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

"חברי הקואליציה 
לא מצליחים ליצור 

סדקים בתוכנו"
את השנה החולפת, ובעיקר את החודשים האחרונים, יעדיפו חברי הכנסת החרדים לשכוח • 

הבחירות החוזרות ונשנות, הקמת ממשלת השנאה בלעדיהם, סדרת הגזירות הכלכליות והרוחניות 
שכבר מאיימת עלינו והתקווה לשנה טובה יותר • חברי הכנסת יעקב ליצמן )אגודת ישראל(, יצחק 
פינדרוס )דגל התורה( ומיכאל מלכיאלי )ש"ס( מסכמים שנה ונערכים לשנה הבאה | עמ' 12-14

תכלה שנה וקללותיה: שלושה מחברי הכנסת החרדים נערכים לתשפ"ב

סקר חדש: הליכוד מתחזק, סער נמחק
סקר שביצע מכון סמית עבור 'גלי ישראל' מצביע על מגמות פוליטיות: 

הליכוד, כחול לבן, יש עתיד ורע"ם מתחזקים, יהדות התורה, ישראל ביתנו, 
הציונות הדתית ומר"צ, שומרים על כוחם, העבודה נחלשת ותקווה חדשה 

בראשות גדעון סער, לא עוברת את אחוז החסימה | עמ' 6

ח"כ ליצמן

ח"כ פידרוס

ח"כ מלכיאלי

"יש תחלואה סמויה נרחבת, 
שמטופלת באמצעות אשפוז בית"

בחלוקה למגזרים נראה שעיקר העלייה היא בציבור הכללי – זינוק של 45% ביחס 
לשבועות הקודמים. בציבור החרדי נרשמה עליה של 28%, בהשאלת מחוללי 

חמצן בשבוע האחרון. במגזר הערבי נרשמת יציבות בהשאלת ציוד נשימתי • ביד 
שרה מוחים על האמירה האומללה לפיה "קיבלנו החלטה להכיל חולים קשים 
ומתים במגיפה" ואומרים: "אנחנו אמונים על קדושת החיים בכל גיל" | עמ' 8

אחרי שנים של מצוקהב'יד שרה' מדווחים: זינוק בביקוש לציוד נשימתי בשבוע האחרון

ראש העיר 
הניח אבן פינה 
לאגף החדש 
בבית יעקב – 

רוטשילד
| עמ' 4
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לקוחות כללית מגיל 12 ומעלה, הנכם מוזמנים 
לבוא ולקבל את החיסון השלישי לקורונה 
במתחמי החיסונים הפרוסים ברחבי הארץ

אם חלפו 5 חודשים מיום קבלת החיסון השני
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בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

אחרי עשרות שנים של מצוקה: ראש העיר הניח אבן פינה לאגף החדש בבית יעקב – רוטשילד

במעמד ראשי ישיבת חברון: ראש העיר חנך בית 
כנסת מפואר לקהילת 'יוצאי חברון'

ראש העיר רמי גרינברג הודה לכל העוסקים במלאכה אמר: "בית הספר בית יעקב קיים במרכז העיר מזה עשרות שנים, ובמשך כל אותה תקופה ארוכה סבלו התלמידים מצפיפות, ולא זכו 
למענה שיסדיר באופן ראוי את המצב, אנחנו כאן היום מתחילים את בניית האגף הנוסף לבית הספר, אחרי משוכות רבות ומייגעות שעברנו והצלחנו להתגבר עליהם"

מעמד היסטורי התקיים השבוע בפתח תקווה. ראש העיר חנך את בית הכנסת החדש והמפואר של קהילת יוצאי חברון בשכונת גני הדר, במעמד ראשי ישיבת חברון, רבני העיר והקהילה. 
ראש הישיבות הרעיפו שבחים רבים על ראש העיר לאור עזרתו הרבה בהקמת בית הכנסת, שבמשך 25 שנה לא הצליחו לבנותו

מאת: אלי כהן

העיר  ראש  מצוקה,  של  רבות  שנים  אחרי 
מיוחד  פינה  אבן  הנחת  אירוע  ערך  גרינברג  רמי 
הספר  לבית  בונה  שהעירייה  חדש  לאגף  ומרגש 
'בית יעקב' – רוטשילד במרכז העיר. בטקס נכחו 
הנהלת בית הספר, בכירים בחינוך העצמאי והורי 

התלמידות.
מ-1,400  למעלה  כיום  המונה  הספר  בית 
לפיתוח  זכה  לא  עשורים  כמה  מזה  תלמידות, 
של  העצום  המספר  למרות  וזאת  ראויים,  ובינוי 
ובצפיפות  ירודים  בתנאים  שלומדות  התלמידות 
גרינברג  רמי  העיר  ראש  של  כניסתו  מאז  קשה. 
לתפקידו, החל להוביל מהלך מהפכני – לבניית 
נוסף  מבנה  והסדרת  הספר  בבית  חדש  אגף 

ומקביל עבור מאות בנות המוסד.
הכשירה  העירייה  החדש,  האגף  בניית  לצד 
מתחם ברחוב צה"ל המכיל 24 כיתות עבור כ-400 
מתלמידות המוסד, לצד פיתוח סביבתי המותאם 
לצרכי בית הספר. מבנה זה ישמש באופן זמני את 
בית הספר עד להשלמת בניית האגף החדש בבית 

יעקב ברחוב רוטשילד.

הורים שהשתתפו בטקס, ציינו את התרגשותם 
מהרחבת המוסד לאחר שנים של הזנחת המקום. 
"יש כאן חשיבה מחוץ לקופסה עבורנו ההורים 
לו אח  והתלמידים, באופן מעורר השראה שאין 
ורע", אמר אחד ההורים בטקס, וציין כי "כמעט 
התרגלנו למצב הזה שנמשך שנים ארוכות. באנו 
לכאן כדי להיווכח במו עיננו במהפך הזה שראש 
על  תודה  אסירי  פה  כולנו  אנחנו  עושה,  העיר 
המענה הכל כך לא מובן מאיליו, שנתן למצוקה 

שלנו".
העוסקים  לכל  הודה  גרינברג  רמי  העיר  ראש 
קיים  יעקב  בית  הספר  "בית  אמר:  במלאכה 
במרכז העיר מזה עשרות שנים, ובמשך כל אותה 
ולא  מצפיפות,  התלמידים  סבלו  ארוכה  תקופה 
זכו למענה שיסדיר באופן ראוי את המצב, אנחנו 
כאן היום מתחילים את בניית האגף הנוסף לבית 
שעברנו  ומייגעות  רבות  משוכות  אחרי  הספר, 
הצלחנו  שבסופם  עליהם,  להתגבר  והצלחנו 
להסדיר את כל הפרוצדורות מול הרשת הארצית 
פתח  לפיתוח  החברה  עם  יחד  יעקב.  בית  של 
בונים  אנחנו  תקווה,  פתח  עיריית  וצוות  תקווה, 
מקום  לילדות  לתת  נוסף  אגף  התלמידות  עבור 

ראוי ללמוד בו. 

הראשון  זה השלב  "כל  כי  הוסיף,  העיר  ראש 
בעשייה שלנו כאן, בשלב השני אנחנו מסדירים 
הילדסהיימר  סמינר  הספר.  לבית  נוסף  מבנה 
יעבור ששוכן היום בסמוך ברחוב סלומון יעבור 
יעקב  בית  ובית הספר  יותר,  למבנה אחר מרווח 

היסודי יתרחב גם למבנה של הסמינר. באופן כזה 
ניתן מענה אמיתי למצוקת התלמידות אחרי שנים 

שזה לא נעשה".
היום,  כאן  מתחילים  שאנחנו  לבניה  במקביל 
אנחנו מובילים בחודש הקרוב בנייה של אגף חדש 
בבית הספר בית יעקב בשכונת גני הדר, שפעל עד 
היום בתנאים של צפיפות קשה מבלי שניתן לכך 
תורה  בתלמוד  בנייה  התחלנו  בנוסף,  מענה.  כל 
הגנים  בתחום  מהפך  והובלנו  ישראל',  'שארית 
וייחודית  ייעודית  עירונית  גנים  רשת  כשהקמנו 
חנכנו  הלימודים  שנת  ובתחילת  החרדי,  למגזר 
להוביל  נמשיך  יחבוב.  ברחוב  חדשים  גנים   3
עשייה אמיתית בשטח, עבור המגזר החרדי כמו 
כלל המגזרים, וניתן מענה לצרכי כלל התושבים 

במסירות ומכל הלב".
לרשת  גרינברג  רמי  העיר  ראש  הודה  לסיום 
החינוך העצמאי ולמנכ"ל הרב אליעזר סורוצקין, 
לצוות הנהלת בית הספר ולמנהלת הגב' ויינגרטן, 
ולכל צוות העירייה הפועלים ללא ליאות לקידום 
החינוך  על  האחראי  חג'ג'  ערן  הללו:  הנושאים 
החרדי והדתי בעיר, אלעד לוין – יועץ ראש העיר 
בנושא חינוך ובינוי בתחומי חינוך, ולצוותי אגף 

השכונות, האירועים.

מאת: אלי כהן

שנים  עשרות  אחרי  תקווה:  בפתח  היסטוריה 
ללא מבנה קבע, קהילת חברון – גני הדר חנכה 
של  הנדיב  בסיועה  ומפואר  חדש  כנסת  בית 
גרינברג.  רמי  של  בראשותו  תקווה  פתח  עיריית 
הגר"ד  חברון,  ישיבת  ראשי  כיבדו  האירוע  את 
על  העיר  לראש  שהודו  חברוני,  והגר"י  כהן 
בגני  חברון  יוצאי  קהילות  של  לימינם  העמידה 
הדר ובמרכז העיר, ואף העניקו לו מזכרת הוקרה 
בעיר,  החרדי  הציבור  למען  פעלו  על  מיוחדת 

להרמת קרן התורה ולומדיה.
הוותיקה  הקהילה  הינה  חברון,  יוצאי  קהילת 
 25 בכל  זאת,  למרות  אך  הדר,  גני  בשכונת 
כנסת  בית  עבורם  נבנה  לא  האחרונות  השנים 
רמי  הנוכחי  העיר  של  כניסתו  מאז  וקבוע.  ראוי 
גרינברג לתפקידו, מצאה אצלו הקהילה וראשיה, 
ונפש  קשבת  אוזן  בעיר,  אחרות  קהילות  כמו 
כנסת  בית  להקמת  הנוגע  בכל  לסייע   – חפצה 
גדול ומפואר, כיאה לקהילה החשובה והוותיקה 

בשכונה.
מרגע  כי  בהתפעלות,  ציינו  הכנסת  בית  גבאי 

הכנסת  בית  בבניית  לסייע  העיר  ראש  שהחליט 
והונחה אבן הפינה, ועד לערב הנוכחי של חנוכת 
כי מדובר  ציינו  הבית, עברה פחות משנה... הם 
לה  דומה  שאין  עשייה  של  חדשים  בשיאים 

במקומות אחרים.
פתחו  הבית  חנוכת  של  המשמח  האירוע  את 
וריקודים את  ילדי השכונה שליוו בשירה  מאות 
ספרי התורה לאורך כל ציר מנחם בגין, כשדגלים 
חברון.  יוצאי  הכנסת  בית  היכל  לכיוון  בידיהם, 
ספרי התורה הוכנסו ע"י ראשי ישיבת חברון יחד 

עם רבה של בית הכנסת, הגאון רבי משה רוט.
לאחר מכן נערך מעמד קביעת המזוזות לבית 
הכנסת על ידי הרב אהרון לפידות, שבית הכנסת 
הונצח ע"י בנו הנגיד הרב דוד לפידות - לעילוי 

את  ע"ה.  לפידות  ריבה  הרבנית  אמם  נשמת 
רביץ  לייב  אריה  הרב  הנחה  החשוב  האירוע 

מקהילת חברון - מרכז העיר.
במהלך  בנאומו  הודה  כהן  הגר"ד  חברון  ר"י 
רמי  תקווה  פתח  עיריית  לראש  החגיגי,  מעמד 
גרינברג, על הירתמו לסייע לקהילה לאחר שנים 
גם  הכנסת.  בית  עבור  קבע  מבנה  ללא  רבות 
הגר"י חברוני מראשי ישיבת חברון ציין בדבריו 
לטובה את ראש העיר על עמידתו האיתנה לצד 
הציבור החרדי בעיר באופן כללי, ועל הסיעו הרב 
לקהילות 'יוצאי חברון' השונות ברחבי העיר בכל 

צרכיהם. 
גרינברג כובד אף הוא לשאת  ראש העיר רמי 
שנפלה  והזכות  החשיבות  על  ועמד  דברים, 

מעט  מקדש  בית  של  בבניינה  לסייע  בחלקו 
לתורה ותפילה. ראש העיר ציין את חשיבותן של 
ומאדירים  תורה  שמרבים  בעיר,  חברון  קהילות 
ראשי  קמו  נאומו  לאחר  העיר.  חלקי  בכל  אותה 
ישיבת חברון ולחצו בחום את ידו של ראש העיר 
למען  העשייה  על  רבים  שבחים  עליו  והרעיפו 

הכלל והפרט בעיר פתח תקווה.
לאחר מכן נשא דברים הרב רובין, אחד מגבאי 
את  בהרחבה  לציבור  וסיפר  החדש,  הכנסת  בית 
הכנסת,  בית  בניית  סביב  האירועים  השתלשלות 
גרינברג  רמי  העיר  ראש  של  הרב  סיועו  ועל 

בהקמת בית הכנסת יוצאי חברון – שירת ריבה.

אחרי 25 שנה ללא מבנה קבע

 ראש העיר בהנחת אבן הפינה בבית יעקב מרכז 

במעמד חנוכת ביהכנ"ס החדש של יוצאי חברון
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ד' תשרי תשפ"ב 610/9/21 בפתח-תקוה

סקר חדש: הליכוד 
מתחזק, סער נמחק

ראשי זק"א ישראל קיימו מפגש עם 
בכירי משרדי הביטחון והבריאות 

מאת: חיים רייך

סקר חדש שנערך בימים האחרונים ע"י מכון 
מגלה  ישראל',  'גלי  הרדיו  תחנת  עבור  סמית 

היו  הבחירות  אילו  כי 
רוב  היה  היום,  נערכות 
עם  יחד  הימין  לגוש 
של  'ימינה'  מפלגת 

נפתלי בנט.
מפלגת  הסקר  לפי 
לא  חדשה"  "תקווה 
אחוז  את  עוברת 
אף  על  החסימה, 
יו"ר  של  ההכרזה 
המפלגה שר המשפטים 
בקרוב  כי  סער  גדעון 

וכנס  חברים  מפקד  לקיים  המפלגה  צפויה 
פעילים.

היא  המנדטים  במס'  לעלות  שממשיכה  מי 
מנדטים,   33 בסקר  שמקבלת  הליכוד  מפלגת 
 3 של  ועליה  הקודם  מהסקר  מנדט  של  עליה 

מנדטים ממספר המנדטים הנוכחי. 

 18 עם  כוחה  על  שומרת  עתיד  יש  מפלגת 
מנדטים בסקר הנוכחי. מפלגת כחול לבן בראשו 
מנדטים  עשרה  הסקר  ע"פ  מקבלת  גנץ  תבני 
בגודלה  השלישית  למפלגה  הופכת  היא  ובכך 
ולראשונה  בישראל 
רב,  זמן  מזה 
השלישית  למפלגה 
הפוליטית  במערכת 
מנדטים  מספר  עם 
ש"ס  ספרתי.  דו 
כוחה  על  שומרת 
מנדטים  תשעה  עם 
ואילו יהדות התורה, 
הדתית  הציונות 
ביתנו  וישראל 
אחת  כל  מקבלות 

לפי הסקר שבעה מנדטים.
'ימינה'  את  למצוא  ניתן  הקטנות  במפלגות 
העבודה  גם  בלבד.  מנדטים  שישה  שמקבלת 
רע"ם  מנדטים.  שישה  אחת  כל  מקבלות  ומרצ 
בראשות מנסור עבאס עולה מעט ומקבלת לפי 

הסקר חמישה מנדטים.

מאת: יחיאל חן

בשל העלייה התלולה והמתמשכת בתחלואת 
הקורונה בישראל, נפגשו בכירי משרד הביטחון 
לדון  בכדי  ישראל  זק"א  ראשי  עם  והבריאות 
בהמשך שיתוף הפעולה שהביא להישגים רבים 

בתקופת גלי התחלואה הקודמים. 
ישראל  זק"א  בבית  שהתקיימה  בפגישה 
בראשות  הביטחון  משרד  בכירי  השתתפו 
רונן,  אמיר  דדון,  אבי  מנה"ר  וראש  הסמנכ"ל 
הרב  וכן  כבהה  מעאוויה  הבריאות  משרד  נציג 
הארגון  יו"ר  מורגנשטרן  ישראל  הורביץ,  חיים 

וחזי שבקס המנכ"ל. 
בעליה  הצדדים  דנו  הפגישה  במהלך 
בשבועות  בתחלואה  הקיימת  המשמעותית 
והניכרת  התלולה  בעליה  ובפרט  האחרונים, 
בימים  החרדי  הציבור  בקרב  בתחלואה 

האחרונים. 
של  המיעוטים  בני  יחידת  באמצעות  כידוע, 
התבצעו  ת"א,  זק"א  ובשיתוף  ישראל  זק"א 
בימי הקורונה איתורי שבת של חולים מאומתים 
שרשרת  את  לקטוע  במטרה  בידוד,  וחייבי 
עצמה  את  הוכיחה  אכן  והפעילות  ההדבקה, 

אותרו  רבים  כשאלפים  מהכלל,  יוצאת  בצורה 
וכך  זו,  פעילות  באמצעות  ובחגים  בשבתות 

נמנעה תחלואה רבה נוספת.  
בכירי משרד הביטחון קיבלו בפגישה סקירה 
הגדולה  הפעילות  על  ישראל  זק"א  מראשי 
בפני  השבת.  איתורי  נושא  בכל  שנעשית 
ודרכי  הממוחשבות  המערכות  הוצגו  הנוכחים 

העבודה של הארגון למטרה חשובה זו. 
של  הפעילות  כי  סיפרו  ישראל  זק"א  ראשי 
זק"א ישראל ואיתורי החולים היו מצפן בו יכלו 
לראות את הצפי לעלייה בתחלואה ואת הירידה. 
"היו שבתות בהם ראינו כיצד משפחות שלמות 
וידענו  מסוימים  באזורים  לבידוד  ונכנסו  חלו 
אזורים  אילו  הבריאות  למשרד  מידיית  לדווח 
גילאי  על  גם  בתחלואה.  עלייה  בהם  תהיה 
התחלואה באזורים השונים העברנו עדכון מידי 
שקיבלנו  המידע  לפי  הבריאות  למשרד  שבוע 
מכלל הקופות חולים ובכך ראו את האינדיקציה 

והתחזית הקרובה".
נציג משרד הבריאות מעאוויה כבהה הכביר 
בדבריו על חשיבות הפעילות של זק"א ישראל 
במגזר החרדי ועל היעילות הרבה של הפעילות 

לקטיעת שרשראות ההדבקה.

סקר שביצע מכון סמית עבור 'גלי ישראל' מצביע על מגמות פוליטיות: הליכוד, כחול לבן, יש 
עתיד ורע"ם מתחזקים, יהדות התורה, ישראל ביתנו, הציונות הדתית ומר"צ, שומרים על 
כוחם, העבודה נחלשת ותקווה חדשה בראשות גדעון סער, לא עוברת את אחוז החסימה

בפגישה שהתקיימה בבית זק"א ישראל השתתפו בכירי משרד הביטחון בראשות הסמנכ"ל 
וראש מנה"ר אבי דדון, אמיר רונן, נציג משרד הבריאות מעאוויה כבהה וכן הרב חיים הורביץ, 
ישראל מורגנשטרן יו"ר הארגון וחזי שבקס המנכ"ל  הועברה סקירה על הפעילות הגדולה 

שנעשית בכל נושא איתורי השבת ונדונה ההיערכות להמשך הפעילות בגל הנוכחי

בצל העלייה התלולה במספר המאומתים בציבור החרדי: 

 נעלם. סער  מתחזק. נתניהו
| צילומים: דוברות הכנסת

 ראשי זק"א ישראל פגישה 

ראובן יוסופוב
ראש המועצה הדתית

רמי גרינברג
ראש העיר
054-6733156

הרבנות הראשית
פתח תקוה

המועצה הדתית
פתח תקוה

של מורנו ורבנו מרא דאתרא

דרשת שבת שובה
שליט“אמיכה הלוי

הרה“ג 

בנושא:  תשובה ויום הכיפורים

תתקיים אי"ה 
בשבת קדש פרשת וילך ה' תשרי תשפ״ב

בבית הכנסת הגדול "בית יעקב"
רחוב חובבי ציון 37

תפילת מנחה בשעה 17:00 ולאחריה הדרשה

מקורות:
יומא פה ע"ב – פו ע"ב

רש"י ד"ה "חילול השם" "כגון אנא"
רי"ף דף ה ע"א-ע"ב מדפי הרי"ף
ר"ן שם ד"ה "חלוקי כפרה", "ג' הן"

רא"ש סי' יז
ק"נ שם אות ס

רמב"ם הל' תשובה פ"א ה"ג-ד
כס"מ שם

מנחת חינוך מצוה שסד אות כא ד"ה ובספר תוספת יוה"כ
תוספת יוה"כ עמ' קמט ד"ה עבר על ל"ת

עיין שם עמ' קנז (יומא פו ע"ב) ד"ה תניא היה רמי אומר
מנחת חינוך שם אות כב, אות יד

שאילתות קסז אות יד בהעמק שאלה
שערי תשובה שער ד אות ו, אות טז

רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה הל' י, יא
הררי קדם סי' מב אות ד

או"ח סי' נג סע' ד
מ"ב שם ס"ק טז

באר היטב שם אות ז
שו"ע או"ח קכח, לה, לז

רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ד
מנחת חינוך שם אות לה

יומא פו ע"ב
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ד' תשרי תשפ"ב 810/9/21 בפתח-תקוה

"יש תחלואה סמויה נרחבת, 
שמטופלת באמצעות אשפוז בית"

"קיימו דיון על הפגיעה בציבור החרדי ברפורמת הרב קו"

מאת: יוסף טולידנו

של  זינוק  הדלתא,  נגיף  התפשטות  בעקבות 
חמצן  מחוללי  של  ההשאלות  במספר   31%

בשבוע האחרון, ביחס לשבועות הקודמים.
המשך  של  לאפשרות  נערכים  שרה  ביד 
עיבוי  באמצעות  הקורונה,  בתחלואת  העלייה 
וכן  הארץ,  בכל  הסניפים   120 ב-  הציוד  מערך 
רופאים  באמצעות  הבית  אשפוז  מערך  תגבור 
בירושלים  המאושפזים  לבתי  שמגיעים  ואחיות 

ובסביבתה.
על רקע העלייה בתחלואת הקורונה, והעומס 
הכבד בחדרי המיון ובמחלקות הפנימיות בבתי 
בפניות  עליה  על  מדווחים  שרה  ביד  החולים, 
בשבוע האחרון, בבקשות לסיוע בציוד נשימתי.

עליה  נרשמה  הקודמים  השבועות  ל-3  ביחס 
המקבילה  לתקופה  וביחס  אחוזים,   31 של 
ביחס   .70% של  חד  בזינוק  מדובר  אשתקד 
לתקופה המקבילה בשנת 2019 )לפני הקורונה( 

מדובר בעליה חדה של 133%.
מספר  אשתקד  המקבילה  שבתקופה  יצויין 
מ-70%  ביותר  גבוה  היה  קשה  במצב  החולים 
בפועל  אולם  כיום,  המתאשפזים  על  ממספר 
ב-70%  גבוה  היום  המחוללים  השאלות  מספר 
מהשנה שעברה, מה שמעיד על תחלואה סמויה 

נרחבת, שמטופלת באמצעות אשפוז בית.
היא  העלייה  שעיקר  נראה  למגזרים  בחלוקה 
בציבור הכללי – זינוק של 45% ביחס לשבועות 
של  עליה  נרשמה  החרדי  בציבור  הקודמים. 
28%, בהשאלת מחוללי חמצן בשבוע האחרון. 
ציוד  בהשאלת  יציבות  נרשמת  הערבי  במגזר 

נשימתי.
ירושלים  לתושבי  מציעים  שרה  ביד  בנוסף, 
וסביבתה, אפשרות לאשפוז ביתי מלא, שמאפשר 
למחלימים להימנע מאשפוז מיותר בבית חולים, 
בבתי  המחלקות  מנהלי  של  הדיווחים  נוכח 
במיון  מלאה  ותפוסה  רב  עומס  על  החולים 
הביתי של  האשפוז  מערך  הפנימיות.  ומחלקות 
יד שרה שעובה בימים אלו, נותן שירות לכל מי 
קורונה(,  חולי  )כולל  בביתו  להחלים  שמעוניין 
מערך  ולקבל  הטבעית,  בסביבה  להתאשפז 

טיפולי שכולל רופאים ואחיות מנוסים.
הבידודים,  במספר  העלייה  בעקבות  כן,  כמו 

)שאינם  מבודדים  לטובת  מענה  לתת  הוחלט 
שרה  יד  של  ערב  במיון  לקורונה(  מאומתים 
בירושלים. צמוד לחדר המיון של יד שרה, נפתח 
סיוע  להעניק  שיאפשר  ומבודד,  נפרד  מתחם 
בידוד  לחייבי  דחופה  לרפואה  במרכז  רפואי 

הבאים  שאר  את  לסכן  מבלי  מאומתים,  שאינם 
מ-20  ליותר  שירות  לתת  ערוך  המרכז  למיון. 

אלף חייבי בידוד בירושלים רבתי.
הבדיקות  מערך  לפעול  ממשיך  במקביל 
התו  לטובת  המיון,  בחדר  לקורונה  המהירות 

הירוק.
משה כהן, מנכ"ל יד שרה: "בחודש האחרון 
ואנחנו  תחלואה,  גל  של  לאפשרות  נערכנו 
לכל  רפואי  וסיוע  נשימתי  ציוד  לספק  ערוכים 
העלייה  את  רואים  אנחנו  הרב  לצערנו  הפונים. 

בשבוע  החד  הזינוק  ואת  האחרונים  בשבועות 
בשנה  גם  ראינו  שלא  מספרים  עם  האחרון 
יותר  קיבלו  החולים  בתי  שאז  למרות  שעברה, 
בשעות  אתמול  רק  היום.  מאשר  קורונה  חולי 
דחופות  קריאות  קיבלנו  הלילה,  של  הקטנות 

חולי  למספר  וסייענו  הרפואי,  החירום  למוקד 
נשימתי  לציוד  בדחיפות  זקוקים  שהיו  קורונה 

מציל חיים".
לאנשים  קוראים  "אנו  כהן:  משה  אומר  עוד 
שלא לחשוש לקבל סיוע רפואי, על מנת לאפשר 
ולקבל  זקוקים,  הם  לו  הטיפול  את  לקבל  להם 
ציוד  באמצעות  שיידרש  הסיוע  כל  את  מאיתנו 
הארץ,  בכל  הרפואי  החירום  למוקד  בחיבור 
מערך  באמצעות  גם  והסביבה  ובירושלים 
האשפוז הביתי עם הרופאים והאחיות המסורים 

והמקצועיים".
האמירה  על  מוחים  שרה  ביד  במקביל, 
להכיל  החלטה  "קיבלנו  לפיה  האומללה 
אמונים  "אנחנו  במגיפה".  ומתים  קשים  חולים 
לציבור  וקוראים  גיל,  בכל  החיים  קדושת  על 
והנשימתי  הרפואי  בציוד  להיעזר  בישראל, 
כדי  הארץ,  ברחבי  שרה  יד  בסניפי  המושאל 
בטוחה  והחלמה  אשפוז  ולאפשר  חיים  להציל 

בבית", אומרים ביד שרה בתגובה.
על  הבריאות,  משרד  את  מברכים  שרה  ביד 
מנת  על  הביתי,  באשפוז  להשתמש  הכוונה 
על  מסוכן  ועומס  מיותרים  אשפוזים  למנוע 
בביקוש  העלייה  רקע  על  האשפוז.  מחלקות 
 120 בכל  נערכים  שרה  ביד  נשימתי,  לציוד 
בית  לאשפוז  ציוד  בהשאלה  לספק  הסניפים, 

וציוד נשימתי מציל חיים. 
אשפוז  מערך  את  הרחיבה  שרה  יד  בנוסף, 
הבית באזור ירושלים. המערך כולל: ביקור של 
בבית  מעבדה  בדיקות  וביצוע  ואחיות  רופאים 
הדמיה  בדיקות  לבצע  אפשרות  וכן  המחלים, 

במיון יד שרה. 
משה כהן, מנכ”ל יד שרה: “בגלים הקודמים 
של מגפת הקורונה סייענו ביד שרה לכ-28,000 
בכירי  בביתם.  בבטחה  להחלים  קורונה  חולי 
מערכת הבריאות הודו בפנינו, שבזכות המערך 
מה  מיותרים,  רבים  אשפוזים  נחסכו  שלנו, 
במקרים  לטפל  החולים  בתי  רופאי  את  שפינה 
המורכבים והקשים. ביד שרה אנו ערוכים לתת 
הרפואי  המערך  באמצעות  הפונים  לכל  מענה 
המתקדם שלנו והציוד המתקדם שעומד לרשות 

הפונים".

מאת: חיים רייך

כזכור בחוק ההסדרים החדש קבע שר האוצר 
צבור  ערך  הנחת  שתבוטל  ליברמן  אביגדור 
המעניקה לנוסעים 25 אחוז הנחה באופן קבוע. 
גליק  שי  בצלמו  מנכ"ל  ששלח  בהול  במכתב 
בין  נכתב  ביטון  מיכאל  הכלכלה  ועדת  ליו"ר 
היתר: "המהלך טומן בחובו אפליה ברורה בין 

ציבורים בישראל שכן מתמרץ את האפליקציות 
המועמדים  ברב-קו:  הפשוט  השימוש  פני  על 
שאינם  הציבורים  הם  לפגיעה  המידיים 
משתמשים בטלפונים חכמים ובאפליקציות כמו 
של  מוחלט  הרוב  כך,  והערבי.  החרדי  הציבור 
הקהל החרדי מסתמך על תחבורה ציבורית. לפי 
שיעור   - מדיניות  למחקרי  החרדי  המכון  נתוני 
על  קבוע  חודשי  סכום  המוציאים  הבית  משקי 
החרדית,  האוכלוסייה  בקרב  ציבורית  תחבורה 

אוכלוסייה  לקבוצות  ביחס  ביותר  הגבוה  הינו 
אחרות בישראל.

נדגיש ונאמר רוב מוחלט של  הציבור החרדי 
בטלפונים  איננו משתמש  חייו  מאורחות  כחלק 
ולכן  בהם  להשתמש  לעבור  עומד  ולא  חכמים 
באפליקציה.  לשימוש  לעבור  דרך  כל  לו  אין 
ואפליה  החרדי  בציבור  חמורה  בפגיעה  מדובר 
החי  קהל   של  ואמונתי  דתי  רקע  על  רק  לרעה 
קיצוני  באופן  נפגע  וכעת  מסוימת  חיים  בצורת 

וחריג בשל דבר זה.
ייתכן  "לא  מסר:  בצלמו  מנכ"ל  גליק  שי 
זו  דתי.  רקע  על  ויופלה  יפגע  החרדי  שהציבור 
ישראל  מדינת  ועל  הדת  בחופש  חמורה  פגיעה 
מעוניין  שאיננו  מי  עבור  הדרך  את  למצוא 
להשתמש בטלפון חכם. נמשיך להגן על זכויות 
הציבור החרדי לחיות כאורח חייו בלי להיפגע 

כלכלית".

בחלוקה למגזרים נראה שעיקר העלייה היא בציבור הכללי – זינוק של 45% ביחס לשבועות הקודמים. בציבור החרדי נרשמה עליה של 28%, בהשאלת מחוללי חמצן 
בשבוע האחרון. במגזר הערבי נרשמת יציבות בהשאלת ציוד נשימתי • ביד שרה מוחים על האמירה האומללה לפיה "קיבלנו החלטה להכיל חולים קשים ומתים 

במגיפה" ואומרים: "אנחנו אמונים על קדושת החיים בכל גיל"

מנכ"ל בצלמו שי גליק פנה ליו"ר ועדת הכלכלה ח"כ מיכאל ביטון: "המועמדים המידיים לפגיעה הם הציבורים שאינם משתמשים בטלפונים חכמים ובאפליקציות כמו הציבור החרדי והערבי. 
רוב מוחלט של הקהל החרדי מסתמך על תחבורה ציבורית. שיעור משקי הבית המוציאים סכום חודשי קבוע על תחבורה ציבורית בקרב האוכלוסייה החרדית, הינו הגבוה ביותר ביחס לקבוצות 

אוכלוסייה אחרות בישראל"

במערך ההשאלות של 'יד שרה' מדווחים: זינוק בביקוש לציוד נשימתי בשבוע האחרון

עליה של 70% משנה שעברה. מחוללי חמצן של יד שרה

מתנדבי 'יד שרה' מביאים את מחוללי החמצן עד לבית



לבירורים: 03-9052982 / 03-9113480

חל איסור מוחלט על מכירת
4 המינים במקומות לא מאושרים

על ידי אגף הפיקוח

רח' מנחם בגין 125 -
במתחם רחבת בית ספר פרי מגדים

 רח' מנחם בגין 81 -
ברחבת בית הכנסת זכור לאברהם

רח' חובבי ציון 37 -
רחבת החניה מאחורי בית הכנסת הגדול

רח' הרצל 7 –
בית ספר ברכת יעקב

רח' הנשיאים פינת רח' הלוי–
ברחבת בית הכנסת מונקאטש

רח' מנחם בגין 24 -
ברחבת בית הכנסת תהילת ה' 

 רח' גליצנשטיין (כפר גנים א') –
בית הכנסת משכן לישראל

תשפ"א 2021

בברכת שנה טובה
רמי גרינברג, ראש העיר

054-6733156

אגף הפיקוח הרב תכליתי

מוקדי
מכירת

ארבעת המינים

 20:00 - 08:00 | 19.9.21 – 17.9.21
18.9.21 - מוצ“ש | 23:00-20:30

20.9.21 - ערב חג סוכות | 08:00 - 14:00

! 
 
 

0546733156

 
 

     
   

  
06.09.2021  

08.09.2021   

  
15.09.2021  

19.09.2021   

  
20.09.2021   

28.09.2021    

  
20:00 – 16:00 ,9.9.21   

14:00 – 10:00  ,1011.9.21  
14:00 – 10:00  ,13.9.21  

14:00 – 10:00  ,1718.9  

    "
    

13:00 – 09:00  ,22.9.21  
, 20:00 – 16:00  ,23.9.21 

    – 18:00 
14:00 – 10:00  , 2425.9.21   

   
13:00  09:00 ,6.9.21  

16:00 – 09:00  ,78.9.21 
13:00  09:00 ,20.9.21  

16:00  09:00 ,2126.9.21  “
13:00  09:00 ,27.9.21  

16:00  09:00 ,2829.9.21 
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מאוחדת תפעיל לקראת יוה"כ 
מוקדים הלכתיים בשיתוף מורי הוראה 

ורופאים בכירים ברחבי הארץ
מאת: יחיאל חן

מאוחדת  נערכת  הכיפורים  יום  צום  לקראת 
ותפעיל מוקדים הלכתיים בשילוב מורי הוראה 

ומומחי רפואה, בריכוזים החרדיים בארץ.
ביום  רפואה  בנושאי  ההלכתיות  הסוגיות 
שנה  ומידי  ועצומים  רבים  הינם  הכיפורים 
הלכתיות  בשאלות  רבים  אנשים  נתקלים 
שנוגעות לעיתים בפיקוח נפש. השנה, השאלות 
מורכבות עוד יותר לאור תחלואת הקורונה, ועל 
לבין  הלכה  ומוראי  רבנים  בין  שילוב  נדרש  כן 
מומחי רפואה על מנת לבחון את הסוגיות בצורה 

מיטבית ולהעניק מענה מוסמך לשואלים.
הציבור מפעילה מאוחדת  על  להקל  מנת  על 
הוראה  ומורי  רבנים  בשילוב  הלכתיים  מוקדים 
ומומחי רפואה במגוון מקצועות על מנת להשיב 
והאפשרויות  לצום  בנוגע  והלכה  הוראה  דבר 

ההלכתיות הנדרשות.
מאוחדת  השנה  הרחיבה  הרב  הביקוש  בשל 
במרבית  יתקיימו  והן  ההלכתיים  המוקדים  את 
הריכוזיים החרדיים בארץ בשיתוף רבנים ומורי 
רופאים  יישבו  לצדם  כאשר  שם  ידועי  הוראה 

ואנשי מקצוע שילבנו את השאלות והסוגיות על 
בצורה  ההלכה  דבר  את  לשואלים  להשיב  מנת 

הברורה ביותר.
במיוחד  שיוקמו  למוקדים  יפנו  השואלים 
המקצועי  והרפואי  ההלכתי  המענה  את  ויקבלו 
רפואה  עניני  הרבנים  ילבנו  לבין  בין  ביותר. 
חולי  לב/  /חולי  ליולדות  הנוגעים   והלכה 
נשים  גבוה/  דם  /לחץ  כליות  סוכרת/  קורונה, 

בסיכון /ועוד.
יתקיים המוקד ההלכתי בשילוב בית  באלעד 
גרוסמן וד"ר  הגרש"ז  העיר  רב  של  ההוראה 
ייענו  במוקד   .2 טרפון  ר'  מרגליות  ברח'  יערן 
לשאלות הרפואיות ממרפאות מאוחדת באלעד. 
המוקד ההלכתי-רפואי יפעל בימים שני ז' תשרי 
]13/9[ בין השעות - 19:00-21:00  יום שלישי 

ח' תשרי ]14/9[ בין השעות - 17:00-20:00.
יינתן מענה טלפוני ע"י  בעיר מודיעין עילית 
וח'  ז'  התאריכים  ביו  מאוחדת.  ורופאי  רבנים 
ע"י  וכן  זיכרמן   רבי שראל  הרה"ג  ע"י  בתשרי 
אמסלם,  שמואל  הרה"ג  פוזן  שלמה  הרה"ג 
הרה"ג  ליוש,  ליפא  הרה"ג  קנר,  יהודה  הרה"ג 
אפרים רוטשילד, הרה"ג דוד טבק, הרה"ג ניסן 
והרה"ג  לוקסנבורג,  יצחק  הרה"ג  פרלמוטר 

מהמוקדים  בחלק  עולם.  מבוני  ברונר  שמעון 
סגן  מאיר  גולימסטוק  ד"ר  הרופאים  ישתתפו 
וד"ר  הישועה  במעייני  פנימית  מח'  מנהל 

יוסלסון.
בית ההוראה 'יביע אומר' ייתן מענה לשאלות 
הלכתיות בימים א'-ה' בין השעות 10:00 בבוקר 
ל-01:00 בלילה. ובימי שישי וערבי חג מהשעה 
שבתות  במוצאי  אחה"צ.   17:00 ועד   12:00
וחגים החל משעה לאחר צאת השבת עד 01:00 
02- ההוראה:  בית  של  הטלפון  מספר  בלילה. 

5875871
בראשות  שהתקיים  הרפואי-הלכתי  בכינוס 
הרבנים  השתתפו  בוטבול  אהרן  רבי  הגאון 
המשיבים של בית ההוראה ‘יביע אומר’ וליבנו 
יחד עם ד”ר דוד מורל, מומחה לרפואת משפחה 

במאוחדת את הסוגיות ההלכתיות  רפואיות.
בעיר ביתר, לשאלות ישיבו הרבנים הגאונים 
שליט"א: הגאון רבי משה דוד אדלר,הגאון רבי 

שלמה הלוי איצקוביץ
הגאון רבי ישראל ברזובסקי, הגאון רבי דוד 
רבי  הגאון  קוריץ,  מנחם  רבי  טהרני,  הגאון 
רופאי  בהשתתפות  שטיגליץ  שרגא  אברהם 
תשרי  ח'  שלישי  ביום  נשים  ורופאי  משפחה 

במרפאת    19:30-21:30 השעות  בין   )14/09(
02- ובטל:   1 ישראל  ישמח  רח'  התמרים 

5488700
בן  ברחוב  חפציבה  במרפאת  שמש  בבית 
איש חי 31 פועל מוקד מיוחד בהשתתפות רבני 
נתנאל ברנדסדופר, הגאון רבי  העיר הגאון רבי 
מרדכי  אריה  רבי  הגאון  וייס,  קלמן  קלונימוס 
רבינוביץ,  יהושע  יחיאל  רבי  הגאון  יודלביץ, 
שמואל  רבי  והגאון  קליינמן  ברוך  רבי  הגאון 
משפחה  רופאי  בהשתתפות  שטיצברג  יוסף 

ורופאי נשים. טל 53001000 02
דוב  הרה"ג  ע"י  טלפוני  יופעל  מוקד  בצפת 

קפלן שליט"א וד"ר יצחק שטרן. 
לבירור על מוקדים נוספים של מאוחדת ניתן 

לפנות למרפאות הקופה.
החרדי:  המגזר  מנהל  ברים,  משה  הרב 
היא  בו  תחום  בכל  במצוינות  דוגלת  "מאוחדת 
פועלת וקשובה לצרכי הציבור. שיתוף הפעולה 
בישראל  הגדולים  ההוראה  ובתי  הרבנים  עם 
נובע מרצון להעניק לפונה את המידע ההלכתי 

והמקצועי ביותר לקראת צום יום הכיפורים". 

השאלות ההלכתיות הרבות המונחות לפתחם של חולים לקראת צום יום כיפור, בפרט בימי הקורונה, הביאו את מאוחדת להרחיב את יוזמת הקו הפתוח 
בשיתוף רבנים מורי הוראה ומומחי רפואה על מנת להשיב את דבר ההלכה בצורה אחראית לאלפי השואלים

ע"פ חוק המודעה פונה לגברים ונשים כאחד

דרוש/ה

קו"ח למייל:
yeshurunu@amit.org.il 

  בהיקף משרה 100%

לאולפנית אמית ישורון 
בפתח תקוה

ספרן/נית



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

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

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם

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

הגיע הזמן להירגע

ארוחת בוקר

טרקטור רכבת

בריכה
מתחם בולדר

פאנטופיה

מתחם נינג'ה

חדרי אירוח 

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

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

*האירוח כולל ארוחת בוקר בלבד
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"חברי הקואליציה

את השנה החולפת, ובעיקר את החודשים האחרונים, יעדיפו 
חברי הכנסת החרדים לשכוח • הבחירות החוזרות ונשנות, הקמת 
ממשלת השנאה בלעדיהם, סדרת הגזירות הכלכליות והרוחניות 
שכבר מאיימת עלינו והתקווה לשנה טובה יותר • חברי הכנסת 

יעקב ליצמן )אגודת ישראל(, יצחק פינדרוס )דגל התורה( ומיכאל 
מלכיאלי )ש"ס( מסכמים שנה ונערכים לשנה הבאה

תכלה שנה וקללותיה:   שלושה מחברי הכנסת החרדים מסכמים את תשפ"א  – השנה שבה המפלגות החרדיות מצאו עצמן באופוזיציה ונערכים לתשפ"ב

 לא מצליחים 
ליצור סדקים בתוכנו"

 אבי גרינצייג 
צילומים: דוברות הכנסת
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סיום השנה הוא גם זמן לחשבון נפש, כידוע, וזמן הוא 
המצרך שנותר לחברי הכנסת החרדים בשפע. כעת, כשהם 
באופוזיציה, הם נאלצים להעביר שעות ארוכות בהמתנה 

כמעט חסרת תוחלת להצבעות שתוצאותיהן ידועות 
מראש )למעט אי אלו הפתעות פה ושם(. הם חווים 

)חלקם לראשונה( את טעמה של חוסר היכולת לקדם 
מהלכים משמעותיים מהספסלים האחוריים של הכנסת, 

טעם מר שרק מי שהורגל בעודף פעילות יכיר בו.
פנינו לשלושה מחברי הכנסת החרדים – ח"כ יעקב 

ליצמן, ח"כ יצחק פינדרוס וח"כ מיכאל מלכיאלי, אחד 
מכל סיעה, וביקשנו מהם להשיב על מספר שאלות 

זהות, לסכם את השנה הקודמת ולהיערך לשנה החדשה. 
הפתעות גדולות לא היו, אבל תשובות מרתקות היו גם 
היו. אם יש שני דברים שהח"כים שלנו חידדו בשעות 

הקטנות של לילות פיליבסטר אופוזיציוניים, הם הידוק 
היחס עם התקשורת ושיפור היכולת להתנסח בטקסטים 

נמלצים, איכותיים ומרתקים.
ביקשנו לשמוע מנציגינו בכנסת כיצד הם מסכמים 

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

הסיכוי שנלך לבחירות שוב, מהם האתגרים באופוזיציה, 
מהם האירועים המשמעותיים של השנה מבחינתך, את מי 

הם בוחרים לאיש השנה, ולרגל ימי הרחמים והסליחות, 
האם תרצה לבקש סליחה ממישהו.

ליצמן: "שנה קשה בכל ההיבטים"

ליצמן, שהושמץ אשתקד לא מעט בתקשורת הכללית 
על התנהלותו כשר הבריאות – במסגרת מסע ההסתה 
המורחב נגד הציבור החרדי, זוכה כעת דווקא לעדנה, 

כשהעיתונאים נזכרים פתאום שהוא דווקא סגר את 
השמים ראשון, ומשרד הבריאות בראשותו התמודד 

באופן יחסי בהצלחה עם הקורונה )עוד לפני בוא הדלתא, 
כמובן(.

בשונה מאחרים, ליצמן הוא מהיחידים שלא ניכרת 
בהם ה'נפילה' מתפקיד השר לתפקיד החכפ"ש )חבר 

כנסת פשוט(. בעוד בכירי הליכוד מתקשים לתפקד ללא 
גינוני השררה וחלקם כבר שוקלים מרד כזה או אחר, שר 

השיכון והבריאות לשעבר פשט את חליפת השר בקלילות 
ונכנס לתפקידו העדכני באסרטיביות.

תן לנו את סיכום השנה מנקודת מבטך.
"אנו מסכמים שנה קשה בכל ההיבטים. הנציגות 

החרדית מתמודדת עם קואליציה דורסנית שהוקמה בידי 
ממשלה רפורמית שהחליטה להילחם כנגד כל הקדוש 

והיקר לנו, תוך איבוד כל הגבולות ובניגוד לכל ההבטחות 
שלהם. 

"יודגש, אופוזיציה אינה עונש וזה לא כזה נורא. כבר 
היינו שם ולפעמים מצליחים יותר ולעיתים פחות, זה 

חלק מהדמוקרטיה ומהמשחק הפוליטי. אבל כאן מדובר 
באיבוד כל הבלמים ונגד כל כללי היסוד בפוליטיקה 

ובערכים. ממשלה שנתונה בידי קצוות של דעות ועמדות 
מבלי שיש משהו מחבר ביניהם אלא רק שנאה לנתניהו 
ולחרדים. כל תחומי החיים שלנו כשומרי תורה ומצוות 
וכל זכויות הציבור החרדי בסכנה ממשית, ובהפקרות".

האם מחכה לנו שנה קשה? 
"כנציגי ציבור אנו פועלים בכל דרך למנוע את הגזירות 

אך כידוע כוחנו מוגבל. הממשלה הזו פועלת להרוס את 
כל ערכי הדת, ברפורמות בכשרות, בקבורה, בשבת, בגיור 

ונגד כל מה שהוא חלק מצביון ומסורת ישראל". 
מה הסיכוי שנלך לבחירות?

"הכל אפשרי. ראינו שאין דרך לצפות את העתיד 
והקב״ה מנהל את העניינים". 

מה האירועים המשמעותיים של השנה? 
"ההישג המשמעותי שלנו הוא השת"פ בין ראשי 

המפלגות החרדיות, אני עם גפני ודרעי וכל הסיעות יחד. 
עובדים יחד ופועלים במשותף נגד הממשלה הרעה הזו. 

לא מתפתים לכל מיני הצעות ולא מצליחים ליצור סדקים 
בתוכנו. זו האחריות שלנו". 

ממי תרצה לבקש סליחה?
"סליחה מהציבור החרדי שהאמנתי לנפתלי בנט 

ושקד, וקיימתי איתם ברית אחרי שעזבו את לפיד בפעם 
הקודמת, לאחר שהבטיחו שזו הייתה פעם אחת כתקלה 

ושלא יחזרו ללפיד. זה היה בניגוד לחבריי שסברו אחרת 
ולא קיימו איתם שת"פ. התבדיתי והוכח שבנט שיקר לי 

בפנים. מדובר בנוכלות פוליטית מהסוג השפל ביותר. 
סליחה".

תכלה שנה וקללותיה:   שלושה מחברי הכנסת החרדים מסכמים את תשפ"א  – השנה שבה המפלגות החרדיות מצאו עצמן באופוזיציה ונערכים לתשפ"ב

»

ליצמן: "סליחה מהציבור 
החרדי שהאמנתי לנפתלי 
בנט ושקד, וקיימתי איתם 
ברית אחרי שעזבו את 
לפיד בפעם הקודמת, 
לאחר שהבטיחו שזו 

הייתה פעם אחת כתקלה 
ושלא יחזרו ללפיד. זה 

היה בניגוד לחבריי שסברו 
אחרת ולא קיימו איתם 
שת"פ. התבדיתי והוכח 
שבנט שיקר לי בפנים. 

מדובר בנוכלות פוליטית 
מהסוג השפל ביותר. 

סליחה"

"

ח"כ יעקב ליצמןח"כ יצחק פינדרוסח"כ מיכאל מלכיאלי
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פינדרוס: "לנסות לעצור את ההרס"

פינדרוס, הפרלמנטר הכי טרי מבין השלושה, הפך 
בשנה וקצת שהוא מכהן כח"כ לאחד הח"כים המוכרים 
והססגוניים ביותר. כזה שכמעט קשה לדמיין את הכנסת 

בלעדיו. כתבים פרלמנטריים מרותקים למוצא פיו, פניות 
ציבור מציפות את לשכתו, ולאף אחד אין ספק, אם יש 

מישהו שמחבר את יהדות התורה לקהלים חדשים בשנים 
האחרונות ומביא רוח רעננה לשורות המפלגה, פינדרוס 

הוא האיש.
תן לנו את סיכום השנה מנקודת מבטך.

"הייתה שנה מאתגרת, גם מבחינה פוליטית וגם 
מבחינה בריאותית, עם כל גלי הקורונה. ברוך השם 

למרות הקשיים הצלחנו לסייע ככל האפשר, ועל כך אנו 
מודים לריבונו של עולם. 

"השנה הקשה הייתה גם שיעור חי וחשוב באמונה. 
הקב''ה הזכיר לכולנו שוב שיש מנהיג יחיד לבירה, שכל 
מה שקורה כאן בעולם הכל רק ממנו. לא משנה אם ראש 
הממשלה הוא נתניהו או בנט, אם הנשיא הוא טראמפ או 

ביידן ואם מי שרוצה לזרוק אותנו במריצות למזבלה מכהן 
כשר האוצר, היחיד ממנו אנו אוכלים ובגללו אנו חיים זה 

מי שאמר והיה העולם".
האם מחכה לנו שנה קשה? 

"אני מקווה ומייחל שלא. על פי דרך הטבע נראה 
שהממשלה תעשה הכל על מנת להציק ללומדי התורה 
ועמליה. גם היחס לדת במרחב הציבורי מצד הממשלה 

גרוע מאוד, כפי שכבר ראינו ברפורמות הכשרות והגיור. 
אבל בדיוק על כך אנו מתפללים בראש השנה שכולם 

יכירו אך ורק במלכות של רבש''ע. יהי רצון שהתפילות 
שלנו יתקבלו". 

מה הסיכוי שנלך לבחירות?
"המבחן הרציני של הממשלה זה העברת התקציב. 
במידה והממשלה תעמוד במשימה, לא נראה שיהיו 

בחירות בקרוב. עם זאת, בפוליטיקה הכל יכול לקרות, גם 
הבלתי צפוי. בפרט שמדובר בממשלה הנשענת על חודו 

של קול. כל דינמיקה בעייתית שלא מטופלת כראוי, יכולה 
להידרדר למשבר פוליטי ומשם לבחירות. 

"בכל מקרה, צריך לזכור שבחירות זה לא דבר קל והן 
לא מבטיחות כלום, כפי שכבר ראינו בארבע המערכות 

האחרונות. בנוסף, הן גם עולות הון לציבור. בשביל 
להחליף ממשלה לא חייבים בחירות, יש גם דרכים 

אחרות. אנחנו מתפללים ופועלים לשם כך. אבל אם 
בחירות יהיו הדרך היחידה להפיל את ממשלת הזדון, לא 

נחשוש ונפעל לשם כך". 
מה האתגרים באופוזיציה? 

"די ברור לכל שהאתגר הראשון זה לנסות לעצור את 
ההרס, את היוזמות לפגוע ביהדות במרחב הציבורי, 

לפעול למנוע את הגזירות המכוונות נגד עמלי התורה 
ולומדיה. זו גם ההזדמנות להוקיר את תודתנו לאברכים 

ובני הישיבות על עמלם בתורה ועל החזקת העולם 
בזכותם. הלוואי ומעבר למניעת ההרס נצליח גם לחזק 

את עולם התורה ואת זכויות הציבור החרדי, למרות העדר 
השלטון". 

מה האירועים המשמעותיים של השנה? 
"הפלת ממשלת הימין - דתיים והקמת ממשלת השמאל 

- חילונים בתרגילי הונאה. מעבר לכך, הוכחה לכל אורך 
הקורונה העדר השלטון של הממשלה. ליתר דיוק, העדר 

היגיון. תחושה קשה של איש הישר בעיניו יעשה". 
מי איש השנה שלך? 

"צוות הלשכה שלי שעמלו לילות כימים בעזרה מול 
אלפי פניות, בעיקר בשיאי תקופת הקורונה" )מדין אל 

תמנע טוב מבעליו, מדובר כמובן על הרל"ש המסור 
מוישי רבר ועל הצוות הייחודי בהובלת חיים פרידלנדר 

ומשה מילר. א.ג.(. 
ממי תרצה לבקש סליחה?

"ממרנן ורבנן, מרן שר התורה הגר''ח קניבסקי ומרן 
ראש הישיבה הגרי''ג אדלשטיין שליט''א, שאולי לא 
העברנו מספיק חזק את המסר שלהם על ערך לימוד 

התורה, למרות הקורונה. אולי לא מספיק הגבנו 
כשתינוקות שנשבו ודומיהם לעגו על הוראתם וליהגו נגד 

פתיחת בתי המדרש ולימוד תשב''ר. כעת גם הרחוקים 
ביותר מבינים את מה שהורו רבותינו אז. אנחנו לצערנו 
לא תמיד עמדנו על המשמר מול אותם מלהגים ועל כך 

אנחנו וודאי חייבים להתנצל".

מלכיאלי: "שנה מטלטלת מאד"

שנת התשפ"א הייתה שנת הפריצה קדימה של ח"כ 
מיכאל מלכיאלי. מי שסומן כבר לפני שנים אחדות על ידי 
יו"ר המפלגה, השר דרעי, כצעיר מקומי מוכשר שמקומו 

בזירה הארצית, הוכיח שהצעד היה מוצדק וזכה שוב 
לקידום, הפעם למקום הרביעי ברשימה, מקום שבימים 

טובים יותר – פוזל כבר לשולחן הממשלה.
מלכיאלי נושא עמו את החותמת כמבשר הדגל של 
גל 'צעירי ש"ס', שהמשיך אחריו עם משה ארבל וינון 
אזולאי. רענון השורות נמשך גם במערכות הבחירות 

האחרונות, עם שמות חדשים בפוליטיקה הארצית כמו 
חיים ביטון, אוריאל בוסו, משה אבוטבול ויוסי טייב. אבל 
מלכיאלי הוא היחיד שנושא את החותם באופן רשמי, וגם 

כזה שנראה שלנצח הוא יישאר צעיר ורענן.
תן לנו את סיכום השנה מנקודת מבטך.

"אין ספק שהייתה שנה מטלטלת מאד מבחינה 
פוליטית, כאשר רוח הקורונה לא הפסיקה לרחף בחלל 

למעט הפסקות קצרות והשפיעה כמעט על כל תחום 
והרגל בחיינו. זו שנה שהציבה לפנינו אתגרים לא 

פשוטים, בתחילה זו שמירה על עולם התורה מתוך 
הקואליציה, הן מבחינת הגבלות הקורונה והן מבחינה 

כלכלית, ובסופה הקמת ממשלת שמאל שרודפת כל דבר 
שריח של יהדות נמצא שם, ממשלה שבהחלטה של רגע 
הולכת להביא אסון על עולם הכשרות, על עולם הדיינים 

ועוד ועוד, אין ספק שהשנה כשנתפלל בבית הכנסת 
"תכלה שנה וקללותיה" יש לנו הרבה יותר על מה לכוון". 

האם מחכה לנו שנה קשה? 
"נבואה כידוע ניתנה לאנשים מאד מסוימים, אבל 
זה וודאי שקברניטי הממשלה הרעה הזו )קברניטים 

בלשון רבים, היות ועל כל תחום יש נטול אחריות אחר 
המופקד עליו( לא חושבים כיצד להיטיב עם המגזר 

החרדי, ולפי איך שנראה עד עכשיו גם טובת הציבור 
הכללי לא מופיעה בתוכניות שלהם. אני עדיין חושב 

כבעבר שבחירות זה צעד של בזבוז כספי ציבור, אך אחרי 
שאנחנו רואים את בזבוז הכספים האדיר של הממשלה 

המשונה הזאת, חושבני שמערכת בחירות כעת רק תציל 
את המדינה".

מה הסיכוי שנלך לבחירות?
"כמו בכל דבר בחיים ישנם שני צדדים למטבע. ישנן 

מספיק סיבות להאמין שהממשלה הזו תיפול בשנה 
הקרובה, אך היו גם מספיק סיבות והיגיון שהיא לא תקום 

ובשמיים החליטו אחרת".
מה האתגרים באופוזיציה?

"האופוזיציה נראית כמצב מאד משעמם, גם כך אין 
סמכויות ומה כבר ניתן ואפשר לעשות, אך לא היא: 

ראשית, צרכי עמך מרובים מאד והיכולת לסייע באמת 
מצטמצמת באופן משמעותי, כמו גם היכולת להעביר 

חוק או תקנה כזו או אחרת לטובת הציבור. בנוסף, ישנה 
ציפייה של בוחרינו ושל כלל מחנה הימין שנלחם עד 

כלות הכוח להפלת הממשלה, ולכן באיזה שהוא מקום 
אופוזיציה מאתגרת ומורכבת יותר. אתגר מרכזי שיש בפני 
כל אופוזיציה זה להביך את הקואליציה, אבל הקואליציה 

הזאת מביכה את עצמה בכל יום מחדש, וכל מה שהיא 
עושה או מנסה לעשות - הארכיון קופץ ומביא תיעוד של 
עד כמה הם חשבו אחרת, תפקידנו ליצור אי אמון ביניהם 

ובע"ה גם נצליח".
מה האירועים המשמעותיים של השנה? 

"הקורונה התחילה לפני כשנה וחצי, אז רק ההמשך 
שלה היה השנה, אבל אירוע אחד נדיר שהיה כאן זו 

הנוכלות האדירה של האיש מרעננה ששיקר ורימה לאורך 
כל הדרך )גם ברגעים אלו ממש - שהרי הוא לא יכול 

אחרת(.
"זו נוכלות שנכתב וייכתב עליה רבות. ישנם רגעים 
שחבריי בש"ס ואני מתביישים בחברי כנסת מסוימים 

והתנהגותם בעת הזו, האיש המציא מחדש את המושג 
נוכלות ברמה הלאומית, המהלך של לקחת קולות של 
מצביעי ימין ולהעניק אותם לשמאל הקיצוני של מרץ 

זה אירוע שלא ייסלח, אני מכיר לא מעט מצביעי ימינה 
שמרגישים מרומים ושגנבו להם את הכל-הקול!"

מי איש השנה שלך? 
"יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי - ללא ספק, אריה אמיתי 

שנלחם השנה בכל החזיתות תוך אומץ וגבורה אמיתיים, 
מהמתקת גלולת הקורונה במגזר החרדי מול הבירוקרטיה 

הסבוכה ועד הקמתו והחזקתו של גוש הימין בעור 
שיניו. מנהיג שעשוי מחומר נדיר ואני גאה להיות חלק 
ממפלגה שהוא קברניטה. מי שעוקב אחר פעילותו של 

יו"ר התנועה הרב דרעי מבחין שאין אצלו יום ללא עשיה, 
סיורים בכל עיר וירידה לפרטים הקטנים, תוך ניהול של 

כל מלחמת האופוזיציה והפלתה של הממשלה".
ממי תרצה לבקש סליחה?

"אני מביט קדימה אל כל אותם מוחלשים מהציבור 
הכללי, כמו גם עמלי התורה אשר סומנו כמטרה 

לאכזריות של הממשלה הרעה הזו, אולי לא עשינו 
מספיק, אני יודע שבדרך הטבע אצטרך להשיב פני רבים 
מהם ריקם בשנה הקרובה - אבל אין לנו על מי להישען 

אלא על אבינו שבשמיים ובעוד כמה ימים מיליוני יהודים 
מאמינים בכל העולם יעמדו בטלית לבנה בשלל נוסחים 
כאשר בפיהם בקשה אחת - 'כי תעביר ממשלת זדון מן 

הארץ'. שנה טובה ומבורכת".

»

פינדרוס עם ח"כ גפני



בשיתוף הרבנות פתח תקוה

מענה הלכתי - רפואי 
 לקראת יום הכיפורים

הרב הראשי הרב מיכה הלוי שליט"א 
רבני בית ההוראה והרופאים

במוצש"ק פרשת "וילך" ה' בתשרי תשפ"ב 
)11.09.21( בשעה 22:30 - 21:30  

ד"ר בני חן
מומחה להריון בסיכון 

ורפואת העובר  

פרופ' איל נוף
מומחה 

 לקרדיולוגיה

ד"ר פנחס קליין 
מומחה

באנדוקרינולוגיה

גמר חתימה טובה

שליחת שאלות עד מוצ"ש ה' בתשרי תשפ"ב 
בשעה 21:00 למייל:

yesodotpt@gmail.com 

*המענה הטלפוני הרגיל מתקיים מדי יום בין השעות 08:00 ל-22:00

כוסות לשתיה לפי שיעורין ניתן להשיג החל מיום שלישי ח' תשרי:

הדר גנים - רח' פני מנחם 3 קומה 2 דירה 7
כפר אברהם - רח' שלומציון המלכה 10 קומה 5 דירה 19

כפר גנים - רח' מקליס 3 על תיבות הדואר
נוה גן - רח' דנקנר 1 קומה 2 דירה 6

 ישיבו לשאלות בענייני הצום 
במייל ובמענה הטלפוני

072-247-70-20

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

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

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
סוג 3

קו"ח ניתן לשלוח:

« שנתיים ניסיון לפחות
« שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

« אחראית לקוחות, גביה
« יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

מייל:

פקס:
03-5796645

sari@kav-itonut.co.il
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ְ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.  צדקה, נקיים  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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בשערי 
אלול

                 

ֻּ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.

  #  שווה_להתחסן

תושבי ותושבות פתח תקוה,

עוד לא התחסנתם??
החיסון ניתן לכל הזכאים, לכל חברי קופות החולים וללא קביעת תור.

יום ראשון  12.9.21 

20:00 - 14:00

במתנ“ס שמואל הנגיד 
רח' שמואל הנגיד 5

יום שני  13.9.21

20:00 - 14:00

באולם ספורט נווה גן רח' גרינשפן 8

יום שלישי  14.9.21  

20:00 - 14:00

בבית תרבות שרת רח' חיים עוזר

(כנסיה מחניון העירייה)

  הזכאים לחיסון:

    מעל גיל 12 חיסון ראשון / שני

    מעל גיל 12 חיסון שלישי (לפחות 5 חודשים מהשני)

    מחלימים - 3 חודשים אחרי החלמה 

    (בכל מקרה לא מנה שלישית).

מגלים אחריות, 

שומרים על ההנחיות ומתחסנים

רמי גרינברג ראש העיר

054-6733156

� מתחסנים מתחת לגיל 18 נדרשים בליווי הורים או באישור הורים חתום
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אלקטרה מציגה: טכנולוגיית טיהור 
אוויר מחיידקים ווירוסים

המערכת הייעודית למזגני אלקטרה מתחברת אינטגרלית 
ליחידת המיזוג ומשפרת את איכות האוויר בחלל הממוזג עם 

יעילות של 99.9% בטיהור האוויר מחיידקים ווירוסים 

אלקטרה מיזוג אוויר מציגה את "ELECTRA UV-C" מערכת 
 UV-C ייעודית למזגני אלקטרה המבוססת על טכנולוגיית

המתקדמת והבטוחה בעולם עם יעילות של 99.9% בטיהור 
האוויר מחיידקים ווירוסים. המערכת מתחברת אינטגרלית 
ליחידת המיזוג ומשפרת את איכות האוויר בחלל הממוזג. 

טכנולוגית C-UV עושה שימוש בקרינה אולטרה-סגולה לצורך 
קטילת חיידקים. 

הטכנולוגיה מוכחת 
מזה שנים ארוכות 
בטיהור מים, חדרי 

ניתוח, אריזות מזון, 
מיזוג אוויר ועוד. 

השימוש במנורת 
UV-C פוגע בוירוסים, 

חיידקים, בקטריות 
ומיקרו אורגניזמים נוספים ומנטרלת את יכולת ההתרבות 

שלהם.

"ELECTRA UV-C" המותאמת לתקן אירופי ומומלצת ע"י 
איגוד מהנדסי מיזוג האוויר האמריקאי, נמצאה יעילה בהפחתת 
תחלואה במסעדות, חנויות, חדרי כושר, מרכזים מסחריים, בבתי 

חולים ומרפאות ואף מאושרת ע"י משרד הבריאות בישראל 
להתקנה ביחידות טיפול באוויר. המערכת קלה להתקנה 

מפחיתה את עלויות התחזוקה ומשיגה חיסכון באנרגיה לאורך 
זמן.

מאלקטרה נמסר: "אחד המאפיינים הבולטים בתקופת 
הקורונה הוא עליה במשך הזמן שבו אנשים נמצאים בבית. 

השהייה המתמשכת בחללים סגורים מדגישה את החשיבות של 
 ELECTRA" איכות האוויר אותו אנחנו נושמים. התקנת מערכת

UV-C" במזגנים שלנו מעניקה ללקוחותינו את הפתרון 
האולטימטיבי ומאפשרת שליטה על הטמפרטורה יחד עם טיהור 

האוויר בחלל הממוזג".

עם וניש מולטי פאואר
גם לבגדים תהיה שנה טובה ונקייה!

ערב חג בפתח וכולנו עסוקות ועמלות בהתארגנות וסידורים 
לחג: בישולים, קניות וניקיונות ובל נשכח את מלאכת הכביסות 

הכוללת כיבוס המפות, הקיטל ושאר בגדי החג. 

וניש- מותג הכביסה הבינלאומי מזמין אותך להכיר מוצר חדשני 
בעל ארבעה יתרונות 

ייחודיים שיוסיפו חיים 
לכביסות שלך: 

הסרת כתמים קשים,

כביסה לבנה ובוהקת 
עד 50 כביסות,

נטרול ריחות לא 
נעימים, 

והשמדת 99.9% 
מהחיידקים.

השימוש במוצר הינו קל 
ופרקטי: פשוט להוסיף 

בכל הפעלת מכונה, 
כפית מדידה מתוסף 

הכביסה וניש )וניש ורוד לכביסה צבעונית ווניש לבן לכביסה 
לבנה(, וליהנות מיתרונות בלעדיים שישאירו את הבגדים פרשים 

ורעננים לאורך השנה כולה. 

שנה טובה ונקיה

קמח כוסמין 80%, מוצר הדגל של רובינפלד, מעניק מענה 
מושלם לכל מה שהיה חסר בתחום הקמחים. הקמח מיוצר 

מגרעיני כוסמין שעברו תהליך טחינה איטי וייחודי בעל שמונה 
שלבים זאת על מנת לשמר את איכות הגרעין ולהגיע להרכב 

הקמח האיכותי והמאוזן ביותר. הנוסחה אותה פיתחו בחברת 
רובינפלד הופכת את הקמח לנוח וידידותי לעבודה ומאפשר 

ליהנות ממאפים אווריריים עם איזון מושלם בין בריאות לטעם, 
תוך שמירה על הערכים התזונתיים.

מוצרי רובינפלד נארזים בקפידה בשיטה אוטומטית ללא מגע יד 
אדם כלל ובפיקוח של מערך כשרות איכותי הדואג לניפוי כפול 

של הקמח, במטרה לשמור עליו נקי מחרקים ולשמר את איכותו 
הטבעית.

אז רגע לפני החגים, כשאתם רוצים לאפות ומחפשים את הטוב 
ביותר, זכרו שבקמח רובינפלד שומרים על איכות ללא תחרות, 

ונותנים את המענה המדויק ביותר לצרכי הצרכנים.

את מגוון מוצרי קמחי רובינפלד ומשפר האפייה הטבעי של 

אינפורמטיבי
***

*

לקראת ראש השנה כמות מצומצמת מהדבש הטבעי והנדיר:

הדבש המיוחד של ד"ר ברוך 
מסינג בכשרות מהדרין בכמות 

מוגבלת ובהפצה אישית
הדבש הבייתי המקורי שמסעיר את עולם הדבש בכמות מוגבלת 

ובכשרות בד"ץ 'מחזיקי הדת' בעלזא | הד"ר ברוך מסינג נינם 
של אדמו"רי בעלזא וויזניץ זי"ע זוכה שהדבש הבריא והמיוחד 

בייצורו ובטעמים נדירים עולה על שולחנם של גדולי ישראל 
שליט"א    

חידוש בריא ומרענן בעולם הדבש: לקראת ראש השנה תשפ"ב 
הבעל"ט, יצא לאור עולם דבש נדיר, טבעי ובריא בייצור מיוחד 

"הדבש של הדוקטור" פרי יצירת כפיו האישית של הרופא הנודע 
וירא השמים הד"ר ברוך מסינג מטירת יהודה. 

ד"ר מסינג העוסק מזה עשרות שנים ברפואת אולטרסאונד 
והציל נפשות רבות מישראל הוא נינם של שושלת האדמו"רים 
המפוארים לבית ויזניץ ובעלזא זיע"א. שמו ברוך נקרא על שם 

סבא רבא שלו בעל המקור ברוך מסערט ויזניץ זצוק"ל. 

בשנים האחרונות ולאחר שקיבל את ברכת גדולי ישראל שליט"א 
החל בהקמת מפעל בייתי קטן לייצור דבש מקורי וטבעי כפי 

שיוצר לפני מאות 
שנים. את הדבש הוא 

מייצר באמונה ובאהבה 
בעשר אצבעותיו 

ובסיוע בני ביתו שיחיו. 
מנהג עשה לו ד"ר 

מסינג לשאת תפילה 
להצלחת הכוורות 

בכל תחילת מלאכה 
ויציאה בשירה ובזמרה 
"כי טוב השם..." בעת 

איסוף הדבש מהכוורות 
והכנתם לאכילה. 

הדבש המיוחד בטעמים מיוחדים: אקליפטוס והדרים, אבוקדו, 
פרחי קיץ דרדר, שמורת טבע ועוד, והכול בארומה נדירה במיוחד 

וכמובן תוך הקפדה מלאה על טבעיות מלאה של הדבש 100% 
טהור.    

הדבש מיוצר במעבדה בייתית אישית בביתו של ד"ר מסינג כאשר 
הוא עמל באופן אישי וביראת שמים על ייצור דבש "כדי לזכות 

את עם ישראל בדבש בריא ואמיתי". 

הדבש בהשגחת ובכשרות הרה"ג רבי ישעיהו דויטש שליט"א 
מבני ברק המכהן כרב היישוב טירת יהודה. ועכשיו, לקראת ראש 

השנה תשפ"ב הבעל"ט יצא לשיווק כמות מצומצמת בהפצה 
אישית של הדבש המיוחד בהשגחת מהדרין של בד"ץ מחזיקי 

הדת בעלזא. 

הדבש הנדיר והמיוחד עולה בליל ראש השנה על שולחנם של 
מרנן ורבנן גדלי ישראל המעדיפים לטבול את פרוסת החלה 

והתפוח בדבש שנוצר ביראת שמים מיוחדת ותחת הקפדה על 
ערכים תזונתיים נדירים בבריאותם בעלי טעמים מיוחדים. 

הדבש יהיה ניתן להשגה לרכישה ואיסוף עצמי בנקודות מכירה 
בריכוזים החרדים המרכזיים בהזמנה מראש בלבד בטלפון: -050

4144452 על בסיס כל הקודם זוכה. 

מחירי הדבש: מארז 500 גרם 35 ₪, מארז שני 30 ₪, מארז 
שלישי 25 ₪. מארז 1 ק"ג 60 ₪, 2 ק"ג 110 ₪, 3 במחיר של 150 

שקל.   

באיחולי שנה טובה ומתוקה כדבש בטוב הנראה והנגלה. 

היערכות נרחבת לתקופת החגים 
ולשנת השמיטה במרכז הרפואי שיבא

לקראת החגים הקרבים ובאים, הולכות ונשלמות בימים אלו כמדי 
שנה ההכנות הטכניות והלוגיסטיות שתאפשרנה לכל השוהים 
במרכז הרפואי שיבא לקיים את חגי תשרי: ר"ה, יוה"כ, סוכות 

ושמחת תורה כהלכתם וכמנהגם. זאת לצד סעודות עשירות 
בכשרות 

בד"ץ העדה 
החרדית 

שיחולקו לכל 
המעוניין, 

מנייני תפילה 
ברוב עם 
בנוסחים 
השונים, 
מעמדי 

תקיעות שופר במחלקות המרכז הרפואי ועשרות סוכות שיפוזרו 
ברחבי המרכז הרפואי. 

"כהמשך לשירות המצוין הניתן אצלינו בשנים האחרונות בתחומי 
ההלכה תוך התאמת מענה רחב לשומרי המצוות, אנו נערכים 
בימים אלו לחגים הקרובים ובאים", אומר מר יהודה קטורזה, 

חדש: קו תחבורה חינם למתחם העיצוב 
'דיסיטי' בפארק ישראל מעלה אדומים

מתחם העיצוב דיסיטי במעלה אדומים מציע לירושלמים להגיע 
בקלות, במהירות ובחינם לאחד המקומות המרהיבים בארץ. 

הסעות ייצאו מתחנות מרכזיות בעיר וחזרה.

דיסיטי – המתחם הגדול בארץ לעיצוב הבית - הוא הדבר 
החם והמדובר של השנה. 

המתחם העצום שנבנה בשנים 
האחרונות במעלה אדומים, 

פותח בימים אלה את שעריו 
ומציע לקהל הרחב להיחשף 

לרחובות המעוצבים, לחנויות 
החדשות בתחום עיצוב הבית, 
לאדריכלות המוקפדת ולחוויה 

של חו"ל במרחק נגיעה מירושלים. 

על מנת להנגיש את ההגעה למקום, נפתח השבוע קו אוטובוס 
ישיר וחינם מירושלים למתחם ובחזרה. בבוקר ייצאו הסעות 
ב-09:30 ו-10:30 )הלוך בלבד( ובצהריים החל מ-15:30 בכל 

שעה )כולל חזור( עד השעה 21:30 מבנייני האומה וב-22:30  
מהדי-סיטי לכיוון ירושלים.  ההסעות יצאו מהתחנות בנייני 

האומה, כביש -9 צומת רמות וצומת הגבעה הצרפתית. 

פנינה רווח מנכ"לית הדי-סיטי מציינת: "ימי החופש הגדול 
והחגים הם הזדמנות מצוינת לכל המשפחה ליהנות מבילוי 

מסוג אחר במקום שאין דומה לו בארץ. חשוב לנו לאפשר 
לתושבי האזור להגיע בקלות ובמהירות וקו האוטובוס החדש 
הוא אחד הפתרונות שאנחנו מציעים לקהל הרחב שמעוניין 

להגיע אלינו." 

מתחם הדי-סיטי משתרע על שטח של כ- 100,000 מ"ר וכולל 
רחובות מעוצבים עם מגוון גדול של חנויות לריהוט ועיצוב הבית 
וגם מתחם מסעדות שף יפהפה, הפיאצה, הבנוי בהשראת מלון 

ונציה המפורסם בלאס וגאס.

הכנות קלות לחגים עם מיקסר 
 Sauter דיגיטלי מקצועי של

אם יש משהו שלמדנו בשנה וחצי האחרונות, הוא שצריך 
להתייעל. אין דרך טובה יותר לשמור על שמחה ושלווה בכל 

תחום מול הילדים, בעבודה ואפילו במטבח. לכן ההכנות לחגי 
תשרי יראו השנה אחרת. כי כשאתם יודעים מה טוב ומה נכון 

לכם, אתם פשוט נעזרים במאסטר בבישול ואפייה. השנה 
אתם דואגים לעצמכם, הרבה מעבר לפינוק. אתם מתייעלים 

עם הרכישה המושלמת 
לבית: מיקסר דיגיטלי של 

Sauter מבית אלקטרה 
טרייד, דגם KM819. עוזר 

אישי אולטימטיבי שכל 
אחד צריך, המגיע עם 3 

אביזרים קבועים לערבוב, 
לישה והקצפה ובנוסף, 

אביזר רביעי שמגיע כמתנה משתלמת ביותר וייחודית לדגם זה, 
וו סיליקון איכותי. 

למיקסר דיגיטלי מקצועי יש יתרונות רבים ומגוונים שהופכים 
את תהליך האפייה הביתי למהנה הרבה יותר ונותנים תוצאות 

טעימות יותר. כפי שאומרים גדולי השפים, לאיכות המכשירים 
החשמליים יש השפעה מובהקת על הטעם והתוצאה. תנו 

לחדשנות להוביל אתכם עם מסך LCD משולב טיימר – לתצוגת 
זמן פעולת הערבול, או ספירה לאחור של זמן פעולה מוגדר לפני 
כיבוי אוטומטי של המכשיר. המיקסר בעל קערת נירוסטה בנפח 
של 6.7 ליטר ווסת מהירות סיבובי בעל 8 מהירויות. לחצן שחרור 

שמאפשר את הטיית ראש המיקסר ומגן נתזים עם חופת מזיגה 
נשלפת – כי אפשר לעבוד גם נקי וגם מקצועי.

יש לכם מספיק דאגות ואתגרים בחיים – אל תכניסו אותם 
למטבח. תנו למקצוענים של Sauter לעבוד 

מיקסר דיגיטלי מקצועי דגם KM819 – המאסטר שלך לחגים

כבר שנים שג'וני ווקר מוביל את קטגורית הוויסקי ומלווה 
אתכם  ברגעים משמעותיים, אירועים, חגים ומועדים. כבר 

שנים שהוא הדרך שלכם 
לכבד ולהתכבד, לחשוב 

גבוה ולשאוף ליותר. 
כעת ג'וני ווקר, הוויסקי 

המפורסם ביותר בעולם, 
לוקח אתכם כמה צעדים 
קדימה  עם סדרת מוצרי 

פרימיום למיטיבי לכת 
הפותחת מנעד חדש 
של איכויות שמבינים 

אמיתיים ידעו להעריך...

מרגישים שאתם יודעים הכל על ויסקי? יודעים למה לצפות? 
מכירים את העקצוץ על הלשון ואת הבוסט של טעם עשיר 

שמגיע אחריו?

מוזמנים לגלות עולמות חדשים עם סדרת הפרימיום של ג'וני 
ווקר, לאנשים שכבר טעמו דבר או שניים בחיים. תתכוננו להיות 

מופתעים.

ג'וני ווקר דאבל בלק

הושק בשנת 2010 לציון  190 שנים של ייצור ואספקת וויסקי 
באיכות הטובה ביותר. זוהי תערובת וויסקי סקוטי כהה 

בתכונותיה ובטעם עמוק ועוצמתי הנובע מהשילוב של סוגי 
וויסקי נבחרים שהתיישנו ועושנו באופן טבעי בחביות אלון 

חרוכות, ועורבבו באופן מקצועי על מנת ליצור את הטעמים 
המעושנים ביותר.

ג'וני ווקר 18

מורכב מסוגי ויסקי נדירים שיושנו לפחות 18 שנים. כל ויסקי 
נבחר בקפידה בזכות האופי הייחודי שלו ואיכות הייצור. הבלנד 

משלב בהרמוניה טעמים קלאסיים ועכשוויים - תווים של 
פירות הדר ושקדים עם וניל חם ורמז למנדרינות טרופיות.

ג'וני ווקר גולד ריזרב

17 שנים לאחר השקת ג'וני ווקר גולד לייבל, בהשראת שושלת 
המערבבים האדירה בת 190 שנים של משפחת ווקר, השיקה 

החברה מחדש את מותג הזהב של ג'וני ווקר עם תערובת 
וויסקי סקוטי נועזת ומפוארת, כפי ששמה מרמז. ללא ספק 

הוויסקי המושלם לאירועים ולשמחות.

מסורת של וויסקי כהלכה

מהוויסקי שערבב ג'ון ווקר במכולת שלו, החלה את דרכה 
 ."Master Blenders" שושלת מפוארת בת שישה דורות של

מאז ועד היום הוויסקי של משפחת ווקר כובש את העולם  עם 
סדרת הלייבלים של ג'וני ווקר המציעה וויסקי נפלא בסגנונות 
שונים ובמגוון מחירים רחב . הוויסקי של ג'וני ווקר הפך לסמל 

סטטוס בעולם כולו, לחדשנות, לדרך ולהשראה.

כמו כל הלייבלים של ג'וני ווקר גם סדרת הפרימיום משווקת 
בארץ באמצעות IBBLS, היבואן הרשמי של המותג ג'וני ווקר 

בישראל,  בכשרות מהודרת של ועד הכשרות "סטאר קיי".

הרב אהרון חסקל, יו"ר מערך הכשרות 'סטאר קיי' בישראל 
ובאירופה: "אנחנו גאים להציע למבינים בוויסקי טעמים 

עשירים ומוצרי פרימיום איכותיים תחת השגחה צמודה של 
סטאר קיי המפקחת על תהליך הייצור במזקקות. 

מערך הכשרות של "סטאר קיי" נחשב לאחד מגופי הכשרות 
המובילים בעולם עם ניסיון של עשרות שנים במתן כשרות 

בעולם היין והוויסקי. כל התהליך מפוקח באופן הדוק תחת 
עינו הפקוחה של הגאון רבי משה היינעמאן שליט"א מגדולי 

הפוסקים בארצות הברית, תלמידם הנאמן של מרן הגר"מ 
פיינשטין זצ"ל ומרן הגר"א קוטלר זצ"ל. 

הגושפנקא הרשמית של ועד כשרות מוביל, מאפשרת לכם 
להמשיך את מסורת הוויסקי המושלם מבית ג'וני ווקר, ואף 

לקחת אותה צעד קדימה. 

תמזגו, תבינו.

קמח רובינפלד - התחלה בריאה
מתכוננים לחגים? אתם חייבים להכיר בעובדות: לאחר שנים 

של השקעה בתחום הקמחים, אפשר לומר בוודאות - קמח 
רובינפלד, מותג הקמח המוביל, מוכיח כי אפשר ליהנות מאיכות 

ללא פשרות של טעם ובריאות גם יחד

לפני כעשרים שנה משפחת רובינפלד החלה בחיפוש אחר 
הנוסחה המנצחת 

לאפייה של קמח 
בריא המאפשר 

להגיע לתוצאות 
מושלמות 

וטעימות. לאחר 
שנים של תהליך לימוד מעמיק וניסוי וטעיה, ההשקעה תורגמה 
לייצור קמח איכותי שלא מתפשר על הבריאות, על האיכות ועל 

הטעם.

סמנכ"ל לוגיסטיקה ותפעול במרכז הרפואי שיבא. "מדובר 
בהיערכות כוללת מצד כלל המערכים בשיבא שיעניקו סעודות 

שבת וחג בשפע, ערכות מהודרות של סימני החג, תקיעות שופר 
במחלקות השונות ואף סוכות כשרות. כמו בכל שבת וחג, גם 
בחגים הקרובים יוכלו המלווים מכלל מחלקות ואגפי המרכז 

הרפואי להתפלל בבתי הכנסת המצויים בתוך המתחם ולקבל 
סעודות-חג למהדרין במתחם הצמוד לבית הכנסת המרכזי 

לאחר התפילה".

בנוסף מתקיימת היערכות כוללת לקראת שנת השמיטה תוך 
השקעת משאבים רבים. גם בשנת השמיטה המזון המוגש 

בעמדות המהדרין בבית החולים לנשים ויולדות ובבית החולים 
לילדים יהיה בכשרות בד"ץ העדה החרדית, כמו גם הסלטים 

החיים בארוחות בוקר וערב בחדר אוכל יולדות כשהכל בתכלית 
ההידור וההקפדה ובפיקוח משגיחים יראי השם השוהים במקום 

כל העת.

שנה טובה ובריאות איתנה. 



דירות 
למכירה

פנטהאוזים ודירות גן

ד’ בתשרי תשפ”ב
10/09/2021

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

+5 חדרים 

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

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

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

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

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

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

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

2,400,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 אהרונסון 4 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית 

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

משופץ, 3,400,000 תיווך 
ש.מאירוביץ

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

 בבלעדיות ברחוב 
אחיה השילוני, דירת 4 

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

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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

 נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ג' 

בשעה 10:00. לפרסום שלא בכרטיס אשראי
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  

    לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת  

    המדור באם יש.
    לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת   

    למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא  
    מצויינים בו שם השולח וכתובתו.

5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא  
    תפורסם כלל!

6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת   
    למודעה.

7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):
    יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה     

    כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

     יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
     יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 ברחוב חברון 4 
חדרים משופצים + יח"ד 

משופצת, המושכרת 
2,800 ש"ח, קומה ב', 

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

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

 בבלעדיות איזור 
דונולו לקראת תוספת 

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

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

ש.מאירוביץ
 054-6506501

03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

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

בני ברק

 ברמת אלחנן 6 חדרים, 
130 מ"ר, קומה 4 עם 

מעלית ומעליה 3 יחידות 
שמניבות 9,500 ש"ח, 
משופצות, 4,000,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים- קומה ד', 3 

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

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

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

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

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

 054-6506501)23-23(_____________________________________________ דופלקסים

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 4 חדרים 

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

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

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

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

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

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

 במתחם אוסם 4 
חדרים, 110 מ"ר, קומה 

א', חזית, משופצת, 
אפשרות להרחבה לעוד 

חצי חדר, 2,600,000 
ש"ח בלעדי תיווך 

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

באר שבע 

 בעל דירה? נמכור את 
דירתך ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)31-40(תיווך צור 03-6701920

וילות ובתים

 ברחוב נחמיה דירת 4 
חדרים, קומה ג' ואחרונה, 

עם מעלית, חזית, גג 
בטון + אופציה להרחבה 

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

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

לפרסום
03-6162228

אשקלון

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

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

בלעדי תיווך מאירוביץ 
 054-6506501

03-5797756)35-35(_____________________________________________

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

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

03-5797756)35-35(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר, 
דירת 3 חדרים, 70 

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

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

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

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

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

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

1,790,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

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

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

א', חזית, 1,470,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

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

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

+ 15 מ"ר מרפסת 
+ אופציה ענקית 

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

03-5797756)32-32(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

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

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

1,690,000 ש"ח
050-2321046 אופק מאיר 

_____________________________________________)35-38(נכסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

2-2.5 חדרים
 בהרב שך/זבוטינסקי, 

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

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

 בגבעת שמואל 
בשכ' בית וקנטרי, 5 

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

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

גבעת שמואל
+5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

050-4545603)36-36(_____________________________________________

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

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

 מבצע נחשון, קומה א', 
משופצת מהיסוד, מושכרת 

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

050-4545603)36-36(_____________________________________________

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

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

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

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

 בהאי גאון! מחולקות 
לשתי דירות, 2+3, 

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

03-5701010)36-36(_____________________________________________

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

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

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

 בלעדי! באזור העיריה 
בית פרטי 4 קומות, 370 

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

03-5799308)36-36(_____________________________________________

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

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

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

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

052-5222690)36-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)36-36(נכסים" 055-6789653

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

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

03-5799308)36-36(_____________________________________________

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

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

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

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

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

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 למכירה דופלקס 
בחנה סנש, 6 חדרים, 

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

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

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

ב- 2,290,000 ש"ח גמיש 
להב נכסים

050-4177750)36-36(_____________________________________________

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

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

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

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

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

_____________________________________________)36-36(נכסים" 055-6789653

 באברבנאל! 5 
חד', 104 מ"ר, ק"ב, 

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

_____________________________________________)36-36(מתווכים" 03-5701010

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

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

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 למכירה בגולומוב 2 
דירת 5 חדרים, 110 מטר, 

עם מרפסת + 2 חניות, 
מושכרת לעוד שנה, 

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

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

_____________________________________________)36-36(נכסים" 055-6789653

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)36-36(פנחסי 03-5799308

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

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

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

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

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

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

 ברחוב מימון באיזור 
רמבם, דירת 4 חדרים, 

קומה ראשונה עם 
מעלית, 1,950,000 ש"ח 

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

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

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

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

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

03-5799308)36-36(_____________________________________________

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

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

052-5222690)36-36(_____________________________________________

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

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

052-5222690)36-36(_____________________________________________

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

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

ירושלים
4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 דירה בדמי מפתח, בגבעת 

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

054-8453050)36-37(_____________________________________________

קריית אתא
 נדיר! בשכונת שביט! 

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

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

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

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

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

רחובות 
3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

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

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

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

_____________________________________________)36-36(פנחסי 03-5799308

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

2,750,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)37-37(_____________________________________________

 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)37-37(_____________________________________________

 רמות פולין: 4 חד' )84 
מ"ר נטו(, שמורה + סוכה 
)7 מ"ר(, ק"ג, נוף, מוארת, 
מציאה! 1,850,000 ש"ח! 

_____________________________________________)37-37(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)37-37(_____________________________________________

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

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

ש"ח תיווך הכוכבים:
02-5713375)37-37(_____________________________________________

פתח תקווה

קוטגים
 בפתח תקווה, למכירה 

קוטגים, בכפר גנים, כפר 
אברהם, בשעריה

052-2948691)37-37(_____________________________________________

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

חנייה, 4,500 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)37-37(_____________________________________________

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

050-3003455)38-41(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228
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עסקים

 בבלוי להשכרה/
למכירה, לקליניקה/

עסק/אולם שקט 
ק.קרקע מוגבהת, חזית, 

משופצת, 80 מ"ר עם 
כניסה נפרדת + אופציה 

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

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

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

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

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

בני ברק

 במצלר 21, דירת חדר, 
ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 

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

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

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

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

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

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים

 2 יחידות נופש + בריכה 
ומדשאות, פינת מנגל ומתחם 

_____________________________________________)20-43ש(מבודד 052-3833809

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

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

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

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

מבנים

 בקתות רות- מתחם 
נופש עד 13 איש + 

בריכה גדולה, גינה יפה, 
נוף פסטורלי ליערי מירון 

_____________________________________________)27-38ש(052-2344447

בר יוחאי

גליל עליון

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

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

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

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

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

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

 "פינה קסומה בגליל"- 
חדש! מתחם וילה + 

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

טבריה

 להשכרה בר"ע חנות 
תכשיטים ושעונים, כ- 20 

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

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

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

חנויות

 ברחוב הר סיני קרוב 
לכהנמן, 6 חדרים גדולים, 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

03-6162228

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

תכתבו ותחתמו לחיים טובים.

לכל לקוחותינו
 קוראינו ולכל עמך בית ישראל

 להשכרה בלבד, קרית 
הרצוג, מגרש מעל דונם, 

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

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

 חנות משופצת 
מהיסוד, באזור איצקוביץ, 

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-6194217)32-32(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

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

מגרשים

 קניה ומכירה, אדמות 
חקלאיות, בכל הארץ, 

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

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

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

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

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

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

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

 במגדלי המלכים! שבת 
נחמו מחמישי עד ראשון - 

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

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

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

כפר שמאי
 בוסתן לבל - 3 

צימרים, מתחם 4 דונם, 
בריכה + גקוזי' ספא 

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

ירושלים והסביבה

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

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

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

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

ביקוש 
דירות

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

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

 דרושה יחידת דיור ביד 
בנימין להשכרה לשבת כי 

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

 דרושה דירה לקניה בבני 
ברק +3.5 חד' בנין חדיש 

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

נדל”ן 
מסחרי

יבניאל

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

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

_____________________________________________)25-36ש(053-3163352

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

_____________________________________________)27-38ש(053-3340350

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

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

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)20-43ש(050-6333765

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

מושב תרום

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

052-7671305)36-36(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה בהראשונים ב"ב 

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

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

אולמות

ירושלים
קוטגים

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

_____________________________________________)36-39ל(מיידי 052-2437292

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)34-37ש(052-7691171

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

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

1-1.5 חדרים

 מציאה, לזוג/בודד, 
בכהנמן, יפיפיה ומושלמת, 

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

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

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

יחידות דיור

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

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

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

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

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

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

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

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

 מעונין לקנות דירה 3-4 
חדרים בסנהדריה במחיר סביר 

_____________________________________________)36-37ח(054-7385609 ירושלים

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

_____________________________________________)36-37(מיידי 054-8453050

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

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

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

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

 פנטהאוז בטבריה, 6 
חדרים, עם נוף לכנרת, 

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

 דירת ארוח מפוארת 
במרכז ירושלים )לשומרי 

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

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

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

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

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

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

_____________________________________________)36-39ש(058-5409886

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

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

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

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

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

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

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

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

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

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

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

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה, המון 

דשא, פינות ישיבה ומרפסת 
גדולה 054-5726412

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

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

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

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

צפת

קצרין

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

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

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

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

 מתחם הארחה בצפת, 
9 חדרים, בריכה יהודה 

_____________________________________________)34-37ל(054-8971034

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

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

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

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

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

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

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

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

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

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

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

 בעתיקה, לבחורים 
ומשפחות, עד 10 מיטות, 

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

_____________________________________________)26-37ש(052-7623725

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

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

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

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

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

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

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

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

_____________________________________________)36-37ש(053-3104856

 בירושלים אזור בעלז, 
3 חד' ענקית + מרפסות, 

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

050-4177750)36-36(_____________________________________________

 רמות ב': קוטג' 8 חד' 
גדולים )205 מ"ר(, כולל משרד 
+ גינה 80 מ"ר, פינתי, 10,000 

ש"ח לחודש תיווך הכוכבים: 
02-5713375)37-37(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 מעוניינים לקנות בית 
פרטי עם גינה באזור בני ברק 

_____________________________________________)37-38ח(סיגל 053-4224340

 דרושה דירה/יחידת דיור 
להשכרה מחודש חשוון לזוג 

_____________________________________________)37-38ח(צעיר בבני ברק 054-7938941

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)37-38ח(תיווך 054-7432035

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

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

_____________________________________________)37-37(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

 דירה באבני נזר, 
קומה נוחה, עם מעלית, 

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

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

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

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות בנורדאו 

להשכרה 3 חד', קומה 1, 3 
כיווני אוויר, בניין חדש מהנילון, 

4,200 "פנחס נכסים"
055-6789653)36-36(_____________________________________________

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

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

לפרסום
03-6162228
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מחשבים

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

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

שידוכים

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

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

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

יד שניה 
קונים

השבת 
אבידה

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

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

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)39-33/2022ש(077-40-900-70

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-31/2022ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

השכרת רכב
אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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אפימדיום המקורי

שלום בית

052-8868876

דבש 

 מכשיר בייבי ליס- 
מסלסל שיער ומוברש, 

מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

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

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

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

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

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

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

 נמצאה טבעת זהב בגינת 
השומר בבני ברק פלא':

_____________________________________________)35-36ח(052-7163146

 אבד נגן מאוד חשוב 
לבעליו בצבע שחור לפני 

שבועים באוטובוס מירושלים 
לבית שמש בשעות אחה"צ 

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

 דרושה סלסלה תחתית 
לעגלת בייבי גוגר סיטי מיני 

_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 אוזניית בלוטוס חדשה 
באריזה ב- 100 שקל

_____________________________________________)35-36ח(050-8776286

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-3558949

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

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות ב- 

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

 ברה"ע למכירה מכשיר 
אינהלציה רפואי דגם 

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

 מכונת תפירה חשמלית 
brother דרוש תיקון 150 

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

 מחשב נייד ווינדוס 10 עם 
תוכנות 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-3558949

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מעונין לקנות במחיר 
סימלי נגן סנדיסק עם רדיו 

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

 מטחנת בשר חדשה 
למיקסר קנווד 150 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

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

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)35-36ח(054-7432035

 למכירה שואב אבק 
סימנס מצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר

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

_____________________________________________)35-36ח(054-8491154

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

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

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

_____________________________________________)35-36ח(054-2819921

 מזגן מפוצל 1.15 כוח 
סוס במצב תקין 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-2819921

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

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

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

ייעוץ והכוונה
 קו ייעוץ ועזרה לנערות 

מרקע חרדי, בשעות 
21:00-23:00

053-4141591 ניתן 
להשאיר הודעה בשאר 

_____________________________________________)35-38(שעות היום

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

 דרוש ריפוד לעגלת בייבי 
גוגר סיטי מיני במצב מצוין לא 

_____________________________________________)35-36ח(סגול 054-8571577

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

 מ.תספורת כחדשה 
פנסוניק 125 ש"ח

052-7686858)35-36(_____________________________________________

 3 ניידים ZTE תקולים 
ושתי סוללות תקינות 40 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3233919

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

 למכירה אופנים חשמליות 
ב- 500 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)35-36ח(054-8407883

 רמקול מקצועי רצפתי 
כחדש צליל נקי וחזק 450 

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

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

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

 מערכת מולטימדיה 
למזדה בצבע שחור מסך מגע 

_____________________________________________)35-36ח(250 054-8421707

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

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

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

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סטואר מידות: 0.58*0.59 400 

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

 מחשב נייח כולל עבכר 
מקלדת כבלים וכו 400 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

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

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

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

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

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

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

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

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

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

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

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

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

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

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

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 פלטת שבת קטנה 
מתאים לשני סירים במצב 

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

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

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

 בחודש אב נלקחה בטעות 
שקית מחוף ים אשדוד עם 

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

 נמצא צמיד זהב לילדות 
בגינה בשיכון ה' לפני כחודש 

_____________________________________________)36-37ח(054-6916905

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

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

 דרוש בדחיפות מחשב נייד 
לאברך לכתיבת חידושי תורה 

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

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספרים של רוחמה שיין

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 מיקסר קיטשנייד כסוף 
כמו חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3274726

 מכונת תספורת אוסטר 
95 + סכין חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-3274726

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

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-3558949

 פלטה חשמלית תוצרת 
gold line )בני ברק( 120 

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

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

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

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

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

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

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

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

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

_____________________________________________)36-37ח(055-6724446

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)36-37ח(058-3233919

 3 שעוני חשמלי דיגיטלי 
באריזה יושב בלוח חשמל 

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

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

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

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

_____________________________________________)36-37ח(03-5700128

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

_____________________________________________)36-37ח(053-3168190

 מקרר שארפ כסוף וחדשני 
594 ליטר כחדש בפ"ת 500 

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

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

_____________________________________________)36-37ח(054-5823874

 מדפסת HP משולבת 
שחור לבן וצבעוני במצב חדש 

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

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

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

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

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

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

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-4960603

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

סוכות 
 לחנויות ודוכנים- תמונות 

ופוסטרים מרהיבים ומגוונים 
לסוכה )אפשרות לקומיסיון( 

_____________________________________________)36-36ש(054-8438502

 מעוניינים לרכוש/לשאול 
ספר ילדותינו כיתה ב' במחיר 

_____________________________________________)36-37ח(סימלי 052-7127132

 דרושה מכונת חישוב עם 
סרט נייר במצב תקין

_____________________________________________)36-37ח(050-5343924

 דרושה מיטה מתקפלת 
ארון למיקרוגל עגלת טיולון 

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

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-3558949

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

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

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

 מכונת קפה חב' 
delongi nescafe חדשה 

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

 מסך מחשב LED דק 
ויוקרתי חדש באריזה!! 300 

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

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

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

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

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

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

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

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

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

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

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

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

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

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

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

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים וכו 450 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

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

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

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

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

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

 מייבש כביסה 8 ק"ג )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

מוצרים 
ושירותים

 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

מכירת רכבים

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

ללא טסט, שמורה, 
משופרת ומטופלת, רק 

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

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

ללא טסט, שמורה, 
משופרת ומטופלת, רק 

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

סובארו

גמחים

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

_____________________________________________)36-36(054-8449588 מירי

 להשתתפות בקו הצניעות 
073-383-4050, סיסמה 2448 

_____________________________________________)35-38(סולמית, שלוחה 5

 אבד נגן סאנדיסק שחור 
וצהוב הדגם הישן בבני ברק 

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

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

_____________________________________________)37-38ח(050-4105312

 לישיבה חדשה בב"ב 
דרושים מזגנים ארונות 

)לפנימיה( סטנדרים כסאות 
מכונת ייבוש סירים

_____________________________________________)37-38ח(053-3133509

 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

 דרוש שנאי 6V למכונת 
חישוב במצב תקין

_____________________________________________)37-38ח(050-5343924

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)37-38ח(ילדים 050-6651365

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

052-3595314
_____________________________________________)37-38ח(

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

_____________________________________________)37-38ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

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

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)37-38ח(ומפרשים 054-7432035

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)37-38ח(סימלי 052-3595314

 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

 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

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

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

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

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

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

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

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-4960603

 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

מכוניות

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה 052-4714818
_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722
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 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

מנטה + סרט + כיסים 25 
_____________________________________________)34-37(ש"ח 050-4188702
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 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

תקשורת

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

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

053-2827371)33-36(_____________________________________________

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-37(לחולצה 058-3206802

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

054-8527470)34-37(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)35-36ח(050-4100013

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

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

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

 בוסטר לרכב עם משענת 
ב- 30 ש"ח בלבד

_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

 בוסטר לרכב ללא משענת 
ב- 15 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

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

 אמבטיה לתינוק עם 
מעמיד ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

 כסא לאמבטיה ישיבה או 
שכיבה ב- 5 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

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

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

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

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

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

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק חדש באריזה )בני ברק( 

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

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

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

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

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

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

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

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

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

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

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

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

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה 

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

 בגדי תינוקות לבנים 
ולבנות לגילאי 0-3 חודשים 

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 משאבת חלב מדלה 
סואינג 300 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

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

 משאבת חלב רלבוב חצי 
חשמלית 250 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

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

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

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

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

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

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

 משאבת חלב ידנית 
כחדשה חברת טומי טיפי ב- 

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

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

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

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

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(בירושלים 054-8415306

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

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

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

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

 צמיד זהב דק עם תליון 
ברמה עם אחריות ב- 400 

_____________________________________________)35-36ח(שקל 050-8776286

 בושם לוליטה למפיקה 
כמעט חדש 160 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7157077

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

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

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

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

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

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

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

 למכירה תוכי דררה 
האכלת יד עם טבעת 250 

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

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

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

 כלובים שונים לאוגרים 
כולל כלים לאוכל ומים 

קרוסלה ומתקנים שונים 50 
ש"ח 03-6181085

_____________________________________________)35-36ח(054-8548384

 מעמד אמבטיה לתינוק 
חדשה ממש עם מעמד 

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

 כסא תינוק מתקפל 
למינימום נוח לאחסון ולטיולים 

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

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

 מציאה! שידת החתלה 
שילב כחדשה יפייפיה מטר*56 

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

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

_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 נעלי עור שחור סקוטש 
חדש מידה 39 35 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 נעל ספורט כחול לבן 
חדש מידה 21 50 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 שמלה חגיגית מדהימה 
כחדשה מידה 38 60 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(מבצע 052-7110779

 למכירה כובע סמט חסידי 
במצב יפה מידה 58 ב- 300 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

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

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

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

_____________________________________________)35-36ח(03-7318042

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

 כסאות חדשים דמוי עור 
אפור כהה נקנו בטעות מחיר 

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

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

_____________________________________________)35-36ח(054-2239905

 למכירה סלון עור צבע 
שמנת שזלונג 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)35-36ח(054-2252171 אלעד

 למכירה כורסת ריקליינר 
שחורה עור 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)35-36ח(054-2252171 אלעד

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

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

 למכירה שולחן סלוני 
נפתח ל- 2.40 מטר מחיר 

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

 למכירה שידה לחדר שינה 
4 מגירות כולל מראה צבע 

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

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

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

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

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר חזק 
במיוחד 320 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 למכירה עמודון ספרים 
מהודר 2 דלתות זכוכית 200 

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

 למכירה ארונית קטנה 
כתר + מגירות כתר + מדפי 

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

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

 למכירה ארונית מהודרת 
2 דלתות זכוכית + מגירות 

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

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

_____________________________________________)35-36ח(03-6199806

 למכירה שולחן כתיבה 
לבן + כסא גלגלים וידיות 210 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)36-37ח(050-4131634

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

_____________________________________________)36-37ח(050-4131634

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

_____________________________________________)36-37ח(054-8542330

 מגן למיטת תינוק או 
מיטת מעבר מיקי מאוס 30 

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

 אוטו בימבה + מקל סגורה 
מסביב כחדש 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

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

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

 כסא אוכל לתינוק כחדש 
איכותי ישיבה שכיבה מתקפל 

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

 מעמד לאמבטיה תינוק 
אוניברסלי חדש 40 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

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

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק חדש באריזה )בני ברק( 

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

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

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

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

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

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

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

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

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

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

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

 למכירה עגלת אמבטיה + 
טיולון איכותית צבע ירוק זוהר 

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

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 למכירה עגלת ציקו 
שחורה איכותית כולל גג צל 

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

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

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

 למכירה מיטת תינוק 
במצב מצוין ללא מזרון 300 

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

 למכירה מיטת מעבר 
לבנה במצב מצוין ללא מזרון 

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

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

_____________________________________________)35-36ח(055-9897420

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

 למכירה עגלת אמבטיה + 
טיולון איכותית צבע ירוק זוהר 

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

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 עגלת טיולון בריטס 
אדומה מצב מצויין מתקפלת 

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

 ברה"ע למכירה עט 
מצלמה נסתרת סילברליין 

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

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

_____________________________________________)36-37ח(050-6850138

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

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

 שמיכה חורפית ביג אושי 
חדש באריזה תכלת מודפס 50 

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

 CLRY קפוטה חדשה 
56L בטנה מלאה חלק 

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

 מציאה!! גרביים 
אלסטיות חדשות! )ירך( לחץ 

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

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

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

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

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

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

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

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

 עיתונים לילדים קומיקס 
אביבים יתד 35 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

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

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

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

 ציפות לשמיכה חדשות 
מתאים למיטת שלישיה 70 

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

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי שניהם ב- 20 

_____________________________________________)36-37ח(שקל 054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופניים 

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

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

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

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

 סקייטבורד 20 שקל אופני 
ילדים 30-40 שקל

_____________________________________________)36-37ח(054-3177932

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

 דשא סינטטי חדש באריזה 
_____________________________________________)36-37ח(4*4 300 ש"ח 052-7188017

 מראה חדשה לאמבטיה/
חדר שינה 60*60 70 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 ספרי לימוד לבתי ספר 
_____________________________________________)36-37ח(30-20 ש"ח 052-7188017

 תיקי בית ספר ד"ר גב 
איכותיים יד 2 30-40 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 למכירה סט מחזורים 
חדש מעור אמיתי עם פס זהב 
)נקנה ב- 1,200( ב- 500 ש"ח 

בלבד מחיר גמיש אפשרות 
_____________________________________________)36-37ח(למשלוח 055-6758075

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(054-8490548

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר זוזו של יעל רועי ב- 
_____________________________________________)36-37ח(30 ש"ח 054-8454536

 הספר עקבות ברמץ של 
חיים בניש ב- 19 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר תחזיקו חזק של רוי 
נויברגר ב- 17 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר אביגיל ואני של מלי 
אברהם ב- 10 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר רובע מלא סודות 
של יהודית גולן ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 הספר לעלות שלב של 
מירי לוין ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 למכירה אופני הרים במצב 
חדש שילדה אלומיניום 350 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-2819921

 אקווריום פנורמי + עמודי 
שיש ואביזרים שמור במיוחד! 
_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח כ"א 058-3274726

 2 ארנבות לבנות 
חברותיות מאד! כולל כלוב 

_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 058-3274726

 נעלי בית אורטופדיות 
יפיפיות 38.5 איזיספיריט 

חדשות באריזה 259 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7177248

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8415306 

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8415306

 כלובים לארנבות 60*35 
_____________________________________________)36-37ח(ס"מ 110 ש"ח 054-8419172

 סגריות ווינסטון כחול 
_____________________________________________)36-37ח(פקט ב- 200 054-8469191

 סוכת ברזל 3.2*2 מ"ר 
כולל הבד 300 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(050-4148666

 נגן ביזנס כמעט חדש 
באריזה כשר 230 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)36-37ח(055-6775680

 כובע מפרסטר דגם מילאנו 
מידה 59 חדש בקופסא 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 058-3217967

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)36-37ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3187276

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 38-40 

2 יח' ב- 70 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(050-6850138

 ספרי קומיקס מצב חדש! 
7 ש"ח ליחידה 10 ב- 65 

_____________________________________________)36-37ח(052-3597145

 תרנגול לבן לכפרות מסוג 
ברמה ב- 75 ש"ח ברווזה 
מטילה ב- 60 ש"ח ישוב 
_____________________________________________)36-37ח(חשמונאים 08-9765927

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 10 שקל 

_____________________________________________)36-37ח(055-6768157 

 רגליות לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)36-37ח(30 שקל 055-6768157

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות 10 שקל לרפידות 

_____________________________________________)36-37ח(דיסק 055-6768157

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות מידה 38 

חדשות 100 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(058-3233919

 נעלי SAS כחדשות 
בקופסא מידה 8W דגם 

שרוכים קלאסי 490 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(058-3233170

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

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

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(058-3233170

 מעיל צמר לנשים מזרה 
מידה L מהמם כמו חדש 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7127132

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 370 ש"ח כ"א ב"ב 
_____________________________________________)36-37ח(054-8412976

 מכירת דגים לתשליך 5 
_____________________________________________)36-37ח(שקל כ"א 054-8515875

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 למכירה תוכונים כלוב ותא 
הטלה צבעים נדירים 50 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-4141702

 סיר בישול איטי 6.5 זק"ש 
חדש באריזה 150 ש"ח שמעון 

_____________________________________________)36-37ח(050-8774181

 ילקוט קיפלינג מהמם 
במצב חדש ורוד פוקסיה 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד! 052-7130655

 למכירה בפ"ת אופניים 
לילדים במצב מצויין ב- 130 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-2819921

 אופני ספורט 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(050-7757420

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל אפשר להשאיל 

בחנקין 3 דירה 6
_____________________________________________)28-29ח(054-8422105

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 LG למכירה מערכת 
משוכללת ויפה כחדשה רק ב- 

_____________________________________________)35-36(400 ש"ח 052-7773526

 למכירה שטיח לסלון צבע 
שמנת כחדש 200 ש"ח בלבד 

052-7773526)35-36(_____________________________________________

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

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

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

 דפנות סוכה 3.2*2.4 + 
בד לבן וסכך 500 ש"ח

052-7686858)35-36(_____________________________________________

 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

 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

 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

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)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

 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



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ד’ בתשרי תשפ”ב   10/09/2021

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

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

_____________________________________________)20-43ש(052-7623142

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

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

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

7,000

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

 דרושים עובדים/ות 
לרשת בתחום המזון, 

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

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)33-36(_____________________________________________

 דרושה עוזרת בית 
המתמחה בקיפול כביסה 

וסידור ארונות בגדים ומטבח, 
_____________________________________________)33-36(בבני ברק 052-7605146

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

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

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
דרושים מתרימים, בבני ברק 

וירושלים, לער"ה ועיו"כ, 
בדוכנים, בתי עלמין, ומקוואות, 

_____________________________________________)34-37(תנאים טובים 052-7124416

 לרשת גנים בפתח 
תקווה דרושה גננת + 

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

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

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

 מעונין לעבוד אצל אדם 
מבוגר קשיש אפשרי מגורים 

_____________________________________________)35-36ח(בגוש דן 052-7167172

 מחפשת עבודה בבני ברק 
יומיים בשבוע בתחום המכירות 

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

 מעונין לעבוד במסעדה 
בכל תחום כולל נקיון

_____________________________________________)35-36ח(052-7167172

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

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

 בימבה גוק )בני ברק( 30 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
עם תומך )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 זקט כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל גב )בני ברק( 120 

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

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 )בני ברק( 150 

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

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 220 ש"ח 054-7216671

 רולר בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן בוגי לים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 054-7216671

 בריטה מסנן מים )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 סודה סטרים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-7216671

 מחברים וחומרי 
אינסטלציה 10-50 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 וסט לבלוני גז 60-100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 סט תורה מפורשה תאג' 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-4273857

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

 בתי תפילין בהמה גסה 
_____________________________________________)35-36ח(350 ש"ח 054-4273857

 תפילין בהמה דקה קטנות 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 054-4273857

 נעלי הרים מידה 41-45 
_____________________________________________)35-36ח(50-80 ש"ח 054-4273857

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

 קסדה לרכיבת סוסים 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 כלי בית סירים ומחבתות 
_____________________________________________)35-36ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 מוט מתח כושר ומכשירי 
_____________________________________________)35-36ח(כושר 50 ש"ח 054-4273857

 מפתח ובוקסות 10-20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 שעונים לגברים ונשים 
_____________________________________________)35-36ח(20-50 ש"ח 054-4273857

 מתקן חדש לתליית מסך 
_____________________________________________)35-36ח(מחשב 30 ש"ח 054-4273857

 מעיל ארגז לספר תורה 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח 054-4273857

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

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לבית ולגינה 
_____________________________________________)35-36ח(20 ש"ח 054-4273857

 מנשא לאופניים 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 חוטי דייג 100 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 תפילין בהמה דקה 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)35-36ח(050-3337530

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 ציוד לדגי נוי לבעלי החיים 
100 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)35-36ח(050-3337530

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 

_____________________________________________)35-36ח(מ- 50 ש"ח 050-6850138

 משחק הרכבה לילדים 
דומה קליקס 60 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 פמוטים קריסטל חדש 
גובה 15 ס"מ 90 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 נעלי בד שחור לבן סירה 
לנערות נשים חדש 15 ש"ח 

כל אחד מידה 41-40
_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 נעלי סירה לק שחור 
לבנים 30 ש"ח חדש מידה 29 

_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 נעלי עור שחור סקוטש 
חדש מידה 29 30 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

למעון תקשורת של העמותה לילדים בסיכון בתל אביב

קורות חיים יש לשלוח למייל
jobs@childrenatrisk.org.il

משרה חלקית או מלאה
 בשעות הבוקר והצהריים

הדרכות והכשרות ניתנות במקום,
שכר מתגמל ומענקים למתאימים/ות

דרוש/ה סייע/ת חינוכי/ת

 דרוש עובד אחראי למזנון 
חלבי בבני ברק, לשעות 

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

 דרוש עובד רציני למכבסה 
בירושלים + רשיון נהיגה, 

למשרה מלאה לפרטים
054-3090601)35-36(_____________________________________________

 למשרד רו"ח במרכז 
תל אביב דרושים/ות רו"ח 

כלכלנים/ות למחלקת 
קבוצות רכישה, ניסיון 
קודם הכרחי. דרישות: 
שליטה מלאה בתוכנת 

אקסל, מתאים גם 
לבעלי/ות מוגבלויות, 

המשרה מיועדת לנשים 
וגברים כאחד פקס:

03-760-4646
liat@frcpa.co.il)35-36(_____________________________________________

 המבורגר ברוס רהיטים 
בפתח תקווה מחפשים 
אנשי מכירות, אופציה 

לחצי/משרה מלאה, 
בסיס + אחוזים, פרטים 

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

 למעון חרדי בפ"ת 
דרושה סייעת נעימה 

וחרוצה, למשרה מלאה 
_____________________________________________)35-36ל(ציפי 053-5459071

 דרושות מטפלות רגשיות 
בגילאי 30 עד 40 להנחיית 
סדנאות לילדים למודעות 

עצמית וחשיבה חיובית בביתן, 
ארצי תוכנית מובנת

050-9303146)36-37(_____________________________________________

92

37

44

90

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

 למכירה תכולת בית כולל 
עגלת שוק קומודה טיולון 

מזוודות פקס שידה מדפסת 
מפזר חום + מכשיר אדים + 
מסך מחשב + פינת אוכל + 

מגהץ אדים 90 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 ספרי לימוד סמינר הרב 
וולף ושיכון ג' במחיר סימלי 

_____________________________________________)35-36ח(מאוד 050-4143035

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח 050-4960603

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)35-36ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות מידה 38 

חדשות 100 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(058-3233919

 סט ספרים רפואות תימן 
ג' חלקים 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)35-36ח(054-8562463

 למכירה 2 שמלות ערב 
מחיר כל אחת 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8407882

 למכירה כלובים של תוכים 
ואוגרים ב- 100 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)35-36ח(054-8407883

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-7938941

 נעלי בית אורטופדיות 
)איזי-ספיריט( חדשות באריזה 

38.5 שחור ג'ינס 259 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7177248

 זוג תוכונים + כלוב 180 
תוכון מאולף + כלוב 160 

_____________________________________________)35-36ח(054-7477760 שי

 שמלות ערב יפיפיות 
שחור לבן סגנון נפוח 400 

ש"ח להתרשמות
_____________________________________________)35-36ח(054-8473227

 שמלות ערב מקסי כחול 
מעושן יוקרתיות ויפות 500 

ש"ח ניתן להתרשם
_____________________________________________)35-36ח(054-8473227

 סט שולחן ערוך חדש 
כתב גדול הוצאה ישנה 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח טל': 02-5376015

 מגזיני זמן מרתקים 
במחיר 30 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)35-36ח(בירושלים 052-7191446

 למכירה מושב לאופנים 
חדש כמעט ללא שימוש 180 

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

 אופני ילדים מס' 12 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7676856

 מיחם מים על פלטה לא 
חשמלי 30 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 גמרא מכות חדשה 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4131038

 סט צלחות 70 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-4131038

 שמלה להשכרה/מכירה 
ציפי שכטר 46 450 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-4131038

 אופני ספורט 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-7757420

 כיריים בילדאין 4 להבות 
סטואר שחור תקינות 200 

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

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 100 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 מייק אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)35-36ח(45 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
שחור לבן כריכה קשה 15 ב- 

_____________________________________________)35-36ח(75 ש"ח 050-4135002

 תרנגולים פרגיות 3 ב- 75 
_____________________________________________)35-36ח(050-4135002

 ספרי קריאה לילדים 
סיפורי צדיקים 8 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 פוך למיטה וחצי 90 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

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

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 ספר ילדותנו לכיתה ד 15 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 053-3155415

 עיתונים לילדים קומיקס 
אביבים יתד שלנו 35 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

אנו נכוון אותו 
למסגרת תומכת 
ותואמת העונה 

לצרכי הנער

בנכם

לחזור לישיבה?

053-7939622

אינו מעוניין

 לחנות פיצוחים גדולה 
בב"ב, דרושים עובדים, 

תנאים טובים למתאימים 
_____________________________________________)35-36(לפרטים 050-7122698

 גננת משלימה + מ"מ 
סייעת + מועדונית קו"ח: 

mail:6307420@gmail.com)35-36(_____________________________________________

 דרושה משפחה לארח 
בחור בשבתות וחגים באיזור 

_____________________________________________)36-37(ב"ב אוסם 055-9178123

 למפעל בעטרות דרוש 
מנהל עבודה רציני ואחראי, 
בעל נסיון, ל- 9 שעות ביום, 

לשלוח קו"ח:
estgeula@gmail.com)36-37(_____________________________________________

 מתרימים לערב ר"ה 
ויוכ"פ, אחוזים גבוהים

_____________________________________________)36-37ל(054-8412245

 לארגון תורה וחסד בית 
הלל דרושים מתנדב ומתנדבת 
לעבודה משרדית, טל' בשעות 

הבוקר 054-3452017 או 
beithillel2@gmail.com :36-36(במייל(_____________________________________________

 למאפיה בפ"ת דרושים 
עובדים יום-לילה, תנאים טובים 

_____________________________________________)36-37ש(למתאים 050-8997733

 4 יחידות זכוכית מחוסמת 
שלבים לחלון 50.5 ס"מ רוחב 

10 ס"מ הכל ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 חליפת בנים 3 חלקים 
הולבש פעם אחת לגיל 11 

תוצ"ח 100 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח 054-7216671

 מעוניין לעזור לקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)37-38ח(052-3595314

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד בתחום/טיפול לפי שעה 
_____________________________________________)37-38ח(050-6651365

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

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

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

 דרוש נהג לחלוקה ברמת 
אביב, 00:30-4:00, רכב פרטי 

חובה, שכר טוב!
_____________________________________________)36-37ש(051-5797730

 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

 התפנה חזן ובעל קורא 
אברך יר"ש נוסח ע"מ

_____________________________________________)37-38ח(052-7169346

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
בטיפול במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)37-38ח(052-7396092

 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



אי 
מל

 ה
מר

ד ג
 ע

וח
לק

 ל
"ג

 ק
ח'/

6 י
 /

ים
ש

מו
מי

 2
ל-

ת 
בל

מוג
ה 

יר
מכ

 ה
ת |

 ע
כל

 ב
צע

מב
 ה

ת
 א

יק
פס

לה
ת 

אי
ש

 ר
רה

חב
 ה

ד |
לב

 ב
שה

מח
לה

ת 
ונו

מ
ת

 ה
ם |

עי
בצ

מ
ל 

כפ
ין 

 א
ח |

.ל.
ט

ר.
ת

 יו
ש

נגי
ר. 

ת
 יו

תי
כו

אי
ר. 

ת
 יו

ח
נ

שה
חד

ה 
שנ

קט
מר

ה 
יר

ש
ב

ס(
או

טר
ש

די 
שר

מ
ד 

לי
ה 

לד
 גו

ול
מ

ל )
וא

מ
ש

ת 
בע

ק ג
טני

לו
ה ז

למ
ש

ב 
חו

 ר
ת

פינ
 4

9 
ים

יב
הס

ב 
חו

ר

ש!
חד

ם
ליו

 ה
וני

בל
ון 

מגו

חה
תי

 פ
ת

עו
ש

8:
00

-2
0:

00
 : 

ב'
-'

א
ם 

מי
י

8:
00

-2
2:

00
 :'

-ה
 ג'

ם
מי

י
8:

00
-1

6:
00

 :'
ם ו

יו

   
   

ם
חי

לו
ש

מ
ת 

רו
ש

ם!
היו

 ל
ם

היו
מ

ת 
מנו

הז
ת 

רו
ש

ש! 
חד

ח
לו

ש
מ

פ+
א

צ'
א

הוו
ך 

דר
   

05
0-

51
05

54
7

ת
ריו

כ
ם

מי
טע

ון 
מגו

מה
תל

19
.9

₪

לב
ח

ת 
או

ק
ש

מ
טר

לי
 1

בה
תנו

8.
9 ₪

פ/
טו

קי 
יל

מ
בר

ה 
נונ

ד
ר'

 ג
14

2-
17

0
וס

א
טר

ש
10

.9
ב-
 3 ₪

ם
בי

ענ
ץ 

מי
דון

ק
פי

ל 
ול

כ
טר

לי
 1

לה
עו

מ
10 ₪

ל/
סו

ר/
א

ט
דס

ול
ג

די
יינ

ש
/7

.9
%

י/
כב

מ
"ל

מ
 3

30
*6

דון
ק

פי
ל 

ול
כ

רה
בי

ת 
שיי

שי

25
.9

₪

לה
קו

ה 
ק

קו

29
.9

טר
לי

 1
.5

*6
רו

 זי
לל

כו

₪

ס/
או

טר
ש
מו 

סי
מי

קר
לה

ט
נס

ה 
רי

מ
קר

דה
לי

ג

15
.9

₪

דה
לי

 ג
עי

בי
ג

8.
9

ח'₪
1 י

2 
ם

לי
לג

מגו
לה

עו
מ

ת
וני

יד
גל

ם/
שי

שנו
נ

וס
א

טר
ש

36
.9

₪

קס
א

ט 
רנ

דו
או

ד

ב-
 2 18

.9
₪

ר'
 ג

55
ת

לי
ע

וס
ט

רי
דו

10 ₪

ב-
 5

ם
אס

פי 
טי

ח
זי 

אר
מ

/'
גר

 2
0*

8 
קו

ופ
/פ

ר'
 ג

15
*1

0/
ר'

 ג
60

*4
ה 

מב
ב

/'
גר

 2
0*

5 
ם

וני
וב

/ד
ר'

 ג
20

*1
0/

ר'
 ג

55
*4

לי 
יס

ב
ר'

 ג
25

*5
/'

גר
 5

0*
3 

פו
רו

אפ

8.
9

₪

י/
מ

טע
י/

וז
אג

ף/
 כ

יף
כ

ט
אס

מ
ק 

טי
מס ת
לי

ע

10 ₪

ב-
 4

ת
לי

ע

ר'/7.9
 ג

12
0 

בע
ש

 ל
בע

ר
ת/

צו
ח

ד 
ע

ר'
 ג

20
0 

ת
קיו

ינו
פ

₪

ר'
 ג

85
0

ת
לי

ע

12
.9

₪

ת
לי

קו
שו

ר'
 ג

20
0

14
.9

אג₪
מ

ד 
 ר

פה
ק

ת 
חל

א
מ

ט 
ק

מר
ה 

יר
ש

ל 
א

שר
ת י

בי
ל 

לכ
ה ו

תי
חו

קו
 ל

כל
ל

ח!
מ

ש
ג 

ח
ה ו

וב
ט

ה 
מ

תי
ח

ר 
מ

ג

12
.9

-1
.10

.2
1 

רי
ש

ת
 ב

"ה
 כ

שי
שי

י-
שר

ת
 ב

 ו'
שון

א
 ר

ם:
כי

רי
תא

 ה
בין

ם 
עי

בצ
מ

ה

8.
9

ש/
שו

/ 
וס

ט
צ'י

ר'/
 ג

20
*1

0 
דס

קי
ס 

יפ
צ'

פו
ת

ר'
 ג

25
*1

0 
וס

ט
רי

דו

₪

ת
לי

 ע
פי

טי
ח

זי 
אר

מ

ך/
רכ

מ
ו/

מפ
ש

צה
ח

 ר
יב

חל
ת

ב-
 2 17

.9
₪

ק
ינו

פ

ק
רי

ט
ד 

ול
ק

שו
ם

מי
טע

ון 
מגו

ר'
 ג

60
לה

עו
מ

ב-10
 4 ₪

ם
חגי

 ה
ת

ופ
ק

ת
 ב

ב:
 ל

מו
שי

ת 
בו

ח
ור

מ
ה 

יח
ת

 פ
ת

עו
ש

ף!
סני

 ב
ת

עו
וד

מ
 ה

חר
א

בו 
ק

ע


	Kvpt1p001
	Kvpt1p002
	Kvpt1p003
	Kvpt1p004
	Kvpt1p005
	Kvpt1p006
	Kvpt1p007
	Kvpt1p008
	Kvpt1p009new
	Kvpt1p010
	Kvpt1p011
	Kvpt1p012
	Kvpt1p013
	Kvpt1p014
	Kvpt1p015new
	Kvpt1p016
	Kvpt1p017
	Kvpt1p018
	Kvpt1p019
	Kvpt1p020
	Kvpt1p021
	Kvpt1p022
	Kvpt1p023
	Kvpt1p024

