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בתום מצוד נרחב: ארבעה 
מהאסירים הנמלטים נלכדו

עירנות של תושבים בנצרת הובילה ללכידתם 
של שניים מתוך שישה מהמחבלים 

שנמלטו, וכעבור שעות אחדות, עירנות 
של תושבים בכפר אום אל-גנם בצפון, 

הובילה ללכידתם של שניים נוספים ובהם 
זכריא זביידי  מצוד נרחב מתנהל אחרי 
שני המחבלים שעדיין מסתובבים חופשי 

וההערכה היא שלפחות אחד מהם הצליח 
לחצות את הגבול לעבר ג'נין | עמ' 10

כך נלכדו ארבעה מתוך ששת המחבלים שנמלטו מכלא גלבוע

כוחות הביטחון סורקים | צילום: משטרת ישראל

אבי גרינצייג

ימים נוראים
באווירת יום כיפור הממשמש ובא, 
האסי  בנחל  טבילות  שבע  ולאחר 
ולח"כ  לש"ס  )ושאפו  המשוחרר 
ארבל על מאבק חברתי מוצלח(, עבר 
ישראל  תושבי  על  האחרון  השבוע 
הדין'  ב'אימת  לא  אמנם  בחרדה. 
מחבלים  שישה  זאת,  ובכל  עסקינן, 
משוטטים ברחובות הם סיבה מספקת 

לחשש.
)הטור המלא בעמ' 14-15(

ִיְׁשְמעּו ְרחֹוִקים ְוָיבֹואּו
תינוק פעוט בן ימים אחדים עטוף 

בתוך צרור נמסר בעיצומה של 
מלחמת העולם השנייה לידי אם 

  התינוק גדל והיה לכומר  פולנייה
רק בגיל 35 גילתה לו אמו המאמצת 
כי הוא בן לאם יהודייה  בימים אלו, 

יעקב מנהל את חייו בירושלים כיהודי 
ירא ושלם כאשר יד לאחים עומד 

לצידו  השבוע התקיים מפגש מרגש 
ומיוחד | עמ' 6

התינוק היהודי שגדל ככומר על אדמת פולין ושב ליהדותו בכיר בחברת 'פייזר': 

"ישראל היא 
סוג של מעבדה"

במשרד הבריאות הכחישו את דבריו של 
ד"ר פיליפ דורמיצר: "כפי שהובהר לא 

פעם, אין הסכם בלעדיות עם חברת פייזר 
ובהתאם לכך, בימים אלה מתבצעים 
בישראל גם חיסוני מודרנה" | עמ' 6

מערכת 'קו עיתונות' מאחלת לקוריאה ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה

ח"כים לשעבר הצטרפו לוועד הישראלי להגנת הר הזיתים 
הרב יוסי טייב חבר הוועד והח"כ לשעבר: "את הפעילות עם הוועד אני מכיר היטב כבר מאז היותי ח"כ. החלטתי 

להירתם למען הר הזיתים ולעזור ככל הניתן לכל מטרות הוועד" • מנהל הועד הישראלי שלום לרנר: "הצטרפותם 
של עוזי דיין ויוסי טייב זהו חיזוק גדול ומשמעותי  לוועד החדש ותרומתם הייחודית תהיה ניכרת לכל" | עמ' 4
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ח"כים לשעבר הצטרפו לוועד הישראלי להגנת הר הזיתים 

מאת: אלי כהן

שהוקם  הזיתים  הר  להגנת  הישראלי  הוועד 
הבינלאומי,  הוועד  לצד  ופועל  האחרון  בחודש 
ממשיך להעצים את כוחו וצירף לחבריו את חברי 
הצטרפו  טייב  ויוסי  דיין  עוזי  לשעבר  הכנסת 

לשמש כחברי הוועד. 
ציבור  אישי  הינם  שהצטרפו  הוועד  חברי 
את  המייצג  טייב  יוסי  לשעבר  ח"כ  מוערכים. 
הקהילה הצרפתית, שימש גם כסגן ראש מועצת 

קרית יערים בעבר.
בתפקידם  שימש  אשר  דיין  עוזי  לשעבר  ח"כ 
אלוף  הפיס,  מפעל  יו"ר  וביניהם  מאד  בכירים 
המועצה  וראש  הרמטכ"ל  כסגן  ושימש  בצה"ל 

לביטחון לאומי.
כידוע, באחרונה הוקם הוועד הישראלי להגנת 
הר הזיתים אשר פועל יחד עם הוועד הבינלאומי 
לובינסקי  האחים  כעשור  לפני  הקימו  אותו 

מארה"ב.
בראש הוועד הישראלי עומד מר שלום לרנר, 
הראשונה  הישיבה  התקיימה  האחרונים  ובימים 

של הוועד הישראלי במטרה לטכס עצה ולפעול 
למען החזרת הר הזיתים למעמדה הראוי.

אשר  מוכרים  אישים  חברים  הישראלי  בועד 
שר  ובהם:  ציבורית  במדיניות  רב  ניסיון  להם 
לשעבר  הדתות  ושר  איתם  אפי  לשעבר  השיכון 
שר  כסגן  לאחרונה  עד  ששימש  כהן  יצחק  הרב 

האוצר.
לממש  זה  הועד  לפני  המרכזי שעומד  האתגר 
את ההסכם בין הממשלה, עיריית ירושלים והועד 
הבינלאומי לבניית מרכז מבקרים שימשוך אלפי 
מבקרים מדי יום. המרכז שיכלול בית כנסת, כולל 
ומידע חיוני ישמש את כל הבאים להר לעלות על 
גדולי  ציוני  וכן הבאים להתפלל על  קברי אבות 

ומאורי הדור זצוק״ללה.
המפגש  במהלך  סקר  לרנר  שלום  הועד  מנהל 
השתתפו  בו  אשר  האחרון  בחודש  שהתקיים 
ומנחם  אברהם  האחים  הועד  מקימי  גם  מרחוק 
הועד  פעילות  של  ההיסטוריה  את  לובינסקי, 
שנים  מ-10  למעלה  במשך  הזיתים  הר  להגנת 
יזם  במהלכם  העולם,  ברחבי  גם  כמו  בישראל 
כל  את  והוביל  קידם  דחף  הבינלאומי,  הוועד 

היוזמות והמהלכים המבורכים בהר הזיתים, החל 
ואירועים  יוזמות  דרך  ואבטחה,  שמירה  בנושא 
וכלה בהקמת שדולה בכנסת להגנת ושמירת הר 

הזיתים.
כמו כן במפגש שהתקיים נכחו גם חברי הועד: 
הרב  לשעבר  השר  איתם,  אפי  לשעבר  השר 
הכנסת  חברת  וסרטייל,  שלום  עו״ד  כהן,  יצחק 
ד״ר  אביב,  מישל  עו״ד  מועלם,  הגב׳  לשעבר 
דוד פורטוביץ, ג׳רי שטוך בכיר לשעבר במשרד 
שמש  בית  עיריית  חבר  דור  גל  אילן  האוצר, 

לשעבר וגאל גרינוולד.
לשעבר:  והח"כ  הוועד  חבר  טייב  יוסי  הרב 
"את הפעילות עם הוועד אני מכיר היטב כבר מאז 
היותי ח"כ, ואני מאמין שיש לי מה לתרום ברמת 
צרפת.  עולי  של  ההסברה  ברמת  וגם  הפעילות 
ככל  ולעזור  הזיתים  הר  למען  להירתם  החלטתי 

הניתן לכל מטרות הוועד. 
הזיתים  בהר  שקבורים  לשכוח  לנו  "אסור 
להבדיל  ועד  ראשיים  ורבנים  ישראל  מגדולי 

ראשי ממשלה. 
קשים  נהיו  בארץ  הקברות  שבתי  סוד  לא   זה 

עדיין  הזיתים  בהר  בירושלים.  בפרט  להשגה, 
בטוחה.  הכי  תמיד  לא  הגישה  אבל  אפשרי  זה 
קרוב  בהיותה  גם  חשובה  הזיתים  בהר  הקבורה 
שמי  חז"ל  במקורות  מובא  וגם  המקדש  למקום 
יותר  קרוב  יהיה  המתים  בתחיית  שם  שקבור 

למקום המקדש".
מנהל הועד הישראלי שלום לרנר: "הצטרפותם 
ויוסי טייב זהו חיזוק  של ח"כ לשעבר עוזי דיין 
ותרומתם  החדש  לוועד  ומשמעותי   גדול 

הייחודית תהיה ניכרת לכל". 

הרב יוסי טייב חבר הוועד והח"כ לשעבר: "את הפעילות עם הוועד אני מכיר היטב כבר מאז היותי ח"כ. החלטתי להירתם למען הר הזיתים ולעזור ככל הניתן לכל מטרות הוועד" 
• מנהל הועד הישראלי שלום לרנר: "הצטרפותם של עוזי דיין ויוסי טייב זהו חיזוק גדול ומשמעותי  לוועד החדש ותרומתם הייחודית תהיה ניכרת לכל" 

ילדי 'עדי ירושלים' הכינו מזרקים מתוקים לצוות מחלקת הקורונה ב'הדסה': 
'מעניקים לכם זריקת כוח בעבודה הקשה למען חולי עם ישראל' 

יו"ר עלי שיח הרב חיים פרקל: "יש פה בשורה גדולה לקידום תעסוקת אנשים עם צרכים 
מיוחדים" • סגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק משאבי חינוך הרב ישראל קלרמן: "עלי שיח' 

פורצים דרך בתחום התעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים" 

מאת: אלי כהן

במרכז  התרחש  ומרגש  מלבב  מראה 
המארזים  שהגיעו  בעת  'הדסה',  הרפואי 
ילדי   שהכינו  מזרקים   בצורת  המתוקים 
מרכז 'עדי ירושלים', עבור צוות הרפואי של 
מחלוקת הקורונה ב'הדסה' שמתמודד בימים 
אלו עם השלכות הגל הרביעי. הילדים הכינו 
של  הקיץ  קייטנת  במסגרת  המארזים  את 
היה  שלה  הנבחר  שהנושא  ירושלים'  'עדי 
ניתן דגש  'מודים למדים'. במסגרת הקייטנה 
וכוחות  הרפואה  לאנשי  להודות  הצורך  על 
הביטחון שעמלים כל השנה ובפרט בתקופת 
ומניעת  לחולים  וסיוע  עזרה  על  הקורונה 
הצוות  בהנחיית  הילדים  המחלה.  התפשטות 
הצוות  עבור  המארזים  את  הכינו  החינוכי 
הרפואי ב'הדסה' וכתבו עליהם 'רצינו להגיד 
ותומכים  אתכם  מעריכים  מאוד  שאנחנו 
כוח'  'זריקת  לכם  מעניקים  מרחוק.  בכם 
חולי  למען  המופלאה  בעבודתכם  להמשיך 
מאוד  התרגש  הרפואי  הצוות  ישראל'.  עמו 
לקבל את המארזים המסמלים את ההכרה של 
הגדולה של הצוות הרפואי  הילדים בתרומה 

למאבק בנגיף הקורונה. 
התנדבות  אחראית  מרדיאן  אורית  הגב' 

הרפואי  במרכז 
'היה  'הדסה': 
מראה  זה 
לצפות  מרגש, 
הרפואי  בצוות 
מחלקות  של 
 , ה נ ו ר ו ק ה
ן  נ ו ב ת מ
ת  ו ש ג ר ת ה ב
ם  י ז ר א מ ב
הילדים  שהכינו 

של  האור  את  מפיצים  המארזים  המיוחדים. 
והמסורה של הצוות  ההכרה בעבודה הקשה 

הרפואי בתקופה קשה ומורכבת זו'
הגב' שלומית גריבסקי מנהלת מרכז 'עדי' 
אתגריה,  כל  על  האחרונה,  השנה  ירושלים: 
לחיינו,  באחת  שפרצה  הקורונה  ובעיקר 
תודה  להכיר  חשוב  כמה  עד  אותנו  לימדה 
לכל אנשי הרפואה. אנו בעדי, זוכים כל הזמן 
הרגשנו  אנשים,  מאותם  ושמירה  לאהבה 
הצוות  תודה.  להחזיר  תורנו  הגיע  שכעת 
המתוקים  המזרקים  את  הכינו  והתלמידים 
באהבה גדולה והתרגשו לראות באיזו אהבה 

הם התקבלו".

מאת: אלי כהן

בשכונת  השבוע  התקיימה  ייחודית  בית  חנוכת 
העיר  ראש  סגן  במעמד  בירושלים,  שאול  גבעת 
ישראל  הרב  חינוך  משאבי  תיק  ומחזיק  ירושלים 
קלרמן, נחנך מפעל הציציות של 'עלי שיח'. המפעל 

תעסוקה  פתרונות  לספק  אמור 
צרכים  עם  מתבגרים  לעשרות 

מיוחדים שיועסקו בו בקרוב. 
'עלי  ידי  על  המפעל  הקמת 
רחבה  מתכנית  חלק  היא  שיח', 
תעסוקה  פתרונות  של  מאוד 
צרכים  עם  למתבגרים  מגוונים  
שיח'  'עלי  שמפעילה  מיוחדים 
פתרונות  הארץ.  רחבי  בכל 
במערך  גם  משתלבים  התעסוקה 
עבור  שיח'  'עלי  שמפעילה  הדיור 
המתבגרים שמנהלים חיים עצמאים 
כלל  ותעסוקה.  דיור  שכוללים 

הפעילות נעשית מתוך תפיסת העולם של 'עלי שיח', 
הפועלת לשילובם המרבי של המתבגרים עם הצרכים 
המיוחדים בחברה. המתבגרים משתלבים הן במרכזי 
תעסוקה שמופעלים על ידי 'עלי שיח' והם במסגרות 
הייחודיים  לצרכים  שמותאמות  ייעודיות  תעסוקה 
את  הוכיחו  התעסוקה  פתרונות  המתבגרים.  של 
עצמם לאורך השנים, הן בתרומה לאיכות החיים של 

המתבגרים שחשים את עצמם בעלי ערך ומשמעות, 
והן בהיבט החברתי בתרומה לקהילה ולבתי העסק 

שמעסיקים את המתבגרים הללו. 
משאבי  תיק  ומחזיק  ירושלים  עיריית  ראש  סגן 
חינוך הרב ישראל קלרמן: "עלי שיח' פורצים דרך 
בתחום התעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים בעיר 
את  להוקיר  המקום  כאן  ירושלים. 
שחולל  והמפכה  הגדולה  העשייה 
פרקל,  חיים  הרב  שיח'  'עלי  יו"ר 
ודיור  תעסוקה  של  התחום  בכל 
לייצג  שמח  אני  זו.   לאוכלוסייה 
את עירית ירושלים שפועלת ועושה 
רבות למען ילדים, מתבגרים ואנשים 
אלו  בימים  מיוחדים.  צרכים  עם 
ממש, משלימה העירייה את הקמתו 
שיח'  'עלי  עבור  גדול  מתחם  של 

בשכונת רמת שלמה בעיר".
יו"ר 'עלי שיח' הרב חיים פרקל: 
לקידום  גדולה  בשורה  פה  "יש 
הזה  המפעל  מיוחדים.  צרכים  עם  אנשים  תעסוקת 
של  התעסוקה  לפתרון  הגדול  מהחזון  חלק  הוא 
שיח'.  ב'עלי  המיוחדים  הצרכים  עם  המתבגרים 
פתרונות  עוד  על  לבשר  נוכל  שבקרוב  מאמין  אני 
תעסוקה עבור המתבגרים שרוצים שואפים ויכולים 
החלק  את  ולתרום  התעסוקה  משוק  חלק  להיות 

שלהם ולהרגיש שווים".

ממתיקים את העבודה 
לרופאי הקורונה

נחנך מפעל הציציות של 'עלי שיח' 
שיעסיק עשרות בעלי צרכים מיוחדים

המזרקים המתוקים של ילדי עדי

ח''כ לשעבר יוסי טייב בסיור בהר הזיתים

סגן רה"ע הרב ישראל קלרמן נואם



יד לאחים - לא מוותרים על אף יהודי

זכור! ״אין מצוה גדולה כמו פדיון שבויים״ )רמב״ם(

לאצדיקים

שערי

ב״ה

הסנגורים שלך
שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לגדולי ישראל

התומכים בפעילות ההצלה של יד לאחים

 למסירת שמות 9234*
ותרומות חייגו עכשיו:
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בכיר בחברת 
'פייזר': 

"ישראל היא 
סוג של מעבדה"

ִיְׁשְמעּו ְרחֹוִקים ְוָיבֹואּו

הישיבה פיצתה ב-200,000 ש"ח 
בחור שנפצע בחצר הישיבה 

מאת: חיים רייך

חברת  עבור  מעבדה  של  סוג  משמשת  ישראל  האם 
'פייזר'? ע"פ הקלטה שחשף העיתונאי ערד ניר בחדשות 
12, נשמע ד"ר פיליפ דורמיצר, סגן נשיא והמדען הראשי 
הלכה  משמשת  שישראל  לכך  מתייחס  'פייזר',  בחב' 
אליה  שמועברים  הנתונים  שבאמצעות  כמעבדה  למעשה 
לחיסוני  בנוגע  מסקנותיה  את  מסיקה  החברה  מישראל, 

הקורונה. 
לדברי ד"ר פיליפ דורמיצר: "בשלב מוקדם של המגפה 
שמשתמש  הישראלי,  הבריאות  משרד  עם  קשר  יצרנו 
בחיסוני פייזר באופן בלעדי ומבצע מעקב צמוד. כך שיש 
לנו סוג של מעבדה שבה אנחנו רואים בשלב מוקדם את 
מהאוכלוסייה.  גדול  בחלק  יורד  החיסון(  )של  האפקט 
למעשה אנחנו כמעט יכולים להסתכל קדימה: מה שאנחנו 
רואים שקורה בישראל, קורה שוב בארצות הברית מספר 

חודשים אחר כך".  
במשרד הבריאות הכחישו את דבריו של ד"ר דורמיצר: 
חברת  עם  בלעדיות  הסכם  אין  פעם,  לא  שהובהר  "כפי 
גם  בישראל  מתבצעים  אלה  בימים  לכך,  ובהתאם  פייזר 

חיסוני מודרנה".

מאת: יוסף טולדנו

 )1943( תש"ג  של  החורף  בסוף  אחד,  לילה 
של  ביתה  בחלון  ומבוהלת  צעירה  אישה  נקשה 
לא  השוכנת  קטנה  בעיירה  ואשקינל  משפחת 

הרחק מווילנה, שהייתה שייכת אז לפולין.
ואשקינל  לאמיליה  בחיפזון  מסרה  הצעירה 
צרור קטן עטוף היטב. בצרור היה תינוק בן ימים 
אחדים. לאותו לילה קדמו כמה פגישות חשאיות 
התינוק.  של  הצעירה  אמו  ובתיה,  אמיליה  בין 
בתיה, שידעה שגזר דינה כבר נכתב, רצתה להציל 

את בנה בכל מחיר.
פחדה  אירופה,  יהודי  שואת  של  בעיצומה 
יהודי  תינוק  לידיה  לקחת  מוות  פחד  אמיליה 
התינוק  של  לאמו  אמרה  היא  אותו.  ולגדל 
אבל  להורג.  תוצא  היא  יתגלה  המעשה  שאם 
אמרה  דרך,  בכל  בנה  את  להציל  הנחושה  האם 
יהיה  הוא  וכשיגדל  נוצרייה  את  "הרי  לאמיליה: 
נימוקים  העלתה  היססה,  אמיליה  ומורה".  כומר 
הפעוט  את  שאימצה  לאחר  והתרצתה  ונגד  בעד 

אל לבה.

בתיה לחשה לה את שמו של התינוק ונעלמה 
יהודי",  מאוד  משפחה  שם  לך  "היה  בחשיכה. 
את  לו  כשגילתה  לבנה  המאמצת  האם  סיפרה 
שכחתי  מאוד  מהר  "אבל  שנה,   35 לאחר  הסוד 
לא  לכן  מוות.  דין  גזר  יהיה  שזה  פחדתי  אותו. 

רציתי לזכור שום דבר מאותו לילה".

של  חייו  יעקב.  היהודי  הילד  של  סיפורו  זהו 
יהדותו  את  רבות.  תחנות  וידעו  התגלגלו  יעקב 
אדמת  על  גדול  כומר  כשהוא  סופי  באורח  גילה 
פולין. בשנים האחרונות חל מפנה גדול שבמרכזו 
תורה  לחיי  יעקב  של  משמעותית  התקרבות 

ומצוות.

פעמים  יעקב  של  לצידו  עמד  לאחים  יד 
דאג  לאחים  יד  בעקיפין.  ופעמים  במישרין, 
האחרונים  בימים  ועוד.  קדושה,  לתשמישי  לו 
התקיימה פגישה מרגשת של יעקב עם הרב חנוך 
במיסיון  ומאבק  מניעה  מחלקת  מנהל  גכטמן, 
של  תוכנה  ליעקב  הוסבר  במפגש  לאחים.  ביד 
עמוקה  צעקה  היא  התקיעה,  שזו,  שופר,  תקיעת 
של בן השב לאביו מדרך רחוקה. "זה אני התינוק 
שנשבה" הגיב בהתרגשות יעקב. הנוכחים בחדר 
לא יכלו לעצור את התרגשותם למשמע הדברים, 
בימי  קטן  כתינוק  שנשבה  ה81,  בן  היהודי  של 
השואה האיומים ועתה שב הביתה. יעקב המשיך 
ההשגחה  פלא.  זה  "ראו  מצמררים  בדברים 
צעיר  מגיל  שכבר  הדברים  את  גלגלה  העליונה 
הייתי פרח כמורה ולאחר מכן הייתי כומר. בתור 
שכזה, לא נישאתי מעודי. כך לא נישאתי לנכרית 
אני משער  יהודים.  יהודים שאינם  לי  נולדו  ולא 
הרבה  לי  היה  אחרת,  הדברים  התפתחו  שאילו 

יותר קשה לעזוב הכל ולשוב אל דת אבותיי".
יעקב חי בימים אלו חיים יהודיים כיהודי ירא 
לאחים  יד  ושם'  ב'יד  עובד  בירושלים,  ושלם 

ממשיך את הקשר החם עם יעקב.

 מאת: מנדי קליין

תלמיד  מ',  שיחק  למד,  שבה  בישיבה  הצהרים  הפסקת  בזמן 
קפץ  המשחק  ובעת  הישיבה  בחצר  ברק,  בבני  הישיבות  באחת 

הישיבה  בחצר  ממוקמת  שהייתה  מרמפה 
ונחבל בכף רגלו בעת הנחיתה.

ראש הישיבה הודיע להוריו של מ' אודות 
התאונה, וכן הבהיל בעצמו את מ' מהישיבה 
שבר  לו  אובחן  שם  הדסה,  החולים  לבית 
בכף הרגל והוא נאלץ לעבור ניתוח לקיבוע 
השבר וכן טיפולי פיזיותרפיה ומנוחה ביתית 

למשך כשלושה שבועות.
הוריו  עם  יחד  פנה  מ'  התאונה  בעקבות 
המומחה  ברק,  מבני  מאור  אלי  דין  לעורך 
רפואית,  ורשלנות  גוף  נזקי  בגין  לתביעות 
שכבר בפגישה עם הוריו של מ' הסביר להם 
בגין  הן  תביעה משפטיות  עילות  שיש שתי 
פוליסת תאונות אישיות - תאונות תלמידים 
הישיבה  תלמידי  כלל  מבוטחים  שבה 
פוליסת  בגין  וכן  בישראל,   3-18 מגילאים 
הישיבה  מבוטחת  בה  שלישי  צד  אחריות 
המתרחשים  גוף  נזקי  של  מקרים  בעבור 

בחצר הישיבה.
כלל  הביטוח  לחברת  מאור  אלי  דין  עורך  באמצעות  פנה  מ' 
ופוצה ע"י  בגין פוליסת תאונות אישיות,  לנכות רפואית  בתביעה 

כלל חברה לביטוח בסכום של 50,000 ש"ח.
חברה  להראל  מאור  אלי  דין  עורך  באמצעות  מ'  פנה  בנוסף, 
גוף  נזקי  של  אירועים  בגין  הישיבה  את  שביטחה  לביטוח, 

במקרקעין שבשליטת הישיבה, וניתן לו בנוסף עוד סכום פיצויים  
של 150,000 ש"ח, כך שסכום הפיצויים הכולל שמ' קיבל לאחרונה 

היה 200,000 ש"ח.  
ולברר  לדעת  ביקשנו  מאור,  אלי  דין  לעורך  לפנייתנו  בהמשך 
התאונה  אם  שכביכול  העניין  פשר  איתו 
זה שקפץ  מ', שהוא  באשמת  בעצם  אירעה 
וגרם לנזק ברגלו, מדוע משפטית  מהרמפה 
הוא נמצא זכאי לפיצויים בסכום גבוה ביותר 

שכזה?
לשאלתנו זו השיב עו"ד אלי מאור, שלגבי 
תאונות  פוליסת  בגין  הראשונה  התביעה 
אישיות, אין זה משנה מי אשם בתאונה כל 
לגבי  ואילו  במתכוון,  אינה  התאונה  עוד 
אלי  עורך  בטובו  השיב  השנייה,  התביעה 
מאור, כי כל עוד בחור הישיבה נפצע בתחום 
הישיבה והוא קטין, ישנה חובת אחריות ו/

או השגחה על תלמיד הישיבה של הישיבה 
בחצר  שהוצבה  דנן  במקרה  וחומר  ומקל 
לגרום  שעשויה  מסוכנת  רמפה  הישיבה 
שנים,   15-16 בגילאים  לקטינים  גוף  לנזקי 
אינו  אלה  בגילאים  שלהם  הדעת  ששיקול 

כמו של בגירים המיושבים יותר בדעתם.
התביעה,  נשוא  שהרמפה  בפנינו  מאור  אלי  דין  עורך  ציין  כן 
בוטלה ונחסמה לקפיצה ע"י הישיבה לאחר התאונה שבנדון, כך 
שעל מנת להוכיח את תביעתו מול חברת הביטוח של הישיבה הוא 
הציג בפניה בין היתר תמונות פוטו צבעוניות של "לפני ואחרי", 
קרי לפני התאונה דעסקינן וכן לאחר התאונה, כאשר הרמפה בעצם 

בוטלה והקפיצה ממנה לא התאפשרה יותר.

במשרד הבריאות הכחישו את דבריו של 
ד"ר פיליפ דורמיצר: "כפי שהובהר לא 

פעם, אין הסכם בלעדיות עם חברת פייזר 
ובהתאם לכך, בימים אלה מתבצעים 

בישראל גם חיסוני מודרנה"

תינוק פעוט בן ימים אחדים עטוף בתוך צרור נמסר בעיצומה של מלחמת העולם השנייה לידי אם פולנייה  התינוק גדל והיה לכומר  רק בגיל 35 גילתה לו אמו 
המאמצת כי הוא בן לאם יהודייה  בימים אלו, יעקב מנהל את חייו בירושלים כיהודי ירא ושלם כאשר יד לאחים עומד לצידו  השבוע התקיים מפגש מרגש ומיוחד

מ', בחור ישיבה תושב בני ברק פוצה באמצעות עו"ד אלי מאור מבני ברק בסכום של 200,000 ש"ח 
בגין נפילה בעת קפיצה מרמפה בחצר הישיבה, שבעקבותיה נגרם לו נזק גופני

התינוק היהודי שגדל ככומר על אדמת פולין ושב ליהדותו

 ר' חנוך גכטמן במפגש המרגש עם יעקב בירושלים

 עו"ד אלי מאור 
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בונים סוכה?
ומה עם תאורה?

25% הנחה
על מאווררי עמידה וקיר

  LED אסף מוגן מים
תקני לסוכה

כולל כבל ותקע
6500k | 26W

3959

סטנד לפרוז׳קטור 
1.68 מ׳ + כבל

90

גרילנדה LED סולרי
כולל פאנל סולרי ונורות

 +IP44 10 נורות |  צבעוני

14990

מארז סרט 12V RGB LED + שלט
5 מטר צבעוני | כולל שנאי

39 90

ליח׳

קטלן ליתושים
2 x 8W

99

 SMD LED סולו פרוז׳קטור
50W | אור לבן/ צהוב

4990

14

LED שרשרת
30 נוריות צבעוניות 5 מטר

מגן דוד 
לשימוש עם סוללות

)לא כולל סוללות(

2990

39

וילון LED מנצנץ 300 נוריות
3X3 מ׳ | צבעוני / צהוב / לבן

ליח׳

90

אין צורך בחשמל

מיוחד לסוכות!
מחיר 

Online גם ב-
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באירוע תורני מרשים: 
הוכתר רב לעדה הבוכרית

מיסיונרים הפיצו חוברות ועלונים 
נוצריים באומן סמוך לר"ה

מאת: יחיאל חן

האומה  בבנייני  התכנסו  השנה  ראש  בערב 
מהעדה  תורה  בני  מ-1000  למעלה  בירושלים 
בוכרית לסיום פרוייקט 'ועתה כתבו לכם'. מטרת 
הפרויקט הינה להגדיל תורה ולהאדירה ולעודד 
את בני התורה בעדה לכתוב חידושי תורה. את 
המעמד פיארו בנוכחותם הראש"ל הגר"י יוסף, 
הגר"י אזרחי ר"י מיר, הגר"א וייס גאב"ד דרכי 
הוראה, הגר"י דרעי רבה של באר שבע, הגר"א 
בר שלום רבה של בת ים, רבני העדה הבוכרית 
בוכרה  יהודי  "קונגרס  ארגן  המעמד  את  ועוד. 

העולמי" בנשיאות הנגיד ר' לב לבייב.

במהלך הערב הוכתר הגאון רבי בן ציון הכהן 
רבין אב"ד פתח תקוה לכהן כרבה הראשי של 
העדה, תחת אביו הרה"ג פנחס הכהן רבין זצ"ל 

שכיהן כרבה של העדה הבוכרית עשרות שנים.
שנבצר  כהן  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן 
ממנו להגיע למעמד, שלח את ברכתו שהוקרנה 
על גבי המסכים. כמו כן צפו המשתתפים בסרטון 
האדמו"ר  כ"ק  של  לאחרונה  שהתגלה  נדיר 

מליבאוויטש זצ"ל שר ניגון בוכרי עתיק.
ובני  לאברכים  מלגות  בחלוקת  נחתם  הערב 
הישיבות של העדה שהצטיינו בכתיבת חידושי 
מחללי  ז"ל  מסטורוב  יוסף  הבחור  לזכר  תורה 

מירון.

מאת: יחיאל חן

גבולות.  אין  המצח  ולעזות  לחוצפה 
קודם  ושעות  אומן,  העיר  על  פשטו  מיסיונרים 
התקדש חג ראש השנה, הפיצו חוברות ועלונים 
נוצריים בשפה העברית, בכניסות לדירות שבהן 
מתארחים רבבות היהודים שבאים לציון הקדוש 
סילקו  לאחים'  'אור  ארגון  פעילי  להתפלל. 

וביערו את החומר המשוקץ.
של  זו  כעורה  פעילות  כי  נמסר  מהארגון 
המיסיונרים, דוקא במקום הקדוש באומן ודוקא 
השלישית  השנה  זו  מתקיימת  הקדוש,  בזמן 
בעוד  החג,  התקדש  שלפני  בשעות  ברציפות. 
הציון  אצל  בתפילה  לבם  שופכים  היהודים 
העובדה  את  המיסיונרים  מנצלים  הקדוש, 
ובאכסניותיהם,  בדירותיהם  אינם  שאנשים 
חוברות  ולאכסניות  לדירות  בכניסות  ומניחים 

ופליירים מיסיונריים.
מראש,  לזה  ערוך  היה  לאחים'  'אור  ארגון 
הפניה  שהגיעה  ברגע  קודמות.  שנים  מניסיון 
הארגון  פעילי  יצאו  המוקד,  אל  הראשונה 

רכז  בראשות  מועד,  מבעוד  כך  לצורך  שגויסו 
התפזרו  כהן,  יהודה  הרב  בארגון  המתנדבים 
החוברות  מאות  את  ואספו  העיר  ברחבי 
והעלונים שחולקו בכניסות לדירות ולאכסניות.

למאבק  המחלקה  מנהל  וולקן  בנימין  הרב 
מסר:  לאחים'  'אור  בארגון  ובכתות  במיסיון 
יקבלו  יגיעו המיסיונרים, הם  "בכל מקום אליו 
בחו"ל.  כשמדובר  גם  הארגון,  פעילי  פני  את 
ברגע שתפגשו במיסיונרים  בקשתנו מהציבור: 
למוקד  מיד  התקשרו   - שלהם  בפליירים  או 
הארגון במספר 1700500506 ואנו נפעל לביעור 

הנגע". 

למעלה מאלף  בני תורה מהעדה הבוכרית הגיעו לכנס הסיום של תחרות חיבורי התורה 
'ועתה כתבו לכם'  במהלך הכנס הוכתר רב ראשי לעדה הבוכרית  הכנס והתחרות 

הוקדשו לעילוי נשמתו של הבחור יוסף מסטורוב ז"ל שנספה באסון מרון 

פעילי 'אור לאחים' סילקו וביערו את החומר  הרב בנימין וולקן מנהל המחלקה למאבק 
במיסיון ובכתות בארגון 'אור לאחים': "בכל מקום אליו יגיעו המיסיונרים, הם יקבלו את 

פני פעילי הארגון, גם כשמדובר בחו"ל"
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צלצלו עכשיו והצילו אותם!
ובוודאי תוושעו לגמר חתימה טובה!

כופר נפש שמציל נפשות מישראל
בשליחותם של גדולי ישראל

"

ְפָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ָשַׁחת

מאבק במיסיון // מאבק בכתות // מניעה מהתבוללות ומטמיעה
// סיוע וחילוץ נפגעות טמיעה // הסברה והנחלת ערכי היהדות

ניתן לתרום
דרך נדרים פלוס

פעילי  „י„ן,  ˘לוחי  חיל  ‡נ˘י  ˜מו 
‡˘ר  ל‡חים",  "‡ור  ‰נו„ע  ‰‡ר‚ון 
בחס„י ˘מיים עול‰ בי„ם מ„י יום ביומו 
˘ח˙...  מר„˙  נ˘מו˙  ל‰ˆיל 
י˙ברכו  ו‰מסייעים  ו‰˙ורמים 

ב˘מיר‰ עליונ‰ עלי‰ם 
ועל זרעם"

פעילי  „י„ן,  ˘לוחי  חיל  ‡נ˘י  ˜מו 
‡˘ר  ל‡חים",  "‡ור  ‰נו„ע  ‰‡ר‚ון 
בחס„י ˘מיים עול‰ בי„ם מ„י יום ביומו 
˘ח˙...  מר„˙  נ˘מו˙  ל‰ˆיל 
י˙ברכו  ו‰מסייעים  ו‰˙ורמים 

ב˘מיר‰ עליונ‰ עלי‰ם 
ועל זרעם"
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בחזרה לכלא
מאת: חיים רייך

חמישה ימים אחרי בריחתם, בליל שבת, נלכדו 
ארבעה מתוך ששת המחבלים שנמלטו ביום שני 

שעבר מכלא גלבוע.
הביטחון  כוחות  ידי  על  שנלכדו  האחרונים 
יחד  שנתפס  זביידי,  זכריא  הפת”ח  מחבל  היו 
הג’יהאד  עם מחמד עראדה, מחבל המזוהה עם 
האסלאמי. הם אותרו סמוך לשעה 05:00 בחניון 
אל-גנם  שבלי-אום  מקומית  במועצה  משאיות 
שני  של  תפיסתם  לאחר  שעות  כמה   – שבצפון 

מחבלים נוספים שאותרו בנצרת.
יעקוב  שנתפסו,  הראשונים  האסירים  שני 
נלכדו  קאסם,  עארידה  ומוחמד  קאדרי  מחמוד 
כמה שעות קודם לכן בנצרת, באזור הר הקפיצה. 
דיווח  קיבלה  שהמשטרה  לאחר  נלכדו  הם 
אוכל  שביקשו  בנצרת,  חשודים  שני  על  מאזרח 
המשטרה,  את  והזעיק  סירב  האזרח  ממשפחתו. 
בשטח,  הכוחות  של  הרחבה  הפריסה  שבשל 
מסוק  באמצעות  למקום  מהר  להגיע  הצליחה 

וללכוד את השניים.
המתמחים  גששים  גייסו  הביטחון  במערכת 
ופריסת  מודיעיני  מאמץ  בתום  עקבות.  באיתור 
כך  על  הדיווח  שהגיע  מהרגע  בשטח,  הכוחות 
ששני חשודים מבקשים אוכל ומים באזור הכפר 
אום אל גנאם, הבינו במשטרה שהם קרבים ללכוד 
את זביידי, האסיר הבכיר ביותר, שהפך לסמל של 
חלף  הדיווח,  הגעת  מרגע  ואכן,  האינתיפאדה. 
ידיהם  זמן קצר עד שכוחות הביטחון הניחו את 

על זביידי ומחבל נוסף.
לאחר לכידתם של הארבעה אמר רה"מ בנט: 
תפיסת  על  הביטחון  כוחות  את  מברך  "אני 
ארבעה מהמחבלים שברחו מכלא גלבוע. לפנות 
בוקר הגעתי לחפ"ק השטח של כוחות הביטחון 
המפתח  החיפושים.  על  מקרוב  לעמוד  כדי 
להצלחה הוא שיתוף פעולה חלק ושקט בין כל 
גילוי  את  מאוד  מעריך  אני  במלאכה.  העוסקים 

על  למשטרה  שדיווחו  האזרחים  של  האחריות 
לגלות  להמשיך  לכם  וקורא  המחבלים,  מיקום 
גבוהה  בדריכות  לנהוג  נמשיך  ואחריות.  ערנות 

עד שנתפוס את שני האסירים הנותרים".
לפי ההערכה של כוחות הביטחון, אחד משני 
המחבלים שעדיין חופשיים – מונאדל אינפיעאת 
ואיהם כמאמג'י – הצליח לעבור לשטחים באזור 
ע"פ  מסתובב  עדיין  השני  המחבל  אבל  ג'נין, 

ההערכה בתחומי ישראל באזור העמקים.
ההערכה של כוחות הביטחון היא שהמחבלים 
ייתכן  ולכן  נתפסו,  שחבריהם  לכך  מודעים  כבר 
אותם.  לתפוס  שינסה  במי  או  באזרחים  שיפגעו 
כעת מתבצע מאמץ משולב של כוחות הביטחון 
לנסות ללחוץ  כדי   – והשב"כ  – משטרה, מג"ב 

אותם עד שיעשו טעות שתוביל לחשיפתם.

 "התארגנות לפרטי פרטים"

שמעון  ניצב  במשטרה,  הצפון  מחוז  מפקד 
המחבלים  ששת  של  בריחתם  כי  אמר  לביא, 
מכלא גלבוע הייתה מתוכננת עד הפרט האחרון, 

כלשונו.
"אני חייב לציין שהייתה פה התארגנות לפרטי 
פרטים, מדויקת. משהו שלקח הרבה הרבה זמן, 
הגיעו  "הכוחות  לביא.  אמר  קודם",  מיום  לא 
מצב  תמונת  לייצר  והצלחנו  מטורף,  בדיליי 
טובה ולשבש להם את התוכניות. הובלנו אותם 

למקומות שאנחנו בחרנו עבורם.
ביטחוניים  באסירים  שמדובר  לזכור  "צריך 
לקחים  להפיק  שיודעים  משמעותי  ניסיון  עם 
להקשות  כדי  הכל  עשו  והם  קודמים,  ממעצרים 
עלינו, כולל להביא אותנו למקומות אחרים, פיצול 
של החוליה ושימוש באמצעים שונים. ככל שיש 
ניסיון הם עושים טעויות, ולטעויות האלה  להם 
והתנפלנו  ההזדמנות  את  פספסנו  לא  חיכינו. 

עליהם".
לא  המשימה  ברור,  "שיהיה  הוסיף:  לביא 
את  לאתר  כדי  מוגבר  במאמץ  אנחנו  הסתיימה. 
לתא  אותם  ולהחזיר  שנמלטו  האסירים  שני 
הערכה  ולהביע  תודה  לומר  רוצה  אני  המעצר. 
הכללי,  הביטחון  לשירות  הסוהר,  בתי  לשירות 
בסופו  ישראל.  ולמשטרת  לישראל  הגנה  לצבא 
של דבר, לוח התוצאות הוא חשוב אבל במקרה 
פה  היה  האירוע  מרגע  הדרך.  גם  חשובה  שלנו 
אחריות  של  דרך  בין-ארגוני,  פעולה  שיתוף 
את  שאפיין  מה  הובילה.  שהמשטרה  משותפת 
שיתוף הפעולה זאת הנחישות של כלל הארגונים. 
זאת  משברי  אירוע  לאחר  שנדרש  משהו  יש  אם 
לכולם.  אופטימיות  פה  והייתה  אופטימיות, 
אנחנו במאמץ מוגבר לעצור את השניים הנוספים 

ולסגור פה את המעגל".

 מובלים להארכת מעצר

במוצאי שבת, התקיים דיון בהארכת מעצר של 
באמצעות  בנצרת,  השלום  בביהמ"ש  המחבלים 
היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות )יאחב"ל( 
המחבלים   4 של  למעצרם  בנוגע   ,433 בלהב 
את  האריך  ביהמ"ש  גלבוע.  מכלא  שנמלטו 
ה-19  ראשון  ליום  עד  הארבעה  של  מעצרם 
חוזרים  ולא  עצורים  שהם  העובדה  בספטמבר. 
זכויות  מעט  לא  מהם  שוללת  כאסירים,  לכלא 

כאסירים שאינן ניתנות לעצירים.
שנתפסו  הנוספים  המחבלים  ושלושת  זביידי 
כבדה  אבטחה  תחת  לדיון  זה  אחר  בזב  הובאו 
הועברו  הם  שב"ס.  של  נחשון  יחידת  אנשי  ע"י 
בהמשך לכלא מתקן שב"ס בדרום ויוחזקו בתנאי 
יוכנסו  הארבעה  הנראה  ככל  מלאה.  הפרדה 
כשבמקביל  ממושכת,  לתקופה  בצינוק  לבידוד 

מתנהל נגדם הליך פלילי על עצם הבריחה.

 

צוותים מיוחדים גוייסו לחיפושים

ראשון  מיום  החל  כי  דווח  היום'  ב'ישראל 
בינוי  ומומחי  מיוחדים  הנדסיים  צוותים  בבוקר, 
ברחבי  הסוהר  בתי  כלל  את  סורקים  והנדסה 
הארץ, במטרה לגלות פרצות במידה והן קיימות. 
בשב"ס נערכים למבצעי ניוד נוספים של אסירים 
ביטחוניים בהתאם לצרכים המבצעיים והערכות 
הארץ  בצפון  במקביל  הביטחוניות.  המצב 
באזורי קו התפר ובכפרים, בעיקר במגזר הערבי, 
ישראל,  משטרת  של  נרחבים  כוחות  ממשיכים 
שני  אחר  נרחבים  בחיפושים  והשב"כ  צה"ל 

המחבלים שטרם נלכדו.
שלל  קיימות  המודיעין  גורמי  בקרב  כאמור, 
ואחד  ייתכן  שחלף  הזמן  שעקב  ובהן  הערכות, 
לשטחי  להימלט  הצליחו  שניהם,  או  מהשניים 

הרשות הפלשתינית, דרך פירצה בגדר.
במשטרה מצפים ל"ידיעת זהב" שתוביל לעבר 
השניים שטרם נלכדו, כפי שידיעות הזהב הובילו 
החשוד  כי  היא  הערכה  הארבעה.  של  ללכידתם 
הנוסף שהתפצל מחברו במהלך ליל חמישי נמצא 
עדיין בשטחי ישראל באזור עמק יזרעאל. כוחות 
צבא רבים נמצאים באזור קו התפר בניסיון למנוע 

ממנו לחצות את הגדר לתוך שטחי הרשות.
בתוך כך, בשעות הבוקר של יום ראשון קיים 
הרמטכ"ל ביקור והערכת מצב ביו"ש עם מפקד 
ושומרון,  יהודה  אוגדת  מפקד  המרכז,  פיקוד 
ראש המנהל האזרחי, נציג שב"כ ומפקדי יחידות 
עיקרי  נוספים. במהלך הבידוק הוצגו לרמטכ"ל 
המחבלים  של  לאיתורם  המתוכננות  הפעולות 

שנמלטו.
"המאמץ  כוכבי:  הרמטכ"ל  אמר  בדבריו 
במרחב.  הגנה  לצד  מודיעיני  הוא  מכם  הנדרש 
האמצעים  היכולות,  כל  את  להשקיע  נמשיך 
והטכנולוגיה כדי לשרת מאמץ זה - עד שייתפס 

אחרון המחבלים שברח".

עירנות של תושבים בנצרת הובילה ללכידתם של 
שניים מתוך שישה מהמחבלים שנמלטו, וכעבור 
שעות אחדות, עירנות של תושבים בכפר אום אל-

גנם בצפון, הובילה ללכידתם של שניים נוספים ובהם 
זכריא זביידי ⋅ מצוד נרחב מתנהל אחרי שני המחבלים 

שעדיין מסתובבים חופשי וההערכה היא שלפחות 
אחד מהם הצליח לחצות את הגבול לעבר ג'נין

כך נלכדו ארבעה מתוך ששת המחבלים שנמלטו מכלא גלבוע 

כלא גלבוע ממנו נמלטו ששת המחבלים )צילום: שב"ס( זכריה זביידי אחרי שנעצר )צילום: משטרת ישראל(  עמדת תצפית בכלא גלבוע )צילום: בדלתיים סגורות(

כוחות הביטחון מבצעים סריקות אחר המחבלים הנמלטים )צילום: משטרת ישראל(



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



ז' תשרי תשפ"ב 121213/9/21 בירושלים

כ-450 רבנים אבות בתי דין ודיינים מכל מדינות 
אירופה ביום שכולו תורה ותפילה לקראת יום הדין

מאת: יוסף טולידנו 

דין  בתי  אבות  רבנים  וחמישים  מאות  כארבע 
מכל  בקודש  והמשמשים  קהילות  ראשי  ודיינים 
תורה  שכולו  ביום  השתתפו  אירופה  מדינות 
'ועידת  ע"י  שהתקיימה  ותפילה  אגדה  הלכה 
הבעל"ט.   השנה  ראש  לקראת  אירופה'  רבני 
תחת הכותרת 'מה נדרוש בימים הנוראים' נשאו 
הרבנים שיעורי הגות ומחשבה לרבנים והדיינים 
יוזם  נשאו;  השיעורים  את  הקהילות.  במאות 
ואב"ד מוסקבה הגאון  רב  הועידה  נשיא  הכינוס 
של  ורבה  עמית  נשיא  גולדשמידט.  פנחס  רבי 
בריטניה הרב אפרים מירוויס. חבר מועצת חכמי 
התורה ראש בית המדרש 'יחווה דעת' הגאון רבי 
דוד יוסף וחבר מועצת הרה"ר ראש ישיבת 'מרכז 

הרב' הרה"ג רבי יעקב שפירא. 
הועדה  יו"ר  ע"י  נפתח  המרשים  הכינוס 
געללי  מנחם  רבי  הגאון  לונדון  אב"ד  המתמדת 
בתפילה לרפואת חולי המגיפה בתוך שאר חולי 
במגיפה,  שנספו  הרבנים  נשמות  ואזכרת  ישראל 
ונחתם בדברי המגיד המפורסם הרב ישראל מאיר 
שושן ובדברי חיזוק ומעמד מרגש של קבלת עול 
מלכות שמים מפי המנהל הרבני של 'ועידת רבני 
במוסקבה  חיים'  'תורת  ישיבת  וראש  אירופה' 

הגאון רבי משה לבל.
את  אישרו  אירופה  מדינות  כל  כך,  בתוך 
פתיחת בתי הכנסת לתפילות ראש השנה בתיאום 
הוראות  על  הקפדה  תוך  הקהילות,  ראשי  עם 
הבריאות שהן עטיית מסכות ובמדינות רבות גם 
מגבלת כמות מתפללים. קהילות רבות קיבלו על 
עצמן מגבלות נוספות בהתאם להנחיית הרבנים. 
ועוזרו  הועידה  נשיא  סגן  אומר   - "בפאריס" 
כי   - לוין  המיוחד של הרה"ר לצרפת הרב משה 
"עפ"י הנחיית רבה של צרפת הרב חיים קורסיה 
חיסון  תעודת  שהציגו  המתפללים  רק  הורשו 

להגיע לבתי הכנסת של הקונסיסטואר". 
רבה של וינה הרב ירון אנגלמאיר אמר כי בווינה 
דרשו השלטונות הצגת תעודת מתחסן או בדיקת 
הכנסת  בבית  להתפלל  לבאים  שלילית  קורונה 

הגדול בעיר; :היה צורך להירשם מראש ואורחים 
של  רבה  חריגות".  בנסיבות  רק  להיכנס  הורשו 
כי  אמר  ווייל  אברהם  רבי  הרה"ג  שטרסבורג 
בכל בתי הכנסת ברחבי העיר התקיימו התפילות 
רבה  הבריאות.  הוראות  על  הקפדה  תוך  כסדרן 
שלטונות  כי  אמר  יפרח  יואל  הרב  בולגריה  של 
הנהלת  אולם  מגבלה  כל  הטילו  לא  הבריאות 
בראש  התפילות  את  לקיים  החליטה  הקהילה 
רבה  בסופיה.  הגדול  הכנסת  בית  בחצר  השנה 
של פולין הרב מרדכי שודריך אמר כי שלטונות 
הבריאות של המדינה לא הטילו כל מגבלה מלבד 

עטיית מסכות בתפילות בבתי הכנסת. 
רבה של אודסה הרה"ג רבי שלמה בקשט אמר 
היו הנחיות  'מבחינת שלטונות אוקראינה לא  כי 
מיוחדות אך אנחנו כמובן השתדלנו ככל האפשר 
והאורחים  מסכות  ועטיית  מרחק  על  לשמור 
הציגו תעודות מתחסן או בדיקת קורונה שלילית. 
והשאר  מחלימים  הם  הקהילה  חברי  מרבית 
במוסקבה  חיים'  'תורת  ישיבת  כנדרש'.  חוסנו 
לא סגרה את שעריה אפילו ליום אחד מאז פרצה 
של  הרחב  בקמפוס  בעולם,  הקורונה  מגיפת 
הישיבה הנמצא באזור של בתי נופש מחוץ לעיר 
משפחות  השנה  ראש  לקראת  נקלטו  מוסקבה, 
הגר"מ  הישיבה  ראש  הישיבה.  מבוגרי  רבות 

ברוסיה  רשמי  ירוק  תו  אין  "אמנם  כי  אמר  לבל 
למרות שהקורונה עדיין משתוללת בעוצמה רבה, 
שעונה  מי  שרק  החליטה  הישיבה  הנהלת  אבל 
לקריטריון של תו ירוק המקובל בישראל, הורשה 
להשתתף בתפילות, כמובן לאחר בדיקת קורונה 

מוסמכת".
המתמדת  הועדה  יו"ר  סגן  גרמניה  רבני  יו"ר 
כי  אמר  אפל  אביחי  הרב  פרנקפורט  של  ורבה 
הוחלט  בגרמניה  הבריאות  משרד  עם  "בתיאום 
ירוק' ברישום  'תו  לחייב את המתפללים בהצגת 
בין  מרחק  מגבלת  על  שמרנו  גם  כך  מראש. 
המתפללים וחובת עטיית מסכות. חברי המקהלה 
שלילית  קורונה  בדיקת  להציג  חויבו  שצומצמה 

שנעשתה ביממה לפני החג".
ברודמן  אהרן  שמואל  הרב  מינכן  של  רבה 
אמר כי במינכן התקיימו שני מניינים בני 80 איש 
בשל מגבלת המרחק. הקהילה הטיסה שני חזנים 
בדיקת  הציגו  והמתפללים  מישראל  במיוחד 
רק  משתמשים  אנו  'בינתיים  שלילית.  קורונה 
ואנו   FFP ה  של  המיוחדות  הרפואיות  במסכות 
ממתינים להנחיות שימוש גם במסכות הרגילות. 
כך גם נאסר על חברי הקהילה המבקשים לסעוד 
והאפשרות  עברו  כבשנים  הכנסת  בבית  יחדיו 
גם  מוכנות.  מנות  הביתה  לקחת  היתה  היחידה 

ערכות  לציבור  יוגשו  הכיפורים  יום  במוצאי 
של  הראשי  הצבאי  הרב  הצום'.  לסיום  אישיות 
גרמניה ורבה של לייפציג הרב מרדכי באלה אירח 

בקהילתו בחג חיילים יהודים של צבא גרמניה.
סגן נשיא הועידה ורבה של רומא הרב שמואל 
די סייני אמר כי בישיבת התיאום עם השלטונות 
נאמר לו שלא ניתן לחייב יהודים הבאים להתפלל 
בעוד  ירוק'  'תו  להציג  באיטליה  הכנסת  בבתי 
'אנחנו  אחרים.  דתות  מבני  מקבילה  דרישה  אין 
החלטנו על חובת עטיית מסכות ושמירת מרחק. 
השנה  ראש  בימי  לתפילות  מניינים  כמה  קיימנו 
של  לרחובה  ויצאנו  זו  מגבלה  על  לשמור  כדי 
עיר במקומות ריכוז יהודים כדי לזכותם בתקיעת 
שופר בחג'. אב"ד אמסטרדם הרה"ג רבי אליעזר 
הבריאות  שלטונות  הנחיות  עפ"י  כי  אמר  וולף 
מתפללים  כמות  על  מגבלה  חלה  הולנד  של 
רק שני שליש מכמות  לבתי הכנסת  ויש להכניס 
התנגדות  'בשל  שירה.  הגבלת  ללא  המקומות 
מתחסן  תעודת  הצגת  מחייבים  לא  הם  פוליטית 

וכן יש רק 'המלצה' לעטות מסיכות'.
ובתי  הכנסת  בתי  של  ושובם  פתיחתם  עם 
שמירה  תוך  היהודיים,  החיים  למרכז  המדרש 
רבני  'ועידת  נשיאות  גיבשה  הזהירות,  כללי  על 
הקודש  קהילות  לשיקום  רחבה  תכנית  אירופה' 
וזיכרון  החיים  'קדושת  שבמרכזה  באירופה 
של  קריאתם  ולאור  התוכנית  פי  על  הנספים'. 
גדולי ישראל מרנן ורבנן שליט"א לחזק את מורא 
קהילות  מאות  בכשבע  יהודים  רבבות  המקדש 
הקודש החברים בועידה למדו הלכות בית הכנסת 
בחיזוק  מיוחדים  דגשים  תוך  לחברו  אדם  ובין 

קדושת בית הכנסת.
ספרי  שני  לאור  הועידה  הוציאה  במקביל 
שו"ת, מאוסף השאלות והתשובות בענייני הלכה 
הפוסק  ובהם  ההלכה  ופוסקי  לגדולי  שנשלחו 
הגאון רבי אשר ווייס, רבני ודייני אירופה, בעידן 
הרבנים  לכל  הועידה  ע"י  ששוגרו   המגיפה, 

לקראת הימים הנוראים.

מאת: יחיאל חן

דיינים,  שלושה  של  בהרכב   תלתא,  במותב 
בראשות נשיא ביה"ד הגדול הרב הראשי הגר"ד 
לאו, חתם בנק הפועלים על שטר פרוזבול לקראת 

שנת השמיטה תשפ"ב.
שנת  ופרוס  השנה  ראש  לפני  אחדים  ימים 
השמיטה, התייצב ר' אלי רבינוביץ, מנהל פעילות 
חברה חרדית בבנק הפועלים, בפני הרכב מיוחד 
הראשי  הרב  של  בנשיאותו  הגדול  ביה"ד  של 
נשיא ביה"ד הגדול הגר"ד לאו והציג את החלטת 

וכחוק  כדין  שניתן  כוח  ויפוי  הבנק  הנהלת 
להסדרת שטר פרוזבול. 

בית  הרכב  חברי  ע"י  נחתם  הפרוזבול  שטר 
הדין. "ואנחנו בית דין שמענו דברי הנהלת הבנק 
כל  ויגבו  שביעית  ליה  תשמט  דלא  כחם  ויפינו 
חובותיהם על ידי פרוזבול זה כתקנת הלל וחז"ל". 
ביה"ד  נשיא  לאו  הגר"ד  חתומים  השטר  על 
והרב  איגרא  הגר"א  הגדול  ביה"ד  חבר  הגדול, 
מראשוני  הפועלים  בנק  היה  בכך  ג'נצלר.   יוסף 
הגופים הפיננסיים שגילה מודעות לנושא והסדיר 

את שטר הפרוזבול כבר בתחילת שנת השמיטה.

את  הדגיש  לאו  הגר"ד  הגדול  ביה"ד  נשיא 
הדין  "בתי  בימינו.  גם  הפרוזבול  של  חשיבותו 
מתמודדים יום-יום עם מקרים קשים המושפעים 
מהמצב הכלכלי הקשה של מי מבני הזוג ולעיתים 
הדבר עלול אף להגיע לעגינות. במקרים אלה, כדי 
למנוע מצב של עגינות, הכל חייבים לגלות חמלה 
רבה והתחשבות במתן אפשרות להסדרת הקשיים 
את  סוללת  הכלכלי  הנושא  הסדרת  הכלכליים. 
הגר"ד  עגינות".  מצבי  ולמניעת  גט  למתן  הדרך 
בנק  שמגלה  החברתית  הרגישות  את  שיבח  לאו 

הפועלים ומנהליו למצוקות חברתיות. 

בנק הפועלים התקין שטר פרוזבול בבית הדין הגדול 

בפני הרבנים נשאו שיעורי תורה הלכה ואגדה יוזם הכינוס נשיא 'ועידת רבני אירופה' הגר"פ גולדשמידט, נשיא עמית ורבה של אנגליה הרב אפרים מירוויס, ראש ישיבת 'מרכז הרב' הגר"י 
שפירא וראש בית המדרש 'יחווה דעת' הגר"ד יוסף * הכינוס המרשים נפתח ע"י יו"ר הועדה המתמדת אב"ד לונדון הגר"מ געללי ונחתם בדברי המגיד המפורסם הרב ישראל מאיר שושן 

ובדברי חיזוק מפי המנהל הרבני וראש ישיבת 'תורת חיים' הגר"מ לבל * בכל מדינות אירופה אישרו השלטונות את פתיחת בתי הכנסת במגבלות הוראות הבריאות בתיאום עם ראשי הקהילות 

בערב ר"ה התייצב ר' אלי רבינוביץ, מנהל פעילות חברה חרדית בבנק הפועלים, בפני הרכב מיוחד של ביה"ד הגדול בנשיאות הרה"ר ונשיא ביה"ד הגדול הגר"ד לאו והציג את החלטת הנהלת 
הבנק ויפוי כוח שניתן כדין וכחוק להסדרת שטר פרוזבול

'ועידת רבני אירופה' בכינוס 'ימים נוראים' לקהילות הקודש באירופה

הגר"מ לבל בסמינר לרבנים בריגא | צילום: אלי איטקיןהרב ישראל מאיר שושן

רבה של בריטניה ונשיא עמית של הועידה הרב אפרים מיירביס נושא דברים בועידת רבני אירופה באמסטרדם | צילום: אלי איטקין

נשיא הועידה הגר"פ גולדשמידט בשיעור בועידת אמסטרדם הגר"מ געללי בשיעור בכינוס הדיינים בישראל
| צילום: אלי איטקין

 נציג בנק הפועלים חותם על שטר פרוזבול 



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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ובא,  הממשמש  כיפור  יום  באווירת 
ולאחר שבע טבילות בנחל האסי המשוחרר 
מאבק  על  ארבל  ולח"כ  לש"ס  )ושאפו 
על  האחרון  השבוע  עבר  מוצלח(,  חברתי 
ב'אימת  לא  אמנם  בחרדה.  ישראל  תושבי 
מחבלים  שישה  זאת,  ובכל  עסקינן,  הדין' 
מספקת  סיבה  הם  ברחובות  משוטטים 

לחשש.
הבריחה  את  שליוותה  הכשלים  רשימת 
הישראלי  ל'סמוך'  ביחס  אפילו  מרשימה 
להיות  שצריך  נראה  כמעט  המפורסם, 
אסיר טיפש במיוחד בשביל להישאר בכלא 
גלבוע ולא לחצוב את דרכך לחופשי בעזרת 
לא  טלפון  מספרי  מנומנמת,  סוהרת  כפית. 
שבנוי  כלא  ישראל,  במשטרת  מעודכנים 
מוחלטת  ושליטה  למחצה  חסום  חלל  על 
של המחבלים בנעשה בתאים, הם רק חלק 
הספיק  שכבר  במה  שנרשמו,  מהמחדלים 

לזכות בכינוי 'יום הכיפורים של השב"ס'.
ועדה  להקים  מיהר  פנים  לביטחון  השר 
גם  כי  רומז  שהוא  תוך  האירוע,  לבחינת 
אינו  פרי,  קטי  שב"ס,  נציבת  של  מעמדה 
ראש  האפשריות.  המסקנות  בפני  מוגן 
הממשלה עצמו נעלם במשך ארבעה ימים, 

מהנמלטים  כשארבעה  השבת,  במהלך  ורק 
נלכדו בחיפושיהם אחר מזון, צץ בנט בקריה 
בדיני  מחמיר  של  חשיבות  מלאת  בארשת 
פיקוח נפש, וטרח גם להצטלם כשהוא רכון 
על המפות, שמא יצליח לנבא ברוח הקודש 

את מקומם של השניים הנותרים.
אבל יש גם פן חיובי להימלטות של זביידי 
הותירו  האחרון  בקיץ  לוד  פרעות  וחבריו: 
את הרושם שמרבית אזרחי ישראל מהמגזר 
הערבי, ולמצער אחוז ניכר מביניהם, שותף 
ישראל  למדינת  להתנגדות  אקטיבי  באופן 
פנימית  אינתיפאדה  מתוכו  להצמיח  ועשוי 
העובדה  המדינה.  של  קיומה  את  שתסכן 
ששני צמדי מחבלים שוטטו לשווא בחיפוש 
חלקם  של  ושההסגרה  ומזון,  תמיכה  אחר 
ערבים- בידי  נעשתה  הביטחון  כוחות  לידי 
שאדרבה,  העובדה  את  מחדדת  ישראלים, 
להשתלב  מעוניינים  הערבי  מהמגזר  רבים 
בטרור  נפשם  נקעה  הישראלית,  בחברה 

ובענייני פלסטין.
בבחירות  התופעה  את  זיהה  נתניהו 
אגרסיבי  בקמפיין  כשפנה  האחרונות, 
נתניהו  עשה  מזלו,  לרוע  הערבי.  למגזר 
רע"מ,  יו"ר  את  כשקירב  שגויה  בחירה  גם 

ח"כ מנסור עבאס. תוצאות הבחירות אמנם 
אחוזים  עשרות  של  נאה  גידול  על  הצביעו 
הריכוזים  במרבית  הליכוד  עבור  בהצבעה 
הערביים, אך הם גם העבירו את עבאס מעל 
המפתחות  את  לו  והעניקו  החסימה  אחוז 
להרכבת הממשלה. וכל השאר רשום בדפי 
נרשמו  מיליארד   53 )ועוד  ההיסטוריה 

בספרי התקציב(.
לכשיהיו,  הבאות,  הבחירות  לקראת 
להקים  הצורך  על  הימין  במחנה  מדברים 
מפלגה ערבית ימנית, עם רקע נקי מתמיכה 
בטרור וביקורי מחבלים, ועם רשימת אישים 
הערבית.  לחברה  הדאגה  דגל  את  שיישאו 
או  נפשך:  ממה  רווח,  רק  יפיק  כזה  צעד 
שהרשימה תעבור את אחוז החסימה ותשנה 
מנדט  תשרוף  שהיא  או  הגושים,  מפת  את 
השמאל,  לגוש  הולכים  שהיו  שניים  או 
הערביות  במפלגות  תפגע  אפילו  ואולי 
לא  אם  השאלה  אותם.  ותסכן  האחרות 
כזו  כשרשימה  מדי,  מאוחר  בצעד  מדובר 
תצטרך להתמודד מול עבאס ושלל הישגיו 

מהקדנציה הנוכחית.

ימים נוראים

השאלה כמובן אם יש פרטנר 
בצד השני. אם שואלים את 
הח"כים החרדים, הדעות 
חלוקות. יש מי שתומך 
בהידברות שקטה מאחורי 
הקלעים, ובמידה והתקציב 
יעבור והממשלה תתייצב, גם 
בהצטרפות אפשרית תמורת 
'יבנה וחכמיה', ויש מי שמעדיף 
לשמר את ההתנגדות בכל 
מחיר, תרתי משמע. הטיעון 
המרכזי נגד ההצטרפות, מניח 
שבכל מקרה, גם אם יובטחו 
אי אלו הבטחות בנושאי דת 
ומדינה, ידאג בג"ץ לטרפד אותן

על סדר היום
אבי גרינצייג

סיבוב על גב חסידי ברסלב. ההמונים בציון רבני נחמן מברסלב באומן | צילום: ברל'ה קרומבי
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שוקל את צעדיו
להסתבך  הממשלה  הספיקה  בינתיים, 
במקום  לאומן.  הנוסעים  רבבות  עם  גם 
שר  ידי  על  שהושג  במתווה  להתרברב 
נשכחות  ולהזכיר  כהנא,  מתן  הדתות 
אוקראינה  שערי  ננעלו  עת  מאשתקד, 
תקועים  ילדים  של  לב  קורעות  ותמונות 
ראש  התנהל  סערה,  חוללו  גבול  במעברי 
מופלגת  בטיפשות  בנט  נפתלי  הממשלה 
כי  נאמר  ובה  לעיתונות  הודעה  כשהוציא 
הוא הורה באופן אישי להטיל צעדי אכיפה 
נוקשים על חולי קורונה שחזרו מציונו של 

רבי נחמן זיע"א.
מלבד עצם הסיפור שהתגלה כשערורייה, 
כאשר רוב ה'זייפנים' המדוברים בסך הכל 
לאחר  מקצועיות,  בדיקות  על  הסתמכו 
היו  מד"א  ידי  על  שנערכו  שהבדיקות 
אף  והדבר  לטעויות  ונוטה  חדיש  מסוג 
נאמר להם במפורש, יש לתהות מתי ראש 
ב'הגברת  מעורב  להות  אמור  ממשלה 
'להגביר אכיפה'  אכיפה'? האם בנט הורה 
בימי  שחזרו  הערבים  לרבבות  ביחס  גם 
נתן  הוא  האם  האדומה?  מטורקיה  חגם 
הוראה דומה גם ביחס למאות אלפי תיירים 
יוצאים בחודשי יולי אוגוסט? או שרק על 
הוא  ברסלב  חסידי  של  הסבל  למוד  גבם 
מרשה לעצמו לעשות סיבוב תקשורתי קטן 

וקטנוני.
בכלל, מצבה של סיעת השלטון, כלומר 
מפלגת ימינה, בכי רע. שרת הפנים עורכת 
החדשה  השנה  לרגל  כוסית  הרמת  אירוע 
היא  שם  )וגם  הסיעתי  מהאירוע  בנפרד 
סופגת מחאה זועמת מפעיל מאוכזב(, יו"ר 
מתקוטטת  סילמן  עידית  ח"כ  הקואליציה 
עקב  האופוזיציה  נציגי  עם  ברשתות 
השרירותית  החלוקה  את  לקבל  סירובם 
הדתות  שר  ואילו  עליהם,  לכפות  שניסתה 
שקוע ברפורמות שהוא מנסה לקדם )ומעת 
לעת גם בקטטות עסיסיות במליאת הכנסת 
יצחק  ח"כ  התורה,  יהדות  סיעת  יו"ר  עם 

פינדרוס(.
במפלגה,  עקבי  שנותר  היחיד  כי  נדמה 
כמורד,  הוכרז  שטרם  הח"כ  דווקא  הוא 
המתקפות  רף  את  שמעלה  שיקלי,  עמיחי 
ליום. בשבוע האחרון  מיום  נגד הממשלה 
הממשלה  את  לבקר  החרוץ  הח"כ  הספיק 
על הבריחה מכלא גלבוע, לעקוץ אותה על 
מינויו של ח"כ וליד טאהא לראשות ועדת 
הפנים, לבקר את העברת הכספים לרש"פ, 
ולדרוש  לוד  מאירועי  במסקנות  לעסוק 
במכתב משר הביטחון לבלום את התופעה 

של חקירת לוחמים. אכן, הספק נאה.
המדינה  תקציב  על  הראשונה  בהצבעה 
נעדר שיקלי מהמליאה. פגשתיו באותו ערב 
באחד האולפנים לשיחה קצרה של מאחורי 
אפשרית  הכרזה  של  מטעמים  הקלעים. 
הצבעתו  את  היטב  ישקול  הוא  כמורד, 
אם  ורק  אך  והשלישית.  השנייה  בקריאה 
הפלת  את  מאפשרת  שהסיטואציה  יראה 
הממשלה, אזי תוכל האופוזיציה להסתמך 

על אצבעו שתורם ברגע הנכון.
בינתיים, יצטרך שיקלי לקבל החלטה על 
עתידו. כל עוד לא הוכרז כמורד, הוא יוכל 
להצטרף לקראת הבחירות לרשימה קיימת, 
הליכוד  ברשימת  סביר  במקום  ולהשתבץ 
או בצמרת מפלגת הציונות הדתית. אם לא, 
הוא ייאלץ להקים מסגרת חדשה, שתתיימר 
בנט  אחריהם  שהותירו  החלל  את  למלא 
חבירה  הרך.  הימין  מצביעי  בקרב  ושקד 
לאנשים הנכונים )דמויות כמו שי באבד או 
משה בר סימן טוב, למשל(, עשויה לייצר 
עם  בהצלחה  שתתמודד  איכותית  מפלגה 

אחוז החסימה.

אחרי התקציב
בגיליון הבא, ערב חג הסוכות, יתפרסם 
המשפטים,  שר  עם  נרחב  ראיון  בעז"ה 
גדעון  רה"מ  וסגן  חדשה  תקווה  יו"ר 
ביקורת  סער  מותח  השיטין,  בין  סער. 
את  ומנתח  החרדית  הנציגות  על  מרומזת 
ש"ס  של  אפשרית  להצטרפות  הסיכויים 
הדרך.  בהמשך  לממשלה  התורה  ויהדות 
שתיווצר  ייתכן  המשתמע,  לפי  לפחות 
ומרעיו,  עבאס  את  להחליף  הקונסטלציה 
ולכל הפחות להשתחרר מהתלות בהם, מיד 

לאחר העברת התקציב.
השאלה כמובן אם יש פרטנר בצד השני. 
הדעות  החרדים,  הח"כים  את  שואלים  אם 
שקטה  בהידברות  שתומך  מי  יש  חלוקות. 
מאחורי הקלעים, ובמידה והתקציב יעבור 
והממשלה תתייצב, גם בהצטרפות אפשרית 
שמעדיף  מי  ויש  וחכמיה',  'יבנה  תמורת 
תרתי  מחיר,  בכל  ההתנגדות  את  לשמר 
ההצטרפות,  נגד  המרכזי  הטיעון  משמע. 
מניח שבכל מקרה, גם אם יובטחו אי אלו 
בג"ץ  ידאג  ומדינה,  דת  בנושאי  הבטחות 

לטרפד אותן.
גם  מתייחס  סער  עסקינן,  בבג"ץ  ואם 
לעליון,  הקרובים  המינויים  לארבעת 
השופטים  של  מגוונת  חלוקה  ומבטיח 
וארבעת  מאחר  שלהם.  הטרוגנית  ובחירה 
כולם  שייכים  היו  שהתפנו  הכיסאות 
כל  ליברלים-אקטיביסטיים,  לשופטים 
עשוי  בג"ץ  בשערי  שייכנס  שמרן  שופט 
אולי  יותר.  מאוזן  למצב  הכף  את  להטות 
טרור  תומכת  כשמפלגה  הבאה,  בפעם 
הבחירות  בוועדת  מהתמודדות  תיפסל 
המרכזית, לא יהיה מי שיציל אותה ויכניס 

במו ידיו תומכי טרור לכנסת.

עשרים לתאומים
ארצות  ברחבי  ציינו  השבוע  בתחילת 
)למניינם(  העשרים  השנה  יום  את  הברית 
שנה  עשרים  התאומים.  במגדלי  לפיגוע 
הם זמן מצוין לחשבון נפש קטן על מאבק 
תרועה  בקול  שהתחיל  העולמי,  בטרור 
רמה באפגניסטן ובעיראק, והסתיים בשנה 
האחרונה בבריחה משפילה משדה התעופה 
של  לזרועותיה  מביכה  ובזחילה  בקאבול 
הגרעין  הסכם  את  לחדש  בניסיון  איראן, 

המחורר.
נדמה כי למרות הזעזוע, חלקים במערב 
פועל  איך  להבין  מתקשים  ה'ליברלי' 
אסלאם קיצוני, כיצד משפיעה אידיאולוגיה 
טרור.  עם  להתמודד  הדרך  ומה  רצחנית 
מעדיפים  האמריקניות  באוניברסיטאות 
על  הישראלי  באיום  באובססיביות  לעסוק 
שלום המזרח התיכון ולהתעלם באלגנטיות 
פועלות  מחאה  תנועות  האיראני.  מהאיום 
נגד 'רצח העם' המדומיין של הפלסטינים, 
ושוכחות את רצח העם האכזרי שמתרחש 

ממש בסמוך, בסוריה.
השנים  שבשלושת  לקוות  רק  נשאר 
של  תהליך  יתחיל  ביידן,  לממשל  שנותרו 
התפכחות באגף המרכזי יותר של המפלגה 
הנשיא  מגיעים  ממנו  האגף  הדמוקרטית, 
וסגניתו. אולי עוד יהיה שם מי שיעצור את 
מחודש.  גרעין  להסכם  המסוכנת  הדהירה 
יעשו  שהאיראנים  לקוות  נצטרך  לא,  אם 
עבורנו את העבודה, ממש כמו הפלסטינים 
וסרבנותם עתיקת היומין לכל סיכום והבנה.

גמר חתימה טובה.

לציוד טיפוס חילוץ סנפלינג 
עבודה בגובה בניית קירות טיפוס 

בניית מתחמי נינג'ה 
אביזרי נינג'ה מזרנים ועוד

היכנסו עכשיו והזמינו 
את הציוד שאתם צריכים!

www.iclimb-shop.co.il

האתר הגדול בישראל
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ְיִמיְנָך ְפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִביםכתר יתנו לך
הש"ץ  חזרת  של  בקדושה 
כיפור  יום  של  מוסף  בתפילת 
הק':  האר"י  של  בשמו  מובא 
'איה מקום  בתפילת  החזן  בשעה שמאריך 
הבקשות  משלוש  אחת  על  יתפלל  כבודו', 
הללו". תפילה לפרנסה בשפע, תפילה על 
בנים תלמידי חכמים ותפילה לרוח הקודש. 
של  השיא  ברגעי  מהניסיונות  אחד  זהו 
יום כיפור. אנו עומדים כל היום ומבטיחים 
לעצמנו ולבורא עולם שחוץ מרוחניות לא 
מעניין אותנו כלום. ואז בא המבחן – הכסף 
שנייה  כף  על  הילדים  חינוך  אחד,  כף  על 
לעיקר.  טפל  בין  להבחין  צריכים  ואנו 
עם  הרהור  של  נצנוץ  מחשבה,  של  רגע 
התנערות מהירה, ורובינו שוקעים בבקשה 
מקירות הלב על הילדים שיגדלו לרוב נחת, 
לא  "למען  הדורות,  שרשרת  את  וימשיכו 

ניגע לריק ולא נלד לבהלה".
מהשלוש  אחת  שתפילה  ברור  אולם 
על  הבקשה  והיא  לב  תשומת  מושכת  לא 
זה חסר באותה שעה,  "רוח הקודש". למי 
בקשות  שתי  עומדות  כשמנגד  ובמיוחד 
אותה  מבקשים  היינו  מאוד.  לנו  חשובות 
רק אם נוכל בעזרתה לגלות מבעוד יום את 
ולומר  וכדומה,  הלוטו  של  המזל  מספרי 
למטרות  רק  כמובן  ילך  שהכסף  לעצמנו 
צדקה ומעשים טובים. אם לא בשביל כך, 
לפני  לנו  חסרים  הקודש?  ולרוח  לי  מה 
אבל  יותר.  דחופים  עניינים  הרבה  עוד  כן 
היא  הזאת  התפילה  נתבונן  שאם  האמת 

התמצית של יום כיפור. 
הרה"ח שבתי סלבטיצקי שליט"א מספר 
שיש  שמע  הוא  צעיר  כבחור  עצמו:  על 
יהודי גדול בכפר חב"ד ושמו הגאון החסיד 
המשפיע רבי משה חיים קסלמן זצ"ל. הוא 
אין  שישי   ביום  אותו.  לפגוש  השתוקק 
נסע  והוא  תורה  קול  בישיבת  לימוד  סדר 
עשרה  שתים  השעה  בסביבות  לראותו. 
בצהריים הוא נוקש בבית משפחת קסלמן. 
יכול  לא  שהרב  ואומרת  פותחת  הרבנית 

כרגע, הוא מתפלל. 
מושך  בתימהון,  בשעון  מציץ  הוא 
היציאה  שביל  על  בדרכו  ועוזב.  בכתפיים 
הוא עובר ליד החלון הפתוח ורואה מחזה 
מעולם אחר: במרכז החדר שולחן, שעליו 
פתוח סידור בתפילת: "לעולם יהא אדם", 
ור' משה חיים עם טלית על הכתף בעיניים 
עצומות ופנים מאירות רוקד סביב השולחן 
קלטתי",  "אז  חלקנו".  טוב  מה  "אשרינו 
מסיים ר' שבתי, "שיכול להיות שהוא נעמד 
הגיע  וכשהוא  סטנדרטית,  בשעה  לתפילה 
לתפילת 'אשרינו' פרץ לו ריקוד, והנה הוא 

עדיין שם. 
בשביל זה צריך 'רוח הקודש' – רגשות 
תדבר  שתפילה  ברוחניות.  טעם  קדושה, 
שהידיעה  פרנסה.  כמו  לפחות  אלינו 
כמו  לפחות  אותנו  יהודים תשמח  שאנחנו 

מעמד חברתי יציב. 
הנשמה  חסימה.  ישנה  לצערינו, 
חמצן  של  תקינה  זרימה  ואין  מלוכלכת 
לבין  ביניכם  מבדילים  "עוונותיכם  רוחני. 
לשטוף  מצליחים  היינו  אם  אלוקיכם".  ה' 
היינו  המעברים  את  ולטהר  הצינורות  את 
את  קיבלנו  זה  בשביל  אחר.  עולם  רואים 

המתנה החד-שנתית של יום כיפור. 
לא  היא  הקודש  בלשון  'כפרה'  המילה 
הזה  הקדוש  ביום  ניקיון.  היא  מחילה, 

מתנקים.  הם  נמחלים,  רק  לא  העוונות 
כמים,  דמעות  כמים,  לב  שופכים 
תפילה,  בכל  יורד.  השחור  והלכלוך 

חטא",  "על  תהילים,  פרק  כריעה,  וידוי, 
וכשמסתיימת  קצת.  עוד  מכבסים  בקשה, 

תפילת נעילה יוצאים נקיים. 
סח גבאי צדקה: יש לו חבר קרוב, שהוא 
שמים,  ירא  אמיתי,  יהודי  של  ודמות  סמל 
איתו  דיבר  הוא  במצוות.  ושמח  ענוותן 
קבע.  בהוראת  צדקה  לקופת  תרומה  על 
של  הטוב  הרצון  כל  שעם  לו  הסביר  הוא 
האנשים לתרום ולתת, אין תחליף להוראת 
קבע. היא זורמת באופן קבוע, המחשב אף 
פעם לא עייף, לא שוכח ולא מתחרט. הוא 
נשא עיניים ואמר: 'אז מה? הבנק יתרום? 
יהודי  לב  איפה  עדן?  לגן  תיכנס  המסלקה 

שיעשה מצוה? 
הוא אומר לגבאי: יש מצווה לתת צדקה. 
נותן  שאני  נתינה  שבכל  רוצה  אני  אבל 
נמיר  איך  הקב"ה.  בשביל  קרבן  אקריב 
מצוות אלוקים, שעליה להיעשות באהבה, 
ביראה, בשמחה, עם הכנה וכוונה, בפעולת 
שאף  וידוע  גלוי  זאת,  לעומת  מחשב? 
שאור  הרי  יתברך,  רצונו  לעשות  שרצוננו 
שבעיסה מעכב. ואז שאל את עצמו: אולי 
וכעת  לתת,  לא  ואעדיף  עלי  יצרי  יתגבר 

כשאחתום אדע בוודאות שהכסף יצא?'.
לעצמו:  הכריע  הוא  דבר  של  בסופו 
'העניים קודמים לעולם הבא שלי, כיוון שכן 
אחתום לך על הוראת קבע'." מסיים גבאי 
הצדקה את סיפורו: "היית צריך לראות איך 
חי  הוא  לצדקה.  קבע  הוראת  חותם  יהודי 
את המעשה שהוא עושה, אמר כמה פרקי 
ובהתלהבות  עליון  לבוש  לבש  תהילים, 
אצל  שראיתי  מה  חתם.  הוא  דקדושה 
אחרים בנטילת לולב, ראיתי אצלו בחתימה 
על טופס לבנק". זוהי רוח הקודש שעליה 
ביום  להתפלל  הק'  האר"י  לנו  אמר 
ועליה  נשמתנו.  את  מנקה  היא  הכיפורים, 
אנו מתפללים: "אל תשליכנו מלפניך ורוח 

קדשך אל תיקח ממנו".
על  ה'  אל  השבים  לנו  מכפר  כיפור  יום 
אנו  לעתיד.  וקבלה  העבר  על  החרטה  ידי 
עוד",  אחטא  "שלא  ומתפללים  מקבלים 
הוראת  אנו חותמים  יותר מכך  אבל הרבה 
קבע על קיום המצוות. הרי במשך כל השנה 
נתפלל,  ה',  רצון  בעשיית  נעסוק  החדשה 
פעם  בכל  האם  מצוות.  נקיים  צדקה,  ניתן 
כמצוות  או  מחשבה,  מתוך  תהיה  המצווה 
עם  תהיה  התפילה  האם  מלומדה?  אנשים 

כוונה או מן השפה ולחוץ?
קבע.  הוראת  חותמים  אנו  כיפור  ביום 
בפועל בכמות נעשה יותר על ידי "ותרגילנו 
זהו  בתורתך", אבל כעת במעמד בחתימה 
עומדים  כשאנו  הלב.  את  להכניס  הזמן 
שתייה  אכילה,  ביניהם  שאין  כמלאכים 
לזכות  רק  ומבקש  פתוח  הלב  ותחרות, 

ולעשות עוד מצווה לשם שמים. 
עלינו  החל  עולם,  של  ריבונו  נתפלל: 
חטא,  מכל  חשוכים  הבאה  השנה  ימי  את 
ביראתך.  ומדובקים  עוון  מכל  מנוקים 
המצוות  את  נעשה  הזמן  בשגרת  אם  ואף 
יד, ללא חיות וללא רגש, צרף את  כלאחר 
הזאת  הגדולה  העת  של  הנקיים  הרגשות 
כולם  ויעלו  השנה,  כל  של  המעשים  לכל 

לנחת רוח לפניך. 
שנה טובה ומבורכת וגמר חתימה טובה.

האדיר  יום  של  בפתחו  אנו  נמצאים 
מוחל  הקב"ה  בו  הכיפורים,  יום  בשנה, 
וחותם את  ישראל  עמו  עוונות  לכל  וסולח 

גזר דינם בשעת הנעילה לחיים טובים ולשלום בעז"י.
ְוִאיׁש ָאֶון  על עניין התשובה נאמר, ַיֲעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ 
ַיְרֶּבה  ִּכי  ֱאֹלֵקינּו  ְוֶאל  ִויַרֲחֵמהּו  ה'  ֶאל  ְוָיׁשֹב  ַמְחְׁשבָֹתיו 
ִלְסלוַֹח )ישעיה נה, ז(, וביאר הגאון רבי רפאל ברדוגו 
עולם(  וגאון  אב"ד  היה  המלאך',  'רפאל  בשם  )כונה 

בספרו מי מנוחות, שישנם שני סוגים של עבירות.
שעובר  עבירות  סוגי  דהיינו  בעשייה-  עבירה  א. 
שבת  שמחלל  וכגון  התורה,  מצוות  על  בגופו  האדם 
רח"ל שדינו בסקילה אם היה התראה ועדים, או שעובר 
בעבירה שיש בה כרת, כגון שאינו נזהר בשמירת טהרת 
המשפחה )ויש אומרים שאיסור נידה הוא בכלל עריות 
ודינו ביהרג ובל יעבור(, או שאוכל שקצים ורמשים או 

מגלח זקנו בתער שדינו במלקות וכדומה. 
במחשבתו  שחושב  דהיינו  במחשבה-  עבירה  ב. 
מחשבת כפירה ומינות נגד ה', וכן כשמזלזל במחשבתו 
מאוד  חמור  זה  דבר  וכדומה,  רח"ל  ה'  מצוות  על 
ופעמים שאף יותר חמור מהעבירות הקשורות לעשיה. 
וזהו שרמז הכתוב, ַיֲעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ – אלו העבירות 
ָאֶון  ְוִאיׁש  בגופו,  האדם  אותם  שעושה  במעש, 
זהו העובר עבירות במחשבה, במחשבת  ַמְחְׁשבָֹתיו – 
מינות וכפירה בה'. ואף על פי כן, ְוָיׁשֹב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו 
על  שעבר  כזה  אדם  גם  ִלְסלוַֹח,  ַיְרֶּבה  ִּכי  ֱאֹלֵקינּו  ְוֶאל 
וישוב  בתשובה  יחזור  אם  הללו,  החמורות  העבירות 
אל ה', ה' יתברך יקבלו ויסלח לו על חטאיו, ִּכי ְיִמיְנָך 
ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים )מנוסח הסליחות(, הקב"ה ממציא 
ומקבלו  בתשובה  אליו  שישוב  האדם  לפני  עצמו 
אנו  בהם  והקדושים  הגדולים  בימים  בפרט  באהבה. 
נמצאים, עשרת ימי תשובה, שהם מיוחדים ומסוגלים 
לתשובה והקב"ה קרוב אלינו בהם ביותר מכל השנה 

כולה. 
⋅⋅⋅

קוראיו  לכל  ה'  קרוב  כמה  עד  לנו  להמחיש  כדי 
רבי  נספר.  שלימה,  בתשובה  אליו  שישובו  וחפץ 
יחיאל מפריז, חי בתקופת הראשונים והיה אחד מבעלי 
שהיה  רשע  יהודי  התגורר  מגוריו  במקום  התוספות. 
תמיד  ונמצא  בפרהסיא  התורה  מצוות  כל  על  עובר 
בחברתם של השרים והרוזנים הגויים, אוכל ממאכלם 

ושותה ממשקיהם, רח"ל.  
והנה יום אחד הגיע אותו יהודי אל הרב והודיע לו 
בפתאומיות שהוא חפץ לשוב בתשובה ומבקש מהרב 
שיורה לו דרך תיקון על מעשיו הנפשעים. הרב חשב 
בליבו שאותו יהודי אינו חפץ לשוב בתשובה באמת, 
הגויים  והרוזנים  לשרים  מכן  לאחר  ללכת  רוצה  אלא 
תשובתם,  ודרכי  היהודים  על  בלעג  בפניהם  ולדבר 
ואמר שרק אם המטה שבו הוא  ולכן הרב דחה אותו 
יהודי  אותו  יוכל  ושקדים,  פרחים  יוציא  ללכת  נעזר 
יכול  לא  שמקל  הדבר  שברור  וכמו  בתשובה.  לחזור 
להוציא פרחים, כך ברור שאותו יהודי אינו יכול לשוב 
בפחי  הרב  מביתו של  יהודי  אותו  יצא  וכך  בתשובה. 

נפש. 
משינתו  הרב  שקם  לאחר  השחר,  בעלות  והנה 
התפילה,  קודם  ללמוד  המדרש  לבית  ללכת  והתכונן 
ָּפַרח  ושקדים,  פרחים  שהוציאו  במטהו  הרב  הבחין 
ים  ץ ִציץ ַוִּיְגמֹל ְׁשֵקִדֽ א ֶפַרח ַוָּיֵצֽ ה ַאֲהרֹן ְלֵבית ֵלִוי ַוּיֵֹצֽ ַמֵּטֽ
יז, כג(, והבין הרב שמשמים הורו לו ששגה  )במדבר 
הדרך  את  לו  הורה  ולא  יהודי  אותו  את  שדחה  בכך 
יהודי  אותו  של  לביתו  הרב  מיהר  בתשובה.  לשוב 
ובישר לו שהוא רצוי ומקובל בשמים לפני ה' יתברך, 
סימן  וזהו  ושקדים  פרחים  הוציא  שהמטה  והראיה 
והלך  יהודי  אותו  שמח  בתשובתו.  שחפצים  משמים 
עם הרב לבית המדרש עד שלבסוף נעשה בעל תשובה 
גמור. ללמדנו עד כמה גדולה כוחה של תשובה, ועד 

כמה חפץ ה' יתברך לקבל את השבים אליו. 
***

החזרה  בעניין  רמז  עוד  מוסיף  ברדוגו  רפאל  רבי 
תוקעים  שאנו  השופר  תקיעות  פי  על  והוא  בתשובה, 
תקיעה.  ושוב  תרועה  שברים  תקיעה  השנה,  בראש 
ישרים בדרכם  רומזת לצדיקים שהם  התקיעה הישרה 
ובדרך עבודתם את ה' יתברך, והשברים שהם תקיעות 
עובדים  שאמנם  הבינוניים  לאנשים  מרמזים  קטועות 
מעט  מקבלים  שנקטעים,  פעמים  אך  יתברך,  ה'  את 
מכות ויסורים וחוזרים בחזרה לדרך ה'. ואילו התרועה 
רומזת לרשעים, ְּתרֵֹעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי יוֵֹצר ְּתַנְּפֵצם 
הם  ולכן  חסרה  שלהם  ה'  שעבודת  ט(,  ב,  )תהילים 
מקבלים בכל עת מכה אחר מכה, ב"מ. ואף על פי כן, 
לאחר התרועה ישנה שוב תקיעה ישרה, ללמדך שאם 
ירצו לשוב בתשובה יוכלו לשוב ולהיות כמו הצדיקים 

הגמורים. 
דברי  על  חיים  החפץ  של  ביאורו  יובן  זה  פי  ועל 
רבותינו שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים 
וביאר  ע"ב(.  לד  )ברכות  לעמוד  יכולים  גמורים 
חוזרים  ה'  חיים שלאחר שאנשים שסרו מדרך  החפץ 
שנוצרו  והמשטינים  המקטרגים  שלימה,  בתשובה 
מחמת העבירות שלהם מנסים בכל עת לפגוע ולהזיק 
להם, והקב"ה לוקח כביכול את נשמתם ומעלה אותם 
מעל כל העולמות ושם אותה תחת כסא הכבוד, ובכך 
מגודל  המזיקים,  מפני  יפגעו  שלא  עליהם  וסוכך  מגן 
ולכן במקום שבעלי  וחיבתו לבעלי התשובה,  אהבתו 
יתברך,  כבודו  לכסא  ונראה  בסמוך  עומדים,  תשובה 

אין צדיקים גמורים אפילו יכולים לעמוד.
ומכאן נלמד עד כמה גדולה אהבתו וחיבתו של ה' 
אל  לשוב  כולנו  נתאמץ  ולכן  תשובה,  לבעלי  יתברך 
בית  אחינו  כל  את  ולקרב  יתברך בתשובה שלימה  ה' 

ישראל תחת כנפי השכינה. 
ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי

ִהְתַנֲעִרי  ישראל:  לעם  ואומר  מכריז  ישעיה  הנביא 
ם ִעיר ַהּקֶֹדׁש  ֵמָעָפר קּוִמי.. ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּתְך ְירּוָׁשַלִ
העבירות שעל  להתנער ממשא  על  א-ב(,  נב,  )ישעיה 
וזה  גביו, ואם לאו, הקב"ה יצטרך לנקות אותו מהם, 
עלול לעלות לו ביוקר. הזוהר הקדוש מביא בזה משל 
נכנסה לתוך העפר,  למה הדבר דומה, תרנגולת לבנה 
קיסמים  מיני  כל  עצמה,  וזיהמה  לחלוטין  התעפרה 
יבוא  התרנגולת  של  הבעלים  אם  בה,  נדבקו  ואבנים 
לנקותה ולהוציא ממנה בעזרת מסרקים את כל הקיסמים 
והאבנים לא ישאר ממנה אלא רק ֶּפַצע ְוַחּבּוָרה ּוַמָּכה 
ְטִרָּיה )ישעיה א, ו(, כל גופה יהיה חבול ופצוע וספק 
תנער  התרנגולת  אם  אולם  לחיות.  להמשיך  תוכל  אם 
את עצמה, כל העפר הקיסמים והאבנים יפלו ובשטיפה 

קלה עם סבון תחזור למראה הלבן והמבריק. 
ֶאת  יוִֹליְך  ַהָּׁשַמִים  עוֹף  ִּכי  והנמשל,  המשל,  זה 
ַהּקוֹל )קהלת י, כ(, עם ישראל בנים של הקב"ה, ָּבִנים 
מבקש  הקב"ה  א(,  יד,  )דברים  ֱאֹל-ֵהיֶכם  ַלה'  ַאֶּתם 
ֵמָעָפר קּוִמי,  ִהְתַנֲעִרי  מאיתנו שנתנער בכוחות עצמנו, 
תישארו  מתי  עד  תתנערו,  עמי,  ִתְפַאְרֵּתְך  ִּבְגֵדי  ִלְבִׁשי 
בעפרוריות ובגשמיות של העולם, תתעלו מעל עצמכם, 
אם אתם תעשו זאת תוכלו להתנקות בקלות, אך אם לא 
תעשו זאת בעצמכם ותחכו שינקו אתכם זה יהיה קשה 

וכואב מאוד. 
לקבל  הוא  אלו  קדושות  בשעות  עלינו  שמוטל  מה 
על עצמנו להתנער מן העבירות, ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו, לפני 
הכיפורים,  יום   - הקדוש  ביום  יתברך  ה'  אל  שנגיע 
ֲעֵליֶכם  ְוָזַרְקִּתי  ה'  לברכת  נזכה  ואז  עצמנו,  את  נטהר 
ִּגּלּוֵליֶכם  ַמִים ְטהוִֹרים ּוְטַהְרֶּתם ִמּכֹל ֻטְמאוֵֹתיֶכם ּוִמָּכל 
ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם )יחזקאל לו, כה(, ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל ה' )ירמיה 
יז, יג(, מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב''ה מטהר 

את ישראל )יומא פה ע"ב(. 
של  בספרם  ולהיחתם  להיכתב  שנזכה  רצון  יהי 
רבות  לשנים  תזכו  ולשלום.  טובים  לחיים  צדיקים 

נעימות וטובות, גמר חתימה טובה לכל בית ישראל.



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

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

                 

ֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָבן ָטהֹור הּוא
 בעסקינו בענייני התשובה, שוב ושוב

הצבע  'לבן'.  המושג  עם  נפגשים  אנו 
כפרת  ואת  הנקיות  את  מסמל  הלבן 
ִיְהיּו  העוונות. כמו שנאמר )ישעיה א', י"ח(: "ִאם 
ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו". בשורות אלו ננסה 
לבן,  שנקראו  לכך  הסיבה  את  מהמקורות  לדלות 
ל'כשלג  לזכות  תקווה  זה  מלובן  לדלות  וננסה 

ילבינו', ביום הכפורים הקדוש והנורא.
ההר הטוב הזה והלבנון

ָּנא  "ֶאְעְּבָרה  כ"ה(,  ג,  )דברים  בתורה  נאמר 
ָהָהר  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ֲאֶׁשר  ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְוֶאְרֶאה 
ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבֹנן". ופירש רש"י, 'ההר הטוב הזה' 
- זו ירושלים: וה'לבנון' - זה בית המקדש. ובגמרא 
)יומא לט:( אמרו, למה נקרא שמו לבנון שמלבין 

עונותיהן של ישראל.
לשון של זהורית

ִמַּנִין  המשנה במסכת שבת )פ"ט מ"ג( אומרת,  
ֶׁשּקֹוְׁשִרין ָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית ְּבֹראׁש ָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח? 
ַּכָּׁשִנים  ֲחָטֵאיֶכם  ִיְהיּו  "ִאם  א(:  )ישעיה  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַיְלִּבינּו". ופירש הרע"ב, 'לשון של זהורית',  ַּכֶּׁשֶלג 
כמין לשון של צמר אדום היו קושרין, חציו בראש 
וכשהיה  בצוק,  וחציו  לעזאזל  המשתלח  שעיר 
מלבין  ההוא  הלשון  היה  למטה,  השעיר  דוחה 
תשובה"  וב"שערי  עוונותיהם.  שנתכפרו  ויודעין 
לרבינו יונה )שער ב' אות ט"ו( כתב, 'לובן הבגדים 

משל על נקיות הנפש'. 
הלא אם תיטיב שאת

כשחטא קין והרג את הבל, נפלו פניו. פנה אליו 
ָנְפלּו  ְוָלָּמה   ..." ד'(  )בראשית  לו:  ואמר  הקב"ה 
ָפֶניָך.  ֲהלֹוא ִאם ֵּתיִטיב ְׂשֵאת". היינו, אם ייטיב את 
דרכיו, תהיה לו סליחה. והלשון 'שאת' הוא מלשון 
ספחת",  או  "שאת  ב'(  כ"ג,  )ויקרא  וכמ"ש  לבן. 
היינו  'שאת'  אומרת,  מ"א(  פ"א  )נגעים  והמשנה 
כמו צמר לבן. הרי שהצבע הלבן מורה על מצב של 

סליחה. 
בכל עת יהיו בגדיך לבנים

הנפש  טוהר  את  הגדיר  הוא  אף  המלך  שלמה 
לבנים.  בגדים  של  בלשון  שבתשובה,  והנקיות 
וכמו שנאמר )קהלת ט', ח'(: "ְּבָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך 
שעה  בכל  עצמך  התקן  רש"י,  ופירש  ְלָבִנים", 
במעשה טוב, שאם תמות היום תכנס בשלום. ומשל 
שלמה החכם את הדבר, לאדם שהזמינו המלך ליום 
סעודה ולא קבע לו זמן, אם חכם הוא או פקח, מיד 
מכבס כסותו ורוחץ וסך, וכן עת מחר עד עת יקרא 
אל הסעודה, יהיו כל שעה בגדיו לבנים והוא רחוץ 

וסך. 
וכשרצה ירמיהו הנביא לקונן על גבהותם ונקיות 
לבם של אנשי ירושלים שאבדו, קרא עליהם )איכה 
היו  כך  ֵמָחָלב".  ַצחּו   ִמֶּׁשֶלג  ְנִזיֶריָה  "ַזּכּו  ז'(  ד', 
אנשי ירושלים, לבנים מחטא צחים בנשמתם וזכים 

בנשמתם. 
ורמזו כל זאת דורשי רשומות, על הפסוק )ויקרא 
י"ג, י"ג( "ֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָבן ָטהֹור הּוא". שהלובן סמל 

הטהרה הוא.
סודו של הצבע הלבן

הלבן?  הצבע  של  סודו  הוא  מה  להבין,  צריך 
למה לבן מורה על נקיות וכפרת עוונות?

)דרושים על מסכת  המהר"ל מפראג זצ"ל כתב 
ביום  לבן  בגדי  שלבש  הגדול  הכהן  אודות  יומא( 
כשאר  צבע  בגדר  אינו  הלבן  צבע  כי  הכיפורים, 
צבעים, אלא הוא ללא צבע. הצבע הלבן מראה את 
הוא  הלובן  דבר.  כל  עצם  של  האמתית  המציאות 
הצבעים  שאר  ורק  הרכבה.  שום  בלי  פשוט  גוון 
הם דברים חיצוניים שצובעים ומכסים את הצורה 

האמתית. 
בא זה ללמדנו, כי כפרת עוונות נקראת הלבנת 
עוונות, כיוון שזה מהות היהודי, זך וטהור כשלג. 
שהוא  כמות  להיות  חוזר  הוא  בתשובה  וכשחוזר 
שחטא  פי  על  אף  ישראל  כי  האמתית.  במציאותו 
ואת  התואר  את  לו  לקחת  ניתן  לא  הוא.  ישראל 

שאנו  הרי  בנו,  ענו  חטאותינו  ואם  הזה.  הטוהר 
גלוי  העולמים  "ריבון  לו,  ואומרים  לקב"ה  פונים 
מעכב  ומי  רצונך  לעשות  שרצוננו  לפניך  וידוע 

שאור שבעיסה" )ברכות יז.(.
הצבע הלבן מחזיר את קרני השמש

חכמי המדע גילו לנו, כי כל צבע יש בו את מה 
השחור  הצבע  ולהמחשה,  מהשמש.  מקבל  שהוא 
הצבע  ולכן  השמש  של  האור  קרני  כל  את  קולט 
לעומתו,  הלבן  הצבע  מצוין.  חום  קולט  השחור 
מחזיר את כל קרני השמש ולא קולט מאומה, ולכן 

הוא לבן. 
ואינו מחזיר,  נמשל החוטא לשחור שקולט  כך 
שפירושו  ילבינו,  כשלג  מחטאים,  נקי  לבן  ואילו 
השמים  כעצם  עצמיותו.  מלבד  דבר  לו  שאין 

לטוהר.
אל תראוני שאני שחרחורת

צבע  זהו  הרי  חטאותינו,  ואדמו  חטאנו  אם  גם 
חיצוני שניתן למרק אותו.  כמו שנאמר: "ִאם ִיְהיּו 
ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו". גם אם שחרו פנינו, 
ונחרך מראנו, אין זאת אלא שחרורית חיצונית, כמו 
שנאמר בשיר השירים, "ַאל ִּתְראּוִני ֶׁשֲאִני ְׁשַחְרֹחֶרת 
זוטא  המדרש  שאומר  וכמו  ַהָּׁשֶמׁש".  ֶׁשֱּׁשָזַפְתִני 
)שיר השירים פרשה א'(, 'שחורה אני ונאוה', וכי 
היא  שחורה  אם  הלא  נאה?  להיות  לשחור  אפשר 

לא נאוה ואם נאוה לא שחורה. 
בבית  שקלקלה  מלך  לבת  משל  המדרש  ומביא 
מלקטת  היתה  מביתו,  שילחה  והמלך  אביה 
חברותיה  התחילו  שהשחירה.  עד  בשדה  שבולים 
מקניטות אותה. ומה היא אומרת להן" "אל תראוני 
אני  שונה  השמש".  ששזפתני  שחרחרת  שאני 
מכן שהשחרות שלי היא לא טבעית אלא כשיזוף 
אני בחיצוניות שלי מ"מ  וגם אם שחורה  השמש. 

נאוה אני בפנימיות כי אכן בת מלך אני...
אל תצא שוב דרך הארובה

סיפר המגיד מישרים הרה"צ רבי יעקב גלינסקי 
זצ"ל, מעשה בגנב אחד, שמצא שיטה כיצד לחדור 
ארובת  דרך  נכנס  לגגות,  עולה  היה  הוא  לבתים. 
של  מגבלה  ללא  שחפץ  בית  לכל  חדר  וכך  הבית 
הארובה  כי  ידע  אמנם  מנעולים.  וללא  סורגים 
אך  ממנה,  משחור  שחור  יצא  והוא  בפיח,  מלאה 
מה היא השחרורית הזו מול השלל אותו יישא עמו 

בשובו הביתה.
ויוצא עם  נכנס לבית אחר  היה  לילה  וכך, בכל 

כספים וחפצים שגנב. 
וחשכו  מהאח,  הגיח  כדרכו.  גלש  אחד  לילה 
והרב  הרב,  של  בביתו  עצמו  את  מצא  הוא  עיניו. 
יושב ליד השולחן, נר בודד מאיר על ספריו הרבים 

המונחים על השולחן, בהם יגע בלימוד התורה.
וראה  מהספר  עיניו  את  הרים  רחש,  הרב  שמע 
דמות מפוחמת מכף רגל ועד ראש מגיחה מן האח.

'מה רצונך'? שאל הרב את הגנב המופתע.
לשאול  רק  'באתי  ואמר,  קמעה  הגנב  התעשת 

שאלה'.
'מענין כי כה חשובה לך השאלה עד כי בשלש 
לקבל  כדי  הבית  לארובת  חדרת  בוקר  לפנות 

תשובה... בכל זאת, מה שאלתך'?
איך  לשאול...  רק  'רציתי  ואמר,  הלה  גמגם 

יוצאים מכאן'?
מחייבת...  תשובה  איזו  אוי  לו...  משיב  והרב 
איי איי איי, 'אל תחזרו דרך הארובה... רחצו פנים, 
התנקו וחזרו לדרך הישר...'. )ע"פ והגדת תולדות(

הן הבט נא עמך כולנו
נעמוד  פשע.  מגיד  מול  יושר  מליץ  ובאין 
לו:  ונאמר  הבעל"ט  הכיפורים  ביום  הבורא  לפני 
"ְּתַחְּטֵאנּו ְבֵאזֹוב ְוִנְטָהר, ְּתַכְּבֵסנּו ּוִמֶּׁשֶלג ַנְלִּבין. ַאל 
ָנא  ַהֶּבט  ֵהן  ָעֹון  ִּתְזֹּכר  ָלַעד  ְוַאל  ְמֹאד  ַעד  ִּתְקֹצף ה' 
,ַעְּמָך ֻכָּלנּו". כי בתוך תוכנו הנקודה היהודית זכה 
ריבונו  אנא  מבקשים,  אנו  ומשכך  כשלג.  וצחורה 
חֹוִסים.  ְלָבְך  ְּתַבֵּשר.  ְוַגם  ָהֵסר.  ַצַחן  עולם,  של 

ָסַלְחִּתי )פיוט ליו"כ(. 

הרה"ג אברהם ארלנגר שליט"א
ראש ישיבת "נחלת שלמה"

מתוך הספר "הגדתי היום" על הימים הנוראים וחגי תשרי, מסדרת הספרים שנכתבו 
ע"פ שיחותיו של הרה"ג אברהם ארלנגר שליט"א ראש ישיבת "נחלת שלמה" ב"ב. 

הספר מכיל כ-60 מאמרים ושיעורי יהדות כתובים בטוב טעם, ושווים לכל נפש, 
מומלץ מאד למחנכים ומחנכות בכיתות הגבוהות בישיבות ובסמינרים, ולא פחות 

לבתים שמרוממים את שולחן השבת והחג בדברים משובבי נפש. הפצה ראשית: יפה 
נוף או אצל המחבר: 052-7655777.

רוצים קיר טיפוס

מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 
מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום ואנחנו נגשים אותו עבורכם!

משלכם?
  מתנסים  מוסדות  חצרות  בתים 

  גני ילדים  רשויות  פארקים  עיריות
בתי ספר  גני שעשועים

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

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

חברתנו מייבאת את 
מיטב מותגי הציוד 
המקצועי לטיפוס, 

לבטיחות, לתעשיה 
וגלישה 

פרוייקטים לדוגמא

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

עקב 
הביקוש הרב

 הגיע משלוח 
חדש!



ז' תשרי תשפ"ב 181813/9/21 בירושלים

למערכות אקלים באשקלון, שבו ישקיעו השותפות 100 מיליון 
שקל. במרכזו של הפארק, שצפוי להיחנך במהלך השנה הבאה, 

יוקם מפעל חדש של אלקטרה-בוש בו יפותחו מערכות מיזוג 
אוויר שמבוססות על טכנולוגיית אינוורטר. 

מערכת מיזוג אוויר בטכנולוגיית האינוורטר מהווה נקודת מפנה 
בעולם המיזוג. במזגן רגיל יש למדחס )החלק שמותקן מחוץ 

לבית( של המזגן שני מצבי פעולה: הוא פועל במלוא התפוקה 

)ON( או לא פועל בכלל )OFF(.כשהטרמוסטט מפעיל את 
המדחס - הטמפרטורה בחדר יורדת, כשהוא מכבה אותו – 
הטמפרטורה עולה. מצבי הפעולה-תגובה, מובילים לבזבוז 

חשמל, שחיקה מוגברת ורעש במהלך תחילת והפסקת פעולת 
המדחס.

טכנולוגיית האינוורטר משנה, לראשונה מאז הומצא המזגן, 
את הדרך בה הוא פועל: המדחס משנה את התפוקה בהתאם 

לדרישה והעוצמה שלו מווסתת באמצעות מערכת אלקטרונית 
חכמה. כתוצאה מכך המזגן פועל במלוא העוצמה כדי לקרר 
או לחמם את החדר וכשהטמפרטורה מגיעה לרמה הרצויה 

המדחס לא נכבה אלא ממשיך לעבוד כשהתפוקה שלו יורדת 
למינימום ושומרת על טמפרטורה יציבה, כל זה תוך פעולה 

שקטה לחלוטין של המזגן. 

מאלקטרה מוצרי צריכה נמסר: “השינויים ברגולציה ובתקינה 
האירופיות מחייבים את היצרניות לעבור לשימוש במערכות 

מיזוג שמבוססות על טכנולוגיה ירוקה - כמו טכנולוגיית 
האינוורטר - תחום שבו לאלקטרה יש ניסיון מוכח רב-שנים, 
לא רק בזירה המקומית אלא גם בזירה הבינלאומית. הסכם 

השותפות עם Bosch לצד הסכמים נוספים שחתמנו עם חברות 
אירופאיות מהשורה הראשונה, יבססו את מעמדה של אלקטרה 

בין החברות המובילות בתחום בעולם”. 

כתמים: נבדקו 5 חולצות זהות, שמורכבות בעיקר מכותנה 
ומקצת פוליאסטר )כמו רוב החולצות שאנו לובשים ביום-יום(. 

החולצות לוכלכו מכל הבא 
ליד - בוץ, טחינה, קטשופ, 
קפה שחור, שוקו, תה ויין. 
בהמשך הוכנסו החולצות 

למכונת כביסה ביתית 
כשבכל פעם בדקו את 

יכולת הסרת הכתמים של 
ג’ל כביסה אחר. חשוב לציין 

כי הניסוי נעשה בתנאים 
דומים, עם אותם כתמים, 

והכול תחת פיקוחה של 
עליזה שמעוני, ראש מדור 
הטקסטיל במכון התקנים.

בנוסף לבדיקה הסטנדרטית  שכללה התבוננות באריגים, 
החולצות הוכנסו גם לחדר חושך כדי לבדוק עד כמה סיבי 

הבד נוקו מבפנים. בדיקה זו מאפשרת להבחין במקרים בהם 
הכתמים הוסרו רק למראית עין אך נותרו בסיבי הבד גם לאחר 

הכביסה.

תוצאת הבדיקה: ג’ל הכביסה של סנו מקסימה זכה במקום 
הראשון במבחן הסרת הכתמים.

סנו מקסימה, ג’ל הכביסה קריסטל נואר, עם טכנולוגיית 
ה-Active Wash לניקוי יסודי ובישום עצמתי, הוא חלק מסדרת 
הג’לים לכביסה מבית מקסימה. הוא מתאים לכל המכונות ולכל 

סוגי הכביסה - גם לעדינה ביותר!

עוד בסדרת מקסימה ג’ל כביסה מרוכז:

ג’ל כביסה ביו קולד ווטר - מיוחד להסרת כתמים גם 
בטמפרטורות נמוכות.

ג’ל כביסה מאסק - מבשם את הכביסה בניחוח מאסק, עם 
טכנולוגיית ה- Active Washלניקיון יסודי ובישום עוצמתי.

ג’ל כביסה מיקס אנד ווש – מיוחד לכביסת בגדים צבעוניים 
בהירים וכהים יחד ללא צורך בהפרדה. 

סדרת חטיפים חדשה מבית ‘מעולה’:

איך תרצו את הנשנוש, 
מתוק או מלוח?

מותג האיכות ‘מעולה’ מציג את סדרת החטיפים החדשה: 
נשנוש! תערובת של מיטב מוצרי ‘מעולה’ מסדרת הפיצוחים 
וסדרת החטיפים יוצרת את הממתק החדש שמגיע בטעמים 

שונים לבחירתכם: מתוק ומלוח.

הנשנוש המתוק מורכב מתערובת של פולי סויה, חמוציות, קשיו 
ושקדים ממותקים. הנשנוש המלוח מורכב מתערובת של קשיו, 

פולי סויה ובוטנים מצופים. הסדרה החדשה מתאימה לכל זמן 
ולכל סיטואציה, מסיום סעודת השבת ועד סתם רגע של פנאי 

עם חברים. החטיפים ללא צבעי מאכל.

מותג האיכות ‘מעולה’ האהוב והמוכר לכם מרשתות המזון 
המובחרות, מזמין אתכם להכיר את מיטב המוצרים לאכילה, 
לאפיה ולבישול וליהנות ממוצרים איכותיים בטעמים מעולים 

ובמחירים מפתיעים. מוצרי מעולה מתאפיינים ברכיבים 
איכותיים, טעמים מושלמים, בקרת איכות מוקפדת ונראות 

מדהימה מה שמבטיח לכם הנאה מהמוצר בדיוק כמו שאתם 
מצפים.

כשרות: בד”ץ העדה החרדית

להשיג: ברשתות המזון המובחרות.

אינפורמטיבי
***

*

פירות תכנית המצטיינים של החוג למדעי המחשב במכללת 

מודל מתמטי מדויק 
לחיזוי מגמות קורונה

האם החיסון השלישי מתחיל ליצור מגמה של ירידה בתחלואה? 
מחקר חדש שנעשה במרכז האקדמי לב בהשתתפות סטודנטים  
ממכללת מבח”ר, מציג מודל חיזוי בעל דיוק מרבי המנבא היקפי 

תחלואה ותמותה מקורונה. המחקר פורסם לאחרונה בעיתונות 
מחקרית בין־לאומית.

לצד נתוני תחלואה שאינם מבשרים טובות כשני מיליון ישראלים 
כבר התחסנו במנה השלישית. מומחים דנים האם ומתי גרף 

התחלואה יחל לרדת, כאשר דיונים אלו מבוססים על הערכות 
ואומדנים. על סמך הערכות אלו ממשלת ישראל מגבשת את 

מדיניותה. הקורונה לא כאן מאתמול ובאמצעות שיטות מחקר 
שונות ניתן לנבא את המצב מבחינת התחלואה ולקבל החלטות 

בהתאם.

במרכז האקדמי לב פותח לאחרונה מודל מתמטי החוזה מגמות 
תחלואה בקורונה. המודל נוסה במספר מקומות ומפליא ברמת 
הדיוק שלו, בהשוואה למודלים הקיימים בישראל המבוססים על 

סטטיסטיקה והערכות. המחקר פורסם בשני מגזינים מדעיים 
 Biomedical - וב Computer Methods in Biomechanics(

Engineering, PeerJ( ומשתמש בכלים מדויקים – משוואות 
המתארות את כלל הגורמים המשפיעים על התחלואה.

בראש המחקר עומד ד”ר אופיר נווה, חוקר ומרצה בחוג 
למתמטיקה במרכז האקדמי לב, ולצידו ישראל הרטוב ועוזיאל 

שמש, סטודנטים במכללת מבח”ר המשתתפים בתכנית 
המצטיינים של החוג למדעי המחשב במרכז האקדמי לב. 

“מדובר במשוואות מתמטיות המשקללות את רוב הגורמים 
שמשפיעים על התחלואה. הזנת כלל הנתונים תביא לתחזיות 

מדויקות של היקף התחלואה, כמות החולים במצב קשה והיקף 
 התמותה”,

מסבירים החוקרים.  “מה שנדרש הוא להציב במודל שבנינו את 
כלל הנתונים והמשתנים הרלוונטיים לגבי עיר מסוימת או מדינה, 
ובאמצעותם ניתן לקבל תחזית לגבי היקף התחלואה הצפוי בכל 

פרק זמן נתון. מעבר לכך, מה שמיוחד במודל, שהוא גם מראה 
אילו פרמטרים משפיעים בצורה חדה יותר על התחלואה, כך ניתן 

לדעת במי להתמקד יותר”.

“ההחלטות בעניין ההגבלות מתבססות בעיקר על סטטיסטיקות 
והערכות. מדובר באומדן בלבד ולא בחישוב מדויק”, מוסיף ד”ר 

אופיר נווה. “היו תחזיות על תמותה גבוהה בישראל מהנגיף, 
אך המצב בפועל שונה לגמרי. אין ספק, כי התבססות על מודל 
מתמטי מדויק עשוי לסייע לקבל החלטות מושכלות ואני קורא 

למקבלי ההחלטות לאמץ את המודל”.

המחקר שפורסם כאמור בשני כתבי עת מדעיים, החל לפני 
כשנתיים, עוד לפני שנגיף הקורונה הגיע לישראל. “התחלנו 

לבנות את המודל כשהקורונה רק הייתה בסין”, מסביר ד”ר נווה. 
“במשך שנתיים בדקנו באופן שוטף אלו פרמטרים משפרים את 
הדיוק, ועדכנו את המודל עד שהגענו לרמת דיוק מרשימה ללא 
צורך בשיטות קירוב. בהמשך הדגמנו את המודל על הערים בני 
ברק וירושלים, אשר בהן התחלואה הייתה אז גבוהה מאוד, וגם 

שם התפלאנו מהדיוק”.

החוקרים מעריכים כי ההשפעות של מודל ניבוי שכזה עשויות 
להיות מרחיקות לכת, שכן, באמצעות הבנה מעמיקה של מהם 
המשתנים המרכזיים המביאים לעליה בתחלואה – ניתן לנקוט 

בצעדים ממוקדים לבלימת העלייה. “סגר נדמה לרבים כפתרון 
אולטימטיבי לבלימת העלייה במספר חולי הקורונה”, מוסיפים 

החוקרים. “בשונה מההערכה האינטואיטיבית, דווקא התבססות 
על מודל מתמטי מוכח, עשויה לשמש את מקבלי ההחלטות 

בקביעת מדיניות שמטרתה לבלום את המגפה ולמגרה”.

אלקטרה מוצרי צריכה וקונצרן 
Bosch יקימו פארק טכנולוגי 

למערכות אקלים בישראל
בפארק יוקם מפעל למערכות מיזוג שמבוססות על טכנולוגיה 
ירוקה תחום שבו נחשבת אלקטרה לאחת החברות המובילות 

בארץ ובעולם

חברת אלקטרה מוצרי צריכה )אמ”צ( וקונצרן Bosch סיכמו 
על שיתוף פעולה אסטרטגי במסגרתו יוקם פארק טכנולוגי 

מסיר הכתמים הטוב בישראל!

נכנסים לחג הסוכות עם סנו 
מקסימה: ג’ל הכביסה היעיל ביותר

תכנית חיסכון בדקה ומצאה: ג’ל הכביסה של סנו מקסימה 
במקום הראשון במבחן הסרת כתמים

חג הסוכות בפתח וכולנו רוצים להיכנס לחג בבגדים מצוחצחים 
ונקיים ללא כתמים: עם ג’ל הכביסה של סנו מקסימה, שנבחר 
במקום הראשון במבחן הסרת כתמים והוכרז כמסיר הכתמים 

הטוב והיעיל בישראל, תעשו את זה נכון.

צוות “תוכנית חיסכון” בדק איזה ג’ל כביסה היעיל ביותר בהסרת 

חדש מסנו:

מרכך כביסה סנו מקסימה 
"מומנטס אוף ג'וי" 

במיוחד לחג הסוכות: מרכך כביסה מרוכז ועוצמתי בניחוח 
שנשאר לאורך זמן

אין כמו להיכנס לחג עם הניחוח 
הרענן של "מקסימה ממונטס אוף 

ג'וי": חברת סנו, החברה הישראלית 
המובילה את קטגוריית מרככי 

הכביסה בישראל, מציגה את המרכך 
החדש בניחוח רענן ועוצמתי!

מרכך הכביסה "מקסימה - מומנטס 
 ,)"Moments of JOY"( "אוף ג'וי

פותח בהשראת חופשת קיץ שמחה 
ומשלב ניחוחות של מי נחל צלולים, 
ניצני פריחה ורודה עם נגיעות ליים. 
סנו מקסימה JOY עוצמתי ביותר, 

מותיר את הכביסה נעימה ורכה, 
בניחוח רענן . המוצר מגיע באריזה 

מעוצבת, פרחונית וססגונית.

מרככי הכביסה של סנו מקסימה שומרים על הבגדים ומקלים 
על הגיהוץ. 

1 ליטר מ"ל באריזה.

להשיג ברשתות השיווק.

רכיבים:

 כוס ורבע קמח תופח מנופה )175 גרם(
 2 כפות גדושות סוכר

 גביע יוגורט מולר נטורל  1.7% או 2.8% )200 גרם(
 יחידה 1 ביצה

 כפית תמצית וניל
 קורט מלח

 שמן קנולה לטיגון
מרכיבי המילוי והקישוט:

גביע יוגורט מולר פרופ )בכל טעם לבחירה(

אבקת סוכר לקישוט

אופן ההכנה:

1. מערבבים את כל החומרים מלבד השמן בקערה לפי הסדר 
בו הם רשומים עד לקבלת בלילה חלקה

2. מחממים סיר עם שמן עד לגובה 2/3

3. כשהשמן חם )170-180 מעלות( לוקחים מהבלילה 
ומניחים בשמן בעזרת כף עמוקה משומנת במהירות ובבת 

אחת

4. מנמיכים את האש ומטגנים משני הצדדים במשך 6-7 
דקות עד להזהבה

5. מניחים על נייר סופג ומצננים מעט

אופן הכנת המילוי :

1. מערבבים את המולר פרופ ומעבירים לשקית זילוף/מזרק 
למילוי, וממלאים את הסופגנייה

2. מפזרים אבקת סוכר ומגישים.

בתאבון!

שף ברק חי חורש והמחלקה הקולינרית של ‘החברה המרכזית’

סופגניות יוגורט במילוי מולר פרופ בטעמים

רכיבים:

 כוס קמח לבן מנופה
 2 כפות סוכר

 כפית אבקת אפייה
 כפית סודה לשתייה

 גביע מולר פרוט תות 0.9%
 ביצה

  25גרם חמאה מומסת
 לטיגון :

שמן קנולה לטיגון

אופן ההכנה:

מערבבים עם מטרפה היטב בקערה את מרכיבי הפנקייק 
היבשים ולאחר מכן מוסיפים את שאר המרכיבים למעט 

השמן עד לקבלת בלילה חלקה.

מחממים במחבת טפלון מעט שמן לחום בינוני ויוצקים מן 

הבלילה למחבת החמה

ממתינים עד להיווצרות בועות בצידו העליון של הפנקייק, 
לאחר מכן הופכים לצידו השני למשך עוד כחצי דקה 

ומוציאים.

בתאבון!

שף ברק חי חורש והמחלקה הקולינרית של 'החברה המרכזית'

נהנים מהטבע עם פנקייק מולר פרופ תות
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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



דירות 
למכירה

ו’ תשרי- ז’ תשרי תשפ”ב
12/09/2021-13/09/2021

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(_____________________________________________

 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

אלעד

 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(_____________________________________________

 בעל דירה? נמכור את 
דירתך ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)31-40(תיווך צור 03-6701920

 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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

בני ברק

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

_____________________________________________)36-39ל(מיידי 052-2437292

פתח תקווה
 למכירה ברחוב אנה פרנק, 
דירה גדולה, יש מרפסת סוכה, 
בניין 4 קומות, מעלית וחניה, 
דירה אחת בקומה יהודה הס 

050-3003455)38-41(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

 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

 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(_____________________________________________

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

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

1-1.5 חדרים
 דירת חדר, מרוהטת + 

מזגן, מכונת כביסה, ופריג'ידר, 
ליחיד/ה, ברחוב קהילות יעקב, 

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

 מעוניינים לקנות בית 
פרטי עם גינה באזור בני ברק 

_____________________________________________)37-38ח(סיגל 053-4224340

 ברמת אלחנן, כ- 2 
חדרים, קומה ג', משופצת, 

סוכה, דוד"ש, ממוזגת, 
מאווררת, אפשרות לגנרטור

_____________________________________________)35-38ל(054-8413233

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(_____________________________________________

בני ברק

 3 חד', בשמעיה, 
מושקעת, משופצת, כ- 91 

מ"ר + מרפסת סוכה 13 
מ"ר, 2 מעליות, חניה, לל"ת 

_____________________________________________)38-41ש(052-6137111

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

_____________________________________________)38-38(נכסים" 055-6789653

 באזור נויפלד 5 חדרים, 
125 מ"ר, קומה ב' + 

חדר עבודה בקומת 
קרקע, משופצת, 

2,050,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)38-38(_____________________________________________

 מפוארת יוקרתית ויחודית, 
באיזור השלושה 6 חדרים, כ- 

250, קומה ה', גג 143, מעלית 
ו- 2 חניות, 4,700,000 בלעדי 
_____________________________________________)38-38(נדל"ן השקעות 050-4130093

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

1 + יחידה 35 מטר, 3 כיווני 
אוויר "פנחס נכסים"

055-6789653)38-38(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)38-38(נכסים" 055-6789653

 בלעדי 4 ח', 100 מטר, 
בשיכון ה' + התרי בנייה לעוד 
100 מטר + תוכנית למעלית, 

2,750,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בשדרות איינשטיין 
4 חד' + מרפסות, 

בבניין חדש ומפואר! 
ב- 1,820,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)38-38(נכסים 050-4177750

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

_____________________________________________)38-38(נכסים" 055-6789653

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

וחניה, 2,050,000 "פנחס 
_____________________________________________)38-38(נכסים" 055-6789653

לפרסום
03-6162228

 בפרדס כץ 3.5 חדרים, 
משופצת, מסודרת, קומה 4 
ללא, אופציה על הגג ובצד, 

1,550,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)38-38(השקעות 050-4130093

 בלעדי 3 ח' )במקור 4 
ח'(, בפ"כ מתחרדים, 75 

מטר, קומה א' + מעלית + 
חנייה בטאבו + סוכה גדולה, 
1,480,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)38-38(_____________________________________________

 מציאה, בדנגור 3 
חד' + אופציה ענקית 

+ חתימות לפינוי בינוי, 
ב- 1,390,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)38-38(נכסים 050-4177750

 בדנגור 3 חד', 70 מטר, 
קומה 2, אופציה גדולה, שכנים 
בנו, 1,440,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)38-38(_____________________________________________

 בארלוזורוב, ק"א, 
מרפסת שמש, משופצת, 

4 חד', מעלית וחניה, קרוב, 
1,850,000 ש"ח

_____________________________________________)38-38(050-6610501 סתיו

3-3.5 חדרים
 בסמילנסקי, ק"ב, 95 

מ"ר, משופצת, מושכרת ב- 
3,600 ש"ח, 1,520,000 ש"ח 

_____________________________________________)38-38(050-6610501 סתיו

4-4.5 חדרים

 להשכרה במנחם בגין 
4 חד', קומה ראשונה, 
משופצת מהיסוד, 90 

מטר, 4,600 )גמיש( 
"פנחס נכסים"
055-6789653)38-38(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח', ברחוב הרצל, 
קומה ב', חזית + מעלית + 

חנייה, 4,500 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בבילו, 2.5, מרווחת 
ונהדרת, ממוזגת ומרוהטת, 

נוחה גם למבוגרים
_____________________________________________)38-39ל(050-4192808

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מבנים

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(_____________________________________________

מגרשים
 קניה ומכירה, אדמות 

חקלאיות, בכל הארץ, 
במחירים הגונים
052-2457617)34-07/2022(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

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

 מחפש חנות/ משרד 
בבני ברק? אנחנו כאן 

בשבילך תיווך דורון
054-4980159)38-38(_____________________________________________

 משרד 50 מ"ר, בגן וורשא, 
במחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)38-38(_____________________________________________

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

054-4980159)38-38(_____________________________________________

משרדים

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

 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

 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

 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

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

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

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

 דירה באבני נזר, 
קומה נוחה, עם מעלית, 

120 מטר, 4 חדרים + 
מטבח גדול, 3 כיווני אויר, 

מרפסת סוכה, חנייה 
_____________________________________________)37-40ש(052-7153475

טבריה
 סוויטות נופש 

מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת, מתאים 

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

חצור הגלילית 
 צימר מקסים בצפון, 

סוכה כשרה למהדרין, בריכה 
מפנקת וחצר גדולה

058-3223320)38-39(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 4 חד', בראשונים, מרווחת, 
יפה וממוזגת, מעלית, שרותים 

כפולים, מיידי, לתקופה 
_____________________________________________)38-39(ממושכת 052-7117548

 3 חדרים, במינץ, מרווחת, 
ממוזגת + מעלית, מיידי, 

לתקופה ממושכת 
052-7117548)38-39(_____________________________________________



ו’ תשרי- ז’ תשרי תשפ”ב   212/09/2021-13/09/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

03-6162228

גמר חתימה טובה
שנת אושר ושלווה. שנת בריאות ופרנסה. שנה של גאולה שלמה.

תכתבו ותחתמו לחיים טובים.

לכל לקוחותינו
 קוראינו ולכל עמך בית ישראל

 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

 "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 

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/2022ש(וחדר אוכל. 054-6987257

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

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

 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(

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

מכוניות

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה 052-4714818
_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

לפרסום
03-6162228

 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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)37-40ש(קרליבאך 052-7153475

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

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

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 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

ייעוץ והכוונה
 קו ייעוץ ועזרה לנערות 

מרקע חרדי, בשעות 
21:00-23:00

053-4141591 ניתן 
להשאיר הודעה בשאר 

_____________________________________________)35-38(שעות היום

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

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

מוצרים 
ושירותים

 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

גמחים
 להשתתפות בקו הצניעות 
073-383-4050, סיסמה 2448 

_____________________________________________)35-38(סולמית, שלוחה 5

מחשבים
 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

 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

השבת 
אבידה

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

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

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

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

 אבד נגן סאנדיסק שחור 
וצהוב הדגם הישן בבני ברק 

_____________________________________________)37-38ח(טל': 053-3103209

 נאבד עגיל זהב של אישה 
בתאריך י"ד אלול בבני ברק 

_____________________________________________)38-39ח(050-4105312

 ב"ה כבר זכינו להיות 
שותפים בהחזרת מאות זוגות 
תפילין, אבל עדיין בידינו מאגר 

של מאבדי ומוצאי תפילין, 
שלא הצלחנו לאתר, ולכן 

מבקשים ממי שאיבד או מצא 
תפילין בתקופה האחרונה 
לפנות אלינו - לששי קרקו 
בטלפון 054-4467877 או 

k0544467877@gmail.com 38-39ח(במייל(_____________________________________________

שיפוצים

יד שניה 
קונים

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

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

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

_____________________________________________)37-38ח(מפרשים מוסר( 053-3133509

 דרושה עריסה לתינוק 
עבור משפחה נזקקת 

בירושלים עד 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)37-38ח(052-7197544

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)38-39ח(ומפרשים 054-7432035

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)38-39ח(052-3595314

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

_____________________________________________)38-39ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)38-39ח(ילדים 050-6651365

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)38-39ח(סימלי 052-3595314

 לישיבה חדשה בב"ב 
דרושים מזגנים ארונות 

)לפנימיה( סטנדרים כסאות 
מכונת ייבוש סירים

_____________________________________________)38-39ח(053-3133509

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 דרוש שנאי 6V למכונת 
חישוב במצב תקין

_____________________________________________)37-38ח(050-5343924

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)37-38ח(בתחום 052-7396092

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

מסלסל שיער ומוברש, 
מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

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

 שואב אבק הובר תקין 80 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 400 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-3463482

 בהזדמנות הליכון חשמלי 
במצב חדש פונקציות עדכניות 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 053-3118229

 למכירה שואב אבק חזק 
_____________________________________________)38-39ח(110 ש"ח בלבד 052-5737813

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 055-6651237

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-3558949

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)38-39ח(054-7432035

 למכירה מסך למחשב 
לכל מטרה במצב מצוין 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש' פלא': 055-9178123

 מיחם מים לפלטה 40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7676856

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

_____________________________________________)38-39ח(054-8491154

 מזגן תדיראן עילי 
קומפקטי 1 כ"ס + צנרת 

מתכת 3.5 מ' מפורק מהקיר 
רק 450 ש"ח במקום 550 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-8412976 ב"ב

 מטען למכונת גילוח 
פיליפס 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 מקרן USB נייד עם חיבור 
למחשב רק 95 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 מחשב נייח עם זכרון 4 
_____________________________________________)38-39ח(גיגה 500 ש"ח 053-3155415

 מברשת שיניים חשמלית 
_____________________________________________)38-39ח(חדשה 20 ש"ח 054-4273857

 מסחטת פירות גזר 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 משאבה לניפוח גלגלים 
_____________________________________________)38-39ח(10 ש"ח 054-4273857

 מכונת גילוח ותספורות 
_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח 054-4273857

 מקדחה חשמלית 150 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 מקרר אמקור XL ב- 400 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 קנווד מעבד מזון 70 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 80 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 כיריים לקמפינג 3 להבות 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח 054-4273857

 מגהץ אקאי כחדש 50 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מלחם בדיל מקצועי 50 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 טוסטר 20 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 גק לרכב 25-50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מגהץ קיטור 100 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 מיכל מים חמים לשבת 
_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 מפזר חום לבית 25 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)37-38ח(שקלים 052-3595314

 למכירה טוסטר חדש 
באריזה אחריות לשנה 40 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(054-8481830 ירושלים

 למכירה סלילים גדולים 
לטייפ 20 ש"ח כ"א מלאים 

בשירים וקונצרטים רבים 
ובשפות שונות 050-6688160 

_____________________________________________)37-38ח(שמואל

 למכירה טייפ סלילים 
גדולים של חברת אקאי 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-6688160 שמואל

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)37-38ח(054-7432035

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

_____________________________________________)37-38ח(052-7600336

 למכירה אוזניות בלוטוס 
חדשות דגם אייר פודס אפל 

ב- 50 ש"ח בלבד!!
_____________________________________________)37-38ח(055-6758075

 מסך למחשב במצב מצוין 
24 אינץ חברת PILOT ב- 

_____________________________________________)37-38ח(250 ש' 055-9178123

 מזגן תדיראן עילי 
קומפקטי 1 כ"ס + צנרת 

מתכת 3.5 מ' מפורק מהקיר 
רק 450 ש"ח במקום 550 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-8412976 ב"ב

 בהזדמנות!!! מחשב נייד 
היה בשימוש מועט 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3346080

 תנור סאוטר 2 תאים 4 
להבות 8 שנים 500 בב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(054-8548433

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)33-25/2022ש(053-3226630
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 כורסא + הדום בצבע חום 
_____________________________________________)37-38ח(150 052-8958197

 שולחן סלון מזכוכית אורך 
110 רוחב 60 גובה 40 200 

_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 סלון 2+3 דמוי עור במצב 
_____________________________________________)37-38ח(טוב 400 ש"ח 052-8958197

 ארון הזזה בצבע עץ גובה 
240 רוחב 160 עומק 50 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-8958197

 ארון נעליים בצבע לבן 2 
מדפים 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 שידה מעץ מלא 5 מגירות 
גובה 1.20 רוחב 55 עומק 44 

_____________________________________________)37-38ח(450 052-8958197

 מיטה וחצי במצב מצויין 
רוחב 1.20/2.00 450 

_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 ספה בודדת במצב מצוין 
צבע מקורי 150 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(050-4166201

 סטנדר בניחוח של פעם 
_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח ב"ב 050-4166201

 כסאות חדשים דמוי עור 
אפור כהה נקנו בטעות ב- 570 

ש"ח לפני חודש 220 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-6140800

 למכירה שולחן עץ פינת 
_____________________________________________)37-38ח(אוכל 500 ש"ח 052-6140800

 מיטת ילדים מעץ מלא 
במצב מצוין ב- 450 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7619852

 למכירה שולחן כתיבה לבן 
+ כסא וידיות 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

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

_____________________________________________)38-39ח(03-6199806

 כסאות משרד 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מנורות 24V ב- 3 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 פלורוסנטים 20 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(כולל גוף 054-4273857

 שולחנות לסוכה 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מנורת זרוע לסופרים 40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

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

 קולט אדים של לוינט 200 
_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 נברשות/תאורה 100 
_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 מאוורר עמוד בלו סטאר 
עוצמתי במיוחד כחדש 180 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7623377

 מאוורר חדש לתקרה 
באריזה 4 כנפיים 150 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-2786557 בפתח תקוה

 מזגן חלון אלקטרה 500 
_____________________________________________)37-38ח(שקלים 052-3595314

תינוקות

כללי

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

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

 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

 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(_____________________________________________

 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

 למכירה! מיידי! בב"ב, 
תכולת בית! כג' ארונות, 

בגדי ערב, חדר שינה, 
מזנון, מדיח, מטפחות, 

וכ', במחיר עלות
052-4668429)35-36(_____________________________________________

 מטרנה אקסטרה קאר 
מהדרין שלב 3 תוקף 11/22 

_____________________________________________)37-38ח(ב- 43 ש"ח בב"ב 03-6038281

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית 150 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

 משאבת חלב רלבוב 
דו"צ חשמלית 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 פגוש לעגלת תאומים 50 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3245685

 משחק לתינוק לעגלה 
_____________________________________________)38-39ח(קשת 60 ש"ח 058-3245685

 משאבת אוונט ידנית 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח כחדשה! 058-3245685

 עגלת בוגבו קמיליון צבע 
בז' רק 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 מנשא לתינוק מגיל חצי 
_____________________________________________)38-39ח(שנה 50 ש"ח 053-3155415

 כסא אוכל כולל מגש של 
איקאה 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 מגן למיטת תינוק או 
מיטת מעבר מיקי 30 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

   למכירה מכשיר מדידת 
לחץ דם + חיתולים למבוגרים 
+ מכשיר אדים קרים 80 ש"ח 

+ מעבד מזון כמו חדש 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה עגלת טיולון 
ציקו שחורה איכותית כולל 
גג צל מלא 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 למכירה עגלת אמבטיה + 
טיולון איכותית צבע ירוק זוהר 

+ שחור ציפוצולו 400 ש"ח 
בלבד איכותי כולל צמיגי אויר 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מיטת מעבר 100 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-5708636

 לול קמפינג 100 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-5708636

 טיולון גוי פאקט 500 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-5708636

 גיליונות מרווה לצמא 
מתשע"ה עד תשע"ח כחדשים 

_____________________________________________)37-38ח(240 ש"ח 050-6287094

 למכירה צמיד פנדורה 
כסף 925 חדש ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3150790

 חגז חדש באריזה 300 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4166201

 תרנגולים לבנים מסוג 
ברמה ב- 80 ש"ח ל- 1 יונים 

_____________________________________________)37-38ח(ב- 30 ש"ח ל- 1 08-9765927

 למכירה אופני ראלי 
פעלולים ב- 300 ש"ח במצב 

נהדר + אופני ילדים 130 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(054-2819921

 כיריים גז 3 להבות חדש 
באריזה 150 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)37-38ח(תקוה 052-2786557

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 גיפ ממונע לילד במצב 
חדש + נגרר בבני ברק 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-8457681

 למכירה כפכף נעלי בית 
סגור גברים/נשים טבע נאות 
מידה 42 חדש באריזה 350 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7116853

 2 יח' סורגי בטן מידות 
1/120 1/1 מ' 500 ש"ח כולל 

_____________________________________________)37-38ח(התקנה 052-7116853

 למכירה אופני הרים 25 
אדום שחור כחול כ"א 350 

ש"ח מתאים לנערים מגיל 10 
_____________________________________________)37-38ח(054-2819921

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 054-8415306

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

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4129179

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

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(050-4176661

 2 גלילי דשא סינטטי 
איכותי בזול אפשר לפי מטר 
_____________________________________________)37-38ח(33 ש"ח למטר 03-8000024

 מוט מתח כושר ומכשירי 
_____________________________________________)38-39ח(כושר 50 ש"ח 054-4273857

 כלי בית סירים ומחבתות 
_____________________________________________)38-39ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 מתקן חדש לתליית מסך 
_____________________________________________)38-39ח(מחשב 30 ש"ח 054-4273857

 דיסק לחיתוך ברזל 5 200 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סולמות 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 בלוני גז 250 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לבית ולגינה 
_____________________________________________)38-39ח(20 ש"ח 054-4273857

 מנשא לאופניים 100 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(גמיש 054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 תפילין בהמה דקה 500 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 מיכל ריסוס קטן 30 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 כבל מאריך בכל הגדלים 5 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 נעלי הרים מידה 41-45 
_____________________________________________)38-39ח(20-50 ש"ח 054-4273857

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
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28  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

 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

 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

 עגלה לתינוק ברייטקס 
טיולון ושכיבה מיטת אמבטיה 
משוכללת כחדשה 499 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(טל': 050-4171008

 משאבת חלב מדלה 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב ידנית 
_____________________________________________)38-39ח(חדשה 50 ש"ח 058-3245685

 בקבוקים ומוצצים חדשים 
_____________________________________________)38-39ח(5 ש"ח כ"א 058-3245685

 עגלת בייבי גוגר תאומים 
_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח 058-3245685

 ניילון לגשם לעגלה 10 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3245685

 מזרן לעגלה חדש 30 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 מנשא לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 עגלת תינוק כחדשה 
עגלה + טיולון גוי 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 משאבת חלב מדלה 
סואינג 300 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 משאבת חלב טומי חדשה 
_____________________________________________)38-39ח(דו"צ 350 ש"ח 058-3245685

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)38-39ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(03-6199806 בערב

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי שניהם ב- 20 

_____________________________________________)38-39ח(שקל 054-3177932

 כיריים בילדאין 4 להבות 
סאוטר שחור תקינות 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 100 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 סכך קלוע לסוכה כחדש 
1.60/3 נזר הקודש 70 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(03-5700672

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 10 שקל 

_____________________________________________)38-39ח(055-6768157

 רגליות לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)38-39ח(30 שקל 055-6768157

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)38-39ח(לרפידות דיסק 055-6768157

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים 100 
ש"ח דניאל 050-5291073 

_____________________________________________)38-39ח(אבנר 050-3337530

 גגון אלומיניום מרובע חדש 
_____________________________________________)38-39ח(לרכב 350 ש"ח 053-3121020

 ציליה חדשה 4*3 + 
טבעות קשירה צבע קרם 180 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר לא 
חשמלי 180 ש"ח + מעצורים 

_____________________________________________)38-39ח(053-3121020

 למכירה שואב אבק ידני + 
כסא אוכל לתינוק + אמבטיה 

עם מעמד + סלקל + כסא 
רכב + מדפסת הזרקת דיו 90 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח כל פריט 052-5737813

 למכירה כובע מגבעת 
פנתר מצב מעולה 100 ש"ח 

+ מעבד מזון איכותי 110 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד 052-5737813

ABS  למזדה 3 משופץ 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 050-4960603

ABS  לטויוטה משופץ 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 050-4960603

 למכירה תכולת בית כולל 
עגלת שוק ברזל 90 ש"ח 

בלבד + קומודה 220 ש"ח + 
טיולון + מזוודות 90 ש"ח + 
מדפסת סורק 140 ש"ח + 
שידה 160 ש"ח עץ מלא + 

מפזר חום + אופניים תקינות 
+ מסך מחשב 90 ש"ח + 

מגהץ אדים 140 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 זוג תוכונים + כלוב + 
כלוב הטלה בני חצי שנה 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-8508966

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

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(050-4176661

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

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 050-4129179

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)38-39ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בירושלים 054-8415306

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופניים 

חשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)38-39ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)38-39ח(054-3177932

 גלגל 14 קידמי 10 שקל 
אחורי 20 שקל גלגל 16 אינץ 
_____________________________________________)38-39ח(אחורי 20 שקל 054-3177932

 סקייטבורד 20 שקל 
אופני ילדים 40 שקל 20 אינץ 

_____________________________________________)38-39ח(054-3177932

 שק שינה בוגבו 100 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(שחור חדש 058-3245685

 קלמרים חדשים 10 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(כ"א 058-3245685

 HP תיק למחשב נייד 
_____________________________________________)38-39ח(חדש 50 ש"ח 058-3245685

 מגבעת ברון כובעים מידה 
54 במצב חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 משחק חוליה בשורה עם 
12 לוחות רק 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 נעלי בית פתוחות מורן 
חדשות רק 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 סנדלים שחורות חדשות 
לילדים מידה 36 רק 40 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 ילקוט חד קרן עם עגלה 
מובנית קל גב כחדש 100 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3245685

 מחשב נייד מצויין 500 
ש"ח אפשרות בתוספת 

תוכנות 440GB טל':
_____________________________________________)38-39ח(052-7126359

 נגן MP3 טאצ' חברת 
דוקו 8 גיגה כולל בלוטוס 

כניסה לכרטיס רמקול חיצוני 
מובנה מגן 120 ש"ח טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8562463

 סט רפואות תימן ג' חלקים 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח טל': 054-8562463

 שולחן נגרות לילדים + 
פטיש מברג פלסטיק 55 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 XL קסדה למבוגר מידה 
_____________________________________________)38-39ח(ב- 40 ש"ח 053-3155415

 ילקוט צבע כחול ירוק 
לבנים קל גב 30 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7676856

 ז'קט צמר כחדש צבע 
אפור מידה 36-38 50 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7676856

 מגבעת לנערים 250 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 שעונים לגברים ונשים 
_____________________________________________)38-39ח(20-50 ש"ח 054-4273857

 ילקוט קל גב עפרונות 
+ קלמר תואם לבנים במצב 

_____________________________________________)38-39ח(כחדש 80 ש"ח 054-8485026

 נעליים לבנים מידה 35 
בצבע שחור חב' דקו חדשות 
_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח טל': 054-8485026

 משחקי קופסא לילדים 
במצב מצוין 20-30 ש"ח טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8485026

 אופני ילדים BMX מס' 
_____________________________________________)38-39ח(12 100 ש"ח 052-7676856

 ספר היסטוריה דברי 
בית שני לכיתה ו 20 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 מחברים וחומרי 
אינסטלציה 10-50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 וסט לבלוני גז 60 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 שק שינה 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 בתי תפילין בהמה גסה 
_____________________________________________)38-39ח(350 ש"ח 054-4273857

 תפילין בהמה דקה קטנות 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח 054-4273857

 מעיל צמר לאישה צבע 
_____________________________________________)38-39ח(שחור 70 ש"ח 053-3155415

 עיתונים לילדים קומיקס 
אביבים יתד שלנו 40 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 וואזה לשולחן גובה 30 
_____________________________________________)38-39ח(ס"מ 45 ש"ח 053-3155415

 פוך זוגי יחיד מתאים 
לבית הארחה/צימר 40 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 משחק הרכבה לילדים 
דומה קליקס 60 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 מסננת נירוסטה גדולה 
_____________________________________________)38-39ח(מאוד 25 ש"ח 053-3155415

 תלת אופן חזק לילדים 
_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח 053-3155415

 סט מצעים זוגי חדש 
באריזה כיתן 350 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 ערכה לחנוכה 44 כוסיות 
פלסטיק ללא שמן 25 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 ספר ילדותנו לכיתה ד 15 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 053-3155415
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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

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

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

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

92

37

44

90

cv.labor1@gmail.com
לפרטים: 053-3125662

אנחנו מגייסים!

קורות חיים יש לשלוח ל:
dorins@hcsra.co.il 

Best invest רפרנטים/ות פוליסות
 להפקת פוליסות, פדיונות 
ושינויים בפוליסות חיסכון. 

העבודה בחולון      שעות גמישות 
מתאים לאימהות     הטבות בחגים 

קליטה כעובד מהיום הראשון
כרטיס סיבוס

 ותנאים מעולים למתאימים.
בצירוף מספר משרה 2097

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)34-35ל(או בבתים 055-5527391

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

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 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(_____________________________________________

 דרושים עובדים/ות 
לרשת בתחום המזון, 

תנאים טובים, משמרות 
_____________________________________________)33-36ל(052-7582183

 לרשת גנים בפתח 
תקווה דרושה גננת + 

נסיון, ל- 3 חודשים, 
אופציה לקידום,
קו"ח לוואצאפ'-

050-7877853 או מייל-
az28063253@gmail.com)34-37ש(_____________________________________________

 המבורגר ברוס רהיטים 
בפתח תקווה מחפשים 
אנשי מכירות, אופציה 

לחצי/משרה מלאה, 
בסיס + אחוזים, פרטים 

_____________________________________________)35-38ש(בטל'- 054-7560776

 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

 דרוש עובד אחראי למזנון 
חלבי בבני ברק, לשעות 

12:00-19:00 ו- 19:00-24:00 
_____________________________________________)35-38(לפרטים: 052-7382238

 למעון דתי בפ"ת, דרושה 
מידית, מטפלת בעלת ניסיון, 

למשרה מלאה 052-8226582 
_____________________________________________)37-40ל(052-8530061 

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)20-43ש(052-7623142

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

אנו נכוון אותו 
למסגרת תומכת 
ותואמת העונה 

לצרכי הנער

בנכם

לחזור לישיבה?

053-7939622

אינו מעוניין

 גננת אחראית לצהרון 
בת"א, משרה קבועה, קו"ח: 
mail:6307420@gmail.com)38-39(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק, 
מטפלות לתינוקיה לאחר 

החגים, למשרה קבועה או 
_____________________________________________)38-39(למילוי מקום 052-7641817

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

תמורת עזרה מיכל 
_____________________________________________)34-44ח(050-5952474

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד בתחום/טיפול לפי שעה 
_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 בחורי ישיבה לעבודה 
בכפרות, לאוטיזם, וגם 

מעוניינים לעבוד בארבעת 
_____________________________________________)38-39ל(המינים 052-7168717

 למעון חרדי בפ"ת 
דרושה מטפלת חמה 

ומסורה, לתינוקיה, 
תנאים מעולים!
_____________________________________________)38-41ל(053-5459071

 דרוש עובד חרוץ לנקיון 
בנינים 054-2421996 

_____________________________________________)38-41ש(052-4003742

 דרוש נהג לחלוקה 
ברמת אביב, שעות 

12:30 עד 04:00, רכב 
פרטי חובה, שכר טוב 

למתאימים
_____________________________________________)38-39ש(051-5797730 יניב

 מעוניין לעזור לקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)38-39ח(052-3595314

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
בטיפול במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)38-39ח(052-7396092

 מצבר 60 אמפר בשימוש 
ביתי מועט 380 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(055-6766201

 נעלי SAS כחדשות 
בקופסא מידה 8W דגם 

שרוכים קלאסי 490 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(058-3233170

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)37-38ח(058-3233170

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3187276 

 למכירה שובר על סך 300 
ש"ח בקפה קפה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3187276

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)37-38ח(052-7396092 

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)37-38ח(שקלים 052-7396092

 למכירה עגלה מנירוסטה 
4 מדפים כחדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(ברוך 052-8374783

 למכירה תוכי קווקאר 
האכלת יד מטובע 350 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7130731

 למכירה תוכי דררה 
האכלת יד לשעבר מטובע 150 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7130731

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)37-38ח(בפתח תקוה 052-2786557

 שובר לליבוביץ בשווי 
500 ש"ח במחיר 470 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-3285857

 מציאה אמיתית חדש 
באריזה משחק רגעי קסם 

לזוגיות מושלמת ב- 200 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(לפרטים 052-7630089

 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 

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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
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