה של משרד הבריאות )82%( 

הוקצה למסעות פרסום לחברה היהודית הכללית; 10% לחברה הערבית )שיעור נמוך פי 2.1 מחלקה באוכלוסייה(; ורק 5% לחברה 
החרדית )שיעור נמוך פי 2.4 מחלקה באוכלוסייה("  הליכוד: "נקרא ונלמד את הדו"ח"

כתשורה מיוחדת ומרגשת מידי מרן שר התורה שליט"א, יקבלו תומכי ומחזיקי הכוללים "רינה של תורה" את סגולת הקודש מן 
הקדמונים - סכין כסף חדשה לליל ר"ה, לברכה ופרנסה ברווח לשנה זו בס"ד,  המבורכת בפרטות בכתב ידו החרוט על הסכין 
  "עקב הביקוש הרב, נותר מספר מצומצם מהתשורה הנדירה המיועדת למחזיקי "רינה של תורה  "יתברכו בעושר וכבוד"

לפתוח את השנה עם ברכתו האישית של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א על שולחן החג: "יתברכו בעושר וכבוד"

לזכות ולהתברך בתשפ"ב של עושר וכבוד:

 מבקר המדינה מתניהו אנגלמן 

 מרן הגר"ח קניבסקי עם אחד הסכינים 



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

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

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

מסכת ראש השנה

אנחנו מוכרחים להשתדל, עבורנו ועבור המתפללים האחרים. 
השתדלות היא להעדיף מניינים בחלל פתוח. 

השתדלות היא לפתוח חלונות בבימ"ד. 
השתדלות היא לא להסיר את המסכה לאורך כל התפילה. 

ביום הדין כשנעתיר כולנו בתפילה 
ונבקש להחתם לשנה טובה ומתוקה,

אף אחד מאיתנו לא רוצה חלילה להדביק בשוגג את היושבים לצידו. 
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לא כך פילל ראש הממשלה, נפתלי בנט, לחזור 
מדינה.  כמנהיג  הלבן  בבית  הראשון  מביקורו 
את  מראש  כנראה  צופה  היה  יותר,  מנוסה  מדינאי 
צריך  לא  ממנה.  נמנע  וגם  הבעייתית  הסיטואציה 
לביקור  להגיע  רצוי  שלא  להבין  כדי  גאון  להיות 
אצל מעצמה הנתונה בעיצומו של משבר בינלאומי, 
כשהנשיא ביידן מותקף תקשורתית לראשונה מאז 
נבחר והפופולאריות שלו רושמת צניחה חדה. מה 
הדיונים,  לשולחן  עלה  לא  בהול  דבר  ששום  גם, 
היסטורי  שלום  הסכם  איזה  עומד  לא  הפרק  על 
וישראל לא זקוקה כרגע לתרומה 

אמריקנית נדיבה.
לצפות  היה  אפשר  אי  נכון, 
בשדה  הפיגוע  מועד  את  מראש 
שגם  מתברר  בקאבול,  התעופה 
עם  משותפת  בממשלה  ישיבה 
רחוקה  האסלאמית  התנועה 
של  הטרור  קיני  על  מלהשפיע 
הפיגוע,  בלי  גם  אבל  קעידה.  אל 
ורובו  ראשו  מונח  היה  ביידן 
שבנט  בזמן  באפגניסטן,  בנעשה 
להעביר   - בכוח  כמעט   – ניסה 
אותו את הגבול לאיראן הסמוכה.

העקשנות  זאת  בכל  ומדוע 
מדוע  הביקור?  לקיום  התמוהה 
לא להמתין מעט עד אחרי החגים, 
יירגע  הרביעי  הקורונה  כשגל 
ללקק  יסיימו  והאמריקאים  מעט 
התשובה  אפגניסטן?  פצעי  את 
האמיתית נעוצה במצבו התדמיתי 

של ראש הממשלה, נפתלי בנט.
שהלגיטימציה  מרגיש  בנט 
הציבור  מעורערת,  כמנהיג  שלו 
הממשלה,  הוראות  את  סופר  לא 
בעיקר  כאוס,  של  היא  התחושה 
בגלל חוסר ניהול נכון של משבר 
מנווטת  יד  והעדר  הקורונה 
שישה  לך  כשיש  בממשלה. 
יכול  באמת  לא  אתה  מנדטים, 
ראשי  על  עמדותיך  את  לאכוף 
ציבורית  תמיכה  עם  מפלגות 
כזה,  דברים  במצב  ממך.  רחבה 
נזקק בנט לעזרה מבחוץ. אין כמו 
פוטו אופ בבית הלבן, כדי למצב 
הממשלה  ראש  של  מעמדו  את 
הישראלי הממוצע,  בעיני  המכהן 
בחדר  תפילין  פוטו  גם  יזיק  ולא 

המלון, על הדרך, שיהיה.
אבל את זאת רצוי לדעת: בסחר מכר הדיפלומטי 
המתנהל בין מדינות - אין מתנות חינם. כל אמירה 
מחושבת ומסוכמת מראש, תמורת כל תמונה - נגבה 
לייצר  עשויה  מהמסוכם  חריגה  כל  במזומן,  מחיר 

והצהרה  תמונה  רוצה  בנט  נזקים.  ולחולל  משבר 
יש  אבל  בכיף,  מפרגנים,  האמריקאים  משותפת? 

מחיר, והוא כבד.
חסידיו הלא מרובים של בנט יצטטו את האמירה 
המנומנמת למחצה של הנשיא ביידן על כך שמצא לו 
חבר חדש, ואת ההתחייבות שלו שאיראן "לעולם" 
שהוא  לכך  הרמיזה  פלוס  גרעינית,  תהיה  לא 
ישראלים  עבור  בוויזות  הצורך  ביטול  את  שוקל 
המעוניינים לנסוע לארה"ב, כהישגים חסרי תקדים 

לביקור ראשון של ראש ממשלה מעבר לים.
לא  שהפגישה  כך  על  ללגלג  יבחרו  יריביו, 
נערכה בחדר הסגלגל )הנשיא המותש גרר את בנט 
בהתחשב  פלא,  לא  הלבן,  הבית  של  הקפה  לפינת 
בעייפות של ביידן, שניכרה גם במסיבת העיתונאים 
קלות  מנקר  כשהוא  תועד  כשהנשיא  המצולמת, 
במהלך נאומו של בנט(, הם יטענו בצדק כי ביידן 
טרח להדגיש שהמסלול מול איראן יתמקד תחילה 
במישור הדיפלומטי, כלומר חזרה להסכם הגרעין, 
ויוסיפו את הביזיון לכל אורך הדרך, החל מביטול 
כשראש  פעמיים,  לפחות  בדחייתה  וכלה  הפגישה 
התוכניות  את  לשנות  נאלצים  ומשלחתו  הממשלה 
בקפסולה  כלואים  כשהם  בשבת  גם  ולהישאר 

המלונאית שהוכנה עבורם בוושינגטון.
האמת נמצאת איפשהו באמצע. בנט עדיין רחוק 
מלזכות בהילה שאפפה את קודמו בתפקיד כשביקר 
כפיים  מחיאות  של  טיים  שואו  האמריקנים.  אצל 
ממושכות ממאות חברי הקונגרס והסנאט או ביקור 
מתועד ומפנק בחסות הזוג טראמפ לא נראה באופק. 
אפילו הקנצלרית מרקל ביטלה את ביקורה בישראל 
שתוכנן להיערך בתחילת השבוע. אבל בנט בהחלט 
אחרי  בפרט  תדמיתי,  מיצוב  של  נכון  צעד  עשה 
שבועות רצופי כשלים ותחושה ציבורית של אובדן 

דרך.
ראש  רק תדמיתו של  איננה  כאמור  אבל הבעיה 
תג  אלא  התקדמות,  איזו  רשמה  שאולי  הממשלה, 

המחיר שהצמידו האמריקנים לביקור. 
הוא  בנט  של  שחיזוקו  לזכור  כדאי 
הדמוקרטי,  הממשל  של  אינטרס  גם 
של  מקאמבק  להימנע  כדי  ולו 
הפרסומים,  לפי  זאת,  ובכל  נתניהו. 
ברורה  התחייבות  האמריקנים  דרשו 
קמפיין  תנהל  לא  הרשמית  שישראל 
האיראני.  הגרעין  להסכם  חזרה  נגד 
זוכר  אובמה  פשוטות:  במילים  או 
מרורים,  אותו  שהאכיל  נתניהו  את 
את  מבנט  למנוע  מעוניין  והוא 
הגרעין.  בענייני  האובססיבי  העיסוק 
בתמורה, אולי נוכל להימלט לארה"ב 
פיתוח  את  ישלימו  כשהאיראנים 

הפצצה, בלי צורך בוויזה. 

ממתינים ללפיד
הנושא  עלה  לא  המצלמות,  לעין  לפחות 
הפלסטיני יתר על המידה בפגישתם של ביידן ובנט, 
למעט מילות נימוסים על חשיבות השלום כמקובל. 
דילג בנט על מוקש משמעותי שהתעורר  לכאורה, 
המדינית- בזירה  ייבוש  שנות   12 אחרי  לפתע 

מלב,  נשכחים  ואנשיו  מאזן  כשאבו  מקומית, 
מדינות  של  באסטרטגיה  שבחר  נתניהו,  באדיבות 

המפרץ ומרוקו תחילה.
אלא שמאחורי הקלעים התמונה שונה לחלוטין. 
ראשית, כפי שנחשף לקראת סיום הביקור )בתזמון 
גרוע במיוחד, במקביל לפטירתו של בראל חדריה 
האמריקנים  בפני  התחייב  בנט  ז"ל(,  שמואלי 
הפלסטינית,  לרשות  'הלוואה'  במסגרת  להעביר 
כחצי מיליארד שקלים. בנוסף, השיח שנוצר סביב 
הסוגיה הפלסטינית, החזיר את הנושא לסדר היום 

ודחף כדור שלג, שלא ניתן לדעת היכן הוא ייבלם.
אישר  לאחרונה  שרק  גנץ,  בני  הביטחון  שר 
 ,C בשטחי  דיור  יחידות  כאלף  בניית  לפלסטינים 
ובאופן  יהודים  ליישובים  ובצמידות  בסמוך  חלקן 
להיות  מיהר  והתפתחותם,  קיומם  על  שמאיים 
טרם  בנט  השלום.  בחגיגת  שמשתתף  הראשון 
הספיק להניח את הראש ברעננה, וגנץ כבר הצטלם 
הפלסטינית  הרשות  יו"ר  מאזן,  אבו  אצל  מחויך 

שיותר מעשור לא פגש באופן רשמי נציג ישראלי.
על  ושות'  בנט  של  המזויף  הזעם  את  תקנו  אל 
הפגישה – שנערכה באישורו ובידיעתו של רה"מ. 
בנט אולי לא אהב את הבאזז התקשורתי שליווה את 
פגישת גנץ, והעניש אותו כשבחר בשר כהנא לייצג 
את הממשלה בנאום בעניין איראן במליאת הכנסת, 
ולא בשר הביטחון, אבל בנט לא בלם את הפגישה, 
מהעבודה  נציגים  כלפי  דומה  בצעד  שנקט  אף  על 
משלהם  אופ  לפוטו  הם  גם  להיפגש  שרצו  ומרצ 

ברמאללה.

מפגש חלומי

הבעיה כאמור איננה רק 
תדמיתו של ראש הממשלה, 
שאולי רשמה איזו התקדמות, 
אלא תג המחיר שהצמידו 
האמריקנים לביקור. כדאי 
לזכור שחיזוקו של בנט הוא 
גם אינטרס של הממשל 
הדמוקרטי, ולו כדי להימנע 
מקאמבק של נתניהו, ובכל 
זאת, לפי הפרסומים, דרשו 
האמריקנים התחייבות ברורה 
שישראל הרשמית לא תנהל 
קמפיין נגד חזרה להסכם 
הגרעין האיראני. או במילים 
פשוטות: אובמה זוכר את 
נתניהו שהאכיל אותו מרורים, 
והוא מעוניין למנוע מבנט את 
העיסוק האובססיבי בענייני 
הגרעין. בתמורה, אולי נוכל 
להימלט לארה"ב כשהאיראנים 
ישלימו את פיתוח הפצצה, בלי 
צורך בויזה

על סדר היום

לוחם מג"ב בראל 
חדריה שמואלי 
הי"ד

אבי גרינצייג
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על  זמירות  נשמעות  כבר  השמאל  במפלגות 
שרואה  מי  ויש  הישראלי-פלסטיני  המו"מ  חידוש 
לימי  חוזרת  הנוכחית  הממשלה  את  רוחו  בעיני 
בנט,  לנפתלי  שנותרו  וקצת  בשנה  לא  אם  אוסלו. 
אזי  הסעיפים,  שתי  על  פוסח  עדיין  לעכשיו  שנכון 
הממשלה  וראש  החוץ  שר  של  הקדנציה  במחצית 
החליפי, יאיר לפיד. מי שהכריז השבוע שח"כ סעיד 
אלחרומי שעבר התקף לב בנסיעה לילית ברחובות 
באר שבע "נפל בקרב", ואילו החייל בראל שמואלי 
מירי",  "נפגע  רק  ונרצח  עזה  בגבול  שנורה  הי"ד 
'נועזים'  מהלכים  להוביל  שבשל  אחד  כמו  נראה 
מחדש,  ההיסטוריה  את  ולכתוב  המדינית,  בזירה 

תרתי משמע.

משחקי הוועדות
בינתיים, קרבות התקציב בכנסת צפויים להיפתח 
השבוע באופן רשמי ובקול תרועה רמה. הן קרבות 
הרפורמות  מתנגדי  בין  הקואליציה,  בתוככי  הפנים 
בחקלאות  הרפורמה  ובעיקר  ותומכיהן,  השונות 
שקוממה נגדה לובי חזק במיוחד בשורות השמאל 
הישראלי )בשעת כתיבת השורות מתגלגלת בשורות 
התקציב,  בחוק  רק  לתמיכה  יוזמה  ומרצ  העבודה 
כדי לא להפיל את הממשלה, אך לא בחוק ההסדרים 
החיצוניים  הקרבות  והן  הרפורמות(,  את  הכולל 
בניסיון  כוחותיה  כל  את  שתגייס  האופוזיציה,  של 

להכשיל את העברת התקציב.
הכלים  אחד  הוא  המדינה  תקציב  תזכורת: 
אם  הממשלה.  להפלת  להוביל  שעשויים  הבודדים 
התקציב לא יעבור בשלוש קריאות – הכנסת תתפזר 
מאליה ועם ישראל יצעד שוב לקלפי. לא פלא אם 
לגייס  ינסו  הקואליציה  בהנהגת  ושות'  כן שנתניהו 
כל ח"כ אפשרי להצטרף לשורות המתנגדים, מתוך 
תקווה להפתיע ברגע האחרון עם איזה שפן שיישלף 

מהכובע.
כפי שהזכרנו כאן בשבועות שחלפו, האופוזיציה 
צריכה גם לוודא את מצבה של הרשימה המשותפת. 
באופן רשמי, הצהירו יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ 
איימן עודה, כי אף ח"כ מהרשימה לא יצביע בעד 
התקציב. אולם עודה נמנע במכוון מלהבטיח שכל 
הוא  שגם  משום  התקציב,  נגד  יצביעו  גם  הח"כים 
מודע להצעות הסחר מכר מכיוונה של הקואליציה, 
של  חלקית  הימנעות  הפחות  לכל  מבקשים  שם 
המשותפת, בדגש על ח"כ אחמד טיבי וגיסו-שותפו 

למפלגת תע"ל, כדי למזער את הסיכון בבגידה של 
אחד הח"כים.

והולכת.  מסתבכת  נוספת  קרב  זירת  בינתיים, 
נגד  לבג"ץ  עתרו  מהליכוד  ח"כים  ארבעה  כזכור, 
החלוקה הלא שוויונית של הועדות, בדגש על ועדת 
במיוחד,  חסר  ייצוג  הליכוד  קיבל  שם  הכספים, 
והקואליציה כולה קיבלה יתרון לא הגיוני של שני 
למנוע מצב של תלות  כדי  על האופוזיציה,  נציגים 

באצבע בודדת.
נזף  בעתירה,  בג"ץ  דן  האחרון  בחמישי 
הנוכחי  הכנסת  ועדות  "הרכב  כי  וקבע  בקואליציה 
להביא  כדי  לשינויו  לפעול  ויש  קשיים,  מעורר 
שיבטא  הניתן,  ככל  ומוסכם  יותר  מאוזן  להרכב 
באופן ראוי את כוחן היחסי של כל סיעות הכנסת". 
בג"ץ שלח את הקואליציה לתקן את המעוות בתוך 
ייאלץ  השופטים,  איימו  כך  אחרת,  ימים,  עשרה 

להידרש בעצמו ולהכריע בסוגיה.
זימון  הכנסת  ועדת  חברי  קיבלו  ברירה,  בלית 
בהול לחמישי הקרוב. על סדר היום: הכנה לקריאה 
הכנסת.  ועדות  לעניין  חוק  הצעת  של  ראשונה 
את  להגדיל  הקואליציה  מציעה  המורחבת  בהצעה 
ואת  וביטחון לתשעה עשר  חוץ  ועדת  חברי  מספר 
בשתי  ואחד.  לעשרים  הכספים  ועדת  חברי  מספר 
משבעה  יותר  לא  חוק,  פי  על  כה,  עד  היו  הועדות 

עשר חברים.
לפתרון  יעזור  הטריק  איך  ברור  לא  זה,  בשלב 
הבעיה. הקואליציה אמנם תערוך שינוי קוסמטי של 
חברים  שני  לקבל  צפוי  צד  כשכל  הועדה,  הרחבת 
לליכוד  יינתנו  באופוזיציה  החברים  ושני  נוספים, 
של  היחסי  כוחה  מהשוואת  גדול  במרחק  )עדיין, 
המפלגה בכנסת(, אלא שכל עוד יישמר היתרון של 
עצמה  הכנסת  בזמן שבמליאת  בועדה,  חברים  שני 
לשתיים,  אצבע  בין  של  דחוק  רוב  לקואליציה  יש 
קשה לראות כיצד יוכל בג"ץ להתעלם, בפרט אחרי 

שתקף את ההתנהלות בחריפות. 

חשבון נפש
פוליטי:  נפש  לחשבון  גם  זמן  הוא  שנה  סיום 
הציבור  עבור  רע  בכי  מסתיימת  הנוכחית  השנה 
החרדי ונציגיו, שחוו מאגרא רמא לבירא עמיקתא, 
קוו,  הסטטוס  על  ושמירה  הממשלה  משולחן 
של  האחוריים  מהספסלים  הישרדות  למלחמת 
האופוזיציה. ממינוי רבנים ודיינים למכביר, לקרבות 

למנוע  בתקווה  המשפט,  ובבתי  בוועדות  בלימה 
פגיעה זוחלת בשירותי הדת ומינוי 'רבנים' המזוהים 

עם 'צהר' או עם חוגים ליברליים שונים.
לא  סיכוי  קיים  פוליטיות,  הערכות  לא מעט  לפי 
רע שכבר בשנה הקרובה ניאלץ לצעוד שוב לקלפי, 
לסבב חמישי של בחירות. הפעם, כרזות האימה של 

יהדות התורה וש"ס לא ייאלצו לייצר 
האסטרטגיה  אנשי  עתידיות,  כותרות 
לשכפל  רק  יידרשו  המפלגות  של 
של  לעיתונות  ההודעות  עשרות  את 
להאיץ  כדי  הנוכחית,  הממשלה  שרי 

בציבור המצביעים להגיע לקלפי.
נזכיר שוב, אחוז קטן מאוד מקרב 
שהגיעו  אלו  החרדים,  המצביעים 
השלישי  הבחירות  בסיבוב  להצביע 
נמנעו  החרדיות,  המפלגות  עבור 
האחרונות,  בבחירות  זאת  מלעשות 
בימי  ההתנהלות  על  כעס  משום  אם 
את  לשכוח  אפשר  )ואי  הקורונה 
נורא  פורים.  בשושן  ברגל  ההליכה 
שונים  נימוקים  משום  ואם  ואיום( 
ומשונים אחרים. הצד השווה שבהם, 
לגוש  שחסרו  הקולות  בדיוק  שאלו 
הימין כדי לקבל מנדט נוסף ולאזן את 

הגושים.
השבוע  מירון:  אסון  את  גם  ויש 
הממלכתית  הועדה  דיוני  נמשכו 
של  ארוכה  ושורה  האסון,  לחקר 
עדים שטחה את גרסתה בפני הועדה, 
אחריות  של  בשאלות  שהתעמקה 
וכשלים מקומיים, אך נגעה גם בהיבט 
שמתנהל  האירוע,  של  יותר  הגלובלי 
שנים  כבר  חובבנית  בשלומיאליות 
מהצד  שהגיע  עד  כל  כמעט  ארוכות. 
צריך  לדעתו  מה  נשאל  הניהולי, 
לשנות במבנה ההילולא, ואל תתפלאו 
אם מסקנות הביניים של הועדה יכללו 
ההדלקות  מספר  על  קשיחה  מגבלה 

בהר ואולי גם על מספר המשתתפים.
אבל לאסון יש גם את הפן הנוסף, 
חשבון הנפש הציבורי הפנימי שעלינו 
האם  מאז?  השתפרנו  האם  לעשות. 
לסיכון  הנוגע  בכל  אחריות  לקחנו 

ה'סמוך'  בתופעת  אנחנו  גם  לקינו  האם  אדם?  חיי 
הישראלית המפורסמת? נחפשה דרכינו ונחקורה.
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במפלגות השמאל כבר 
נשמעות זמירות על חידוש 
המו"מ הישראלי-פלסטיני 

ויש מי שרואה בעיני רוחו את 
הממשלה הנוכחית חוזרת 
לימי אוסלו. אם לא בשנה 

וקצת שנותרו לנפתלי בנט, 
שנכון לעכשיו עדיין פוסח על 
שתי הסעיפים, אזי במחצית 

הקדנציה של שר החוץ וראש 
הממשלה החליפי, יאיר לפיד. 

מי שהכריז השבוע שח"כ 
סעיד אלחרומי שעבר התקף 

לב בנסיעה לילית ברחובות 
באר שבע "נפל בקרב", ואילו 

החייל בראל שמואלי הי"ד 
שנורה בגבול עזה ונרצח רק 

"נפגע מירי", נראה כמו אחד 
שבשל להוביל מהלכים 'נועזים' 

בזירה המדינית, ולכתוב את 
ההיסטוריה מחדש, תרתי 

משמע
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מאבק בין חושך לאור: כך ניצחה ילדה 
יהודייה כבת 8 את אביה המוסלמי 

מאת: יוסף טולידנו 

הבעל  סלים,  של  מידו  חלקה  מנת  שהיו  והסבל  האלימות  מנת 
הערבי, לא הפריעו לאפרת, כמו שהפריעה לה המחשבה על עתיד 
שתי בנותיהם. היא ידעה היטב שגורלן לא יהיה שפיר. מיום ליום 
ממנה,  ומתרחקות  הולכות  הן  הזמן  שנוקף  ככל  כי  החשש  גבר 

ממשפחתה ומעמה.
לא  הגדול.  העולם  אשת  "אני  ורוד.  נראה  היה  הכול  בתחילה 
מפריע לי אם הוא יהודי או ערבי, אפריקאי, צ'כי או גרמני. אני לא 
מאמינה בסטיגמות ובדעות הקדומות האלו", חזרה ודקלמה שוב 

ושוב. 
המציאות, התברר עד מהרה, הייתה יותר מורכבת. השינוי הראשון 
החל לאחר לידת בתם השנייה, לפני כשש שנים, כשסלים התעקש 
שישפיע  מיסטי  הליך  "זה  שרעי.  דין  בבית  גם  יתחתנו  שהשניים 
עלינו ועל הילדות להיות יותר טובים", אמר לאפרת בשפתה שלה. 
על פניו זה היה רק עניין פורמלי, אבל למעשה אז החל מסע של 
באותם  בדיוק  דאע"ש  של  מהניצחונות  נסער  מסוכנת:  קיצוניות 
ימים, פנה אל השייח האזורי וביקש ממנו להתמנות למואזין במסגד 
החדש שנבנה בכפר, כדי להפיץ את האסלם. השייח הסכים בתנאי 
שישנה את אורח חייו ויהפוך למוסלמי אדוק. סלים, שנטה לכיוון 

בלאו הכי, נעתר לבקשה על אתר. 
של  וגוברת  ההולכת  מההקצנה  תחילה  להתעלם  ניסתה  אפרת 

בעלה, אבל בסוף לא יכולה הייתה להתעלם מהפיל שנכח בחדר. 
"דעות  כי  הבינה  הכופרים"  "היהודים  נגד  לדבר  החל  כשסלים 
קדומות" נגד נישואים בין יהודים לעם אחר, נועדו לשמור עליה וכי 

עתידה ועתיד בנותיה בסכנה. 
הדין  עורכי  במשרד  עבודתה  את  להפסיק  ממנה  דרש  כשסלים 
הנחשב בבאר שבע בו עבדה, הבינה שהוא הולך וסוגר עליה ובלבה 

גמלה ההחלטה לברוח. 

בניגוד למקרים אחרים, סלים לא איים או ניסה לפגוע בה, אבל 
שבבריחתה  חשבה  אם  בבנותיהם.  נפשה,  בציפור  לפגוע  החליט 
יישאר  המפוקפק  עברה  וכל  הסאגה  תסתיים  מוכר  הלא  מהכפר 

מאחור, עד מהרה התחוור לה שהמציאות הרבה יותר מורכבת. 
ובני  שולחנה  על  ונערמו  הלכו  ששכר  הדין  מעורכי  המכתבים 
משפחה טובים הפנו אותה ליד לאחים, שנאבק כל העת במקרים 
רבים מספור כאלו. יד לאחים העמיד לרשותה את טובי אנשי הצוות 
המשפטי אבל למרבה הצער, אחר קרב איתנים פסק לאחרונה בית 
פעם  הערבי  באב  לפגוש  יהיה  הקטנות  הבנות  טובת  כי  המשפט 

בחודש במסגרת משמרת משותפת. 
וילדותיה  דתי  חיים  אורח  לנהל  אפרת  החלה  שחלפו  בשנים 
לומדות במסגרות חינוך דתיות, אבל זה לא מונע מהן להגיע אליו 
מדי פעם לכפר – בהתאם לפסק בית המשפט באיוולתו – ולספוג 

נאצות המופנות לאימם וניסיון חינוך מוסלמי כפייתי. 
אפרת חששה מאוד מהצעד הזה אבל אפיזודה שאירעה השבוע 
הראתה לה שאין לה ממה לחשוש. "אל תדאגי אמא", אמרה לה 
בתה הבכורה בת ה-8 רגע לפני שהורידה אותן שוב בכפר הערבי. 
"כשאני נמצאת בכפר אני מקפידה לשמור מצוות בלי שאבא ישים 
ידיים בבוקר מספל של קפה, אני מתפללת מתחת  נוטלת  לב. אני 
לשמיכה, ובזמן של הארוחה כשהוא מסובב את הראש אני מברכת. 

אני לא מקשיבה לו, אני רוצה להיות רק יהודייה". 
להציל  מנת  על  המאמצים  בכל  לנקוט  ממשיכים  לאחים  ביד 

לחלוטין את הבנות היהודיות ולהשיבן לעמן באופן מלא.

בתום מאבק משפטי ממושך החליט לאחרונה בית המשפט בניגוד לכל סברה הגיונית על משמורת משותפת בין ההורים - צעירה יהודייה 
שנישאה למוסלמי • אחרי שהיה נראה כי האמא היהודייה הולכת ומאבדת את בנותיה לטובת האב שהפך למואזין הכפר והחל להסית נגד 
היהדות באופן קבוע, חל מפנה דרמטי, כשנודע השבוע כיצד הילדות שומרות על יהדותן בעקשנות מאחורי גבו • דלתיך דפקנו חנון ורחום

סודה של בת המואזין

"אנו מסכמים שנה קשה בכל ההיבטים"

מאת: אבי גרינצייג

מלאות  היו  ידיהם  אחדים,  חודשים  לפני  עד 
עבודה. המפלגות החרדיות היו חלק מהקואליציה 
ונציגינו מילאו מגוון תפקידי מפתח. הקמתה של 
ויהדות  ש"ס  את  הותירה  הנוכחית  הממשלה 
וההליכה  ההשפעה  למעגל  מחוץ  התורה 
לאופזיציה, עוד תשפיע רבות על הציבור החרדי.
גיליון החג לראש השנה, שיחולק ביום  לרגל 
מחברי  שלושה  עם  שוחחנו  הקרוב,  ראשון 
הכנסת החרדים – ח"כ יעקב ליצמן, ח"כ יצחק 
מכל  אחד  נציג  מלכיאלי,  מיכאל  וח"כ  פינדרוס 
מסכמים  הם  כיצד  מהם  לשמוע  וביקשנו  סיעה, 
עברו  החרדיות  המפלגות  שבה  השנה  את 
מחכה  לדעתם  האם  לאופוזיציה,  מהקואליציה 
לנו שנה קשה, מה הסיכוי שנלך לבחירות שוב, 

האירועים  מהם  באופוזיציה,  האתגרים  מהם 
בוחרים  הם  מי  את  השנה,  של  המשמעותיים 
לאיש השנה, ולרגל ימי הרחמים והסליחות, האם 

ירצו לבקש סליחה ממישהו.
במהלך הראיון אומר ח"כ יעקב ליצמן: "אנו 
הנציגות  ההיבטים.  בכל  קשה  שנה  מסכמים 
דורסנית  קואליציה  עם  מתמודדת  החרדית 
שהחליטה  רפורמית  ממשלה  בידי  שהוקמה 
להילחם כנגד כל הקדוש והיקר לנו, תוך איבוד 

כל הגבולות ובניגוד לכל ההבטחות שלהם". 
אופוזיציה  "יודגש,  ליצמן:  ח"כ  לדברי 
שם  היינו  כבר  נורא.  כזה  לא  וזה  עונש  אינה 
זה  פחות,  ולעיתים  יותר  מצליחים  ולפעמים 
אבל  הפוליטי.  ומהמשחק  מהדמוקרטיה  חלק 
כללי  כל  ונגד  הבלמים  כל  באיבוד  מדובר  כאן 
שנתונה  ממשלה  ובערכים.  בפוליטיקה  היסוד 
בידי קצוות של דעות ועמדות מבלי שיש משהו 

מחבר ביניהם אלא רק שנאה לנתניהו ולחרדים. 
ומצוות  תורה  כשומרי  שלנו  החיים  תחומי  כל 
ממשית,  בסכנה  החרדי  הציבור  זכויות  וכל 

ובהפקרות".
מתייחס  הוא  פינדרוס,  יצחק  ח"כ  עם  בראיון 
שנה  "הייתה  ואומר:  תשפ"א  של  לסיומה 
מבחינה  וגם  פוליטית  מבחינה  גם  מאתגרת, 
השם  ברוך  הקורונה.  גלי  כל  עם  בריאותית, 
למרות הקשיים הצלחנו לסייע ככל האפשר, ועל 

כך אנו מודים לריבונו של עולם". 
עוד אומר ח"כ פינדרוס: "השנה הקשה הייתה 
הזכיר  הקב''ה  באמונה.  וחשוב  חי  שיעור  גם 
מה  שכל  לבירה,  יחיד  מנהיג  שיש  שוב  לכולנו 
שקורה כאן בעולם הכל רק ממנו. לא משנה אם 
הנשיא  אם  בנט,  או  נתניהו  הוא  ראש הממשלה 
הוא טראמפ או ביידן ואם מי שרוצה לזרוק אותנו 
היחיד  האוצר,  כשר  מכהן  למזבלה  במריצות 

ממנו אנו אוכלים ובגללו אנו חיים זה מי שאמר 
והיה העולם".

השנה  את  מסכם  מלכיאלי,  מיכאל  ח"כ  גם 
מזווית מבטו: "אין ספק שהייתה שנה מטלטלת 
לא  רוח הקורונה  פוליטית, כאשר  מאד מבחינה 
קצרות  הפסקות  למעט  בחלל  לרחף  הפסיקה 
בחיינו.  והרגל  תחום  כל  על  כמעט  והשפיעה 
פשוטים,  לא  אתגרים  לפנינו  שהציבה  שנה  זו 
מתוך  התורה  עולם  על  שמירה  זו  בתחילה 
והן  הקורונה  הגבלות  מבחינת  הן  הקואליציה, 
מבחינה כלכלית, ובסופה הקמת ממשלת שמאל 
שם,  נמצא  יהדות  של  שריח  דבר  כל  שרודפת 
להביא  הולכת  רגע  של  שבהחלטה  ממשלה 
אסון על עולם הכשרות, על עולם הדיינים ועוד 
הכנסת  בבית  כשנתפלל  שהשנה  ספק  אין  ועוד, 
על  יותר  הרבה  לנו  יש  וקללותיה"  שנה  "תכלה 

מה לכוון". 

ביקשנו לשמוע משלושה חכי"ם חרדיים כיצד 
הם מסכמים את השנה שבה המפלגות החרדיות 

עברו מהקואליציה לאופוזיציה, האם לדעתם 
מחכה לנו שנה קשה, מה הסיכוי שנלך לבחירות 

שוב, מהם האתגרים באופוזיציה, מהם האירועים 
המשמעותיים של השנה, את מי הם בוחרים 

לאיש השנה, ולרגל ימי הרחמים והסליחות, האם 
ירצו לבקש סליחה ממישהו

חברי הכנסת יעקב ליצמן, יצחק פינדרוס ומיכאל מלכיאלי מסכמים שנה

הראיונות המלאים יתפרסמו בגיליון החג של ר"ה ביום א' הקרוב

ח"כ ליצמןח"כ פינדרוסח"כ מלכיאלי     



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

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

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם

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

הגיע הזמן להירגע

ארוחת בוקר

טרקטור רכבת

בריכה
מתחם בולדר

פאנטופיה

מתחם נינג'ה

חדרי אירוח 

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

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

*האירוח כולל ארוחת בוקר בלבד
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יש עני שאין לו מה לאכול, שלושה ימים הוא כבר לא אכל ולא שתה, הוא צמא ורעב ומרגיש שעוד רגע הוא עומד 
להתעלף, כשהוא דופק על הדלת הוא דופק בפראות ובצעקות הצילו!! הצילו!! תפתחו!! תפתחו!! לא שייך לדבר 

איתו על דרך ארץ ודרכי נועם, הוא עומד למות, לכן הוא צועק בכל כוחו, הצילו! תפתחו!
להבדיל, כך צריכים אנו להיות בראש השנה, 'כדלים וכרשים דפקנו דלתיך', לצעוק מעומק הלב, ה' יתברך, תציל 

אותנו!! תכתוב אותנו לשנה טובה!! תציל אותנו מיצרנו הרע! 

מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

ערבים זה לזה 

 ִזְקֵניֶכם ִׁשְבֵטיֶכם  ָראֵׁשיֶכם  ֻּכְּלֶכם,  ַהּיוֹם  ִנָּצִבים  "ַאֶּתם 
ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל" )נצבים כט, ט(.

רבינו חיים בן עטר מפרש בספרו אור החיים הקדוש 
שנצטווינו בפרשה זו על ברית הערבות, הדבר שיכול לגרום לעם 
הערבות  זה  הדורות  כל  סוף  עד  ועומדים  נצבים  להיות  ישראל 
לט  )שבועות  לזה  זה  ערבים  ישראל  כל  ביניהם,  שיש  ההדדית 

ע"א(.
כל אדם חייב לראות איך לערוב ליהודי חבירו, ואינו יכול לומר 
"מה אכפת לי", "לא אני עשיתי את העבירה", חס ושלום, כל עם 
ישראל נמצאים תחת כפיפה אחת ובערבות אחת. רבותינו אומרים 
יוצאת  הייתה  עזריה  בן  אלעזר  רבי  של  שפרתו  ע"ב(  נד  )שבת 
בשבת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים, ולא פרתו הייתה 
אלא פרת שכנתו הייתה, ומכיון שהיה בידו הכח למחות בה ולא 
שיש  מי  דכל  בשבת,  יוצאת  הייתה  שפרתו  חכמים  אמרו  מחה, 
בידו למחות ואינו מוחה נענש על שלא מחה. וכל מי שיש בידו 
למחות בעירו נתפס על כל העיר, ומי שיש בידו למחות על כל 

העולם כולו ולא מוחה נתפס על כל העולם )ע"ז יח ע"א(.
שיכול  מיוחדים  כוחות  יש  ואחד  אחד  שבכל  אומרת  זאת 
להשפיע ולמנוע עבירות מאחרים ואם לא עשה זאת נחשב כאילו 
הוא בעצמו עשה את העבירה, ולא יכול לבוא בטענה "מה אני 
אשם, אני לא עשיתי את העבירה", כיון שכן היה לו חלק בעבירה, 

שהרי היה יכול למנוע את חבירו מלעשותה. 
הרמ"ק )רבי משה קורדברו( נתן טעם בדבר מדוע אדם שיכול 
למחות בחבירו ואינו מוחה נתפס על אותו עוון, כיון שכל אחד 
בישראל כלול בחלק חבירו, היהודי השני הוא גם חלק ממך, ואם 
הוא עשה עבירה שהיה בכחך למונעה הרי שזה כמו שהיד שלך 
עשתה את העבירה, אם לא מנעת אותו מלעשות העבירה נמצא 
והיה  עבירה  עושה  חברך  את  ראית  אם  החיסרון.  את  יש  שבך 
בכחך למונעו ממנה ולא מנעת סימן שיש בך גם חלק מהעבירה 

הזו במינון הקטן, חלק קטן מיני אלף. 
איש  היה  זיע"א,  מבעלז  אהרון  רבי  הקדוש  הצדיק  ונספר, 
בשואה  נהרגה  משפחתו  כל  הקודש,  רוח  בעל  קדוש  אלוקים 
ודבוק  רוחניות  היה  כולו  כל  אותו,  להבריח  נס  בדרך  והצליחו 
בשכינה. פעם אחת באו אל הצדיק הקדוש הזה ואמרו לו: "רבינו, 
מה נעשה, ישנם הרבה חילולי שבת, מכוניות רבות עוברות פה 

בעיר הקדוש ירושלים ברחוב יפו".
הרב עצר אותם מיד ואמר: "שקר, אל תדברו קטגוריה על עם 
ישראל, ישראל קדושים ואין בהם מחללי שבת, אתם מדמיינים, 

אין דבר כזה!" חסידי האדמו"ר התעקשו להסביר שהמצב לא כל 
כך מזהיר כמו שהרב חושב וביקשו לקחתו לרחוב יפו בעיצומו 
של יום השבת כדי שיבחן את הדברים בעצמו, בזמנם לא חלפה 
דקה שלא הייתה עוברת בה מכונית ברחוב יפו, הרב הסכים והלך 
שעה  מחצי  יותר  ובמשך  יפו,  לרחוב  השבת  יום  בעצם  איתם 

שעמד שם הרב לא עברה אף מכונית! 
שאתם  לכם  אמרתי  "ראיתם?  לחסידיו:  ואמר  הרב  סיים 
מדמיינים, עם ישראל קדושים ואין בהם מחללי שבת". זהו ביאור 
הערבות שבעם ישראל, משמים לא הראו לרב חילול שבת מכיון 

שלא היה בצדיק הקדוש הזה טיפת חילול שבת.
"אם ריק הוא- מכם", אם אתה רואה עבירה בחבירך סימן שיש 
בך חלק קטן מיני אלף מאותה עבירה, האדמו"ר הקדוש מבלעז 
של  חלקיק  שום  בו  היה  שלא  כיון  השבת  החילול  את  ראה  לא 
חילול שבת. זהו ברית הערבות, אם אדם רואה את חבירו עובר 
אותה  של  החסרון  את  יש  בו  שגם  סימן  מוכיחו  ואינו  עבירה 
עבירה, ואם ישכיל להוכיח את חבירו יצליח לשרש ולעקור את 

אותה עבירה מתוכו, כל אחד לפי הכח שיש בידו להוכיח.
כדלים וכרשים דפקנו דלתיך

דרשו רבותינו )ר"ה יח ע"א( אמר רבי יצחק: יפה צעקה לאדם, 
בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין. בפיוטים של ראש השנה אנו 
אומרים 'ידי רשים נחלשים, מהשיג ידי כְֹפָרם', 'אבא כעני שואל 
וביאור הדבר שישנם  וכרשים דפקנו דלתיך',  'כדלים  על פתח', 

שני סוגי עניים: 
הוא  כך  לשם  יותר,  אלא שרוצה  לאכול,  מה  לו  שיש  עני  יש 
אך  אוכל,  לו  שיביאו  צדקה,  לבקש  הדלתות  על  ומדפק  הולך 
הדפיקות שלו הם דפיקות חלשות, בדרך ארץ, בנועם, אם יפתחו-

לו מה  יש  סוף  כיון שסוף  בדרכו,  ימשיך  הוא  לאו  ואם  יפתחו, 
לאכול.

אך יש עני שאין לו מה לאכול, שלושה ימים הוא כבר לא אכל 
ולא שתה, הוא צמא ורעב ומרגיש שעוד רגע הוא עומד להתעלף, 
הצילו!!  ובצעקות  בפראות  דופק  הוא  הדלת  על  דופק  כשהוא 
הצילו!! תפתחו!! תפתחו!! לא שייך לדבר איתו על דרך ארץ 
ודרכי נועם, הוא עומד למות, לכן הוא צועק בכל כוחו, הצילו! 

תפתחו!
להבדיל, כך צריכים אנו להיות בראש השנה, 'כדלים וכרשים 
אותנו!!  תציל  יתברך,  ה'  הלב,  מעומק  לצעוק  דלתיך',  דפקנו 

תכתוב אותנו לשנה טובה!! תציל אותנו מיצרנו הרע! 
שרד  היה,  קודשים  )קודש  זיע"א  מביאלא  הקדוש  האדמו"ר 

עורך  היה  ההשמדה  ומחנות  בגטאות  וגם  האיומה  השואה  את 
שבראש  לומר,  היה  רגיל  חסידיו(,  לקהל  נוקבות  מוסר  שיחות 
השנה צריכים אנו להתפלל ולצעוק כמו אדם שבאו עליו מחבלים 
אנשים  לעבר  לעזרה  לזעוק  הזדמנות  לו  יש  וכעת  וחטפוהו, 
דרכי  על  איתו  לדבר  שייך  יצעק?  הוא  כיצד  בסמוך,  שנמצאים 
ההזדמנות  זוהי  אותו,  להרוג  עומדים  לא!  ארץ?  דרך  או  נועם 
לעזרה,  זועק  צועק,  הוא  ולכן  חייו,  את  להציל  שלו  היחידה 
הצילו!!! כך צריכים אנו לזעוק שה' יתברך יצילנו מכל המחבלים 
והאורבים לנו מימין ומשמאל. ולא רק אויבים גשמים, אלא יותר 
מהכל - הרוחניים השפלים )לשון אור החיים הקדוש במדבר יט, 
ולהכשילנו  לכלותינו  עלינו  שמאיימים  הרוחניים  האויבים  ב(, 
נותנים לאדם להישמר בקדושה וטהרה,  ולא  בעבירות חמורות, 
ובפרט  אלו  בימים  יתברך  לה'  לזעוק  עלינו  טהורה.  ובמחשבה 
ביום ראש השנה מקירות ליבנו שנצליח להתגבר עליהם ולנצחם. 


עלינו לדעת שהתפילה רצויה ומקובלת בפרט בימים קדושים 
זצ"ל,  חיים  החפץ  מרן  הגדול  הכהן  של  מביקוריו  באחד  אלו. 
עליהם  שיאציל  מנת  על  חיים  החפץ  סביב  רב  קהל  הסתופף 
מברכותיו. הרב דפק על תיבת בית הכנסת ואמר להם, האם אבא 
יהיה מרוצה מכך שאחד מבניו שולח את בקשותיו באמצעות בנו 
האחר? ודאי שלא, אבא רוצה שהבן שלו יגש אליו ישירות וישטח 
בפניו את בקשותיו וצרכיו, "אני נמצא כאן, תדבר איתי!", אם כן, 
המשיך החפץ חיים ואמר, כולנו בנים למקום, ועל כל אחד לפנות 
בקהל  אדם  יש  ואם  בקשותיו!  את  ולבקש  יתברך  לה'  ישירות 
לכם  אני מבטיח  עליו קצת,  שמרגיש שאבינו שבשמים מתרעם 
שה' יתברך מאוד מאוד מצפה לתפילותינו ומחכה שנפייסו ונשוב 

אליו בלב שלם! 
וכך היה מייעץ החפץ חיים לכל אדם ואדם לעמוד בפינת החדר 
ולשפוך שיחו לפני ה' יתברך במילים פשוטות ובדברים היוצאים 
מהלב, כבן המדבר עם אביו שירחם עליו ויגמול עמו חסד, ואו 
אז מובטח לו לאדם שישמע ה' את בקשתו. וכך היה נוהג בעצמו 
אביו  לפני  כבן המחטא  עומד  חיים,  ימי  כל  חיים במשך  החפץ 

ומבקש את בקשותיו. 
ובזכות  יתברך  בוראנו  לפני  שיחנו  לשפוך  שנזכה  רצון  יהי 
עם  לכלל  וישועה  גאולה  שנת  ומוצלחת,  טובה  לשנה  נכתב  זה 

ישראל, אמן.

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

"



דירות 
למכירה

פנטהאוזים ודירות גן

כ”ד באלול -כ”ה אלול  תשפ”א
01/09-02/09/2021  

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

+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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

2,400,000 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 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

בני ברק

 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

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

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

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

 054-6506501)23-23(_____________________________________________ דופלקסים

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 4 חדרים 

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

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

 לל"ת, מחולקת ל- 2, 
משופצות, מרוהטות, 

ממוזגות, הכנסה חודשית 
_____________________________________________)33-36ל(גבוהה 053-3134479

 בבר אילן שיכון ה', 4 
חד', קומה ב', 100 מ' 
+ היתר בניה בתוקף 

ל- 100 מ' נוספים, לל"ת 
054-6240338)33-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

באר שבע 

 בעל דירה? נמכור את 
דירתך ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)31-40(תיווך צור 03-6701920

וילות ובתים

 ברחוב נחמיה דירת 4 
חדרים, קומה ג' ואחרונה, 

עם מעלית, חזית, גג 
בטון + אופציה להרחבה 

+ יח"ד של 12 מטר 
בחצר, 3,000,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)34-34(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

אשקלון

 בנויפלד 4.5 חדרים 
+ יח' הורים, קומה ב', 

משופצת, יפיפיה + 
מחסן, 2,200,000 ש"ח 

בלעדי תיווך מאירוביץ 
 054-6506501

03-5797756)35-35(_____________________________________________

 באיזור קוטלר 3.5 
חדרים, משופצים, ק"ק 
+ חצר גדולה + כניסה 

נפרדת, 1,730,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)35-35(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר, 
דירת 3 חדרים, 70 

מ"ר, קומה ב', עורפית, 
פתוחה, 1,550,000 ש"ח 

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

 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(_____________________________________________

 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, 1,470,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

1,690,000 ש"ח
050-2321046 אופק מאיר 

_____________________________________________)35-38(נכסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

2-2.5 חדרים
 בהרב שך/זבוטינסקי, 

קומה ראשונה, כ- 85 מטר, 
שמורה, ללא תיווך, 1,670,000 

_____________________________________________)35-42ל(ש"ח 054-8574487

 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

 מציאה! בשכונה ג', 
מחולקת ל- 3, מושכרת 

ב- 6,000, משופצת מהיסוד, 
מרוהטת יפה, רק ב- 

1,080,000, לל"ת
_____________________________________________)36-37ל(054-8478171

 שכונה ה', עליה, 75 מטר, 
מחולקת ל- 2, תשואה 7%, 
מחיר מציאה 685 אלף ש"ח 
_____________________________________________)36-36(משה יש בתים 050-4545603

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

אלף ש"ח, מעולה לחלוקה 
_____________________________________________)36-36(050-4545603 משה יש בתים

 שכונה י"א, ציזליג, קומה 
ג', 92 מטר, מעולה לחלוקה, 
מחיר מציאה 695 אלף ש"ח 
_____________________________________________)36-36(משה יש בתים 050-4545603

 שכונה ו', רחבת יותם, 
קומה 3 מתוך 4, 75 מטר, 
מעולה לחלוקה, מחיר 699 
אלף ש"ח משה יש בתים 

050-4545603)36-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)36-36(משה יש בתים 050-4545603

 מבצע נחשון, קומה א', 
משופצת מהיסוד, מושכרת 

2,800, מחיר מציאה 750 
אלף ש"ח משה יש בתים 

050-4545603)36-36(_____________________________________________

 שכונה ג', שערבי, קומה 
א', מעולה לחלוקה, 78 מטר, 
מחיר מציאה 680 אלף ש"ח 
_____________________________________________)36-36(משה יש בתים 050-4545603

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

מציאה משה יש בתים
050-4545603)36-36(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 באזור הנביאים 4 חדרים, 
כ- 110 מטר, גדולה ויפה, 

2,000,000 ***90 מטר 
+ מרפסת 11, משופצת 

כחדשה, 2,200,000 גמיש 
B.D.A 36-36(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העיריה 
נותרו דירות מיוחדות, 4 חדרים 
2,190,000 ***5 חדרים החל 
מ- 2,400,000 054-8449423 

B.D.A 36-36(תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 90 מטר, 
4 ח' משופצת 2,000,000 

***דופלקס 160 מטר, ניתנת 
לחלוקה, 2,550,000 גמיש 

B.D.A 36-36(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

4, 2,200,000, 5 חדרים 
2,700,000 כולל חניה, 6 

חדרים 2,900,000
B.D.A 36-36(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בהאי גאון! מחולקות 
לשתי דירות, 2+3, 

מניבות, רק 1,900,000 
ש"ח "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)36-36(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבניה, 
דירות נכה 1,300,000, 3 

חדרים 1,600,000 גמיש, 4 
ח' 1,900,000, 3 ח' פנטהאוז 

2,000,000 גמיש
B.D.A 36-36(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
בית פרטי 4 קומות, 370 

מ"ר מגרש, 300 בנוי + גג + 
חצר, משופצת ומושקעת, 
8,000,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)36-36(_____________________________________________

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

130 מ"ר, ק"ד + מעלית 
בתכנון, משופצת כחדשה, נוף 
פתוח, 2,400,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)36-36(א. פנחסי 03-5799308

 א.נורוק!! דירת גן 
כ- 165 מ"ר, 5 חד' + 
יחי"ד 2 חד', מ.סוכה, 
משופצת, 1,960,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)36-36(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוב הוז 
דופלקס 260 מטר, 3 כיווני 
אוויר + חניה בטאבו, קומה 
3, חזית, 3,000,000 "פנחס 

_____________________________________________)36-36(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! במרכז אזור ר' 
טרפון, דופלקס 5 חד', 130 

מ"ר, ק"ד + מעלית, משופצת, 
מטופחת, סלון ענק, מ. גג, 
2,400,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 באזור עזרא דופלקס 5 
חד', 150 מ"ר + אופציה, כולל 

עמודים ורצפה בכל קומה, 
60 מ"ר, מסודרת, 3,000,000 

_____________________________________________)36-36(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בבן גוריון אזור 
מנחם דופלקס 220 מ"ר, ק"ד 
+ מעלית + חניה, משופצת 

+ מרפת גג גדולה, 2,890,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 למכירה דופלקס 
בחנה סנש, 6 חדרים, 

190 מטר + 3 מרפסות, 
מוארת מאוד, מתאימה 
למשפחות ולהשקעה, 

מחיר: 4,200,000 גמיש 
תווך רבקה נקב
053-9244430)36-36(_____________________________________________

 באבן גבירול 140 מ"ר, 
קומה ראשונה, חזית 
+ חנייה בבניין, מיידי, 

ב- 2,290,000 ש"ח גמיש 
להב נכסים

050-4177750)36-36(_____________________________________________

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

1 + יחידה 35 מטר, 3 כיווני 
אוויר, 2,990,000 )גמיש( 

_____________________________________________)36-36("פנחס נכסים" 055-6789653

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

+ מרפסת 10 מטר, משופצת, 
2,250,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)36-36(נכסים" 055-6789653

 באברבנאל! 5 
חד', 104 מ"ר, ק"ב, 

עורפית, מרפסת שמש, 
מעלית, וחניה! "אביחי - 

_____________________________________________)36-36(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! באזור ר' טרפון 5 
חד', 116 מ"ר + חצר, ק"ק, 

כניסה פרטית, 3 כ"א, שמורה, 
2,220,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 למכירה בגולומוב 2 
דירת 5 חדרים, 110 מטר, 

עם מרפסת + 2 חניות, 
מושכרת לעוד שנה, 

מחיר: 2,890,000 תווך 
_____________________________________________)36-36(רבקה נקב 053-9244430

 בבלעדיות!! ברבי מאיר 
4 חד' משופצת, 105 מטר + 
סוכה + יחידת דיור 40 מטר, 
קומה א', 2,700,000 "פנחס 

_____________________________________________)36-36(נכסים" 055-6789653

 בעמק יזרעאל 4 וחצי חד' 
+ מרפסת שמש, אופציה 42 
מטר מאושרת, קו"3, מעלית 

וחניה, 2,050,000 "פנחס 
_____________________________________________)36-36(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות באבטליון בבנין 
חדיש, 4 וחצי חד', 110 מ', 

3 כיווני אוויר, קו"3 + סוכה, 
מעלית, חניה, מחסן בטאבו 

_____________________________________________)36-36("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי 4 ח' בבר אילן + 
היתרים למעלית ועוד 100 
מטר במפלס אחד, קומה 

שניה, חזית, 2,750,000 תיווך 
_____________________________________________)36-36(אלטרנטיב 054-5500263

 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. 

_____________________________________________)36-36(פנחסי 03-5799308

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

2,100,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)36-36(_____________________________________________

 באזור מימון 4 חד', 
100 מ"ר + שלד 30 מ"ר + 

אופציה לעוד 30 מ"ר, ק"א א. 
_____________________________________________)36-36(פנחסי 03-5799308

 בהרב קוק 4 חד' גדולה, 
משופצת, ק"א, חזית, 

2,400,000 תיווך יישוב הארץ 
03-8007000 052-3344721)36-36(_____________________________________________

 ברחוב מימון באיזור 
רמבם, דירת 4 חדרים, 

קומה ראשונה עם 
מעלית, 1,950,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)36-36(_____________________________________________

 מציאה!!! בדנגור 3 חד', 
70 מטר, קומה 2, אופציה 

גדולה, שכנים בנו, 1,440,000 
_____________________________________________)36-36("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי 3 ח' בחברון, קומה 
א', עורפית + אופציה לסוכה, 

1,420,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)36-36(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' )במקור 4(, כ- 
75 מטר + סוכה גדולה, קומה 

א', חזית + מעלית + חנייה, 
1,520,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)36-36(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 3 חד' 
+ 2 מרפסות, 80 מ"ר, ק"א, 

חזית, משופצת חלקית, 
1,690,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 מציאה!! קהילות 
יעקב כ- 3 חד', כ- 50 

מ"ר, משופצת מהיסוד, 
כ.פרטית, 1,340,000 
בלעדי "משגב לדיור"

052-5222690)36-36(_____________________________________________

 מציאה! א.רח' 
אליעזר, כ- 3 חד', כ- 55 

מ"ר, שמורה, סוכה, 
כ.פרטית, 1,260,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)36-36(_____________________________________________

 מציאה!! א.בית יוסף 
3.5 חד', כ- 70 מ"ר, ק"ג, 
משופצת מהיסוד, 3 כ"א 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)36-36(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

ירושלים
4-4.5 חדרים

 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)35-35(_____________________________________________

 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)35-35(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 דירה בדמי מפתח, בגבעת 

שאול 2.5 חדרים גדולים, 
ק"ג, מעלית, אפשרות לסידור 
ל- 3 חדרים, 1,200,000 ש"ח 

054-8453050)36-37(_____________________________________________

קריית אתא
 נדיר! בשכונת שביט! 

2 דירות מתוך 4, בנין 
בוטיק, חצי מזכויות 
המגרש, מושכרות, 

הרחבות קיימות, 3 כ"א, 
1,300,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)36-36(- מתווכים" 03-5701010

 שטיינברג 3 חד', 
כ- 73 מ"ר, א.בג.
בטון, משופצת, 

א.מתחרד )א.פינוי 
בינוי(, 1,120,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)36-36(_____________________________________________

רחובות 
3-3.5 חדרים

 ברחוב אבן גבירול דירה 
2/3 חדרים, חדשה, עם 

מעלית, כניסה מיידית
r.b 052-6224648)36-36(_____________________________________________

3-3.5 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(_____________________________________________

 בלעדי באהרון דב 
המבוקש )קרוב לרחוב 
עמי(, דירת 4 חדרים, 

קומה א', חזית, מעלית 
וחניה, כניסה מיידית, 
5,200 ש"ח תיווך ש. 

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

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

 בקרית הרצוג, 4 חדרים, 
משופצת מהיסוד, 2 שירותים, 

ממוזגת, קומה א', 4,200 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ל(050-5752830

 בלעדי 4 ח' בהרצל, קומה 
ב', חזית + מעלית + חנייה, 

4,300 ש"ח, פינוי מיידי
054-5500263)36-36(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, בניין 
חדש, 4 חד', 80 מ"ר, ק"ק, 
חדשה ויפה, 4,900 ש"ח א. 

_____________________________________________)36-36(פנחסי 03-5799308

 בנורדאו 3 חד', מהממת, 
ממוזגת, ק"ג + מעלית

_____________________________________________)36-37ש(053-3104856

 בירושלים אזור בעלז, 
3 חד' ענקית + מרפסות, 

מטופחת, מיידי, ב- 
4,900 ש"ח להב נכסים 

050-4177750)36-36(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורדאו 
להשכרה 3 חד', קומה 1, 3 

כיווני אוויר, בניין חדש מהנילון, 
4,200 "פנחס נכסים"

055-6789653)36-36(_____________________________________________

 בלעדי! בדניאל 3 חד', 
65 מ"ר, מפוארת, ק"ב, 

חזית, 4,200 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)36-36(_____________________________________________



כ”ד אלול -כ”ה אלול תשפ”א   201/09-02/09/2021 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(_____________________________________________

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

 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

 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

 בקתות רות- מתחם 
נופש עד 13 איש + 

בריכה גדולה, גינה יפה, 
נוף פסטורלי ליערי מירון 

_____________________________________________)27-38ש(052-2344447

בר יוחאי

גליל עליון

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

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

 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

 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

03-6162228

שנה טובה ומתוקה
שנת אושר ושלווה. שנת בריאות ופרנסה. שנה של גאולה שלמה.

תכתבו ותחתמו לחיים טובים.

לכל לקוחותינו
 קוראינו ולכל עמך בית ישראל

 להשכרה בלבד, קרית 
הרצוג, מגרש מעל דונם, 

לאחסון או למבנה או 
לכל מטרה, לטווח ארוך, 
לאחסון או למבנה תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23
 054-6506501)31-31(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)33-25/2022ש(053-3226630

מגרשים

 קונים מגרש עם חקלאים 
_____________________________________________)34-07/2022(בכל הארץ 052-2457617

 קניה ומכירה, אדמות 
חקלאיות, בכל הארץ, 

במחירים הגונים
052-2457617)34-07/2022(_____________________________________________

 5 חדרים, מרווחת, 
נקיה, יפה, מרפסת סוכה, 
נוף לכנרת + חצר, קרוב 
_____________________________________________)35-43ש(לשטיבלאך 050-4124556

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

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

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

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)20-43ש(לנופש מושלם! 055-6788938

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

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

לחדר אוכל 050-8818678 
_____________________________________________)29-28/22ש(050-8885275

 במגדלי המלכים! שבת 
נחמו מחמישי עד ראשון - 

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

 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

ירושלים והסביבה

 "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 

 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

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

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

ביקוש 
דירות

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

_____________________________________________)35-36ח(מתיווך( 052-3595314

 דרושה יחידת דיור ביד 
בנימין להשכרה לשבת כי 

_____________________________________________)35-36ח(תבוא 058-3290626 רבקה

 דרושה דירה לקניה בבני 
ברק +3.5 חד' בנין חדיש 

לל"ת עד 1,650,000 לפרטים 
_____________________________________________)35-36ח(050-4158211

נדל”ן 
מסחרי

יבניאל

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

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

_____________________________________________)25-36ש(053-3163352

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

_____________________________________________)27-38ש(053-3340350

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

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

 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

 בעוזיאל, קומה מינוס 1, 
חלונות + מעלית, משופצת, 
ממוזגת + סוכה, 3,200 ש"ח

052-7671305)36-36(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה בהראשונים ב"ב 

תחילת ר' עקיבא, מחסן 13 
מ"ר, בחניה, גישה נוחה לרכב, 

850 ש"ח )אופציה לגלריה( 
052-7671305)36-36(_____________________________________________

אולמות
 רמות ב': דירת אולם 

פתוח )105 מ"ר נטו(, ללא 
מדרגות, 3 כיוונים, לכל שימוש 
או למגורים, 2,050,000 ש"ח! 

_____________________________________________)35-35(תיווך הכוכבים: 02-5713375

ירושלים
4-4.5 חדרים

 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)35-35(_____________________________________________

 3 חדרים, 75 מ"ר, בשבטי 
ישראל 15, קומה שניה, לשנה, 

_____________________________________________)36-39ל(מיידי 052-2437292

2-2.5 חדרים

 בחברון 3 חד', ממוזגת, 
מרוהטת קומפלט, 3,700 

ש"ח, קומה ב', מתפנה אחרי 
_____________________________________________)34-37ל(סוכות 050-4171046

 2 חדרים, בגן וורשא/
הרב קוק, מרוהטת, ממוזגת, 

לשבתות/תקופה ארוכה, ולכל 
_____________________________________________)36-39ל(מטרה 054-6804376

 יחידת 2 חד' גדולים, ברח' 
עזרא ב"ב, מרווחת, מוארת, 

אופציה לריהוט, ניתן גם 
למשרד/מרפאה
_____________________________________________)36-39ש(050-5466628

 ברח' בית יוסף שיכון ה', 
2 חד', חדשה, כ- 42 מ"ר, 

ריהוט מלא, ממוזגת, מעלית, 
_____________________________________________)36-39ש(3,200 ש"ח 052-5007475

 2 חדרים + מרפסת, 45 
מ"ר, 2 מזגנים, מוצרי חשמל, 

ברח' בירנבוים, 2,800 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ל(052-9466908 054-5981262

 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(_____________________________________________

 2 חד', מפוארת, מרוהטת 
קומפלט, מרפסת סוכה, ק"ג, 
בבנימין אברהם, 2,850 ש"ח 

_____________________________________________)34-37ש(052-7691171

 להשכרה! באמרי ברוך 
2.5 חד', 50 מ"ר, מרוהטת 

וממוזגת, חדשה, 3,300 ש"ח 
_____________________________________________)35-38ש(03-5744002

1-1.5 חדרים

 מציאה, לזוג/בודד, 
בכהנמן, יפיפיה ומושלמת, 

1,800 ש"ח, ק"ה + מעלית 
_____________________________________________)33-36ש(052-7659811

 דירת חדר, מרוהטת + 
מזגן, מכונת כביסה, ופריג'ידר, 
ליחיד/ה, ברחוב קהילות יעקב, 

1,100 ש"ח 03-5744031 
_____________________________________________)36-39ל(052-7654674

יחידות דיור

 בשיכון ג', יחידת דיור 
2.5 חדרים, כחדשה, נוף, 

מזגנים, דוד"ש, 3,500 ש"ח 
_____________________________________________)34-37ש(052-5359987

 ברמת אלחנן, 2 חדרים, 
קומה ג', משופצת, סוכה, 
דוד"ש, ממוזגת, מאווררת, 

אפשרות לגנרטור
_____________________________________________)35-38ל(054-8413233

 בלעדי ברחוב חידא יחידת 
דיור 2 ח', מתוקתקת, כניסה 
מיידית, קומה ב', 1,800 ש"ח 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)36-36(_____________________________________________

 בגבעת שאול 2 חדרים, 
מוארת, משופצת ומרוהטת, 
ק"ב, מעלית, מיידי, מתאים 

לזו"צ, 4,200 ש"ח
054-8453050)36-37(_____________________________________________

 דרושה דירה בב"ב עד 
1,300,000 או באחיסמך 

1,200,000 שלושה חדרים 
_____________________________________________)36-37ח(054-8489439

 דרושה דירה/יחידת דיור 
להשכרה מחודש חשוון לזוג 

_____________________________________________)36-37ח(צעיר בבני ברק 054-7938941

 מעונין לקנות דירה 3-4 
חדרים בסנהדריה במחיר סביר 

_____________________________________________)36-37ח(054-7385609 ירושלים

 בהזדמנות!!! חנות, 
בגאולה, פונה למלכי ישראל, 
115 מ"ר, ק"א, 13 מדרגות, 

_____________________________________________)36-37(מיידי 054-8453050

 להשכרה במתחם אוסם 
חנות/משרד, 45 מ"ר, חדשה, 
מושקעת, ק"ק, 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)36-36(א. פנחסי 03-5799308

 בית פרטי, באזור הרב 
קוק מגרש 430 מ"ר, בנוי 140 
מ"ר בקרקע + מרתף ומקלט, 

6,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)36-36(_____________________________________________

 פנטהאוז בטבריה, 6 
חדרים, עם נוף לכנרת, 

לחג הסוכות, כולל סוכה 
_____________________________________________)36-36(מרווחת 050-4442212

 דירת ארוח מפוארת 
במרכז ירושלים )לשומרי 

שבת(, מאובזרת ונקיה מאד 
_____________________________________________)36-9/22ש(054-9426629

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

ספא, בריכה פרטית, ביהכנ"ס, 
מבצע! 2 לילות 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)36-35/22ש(052-8741443

מטולה 
 החל מכ"ה תשרי- 
וילת ענק, נוף מדהים 
ללבנון, 7 חד' שינה, 3 

מרפסות גדולות, ג'קוזי, 
קרוב לביהכנ"ס.

_____________________________________________)36-39ש(058-5409886

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + גקוזי' בכל דירה, 
חדר אוכל וחצר גדולה עם 

_____________________________________________)36-35/22ש(משחקים 052-2979067

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

זוגות + חדר אוכל, נוף מרהיב, 
סמוך לרשב"י 052-4478055 
_____________________________________________)36-35/22ש(052-5226788 04-6980585

 "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

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה, המון 

דשא, פינות ישיבה ומרפסת 
גדולה 054-5726412

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-33/2022ש(ונדנדות 052-5856465

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

_____________________________________________)32-31/2022ש(058-5188846

 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

 צימר חדש לזוג + 2, 
מרוהט ברמה גבוהה + גינה, 
אופציה לסוכה, בשכונת "נוף 

מירון", קרוב לעתיקה
_____________________________________________)33-32/22ש(052-2607031 )גם וואצאפ(

 מתחם הארחה בצפת, 
9 חדרים, בריכה יהודה 

_____________________________________________)34-37ל(054-8971034

עלמה
 "צימר הגליל עלמה"- 
וילת 4 סוויטות )16 איש(, 

מפוארת + גקוזי' בכ"א, בריכה 
מקורה, סנוקר, פינג פונג, נוף 

_____________________________________________)35-34/2022ש(מרהיב 052-8793288

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

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

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)26-38ש(מומלץ מאד! 052-7623725

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

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

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

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

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

 בעתיקה, לבחורים 
ומשפחות, עד 10 מיטות, 

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

_____________________________________________)26-37ש(052-7623725

 "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

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

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

מוצרים 
ושירותים

מכוניות

קנית רכבים

 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

מכירת רכבים

 B4 למכירה! סובארו 
2006, 335,000 ק"מ, 

ללא טסט, שמורה, 
משופרת ומטופלת, רק 

ב- 6,000 ש"ח
054-9758435)34-37(_____________________________________________

 B4 למכירה! סובארו 
2006, 335,000 ק"מ, 

ללא טסט, שמורה, 
משופרת ומטופלת, רק 

ב- 6,000 ש"ח
054-9758435)34-37(_____________________________________________

סובארו

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

גמחים

 גמ"ח של מוצרי פרחים 
קנדלברות לשבע ברכות בר 
מצוות ובריתות וכו' לפרטים

_____________________________________________)36-36(054-8449588 מירי

 להשתתפות בקו הצניעות 
073-383-4050, סיסמה 2448 

_____________________________________________)35-38(סולמית, שלוחה 5

לפרסום
03-6162228
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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 

_____________________________________________)33-03/2022ש(054-8422105

 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 

_____________________________________________)29-02/2022ש(חינם 052-2514960

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:

_____________________________________________)39-33/2022ש(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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 קונה זהב! יהלומים! כלי 

כסף! בכל מצב! במזומן! 
אפשרות בבית הלקוח

_____________________________________________)26-25/22ש(054-2821847

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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אפימדיום המקורי

שלום בית

052-8868876

דבש 

 מכשיר בייבי ליס- 
מסלסל שיער ומוברש, 

מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

remington, ב- 270 ש"ח 
054-6337121)33-36(_____________________________________________

 אבדה שקית בגדים 
ובתוכה משקפיים היקרים 

מאוד לבעליהם ביום שני י"ז 
אב בחוף הים הרצליה המוצא 

הישר יתקשר לטל':
_____________________________________________)34-35ח(054-8405791

 השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 100 ש"ח, מקרן ליום 

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

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

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

תכולות מגניזות ומחסנים 
_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

 נמצאה טבעת זהב בגינת 
השומר בבני ברק פלא':

_____________________________________________)35-36ח(052-7163146

 אבד נגן מאוד חשוב 
לבעליו בצבע שחור לפני 

שבועים באוטובוס מירושלים 
לבית שמש בשעות אחה"צ 

_____________________________________________)35-36ח(052-7163334 055-9178123

 דרושה מכונת תפירה 
ברנינה מקווקות לצורך חלקי 

_____________________________________________)35-36ח(חילוף 054-7938941

 מעוניין בנגן סנדיסק 
_____________________________________________)35-36ח(מהדגם הישן 052-7191083

 דרושה סלסלה תחתית 
לעגלת בייבי גוגר סיטי מיני 

_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 אוזניית בלוטוס חדשה 
באריזה ב- 100 שקל

_____________________________________________)35-36ח(050-8776286

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-3558949

 מחשב נייד עובד מהר רק 
_____________________________________________)35-36ח(499 ש"ח 054-3558949

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות ב- 

_____________________________________________)35-36ח(190 ש"ח 050-6850138

 ברה"ע למכירה מכשיר 
אינהלציה רפואי דגם 

BR-CN116 ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-6850138

 מכונת תפירה חשמלית 
brother דרוש תיקון 150 

ש"ח 052-2786557 בפתח 
_____________________________________________)35-36ח(תקוה

 מסך דק 23 אינץ 250 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-3558949

 מחשב נייד ווינדוס 10 עם 
תוכנות 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-3558949

 מגהץ קיטור 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 דיסק לחיתוך ברזל 5 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 טוסטר 20 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 כירת גז הכוללת 4 להבות 
במצב מצויין )בני ברק( 350 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 מזגן נייד לסוכה 500 ש"ח 
052-7686858)35-36(_____________________________________________

 פקס + צילום 320 ש"ח 
052-7686858)35-36(_____________________________________________

 אופנים חשמליות 500 
_____________________________________________)35-36(ש"ח 052-7686858

 שידוכי מצווה, ללא תיווך, 
גם לפרק ב', בעיות בריאות 

)לא נפשי(, פרטים למייל 
mailshiducim@gmail.com)35-42ש(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 נמצא סיר מטבח יוקרתי 
חדש באריזה במרכז העיר 
ירושלים ינתן עפ"י סימנים 

_____________________________________________)35-36ח(052-6795000

 מעונין לקנות נגן עם רדיו 
_____________________________________________)35-36ח(במחיר סימלי 052-7163334

 TELIT דרוש פלאפון 
)ישן( מחברת פלאפון תקין 
_____________________________________________)35-36ח(בסכום סימלי 052-7696286

 דרושה מיטת הייריזר ללא 
_____________________________________________)35-36ח(מזרונים ב"ב 054-8491154

 מעונין לקנות במחיר 
סימלי נגן סנדיסק עם רדיו 

_____________________________________________)35-36ח(פלא': 055-9178123

 מטחנת בשר חדשה 
למיקסר קנווד 150 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 סיר לחץ חדש נעמן 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4131038

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)35-36ח(054-7432035

 למכירה שואב אבק 
סימנס מצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר

 מיקרוגל במצב מצוין 
)ב"ב( 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)35-36ח(054-8491154

 מזגן חלון אלקטרה 500 
_____________________________________________)35-36ח(שקלים 052-3595314

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)35-36ח(שקלים 052-3595314

 J.V.C למכירה רדיו דיסק 
במצב חדש 320 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-2819921

 מזגן מפוצל 1.15 כוח 
סוס במצב תקין 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-2819921

 מאוורר על רגל ממתכת 
_____________________________________________)35-36ח(חדש 160 ש"ח 054-2819921

 מטען למכונת גילוח 
פיליפס 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 פלטה לשבת קטנה 60 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-7757420 ייעוץ והכוונה

 קו ייעוץ ועזרה לנערות 
מרקע חרדי, בשעות 

21:00-23:00
053-4141591 ניתן 

להשאיר הודעה בשאר 
_____________________________________________)35-38(שעות היום

 מעוניין לקנות קלנועית 
_____________________________________________)35-36ח(יחיד במצב טוב 053-4190416

 דרוש ריפוד לעגלת בייבי 
גוגר סיטי מיני במצב מצוין לא 

_____________________________________________)35-36ח(סגול 054-8571577

 דרוש גגון לעגלת בוגבו 
קמיליון 3 עדיף שנפתח ל- 3 
_____________________________________________)35-36ח(במחיר סימלי 054-8571577

 מ.תספורת כחדשה 
פנסוניק 125 ש"ח

052-7686858)35-36(_____________________________________________

 3 ניידים ZTE תקולים 
ושתי סוללות תקינות 40 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3233919

 מקרן ברמה גבוהה 470 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-3558949

 למכירה אופנים חשמליות 
ב- 500 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)35-36ח(054-8407883

 רמקול מקצועי רצפתי 
כחדש צליל נקי וחזק 450 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-6485336

 משאבת פילטר לבריכה 
300 ג' עם אחריות 175 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(נייד: 052-7696286

 מערכת מולטימדיה 
למזדה בצבע שחור מסך מגע 

_____________________________________________)35-36ח(250 054-8421707

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 80 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 קנווד מעבד מזון 70 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 מפזר חום לבית 25 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 בלוני גז 250 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מיכל מים חמים לשבת 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 שואב אבק טורבו חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 שואב אבק הובר תקין 80 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סטואר מידות: 0.58*0.59 400 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-3463482

 מחשב נייח כולל עבכר 
מקלדת כבלים וכו 400 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 2 חב' רולים רמינגטון 
חשמלי מקצועי ב- 40 ש"ח 

וב- 80 ש"ח + תופסנים
_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מייבש כביסה 8 ק"ג )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)35-36ח(180 ש"ח 054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)35-36ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה לבן 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)35-36ח(300 ש"ח 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 מגהץ אדים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 משאבה לניפוח גלגלים 
_____________________________________________)35-36ח(20 ש"ח 054-4273857

 מכונת גילוח ותספורות 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח 054-4273857

 מקדחה חשמלית 150 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 מקרר אמקור XL ב- 400 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מלחם בדיל מקצועי 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מגהץ אקאי כחדש 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 כיריים לקמפינג 3 להבות 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 054-4273857

 פלטת שבת קטנה 
מתאים לשני סירים במצב 

חדש ב- 50 שקל
_____________________________________________)35-36ח(050-8776286

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

ירושלים, ב"ב ואירועים 
053-3188842
_____________________________________________)45-33/2022ש(050-7532336

 בחודש אב נלקחה בטעות 
שקית מחוף ים אשדוד עם 

נעליים משקפי ים חולצה ועוד 
_____________________________________________)36-37ח(052-7170138

 נמצא צמיד זהב לילדות 
בגינה בשיכון ה' לפני כחודש 

_____________________________________________)36-37ח(054-6916905

 נמצא כרטיס למצלמה 
16 ג'יגה ביום ב' י' אב בקו 71 

_____________________________________________)36-37ח(לרמות בי"ם 052-7618093

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)36-37ח(סימלי 052-3595314

 דרוש בדחיפות מחשב נייד 
לאברך לכתיבת חידושי תורה 

_____________________________________________)36-37ח(וללא וידאו 054-8489439

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספרים של רוחמה שיין

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 מיקסר קיטשנייד כסוף 
כמו חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3274726

 מכונת תספורת אוסטר 
95 + סכין חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-3274726

 מאוורר חדש לתקרה 
באריזה 4 כנפיים 150 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-2786557 בפתח תקוה

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-3558949

 פלטה חשמלית תוצרת 
gold line )בני ברק( 120 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מיקרוגל )בני ברק( 100 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מקרן נייד מיני עם חיבור 
USB SD ומחשב 95 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(055-6724446

 למכירה אופנים חשמליות 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 500 ש"ח 054-8407883

 פלטה לשבת קטנה 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-7757420

 סיר חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(050-7757420

 מדפסת באריזה 300 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-3847842

 מחשב נייד באריזה 300 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-3847842

 ערכה לתספורת 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-3847842

 מחשב נייח מקלדת 250 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-3847842

 כיריים גז 5 להבות 250 
_____________________________________________)36-37ח(שקל 050-4128920

 מקפיא 6 מגירות 300 
_____________________________________________)36-37ח(שקל 050-4128920

 מזגן חלון אלקטרה 500 
_____________________________________________)36-37ח(שקלים 052-3595314

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)36-37ח(שקלים 052-3595314

 למסירה בדחיפות 
לעמותה/ישיבה וכו מכונת 
כביסה AEG במצב טוב 

_____________________________________________)36-37ח(054-8450494

 3 ניידים ZTE תקולים 
ו- 2 סוללות תקינות 40 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-3233919

 3 שעוני חשמלי דיגיטלי 
באריזה יושב בלוח חשמל 

חברת ווגה 300 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-2786557

 נברשות/תאורה מחיר 
_____________________________________________)36-37ח(100 פלא': 052-8958197

 קולט אדים של לוינט 
_____________________________________________)36-37ח(מחיר 200 052-8958197

 תנור אפיה 2 תאים וגז 4 
להבות ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(03-5700128

 גימבוי עם וידאו חדש 
באריזה 300 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)36-37ח(053-3168190

 מקרר שארפ כסוף וחדשני 
594 ליטר כחדש בפ"ת 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 058-6550750

 מזגן חלון 1.15 כו"ס 
במצב מעולה ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-5823874

 מדפסת HP משולבת 
שחור לבן וצבעוני במצב חדש 

270 ש"ח )השווי 700( טל': 
_____________________________________________)36-37ח(054-8542330

 כירת גז הכוללת 4 להבות 
במצב מצויין )בני ברק( 450 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 גק לרכב 25-50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 סגריות ווינסטון כחול 
_____________________________________________)35-36ח(פקט ב- 200 054-8469191

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-4960603

ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 

ספה 3 מושבים, אפשרות 
לכל מוצר בנפרד, עור איטלקי, 

_____________________________________________)35-36ל(חדישים 052-4227714

 ספה לשינה, נפתחת 
אוטומטי, לעוד מיטה, חברת 

עמינח, חדישה, בהזדמנות 
_____________________________________________)35-36ל(052-4227714

 למכירה שולחן סלוני 
נפתח ל- 2.40 מטר מחיר 

מציאה! 240 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(054-8598933

 למכירה מיטת הייריזר 
נפתחת סה"כ 2 מיטות 380 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח מיידי! 054-8598933

 2 מיטות כולל ארגזים גב 
וקרניז 500 ש"ח כ"א טל': 

_____________________________________________)36-37ח(050-3001063

 למכירה ארון 4 דלתות 
200 ש"ח במצב מצוין

_____________________________________________)36-37ח(053-3155532

 למכירה ארון 6 דלתות 
סנדויץ 500 ש"ח טל':

_____________________________________________)36-37ח(052-7152807

 למכירה 2 שולחנות 
כתיבה 200 ש"ח כל שולחן 

_____________________________________________)36-37ח(טל': 052-7152807

 מיטה משולשת מסנדוויץ 
איכותית חזקה במצב טוב 
_____________________________________________)36-37ח(מאוד 500 055-6766720

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

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7619852

 מיטה וחצי במצב מצויין 
רוחב 1.20/2.00 מחיר 450 

_____________________________________________)36-37ח(פלא': 052-8958197

 כורסא + הדום בצבע חום 
_____________________________________________)36-37ח(מחיר 150 052-8958197

 שולחן סלון מזכוכית אורך 
110 רוחב 60 גובה 40 מחיר 

_____________________________________________)36-37ח(200 פלא': 052-8958197

 ארון 3 דלתות דלת אחת 
מראה בצבע לבן גובה 240 

רוחב 120 עומק 54 מחיר 450 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח פלא': 052-8958197

 ארון הזזה בצבע עץ גובה 
240 רוחב 160 עומק 50 מחיר 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 052-8958197

 ארון נעליים בצבע לבן 2 
מדפים מחיר 150 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)36-37ח(052-8958197

 שידה מעץ מלא 5 מגירות 
גובה 1.20 רוחב 55 עומק 44 

_____________________________________________)36-37ח(מחיר 450 052-8958197

 מיטה מזרון 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-3847842

 ארונית עם מדפים 
בצבע שחור כחדש מתאימה 
למרפסת שרות איקאה 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8542330

 ספה מעור בצבע חום 
מצב מצוין דו מושבית 450 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח טל': 054-8542330

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(280 ש"ח 054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 2 שידות למיטה תוצרת 
איטליה )בני ברק( 300 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 שולחן לסלון 75*72*150 
)ניתן להארכה בעוד 100 

ס"מ( )בני ברק( 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 למכירה שולחן כתיבה 
לבן + גלגלים וידיות 210 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד 052-5737813

 סוכה תוצרת גדנסקי 
3.1*2.1 )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 ארונית לנעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לים מבוגר + 
ילד )בני ברק( 90 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מיטה סיעודית )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 054-7216671

 סוכה תוצרת גדנסקי 
3.1*2.1 )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 ארונית לנעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לים מבוגר + 
ילד )בני ברק( 90 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 כיסאות משרד 80 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 כיסאות לבית ולסוכה 15 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 מנורת זרוע לסופרים 40 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 מנורות 24V ב- 3 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 שידת 4 מגירות עץ 
וקש צבע חום כהה רוחב 

40 ס"מ גובה 120 45 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-6907470

 ספה בד מוקה מצב 
מצוין 3 מושבים ב- 350 ש"ח 

אפשרות להובלה ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-4135002

 שולחן סופר דגם מלכות 
במחיר מציאה 150 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(לפרטים 058-3276997

 שולחן עץ מלא נפתח 3 
מטר מצב מצוין 500 ש"ח )+ 

כיסאות 400 ש"ח(
_____________________________________________)35-36ח(054-8432121

סוכות 
 לחנויות ודוכנים- תמונות 

ופוסטרים מרהיבים ומגוונים 
לסוכה )אפשרות לקומיסיון( 

_____________________________________________)36-36ש(054-8438502

 לישיבה חדשה בב"ב 
דרושים מזגנים ארונות 

)לפנימיה( כסאות מכונת ייבוש 
_____________________________________________)36-37ח(סירים 053-3133509

 לישיבה חדשה בב"ב 
דרושים ספרי קודש )ש"ס 

_____________________________________________)36-37ח(מפרשים מוסר( 053-3133509

 מעוניינים לרכוש/לשאול 
ספר ילדותינו כיתה ב' במחיר 

_____________________________________________)36-37ח(סימלי 052-7127132

 דרושה מכונת חישוב עם 
סרט נייר במצב תקין

_____________________________________________)36-37ח(050-5343924

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)36-37ח(בתחום 052-7396092

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)36-37ח(ומפרשים 054-7432035

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)36-37ח(052-3595314

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

_____________________________________________)36-37ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)36-37ח(ילדים 050-6651365

 דרושה מיטה מתקפלת 
ארון למיקרוגל עגלת טיולון 

איכותית בבני ברק
_____________________________________________)36-37ח(050-4131634

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-3558949

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-3558949

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-3558949

 מכונת קפה חב' 
delongi nescafe חדשה 

באריזה!! 300 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(058-4884455

 מסך מחשב LED דק 
ויוקרתי חדש באריזה!! 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 058-4884455

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)36-37ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)36-37ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה לבן 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מגהץ אדים )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק טורבו חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 סיר בישול איטי חדש 
_____________________________________________)36-37ח(חשמלי 90 שח 053-3155415

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים וכו 450 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 פלטה קטנה מתאים לזוג 
_____________________________________________)36-37ח(צעיר 50 ש"ח 053-3155415

 תרמוס קטן בצורת פחית 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 30 ש"ח 054-8454536

 מזגן נייד קטן בשימוש 
פעם אחת ב- 300 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מייבש כביסה 8 ק"ג )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671
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 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

מנטה + סרט + כיסים 25 
_____________________________________________)34-37(ש"ח 050-4188702
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 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

תקשורת

 מבצע!!! למכירה! מבחר 
שמלות כלה! כ- 250 שמלות 
+ 70 שמלות שושבינה + 30 
חליפות חתן + 50 זוגות נעלי 

כלה, סה"כ- 50,000 ש"ח, 
הכסף עובר לצדקה לפרטים 

053-2827371)33-36(_____________________________________________

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-37(לחולצה 058-3206802

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

054-8527470)34-37(_____________________________________________

 פלורוסנטים 20-50 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 לול לתינוק מעץ מצב חדש 
מצויין כולל מזרון 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-4100013

 למכירה עגלת טיולון 
ציקו שחורה איכותית כולל 
גג צל מלא 240 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 כסא לרכב ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(בלבד בב"ב 050-4158480

 בוסטר לרכב עם משענת 
ב- 30 ש"ח בלבד

_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

 בוסטר לרכב ללא משענת 
ב- 15 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

 מנשא לתינוק ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

 אמבטיה לתינוק עם 
מעמיד ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

 כסא לאמבטיה ישיבה או 
שכיבה ב- 5 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

 עגלת ישיבה איזי בייבי ב- 
_____________________________________________)35-36ח(80 ש"ח בב"ב 050-4158480

 עגלת שכיבה + ישיבה ב- 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח בב"ב 050-4158480

 טיולון ללא גגון מצב 1 ב- 
_____________________________________________)35-36ח(30 ש"ח 050-4158480

 כסא אוכל מתקפל ב- 30 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח בב"ב 050-4158480

 סלקלים לרכב 30 ש"ח כל 
_____________________________________________)35-36ח(אחד ב"ב 050-4158480

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)35-36ח(400 ש"ח 054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(400 ש"ח 054-7216671

 עגלת טרמפ לעגלת 
תינוק 150 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)35-36ח(130 ש"ח 050-4135002

 בגדי תינוקות לבנים 
ולבנות לגילאי 0-3 חודשים 

מעצבת 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(052-4747667

 עגלת בייבי גוגר תאומים 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 058-3245685

 ניילון לגשם לעגלה 10 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-3245685

 מזרן לעגלה חדש 30 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 מנשא לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 עגלת תינוק כחדשה 
עגלה + טיולון גוי' 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 משאבת חלב מדלה 
סואינג 300 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 משאבת חלב טומי חדשה 
_____________________________________________)35-36ח(דו"צ 250 ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב רלבוב חצי 
חשמלית 250 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 פגוש לעגלת תאומים 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-3245685

 משחק לתינוק לעגלה 
_____________________________________________)35-36ח(קשת 60 ש"ח 058-3245685

 משאבת אוונט ידנית 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח מציאה! 058-3245685

 עגלת בוגבו קמיליון צבע 
בז רק 500 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 סלקל לרכב 65 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-6907470

 טיולון איכותי 199 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-6907470

 משאבת חלב ידנית 
כחדשה חברת טומי טיפי ב- 

_____________________________________________)35-36ח(80 ש"ח 050-4135002

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(220 ש"ח 054-7216671

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)35-36ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(בירושלים 054-8415306

 מציאה!! גרבים אלסטיות 
חדשות! )ירך( לחץ L2 חברת 

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(050-4176661

 פלקטים לגננות בכל 
הנושאים פינות גן מושקעות 
על ידי ציירת מקצועית ב- 10 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4129179

 צמיד זהב דק עם תליון 
ברמה עם אחריות ב- 400 

_____________________________________________)35-36ח(שקל 050-8776286

 בושם לוליטה למפיקה 
כמעט חדש 160 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7157077

 בושם ארין 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7157077

 בהזדמנות לישרים תהילה 
ב- 10 ש"ח סוד ההבעה ב- 35 
ש"ח דקדוק בפועל ב- 15 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(טל': 050-4143035

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)35-36ח(052-7396092

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)35-36ח(שקלים 052-7396092

 תרנגול לבן מסוג ברמה 
ותרנגולת בלדית ב- 150 ש"ח 

בלבד 08-9765927 ישוב 
_____________________________________________)35-36ח(חשמונאים

 למכירה תוכי דררה 
האכלת יד עם טבעת 250 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7130731

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-8490548

 כלובים שונים לאוגרים 
כולל כלים לאוכל ומים 

קרוסלה ומתקנים שונים 50 
ש"ח 03-6181085

_____________________________________________)35-36ח(054-8548384

 מעמד אמבטיה לתינוק 
חדשה ממש עם מעמד 

החתלה נוחה ושימושית מאד 
רק ב- 150 ש"ח
052-7773526)35-36(_____________________________________________

 כסא תינוק מתקפל 
למינימום נוח לאחסון ולטיולים 

ב- 150 ש"ח צבע תכלת 
052-7773526)35-36(_____________________________________________

 פלאפון נוקיה 208 280 
_____________________________________________)35-36(ש"ח 052-7686858

 מציאה! שידת החתלה 
שילב כחדשה יפייפיה מטר*56 

ס"מ 500 ש"ח בלבד
_____________________________________________)35-36ח(052-7108328

 קפוטה מדוגם במצב 
מצוין מידה L16 ב- 60 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 נעלי עור שחור סקוטש 
חדש מידה 39 35 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 נעל ספורט כחול לבן 
חדש מידה 21 50 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 שמלה חגיגית מדהימה 
כחדשה מידה 38 60 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(מבצע 052-7110779

 למכירה כובע סמט חסידי 
במצב יפה מידה 58 ב- 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7110779

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(70 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-7216671

 מיטת ילדים במצב מצוין 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 500 ש"ח 052-7619852

 ספת שינה נפתחת 
190*160 + ארגז מצעים 
מצב טוב מאוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(03-7318042

 בבני ברק מקרר וסטניג 
האוס 600 ליטר במצב מצוין 
_____________________________________________)35-36ח(לבן 500 ש"ח 054-8484104

 כסאות חדשים דמוי עור 
אפור כהה נקנו בטעות מחיר 

_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 052-6140800

 שולחן מנהלים 2 מטר 
+ מגירות עץ מלא 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-2239905

 למכירה סלון עור צבע 
שמנת שזלונג 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)35-36ח(054-2252171 אלעד

 למכירה כורסת ריקליינר 
שחורה עור 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)35-36ח(054-2252171 אלעד

 למכירה שולחן חום + 5 
כסאות )לא נפתח( 1*2 300 

ש"ח בלבד 054-2252171 
_____________________________________________)35-36ח(אלעד

 למכירה שולחן סלוני 
נפתח ל- 2.40 מטר מחיר 

מציאה! 240 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-8598933

 למכירה שידה לחדר שינה 
4 מגירות כולל מראה צבע 

_____________________________________________)35-36ח(וונגה 150 ש"ח 055-8811828

 מיטות חדר שינה 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4131038

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-3337530

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר חזק 
במיוחד 320 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 למכירה עמודון ספרים 
מהודר 2 דלתות זכוכית 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה ארונית קטנה 
כתר + מגירות כתר + מדפי 

פלסטיק עבים כתר 120 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(בלבד 054-5656194

 למכירה כוורת חזקה צבע 
חום בהיר מדפים עבים במיוחד 
_____________________________________________)35-36ח(210 ש"ח בלבד 054-5656194

 למכירה ארונית מהודרת 
2 דלתות זכוכית + מגירות 

200 ש"ח צבע אפור בני ברק 
_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

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

_____________________________________________)35-36ח(03-6199806

 למכירה שולחן כתיבה 
לבן + כסא גלגלים וידיות 210 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 כסאות + ידיות 200 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-7757420

 מזנון מעץ מלא בצבע אגוז 
לוז בגודל אורך 120*70*50 

_____________________________________________)35-36ח(175 ש"ח 050-6907470

 בגדי תינוקות לבנים 
ולבנות לגילאי 0-3 חודשים 

מעצבת 50 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-4747667

 למכירה לול עץ + מזרן 
מצב כחדש 220 ש"ח טל': 

_____________________________________________)36-37ח(03-9221359

 לול פלסטיק לבן 80-90 
ס"מ מצב מצוין 130 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7655652/3

 עריסה פלסטיק מצב טוב 
+ מזרון במצב חדש 140 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(טל': 050-4131634

 לול קמפינג + מזרון 
במצב מצוין 150 ש"ח טל': 

_____________________________________________)36-37ח(050-4131634

 מזרון למיטת תינוק 
במצב מצוין 70 ש"ח טל': 

_____________________________________________)36-37ח(050-4131634

 לול מעץ לתינוק כולל 
מזרון כחדש 220 ש"ח טל': 

_____________________________________________)36-37ח(054-8542330

 מגן למיטת תינוק או 
מיטת מעבר מיקי מאוס 30 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 053-3155415

 אוטו בימבה + מקל סגורה 
מסביב כחדש 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 מובייל לתינוקות כחדש 
_____________________________________________)36-37ח(מנגן 90 ש"ח 052-7188017

 הליכון לתינוקות 80 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(מצויין 052-7188017

 כסא אוכל לתינוק כחדש 
איכותי ישיבה שכיבה מתקפל 

יורד 3 מצבים + 2 מגשים 180 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7188017

 מעמד לאמבטיה תינוק 
אוניברסלי חדש 40 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 מטרנה בד"ץ גדולה 35 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7188017

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח 054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(450 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח 054-7216671

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(220 ש"ח 054-7216671

 למכירה עגלת אמבטיה + 
טיולון איכותית צבע ירוק זוהר 

+ שחור ציפוצולו 450 ש"ח 
בלבד איכותי כולל צמיגי אויר 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 למכירה עגלת ציקו 
שחורה איכותית כולל גג צל 

מלא 240 ש"ח בלבד
_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 מיטת תינוק כחדש 300 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-4108948

 עגלת תינוק במצב מצוין 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 300 ש"ח 052-7619852

 למכירה מיטת תינוק 
במצב מצוין ללא מזרון 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח גמיש 055-8811828

 למכירה מיטת מעבר 
לבנה במצב מצוין ללא מזרון 

_____________________________________________)35-36ח(80 ש"ח 055-8811828

 מציאה בגדי תאומות מגיל 
לידה מצב חדש 10 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)35-36ח(055-9897420

 למכירה לול עץ מתקפל 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-5656194

 למכירה עגלת אמבטיה + 
טיולון איכותית צבע ירוק זוהר 

+ שחור ציפוצולו 450 ש"ח 
בלבד איכותי כולל צמיגי אויר 

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 עגלת טיולון בריטס 
אדומה מצב מצויין מתקפלת 

_____________________________________________)35-36ח(350 ש"ח 050-4100013

 ברה"ע למכירה עט 
מצלמה נסתרת סילברליין 

26B ב- 190 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GCE-5933 ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-6850138

 שולחן ילדים פלסטיק 25 
_____________________________________________)36-37ח(050-7757420

 אופניים למבוגר 300 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-3847842

 שמיכה חורפית ביג אושי 
חדש באריזה תכלת מודפס 50 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-4131634

 CLRY קפוטה חדשה 
56L בטנה מלאה חלק 

בירושלים 300 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7618093

 מציאה!! גרביים 
אלסטיות חדשות! )ירך( לחץ 

L2 חברת ונוטרין בסך: 140 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-4176661

 פלקטים לגננות בכל 
הנושאים פינות גן מושקעות 
על ידי ציירת מקצועית ב- 10 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-4129179

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
30 קסטרו חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL צבע שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 שמיכת פוך למיטה וחצי 
_____________________________________________)36-37ח(100 ש"ח 053-3155415

 עיתונים לילדים קומיקס 
אביבים יתד 35 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 זוויות למדפים זוג ב- 20 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן נמוך לילדים 25 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 כבלים לסוכה 10-15 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 ציפות לשמיכה חדשות 
מתאים למיטת שלישיה 70 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 053-3155415

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי שניהם ב- 20 

_____________________________________________)36-37ח(שקל 054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופניים 

חשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)36-37ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)36-37ח(054-3177932

 גלגל 14 קידמי 10 שקל 
אחורי 20 שקל גלגל 16 אינץ 
_____________________________________________)36-37ח(אחורי 20 שקל 054-3177932

 סקייטבורד 20 שקל אופני 
ילדים 30-40 שקל

_____________________________________________)36-37ח(054-3177932

 מטאטא הפלא 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 דשא סינטטי חדש באריזה 
_____________________________________________)36-37ח(4*4 300 ש"ח 052-7188017

 מראה חדשה לאמבטיה/
חדר שינה 60*60 70 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 ספרי לימוד לבתי ספר 
_____________________________________________)36-37ח(30-20 ש"ח 052-7188017

 תיקי בית ספר ד"ר גב 
איכותיים יד 2 30-40 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 למכירה סט מחזורים 
חדש מעור אמיתי עם פס זהב 
)נקנה ב- 1,200( ב- 500 ש"ח 

בלבד מחיר גמיש אפשרות 
_____________________________________________)36-37ח(למשלוח 055-6758075

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(054-8490548

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר זוזו של יעל רועי ב- 
_____________________________________________)36-37ח(30 ש"ח 054-8454536

 הספר עקבות ברמץ של 
חיים בניש ב- 19 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר תחזיקו חזק של רוי 
נויברגר ב- 17 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר אביגיל ואני של מלי 
אברהם ב- 10 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר רובע מלא סודות 
של יהודית גולן ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר לעלות שלב של 
מירי לוין ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 למכירה אופני הרים במצב 
חדש שילדה אלומיניום 350 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-2819921

 אקווריום פנורמי + עמודי 
שיש ואביזרים שמור במיוחד! 
_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח כ"א 058-3274726

 2 ארנבות לבנות 
חברותיות מאד! כולל כלוב 

_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 058-3274726

 נעלי בית אורטופדיות 
יפיפיות 38.5 איזיספיריט 

חדשות באריזה 259 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7177248

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8415306 

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8415306

 כלובים לארנבות 60*35 
_____________________________________________)36-37ח(ס"מ 110 ש"ח 054-8419172

 סגריות ווינסטון כחול 
_____________________________________________)36-37ח(פקט ב- 200 054-8469191

 סוכת ברזל 3.2*2 מ"ר 
כולל הבד 300 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(050-4148666

 נגן ביזנס כמעט חדש 
באריזה כשר 230 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)36-37ח(055-6775680

 כובע מפרסטר דגם מילאנו 
מידה 59 חדש בקופסא 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 058-3217967

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)36-37ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3187276

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 38-40 

2 יח' ב- 70 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(050-6850138

 ספרי קומיקס מצב חדש! 
7 ש"ח ליחידה 10 ב- 65 

_____________________________________________)36-37ח(052-3597145

 תרנגול לבן לכפרות מסוג 
ברמה ב- 75 ש"ח ברווזה 
מטילה ב- 60 ש"ח ישוב 
_____________________________________________)36-37ח(חשמונאים 08-9765927

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 10 שקל 

_____________________________________________)36-37ח(055-6768157 

 רגליות לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)36-37ח(30 שקל 055-6768157

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות 10 שקל לרפידות 

_____________________________________________)36-37ח(דיסק 055-6768157

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות מידה 38 

חדשות 100 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(058-3233919

 נעלי SAS כחדשות 
בקופסא מידה 8W דגם 

שרוכים קלאסי 490 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(058-3233170

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח 058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(058-3233170

 מעיל צמר לנשים מזרה 
מידה L מהמם כמו חדש 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7127132

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 370 ש"ח כ"א ב"ב 
_____________________________________________)36-37ח(054-8412976

 מכירת דגים לתשליך 5 
_____________________________________________)36-37ח(שקל כ"א 054-8515875

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 למכירה תוכונים כלוב ותא 
הטלה צבעים נדירים 50 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-4141702

 סיר בישול איטי 6.5 זק"ש 
חדש באריזה 150 ש"ח שמעון 

_____________________________________________)36-37ח(050-8774181

 ילקוט קיפלינג מהמם 
במצב חדש ורוד פוקסיה 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד! 052-7130655

 למכירה בפ"ת אופניים 
לילדים במצב מצויין ב- 130 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-2819921

 אופני ספורט 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(050-7757420

 פאזל של מפת ישראל 
120 חלקים ב- 23 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
עם תומך )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 220 ש"ח 054-7216671

 רולר בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן בוגי לים )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 054-7216671

 בריטה מסנן מים )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 סודה סטרים )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח 054-7216671

 למכירה מזוודה חזקה 90 
ש"ח + כסא רכב + סלקל 95 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שואב אבק ידני + 
כסא אוכל לתינוק + אמבטיה 

עם מעמד + סלקל + כסא 
רכב + מדפסת הזרקת דיו 90 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח כל פריט 052-5737813

 למכירה מגבעת פנתר 
מצב מעולה 150 ש"ח + 

מעבד מזון איכותי 110 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד 052-5737813

 פיטום הקטורת חדש 
מהסופר קטן 450 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8430025

 נעלים צבע חום מידה 38 
חברת 1936 180 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-7177539

 למסירה חינם! 15 
קרטונים למעבר דירה 
מקופלים במצב ט"מ

_____________________________________________)36-37ח(055-6724446

 כיור כפול מנירוסטה אורך 
99 ס"מ 500 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(050-4108948

 מתקן פלסטיק ליבוש 
כביסה כתר כחדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-4108948

 כיריים בילדאין 5 להבות 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח 050-4108948

 ברז פרח יפה ארוך לכיור 
מטבח 120 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(050-4108948

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(70 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל אפשר להשאיל 

בחנקין 3 דירה 6
_____________________________________________)28-29ח(054-8422105

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

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 LG למכירה מערכת 
משוכללת ויפה כחדשה רק ב- 

_____________________________________________)35-36(400 ש"ח 052-7773526

 למכירה שטיח לסלון צבע 
שמנת כחדש 200 ש"ח בלבד 

052-7773526)35-36(_____________________________________________

 למכירה! מיידי! בב"ב, 
תכולת בית! כג' ארונות, 

בגדי ערב, חדר שינה, 
מזנון, מדיח, מטפחות, 

וכ', במחיר עלות
052-4668429)35-36(_____________________________________________

 דפנות סוכה 3.2*2.4 + 
בד לבן וסכך 500 ש"ח

052-7686858)35-36(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ”ד באלול-כ”ה באלול תשפ”א   01/09-02/09/2021

■ 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 - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)20-43ש(052-7623142

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)34-35ל(או בבתים 055-5527391

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

7,000

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

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

 דרושים עובדים/ות 
לרשת בתחום המזון, 

תנאים טובים, משמרות 
_____________________________________________)33-36ל(052-7582183

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)33-36(_____________________________________________

 דרושה עוזרת בית 
המתמחה בקיפול כביסה 

וסידור ארונות בגדים ומטבח, 
_____________________________________________)33-36(בבני ברק 052-7605146

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

תמורת עזרה מיכל 
_____________________________________________)34-44ח(050-5952474

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
דרושים מתרימים, בבני ברק 

וירושלים, לער"ה ועיו"כ, 
בדוכנים, בתי עלמין, ומקוואות, 

_____________________________________________)34-37(תנאים טובים 052-7124416

 לרשת גנים בפתח 
תקווה דרושה גננת + 

נסיון, ל- 3 חודשים, 
אופציה לקידום,
קו"ח לוואצאפ'-

050-7877853 או מייל-
az28063253@gmail.com)34-37ש(_____________________________________________

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

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

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

 מעונין לעבוד אצל אדם 
מבוגר קשיש אפשרי מגורים 

_____________________________________________)35-36ח(בגוש דן 052-7167172

 מחפשת עבודה בבני ברק 
יומיים בשבוע בתחום המכירות 

_____________________________________________)35-36ח(פלא': 055-9178123

 מעונין לעבוד במסעדה 
בכל תחום כולל נקיון

_____________________________________________)35-36ח(052-7167172

 מציאה כרטיסים חדשים 
64 ב- 25 128 ב- 60 ק. הרצוג 

_____________________________________________)35-36ח(052-7626044

 למכירה כיור מטבח מידות 
קטנות כחדש מחיר 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-8557339

 למכירה זוג תוכונים 100 
ש"ח דניאל 050-5291073 

_____________________________________________)35-36ח(אבנר 050-3337530

 ילקוט ניקי מצב חדש 
כולל קלמר 180 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)35-36ח(055-9897420

 מציאה! אביזרים 
לאקווריום במחירי מציאה -10

_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח 055-6777117

 גמ"ח תערובת לתוכים/
אפרוחים במחיר 10 ש"ח לק"ג 

כל הקודם זוכה!
_____________________________________________)35-36ח(055-6777117

 אקווריום במצב טוב 
במחיר מציאה 250 ש"ח כולל 

_____________________________________________)35-36ח(פילטר מובנה 055-6777117

 אוכל לתוכים 400 גרם 
ב- 8 ש"ח גירים להטלה ב- 2 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 03-6163478

 ספר תחביר תבהיר ב- 10 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 03-6163478

 כובע ברנדולינו חדש מידה 
54 בהזדמנות! 300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-6389446 בני ברק

 סכך קלוע לסוכה כחדש 
1.60/3 נזר הקודש 70 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(03-5700672

 בהזדמנות למכירה ספר 
לא מובן מאליו תשע"ו חדש 

_____________________________________________)35-36ח(ב- 20 ש"ח 050-4143035

 למסירה חינם 15 קרטונים 
למעבר דירה מקופלים במצב 
_____________________________________________)35-36ח(טוב לפרטים: 055-6724446

 נעלי SAS כחדשות 
בקופסא מידה 8W דגם 

שרוכים קלאסי 490 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(058-3233170

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)35-36ח(058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולב מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(058-3233170

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)35-36ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(03-6199806 בערב

 אופני הרים מעצורי דיסק 
480 ש"ח כמעט חדשות 

_____________________________________________)35-36ח(054-2819921

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 בימבה גוק )בני ברק( 30 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
עם תומך )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 זקט כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 220 ש"ח 054-7216671

 רולר בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן בוגי לים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 054-7216671

 בריטה מסנן מים )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 סודה סטרים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-7216671

 מחברים וחומרי 
אינסטלציה 10-50 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 וסט לבלוני גז 60-100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 סט תורה מפורשה תאג' 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-4273857

 שק שינה 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 בתי תפילין בהמה גסה 
_____________________________________________)35-36ח(350 ש"ח 054-4273857

 תפילין בהמה דקה קטנות 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 054-4273857

 נעלי הרים מידה 41-45 
_____________________________________________)35-36ח(50-80 ש"ח 054-4273857

 מגבעת לנערים 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 כלי בית סירים ומחבתות 
_____________________________________________)35-36ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 מוט מתח כושר ומכשירי 
_____________________________________________)35-36ח(כושר 50 ש"ח 054-4273857

 מפתח ובוקסות 10-20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 שעונים לגברים ונשים 
_____________________________________________)35-36ח(20-50 ש"ח 054-4273857

 מתקן חדש לתליית מסך 
_____________________________________________)35-36ח(מחשב 30 ש"ח 054-4273857

 מעיל ארגז לספר תורה 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח 054-4273857

 סולמות 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לבית ולגינה 
_____________________________________________)35-36ח(20 ש"ח 054-4273857

 מנשא לאופניים 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 חוטי דייג 100 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 תפילין בהמה דקה 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)35-36ח(050-3337530

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 ציוד לדגי נוי לבעלי החיים 
100 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)35-36ח(050-3337530

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 

_____________________________________________)35-36ח(מ- 50 ש"ח 050-6850138

 משחק הרכבה לילדים 
דומה קליקס 60 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 פמוטים קריסטל חדש 
גובה 15 ס"מ 90 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 מיכל ריסוס קטן 30 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 נעלי בד שחור לבן סירה 
לנערות נשים חדש 15 ש"ח 

כל אחד מידה 41-40
_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 נעלי סירה לק שחור 
לבנים 30 ש"ח חדש מידה 29 

_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 נעלי עור שחור סקוטש 
חדש מידה 29 30 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

למעון תקשורת של העמותה לילדים בסיכון בתל אביב

קורות חיים יש לשלוח למייל
jobs@childrenatrisk.org.il

משרה חלקית או מלאה
 בשעות הבוקר והצהריים

הדרכות והכשרות ניתנות במקום,
שכר מתגמל ומענקים למתאימים/ות

דרוש/ה סייע/ת חינוכי/ת

 דרוש עובד אחראי למזנון 
חלבי בבני ברק, לשעות 

12:00-19:00 ו- 19:00-24:00 
_____________________________________________)35-38(לפרטים: 052-7382238

 דרוש עובד רציני למכבסה 
בירושלים + רשיון נהיגה, 

למשרה מלאה לפרטים
054-3090601)35-36(_____________________________________________

 למשרד רו"ח במרכז 
תל אביב דרושים/ות רו"ח 

כלכלנים/ות למחלקת 
קבוצות רכישה, ניסיון 
קודם הכרחי. דרישות: 
שליטה מלאה בתוכנת 

אקסל, מתאים גם 
לבעלי/ות מוגבלויות, 

המשרה מיועדת לנשים 
וגברים כאחד פקס:

03-760-4646
liat@frcpa.co.il)35-36(_____________________________________________

 המבורגר ברוס רהיטים 
בפתח תקווה מחפשים 
אנשי מכירות, אופציה 

לחצי/משרה מלאה, 
בסיס + אחוזים, פרטים 

_____________________________________________)35-38ש(בטל'- 054-7560776

 למעון חרדי בפ"ת 
דרושה סייעת נעימה 

וחרוצה, למשרה מלאה 
_____________________________________________)35-36ל(ציפי 053-5459071

 דרושות מטפלות רגשיות 
בגילאי 30 עד 40 להנחיית 
סדנאות לילדים למודעות 

עצמית וחשיבה חיובית בביתן, 
ארצי תוכנית מובנת

050-9303146)36-37(_____________________________________________

92

37

44

90

cv.labor1@gmail.com
לפרטים: 053-3125662

 עגלה לילקוט לבית הספר 
_____________________________________________)35-36ח(מודן 30 ש"ח 053-3155415

 3 כסאות לילדים צבע 
_____________________________________________)35-36ח(סגול 50 ש"ח 053-3155415

 שמלה מידה 12 צבע 
בורדו חברת שמיז 45 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 ספר מסורת לא חדש 25 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 053-3155415

 למכירה תכולת בית כולל 
עגלת שוק קומודה טיולון 

מזוודות פקס שידה מדפסת 
מפזר חום + מכשיר אדים + 
מסך מחשב + פינת אוכל + 

מגהץ אדים 90 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 ספרי לימוד סמינר הרב 
וולף ושיכון ג' במחיר סימלי 

_____________________________________________)35-36ח(מאוד 050-4143035

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח 050-4960603

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)35-36ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות מידה 38 

חדשות 100 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(058-3233919

 סט ספרים רפואות תימן 
ג' חלקים 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)35-36ח(054-8562463

 למכירה 2 שמלות ערב 
מחיר כל אחת 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8407882

 למכירה כלובים של תוכים 
ואוגרים ב- 100 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)35-36ח(054-8407883

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-7938941

 נעלי בית אורטופדיות 
)איזי-ספיריט( חדשות באריזה 

38.5 שחור ג'ינס 259 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7177248

 זוג תוכונים + כלוב 180 
תוכון מאולף + כלוב 160 

_____________________________________________)35-36ח(054-7477760 שי

 שמלות ערב יפיפיות 
שחור לבן סגנון נפוח 400 

ש"ח להתרשמות
_____________________________________________)35-36ח(054-8473227

 שמלות ערב מקסי כחול 
מעושן יוקרתיות ויפות 500 

ש"ח ניתן להתרשם
_____________________________________________)35-36ח(054-8473227

 סט שולחן ערוך חדש 
כתב גדול הוצאה ישנה 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח טל': 02-5376015

 מגזיני זמן מרתקים 
במחיר 30 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)35-36ח(בירושלים 052-7191446

 למכירה מושב לאופנים 
חדש כמעט ללא שימוש 180 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח גמיש 055-8811828

 אופני ילדים מס' 12 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7676856

 מיחם מים על פלטה לא 
חשמלי 30 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 גמרא מכות חדשה 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4131038

 סט צלחות 70 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-4131038

 שמלה להשכרה/מכירה 
ציפי שכטר 46 450 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-4131038

 אופני ספורט 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-7757420

 כיריים בילדאין 4 להבות 
סטואר שחור תקינות 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 100 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 מייק אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)35-36ח(45 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
שחור לבן כריכה קשה 15 ב- 

_____________________________________________)35-36ח(75 ש"ח 050-4135002

 תרנגולים פרגיות 3 ב- 75 
_____________________________________________)35-36ח(050-4135002

 ספרי קריאה לילדים 
סיפורי צדיקים 8 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 פוך למיטה וחצי 90 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL צבע שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 ספר ילדותנו לכיתה ד 15 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 053-3155415

 עיתונים לילדים קומיקס 
אביבים יתד שלנו 35 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)36-37ח(052-3595314

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
בטיפול במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)36-37ח(052-7396092

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד כשכיר/טיפול לפי שעה 
_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

אנו נכוון אותו 
למסגרת תומכת 
ותואמת העונה 

לצרכי הנער

בנכם

לחזור לישיבה?

053-7939622

אינו מעוניין

 לחנות פיצוחים גדולה 
בב"ב, דרושים עובדים, 

תנאים טובים למתאימים 
_____________________________________________)35-36(לפרטים 050-7122698

 גננת משלימה + מ"מ 
סייעת + מועדונית קו"ח: 

mail:6307420@gmail.com)35-36(_____________________________________________

 דרושה משפחה לארח 
בחור בשבתות וחגים באיזור 

_____________________________________________)36-37(ב"ב אוסם 055-9178123

 למפעל בעטרות דרוש 
מנהל עבודה רציני ואחראי, 
בעל נסיון, ל- 9 שעות ביום, 

לשלוח קו"ח:
estgeula@gmail.com)36-37(_____________________________________________

 דרוש נהג לחלוקה ברמת 
אביב, 00:30-4:00, רכב פרטי 

חובה, שכר טוב!
_____________________________________________)36-37ש(051-5797730

 מתרימים לערב ר"ה 
ויוכ"פ, אחוזים גבוהים

_____________________________________________)36-37ל(054-8412245

 לארגון תורה וחסד בית 
הלל דרושים מתנדב ומתנדבת 
לעבודה משרדית, טל' בשעות 

הבוקר 054-3452017 או 
beithillel2@gmail.com :36-36(במייל(_____________________________________________

 למאפיה בפ"ת דרושים 
עובדים יום-לילה, תנאים טובים 

_____________________________________________)36-37ש(למתאים 050-8997733

 דרושות סייעות לגיל 
+25, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג-ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)36-39ש(054-8507450

 לישיבה בב"ב דרוש 
אב בית + שיפוצים קלים 

_____________________________________________)36-39ש(054-7310237

 לישיבה בב"ב דרוש 
עובד מטבח לארוחות 

_____________________________________________)36-39ש(קלות 054-7310237

 4 יחידות זכוכית מחוסמת 
שלבים לחלון 50.5 ס"מ רוחב 

10 ס"מ הכל ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 חליפת בנים 3 חלקים 
הולבש פעם אחת לגיל 11 

תוצ"ח 100 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח 054-7216671



סכין כסף חדה
 

כמובא בספרי הסוד 

סגולה בדוקה 

שפתחה לאלפים את 

שער הפרנסה!

סגולת הקודש הפלאית, 
 סכין כסף חדה
לשימוש בלילי

 ראש השנה 
כמובא בקדמונים

לפתוח את

הצדיק גוזר: עושר וכבוד - כל השנה!

מרן שר התורה רבי 
חיים קניבסקי

 שליט"א

 מבורכת באופן נדיר
מידיו של מופת הדור

0722-600-200

 כל שמות התורמים יוזכרו לברכה בעת רצון - ערב יום הדין 
אצל מרן שר התורה שליט"א לברכם לחיים ולטובה, להיוושע בזאת השנה

צנצנת דבש שנתברכה בפה קודשו 
 של מרן שר התורה שליט"א

ל"שנה טובה ומתוקה"

במיוחד לשנה זו!

הזדמנות אחרונה!ערב יום הדין

 מחייגים עכשיו ונמנים עם שותפי התורה, ומקבלים את הסכין
לביתכם עם שליח מיוחד עד ראש השנה הבעל"ט

ניתן להזמין עד מוצש"ק 
בשעה 12:00 בלילה בלבד!

כמות מוגבלת

שפע של פרנסה ממתין לך. 
לא תיקח?!
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