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אבי גרינצייג

לא מחוסן
היה  כזה  לצייר לעצמה.  הייתה מתקשה  האירוניה  רגעים שגם  יש 
למשל הרגע בו ראש הממשלה, נפתלי בנט, נשא בסוף השבוע נאום 
בעת,  כשבה  החיסונים,  מתנגדי  את  בחריפות  ותקף  האומה  כל  מול 
אבידר, ממובילי  אלי  צירופו של השר החדש,  מאשרת ממשלתו את 

המתקפה על החיסונים בחודשים האחרונים.
וכבר  התחסנות,  בתהליך  נמצא  שהוא  לעדכן  מיהר  אבידר  אמנם, 
להניח  קשה  עדיין,  השני.  החיסון  קבלת  את  ישלים  הקרוב  בשבוע 
להשפעת  עד  הממשלה,  מישיבות  הקרובים  בשבועיים  יורחק  שהוא 
כולל  הממשלה,  לשולחן  חבריו  את  לסכן  לא  חלילה  כדי  הנוגדנים, 
שרת החינוך ח"כ יפעת שאשא ביטון, שממשיכה לייצג בגאון עמדות 

של אנטי מגבלות בסוגיית הקורונה.

)הטור המלא בעמ' 18-19(

נשיא מועצת חכמי התורה מרן רה"י הגר"ש כהן לרבני ודייני ישראל:

עליכם לעמוד איתנים כחומה 
בצורה כנגד הרפורמות אשר 
יגרמו להרס וחורבן היהדות"

נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן בהוראה נחרצת לרבני ודייני ישראל: "להתנגד בכל תוקף לכל 
שינוי במערכת הכשרות והגיורים אשר יגרמו להרס וחורבן היהדות בארץ ישראל" ⋅ מתבטא בחריפות כנגד היוזמים חברי 
הממשלה והשר כהנא: "הכריזו מלחמה בה' ובתורתו ומבקשים להחריב את יסודות הדת להביא מכשול ותקלות חמורות 

בעם ישראל" | עמ' 20

מרן רה"י חותם על המכתב

 הגל הרביעי בעיצומו: 
מעל 2,000 נדבקים ביממה

לקראת אירועי הקיץ 
– חוברת עם עשרות 
 פעילויות מחולקת 

על ידי העירייה

ארגון ידידים ועיריית 
אלעד בשיתוף פעולה 

למען התושבים

סערת הקלטות הסתר במליאה

אחוז התוצאות החיוביות עומד על 2.32% • 138 מהחולים המאושפזים בבתי חולים 
מוגדרים קשה, ו-26 מהם מונשמים • מרכז המידע והידע הלאומי של אמ"ן מעריך: מגמת 

העלייה תימשך, צפויים עומסים בבתי החולים בתוך שבועות ספורים | עמ' 22

החידושים השנה: עשרות הצגות, מופעים וסדנאות לאורך 
כל חופשת בין הזמנים | עמ' 6

ארגון הסיוע הארצי ידידים קיים הדרכה מקצועית לאנשי הפיקוח 
והשיטור המשולב בעיריית אלעד • ההדרכה התקיימה כחלק 

משיתוף הפעולה ההדוק בין ידידים לבין הרשות המקומית • ארגון 
ידידים: "שמחים לשתף את הידע המקצועי עם גורמים נוספים, 

לטובת כלל האזרחים"  | עמ' 6

בהודעה חריגה שהוציאו הח"כים גפני וליצמן הם מאשימים: "יו"ר הקואליציה עידית 
סילמן הקליטה בסתר ח"כים בכנסת בניסיון להפיל אותם. זהו מקרה פסול וחריג, הנוגד את 

נהלי הכנסת באופן מהותי" • לדברי כתבת חדשות 12 דפנה ליאל: "קשקוש" | עמ' 22

נסיון חובה 
תנאים טובים למתאים
y054-8409493@gmail.com

לת"ת באזור המרכז

דרוש מלמד 
לכתה ד'

050-7691234

פרסם
ותתפרסם



1800-39-47-47
 בתרומתכם נא לציין:
 עבור קרן מס' 3333

בקשה אישית מרבני הקרן 
י"ח אב תשפ"א

לאחר שמלאו ג' חודשים לאסון הנורא במירון 
הצורך  ונתברר  המדוכה  על  שישבנו  ולאחר 
הגדול של האלמנות והיתומים, מאחר שעדיין 

חסר סכום גדול להשלמת הסיוע, 

שיכול,  מכאו"א  לבקש  בזה  באנו 
שיתן סך 10 ש"ח חד פעמי עבור כל 

יתום, סה"כ 670 ש"ח
ובס"ד אין המלאכה נקראת אלא ע"ש גומרה, 
שנוכל לסייע לכל אלמנה ויתום באופן מכובד 

כראוי.

מרנן הגרש"א שטרן, הגר"ש 
שטיינמן, והגר"ש גלאי

היום - י"ח אב 
מלאו 3 חודשים 

לפטירתם של קדושי מירון



עשית הליכה?
האימון שלך

שווה יותר עם

יוגורט  מכיל 20 גרם חלבון 
המנה המומלצת לאחר פעילות גופנית

עשית הליכה?
האימון שלך

שווה יותר עם



possibleNever
Sometimes Difficult

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

אוהבים לטפס?

welcome to theexperienceexperience

  קעמפים  ימי הולדת  אירועים  חוגים
סדנאות  ימי כיף  קורסים  קבוצות

המדהים 

בואו 
לקיר טיפוס

בירושלים

בואו אלינו ב'בין הזמנים'

קירות טיפוס בהובלה    
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית    

קירות בולדר 
מתחם כוח וכושר



 כבר 75 שנה שאנחנו בטירת צבי,
 מכינים את מעדני הבשר

הטעימים והאיכותיים ביותר.
זו המומחיות שלנו!
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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

מאת: אלי כהן

יוצאים  באלעד  תשפ"א  הזמנים  בין  אירועי 
חוברת  לתושבים  מחולקת  אלו  בימים  לדרך. 
שאמורים  אירועים  עשרות  ובה  מהודרת, 
השבועות  שלושת  במהלך  אי"ה  להתקיים 
הקרובים, החל מיום לאחר תשעה באב ועד ערב 

ראש חודש אלול הבעל"ט.
ידי  על  שבוצעה  מעמיקה  עבודה  על  מדובר 
המתנ"ס העירוני, מחלקת התרבות ולשכת ראש 
מגוון  תכלול  הפעילות  המסורת,  וכמיטב  העיר, 
רב של הצגות, מופעים, אירועים המוניים ועוד, 
רבים  חוגים  של  קטגוריה  גם  נוספה  כשהשנה 
הולמת  תעסוקה  לאפשר  במטרה  ונוער,  לילדים 

בשעות הפנאי.
כמו כן, לאחר סיכום שהושג עם הנהלת מתחם 
כניסה  כרטיסי  העירייה  תסבסד  נחשונים,  המים 

הזמנים,  בין  שבועות  במהלך  העיר  לתושבי 
כאשר מחיר הכניסה לתושב יעמוד על 40 שקלים 
העירוני  במתנ"ס  כרטיסים  ברכישת  בלבד, 
ברחוב רבי חייא. מדובר על הוזלה של 20 שקלים 
60 שקלים. במקביל סוכם  לכרטיס רגיל שעולה 
עם חברת קווים על תגבור הנסיעות והארכת קו 
בין הזמנים עד הכניסה  האוטובוס הפנימי בימי 
כדי  וזאת  היום,  משעות  ניכר  בחלק  לנחשונים, 

לאפשר לתושבים להגיע בנוחות למקום.
מספר  השנה  כוללת  הזמנים  בבין  הפעילות 
רב של הצגות שיתקיימו באולם הספורט, כאשר 
במחיר  העיר  לתושבי  נמכרים  הכניסה  כרטיסי 
סמלי. השנה התחדשה אפשרות נוספת לרכישת 
כרטיסים מעבר להגעה פיזית למתנ"ס, באמצעות 
עמדות השירות העירוניות הפזורות ברחבי העיר, 
וזאת לצד האפשרות לרכוש כרטיסים גם באתר 

העירוני. 

מגוון  גם  הפעילות  השנה  כוללת  כאמור, 
לעיצוב,  סדנאות  של  שורה  הכולל  רחב,  חוגים 
תכשיטנות,  מתנות,  עיצוב  צילום,  תסרוקות, 
אפיה, קישוטי מזון ועוד. פעילות נוספת תתקיים 
בפארק  בדרכים  לבטיחות  הלאומית  הרשות  עם 

המרכזי.
את  החותם  הפעילות,  של  המרכזי  בשבוע 
המרכזיות  ההצגות  אי"ה  יתקיימו  הזמנים,  בין 
ילדים,  אלפי  של  מוערכת  בהשתתפות  בפארק, 
כאשר קודם לכן נערכים בעירייה יחד עם צוותי 
בצורה  לאבטח  מנת  על  והמשטרה,  השיטור 
סיכונים  ח"ו  ולמנוע  המקום  את  מקסימלית 

מהמשתתפים הרבים.
הלונה  בפארק  יפעל  הזמנים  בין  ימי  לאורך 
משחקים,  מתקני  עשרות  ובו  הידוע,  פארק 
ובמחיר מוזל לתושבי העיר בהצגת כרטיס תושב.

החי  גן  של  הפעילות  שעות  הורחבו  כן,  כמו 

 19:00 יום עד השעה  מידי  יפעל  והוא  העירוני, 
להגיע  מבקרים  ליותר  לאפשר  במטרה  ברצף, 
למקום וליהנות גם בשעות אחר הצהריים הנוחות 

יותר.
"גם  כי  אומר  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
לכל  אירועים  של  נרחב  מערך  יצרנו  הפעם, 
להעניק  במטרה  והחוגים,  הקהילות  הגילאים, 
שיחפוץ  תושב  לכל  ראויים  תרבות  אירועי 
הקיץ  לאירועי  בטיחות  בתוספת  נערכנו  בכך. 
העירוני,  בפארק  אי"ה  שיתקיימו  המרכזיים 
כאשר ההשתתפות הצפויה היא של אלפים ולא 
התפשרנו בכל דרישות הבטיחות, כדי שבסייעתא 
בבטחה  האירועים  את  לעבור  נוכל  דשמיא 
הפועלים  לאנשים  להודות  המקום  זה  וברוגע. 
המתנ"ס  מנהל  התושבים,  למענכם  במסירות 
מחלקת  למנהל  הורביץ,  מנחם  הר'  העירוני 
התרבות הר' ברק שטיגליץ, על הפעילות הרבה".

לקראת אירועי הקיץ – חוברת עם עשרות פעילויות 
מחולקת על ידי העירייה

מאת: אלי כהן

מומלץ  ברכב?  ננעל  ילד  במעלית?  נתקעתם 
אתם  אם  אבל  ידידים,  למוקד  מיד  להתקשר 
פיקוח  איש  אם  תתפלאו  אל   - אלעד  תושבי 
במקום;  הוא  גם  יופיע  אלעד  העיר  של  עירוני 
אנשי הפיקוח העירוני והשיטור המשולב בעיר, 
מקצועית  הדרכה  לקבל  האחרונים  בימים  זכו 
בנושא פתיחת רכבים נעולים לצורך חילוץ ילדים 
התקיימה  החשובה  ההדרכה  ברכב.  שננעלו 

בליווי  העירוני  והשיטור  ידידים  ארגון  ביוזמת 
איציק אדרי, מנהל השיטור העירוני. הידע העיוני 
אגף  מנהל  עמר,  איתמר  ע”י  הועבר  והמעשי 

בטיחות והדרכה בארגון ידידים.
ההדרכה התקיימה בחניה של נקודת המשטרה 
מנהל  חוקת   גרשון  כינסו  כשבמהלכה  באלעד 
444, פיני רובינשטיין, מנהל סניף אלעד,  מרחב 
המשתתפים  את  אלעד,  סניף  סג"מ  מלחי,  ויניב 
מעשי  באופן  להתאמן  ניתן  בו  ייעודי  למתחם 
הנחיות  על  הקפדה  תוך  החילוץ,  תרגיל  על 
מאד  העירוני  הפיקוח  אנשי  הבריאות.  משרד 

להיות  וביקשו  הברוכה  מהיוזמה  התרגשו  נהנו 
מעורבים במיזמים נוספים בעתיד.

הנהלים  את  חידד  העירוני  השיטור  מנהל 
החדשים בנוגע לערכות פתיחה החדשות שקיבלו 
אינטגרלי  חלק  יהוו  ושכעת  ידידים  מהארגון 
רכבי השיטור העירוני המסתובבות  מהציוד של 

ברחבי העיר אלעד.
"הדרכה  ידידים:  ארגון  סמנכ"ל  שטרן,  לייזי 
משיתוף  טבעי  כחלק  מתקיימת  זו  חשובה 
רבות  מקומיות  רשויות  עם  ההדוק  הפעולה 
ברחבי הארץ, ובכללן עיריית אלעד. אנו שמחים 

עם  הניסיון  ועתיר  המקצועי  הידע  את  לשתף 
גורמים מוסמכים נוספים, לטובת התושבים וכלל 

אזרחי ישראל".
"כאן  כי  אמר  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
השיטור  כי  הקורונה,  במהלך  גם  הוכחנו,  בעיר 
ואנשיו  מהעיר,  נפרד  בלתי  חלק  הוא  העירוני 
כבוד.  מעוררת  בצורה  לתושבים  מחוברים 
מאוד,  חשובה  היא  עתה  שבוצעה  ההדרכה 
גם  אך  חיים,  להציל  עשויה  היא  כי  ראשית 
מקשרת בין השיטור לקהילה וזו מטרה חשובה".

מאת: אלי כהן

יוצאים  מאוד  חשובים  בטיחות  פרויקטי  שני 
בעיר  בדרכים  הבטיחות  בתחום  השבוע  לדרך 
הבטיחות  מטה  מפעילות  כחלק  וזאת  אלעד, 
פרוש,  ישראל  הרב  העיר  ראש  בלשכת  הפועל 
יו"ר ועדת התנועה חבר העירייה הרב  ובשיתוף 

איסר שפירא.
הפרויקט הראשון הוא הסדרת נושא חניות כלי 
רבות  פניות  לאחר  העיר.  ברחבי  הכבדים  הרכב 
העירוני,  מהשיטור  והן  מתושבים  הן  שהגיעו 
רבה בחניות של  סכנה בטיחותית  ישנה  כי  עלה 

אוטובוסים וכלי רכב כבדים לצד מדרכות ברחבי 
העיר, כאשר הדבר גורם להפרעה בשדה הראיה 

לנהגים, לסיכון הולכי רגל ועוד.
יו"ר  בנוכחות  תמרור  ברשות  שנערך  בדיון 
ונציגי  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש  הוועדה 
עידן  אלעד,  תחנת  מפקד  יעקב  אלי  משטרה, 
ברקוביץ קצין תנועה במשטרת ראש העין, איציק 
אדרי מנהל השיטור העירוני ויו"ר ועדת תחבורה 
הרב איסר שפירא, עלו התלונות ולאחר סיור עם 
הסדרת  על  סוכם  העירייה,  של  התנועה  יועצת 
קווים  חב'  לרכבי  כאשר  כבדים,  רכב  כלי  חניון 

ישנו חניון מסודר משלהם.
יורשו  כבדים  רכב  כלי  ההחלטה,  פי  על 

באזור  שטח,  בן  שמעון  רבי  ברחוב  רק  לחנות 
הלא מיושב כרגע בבניינים, ובאופן שלא יפריע 
לבטיחות התושבים. אוטובוסים של חברת קווים 
יורשו לחנות רק בחנייה המוסדרת במעלה רחוב 
תחל  ההחלטה,  פרסום  עם  הנשיא.  יהודה  רבי 

אכיפה בלתי מתפשרת בנושא.
ההחלטה השניה נוגעת לרחוב רבי מאיר, שם 
בעיית  נוצרה  ההררי,  הטופוגרפי  אופיו  בשל 
בטיחות חמורה לילדים והולכי רגל החוצים את 

הכביש בסמוך לגינה הגדולה ולטיפת החלב. 
לעבודות,  מידית  יציאה  על  הוחלט  כך  בשל 
האטה,  פסי  וכן  חציה  מעבר  התקנת  שיכללו 

לשמירה על בטיחות הולכי הרגל.

ראש העיר הרב ישראל פרוש אומר כי "נושא 
אלעד  כמו  בעיר  ובפרט  הרגל,  הולכי  בטיחות 
הרגל,  הולכי  של  מוחלט  רוב  מהווים  שהילדים 
ואנחנו  אצלנו,  העדיפויות  סדר  בראש  נמצא 
שיסייעו  חשובים  מהלכים  שני  עוד  על  שמחים 
קוראים  אנחנו  במקביל,  הבטיחות.  להגברת 
לנהגים היקרים, בימים אלו יוצאים אלפי ילדים 
עוד  הפחיתו  אנא,  הזמנים,  ובין  הקיץ  לחופשת 
יותר את המהירות בנהיגה בתחומי העיר, ושימו 
הזהירות  הציבורי.  במרחב  השוהים  לילדים  לב 

אינה המלצה, היא פיקוח נפש". 

מגבירים את הבטיחות ברבי מאיר ומרחיקים את המשאיות מהכבישים הפנימיים

החידושים השנה: עשרות הצגות, מופעים וסדנאות לאורך כל חופשת בין הזמנים

ארגון הסיוע הארצי ידידים קיים הדרכה מקצועית לאנשי הפיקוח והשיטור המשולב בעיריית אלעד • ההדרכה התקיימה כחלק משיתוף הפעולה ההדוק בין ידידים 
לבין הרשות המקומית • ארגון ידידים: "שמחים לשתף את הידע המקצועי עם גורמים נוספים, לטובת כלל האזרחים"

ארגון ידידים ועיריית אלעד בשיתוף פעולה למען התושבים

"נושא בטיחות הולכי הרגל בעיר, נמצא בראש סדר העדיפויות אצלנו"



שלם וקח עוד היום אצלך בבית

בתוקף עד- 31.8.21 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | ט.ל.ח. | מינימום 50 יחידות מכל פריט | בכפוף לתקנון המבצע המופיע בחנויות 

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

התחייבות

בישראל!
40 למחיר הזול

גם

הנחה%וגם

מתחתנים
על חבילות

עד

התחייבות למחיר הזול ביותר תקף ל- 3 ימים מהצגת הצעת מחיר מתחרה כתובה על אותו דגם/יבואן באותם תנאים.

אפשרויות מימון 
מחוץ למסגרת האשראי



המחלקה ממוקמת במשרדינו המרווחים
ברחוב כהנמן - גרנד הול, בני ברק

משרת אם: 9:30-14:00

מוזמנת לעשות צעד בדרך לעבודה מושלמת :(

077-2313440

אווירה 
ביתית

בונוסים
גבוהים

40
לשעה

צוות 
מנצח

הדרכה
וליווי

שרוצה ליהנות, להתקדם ולהרוויח!

לצוות המנצח במחלקת תורמים חדשים

דרושה נציגה 
סופר איכותית

שלך לעבודהחופש
אוהבת!

במה שאת

₪



פעילות כושר

כ׳ באב תשפ״א,

ל׳ באב תשפ״א,

ל׳ באב תשפ״א,
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מבקר המדינה השהה 
את הבדיקה לגבי 

'אסון מירון'
"יש כאן מגמה לחסל את 

זהותה היהודית-מסורתית 
של מדינת ישראל"

מאת: חיים רייך

אנגלמן  מתניהו  המדינה  מבקר 
ועדת  חברי  עם  נפגשו  וצוותו 
בראשות  הממלכתית  החקירה 
נאור.  מרים  בדימוס  הנשיאה 
משרד  מטעם  השתתפו  בפגישה 
מנהל  חיו,  יובל  המדינה  מבקר 
החטיבה לביקורת משרדי ממשלה, 
החטיבה  מנהלת  שמעוני,  ליאורה 
הדר  יואל  עו"ד  ורווחה,  לחברה 
מנהל  ברקו,  ועוז  המשפטי  היועץ 

אגף הביקורת בנושא הר מירון.
הציגו  וצוותו  המדינה  מבקר 
מתודולוגית  את  הוועדה  בפני 
ביקורת  נקטה  בה  הביקורת 
המדינה בנושא אסון הר מירון עד 
חברי  עם  וקיימו שיח מקצועי  כה 

הוועדה.
הרחבים  בהיבטים  בהתחשב 
הנבדקים על ידי הוועדה הכוללים 
היו  שצפויים  ההיבטים  כלל  את 
מבקר  משרד  ידי  על  להיבדק 
הביקורת  שצוותי  והגם  המדינה, 
על  מקיפים  למידה  הליכי  ביצעו 
מרון,  אסון  של  ההיבטים  מכלול 
אנגלמן  המדינה  מבקר  החליט 

ביקורת  עבודת  את  להשהות 
לוועדה  ולאפשר  בנושא  המדינה 
בלעדי.  באופן  הנושא  את  לבחון 
לוועדה  איחל  המדינה  מבקר 

הצלחה רבה בפועלה.
כזכור, מבקר המדינה ציין בעת 
הר  אסון  בנושא  הביקורת  פתיחת 
חקירה  ועדת  תקום  אם  כי  מירון, 
את  ישקול  בנושא,  ממלכתית 
עבודת  לצד  הביקורת  רלוונטיות 

ועדת החקירה הממלכתית.
אמר:  אנגלמן  המדינה  מבקר 
"מדובר באסון בו נהרגו 45 אנשים 
ושהיה יכול להימנע. יש לבדוק את 
המשפחות  למען  לעומקו  המקרה 
מנת  ועל  יקיריהן  את  שאיבדו 
שמקרים מסוג זה לא ישנו בעתיד. 
עם הקמת הוועדה ולאחר הפגישה 
את  לסכום  החלטתי  חבריה,  עם 
לוועדה  ולאפשר  הביקורת  עבודת 
מיטבי  באופן  תפקידה  את  לבצע 
המדינה  מבקר  משרד  ובלעדי. 
הביקורת  מתווה  את  לוועדה  מסר 
צוותי  ידי  על  כה  עד  שנבנה 
מאחל  אני  במשרד.  הביקורת 
בעבודתה  רבה  הצלחה  לוועדה 

החשובה".

מאת: חיים רייך

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי תקף בחריפות בישיבת הסיעה את 
"רפורמת הכשרות" של השר כהנא: "יש כאן מגמה לחסל את 
זהותה היהודית-מסורתית של מדינת ישראל. כמו שיש רפורמים 
בארה"ב, יש רפורמים גם בארץ, שאולי הולכים עם כיפה אבל 
לא  המסורתיים.  מהרבנים  מנותקת  חדשה,  דת  לכונן  רוצים 
לחינם הראשון שברך על הרפורמה הוא הח"כ הרפורמי גלעד 
אוכל  שהוא  בכך  שהתהדר  ליברמן  הכשרות  חובב  או  קריב, 
היהדות  זו  סיגר.  מעשן  וגם  שבת  בליל  קידוש  שעושה  חזיר. 

החדשה שהם רוצים להביא לכאן".
עוד אמר דרעי: "כמו שאיש לא היה מעלה על דעתו לחולל 
רפורמה במערכת הבריאות בלי להתייעץ עם רופאים ומומחים, 
כך גם בכשרות, יש מועצת הרבנות הראשית שהיא על פי חוק 
מייצגת את הרבנות במדינת ישראל ושר הדתות פועל במכוון 
ליבו  במר  שזועק  יוסף  יצחק  הרב  הראשל"צ  זו.  מועצה  נגד 
נגד הרס הכשרות, והשר בשיא החוצפה מייחס לו "אינטרסים 
אישיים" של בד"צ בית יוסף. זה מעיד על בורותו המוחלטת של 
את  ותחליש  הבדצ"ים  את  תחזק  שלו  שהרפורמה  כהנא  השר 
הרבנות. אנחנו דואגים רק לציבור הרחב שרוצה כשרות והעריך 
שמחללת  חנות  גם  ומעתה  הרבנות,  של  הכשרות  תעודת  את 
שבת תקבל תעודה. ייפתח כאן שוק פרוע של כשרויות לשליש 

ורביע".

בהמשך דבריו אמר יו"ר ש"ס: "לא שמים לב שליברמן מעבר 
לכל מה שלקח לעצמו, לקח גם את "נתיב" שהפך להיות סניף 
70% מהעולים מברה"מ ב-10 שנים  של ישראל ביתנו, כאשר 
האחרונות אינם יהודים. המטרה להביא לכאן התבוללות כחלק 

מאיבוד הזהות היהודית של המדינה".

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הורה להשהות את עבודת ביקורת 
המדינה בנושא אסון הר מירון שהתרחש בליל ל"ג בעומר האחרון, 
על מנת לאפשר לוועדת החקירה הממלכתית שהוקמה לבחון את 

הנושא באופן בלעדי יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי תקף בחריפות בישיבת הסיעה את "רפורמת הכשרות" של השר כהנא: "כמו שאיש לא היה 
מעלה על דעתו לחולל רפורמה במערכת הבריאות בלי להתייעץ עם רופאים ומומחים, כך גם בכשרות, יש מועצת הרבנות 

הראשית שהיא על פי חוק מייצגת את הרבנות במדינת ישראל ושר הדתות פועל במכוון נגד מועצה זו"

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי )צילום: דוברות הכנסת( 

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

הוא
הצלצול

בשבילכם.

הזה

חוצים רק
במעבר חציה

ילד עד גיל 9
לא חוצה כביש לבד

חובשים קסדה
בכל רכיבה

חוגרים
בכל נסיעה

נכנסים לים ולבריכה
רק בנוכחות מציל

לא משאירים פעוטות
ברכב, גם לא לרגע

רוצים לדעת עוד?
משרד החינוך הכין עבורכם מערך בטיחות

edu.gov.il/KaitzBatuach :מיוחד לחופשת הקיץ

בחופש הגדול אין חופש מאחריות על הילדים!
חשוב לשים לב לסכנות בבית ומחוצה לו.

בואו נעבור את הקיץ בשלום!

גם כשהגדולים נוסעים לטיול, שאלו אותם לאן ועם מי
ושוחחו עמם על התנהגות אחראית.
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"חוסו על בני משפחותיכם – 
פעלו על פי כל הנחיות הבטיחות"

בשרים ועופות בהשגחת הרב לנדא 
והרב רוזנבלט רבני ב"ב יימכרו ב'בר 

כל טוב' ו'נתיב החסד' בכל הארץ

מאת: יוסף טולידנו

וריבוי  הזמנים  בין  מידי  שניחתים  האסונות 
מקרי הטביעות השבוע רח"ל, מביאות את יו"ר 
צוות הצלה-מד"א - הרב אברהם רייכמן לפנות 
להורים ולתלמידים בזעקה: "תנו גם לנו להנות 

מימי בין הזמנים".
הרב אברהם רייכמן יו"ר צוות הצלה שעובד 
ובשיתוף  מד"א  של  המקצועית  החסות  תחת 
עם  יחד  שרואים  מאלו  אחד  הוא  מלא,  פעולה 
ימי  מתנדביו את התוצאות הקשות של אסונות 
ולהתריע  לשוב  מבקש  הוא  ולכן  הזמנים  בין 
בפני הציבור להיות ממושמעים ולפעול אך ורק 

על פי כללי הבטיחות.
"אני כבר 44 שנים משמש כאיש הצלה וכבר 
ראיתי הכל, אבל אני פונה ומבקש אל תעמידו 
אותנו שוב במראות הקשים ובאסונות. לא אחת 
האסונות  על  המשפחה  לבני  שהודיע  זה  הייתי 

ושנתי נדדה בלילות".
לאור ריבוי מקרי הטביעות שאירוע לאחרונה, 
כאשר בתוך שבוע אחד 8 בני אדם טבעו למוות 
22 בני  ומתחילת עונת הרחצה נקבע מותם של 
אדם, קורא יו"ר צוות הצלה-מד"א הרב אברהם 
רייכמן: "כל מי ששוכר צימר, שיבדוק מראש: 
אם הבריכה לא מגודרת שלא ישכור. אני קורא 
לא  שהבריכה  במקומות  תנפשו  אל  לאנ"ש 
שעות   24 במשך  לשמור  ויש  מספיק,  מגודרת 
גם  במקום.  מבוגר  איש  אין  אם  נעול  שהמקום 

אל  ילדכם,  על  תסמכו  אל  לים,  נוסעים  כאשר 
תשלחו ילדים קטנים לים ללא מלווה מעל גיל 

18. זו אחריות עצומה, והים הוא אכזרי".
הישיבות:  לבני  בקריאה  פונה  רייכמן  הרב 
תחשבו  ההורים.  על  תחשבו  יקרים  "בחורים 
על המשפחה שלכם, על מגידי השיעור, וכל מי 
שהשקיע בכם כל כך הרבה כל השנים. אני פונה 
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לא יקרו. כבר עכשיו, עם תחילת בין הזמנים היו 

לנו אסונות קשים".
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ורק  אך  לרחוץ  להקפיד  יש  רייכמן  הרב  אומר 
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למוקד 101 של מד"א".

מאת: יחיאל חן

בברכה  קיבלו  בכשרות,  המהדרים  ציבור 
ובקורת רוח מרובה את הבשורה על האפשרות 
רחבי  בכל  מובילות  שיווק  ברשתות  להשיג 
המהודרת  בכשרות  ובשרים  העופות  את  הארץ 

של הרב לנדא והרב רוזנבלט רבני ב"ב.
'בר כל  ניתן להזמין בכל סניפי רשת  מעתה, 
טוב' ו'נתיב החסד' עוף טרי בכשרות המהודרת 
של הרב לנדא והרב רוזנבלט רבני ב"ב ולהגיע 
בימי  והמהודר  הטרי  המוצר  את  ולאסוף 

החלוקה.
ק"ג   3 הכוללים  ק"ג   4.5 לדוגמא:  מארז 
של  מיוחד  במחיר  כנפיים  קילו  ו1.5  כרעיים 

25.9 ש"ח לק"ג.

בשרים  מגוון  בסניפים  להשיג  ניתן  כן  כמו 
ועופות קפואים של אחדות במחירים מיוחדים.

החסד'  ו'נתיב  טוב'  כל  'בר  השיווק  רשתות 
ובכך  הארץ  ברחבי  בערים  בסניפים  פרוסים 
המהודר  המוצר  גבוהה  של  נגישות  ישנה 

לציבור מהדרי הכשרות.
כשרותם  תחת  הפועלת  אחדות,  משחטת 
והרב  לנדא  הרב  של  והמהודרת  המחמירה 
רוזנבלט רבני ב"ב כבר הפכה לשם דבר בקרב 
כבחמורה,  קלה  על  המקפיד  התורה  בני  ציבור 
לחבורות  המתאים  כמקום  מפורסמת  וכן 
העיר  רבני  בין  האחדות  ביותר.  המחמירות 
מוכיחה את עצמה שוב ושוב, כאשר החומרות 
רבותיו,  מנהגי  לפני  אחד  כל  הרבנים,  שני  של 
באות לידי ביטוי בחומרות ההלכתיות הנהוגות 

במשחטת אחדות.

לאור ריבוי מקרי הטביעות והאסונות רח"ל שאירעו השבוע, כאשר תוך שבוע אחד 8 בני אדם טבעו 
למוות, יו"ר צוות ‘הצלה’-מד"א  הרב אברהם רייכמן, יוצא בקריאת זעקה להורים ולמטיילים: "תנו 
גם לנו, אנשי ההצלה, להנות מימי בין הזמנים. אני כבר 44 שנים משמש כאיש הצלה וכבר ראיתי 

הכל, אבל אני פונה ומבקש אל תעמידו אותנו שוב במראות הקשים ובאסונות"

מעתה, ניתן להזמין בכל סניפי רשת 'בר כל' ו'נתיב החסד' עוף טרי של 'אחדות' בכשרות 
המהודרת של הרב לנדא והרב רוזנבלט רבני ב"ב ולהגיע ולאסוף את המוצר הטרי 

והמהודר בימי החלוקה

יו«ר צוות הצלה-מד«א הרב אברהם רייכמן בקריאת זעקה 

 ג'יפבולנס מד"א בשטח )צילום ארכיון: דוברות מד"א(

יש לנו כבר הרבה כח ביחד
כבר 30 שנה שאנחנו אתכם.

וזה מרגיש לנו שרק התחלנו...

בכל עיר, בכל בניין, אצל כל משפחה, 
מילדות ועד בגרות

באמונה ונאמנות להצלחת כל הקהלים 
כל הזרמים, כל העדות,

כל החוגים וכל החצרות.

לכל אחד ובכל בית
תמיד אתכם ובשבילכם.

יחד נעבור כולנו את תקופת הקורונה, 
נשחזר ונשקם ואף נוסיף לכל אחד 

מההצלחות של כל אחד מהעסקים של 
כולנו. בשיתוף, באחדות ובערבות הדדית.

לקוראים, ללקוחות, למפרסמים 
לעובדים היקרים ולכל השותפים בדרך 

יה"ר שהכח לגדול ולצמוח יחד 
לתועלת הציבור ימשיך, יוכפל ואף ישולש

תודה

155,000
עיתונים

בן 30 לכח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים באלעדבפתח תקוהבני ברק

כלכליברחובות

בכל שבוע, בכל מקום, 
בכל הארץ, לכל אחד

לפרסום 03-5796643

ל ז וברכהמ

כולם בקו אחד!

כולם בקו אחד!
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     בואו לצמוח בעבודה עם משמעות

 

קו"ח לשלוח ל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה

קו"ח לשלוח ל:
korot@orchot.org.il

יש לציין מס' משרה
03-5433600

בואו לצמוח בעבודה עם משמעות!

סביבת עבודה משפחתית, מקצועית וחמימה
תנאים טובים למתאימים/ות

למעונות, גנים וכיתות של החינוך המיוחד באלעד

דרושים.ות
רשת פרח מתרחבת

גני תקשורת

מרפא.ה בעיסוק )635(
עו"ס.ית )636(

פיזיותרפיסט.ית )637(
סייעות )651(

מעון שיקומי

קלינאי/ת תקשורת )646(
מרפא/ה בעיסוק )647(
פיזיותרפיסט/ית )681(

גנים וכיתות חינוך מיוחד

אחות )694(
סייעות )699(

כיתות תקשורת

מטפל/ת רגשית 6 ש"ש )644(
ע"וס קליני- גבר 6 ש"ש )645(
מנתח התנהגות 2 ש"ש )712(



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

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

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

כדי לשמור על שגרת הלימודים של הצעירים, 
כדאי לנצל את בין-הזמנים וימי החופש הגדול 
ולהתחסן נגד נגיף קורונה. 
ממליצים  בישראל,  הרופאים  ובכירי  המקצועיים  הרפואיים  האיגודים 
הבריאות  משרד  המלצת  ע"פ  ומעלה.   12 בגילאי  הנוער  לבני  החיסון   על 
מתחסנים  החלמתם  מיום  חודשים   3 וחלפו  שהחלימו  צעירים   גם 
במנה אחת. החיסון יעיל ובטוח, מונע תחלואה ומסייע בהמשך השגרה. 

היא  הירוק'  ה'תו  במסגרת  הפועלים  ולמקומות  לאירועים  הכניסה  לב:  שימו 
 - מתאריך  החל  בתוקף.  שלילית  בדיקה  תוצאת  בעלי  או  ומחלימים   למחוסנים 
ל׳ באב תשפ״א, 8.8.21 ביצוע בדיקה לצורך כניסה לאירועי 'תו ירוק' תנתן בתשלום 

על חשבון הנבדק בלבד.
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לסייע לבני הישיבות 
לפני תחילת זמן אלול

העובד החרדי 
שזכה באות 

הנשיא כ"עובד 
המצטיין"

מאת: יוסף טולידנו 

הישיבות  ועד  שע"י  'לנחותם'  מרכז  ראשי 
של  ולפנות בעניינם  להזדרז  בקריאה  פונים 
קודם'  שעה  "'יפה   - לסייעם  שנדרש  תלמידים 
בפניה מוקדמת ניתן להועיל ולסייע בס"ד, אין 
שקודם  האחרונים  לימים  עד  ולשהות  להמתין 

תחילת הזמן".
השתדלות גדולה ופעילות מאומצת מתקיימת 
תחילת  מועד  אלול,  זמן  לקראת   - אלו  בימים 
במרכז  הישיבות  בהיכלי  השנה  וראשית 
'לנחותם' - המרכז להכוונה וחיזוק לבן הישיבה 
עמלים  המרכז  כשאנשי  הישיבות,  ועד  שע"י 
להסדירם  תלמידים  של  בעניינם  אלו  בימים 

במקום תלמוד כראוי. 
בו  המרכז,  והייעודי שע"י  המיוחד  המוקד 
רוחש  בהם,  הפניות והטיפול  כלל  מתרכזים 
פעילות בימים אלו שקודם לזמן אלול הבעל"ט 
צוותות  אותו  מתגברים  ולצורך כך  כאמור, 
נוספים, והוא ערוך להעניק מענה מיטבי כנדרש.
המרכז  אנשי  לפעול  ממשיכים  במקביל 
ממערך  מלווים  אברכים  ולדאוג לשיבוצם של 
לקראת   - לכך  הנדרשים  לתלמידים  'לנחותם' 
זמן אלול הבעל"ט, כאשר ראשי ישיבות והורים 
יכולים לפנות על כך בימים אלו במוקד בשלוחה 

המתאימה. 
הפועל  הישיבות  ועד  שע"י  'לנחותם'  מרכז 
לצד ראשי הישיבות, הצוותות הרוחניים בהיכלי 
הישיבות ורבני הקהילות, מהווה כתובת מרכזית 
הנושא בעולם של בני הישיבות בהכוונתם של 
מרנן ורבנן שליט"א ופועל למענם של תלמידים 
בסידורם במקום תלמוד כראוי, ובהכוונה וחיזוק 
הוקם  כך  כשלשם  לכך,  הנצרכים  לתלמידים 
מוקד ייעודי מיוחד לפניות, ובו מרוכזים בו כלל 
ואישי  ישיבות  פניות המגיעות מראשי  הפניות, 
חינוך המבקשים על נפש תלמידיהם לצד הורים 
מיוחד  צוות  כאשר  בניהם,  נפש  על  הפונים 
אמון על סידור הפניות וניתובם לטיפול בידיהם 

הנאמנות והמסורות של אנשי המרכז.  
ממזכירות המרכז נמסר כי בכל פניה הנוגעת 
הייעודי  למוקד  לפנות  יש  'לנחותם'  למרכז 
לפנות  ואין   072-3730600 שמספרו:  המיוחד 
ע"כ למספרי הטלפון של משרדי ועד הישיבות, 
כמו כן ניתן לשלוח הודעה בפקס: 02-5385010 

ולציין עבור מרכז 'לנחותם'.
להקדיש  המבקשים  ליבם  שנשאם  אברכים 
מזמנם לקראת זמן אלול וחורף הבעל"ט למען 
בשבוע  כפעמיים  הישיבות  מבני  תלמידים 
מערך  על  ולהימנות  ולרוממם בס"ד  לחזקם 
הנ"ל  המוקד  במספר  הם  יפנו אף  'לנחותם' 

בשלוחה המתאימה.

מאת: יחיאל חן

שמיים  שם  התקדש  שבאמצעותו  במעמד 
פורגס,  שלומי  אביב  תל  זק"א  מתנדב  התעטר 
 2020 לשנת  מצטיין  למתנדב  הנשיא  באות 
פרופ'  המדינה  שירות  נציב  ידי  על  לו  שהוענק 
הרב דניאל הרשקוביץ. בתחרות על שם נח מוזס 
מצטיינים  עובדים  אלפי  מתמודדים  בה  ז"ל 
הוא  ביותר  הגבוה  הפרס  ובשרותים,  בתעשייה 
אות הנשיא בה זכה מתנדב זק"א תל אביב עם 

עוד כעשרים מצטיינים.
הרב  הארגון  מנכ"ל  השתתפו  החגיגי  בטקס 
צבי חסיד, קמב"צ זק"א יחיאל גולדמן ומפקד 
את  לברך  שהגיעו  שילר  יעקב  ברק  בני  בסיס 

המתנדב על זכייתו.
של  העמוקה  הערכה  על  מלמדת  הזכייה 
זק"א  של  לפעילותה  הישראלית  החברה 
בהם  מקצועית  שוועדה  לאחר  אביב.  תל 

נציג  והתעשייה,  הכלכלה  משרד  נציגי  חברים 
נציג  המדינה,  שרות  נציב  נציג  ההסתדרות, 
בחרו  ציבור  ונציגי  התעשיינים  התאחדות 

במתנדב פה אחד כראוי לקבל את האות.
מוקד  אחראי  הינו  האות,  את  שקיבל  פורגס 
זק"א תל אביב, הפועל ללא לאות סביב השעון 
במטרה שלא יתפספס אף אירוע ושצוותי זק"א 
יגיעו בזמן הקצר ביותר לתת מענה בכבוד המת 

וסיוע למשפחות.
את הפרס והאות העניקו נציב שירות המדינה 
התאחדות  נשיא  הרשקוביץ,  דניאל  פרופ' 
התעשיינים ד"ר רון תומר והעורך האחראי של 

העיתון "ידיעות אחרונות" נוני מוזס.
את  בירך  חסיד  צבי  הרב  ת"א  זק"א  מנכ"ל 
המוקד,  מנהל  פורגס,  "שלומי  ואמר  המתנדב 
והוא  ביותר,  המסורים  המתנדבים  אחד  הוא 
עושה עבודת קודש לצד שאר מתנדבי הארגון, 
הלאומית  ההכרה  על  אותו  מברכים  ואנו 

לפעולתו".

פעילות נמרצת במרכז 'לנחותם' שע"י ועד הישיבות לכוון ולסייע לתלמידי ישיבות לקראת 
זמן אלול # ראשי המרכז בקריאה להזדרז ולפנות בעניינם של תלמידים הנצרכים לסייעם, 

"בפניה מוקדמת ניתן להועיל ולסייע בס"ד, אין להמתין ולשהות עד לימים האחרונים שקודם 
הזמן" # אנשי המרכז עמלים בימים אלו בעניינם של תלמידים להסדירם במקום לימוד 

כראוי ובשיבוץ אברכים מלווים ממערך 'לנחותם' לתלמידים הנדרשים לכך

מנהל מוקד זק"א ת"א שלומי פורגס זכה באות 
הנשיא כ"עובד המצטיין" ⋅ מנכ"ל זק"א ת"א הרב 
צבי חסיד בירך את המתנדב ואמר: "שלומי פורגס, 

מנהל המוקד, הוא אחד המתנדבים המסורים 
ביותר, והוא עושה עבודת קודש לצד שאר מתנדבי 

הארגון, ואנו מברכים אותו על ההכרה הלאומית 
קבלת אות הנשיא למתנדב שלומי פורגסלפעולתו"



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



השבוע האחרון בבין הזמנים, גם השנה עם מלא פעילות!

 בין        
הזמנים

באלעד
 תשפ"א
2021

בס"ד

עופר הלוי מגיש:

y.w
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בהשתתפות השחקנים < בני שיף < עמי ויינברג < מתניה גבריאלי < ישי קפלן

 "הקול בראש" קומדיה ססגונית המפגישה אותנו עם עולמו הפנימי של יהודי השומר תורה המצוות! 
המחשבות, הלבטים והרגשות כל זאת בהצגה מצחיקה ומרגש

הלולינים
מופע

אקרובטיקה
ופעלולי אש

השבוע המרכזי בפארק אלעד

יום ראשון
כ"ג אב

1/8

יום שלישי
כ"ה אב

3/8

יום שני
כ"ד אב

2/8

יום רביעי
כ"ו אב

4/8

יום חמישי
כ"ז אב
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ת, מת
אניו

סירות אינדי
ארק עם מתקני ענק 

ה פ
לונ

עלות כניסה למתקן לתושבי אלעד בהצגת כרטיס תושב 8 ₪ 
תושב חוץ 10 ₪ למתקן

 הנחה מיוחדת לילדי העיר מגיל 3 ומעלה 25 ₪
 עבור כניסה ל5 מתקנים

ברכישת כרטיסים מוקדמת בעמדות הדיגיטליות / אתר העירייה / יישומון

שעות פתיחה
 ימים א-ה
 בין השעות

16:00-23:00

 בברכה
ישראל פרוש - ראש העיר
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לצייר  מתקשה  הייתה  האירוניה  שגם  רגעים  יש 
לעצמה. כזה היה למשל הרגע בו ראש הממשלה, 
נפתלי בנט, נשא בסוף השבוע נאום מול כל האומה 
ותקף בחריפות את מתנגדי החיסונים, כשבה בעת, 
מאשרת ממשלתו את צירופו של השר החדש, אלי 
אבידר, ממובילי המתקפה על החיסונים בחודשים 

האחרונים.
אמנם, אבידר מיהר לעדכן שהוא נמצא בתהליך 
קבלת  את  ישלים  הקרוב  בשבוע  וכבר  התחסנות, 
יורחק  שהוא  להניח  קשה  עדיין,  השני.  החיסון 
עד  הממשלה,  מישיבות  הקרובים  בשבועיים 
את  לסכן  לא  חלילה  כדי  הנוגדנים,  להשפעת 
כולל  הממשלה,  לשולחן  חבריו 
שאשא  יפעת  ח"כ  החינוך  שרת 
בגאון  לייצג  שממשיכה  ביטון, 
עמדות של אנטי מגבלות בסוגיית 

הקורונה.
זו  לבנט,  שמציק  נושא  יש  אם 
הקורונה.  נגיף  מול  ההתמודדות 
לנצח  'איך  את  שכתב  האיש 
לו  שאין  כמי  נראה  מגיפה', 
אפילו  להתנהל.  רצוי  איך  מושג 
שמקפידה  הכללית,  התקשורת 
בהידור רב להעניק לו מאה ימים 
חוסר  את  מבקרת  כבר  חסד,  של 
שנתב"ג  העובדה  את  המעש, 
ואלפי  לחלוטין  כמעט  פרוץ 
נשאים חוזרים לארץ ללא פיקוח, 
את מערך הבדיקות הלא יעיל ואת 
בהיערכות  בטיפול  ההתמהמהות 
ובהבאת  השלישי  לחיסון 
החיסונים ארצה. נזכיר, הממשלה 
עם  כהונתה  את  החלה  הנוכחית 
רחבי  בכל  קורונה  חולי  כמאה 
עד  שלושה  של  וממוצע  הארץ 
ליום.  חדשים  חולים  חמישה 
ממאה  יותר  כבר  נרשמו  השבוע, 
קרוב  של  וממוצע  קשים  חולים 

ל-1,500 מאומתים חדשים ביום.
כראש  במעמדו  נתניהו, 
לעצמו  שרכש  וכמי  האופוזיציה 
שם של מומחה לחיסוני הקורונה, 
על  שבועות  כמה  כבר  מכריז 
החיסון  במתן  להתחיל  הצורך 
רגישות,  לאוכלוסיות  השלישית 
רפואי,  רקע  ובעלי  מבוגרים  כמו 
בדגש על אלו שהתחסנו בתחילת 
בדמם  הנוגדנים  וכמות  הדרך, 
ניצחון  נתניהו  רשם  השבוע,  להצטמצם.  הספיקה 
קטן, כשאנשי המקצוע בעולם החלו לטעון רשמית 
פנתה  כבר  פייזר  חברת  נוסף.  בחיסון  צורך  יש  כי 
הנוסף,  החיסון  מתן  את  לאשר  בבקשה   FDA-ל
לדקירה  הזרוע  את  להכין  כדאי  נראה,  שזה  וכמו 

שלישית, בתקווה שכבר בקרוב.

בנט, שהבין את העניין באיחור קל, מנסה להיות 
להתחסן?  קורא  ביבי  מהאפיפיור'.  אפיפיור  'יותר 
את  מבקר  ביבי  החיסונים.  מתנגדי  את  ירדוף  בנט 
הממשלה שלא עושה די? בנט יעשה את מה שביבי 
על מפיצי  חזיתית  – מתקפה  נמנע מלעשות  עצמו 
כעת,  התחסנות.  נגד  הקמפיין  ומובילי  ניוז  הפייק 
ייבחן ראש הממשלה בעולם המעשה, האם יצליח 
להפוך את ישראל לראשונה בעולם שמשלימה גם 

את מתן החיסון השלישי.

חוק רק לא ביבי
לצערו של נתניהו )ואולי למזלו, בהתחשב בלא 
עשר  בשנים  ישראל  את  שפקדו  אירועים  מעט 
השנים האחרונות(, החוק אינו קובע כי מי שנכשל 
בניהול המדינה בנושא כזה או אחר מוחלף באופן 
די  לא  הזו,  הממשלה  את  להפיל  כדי  אוטומטי. 
לשכנע את דעת הקהל בכישלונה או להצליח ליצור 
יצטרך  כך,  לשם  האחראי.  המבוגר  של  תדמית 
שיתמכו  כנסת  חברי   61 של  רוב  לגייס  נתניהו 
לחילופין  או  קונסטרוקטיבית  אמון  אי  בהצעת 

בהצעה לפיזור הכנסת. 
בעוד  תגיע  פעמית,  והחד  השלישית  האפשרות 
תקציב  של  הצפויה  הבאתו  עם  אחדים,  חודשים 
אז צפוי להתחולל קרב  המדינה לאישור המליאה, 
את  ידרוש  שר  כל  כאשר  בקואליציה,  ממש  של 
חלקו וכל ח"כ ייאבק על נתח נוסף לאג'נדה שלו. 
לגייס  יצטרכו  החרדיות  במפלגות  ושותפיו  נתניהו 
בין חברי  כדי לתקוע טריז  כושר ההמצאה  כל  את 
הכנסת והשרים שיתאכזבו מהתוצאה הסופית ובין 
להפיל את התקציב,  לקואליציה, בתקווה  חבריהם 
בנוסף,  וממילא לפזר את הכנסת באופן אוטומטי. 
יספקו רשת  וחבריו לא  לוודא שטיבי  יהיה עליהם 
ביטחון לממשלה, ולו כדי לנקום בשנוא נפשם ח"כ 

מנסור עבאס.
אבל גם אם הממשלה תיפול במועד כזה או אחר, 
נתניהו עשוי למצוא את עצמו מתמודד עם חקיקה 

לתפקיד  להתמודד  ממנו  שתמנע  פרסונלית, 
השבוע  בסוף  שחשף  כפי  הממשלה,  ראש 
הוא  סער,  לפי  סער.  גדעון  המשפטים  שר 
אינו שולל קידום חקיקה שתאסור את הטלת 
על  הנשיא  ידי  על  ממשלה  להרכבת  המנדט 

מי שהוגש נגדו כתב אישום.
צריך לסייג: על הנייר, חוק כזה לא מחזיק 
מים. ניסיון לאסור על התמודדות לכנסת של 
מי שהוגש נגדו כתב אישום לא יעבור בכנסת 
וכנראה גם לא יצלח את מבחן בג"ץ. לפיכך, 
המסלול היחיד למנוע התמודדות של נתניהו 
דרך  לעבור  יכול   - הממשלה  ראשות  על 
המנדט  את  להטיל  הנשיא  על  בחוק  איסור 
נפשך,  שממה  אלא  בפלילים.  נאשם  על 
ואחת  שישים  את  להשיג  יצליח  נתניהו  אם 
קואליציה  להרכבת  לו  הדרושות  האצבעות 

בעתיד, הוא יוכל גם לשנות בחקיקת בזק את החוק 
המדובר ולבטל אותו.

ידוע  שאינו  סער,  מדוע  השואל,  ישאל  כך,  אם 
תוחלת  חסר  חוק  לקדם  מעוניין  פוליטי,  כטירון 
שכזה? התשובה, כך נראה, מורכבת משני חלקים: 
במישור המיידי, סער מתכוון לגרוף דיבידנד מלא, 
הן מהתקשורת והן בדעת הקהל של ה'בייס' שלו, 
אותו בייס שהצביע לו רק משום שהצהיר כי לא ישב 
עם נתניהו בשום מצב. במישור העתידי, מעט מאוד 
יותר  אנשים מכירים את הסיסטם של הליכוד טוב 
מסער. הצעת חוק כזו, עשויה לספק דחיפה נוספת 
ואחרים,  ברקת  ניר  כץ,  ישראל  דוגמת  לחברים 
בנימוק  נתניהו,  של  הדחתו  את  להוביל  לנסות 
יכול לכהן כראש ממשלה".  ש"בלאו הכי הוא לא 

לשם סער חותר ובהם הוא תולה את תקוותו.

אדוני, יש כאן צלמת
יהדות  סיעת  ראשי  פרסמו  בבוקר,  שלישי  ביום 
התורה הודעה חריגה – הן בחריפותה והן בהיותה 
ממוקדת אד הומינם, לגופו של אדם. לפי ההודעה, 
סתר  הקלטת  מבצעת  סילמן  עידית  ח"כ  "נחשפה 
כלפי ח"כים כשהיא מצוידת באמצעי תיעוד עליה, 
שמאחורי  הפרסה  בשטח  המליאה,  אולם  בתוך 
ההודעה  בהמשך  הכנסת".  ובמסדרונות  המליאה 
מערוצי  אחד  של  בשירותיו  פעלה  סילמן  כי  נטען 
התקשורת הגדולים, ובעקבות כך הוגשה גם תלונה 
ליו"ר הכנסת ותוגש אחת נוספת לוועדת האתיקה, 

לכשתקום.
הלבן  הלילה  במהלך  הסיפור,  של  ראשיתו 
מחדש  הדיינים  חוק  הובא  עת  לשלישי,  שני  שבין 
לדיון והצבעה בקריאה ראשונה במליאה. הנציגות 
מתוך  אופוזיציוני,  פיליבסטר  הובילה  החרדית 
כמה  עד  הפעם  גם  החוק  את  ולגרור  לנסות  כוונה 
שניתן, וזאת משני נימוקים: הראשון, ניסיון להתיש 
החוק  את  להפיל  קלושה  בתקווה  הקואליציה,  את 
הנציגות  בסיוע  אולי   - דרך  באיזו  במליאה  שוב 

לא מחוסן

אם כך, ישאל השואל, מדוע 
סער, שאינו ידוע כטירון פוליטי, 
מעוניין לקדם חוק חסר תוחלת 
שכזה? התשובה, כך נראה, 
מורכבת משני חלקים: במישור 
המיידי, סער מתכוון לגרוף 
דיבידנד מלא, הן מהתקשורת 
והן בדעת הקהל של ה'בייס' 
שלו, אותו בייס שהצביע לו רק 
משום שהצהיר כי לא ישב עם 
נתניהו בשום מצב. במישור 
העתידי, מעט מאוד אנשים 
מכירים את הסיסטם של הליכוד 
טוב יותר מסער. הצעת חוק כזו, 
עשויה לספק דחיפה נוספת 
לחברים דוגמת ישראל כץ, ניר 
ברקת ואחרים, לנסות להוביל 
את הדחתו של נתניהו, בנימוק 
ש"בלאו הכי הוא לא יכול לכהן 
כראש ממשלה". לשם סער 
חותר ובהם הוא תולה את 
תקוותו

על סדר היום

 המאבק על 
בית שמש, 
סגרה"ע שמעון 
גולדברג

אבי גרינצייג
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הערבית. השני, רצון להתקרב לדד ליין, בעוד שבוע 
וחצי, בו נדרשת הכנסת להרכיב את הועדה למינוי 
דיינים. במקרה כזה, אם החוק לא יושלם עד למועד 
הנקוב, הוא כבר לא יהיה רלוונטי בכנסת הנוכחית.

כבר בשעות היותר מוקדמות של הלילה נרשמה 
סצנה ראשונה של התלהמות במליאה. חבר הכנסת 
של  להוראתו  וסירב  לנאום,  עלה  גביר  בן  איתמר 
יו"ר המליאה, ח"כ אחמד טיבי, לומר בפתח דבריו 
בן  הטיח  אדוני",  לא  "אתה  ראש".  היושב  "אדוני 
גביר, והוסיף כהנה וכהנה 'מחמאות' לעבר טיבי. זה 
הכנסת  משמר  את  והזעיק  חייב  נשאר  לא  האחרון 

לפנות את בן גביר מעמדת הנואם.
לאופוזיציה  קואליציה  בין  עימותים  ככלל, 
אינם עניין מפתיע או חריג במיוחד. אלא שבכנסת 
נחצו.  האדומים  הקווים  כל  כי  נראה  הנוכחית 
שמפגינה  הדורסנות  על  זועמים  באופוזיציה 
איתנים  קרב  מתנהל  האחרון  ובשבוע  הקואליציה, 
ועדת  על  בדגש  הוועדות,  הרכבי  על  הצדדים  בין 
הכספים – הוועדה הרגישה במיוחד לקראת העברת 

תקציב המדינה.
המספרים  בפערי  בהתחשב  שבעולם,  בנוהג 
מקבלת  הקואליציה  הייתה   ,)59 מול   61( בכנסת 
יתרון של לכל היותר חבר כנסת אחד בוועדה. בנוסף, 
נחלקים  הכספים  בוועדת  האופוזיציה  נציגי  היו 
באופן יחסי, לפי גודל המפלגות. אלא שבקואליציה 
חוששים ממצב דברים בו כל אחד מהחברים מטעם 
לסחוט  ויוכל  הצבעה  בכל  חיוני  יהיה  הקואליציה 
רוב  לייצר  מעוניינים  והם  דעתו,  על  העולה  ככל 
ראשי  חפצו  בנוסף,  חברים.  שני  של  ומוצק  בטוח 
נציגי  של  הפנימית  בחלוקה  לבחוש  הקואליציה 
מהרשימה  יהיו  מתוכם  ששניים  כך  האופוזיציה, 
המשותפת )לשם השוואה, בליכוד גם יקבלו שניים 
בלבד, על אף שמדובר במפלגה הגדולה פי חמישה 
יהיה  ושות'  טיבי  שאת  הבנה  מתוך  מהמשותפת(, 

ניתן לקנות בנזיד עדשים בהצבעות רגישות.
לאחר  כשעתיים  כך,  כל  רגיש  דברים  במצב 
תקרית בן גביר, ניגש אחד מעוזרי הח"כים לליצמן 
ח"כ  הקואליציה,  מיו"ר  להיזהר  יש  כי  לו  והודיע 
במכשיר  מצוידת  שהיא  משום  סילמן,  עידית 
במליאה.  מעושה  בתמימות  ומסתובבת  הקלטה 
יציע  לעבר  מבט  הגניב  דיו,  מנוסה  שועל  ליצמן, 
לאלתר מצלמה של אחד מערוצי  וזיהה  התקשורת 
התקשורת הנחשבים כשהיא מנהלת מעקב מלמעלה 
את  איששה  מהירה  בדיקה  סילמן.  של  בעקבותיה 
מוצמדת  סילמן  של  לבגדה  כי  והעלתה  החשד 

מצלמת דש קטנה.
בצילום  הן  החוק,  על  בעבירה  ומדובר  מאחר 
יותר  אף  וחמור  במליאה  ידיעתם  ללא  כנסת  חברי 
לשטח  הנחשב  ה'פרסה',  שטח  בתוך  בצילומים 
לגפני  מיידית  ליצמן  פנה  לצילום,  ואסור  ניטראלי 
נזקים  כדי לטכס עצה. תחילה ערכו השניים בקרת 
בקרב חברי האופוזיציה, והתברר כי באורח פלא לא 
מעט מהם שוחחו עם סילמן בשעה שחלפה. חלקם 
נזכרו כי אכן סילמן ניסתה 'לדובב' אותם ולהוציא 
פנתה  השאר,  בין  שונים.  בנושאים  אמירות  מהם 

"לשבת  והציעה  עצמם  וליצמן  לגפני  גם  סילמן 
ולשוחח" על הנושא הרגיש של אותו לילה – הרכב 
הנזקים  בקרת  זאת,  למרות  דיינים.  למינוי  הוועדה 
המהירה העלתה כי לכאורה לא נאמר איזה משפט 

רגיש או בעייתי על ידי אחד מחברי האופוזיציה.
הסיפור.  את  לפוצץ  ליצמן  החליט  זה,  בשלב 
הוא עלה לדוכן ותקף את סילמן אישית בזעם. מיד 
ליו"ר הכנסת, ח"כ  וליצמן  גפני  פנו  הנאום,  לאחר 
מיקי לוי, שמאז בחירתו לתפקיד מנסה )עד כה, לא 
האגרסיבית  תדמיתו  את  לשנות  מרובה(  בהצלחה 
ולאמץ שבב של ממלכתיות. לאחר ההלם הראשוני, 
קצרה  שיחה  איתה  וניהל  סילמן  את  לוי  הזעיק 
כי העניין טופל בהצלחה  ובסיומה הודיע  ותקיפה, 

ושוב לא יישנה.
במקום  שלה.  את  עשתה  כבר  האופוזיציה  אבל 
שהנושא שיישאר בזיכרון מהלילה יהיה סירובם של 
האוזר,  צבי  לח"כ  קיזוז  לאפשר  האופוזיציה  רכזי 
המאושפז בבית החולים, כעת הנושא המדובר הוא 
ה'צלמת' החדשה שנתפסה על חם, והעימות הסוער 
הצדדים  לשני  יוסיף  שלבטח  גביר,  ובן  טיבי  בין 

דיבידנדים בקרב מצביעיהם.

מבחן בית שמש
המועצה  חברי  מאבק  החמיר  האחרון  בשבוע 
בלוך.  עליזה  העיר,  בראשת  שמש  בבית  החרדים 
את  לתבוע  החרדים  הנציגים  איימו  מסוים,  בשלב 
לחזור  תסרב  והיא  בהינתן  משפט,  בבית  עליזה 
שמעון  סגרה"ע  פיטורי  של  חוקי  בלתי  מהליך  בה 
ועדת  כיו"ר  מתפקידו  ישראל,  מאגודת  גולדברג 
תכנון ובניה. אך תחילה, קצת רקע לנעשה בעיר מאז 

הבחירות המוניציפאליות האחרונות.
כזכור, תוצאת הבחירות המפתיעות הייתה הפסד 
של המועמד החרדי משה אבוטבול לראשות העיר, 
זאת בעיקר כתוצאה משילוב של שטח חרדי רדום 
ג' בעיר, שלאחר  ומרמור פנימי בקרב תושבי רמה 
די  קיבלו  לא  הקודמת,  הקדנציה  במהלך  האכלוס 
המפלגות  זאת,  לעומת  כנדרש.  ציבור  מבני  והותר 
)ארבעה  המועצה  חברי  ברוב  החזיקו  החרדיות 
חברי מועצה לדגל, ארבעה לאגודה ושלושה לש"ס, 
נציג  ללא  גם   ,21 מתוך   11 של  רוב  לבדם  מהווים 
משתקת  מועצה  לייצר  האפשרות  ועלתה  'הפלג'(, 

במודל שנעשה בטבריה לרון קובי.
בהובלתו של גולדברג ובגיבוי מההנהגה הארצית 
את  לשבור  האגודאים  החליטו  ישראל,  אגודת  של 
יש  בלוך.  של  לקואליציה  ראשונים  ולהיכנס  הגוש 
בערים  ההתנהלות  על  חסידית  נקמה  בכך  שיראו 
המהלך  כך,  או  כך  המקומיות,  בבחירות  אחרות 
מרשימת  אבוטבול  של  התפטרותו  לאחר  הושלם 
האחרון,  ברגע  הוצב  בראשה  )אשר  התורה  יהדות 

כזכור(.
מאז ועד לפני חודשיים, היה גולדברג האיש של 
עליזה בלוך בקואליציה. למרבה האירוניה, נאלצה 
לתחזק  כדי  גם  הטובים  בשירותיו  להשתמש  בלוך 

היהודי,  ומהבית  מהליכוד  הקואליציה  חברי  את 
לאחר שהיו"ר המיתולוגי של הליכוד בעיר, שלום 
אדרי, סירב להתנהל מולה, וגם בינה ובין סגרה"ע 
מהבית היהודי, רינה הולנדר, נרשמו חיכוכים רבים 
)שיש המקשרים זאת למאבקים הארציים בין אנשי 
הבית היהודי ובין נציגי הציונות הדתית(. בתמורה, 
ההנדסה  במחלקת  מלאה  שליטה  גולדברג  קיבל 
עם  בעיר  ומדובר  בהינתן  מבוטל  לא  כוח  בעיר, 

פוטנציאל הצמיחה והבנייה הגדול בישראל.
לפני שלושה חודשים פרץ המשבר. בלוך ביקשה 
ונעזרה  העיר  במועצת   2021 תקציב  את  להעביר 
מתחייבת  שהיא  תוך  גולדברג,  של  בתיווך  כדרכה 
הקצאות  של  רשימה  קידום  על  השונים  לנציגים 
ברחבי העיר וחלוקת כספי התרבות באופן שוויוני 
בלוך  של  ומעמדה  עבר  התקציב  המגזרים.  בין 

נשמר.
התברר  התקציב,  העברת  לאחר  רגע  אולם 
את  לכבד  מתכוונת  אינה  העיר  ראשת  כי  לנציגים 
ההתחייבויות. יתר על כן, לחברים הודלפה רשימת 
בלבד  הם  פיה  על  ואשר  בסתר,  שנכתבה  מוסדות 

לקראוונים  עתק  תקציבי  לקבל  יזכו 
לקראת פתיחת שנת הלימודים. שלא 
המוסדות  רשימת  כי  לציין  למותר 
בעיר,  נקודתי  מגזר  לתת  מקורבת 
מתוך רצון לפצל את הנציגות החרדית 

ולהחליש אותה.
במליאה,  התקציב  אישור  לאחר   
הנהלת  ישיבת  את  בלוך  כינסה 
יולי  חודש  בתחילת  הקואליציה 
הלא  ההצעה  את  להצבעה  והביאה 
מוסכמת בחלוקת התקציבים. הנהלת 
של  ברוב  נגד  הצביעה  הקואליציה 
נשלחו  כך,  בעקבות   .6 מול   14
חברי  למרבית  פיטורין  מכתבי  ב-4.7 
דגל  ישראל,  מאגודת  הקואליציה 

התורה, הבית היהודי והליכוד.
כפול  מאבק  מתנהל  כאמור,  מאז, 
בלוך  מחד,  הצדדים.  בין  ומכופל 
מנסה לשמר חלק מהנציגים החרדים 
אגודת  מנציגי  אחד  ובהם  לצידה, 
הנציגים  מאידך,  ונציגי ש"ס.  ישראל 
במועצה  ברוב  מחזיקים  החרדים 
בבלוך,  חורמה  מלחמת  ומנהלים 
המניין  מן  שלא  מועצה  ישיבת  כולל 
נגד  משפטיים  באמצעים  ושימוש 
מכוונים  הצדדים  שני  העיר.  ראשת 
אז   ,2023 בחירות   – אחד  למועד 
מועמד  להציב  החרדי  הציבור  צפוי 
חדש לראשות העיר. במידה והציבור 
החרדי יתאחד כולו מאחורי המועמד, 

הוא ינצח ברוב מוחלט, לפיכך, בלוך תנסה בשנתיים 
שנותרו לפצל ולפורר את הכוח החרדי בעיר. האם 

הדבר יעלה בידה? ימים יגידו.

תקרית "אדוני", ח"כ בן גביר מסולק מהדוכן בהוראת ח"כ טיבי | צילום: ערוץ כנסת

מחד, בלוך מנסה לשמר חלק 
מהנציגים החרדים לצידה, ובהם 
אחד מנציגי אגודת ישראל ונציגי 

ש"ס. מאידך, הנציגים החרדים 
מחזיקים ברוב במועצה ומנהלים 

מלחמת חורמה בבלוך, כולל 
ישיבת מועצה שלא מן המניין 
ושימוש באמצעים משפטיים 

נגד ראשת העיר. שני הצדדים 
מכוונים למועד אחד – בחירות 

2023, אז צפוי הציבור החרדי 
להציב מועמד חדש לראשות 
העיר. במידה והציבור החרדי 

יתאחד כולו מאחורי המועמד, 
הוא ינצח ברוב מוחלט, לפיכך, 

בלוך תנסה בשנתיים שנותרו 
לפצל ולפורר את הכוח החרדי 
בעיר. האם הדבר יעלה בידה? 

ימים יגידו
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עליכם לעמוד איתנים כחומה בצורה כנגד 
הרפורמות אשר יגרמו להרס וחורבן היהדות"

עימות במליאה 

מאת: יוסף טולידנו

נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה 
מכתב  השבוע  שני  ביום  שיגר  כהן  שלום  חכם 
הערים,  רבני  ובכללם  ישראל  רבני  לכל  מיוחד 
ובו  הראשית,  הרבנות  מועצת  וחברי  דיינים, 
הוראה חריגה ונחרצת כנגד הרפורמות החדשות 
מנסה  אותם  החדשה  הממשלה  חברי  שיוזמים 
לרבנים:  ומורה  כהנא,  מתן  הדתות  שר  לקדם 
"להתנגד בכל תוקף לכל שינוי כלשהוא במערכת 
הכשרות והגיורים", וקורא להם "לעמוד איתנים 
כחומה בצורה כנגד הרפורמות אשר יגרמו להרס 

וחורבן היהדות בארץ ישראל".
במכתבו מתבטא לראשונה מרן רה"י בחריפות 
ובפרט  בראשה  והעומדים  הממשלה  כנגד  רבה 
"אינשי  אותם  ומכנה  כהנא  מתן  השר  כלפי 

בהרס  משה  בתורת  יד  הרימו  אשר  מעלי,  דלא 
ובתורתו  בה׳  מלחמה  והכריזו  הדת,  חומות  כל 
ומבקשים להחריב ולהרוס את יסודות הדת בכל 
חמורות  ותקלות  להביא מכשול  דבר שבקדושה 
הגיור  במערך  בשינויים  ומאיימים  ישראל,  בעם 
רח"ל והחרבת מערכת הכשרות מהנהוג מקדמת 
ולכל  הערים  רבני  לכל  קורא  אני  כן  על  דנא. 
הדיינים בכל אתר וכן לרבנים שיח׳ חברי מועצת 
שינוי  לכל  תוקף  בכל  להתנגד  הראשית  הרבנות 
כלשהוא במערכת הכשרות והגיורים, ואין לשתף 
ועליכם לעמוד איתנים  ועיקר,  עמם פעולה כלל 
ומשונות  שונות  רפורמות  כנגד  בצורה  כחומה 
אשר יגרמו להרס וחורבן היהדות בארץ ישראל".

לשוב  "שיזכו  בברכה:  מרן  חותם  מכתבו  את 
גוא"צ  לביאת  ונזכה  בקרוב  שלמה  בתשובה 

בב"א".

מאת: חיים רייך

בלתי  רגעים  מעט  לא  מספקת  הזו  הכנסת 
נשכחים, מההצבעה הכפולה של אביר קארה ועד 
לעימות הפיזי בין סדרני הכנסת לח"כ איתמר בן 

גביר.
בשעות הערב של יום שני עלה בן גביר לנאום 
יו"ר  סגן  ניהל  מעל הדוכן בשעה שאת הישיבה 
הכנסת ח"כ אחמד טיבי. בן גביר פתח את נאומו 
במילים: "ברשות יו"ר הכנסת, אדוני השר, כנסת 

נכבדה".
יו"ר הישיבה, קטע את בן  ח"כ טיבי, בהיותו 
גביר ודרש ממנו לקרוא גם לו "אדוני". בן גביר 
סירב ודרש מטיבי להפנות אותו לתקנון הכנסת, 

אך טיבי טען כי מדובר בהוראות יו"ר הכנסת.
כי  אמר  גביר  ובן  עימות  התפתח  השניים  בין 
אין כל חובה לקרוא לטיבי "אדוני". העימות בין 
גביר  בן  הטיח  מסוים  ובשלב  התלהם  השניים 
בטיבי: "אתה מחבל, לא אדוני. אתה צריך להיות 

בכנסת בסוריה, לא כאן".
גביר  בן  את  להוריד  טיבי  החליט  הזה  בשלב 
את  שיוציאו  הכנסת  לסדרני  וקרא  הודכן  מעל 
נאחז  גביר  בן  מהמליאה.  יהודית  עוצמה  יו"ר 
יש  כוח,  הפעילות  המאבטחים  אך  בדוכן  בכוח 
בן  את  להדוף  מנת  על  מידי  רב  כוח  הסוברים 
גביר. המראה של ח"כ מתעמת עם הסדרנים עד 
כדי אלימות פיזית אל מול עיניהם המשתאות של 

יתר חברי הכנסת, עורר מהומה במליאה.
למחרת, התראיין בן גביר לגלי צה"ל והסביר 
את עמדתו ואת נקודת מבטו לאירוע: "טיבי אמר 
'זה  לו  אמרתי  'אדוני'.  לי  לקרוא  חייב  אתה  לי, 

לא כתוב בפרוטוקול'. אני לא נוהג להגיד 'אדוני' 
לח"כים שהם תומכי טרור".

האם יש ח"כ ערבי אחד שכן היית מוכן לקרוא 
לו 'אדוני'? 

"לפטין מולא לדוגמה".
אני שואל על ח"כ ערבי, לא דרוזי.

יועצו של  יודע שהיה  "כשעומד מישהו שאני 
יאסר ערפאת, שמדבר על שאהידים, שתוקף את 

מדינת ישראל, אני לא יכול לקרוא לו 'אדוני'".
להוריד  שבאו  הכנסת  בסדרני  נאבקת  למה 

אותך?
"כל פעם שטיבי לא מרוצה ממשהו והוא לא 
היה מרוצה שעליתי לדוכן, אז הוא מבקש להוריד 

חברי כנסת. הוא עשה את זה לעוד ח"כים".
אבל למה אתה נאבק בהם? הם רק סדרנים.

לא  הוא  העניין  אבל  בברוטליות  נהגו  "הם 
הסדרנים המתוקים של הכנסת. העניין זה אחמד 
טיבי וגם מיקי לוי. למה מיקי לא בירר מה קרה, 
זה  אם  מהדיון  כנסת  חבר  מוציאים  הוציא.  ישר 
לו  אמרתי  לא  עליתי,  אני  הכנסת.  בכבוד  פוגע 
הוא  שלו.  הייתה  הברברית  ההתנהלות  'אדוני'. 
שלח לי סדרנים. אני מצפה שישעו אותו מניהול 

המליאה של הכנסת. הוא לא כשיר לזה".
זה היה חריג, התנצחתם עד כדי כמעט הגעה 

לאלימות פיזית.
לא  שזו  הכללים,  את  כאן  שמשנים  "מרגיש 
אנחנו  ככה.  התנהל  לא  לוין  יריב  כנסת.  אותה 
ואין  דין  אין  לוי  מיקי  של  שבקדנציה  מרגישים 

דיין".
לזרז  כדי   98 סעיף  הפעלת  על  דיברו  אז  גם 

הליכים ועל התעמרות.

סותמים  הם  ככה.  היה  לא  זה  פעם  "אף 
לוי  מיקי  של  במשמרת  קרה  זה  ודורסים.  פיות 

והתנהלותו היא לא ממלכתית".
נוהג  שהיית  או  שקרה  מה  על  מצטער  אתה 

אחרת?
"הייתי מתנהל אותו הדבר. אם יהיה ח"כ ערבי 
שיהיה נאמן למדינה לא תהיה לי בעיה לקרוא לו 
אדוני. זה לא היה ביטוי לגזענות אלא נגד תומך 

טרור שתומך בשאהידים".
"מי  ואמר:   12 גם לחדשות  גביר התראיין  בן 
טיבי  אחמד  זה  ולהתבייש  להתחרט  שצריך 
לדוכן  שהגיע  לוי  מיקי  הכנסת  יו"ר  גם  ולצערי 

הסרטון  עמדה.  גיבש  כבר  ולברר  לבדוק  ומבלי 
וניצל  סמכות  ללא  פעל  שטיבי  ספק  מותיר  לא 
את כוחו כדי לסתום לי את הפה. אין שום הוראה 

בתקנון שחייבים לפתוח במילים אדוני היו"ר.
"ביקשתי פעם אחר פעם מאחמד טיבי להפנות 
אותי לסעיף אבל הוא לא ידע כי אין סעיף כזה. 
'אדוני'  אקרא  לא  ערפאת  של  היועץ  שהיה  למי 
מסמכותו  חורג  שטיבי  הראשונה  הפעם  לא  וזו 
כיושב ראש. בעבר הוא גם זרק מהדוכן את אלקין 
ופייגלין. אבקש להשעות אותו מניהול המליאה 

– הוא לא כשיר לכך".

נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן בהוראה נחרצת לרבני ודייני ישראל: "להתנגד בכל תוקף לכל שינוי במערכת הכשרות והגיורים אשר יגרמו להרס וחורבן היהדות 
בארץ ישראל" ⋅ מתבטא בחריפות כנגד היוזמים חברי הממשלה והשר כהנא: "הכריזו מלחמה בה' ובתורתו ומבקשים להחריב את יסודות הדת להביא מכשול ותקלות חמורות בעם ישראל"

בן גביר סירב לקרוא ליו"ר הישיבה ח"כ אחמד טיבי בתואר 'אדוני'. טיבי סירב לתת לו להמשיך לדבר ובתגובה הטיח בן גביר: אתה מחבל, לא אדוני. אתה צריך 
להיות בסוריה. טיבי הורה על הוצאתו מהמליאה אבל בן גביר נאבק בסדרני הכנסת ובמליאה התפתחה מהומה

מרן רה"י הגר"ש כהן לרבני ודייני ישראל:

סדר הדברים שהוביל לעימות של ח"כ איתמר בן גביר עם סדרני הכנסת 

מרן רה"י חותם על המכתב נוסח המכתב המלא

ח"כ איתמר בן גביר מורד מהדוכן )צילום: ערוץ כנסת(
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מבקר המדינה השהה 
את הבדיקה לגבי 

'אסון מירון'
"יש כאן מגמה לחסל את 

זהותה היהודית-מסורתית 
של מדינת ישראל"

מאת: חיים רייך

אנגלמן  מתניהו  המדינה  מבקר 
ועדת  חברי  עם  נפגשו  וצוותו 
בראשות  הממלכתית  החקירה 
נאור.  מרים  בדימוס  הנשיאה 
משרד  מטעם  השתתפו  בפגישה 
מנהל  חיו,  יובל  המדינה  מבקר 
החטיבה לביקורת משרדי ממשלה, 
החטיבה  מנהלת  שמעוני,  ליאורה 
הדר  יואל  עו"ד  ורווחה,  לחברה 
מנהל  ברקו,  ועוז  המשפטי  היועץ 

אגף הביקורת בנושא הר מירון.
הציגו  וצוותו  המדינה  מבקר 
מתודולוגית  את  הוועדה  בפני 
ביקורת  נקטה  בה  הביקורת 
המדינה בנושא אסון הר מירון עד 
חברי  עם  וקיימו שיח מקצועי  כה 

הוועדה.
הרחבים  בהיבטים  בהתחשב 
הנבדקים על ידי הוועדה הכוללים 
היו  שצפויים  ההיבטים  כלל  את 
מבקר  משרד  ידי  על  להיבדק 
הביקורת  שצוותי  והגם  המדינה, 
על  מקיפים  למידה  הליכי  ביצעו 
מרון,  אסון  של  ההיבטים  מכלול 
אנגלמן  המדינה  מבקר  החליט 

ביקורת  עבודת  את  להשהות 
לוועדה  ולאפשר  בנושא  המדינה 
בלעדי.  באופן  הנושא  את  לבחון 
לוועדה  איחל  המדינה  מבקר 

הצלחה רבה בפועלה.
כזכור, מבקר המדינה ציין בעת 
הר  אסון  בנושא  הביקורת  פתיחת 
חקירה  ועדת  תקום  אם  כי  מירון, 
את  ישקול  בנושא,  ממלכתית 
עבודת  לצד  הביקורת  רלוונטיות 

ועדת החקירה הממלכתית.
אמר:  אנגלמן  המדינה  מבקר 
"מדובר באסון בו נהרגו 45 אנשים 
ושהיה יכול להימנע. יש לבדוק את 
המשפחות  למען  לעומקו  המקרה 
מנת  ועל  יקיריהן  את  שאיבדו 
שמקרים מסוג זה לא ישנו בעתיד. 
עם הקמת הוועדה ולאחר הפגישה 
את  לסכום  החלטתי  חבריה,  עם 
לוועדה  ולאפשר  הביקורת  עבודת 
מיטבי  באופן  תפקידה  את  לבצע 
המדינה  מבקר  משרד  ובלעדי. 
הביקורת  מתווה  את  לוועדה  מסר 
צוותי  ידי  על  כה  עד  שנבנה 
מאחל  אני  במשרד.  הביקורת 
בעבודתה  רבה  הצלחה  לוועדה 

החשובה".

מאת: חיים רייך

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי תקף בחריפות בישיבת הסיעה את 
"רפורמת הכשרות" של השר כהנא: "יש כאן מגמה לחסל את 
זהותה היהודית-מסורתית של מדינת ישראל. כמו שיש רפורמים 
בארה"ב, יש רפורמים גם בארץ, שאולי הולכים עם כיפה אבל 
לא  המסורתיים.  מהרבנים  מנותקת  חדשה,  דת  לכונן  רוצים 
לחינם הראשון שברך על הרפורמה הוא הח"כ הרפורמי גלעד 
אוכל  שהוא  בכך  שהתהדר  ליברמן  הכשרות  חובב  או  קריב, 
היהדות  זו  סיגר.  מעשן  וגם  שבת  בליל  קידוש  שעושה  חזיר. 

החדשה שהם רוצים להביא לכאן".
עוד אמר דרעי: "כמו שאיש לא היה מעלה על דעתו לחולל 
רפורמה במערכת הבריאות בלי להתייעץ עם רופאים ומומחים, 
כך גם בכשרות, יש מועצת הרבנות הראשית שהיא על פי חוק 
מייצגת את הרבנות במדינת ישראל ושר הדתות פועל במכוון 
ליבו  במר  שזועק  יוסף  יצחק  הרב  הראשל"צ  זו.  מועצה  נגד 
נגד הרס הכשרות, והשר בשיא החוצפה מייחס לו "אינטרסים 
אישיים" של בד"צ בית יוסף. זה מעיד על בורותו המוחלטת של 
את  ותחליש  הבדצ"ים  את  תחזק  שלו  שהרפורמה  כהנא  השר 
הרבנות. אנחנו דואגים רק לציבור הרחב שרוצה כשרות והעריך 
שמחללת  חנות  גם  ומעתה  הרבנות,  של  הכשרות  תעודת  את 
שבת תקבל תעודה. ייפתח כאן שוק פרוע של כשרויות לשליש 

ורביע".

בהמשך דבריו אמר יו"ר ש"ס: "לא שמים לב שליברמן מעבר 
לכל מה שלקח לעצמו, לקח גם את "נתיב" שהפך להיות סניף 
70% מהעולים מברה"מ ב-10 שנים  של ישראל ביתנו, כאשר 
האחרונות אינם יהודים. המטרה להביא לכאן התבוללות כחלק 

מאיבוד הזהות היהודית של המדינה".

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הורה להשהות את עבודת ביקורת 
המדינה בנושא אסון הר מירון שהתרחש בליל ל"ג בעומר האחרון, 
על מנת לאפשר לוועדת החקירה הממלכתית שהוקמה לבחון את 

הנושא באופן בלעדי יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי תקף בחריפות בישיבת הסיעה את "רפורמת הכשרות" של השר כהנא: "כמו שאיש לא היה 
מעלה על דעתו לחולל רפורמה במערכת הבריאות בלי להתייעץ עם רופאים ומומחים, כך גם בכשרות, יש מועצת הרבנות 

הראשית שהיא על פי חוק מייצגת את הרבנות במדינת ישראל ושר הדתות פועל במכוון נגד מועצה זו"

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי )צילום: דוברות הכנסת( 

דאבל קיץ מגיע עד אליכם!

ליהנות מכל הטוב

 לפרטים חייגו: 
  1599-52-52-52

 ניידת הפעילות תסתובב מידי יום
בין הסניפים מהשעה 18:00 - 10:00

לפי סדר הטבלה.
ותחלק את כרטיסי הגירוד.

עקבו אחרינו

 
 ברדיו קול חי

וברדיו קול ברמה לקוחות יקרים!
הניידת 

מסתובבת ולכן 
שעת ההגעה 

משוערת

ראשון ט״ז אב שעות
25/07/2021

שני י"ז אב
26/07/2021

שלישי י"ח אב
27/07/2021

רביעי י"ט אב
28/07/2021

חמישי כ׳ אב
29/07/2021

שישי כ"א אב
30/07/2021

10:00
בני ברקחדרה חשמונאים רמת גן נתיבותקריית מלאכיעיר

תורת חיים 1הגיבורים 52 חשמונאים הרמא 17עמידר - לנדרס 1ז'בוטינסקי 10בן גוריון 88מיקום

13:00
בני ברקבית שאן קריית ספרבני ברקאופקיםאשדודעיר

מיקום
הורקנוס 22

הרצל 42+ ינאי 7
ירמיהו 1 
+ קוק 11

אבני נזר 18 
הנגב 2+ נתיבות המשפט 5 

מתתיהו 10
+ פרדו 2

15:00
צפת קריית ספר בני ברקירושליםרחובותעיר

מיקום
ליטני 37
+ מדר 27

סורוצקין מנחם משיב 1 
+ פנים מאירות 10 

השומר 56
+ כהנמן 115

יהודה הנשיא 34 
מרדכי חדד 1נתיבות המשפט 40 

17:00
צפת אור הגנוז ברכפלד אלעד ירושליםבית שמש עיר

גילה - בן אליעזר 47נחל שורק 11מיקום
בן יאיר 35 
+ הרי"ף 1

יהודה הנשיא 23
+ רשבי 35 ברכפלד 

צהל 13 
+ אור הגנוז 

שבוע שני

פרסם בלוח המוכר
 למגזר החרדי 077-220-4717

יוצאים לחופש רק אחרי שקוראים 
את מדור קיט ונופש!

בעל צימר? נדל"ן? ג'יפים? דרושים? מחשבים?
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 הגל הרביעי בעיצומו: 
מעל 2,000 נדבקים 

ביממה

סערת הקלטות 
הסתר במליאה

מאת: חיים רייך

חברי הכנסת משה גפני ויעקב ליצמן פירסמו 
חברת  הקואליציה  יו"ר  ולפיה  חריגה  הודעה 
חברי  בסתר  מקליטה  סילמן  עידית  הכנסת 
שמאחורי  בשטח  המליאה,  אולם  בתוך  כנסת 

המליאה ובמסדרונות הכנסת. 
עבור  לכתבה  הצטלמה  שסילמן  מסתבר 
בחוק  דנה  הכנסת  מליאת  וכאשר   ,12 חדשות 
הדיינים, הבחין אחד מעוזרי הח"כים החרדים 
שסילמן מסתובבת במליאה ובשטח שמאחורי 
ומיקרופון  נסתרת  מצלמה  עם  המליאה 

המוסתרים בבגדיה. 
כתבו  וליצמן  גפני  שפירסמו  בהודעה 
מדובר  כי  התברר  בדיקה  "לאחר  השניים: 
לח"כ  שהועברו  והסרטה,  הקלטה  במכשיר 
במסגרת  מרכזי  תקשורת  ערוץ  מטעם  סילמן, 
פסול  מקרה  זהו  לשידור.  שמתוכננת  כתבה 
וחריג, הנוגד את נהלי הכנסת באופן מהותי, בו 

חברת הכנסת פועלת בחשאי ובערמה, במסגרת 
"להפיל"  ניסיון  תוך  קואליציה,  יו"ר  היותה 
לעדכן  מבלי  והצהרות,  באמירות  כנסת  חברי 

ולדווח על כך לאנשי שיחתה".
חלק  מראש  עדכנה  סילמן  השניים,  לטענת 
הסתירה  אך  הקואליציה  של  הכנסת  מחברי 
זאת מחברי האופוזיציה, בעת ששוחחה איתם 
מבלי שידעו שהם מוקלטים ומצולמים. "חברי 
מיידית  פנו  זאת,  שחשפו  וגפני  ליצמן  הכנסת 
והורה  מוחלט  בהלם  שהגיב  הכנסת,  ליו"ר 
לסלק את אמצעי ההקלטה מהמליאה לאלתר. 
תלונה רשמית תוגש ליו"ר הכנסת, וכן לוועדת 

האתיקה של הכנסת לכשתוקם".
משודרת  להיות  אמורה  כאמור  הכתבה 
דפנה   12 חדשות  כתבת  לדברי  ת12.  בחדשו 
"צילמנו   - לדבריה  ב"קשקוש".  מדובר  ליאל, 
לרוץ  חייבת  כשהיתה  סילמן  עידית  את 
ונכנסה  המיקרופון  את  סגרה  היא  להצבעה. 

למליאה".

מאת: חיים רייך

הרביעי  הגל 
הקורונה  של 
לתת  ממשיך 
אותותיו.  את 
ליום  מיום 
הנדבקים  מספר 
ממשיך  היומי 
לעלות ובמקביל 
של  מספרם 
קשה  החולים 
גם  עולה 
אחוז  גם  הוא. 
ת  ו ק י ד ב ה
נמצא  החיוביות 

במגמת עליה.
י  נ ו ת נ מ
הבריאות  משרד 
ביום  שפורסמו 
בבוקר  שלישי 

בני   2,112 אובחנו  שקדמה  ביממה  כי  עולה 
בני    92,707 מתוך  לקורונה  כחיוביים  אדם 
אדם שנבדקו. המשמעות היא שאחוז התוצאות 
החיוביות עומד על 2.32% – נתון המצביע על 
המשך העלייה באחוז הנבדקים החיוביים. לפי 
פילוח משרד הבריאות - כ-1,920 מהמאומתים 
 203 בעוד  בישראל,  נדבקו  האחרונה  ביממה 
מחו"ל.  לנגיף  חיוביים  הגיעו  מהמאומתים 

שלישי  ליום  נכון  כי  נמסר  הבריאות  ממשרד 
בישראל  ישנם 
13,147 בני אדם 
פעילים  נשאים 
 238 הנגיף,  של 
מהם מאושפזים 
חולים,  בבתי 
של  מצבם 
מהחולים   138
ם  י ז פ ש ו א מ ה
חולים  בבתי 
קשה,  מוגדר 
מהם  ו-26 
 . ם י מ ש נ ו מ
המתים  מספר 
מתחילת  הכולל 
הקורונה  פרוץ 
עומד  בישראל 
בני   6,461 על 

אדם.
פי תמונת המצב היומי של מרכז המידע  על 
לקורונה,  למערכה  אמ"ן  של  הלאומי  והידע 
מספר המאומתים היומי עומד על יותר מ-1,400 
בממוצע שבועי. המספר הזה צפוי לעלות, אחרי 
ביום.  נדבקים  ה-2,000  רף  נחצה  שהשבוע 
תימשך,  העלייה  מגמת  שאם  מעריכים  באמ"ן 
שבועות  בתוך  החולים  בבתי  עומסים  צפויים 

ספורים.

 נמשך מבצע החיסונים )צילום ארכיון: דוברות מד"א( 

אחוז התוצאות החיוביות עומד על 2.32% • 138 מהחולים המאושפזים בבתי חולים 
מוגדרים קשה, ו-26 מהם מונשמים • מרכז המידע והידע הלאומי של אמ"ן מעריך: 

מגמת העלייה תימשך, צפויים עומסים בבתי החולים בתוך שבועות ספורים

בהודעה חריגה שהוציאו הח"כים גפני וליצמן הם מאשימים: "יו"ר הקואליציה עידית סילמן 
הקליטה בסתר ח"כים בכנסת בניסיון להפיל אותם. זהו מקרה פסול וחריג, הנוגד את נהלי 
הכנסת באופן מהותי" • לדברי כתבת חדשות 12 דפנה ליאל: "קשקוש. צילמנו את עידית 

סילמן כשהיתה חייבת לרוץ להצבעה. היא סגרה את המיקרופון ונכנסה למליאה"

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

שימו לב  הכתובת החדשה: רח’ חיד”א 27 ב”ב, מול עזרה למרפא
רק אצל שייקה



רוצים קיר טיפוס

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

חישבו על חלום, בכל מקום ואנחנו נגשים אותו עבורכם!

משלכם?
  מתנסים  מוסדות  חצרות  בתים 

  גני ילדים  רשויות  פארקים  עיריות
בתי ספר  גני שעשועים

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

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

חברתנו מייבאת את 
מיטב מותגי הציוד 
המקצועי לטיפוס, 

לבטיחות, לתעשיה 
וגלישה 

פרוייקטים לדוגמא
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' אלוקיך ֹׁשֵאל 
ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם ְלִיְרָאה

 )דברים י, יב(. 
 )אומרים רבותינו )מנחות מג ע"ב

יום  בכל  לברך  אדם  שחייב  מכאן 
מאה ברכות )שו"ע או"ח סימן מ"ו 
)רש"י  "מאה"  אלא  "מה"  תקרא  אל  ס"ג(, 
שם ד"ה מה(, שבכל יום היו מתים מישראל 
דוד  זאת  ראה  נוראה,  במגיפה  אנשים  מאה 
המלך ותיקן להם לישראל לומר מאה ברכות 

בכל יום ומיד נעצרה המגיפה. 

יהודי חייב לברך  את המאה ברכות שכל 
זוכה  אם  בקלות,  להשיג  אפשר  יום  בכל 
להתפלל בכל יום שלוש תפילות כבר משיג 
57 ברכות בתפילת העמידה, ובצירוף ברכות 
שחרית  של  שמע  קריאת  וברכות  השחר 
וערבית ושאר ברכות קודם אכילתו משלים 
בקלות מאה ברכות, אולם העיקר הוא לברך 
חס  לבלוע  ולא  כתקנם  בנחת  הברכות  את 

ושלום מילים.

מילה  לברך  אנו  צריכים  הברכות  את 
כסף  מונה  מרגליות, כשאדם  כמונה  במילה 
מחשש  שטר  אחר  שטר  ובודק  מחטט  הוא 
שמא נדבק שטר אחד לשני כדי שחס ושלום 
לא יפסיד מאומה, והברכות הם לא שטרות 
שנשמרים  אוצרות  הם  יותר,  הרבה  אלא 
אם  אבל  ארוכים.  חיים  שנות  לאחר  לאדם 
מזויפים  שטרות  יש  האדם  של  באוצרותיו 
ומטושטשים אין להם ערך, הוא בירך ברכה 
אך הדביק וחיסר מילים וזה כבר לא הברכה 
הנכונה, זו ברכה מזויפת שאין בה ערך, איזו 
הברכות  מיליוני  שמכל  לאדם  תהיה  בושה 
ברכות  כמה  בסה"כ  לו  ישארו  שבירך 

בודדות.

ולכן צריך כל אחד ואחד לדקדק בברכות 
ְּבָרָכה  ַהּיוֹם  ִלְפֵניֶכם  נֵֹתן  ָאנִֹכי  ְרֵאה  שמברך, 
את הברכה  לראות  כו(, תסתכל  יא,  )דברים 
מבולעת,  לא  ומסודרת,  מצוינת  שתהיה 
ַהַּבְלִעי )מושאל מדברים כו,  ִמְׁשַּפַחת  ְלֶבַלע 
לח(, "ברוכתה" ה'..., אלא יבדיל בין המילה 
המילה  בין  יבדיל  "אתה",  למילה  "ברוך" 
הברכה  את  יברך  "עולם",  למילה  "מלך" 
כתקנה ויקח אותה עמו לחיי עולם הבא, קחו 
)מושאל מהושע  ה'  עד  ושובו  ברכה  עמכם 
ונזכה  הללו  הברכות  את  עמנו  ניקח  ג(,  יד, 

להתברך מפי עליון. 

⋅⋅⋅
ובכדי שנבין עד כמה מעלתם של הברכות 
חזר  בארה"ב  גדול  יהודי  רופא  נספר, 
בתשובה והסביר שהסיבה שגרמה לו לחזור 
בתשובה זה בגלל מעשה מופלא שאירע עמו, 
יהודי ירא שמים סבל מחולאים רבים ונאלץ 
לעבור ניתוח מסובך בעלות גבוהה מאוד של 
כמיליון דולר, ואף אם יצליח הניתוח צפו לו 

הרופאים לחיות בסה"כ ששה חודשים. 
רבי  הגאון  של  תלמידו  שהיה  החולה 
הרופא  עם  יחד  ניגש  זצ"ל  פיינשטיין  משה 
את  לעשות  כדאי  האם  ברבו  להיוועץ 
פרץ  מיד  הסיפור  את  הרב  ששמע  הניתוח, 
מכן  לאחר  דקות,  עשרים  במשך  מר  בבכי 
אמר הרב ששאלה זו סבוכה וצריך הוא לעיין 
כעת  עליה  לענות  יוכל  ולא  היטב  הדק  בה 
התקשר  למחרת  בבוקר.  למחרת  רק  אלא 

הרב אל הרופא והורה לו לבצע את הניתוח 
וההוצאות הכספיות  הגבוהה  עלותו  אף  על 
שהניתוח  אף  ועל  בכך,  הכרוכות  העצומות 
לכמה  ורק  אך  הרופאים  השערת  לפי  יעזור 

חודשים בלבד.  
רבי  הגאון  השיב  לתשובתו  הנימוק  ועל 
אמנם  שהרי  מפליאים,  דברים  זצ"ל  משה 
למשך  רק  לחולה  לעזור  יכול  לא  הניתוח 
יבצר  לא  הרי  מקום  מכל  חודשים,  כמה 
"אמן"  החולה  יענה  אלו  חודשים  שבמשך 
"אמן"  הרי  וא"כ  קדישים,  ועל  ברכות  על 
כמנין  בגימטריה  שהוא   91 בגמטריה  עולה 
חולה  שיענה  כך  ידי  על  וממילא  "מלאך", 
זה אמן, יבראו ויהיו לו מלאכים רבים שהם 
יהיו לו למליצי יושר, ולכן כדאי הוא הדבר 
יזכה  זה  יודע שאולי בזכות  לעשות כן, ומי 

להאריך ימים. 
והנה בחסדי ה' יתברך עבר ניתוח החולה 
בהצלחה ובמשך ששה חודשים הקפיד ללכת 
לבית הכנסת לשמוע את ברכות המתפללים 
ולענות אחריהם אמן וכך זכה להאריך ימים 
לרוב למעלה מהמצופה, כשראה זאת הרופא 
קיבל עליו עול מלכות שמים וחזר בתשובה 

שלימה. 
 ⋅⋅⋅

כי  סיפר  זצ"ל  משאש  יוסף  רבי  הגאון 
פעם הגיע אל רבינו חיים בן עטר יהודי אחד 
מצער  מקרה  על  והתאונן  סאלי,  מעשירי 
פרדס  רכש  חודשים  כמה  לפני  קרהו.  אשר 
טבין  עליו  ושילם  אחד  מישמעאלי  גדול 
ותקילין, כי היו בו באותו פרדס שני מעיינות 
והוא סבר למכור אותם  ומתוקים  זכים  מים 

ולהתעשר עושר גדול.
אך דא עקא בקושי עבר חודש ימים ושני 
המעיינות יבשו ולא נשארה בהם לחלוחית. 
שישובו  רבנו  ברכת  את  האיש  ביקש  ולכן 

המעיינות לנבוע.
יושב  שהיה  כדי  תוך  והכי,  אדהכי 
במחיצת רבינו חיים בן עטר, נטל העשיר כד 
מים שעמד על השולחן, מזג לעצמו כוס מים 
ושתה לרוויה, אך לא בירך בתחילתו 'שהכל' 

וגם 'בורא נפשות' לא אמר. 
פנה אליו רבינו האור החיים הקדוש ואמר 
מחמת  יד(,  ב,  )שמות  ַהָּדָבר  נוַֹדע  ָאֵכן  לו: 
שאינך מברך על שתיית המים, לא לפניה ולא 
כל  המעיינות.  לברכת  ראוי  אינך  לאחריה, 
עוד היו ברשות הישמעאלי, לא תבעו המים 
את עלבונם, אך כאשר זכו ובאו ברשותו של 
יהודי כשר שמחו המים כי עומדת להתמלא 
הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  והלא  משאלתם, 
)ישעיה יב, ג( "ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשוֹן ִמַּמַעְיֵני 
ב'ברכות  תיבות:  ראשי  'בששון'  ַהְיׁשּוָעה", 
אז  או  נ'פשות-  ו'בורא  ש'הכל  ש'תים, 

יתקיים המשך הפסוק "ממעייני הישועה". 
קיבל העשיר על עצמו להקפיד לברך על 
את  קיבל  ואף  לפיו,  שיכניס  מאכל  דבר  כל 
כל  על  שיפקח  שומר  להעמיד  רבינו  עצת 
המים  על  שיברך  המעיין  מן  השותה  יהודי 
לפני שתייתו ולאחריה. ובאמת לאחר עשרים 

וארבע שעות שבה נביעת המים במעיינות.
המצוות  כל  את  לקיים  שנזכה  רצון  יהי 
השלימה  לגאולה  ונזכה  ושמחה  נחת  ברב 

במהרה, אמן. 

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

מתפללים ונענים- פרשת עקב
שמע  קריאת  של  השניה  בפרשה 
צווינו: "ולעבדו בכל לבבכם" – דרשו 
חז"ל איזוהי עבודה שבלב? זהו תפילה. 
זה  הרי  בתפילתו  קולו  "המשמיע  אמרו:  בגמרא 
רש"י:  ומפרש  ב(,  כ"ד  ברכות  אמנה")  מקטני 
ויש  לחש.  תפילת  שומע  שהקב"ה  מאמין  שאינו 
לאנשים  להתייחס  כלל  צריכים  אנו  וכי  להבין, 
שאינו  קול  שומע  לא  שהקב"ה  הסבורים  פתאים 

גבוה מספיק ולהגדירו כקטני אמונה?
מפרש רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל, שמדובר 
כאן על מי שלא מאמין בעצמו. הוא טועה לחשוב 
שהוא אינו ראוי שתפילתו תתקבל ואז עולה בדעתו, 
לצעוק ולעורר את הכוונה, אולי כך תיענה בקשתו. 
כמכריז  הוא  כי  אמונה.  מקטני  נחשב  כזה  אדם 
הנראות  'קטנות'  לתפילות  נענה  הקב"ה  שאין 
לא ראויות. ובאמת הקב"ה שומע תפילת כל פה, 
ההתעוררות.  בשיא  ואינו  'לוחש'  רק  הלב  אם  גם 
בזה  ולא  "פנה אל תפילת הערער  כלשון הפסוק: 
את תפילתם" )תהילים ק"ב(, אפילו לתפילת ריקים 

כערער בערבה הקב"ה שומע.
פועל  הריהו  בעצמו,  מאמין  אינו  כשהאדם 
טכני  חסם  אותו  כמו  ממש  רצון.  פחות  בהרבה 
מהם  למנוע  כדי  ציבוריים,  רכבים  על  המורכב 
היצר  גם  כך  המותרת,  המהירות  מעל  לנסוע 
מטיל עלינו כבלים ומחסומים, כבר בשלב הרצון 
והמחשבות.  הפחד הזה, מוכר לנו כל כך, כשאנו 
'כי  דהו  למאן  כלשהי  בבקשה  מלפנות  נמנעים 
כנראה שהוא יסרב' – הפחד הזה הוא משל ודוגמא 
הבלתי  האפשרויות  את  המונעת  חשיבה  לצורת 
לפחד  במקום  ולחדש.  להמציא  לייצר,  מוגבלות 
מהכישלון, יש לזכור שהפחד עצמו הוא הכישלון 
ובקשה  ניסיון  כל  הקב"ה  אצל  ביותר!  הגדול 

מתקבלת אצלו. 
הלבטים  את  בהקדמתו  מתאר  בחיי,  רבינו 
'חובת הלבבות'.  שקדמו לכתיבת חיבורו הנשגב, 
הוא התחבט האם הוא האדם הראוי למשימה ואם 
מדוברת  שהייתה  הערבית  בשפה  לכתוב  לו  נכון 
בזמנו, אבל הוא פחות שולט בה. בסוף, הוא מעיד, 
תרבה  שלא  הזהירות,  "מן  האומר:  בדברי  נזכר 
להיזהר". כך זכה עם ישראל בספר היסודי כל כך, 

שאי אפשר לתאר את העולם היהודי בלעדיו. 
אובדן  גרם  בחיי,  רבינו  מתאונן  הזה,  הפחד 
באו  כלשונו,  "חסרונים"  והרבה  שכלים"  ל"כמה 
בעטיו. המציאות מוכיחה שקשה לאדם להתמודד 
עם תחושת האכזבה העצמית. מתוך שיודע האדם 
לא  הפנימיים שלו  הביקורת  מנגנוני  ייכשל,  שאם 
יתנו לו מנוח, הוא מגביל את עצמו מראש. אין מי 
שיכול להטיל על אדם כבלים, כמו הוא על עצמו. 

מספרים על יהודי, שהטמין סכום נכבד במקום 
מסתור בביתו, להשתמש בו להוצאות נישואי בנו. 
לימים, אחרי שנתארס בנו, ניגש למחבוא ולחרדתו 
לא מצא את המטמון. הוא פתח בחיפושים בחורים 
ובסדקים, עד שהפך את כל הבית, אך לשווא. בצר 
ישראל'  ה'בית  רבו  אל  לירושלים,  ונסע  קם  לו, 

מגור זצוק"ל, להסיח בפניו את דאגתו.
מ'זוכט  "אז  וביה:  מיניה  השיב  כדרכו,  הרבי, 
מוצאים(   - מחפשים   )כאשר  מען!"  געפינט   –
ושילחו לדרכו בתוך שניות ספורות. בתום מסע של 
יום שלם, שב החסיד לביתו בתל-אביב,  ניגש שוב 
את  מצא  ולהפתעתו  המקורי  המחבוא  מקום  אל 
לספר  החסיד  כשסיים  בשלווה.  לו  הסכום ממתין 
כאן,  היה  מופת  "לא  הפטיר:  המעשה,  דבר  את 
כנראה  הראשון  ברגע  אורה.  בקרן  העמדה  אלא 
שלא  מאחר  הנכון.  במקום  בדיוק  חיפש  לא  הוא 
מצא, איבד את ישוב הדעת ושוב לא הצליח לחפש 
כהלכה. מילותיו של הרבי, נסכו בו כוחות חדשים, 

ואזי חיפש כראוי ומצא מיד". 
מסופר על בחור משוויץ שהיה לו חלום לנסוע 
ללמוד בישיבת מיר הרחוקה שבעיירה הליטאית. 
נראה החלום כמעט בלתי מציאותי.  היה  בדמיונו 

ולליטא הדחוקה  מה לו לעלם שוויצרי בן טובים 
גמרו  והגעגועים  הפרידה  קשי  למרות  והרחוקה? 
המתנה  את  לבנם  להעניק  בליבם  אומר  ההורים 
ו'במקום  תורה'  למקום  גולה  'הוי  של  הגדולה 

שליבו חפץ', ובלב הולם ליווהו לדרכו הארוכה. 
ניסן. הבחור החל מארגן  הזמנים של  בין  הגיע 
עצמו לשוב לשוויץ, דרך ארוכה ומורכבת לפניו. 
מסלול  את  מעט  אאריך  החליט:  מתכונן,  עודו 
ממנה  שיוצאת  העיירה  אל  פעמי  ואשים  דרכי, 
ראדין,  אל  כולו,  היהודי  העולם  אל  ואור  תורה 
מרן  של  פניו  בהוד  ולחזות  קודשו  מפי  להתברך 

ה'חפץ חיים' זצוק"ל.
ברכבת.  עבר  הנסיעה  של  הראשון  חלקה  את 
אחר שירד ממנה עלה על עגלה להמשיך בחלקה 
הדרך  הייתה  קשה  ראדין.  אל  הנסיעה  של  השני 
צנחו  שלג  פתיתי  והסוער.  החורפי  האוויר  במזג 
אל הקרקע המושלגת, נערמים זה על זה. הסוסים 
איבריו  לעצמות.  חדר  עז  קור  בדרכם,  התקשו 
כוחותיו  בשארית  ניסה  הוא  לקפוא.  מאיימים 
לשפשף את כפות ידיו זו בזו ולהדק סביב צווארו 
את הצעיף הצמרירי. בסמוך אליו ישוב הגה"צ ר' 
הירש לוינסון, חתנו של החפץ חיים זי"ע, גם הוא 

מנסה לשרוד את הקור הגדול. 
נראו  הליל  של  הקטנות  בשעותיו  סוף,  סוף 
ראשוני בתיה של ראדין. ואז פונה חתנו של החפץ 
'הינך מוזמן לביתי ללינה', הבחור המותש  חיים: 
קפץ על המציאה, ואחר צלחת מרק התחפר תחת 
השמיכה העבה.  'תפילת מעריב', הבהבו המילים 
בשכיבה',  להתפלל  מותר  הזו  הפעם  'אך  בליבו, 
הורה לעצמו הלכה הבחור המותש, והחל למלמל 
סיים את מילותיה  'מעריב ערבים'. עוד לא  ברכת 
עמוקה  בשינה  שקע  והוא  הברכה  של  הראשונות 

וערבה. 
מול קרני האור התעורר, כשהוא מבקש להמשיך 
את תפילת ערבית, כשלפתע היכתה בו ההבנה כי 
בעת  אותו  ליווה  חמוץ  טעם  הגיע...  המחר  יום 

שצעד לביתו של החפץ חיים. 
'החמצת תפילת מעריב!' הילקה את עצמו פעם 
אחר פעם. "הבית הקדוש היה מלא באנשים, איש 
איש ובקשותיו, עוברים לפני ארז הלבנון שוטחים 
משאלותיהם. "כאשר הגיע תורו של הבחור, חייך 
הספיק  טרם  עוד  אליו  ופנה  חיים  החפץ  אליו 
כאשר  הצאר,  בימי  בעבר,  'בחור'ל,  פה:  לפצות 
היה ממון בשפע לא נחשבה אגורת נחושת, אולם 
כיום כאשר הרובל כה נדיר, גם קופיקת נחושת היא 

בעלת חשיבות'! 
עברו,  "דורות  המשיך:  מראדין  הגדול  הכהן 
כאשר היה בעולם שפע תורה ותפילה, לא הייתה 
תחת  הממולמלת  כזו  ערבית  תפילת  נחשבת 
בימינו  אולם  למחצה...  עצומה  בעין  השמיכה 
בה  לעת  ותפילה,  התורה  מי  יבושת  עם  אנו, 
התמעטו והלכו עובדי ה' ובעלי שיעור הקומה, כל 
תפילה נחשבת עד בלי די. בשמיים ממתינים לכל 
לשלישין  לחצאין  למקוטעות  גם  שתעלה,  תפילה 
וחסרות  יבשות  לחיוורות,  ואפילו  ולרביעית... 
גדולה  בחביבות  מתקבלת  מהן  אחת  כל  צורה. 
ומיוחסת  בנאד התפילות,  בעדינות  נצררת  ויתרה, 

עד מאד"...
זיע"א,  בזמנים אלו, מבאר בעל ה"שפת אמת" 
זוכות  ביותר  והזכות  המובחרות  הטיפות  רק  לא 
שיש  מעשה  כל  אחרונים,  בדורות  לגבוה.  לעלות 
למען  שבקלות  קלה  יגיעה  מאמץ,  טיפת  אך  בו 
ומושלם  מובחר  איננו  כשהמעשה  גם  הקב"ה, 
הוא  עולה   – המושגים  ודלים  השלמות  בתכלית 
לפני הקב"ה לריח ניחוח, יקר וחביב לפניו עד אין 

שיעור. 
אפילו  הארה  איזה  בלב  כשיש  הזה  יתום  בדור 
גדול  מאור  יותר  השי"ת  לפני  חשוב  הוא  מעט 
בדורות ראשונים. וכל תפילה נענית לפניו. אל לנו 

להיות מקטני האמונה!



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



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

  לפיזיוטרפיסטים ולתרפיסטים ועוד...

התקשרו והזמינו עכשיו! חן ארז

בואו לבחור את המתקנים שהכי מתאימים לכם ולילדיכם!  

מחפשים 
מוצרים דומים? 
 או לגילאים 
 גדולים יותר?

 מעולה! 
יש לנו מבחר עצום!

 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים 
שהכי מתאימים לכם!

050-7431335 | 1599-500-808

נדנדות לקטנטנים

בריכת כדורים

מערכת טיפוס גלישה

כי כולנו רוצים 
את הטוב ביותר 

לילדינו!

לגנים, למוסדות ולבתים

לקטנטנים
מתקני פעילות

מתקנים שיעזרו בהתפתחות, הנאה וכוחות הנינג'ה שלהם...
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בבין הזמנים מטיילים עם פזגז: 
פתרון שמאפשר ליהנות יותר

בין הזמנים מהווה הזדמנות נהדרת לטיולים משפחתיים. טיולים 
בחיק הטבע בארץ הפכו בשנתיים האחרונות למגמה רחבה. 

משפחות רבות מחפשות אטרקציות משפחתיות קרובות 
לבית, ורבים רוצים את השקט והפשטות שמביאות איתן 

יציאות ליערות, פארקים ושאר מקומות בהם אפשר לשבת עם 
המשפחה, לשחק יחד, לשוחח, לשאוף אוויר נקי וגם לאכול 

ארוחה טעימה ולשתות שתיה חמה.

מי שהפכה את היציאות המשפחתיות וטיולי המשפחות להרבה 
יותר קלים, היא חברת הגז המובילה בישראל, פזגז, שהביאה 

בהתאמה מוצרים לטיולים 
בטבע. על ידי מגוון המוצרים, 

אפשר לבשל בכל מני מקומות, 
גם אם הם פחות נוחים 

מהמטבח המוכר. 

פזגז יוצאת אתכם לטיול ומציידת אתכם במכלי פיקניק חד 
פעמיים בגדלים שונים. המכלים מתאימים לגזיות, כירות בישול 

וערכות קפה לשימוש חיצוני וביתי. בנוסף למכלי פיקניק חד 
פעמיים, מביאה חברת פזגז גם מיכל גריל 5 ק"ג למילוי רב פעמי 

המתאים לשימוש במוצרים צרכי גז כגון גריל, פטריית חימום, 
מעשנת וכדומה. המיכל מתחבר באמצעות ווסת לחץ בהברגה 

פשוטה ואתם יכולים ליהנות ממנו בכל מקום.

את המיכלים ניתן להשיג בסניפי yallow נבחרים הפרוסים 
ברחבי הארץ,

תנו לפתרונות של פזגז לסגור לכם את הפינה וצאו לטייל בבין 
הזמנים עם המשפחה.

תינוק רגוע– זה גם בידיים שלנו
התפקיד שלנו כהורים הוא לספק לתינוק חום, אהבה ואת 

הסביבה והאמצעים הבטוחים והתומכים שיאפשרו זאת. אז 
איך אנחנו יכולים להנעים יותר את התפתחותו?

התינוקות שלנו נולדים עם צרכים רגשיים ופיזיים. בתחילת 
הדרך קשה להם לבטא אותם, אבל אנחנו, ההורים שלהם, 

כאן כדי לספק את כל הצרכים שהם זקוקים להם, כאשר 
המטרה העיקרית היא שהתינוק שלנו יעביר את היום כשהוא  

בטוח, שמח, נינוח ורגוע. 

חשוב להבין שהדרכים לתינוק רגוע משלבות ועוברות דרך 
כמה מערכות שונות בגוף התינוק. 
הגוף של התינוק לומד לסנכרן בין 

כל המערכות, לדוגמה מערכת 
העיכול עם הבליעה, שרירי הגוף 

עם מנגנון ההירדמות וכדומה, ולכן 
על מנת לסייע תפקידנו לייעל את 

עבודת הסנכרון.

מגע הוא צורך בסיסי של תינוקות. 
עיסוי הינו דרך מצוינת להרגעה ושחרור ממתחים והוא גם 
מקרב ומחזק את הקשר בין התינוק להורה. העיסוי מסייע 

להקלה על כאבי בטן, גזים ועצירות, ומשפר טונוס שרירים. 
כל אלו עוזרים לתינוק להיות רגוע יותר וגם לישון טוב יותר. 

צורך נוסף של תינוק שנולד הוא התנועה. תנועה מרגיעה את 
התינוק וגם חשובה להתפתחות מוטורית ולהכרת מנח הגוף 
במרחב. תינוק שמקבל מספיק תנועה במהלך היום, מפתח 

יכולות מוטוריות טובות יותר, פורק אנרגיה ומתחים ויכול 
להיכנס למצב רגיעה בצורה מהירה יותר. 

אחד הגורמים המרכזיים לאי שקט אצל תינוקות הוא 
חיכוך חיתול רטוב על עורם העדין וזאת גם הסיבה הנפוצה 

ביותר לתפרחת חיתולים. על מנת להקל עליו, מומלץ מאוד 
להקפיד על החלפת חיתול לעיתים קרובות, לשמור על האזור 

נקי ויבש ולא לשפשף את העור. 

חשוב להימנע ממוצרים המכילים בישום העלולים 
לגרום לגירוי העור וכן מומלץ להשתמש בחיתול שנבדק 

דרמטולוגית לעור רגיש והינו היפואלרגני, כדוגמת חיתולי 
בייביסיטר שנבדקו דרמטולוגית במעבדה מוכרת באירופה, 

בפיקוח רופא עור, ונמצאו מתאימים לעורם הרגיש של 
תינוקות.

לסיכום, תפקידנו כהורים הוא לדאוג שהתינוק יקבל את 
המענה הטוב ביותר לצרכים הבסיסיים שלו. נדאג שיגדל 

בסביבה מוגנת ובטוחה, נעניק לו תחושה נעימה, מחבקת 
ורגועה ונגן עליו ועל עורו העדין – כך יוכל להתאקלם טוב 

יותר לחיים החדשים.

ארוחה קלה בכל מקום: 
עגבניות ממולאות בסלט טונה

בבין הזמנים, כשעצרתם לכמה דקות לארוחה קלה בלב 
הטבע או כשאתם מתארגנים לארוחה קלילה בצימר, במלון 

או בכל מקום אחר שבו אתם נמצאים – ומחפשים מתכון 
טעים ומיוחד עם הכנה ממש קלילה? סטארקיסט מציעה לכם 

מתכון לעגבניות ממולאות בסלט טונה.

מצרכים:

3 קופסאות טונה סטארקיסט במים )או כל סוג אחר( מסוננות

6 עגבניות בשלות ומוצקות בגודל בינוני-גדול

2 ביצים קשות

2 כפות מלפפונים חמוצים קצוצים דק

2 כפות מיונז

2 בצלים ירוקים קצוצים דק

מלח ופלפל שחור גרוס

כמה טיפות מיץ לימון

אופן ההכנה: 

מסירים את ראש העגבנייה 
ושומרים בצד. בעזרת כפית 
מרוקנים את תוכן העגבנייה 

בעדינות, ממליחים קלות 
והופכים על מגש לניקוז נוזלים. מפוררים את הטונה לתוך 
קערה, מגררים על פומפיה את הביצים הקשות, מוספים 

את המיונז והמלפפונים החמוצים ומערבבים לסלט אחיד. 
מתבלים במלח, פלפל ומיץ לימון. ממלאים את פנים 

העגבנייה בסלט הטונה שהכנו ועורמים ערימה קטנה מעל, 
מכסים חלקית במכסה השמור ושומרים במקרר. ניתן להכין 
כשעתיים לפני ההגשה. להגשה מעטרים בתלתלי בצל ירוק.

בתאבון!

טונה סטארקיסט – כל מה שמבורך בטונה!

קפה טורקי עלית: לעשות מצב עם 
החבר'ה בבין הזמנים, אבל חזק יותר

כך מכינים קפה טורקי עלית בשטח!

יוצאים למסלול עם החבר'ה ועושים מֶצב באמצע המסלול? עם 
קפה טורקי עלית זה יהיה מהנה יותר. אין כמו כוס קפה טורקי 
עלית בשטח עם החבר'ה. בבין הזמנים הזה יש מֶצב, תתעוררו!

אז איך עושים את זה? מרתיחים מים בפינג'אן על אש גבוהה 
)אם רוצים להוסיף סוכר, זה הזמן(, אחרי שהמים רתחו מורידים 

את הפינג'אן מהאש ושמים את כמות הקפה הרצויה, מחזירים 
לאש ומערבבים 

בעדינות עד 
לרתיחה. 

כשהקפה רותח 
מורידים מהאש 

ומוזגים ישר 
לכוס. שואפים 

קצת מהארומה 
המדהימה ונהנים מלגימות איטיות של קפה משובח ומעורר.

קפה טורקי של קפה עלית הוא קפה ארומטי ועשיר אשר זני 
הקפה בתערובת עוברים קלייה ייחודית ליצירת הטעם והארומה 

האופייניים שכל כך אהובים על החך הישראלי. לאחר מכן הפולים 
עוברים ערבוב לתערובת ונטחנים לבלנד עשיר שמכיל מספר 
רב של פולי קפה איכותיים. קפה טורקי עלית מיוצר בתהליך 

ייצור מבוקר המבטיח טעם מאוזן אך עם זאת עוצמתי, בארומה 
מושלמת, תוך פיתוח מקסימאלי של טעמי הקפה.

בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

אינפורמטיבי
***

*

סוגרים את בין הזמנים עם שבת חווייתית 
 RESORT במלון ניר עציון

בשבת פרשת ראה – שבת מברכין אלול, לקראת תום בין 
הזמנים מציעים במלון ניר עציון ⋅ שבת תוכן ייחודית עם 

משמח הלבבות הרב מאיר שוורץ ובעלי תפילה נודעים 
בין הזמנים המהנה של קיץ תשפ"א עומד לקראת סיום, ובמלון 

ניר עציון RESORT ייערכו בשבת קודש פרשת ראה – שבת 
מברכין אלול, שבת ייחודית ומלאה בתוכן עשיר. בשבת המיוחדת 

ישתתפו משמח הלבבות הרב מאיר שוורץ ובעלי תפילה נודעים 
אשר ינעימו את השבת בטוב טעם ויעניקו לכם שבת נופש 

ייחודית וערכית שלא תשכחו להרבה זמן! 

בניר עציון RESORT נותרו חדרים בודדים לשבת הייחודית 
ובמחירים אטרקטיביים, כולל הצעות לסוף שבוע ארוך מיום 

חמישי בתנאים 
יוצאים מן הכלל. 

אצלנו תוכלו 
ליהנות משפע 

של מתקנים, 
פעילויות 

ואטרקציות 
לכל המשפחה, 

הכוללים בין היתר 
בריכת שחייה 

חצי אולימפית מקורה, מתקני ספא, חדר כושר ועוד – לצד מגוון 
מסלולי טיול ואטרקציות נוספת בסביבה המרהיבה והציורית, 

שתעניק לכם חווית נופש רגועה ומושלמת.

לפרטים ולהזמנות ניתן להתקשר לטל': 04-9845555

ד"ר פישר מציגים את סדרת אולטרסול 
MED  הגנה מקיפה מסביב לשעון!

סדרת אולטרסול Med שתימכר בבתי המרקחת בלבד כוללת 
חמישה מוצרים. 

ארבעה מוצרים מתקדמים מסוגם להגנה בזמן החשיפה לשמש: 
תחליב גוף, ספריי שקוף, קרם פנים מועשר בלחות, קרם פנים 

המכיל מסנני קרינה מינרליים 

ומוצר אחד חדשני פורץ דרך לאחר החשיפה לשמש -קרם פנים 
משקם עוצמתי לתיקון הנזקים לאחר החשיפה לשמש. 

אולטרסול מד החדשנית הינה בעלת קונספט ייחודי של הגנה 
יומיומית חיונית ומשלימה מפני נזקי השמש לעור רגיש, 

באמצעות שילוב בלעדי של 
מגוון תכשירים להגנה גבוהה 
מאוד בזמן החשיפה לשמש 
וקרם פנים משקם עוצמתי 

המסייע להגנה הטבעית 
של העור לטפל בנזקים 

הממשיכים להצטבר גם לאחר 
החשיפה לשמש.

 ד"ר פישר אולטרסול, מותג ההגנה משמש מס' 1 בישראל, 
נמצא בחזית הפיתוח המדעי של תחום ההגנה משמש. 

עלית משיקה את מיני פינוקיות בגביע 
בטעמים מפתיעים, לנשנוש מפנק 

בעקבות ההשקה המוצלחת ב-2019 של סדרת "פינוקיות" אשר 
הביאה ל-41% נתח שוק בסגמנט עוגיות פרימיום ממולאות*, 

עלית החליטה לחדש ולהנגיש את המוצרים האהובים 
והטעימים לפורמט נשנוש לדרך!

מיני פינוקיות הן ביס קטן ממולא בקרם נימוח, אשר ארוז בגביע 
עם סגירה חוזרת, בטעמים מרגשים ומפתיעים: מיני פינוקיות 

בראוניז בייגל בוטן, עוגיות קקאו ממולאות בקרם חמאת בוטנים 
ושברי בייגלה ומיני פינוקיות בטעם טופי קרמל מלוח, עוגיות 

ממולאות בקרם בטעם טופי קרמל מלוח.

עם הטרופיות של 'מעולה' 
הילדים יחגגו עד השמיים

ימי בין הזמנים מאופיינים בטיולים ויציאות רבות לטבע של 
כל בני המשפחה, אחד הדגשים הבולטים עליהם חוזרים גורמי 

המקצוע היא שתייה מרובה למניעת 
התייבשות. מה עושים כשהקטנטנים 

פחות משתפים פעולה?  אם 
הצטיידתם בטרופיות של מעולה לא 

תהיה לכם כל בעיה.

הטרופיות של מעולה מכילים משקה 
קל בטעם ענבים, הטעם שהילדים הכי אוהבים ומבקשים, עם 

קש מצורף וכבונוס מכיל גם ויטמין סי הידוע בחשיבותו. וגם אם 

בין הזמנים בינלאומי!
 Summer Sale בבגיר 

בין הזמנים הגיע וזה בדיוק הזמן המתאים לחדש מלאים 
ולתפור לעצמכם את הקולקציה שכל הזמן רציתם ולא 

הספקתם!

מותג אופנת הגברים המוביל, בגיר, מציע לכם לנצל את בין 
הזמנים וליהנות מביגוד בעל איכות בינלאומית בעיצוב מושלם 

שיתאים בדיוק לכם.

בגיר הינו אחד ממותגי האופנה הוותיקים והאהובים בישראל. 
התפירה העילית, הבדים האיכותיים והדגמים היוקרתיים, 

מיקמו אותו בשורה הראשונה של 
הבחירות האופנתיות בקרב קהל 

הצרכנים.

לרגל חופשת בין הזמנים המותג 
 Summer בגיר יוצא במבצע

Sale מיוחד לקיץ, בו תוכלו 
למצוא בחנויות קולקציות חדשות 
ויוקרתיות במחירים אטרקטיביים. 

לדוגמה: בלייזר אופנתי ומעוצב 
ב-349 ₪ בלבד. מכנס יוקרתי ב-169 ₪ בלבד. זאת בנוסף 
ל-+10% פריקה/צבירה לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.

הניסיון העשיר של בגיר בתפירה עילית, מעניק לכם את 
הביטחון שבחרתם נכון, ושהפריטים שרכשתם יתאימו לכם 

באופן מושלם וילוו אתכם בנאמנות.

מגוון סניפי הרשת ברחבי הארץ, בבני ברק ובירושלים, מציעים 
מבחר עשיר של דוגמאות במחירים אטרקטיביים. לכם נשאר 

רק לבחור, להתרגש, ולהתחדש. 

תתחדשו!

המבצע בין התאריכים י’ באב - י”ב באלול 19.7-20.8.21 

www.bagir-il.com :לאתר בגיר לרכישה אונליין

לצאת לחופש זה מבצע!
משפחות רבות נערכות לצאת לחופשה בימי בין הזמנים. יש 

מי שמנצל את הפוגת בין הזמנים כדי להתחדש במבצעים 
משתלמים במיוחד של רשת האופנה ליבוביץ. 

ליבוביץ, מותג אופנת הגברים המוביל במגזר החרדי, יוצא 
במבצע קיץ מרענן במיוחד עם 

מבחר עשיר של חליפות, חולצות 
ואקססוריז באיכות גבוהה לצד 
עיצוב מוקפד ועדכני להופעה 

מושלמת. 

החגים עוד לא פה אבל מי שמתכנן 
מראש את הקניות שלו יכול להרוויח 

 Summer ובגדול. מבצע הקיץ
Sale של ליבוביץ מציע מגוון 

פריטים במחירים מיוחדים, למשל: מכנס כותנה ב-99 ₪ בלבד, 
חליפות נוער ב-350 ₪ בלבד, חולצות שרוול קצר ב-79 ₪ בלבד, 

ומכנסיים מעורב צמר ב-169 ₪ בלבד.

המותג ליבוביץ זוכה לפופולאריות גבוהה ולאמון מלא מצד 
מאות אלפי לקוחות נאמנים, והוא משלב תפירה איכותית 

מדויקת של מיטב הדגמים האופנתיים עם מחירים משתלמים. 
לקוחות ליבוביץ אף נהנים משירותי חייטות ותיקונים ברמה 

גבוהה בתוך סניפי הרשת. 

לרשת ליבוביץ חנויות במרכזי הערים בירושלים, בני ברק, 
אשדוד, בית שמש, מודיעין עילית, חיפה וטבריה. סניפי הרשת 
פתוחים לשירות הלקוחות בכל ימות השבוע, ורק בליבוביץ כל 

הפריטים ללא חשש שעטנז בהשגחת בד"ץ שארית ישראל.

המבצע בין התאריכים י' באב - י"ב באלול 19.7-20.8.21

SUMMER

SALE

אתם לא ילדים, מותר לכם לגנוב בהיחבא כמה לגימות פה ושם.

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

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

מדהימה מה שמבטיח לכם הנאה מהמוצר בדיוק כמו שאתם 
מצפים.

כשרות: בד"ץ העדה החרדית

להשיג: ברשתות המזון המובחרות.

איך להרגיש בנופש מושלם בלי לצאת מהבית?
נשארים בבית בחופשה? כך תהפכו אותו למלון

רוצים לצאת לנופש? אפשר להכניס את הנופש הביתה

יצאנו לבדוק מהם הדברים שגורמים לנופש במלון להיות שונה 
מהשגרה המוכרת וכיצד ניתן להביא את התחושה הנפלאה של 

בית המלון אליכם הביתה

אחד הדברים המשמעותיים ביותר בחופשה זה המלון שבו 
מתארחים. חדר המלון נתפס כאזור נקי ומסודר בלי דאגות, 

הניחוחות של בית המלון הם חלק בלתי נפרד מחוויית הנופש. 
אז איך ניתן להרגיש בבית כמו במלון מפנק?

האופן שבו הבית מסודר ומעוצב משפיע מאוד על מצב הרוח. 
יש לכם מצעים נעימים שעוד לא יצא לכם להשתמש בהם? 

תמונות חדשות שאתם רוצים לתלות? זה הזמן. שינויים 
אסתטיים קטנים יכולים לגרום להבדל גדול בהרגשה שלכם. 

התעוררתם? הקפידו לסדר את המיטה בכל בוקר, כדי שבכל 
לילה תוכלו לחזור למיטה 

מסודרת. יש לכם כביסות? 
תרכזו הכול ביום-יומיים, 

סיימו עם זה ואל תגררו את 
זה למשך כל השבוע. זה ייתן 

לכם תחושת חופש וימנע 
מיצר הדחיינות להשפיע על 

מצב הרוח. 

הניחוחות של בית המלון הן חלק בלתי נפרד מחוויית הנופש. 
ידוע כי ריח יוצר אווירה, משפיע לנו על מצב הרוח ומשרה רוגע. 

הזיכרון של הריח המשכר נשאר גם לאחר שחוזרים מהחופשה 
ומשאיר אתכם עם טעם של עוד. 

אז חוץ מהפתרונות הסטנדרטיים לבישום הבית הכוללים שימוש 
במבשמים ומטהרי אוויר שמספקים פתרון נקודתי, מצאנו 
לכם גם כמה רעיונות יצירתיים: הכינו מפיץ ריח ביתי בחדר 

האמבטיה. קחו כלי דקורטיבי, רוקנו בושם אהוב והכניסו ענפים 
דקים. ניתן גם להניח על מדף סבונים בניחוחות שונים וכשהריח 
מתפוגג, לשטוף את הסבונים לריענון. פתרון פופולרי נוסף הוא 
שימוש בנרות ריחניים. הנרות מפיצים ניחוח נעים וגם מעניקים 

לבית מראה מיוחד.

דרך נוספת וחדשנית להפיץ ניחוח מדהים בבית היא באמצעות 
 ,'Electra Exclusive Air'- סדרת המיזוג החדשה של אלקטרה

המציעה מזגנים המכילים קפסולת ריח עם תמצית הניחוחות 
של אחד ממלונות היוקרה של רשת ישרוטל: בראשית, כרמים, 

יערות הכרמל ומצפה הימים. הפעלת המזגן גורמת להפצת 
הריח, ליצירת אווירה אקסקלוסיבית של חופשה ולהעצמת 

חווית מיזוג האוויר בבית. בתוך מספר דקות חלל האוויר מתמלא 
בניחוח ארומטי, יוקרתי ועדין של אחד ממלונות היוקרה, בדומה 

לריח שאנחנו חווים כשאנחנו מגיעים לחופשה.

את מארזי מיני פינוקיות החדשים של 
עלית לא תפסיקו לפתוח כל הזמן, 
לנשנש וליהנות מרגעים מתוקים. 

עוגיות מיני פינוקיות הן פינוק 
שאפשר לקחת לכל מקום והאריזות 
האישיות מאפשרות לכם לשמור על 

הפיניקיות שלכם טריות כל הזמן, עם 
פתיחה נוחה וסגירה חוזרת.

מיני פינוקיות בגביע של עלית מתאים גם לטבעונים.

בכשרות בד"ץ העדה החרדית, פרווה.

)*נתוני סטורנקסט סגמנט עוגיות פרימיום ממולאות - נ"ש 
כספי חציוני 2021(



דירות 
למכירה

י”ט באב -כ’ אב  תשפ”א
28/07-29/07/2021  

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס עם 2 כניסות )לא 

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

אופקים

+5 חדרים 

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

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

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

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

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

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

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

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

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

 מציאה, ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, 4.5 

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

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

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

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 אהרונסון 4 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית 

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

משופץ, 3,400,000 תיווך 
ש.מאירוביץ

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

 בבלעדיות ברחוב 
אחיה השילוני, דירת 4 

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

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

 במתחם אוסם 4 
חדרים, 110 מ"ר, קומה 

א', חזית, משופצת, 
אפשרות להרחבה לעוד 

חצי חדר, 2,600,000 
ש"ח בלעדי תיווך 

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

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

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

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

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

 ברחוב מירון 3.5 
חדרים, 85 מטר נטו, 

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

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

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

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

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

 בויזניץ בהסכם 
שיתוף, 2 חדרים, ק"ק, 

55 מ"ר + חצר, 850,000 
ש"ח, א"א לקחת 

משכנתא בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)24-24(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר, 
דירת 3 חדרים, 70 

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

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

 בבלוי/שטרסר 3 
חדרים + חדר עבודה/
לימוד, ק"ק עם חצר 

צמודה לדירה )לא 
בטאבו(, 1,800,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

2-2.5 חדרים

 בגבעת שמואל 
בשכ' בית וקנטרי, 5 

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

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

גבעת שמואל
+5 חדרים

ירושלים

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

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

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

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

_____________________________________________)29-32ל(054-8495638

 בגינות דוד 3 חדרים 
גדולים + מרפסת, קומה 

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

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

קוטגים

 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(_____________________________________________

 בבירנבוים 3 חדרים, 
70 מ"ר, ק"ק מוגבהת 
+ שלד בנוי 30 מטר + 

חצר של 30 מ"ר, מציאה 
ענקית!!! 1,550,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות איזור דונולו 
לקראת בניה בטאבו 

משותף, 4 חדרים, 75 
מ"ר, חדשה, חזית, סוכה, 

קומה ג', 1,350,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

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

 באהרון דב המבוקש, 3 
חדרים משופצים, קומה 

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

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

4-4.5 חדרים

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

1,790,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

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

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

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

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

 בפלמח/ז'בוטינסקי 
3 חדרים, ק"ב, משופצת 
מהיסוד, מסורגת, לל"ת, 

1,450,000 ש"ח
_____________________________________________)30-31ל(054-8551910

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

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

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

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

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

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

בני ברק

דופלקסים

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

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

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים- קומה ד', 3 

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

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

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

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

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

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

 054-6506501)23-23(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

באר שבע 
 שכונה ה', עליה, 75 

מטר, מחולקת ל- 2, 
תשואה 7%, מחיר 

מציאה 685 אל"ש עדן 
לוי 052-9690902 שמעון 

_____________________________________________)31-31(אלפסי 054-4813717

 שכונה ה', יציאת 
אירופה, קומה א', 75 

מטר, מחיר 685 אל"ש, 
מעולה לחלוקה עדן לוי 
052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)31-31(אלפסי 054-4813717

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

לחלוקה, מחיר מציאה 
695 אל"ש עדן לוי

052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)31-31(אלפסי 054-4813717

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

מטר, מעולה לחלוקה, 
מחיר 699 אל"ש עדן לוי 

052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)31-31(אלפסי 054-4813717

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

שלא יחזור, 625 אל"ש 
בלבד עדן לוי

052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)31-31(אלפסי 054-4813717

 מבצע נחשון, קומה 
א', משופצת מהיסוד, 
מושכרת 2,800, מחיר 
מציאה 750 אל"ש עדן 

לוי 052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)31-31(אלפסי 054-4813717

 שכונה ג', שערבי, 
קומה א', מעולה 

לחלוקה, 78 מטר, מחיר 
מציאה 680 אל"ש עדן 

לוי 052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)31-31(אלפסי 054-4813717

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

מחיר מציאה עדן לוי 
052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)31-31(אלפסי 054-4813717

4-4.5 חדרים

 בעל דירה? נמכור את 
דירתך ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)31-40(תיווך צור 03-6701920

 בלעדי באזור הרב קוק, 
כ- 85 מטר, קומה שנייה 

ואחרונה, גג רעפים, חזית, 3 
כיווני אוויר תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)31-31(_____________________________________________

 בלעדי 80 מטר, מחולקת, 
באזור מינץ + מעלית, 

קומה ב', 1,700,000 תיווך 
_____________________________________________)31-31(אלטרנטיב 054-5500263

 בנויפלד 4 חדרים, 
קומה ראשונה, יחידת 

הורים מושקעת, מרפסת 
סוכה 18 מטר, מרפסת 

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

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

1,570,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)31-31(_____________________________________________

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

1,750,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)31-31(הקריה 050-3000121

 בשניים כ- 110 
מ"ר, קרקע מוגבהת, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)31-31(_____________________________________________

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

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

2,900,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)31-31(פנחסי 03-5799308

 בהרב שר דופלקס 6.5 
חדרים, מושקעת, עם מעלית, 
סוכה, 3 מקלחות, 4 שרותים, 

_____________________________________________)31-31(תיווך 03-6701920

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

_____________________________________________)31-31(הקריה 050-3000121

 בפרוייקט גינות דוד 
דירת 5 חדרים, ק"א, סלון 

ענק 35 מ"ר!!! מטבח 
גדול, סה"כ 126 מ"ר + 
54 מ"ר, מרפסת ומחסן 

5 מ"ר, בניין חדש, כניסה 
מיידית, 3,050,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)31-31(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו 5 חד', 

משופצת מהיסוד + חדר 
סוכה, קומה ראשונה, 
חזית! ב- 2,090,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)31-31(_____________________________________________

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

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

)גמיש( "פנחס נכסים"
055-6789653)31-31(_____________________________________________

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

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

 בלעדי באזור עזרא 
בטאבו משותף, 180 מ"ר 

במפלס אחד, ק"ג )מעלית 
בתכנון(, ניתן לחלק ליחידות, 

2,300,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)31-31(_____________________________________________

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

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

050-3000121)31-31(_____________________________________________

 באזור מתתיהו בן דוד 
דופלקס 5 חד', 200 מ"ר, 

ק"ג, חזית, שמורה + חניה, 
2,450,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)31-31(_____________________________________________

לפרסום
 מציאה! גנחובסקי 03-6162228

כ- 4.5 חד', כ- 110 
מ"ר, מ.חלקית, סוכה, 

א.להרחבה, 1,720,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)31-31(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', 83 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד!!! 1,630,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)31-31(_____________________________________________

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

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

050-3000121)31-31(_____________________________________________

 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)31-31(_____________________________________________

 באזור העיריה 4 חד', 75 
מ"ר + מרפסת 21 מ"ר, ק"ק 

מוגבהת, משופצת מהיסוד, 
1,710,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)31-31(_____________________________________________

 ברשבם 4 חדרים גדולים, 
משופצת, ק"א, עורפית, 2 
_____________________________________________)31-31(סוכות, תיווך 03-6701920

 מציאה! ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו 4 חד' 

גדולה, קומה אחרונה, גג 
בטון! כל השכנים בנו! ב- 

2,090,000 להב נכסים 
050-4177750)31-31(_____________________________________________

 בלעדי 4 חדרים ברב שך, 
קומה ג' + מעלית, חזית, 
בניין מטופח, 5,000 ש"ח, 

פינוי בחשוון תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)31-31(_____________________________________________

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

+ יח"ד "פנחס נכסים"
055-6789653)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות בהשומר באיזור 
חבקוק 4 חד', משופצת, 105 

מטר + סוכה + יחידת דיור 
40 מטר, קומה א', 2,890,000 

גמיש "פנחס נכסים"
055-6789653)31-31(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)31-31(נכסים" 055-6789653

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

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

_____________________________________________)31-31(נכסים" 055-6789653

 א.טרומפלדור 4 
חד', ק"ד, כ- 100 מ"ר, 

מעלית, ח.בטאבו, 
סוכה, א.למחסן, 3 כ"א, 

1,830,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

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

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

050-3000121)31-31(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)31-31(הקריה 050-3000121

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

חניה, 1,390,000 נדל"ן 
_____________________________________________)31-31(הקריה 050-3000121

 באזור השלושה, בניין 
חדיש, 3 חד', 77 מ"ר, ק"א 
+ מעלית, חזית, אופציה, 

1,770,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)31-31(_____________________________________________

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

1,750,000 ש"ח
050-2321046 אופק מאיר 

_____________________________________________)31-34(נכסים

 למכירה בבני ברק 3 
חדרים ברחוב הנגב, משופצת, 

קומה ראשונה, במחיר 
_____________________________________________)31-31(אטרקטיבי 052-2948691

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

5, ערבות בנקאית 1.7 )גמיש( 
_____________________________________________)31-31("פנחס נכסים" 055-6789653

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

_____________________________________________)31-31(נכסים" 055-6789653

 בלעדי קרוב לאברבנאל 
3 ח', קומה 2.5, גג רעפים, 

בנין אברכים, 1,400,000 תיווך 
_____________________________________________)31-31(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

052-5222690)31-31(_____________________________________________

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

1,450,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

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

משגב לדיור"
052-5222690)31-31(_____________________________________________

 גנחובסקי 3 חד', ק"ד, 
כ- 65 מ"ר, א.להרחבה 
צד 48 מ"ר, ובג.בטון, 

1,530,000 גמיש בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)31-31(_____________________________________________

 בשבטי ישראל 
3.5 חד', ק"א, חזית, 

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

_____________________________________________)31-31(הקריה 050-3000121

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

אופציה, 1,299,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)31-31(_____________________________________________

 רמות ג': קוטג' 7.5 חד' 
גדולים )148 מ"ר( + גינה 
45 מ"ר, אור, כיוונים, ניתן 

לחלק, 3,090,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)31-31(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)31-31(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228



י”ט אב -כ’ אב תשפ”א   228/07-29/07/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

עסקים

 בבלוי להשכרה/
למכירה, לקליניקה/

עסק/אולם שקט 
ק.קרקע מוגבהת, חזית, 

משופצת, 80 מ"ר עם 
כניסה נפרדת + אופציה 

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

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

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

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

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

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

נדל”ן 
מסחרי

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

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

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

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

בני ברק
 במצלר 21, דירת חדר, 

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

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

ביקוש 
דירות

אולמות

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

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

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

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים

משרדים

 2 יחידות נופש + בריכה 
ומדשאות, פינת מנגל ומתחם 

_____________________________________________)20-31ש(מבודד 052-3833809

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

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

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

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

מבנים

השקעות

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

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

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

מחסנים

 בקתות רות- מתחם 
נופש עד 13 איש + 

בריכה גדולה, גינה יפה, 
נוף פסטורלי ליערי מירון 

_____________________________________________)27-34ש(052-2344447

בר יוחאי

גליל עליון

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

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

 חדש!! לזוגות ומשפחות! 
2 יחידות ארוח מפוארות! 

מרפסות! נוף! ג'קוזי, מתקנים 
ומשחקים לילדים

055-6624822)17-29(_____________________________________________

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

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

 5 חדרים, מרווחת, 
נקיה, מרפסת נוף 

פסטורלי לכנרת, 
חצר גדולה, מתאים 

למשפחות, לבחורים/ות, 
תחבורה ציבורית במקום

_____________________________________________)21-32ש(050-4124556

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

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

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

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

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

 "פינה קסומה בגליל"- 
חדש! מתחם וילה + 

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

טבריה

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

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

 להשכרה דירות בטבריה, 
יפות חדשות וממוזגות

_____________________________________________)31-34ל(050-5263031 מאיר

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

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

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

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

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

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 ברח' הרב קוק חנות 
להשכרה ללא דמי תיווך

_____________________________________________)28-31ל(058-7644400

 דירת נופש, 2 חדרי 
שינה, נקיה ומסודרת, 

מרחק 5 דק' הליכה 
מהטיילת 055-5563688 

_____________________________________________)28-31ש(053-3128110

 בקרית הרצוג, יפה, 
מרוהטת, ממוזגת, מאווררת, 

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

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

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

 יחידת דיור בר' עקיבא 
70, עורפית, מפוארת ברמה 

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

_____________________________________________)29-32ש(052-7111569

 להשכרה בר"ע חנות 
תכשיטים ושעונים, כ- 20 

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

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

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

חנויות

 ברחוב הר סיני קרוב 
לכהנמן, 6 חדרים גדולים, 

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

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

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

אשדוד
 תיווך נופשים, מאגר של 
דירות להחלפה ולהשכרה לבין 

_____________________________________________)29-32ל(הזמנים 054-8495745

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

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

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

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

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

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

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

 דרושה דירה/יחידת דיור 
להשכרה לזוג צעיר בבני ברק 

_____________________________________________)30-31ח(054-7938941

דירות 
להשכרה

בני ברק

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

+5 חדרים
 2 חדרים בנורוק, קומה ב', 
שמורה וממוזגת, ללא ריהוט, 

_____________________________________________)30-33ל(פינוי באלול 052-7656856

 יחידת דיור בשיכון ה', 
כחדשה, 3 חדרים, קומה 2.5, 

ריהוט מלא, לזו"צ, 3,900 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ל(054-7610445

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

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

 עמדות עבודה במשרד 
מפואר )משותף(, אופציה 

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

פרסם בלוח המוכר
 למגזר החרדי 077-220-4717

יוצאים לחופש רק אחרי שקוראים 
את מדור קיט ונופש!

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

 וילה גדולה, מרווחת, 18 
מיטות, חצר גדולה, ט"ז-י"ט, 

3,900 ש"ח 054-8508577
_____________________________________________)30-31ל(054-8449542

אופקים

חיספין
 דירת נופש גדולה, 

מרווחת וממוזגת, 
תאריכים אחרונים לסוף 
_____________________________________________)30-31(אב ואלול 053-3398550

 מול הכנרת - דירת 
נופש 2.5 חד', ברמה 

גבוהה, נקיה מאד, 
מאובזרת קומפלט, כולל 

מצעים ומגבות
052-7121247
_____________________________________________)30-30ש(050-4123966

 במגדלי המלכים! שבת 
נחמו מחמישי עד ראשון - 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)31-32ח(מתיווך( 052-3595314

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)31-32ח(תיווך 054-7432035

פתח תקווה

 למכירה במגדל העמק 
מבחר גדול של דירות, החל מ- 
390,000 ש"ח בתשואה גבוהה 

_____________________________________________)R.B)31-31 נכסים 052-6224648

מגדל העמק

4-4.5 חדרים
 בטרומפלדור, 4 חד', 92 
מ"ר, חדישה, מ"ש, מעלית, 
חניה, עורפית, 1,850,000 
_____________________________________________)31-31(ש"ח 050-6610501 סתיו

3-3.5 חדרים
 בברנדה, ק"א, 90 מ"ר, 

חניה בטאבו, משופצת, 
1,570,000 ש"ח

_____________________________________________)31-31(050-6610501 סתיו

 באזור בלז 70 מ"ר + חצר 
30 מ"ר, מתאים לגן ילדים או 

לכל מטרה, 6,500 ש"ח א. 
_____________________________________________)31-31(פנחסי 03-5799308

 להשכרה דירה 
מפוארת 5 חדרים, 

בבעל התניא, יוקרתית 
ומושקעת, 7,000 תווך 

_____________________________________________)31-31(רבקה נקב 053-9244430

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

מעלית, 4,700 נדל"ן 
_____________________________________________)31-31(הקריה 050-3000121

 באברבנאל דירות 4 
חד', בנין חדש, החל 

מ- 4,500 נדל"ן הקריה 
050-3000121)31-31(_____________________________________________

 בשבטי ישראל 3.5 
חדרים, קומה ב', חזית + 

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

 להשכרה דירת 3 
חדרים ענקית בחנה 

סנש, 95 מטר, מרוהטת, 
במחיר מציאה, 3,800 

תווך רבקה נקב
053-9244430)31-31(_____________________________________________

 להשכרה דירת 3 
חדרים, משופצת, ברמז, 

60 מטר + 20 חצר, 
במחיר מציאה 4,000 

תווך רבקה נקב
053-9244430)31-31(_____________________________________________

 להשכרה דירת 3 
חדרים ענקית, כ- 80 

מ"ר, ביהודית, במחיר 
מציאה: 3,800 תווך 

_____________________________________________)31-31(רבקה נקב 053-9244430

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

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

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

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

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

4,000 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)31-31(_____________________________________________

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

 להשכרה דירת 2 
חדרים בבארי, כ- 35 

מטר, קומה 3, משופצת 
ויפה, במחיר מציאה 

2,400 תווך רבקה נקב 
053-9244430)31-31(_____________________________________________

 להשכרה דירת 2 
חדרים בשדרות הנציב, 
כ- 45 מטר, משופצת, 

מרוהטת קומפלט, במחיר 
מציאה 2,550 תווך רבקה 

_____________________________________________)31-31(נקב 053-9244430

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

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

ירושלים
 בפרויקט "רמות-360", 

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

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

קוטגים
 רמות ב': קוטג' 9 חד' 

גדולים )205 מ"ר(, כולל משרד 
+ גינה 70 מ"ר, פינתי, 10,000 

ש"ח לחודש תיווך הכוכבים: 
02-5713375)31-31(_____________________________________________

 דרושה דירה לקניה 
ללקוח שלנו, 200 מ"ר, 

בשיכון ג' תיווך דורון
054-4980159)31-31(_____________________________________________

 שוכר או משכיר חנות 
או משרד? אנחנו כאן 

בשבילך תיווך דורון
054-4980159)31-31(_____________________________________________

 להשכרה בלבד, 
בפרדס כץ מגרש מעל 

דונם, לאחסון או למבנה 
או לכל מטרה, לטווח 

ארוך תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)31-31(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 להשכרה חנות 70 
מ"ר בבר כוכבא אזור 

קונקורד, רק ב- 5,500 
ש"ח, מיידי! להב נכסים

050-4177750)31-31(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא 
אזור הראשונים, 110 

מ"ר, חזית! מיקום 
מנצח, ב- 12,500 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)31-31(_____________________________________________

 להשכרה! בהראשונים 
ב"ב, מחסן 13 מ"ר, בחניה, 
גישה נוחה לרכב, 900 ש"ח 

_____________________________________________)31-31ש(052-7671305

לפרסום
03-6162228

 דירת 4 חדרים, 100 
מטר, קומה רביעית, עם 

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

היעד הכי מושלם...

יותר זול מחופשה בארץ
נופש מפנק

לנשים ולנערות בלבד

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

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

 מגוון דירות ווילות 
נופש ברמה גבוהה 

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

נופש חגי תשרי « 

מאחל לכל לקוחותיו

היכונו!!היכונו!!

ארגון "אוצרות חיים" 

חופשה 
מהנה!

חופשה 
מהנה!

דילים לראש השנה וסוכות
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מחשבים

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

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

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)30-30/21(_____________________________________________

שידוכים

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

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

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

שיפוצים
 שיפוצים ובניה מהמסד 

עד הטפחות, המומחים לפינוי 
תכולות מגניזות ומחסנים 

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

רפואה טבעית

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

יד שניה 
קונים

השבת 
אבידה

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)04-29ל(חינם 052-2514960

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

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

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

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

מכוניות

קנית רכבים
 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

מוצרים 
ושירותים

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

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

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

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

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

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

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

השכרת רכב
אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

 שבת בצפת, לזוגות 
צעירים, יח' קרקע, צמוד 

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

 להשכרה יומי 
ושבתות, צימר לזוג, 

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

השפע בריאות טבעית
חדש!!!

 פתרון טבעי לכאבי הראש 
ללא תרופות

054-4374231
 חיים ומחייכים 

עפ"י שיטת הרב אשרוב )"אלימה"(

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-29ש(ושבתות 052-7668387

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

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

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

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

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

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

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

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 בעתיקה, לבחורים 
ומשפחות, עד 10 מיטות, 

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

_____________________________________________)26-37ש(052-7623725

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

צפת

קצרין

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

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

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה, המון 

דשא, פינות ישיבה ומרפסת 
גדולה 054-5726412

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

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

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

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

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

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

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

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

 מחפשים שידוך עבור 
רווקה אשכנזיה בת 29 עם 

תסמונת טרנר. חכמה, 
מוכשרת, איכותית, חברותית, 

בעלת משרה קבועה ומצליחה. 
כל מכריה משבחים אותה. 

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

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

 למסירה מסלול הליכה/
 york ריצה חשמלי מתוצרת

_____________________________________________)30-31ח(תקין טל': 054-8194232

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

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 מבחר וילות, צימרים, 
ומתחמי ארוח, למשפחות/

קבוצות, באזור הצפון והסביבה 
050-4105896)30-31(_____________________________________________

צפון

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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"אצל בתיה"

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

הכל עד 50 ₪
אלפי פריטים רק 10 ₪

מהתינוק 
ועד 

הסבתא

גמחים
 גמ"ח של מוצרי קישוטים 

לשבע ברכות בר מצוות 
ובריתות וכו' לפרטים
_____________________________________________)31-31(054-8449588 מירי

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידר קיסר בקלנועית 

_____________________________________________)30-31ח(יחיד 053-4190416

 דרוש שולחן סופרים וכסא 
_____________________________________________)30-31ח(לסופר מתאים 052-7136450

 דרוש טלפון נוקיה 208 
לאברך למסירה או במחיר 
_____________________________________________)30-31ח(סימלי ב"ב 054-8412976

 נמצא נגן עם שירים 
מזרחיים בעיקר לפני כשלוש 

_____________________________________________)31-34ח(שנים 054-8487091

 נמצא נגן מלא בחומרים 
של גננת לפני כשלוש שנים 

_____________________________________________)31-34ח(054-8487091

 נמצאו שקיות בגדים ליד גן 
וורשה שרהלה וצילדרן פלייס 

_____________________________________________)31-32ח(052-4747667

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)31-32ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)31-32ח(סימלי 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)31-32ח(או ישנה 052-3595314

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)31-32ח(בתחום 052-7396092

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)31-32ח(054-4458379

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

_____________________________________________)31-32ח(אלקטרה 054-4458379

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)31-32ח(ילדים 050-6651365

 מעוניין בספרים עיטורי 
תורה ובספרים עם חידושי 

_____________________________________________)31-32ח(תורה ומפרשים 054-7432035

 מיני בר שבת נועם 1 
לחלקי חילוף 200 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(058-3233170

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)31-32ח(054-7432035

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

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

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

_____________________________________________)31-32ח(052-2786557

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

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

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

 DVD סרטים לצפייה 
שאול חיון עופר הלוי 9 ש"ח 

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

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

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)31-32ח(ברק 058-3274726

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)31-32ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים' 
פלטות אלומיניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-2897977

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

_____________________________________________)31-32ח(טל': 050-2897977

 TUNAR טיונר של 
צריך מגבר קולט תחנות 

מצוין מכווני שעונים לקליטה 
לעוצמת קליטה ישן ונדיר 100 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח טל': 050-2897977

 מקצף חשמלי מופעל 
סוללות לחלב בקפה הפוך 

חדש 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 מסור חשמלי ללחם חדש 
מולינקס פועל מצוין 40 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 050-2897977

 מאוורר אלקטרו חנן 
 55W מעולה עוצמתי ושקט

לבן 3 מהירויות קרוע ומסתובב 
מציאה 70 ש"ח טל':

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 מצלמת קנון דגם 185 
חדשה באריזה עם אחריות 

_____________________________________________)31-32ח(350 053-4193151

 HP מדפסת משולבת 
כמו חדשה 280 ש"ח )שווי 

_____________________________________________)31-32ח(700( 052-7104053

 נגן ביזנס פלוס 02 כולל 
מגן ספר 145 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-8474176

 מיקסר לסאונד 8 ערוצים 
ואפקטים ובלוטוס וכניסה 

למחשב חדש 500 ש"ח יהודה 
_____________________________________________)31-32ח(052-7667577

 למכירה מקרר 500 ליטר 
במצב טוב בפתח תקוה 400 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-3548715

 למכירה מקרר מצב מצויין 
_____________________________________________)31-32ח(420 ש"ח בלבד 052-5737813

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-3558949

 פקס אלחוטי HP מ- 
2012 מעולה כחדש עם מצגת 

להסגרת הצילום ושליחת 
פקסים + צבע שחור מקורי 

_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח טל': 050-2897977

 מסך מחשב 19 ניו ויזין 
פועל מצוין עם כבל לחשמל 

וכבל למחשב 100 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(מציאה! טל': 050-2897977

 מכשיר סודה עם בלון גז 
ענק מלא בגז לסודה + בקבוק 

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

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 מאוורר 16 על עמוד 
איכותי 70 ש"ח שקט במיוחד 

כחדש אלקטרו חנן טל':
_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח 054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 פלטה חשמלית תוצרת 
gold line )בני ברק( 120 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)31-32ח(250 ש"ח 054-7216671

 מקרר גדול אמקור 400 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מלחם מקצועי 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

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

 נפה חשמלית 50-70 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4273857

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

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

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח 054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 מכשיר כושר לבית 50 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4273857

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

 טוסטר 25 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 גק לרכב מקצועי 25 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(גמיש 054-4273857

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

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

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

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

ספסופה
 מתחם 20 סוויטות 

מפוארות, עד 55 איש + 
בריכה 12*5 מ"ר + משחקיה 
+ חדר אוכל, פנוי מכ"ו באב 

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

 דרושה מכונת חישוב עם 
סרט נייר במצב תקין

_____________________________________________)31-32ח(050-5343924

 למשפחת אברך דרוש 
ארון 5 דלתות במחיר סימלי 

_____________________________________________)31-32ח(053-3155532

 למשפחת אברך דרוש 
שולחן גדול לשבת במחיר 

_____________________________________________)31-32ח(סימלי/בתרומה 053-3155532

יבניאל

ירושלים והסביבה

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

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

_____________________________________________)25-36ש(053-3163352

 צימר 120 מטר + 
בריכה, וצימר 60 מטר, 

נקי ומאובזר, נוף מדהים 
055-6654434
_____________________________________________)25-35ל(055-6641465

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

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

_____________________________________________)27-38ש(053-3340350

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

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

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

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

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

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

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

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

_____________________________________________)24-31ש(053-3146891

 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

מירון

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

_____________________________________________)28-31ש(לציון 054-5990551

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

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

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

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

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

_____________________________________________)31-32ל(054-8453320

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)31-32ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)31-32ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)31-32ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 מייבש כביסה אלקטרה 
8 ק"ג )בני ברק( 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

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

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
rowenta )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 שואב אבק חדש טורבו 
עם כל החלקים הנילווים )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 קוטל יתושים מקצועי 
לבית ולגינה חדש אוריטרפ 
יעיל עד 40 מטר 290 שקל 

_____________________________________________)31-32ח()ב"ב( 054-6969961

 רדיו שעון + אזעקה 
50 ש"ח פעל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)31-32ח(כחדש טל': 050-2897977

 EAG מכונת כביסה 
פתח עליון עובדת מצויין 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-6140800

 כיריים גז 4 להבות 500 
_____________________________________________)31-34ח(ש"ח 03-5055740

DVD  + וידאו 500 ש"ח 
_____________________________________________)31-34ח(03-5055740

 מעבד מזון פיליפס חדש 
_____________________________________________)31-34ח(420 ש"ח 03-5055740

 רדיו לרכב חדש באריזה 
_____________________________________________)31-34ח(380 ש"ח 03-5055740

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
rowenta )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 שואב אבק חדש טורבו 
עם כל החלקים הנילווים )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 פלטה חשמלית תוצרת 
gold line )בני ברק( 120 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-7216671
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ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
ספה 3 מושבים, עור איטלקי, 

_____________________________________________)31-32ל(חדישים 052-4227714

תינוקות

תקשורת

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

כללי

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
_____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע מנטה 

+ סרט + כיסים 25 ש"ח 
_____________________________________________)18-21ש(050-4188702

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 קו ארצי למסירת מוצרים 
בחינם, חייגו כעת

03-6781770)24-24(_____________________________________________

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105

 תכולה של בית עקב 
העברת דירת מיידי, מחירים 
_____________________________________________)24-27ש(זולים, מיידי! 052-4668429
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 מזנון 3 מטרים, 
בשילוב וטרינות מעץ בוק 

מלא, צבע אגוז, במצב 
מצוין, כמו חדש, מתאים 

לספרי קודש ודברי נוי. 
מחיר 2,500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)29-32(טל': 050-6734292

 למסירה שולחן מחשב 
+ מסך - 80 ש"ח הכל.

_____________________________________________)28-30ש(054-8527470

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל אפשר להשאיל 

בחנקין 3 דירה 6
_____________________________________________)28-29ח(054-8422105

 מציאה! מצב מעולה! 
ספת איקאה אורך 1.80 בד 

_____________________________________________)30-31ח(כביס 500 ש"ח 052-7108328

 שולחן מלבן מעוצב לסלון 
120/60 גוון אלון 300 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-2241214

 ספריה במצב מצוין! 
למטה ארונות למעלה מדפים 

עם דלת זכוכית 2.4*2 בסך 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 050-4129179

 כורסא מעוצבת שילוב 
עץ מלא בד וברזל יוקרתי 300 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-2239905

 למכירה ארון 6 דלתות 
סנדויץ 3 מטר רוחב 2.30 גובה 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 052-7662828

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

_____________________________________________)30-31ח(03-6199806 

 שולחן וכסאות יפים 
כחדשים לסלון מעץ מלא רק 

_____________________________________________)30-31ח(ב- 300 054-8452231

 4 כסאות מתקפלות חדש 
עץ באריזה 200 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)30-31ח(052-2595044

 כסאות פלסטיק לים 
מתקפל 25 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-2595044 אלי

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר חזק 
במיוחד 400 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-5656194

 למכירה גגון בוגבו 3/5 
תכלת 250 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-7116399

 למכירה מזרון לעגלה 
_____________________________________________)30-31ח(לבנים 40 ש"ח 052-7116399

 למכירה משאבת חלב ידני 
lansino חדש סגור באריזה 

_____________________________________________)30-31ח(בי"ם 100 ש"ח 054-8597560

 למכירה לול עץ מתקפל 
_____________________________________________)30-31ח(120 ש"ח 054-5656194

 למכירה טרמפיסט במצב 
חדש במחיר 200 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-8439217

 הזדמנות! מיטת תינוק 
שילב איכותית + מזרון צבע 
שמנת מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(נייד: 054-8580581

 כחדש! לול עץ + מזרון 
מצב חדש 200 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)30-31ח(054-8580581

 מציאה! כסא תינוק צבע 
ירוק כולל ריפוד )מתכוונן + 
מגש נשלף( מצב חדש 120 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח נייד: 054-8580581

 עגלת ישיבה איזי בייבי ב- 
_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח בב"ב 050-4158480

 מיטת תינוק בצבע 
שמנת + מזרן ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-4158480

 מיטת תינוק בצבע שמנת 
ללא מזרון ב- 90 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(050-4158480

 כסא וסלקל לרכב ב- 50 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח כ"א 050-4158480

 בוסטר לרכב ב- 15 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(בב"ב 050-4158480

 הליכון לתינוק ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(בלבד 050-4158480

 אמבטיה + מעמיד ב- 35 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בלבד 050-4158480

 עגלת שכיבה + ישיבה 
במצב מצויין ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בלבד 050-4158480

 טרמפולינה לתינוק + 
קשת משחקים ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בלבד 050-4158480

 מנשא לתינוק ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(בלבד 050-4158480

 טלפון נייח לבית עם 
כניסת סים כשר 250 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-3316625

 פלאפון A51 לבן 128 
ג'יגה מצב מצויין גמיש 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-7289931

 נעליים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

MP3  ללא רדיו של דינמיט 
חדש באריזה 110 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)30-31ח(052-7131071

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)30-31ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-3558949

 מכשיר אטמור חדש 
לחימום מים לחיסכון )בפ"ת( 

 )SKW( לאמבטיה או למטבח
_____________________________________________)30-31ח(ב- 150 ש"ח 052-2786557

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-7116399

 למכירה מכונת תספורת 
remington חדשה בקופסא 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח 052-7116399

 למכירה מכונה להכנת 
פרוזן יוגורט 80 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)30-31ח(052-7633473

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(054-7938941

 למכירה טלסקופ 
אסטרונומי מצב חדש 500 

ש"ח גמיש בירושלים
_____________________________________________)30-31ח(058-3233755

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)30-31ח(054-7432035

 מזגן אלקטרה לא עילי 
2.5 כ"ס + 5.5 מ' צנרת 450 
ש"ח גמיש מחובר לקיר ב"ב 

_____________________________________________)30-31ח(054-8412976

 מזגן תדיראן עילי 3/4 כ"ס 
+ 3.5 מ' צנרת מתכת 500 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח גמיש ב"ב 054-8412976

 מקרר נורמנדה 550 ליטר 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח ב"ב 050-4131895

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 למכירה רדיו טייפ מעולה 
דבל קסטה רק צד אחד עובד 
PC-( השני צריך טיפול בשם
W47( ב- 250 ש"ח שמואל 

_____________________________________________)30-31ח(050-6688160

 רדיו טייפ סוני הרדיו מעולה 
קונני קסטות צריך טיפול 300 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח שמואל 050-6688160

 כסאות פינת אוכל קטיפה 
מוקה + עץ 500 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-7842811

 ארונית נעליים )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(120 ש"ח 054-7216671

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר חזק 
במיוחד 400 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-5656194

 למכירה עמודון ספרים 
מהודר חום כהה עם דלתות 

זכוכית + 2 מגירות 450 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-5656194

 למכירה מדפי פלסטיק 
עבים כתר 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)31-32ח(054-5656194

 למכירה כוורת חזקה צבע 
חום בהיר מדפים עבים במיוחד 
_____________________________________________)31-32ח(210 ש"ח בלבד 054-5656194

 נברשת מפוארת סלון/
_____________________________________________)31-32ח(פינת אוכל 250 052-6140800

 מנורה לחדר שינה 100 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-6140800

 מנורת קיר כחדשה 99 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-6140800

 שולחן כתיבה יוקרתי 
למנהל/סטודנט 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-34ח(03-5055740

 שידת מגירות 180 ש"ח 
_____________________________________________)31-34ח(03-5055740

 מציאה! שולחן מרובע 
לא נפתח 140*140 עץ מלא 
צבע חום כהה 500 ש"ח + 8 
כסאות ללא ריפוד 100 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(כל כיסא נייד: 054-8580581

 מציאה! ספריה/כוננית 
מדפים 350 ש"ח נייד:

_____________________________________________)31-32ח(054-8580581

 מנורה עם זרוע 40 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(גמיש 054-4273857

 כיסאות לבית ולחצר 15 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4273857

 ארונית מעץ עם זכוכית 
_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח 054-4273857

 למכירה ארון 4 דלתות 
במצב מצויין 300 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155532

 ארון ויטרינה קטן בצבע 
לבן עתיק רק 150 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(050-9089110

 עגלת ביבה אמבטיה + 
טיולון + סלקל + איזופיקס 

_____________________________________________)31-32ח(300 ש"ח 050-4120010

 YOYO ערכת ניובורן 
צבע אפור 250 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(050-4120010

 למכירה לול עץ מתקפל 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 054-5656194

 מיטת תינוק כחדשה 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח ב"ב 050-4107696

 הזדמנות! מיטת תינוק 
שילב איכותית + מזרון צבע 
שמנת מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(נייד: 054-8580581

 כחדש! לול עץ + מזרון 
מצב חדש 200 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)31-32ח(054-8580581

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק של angelcare חדש 
באריזה )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 בגדי תינוקות לבנים 
ולבנות לגילאי 0-3 חודשים 

מעצבת 50 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-4747667

 שטיח לרצפה לתינוקות 
לזחילה רק 70 ש"ח פלאפון: 

_____________________________________________)31-32ח(050-9089110

 לול גדול מעץ רק 190 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-9089110

 שער לחצר או למרפסת 
או למחסן במצב מצויין 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-2819921

 ספר מתמטיקה של יואל 
גבע חלק ב' במצב חדש 50 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-7676856

 מיחם מים גדול לא 
חשמלי 30 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-7676856

 נעל לאישה נערה חברת 
אבסולוט קומפורט מידה 37 

כמעט חדשה 50 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-7676856

 ילקוטים לבנים צבע כחול 
_____________________________________________)31-32ח(ירוק 30 ש"ח 052-7676856

 תמונות גובלן בגדלים 
שונים 50-100 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(052-7676856

 סט ספרים רפואות תימן 
ג' חלקים 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)31-32ח(054-8562463

 וילון לנדיאני כחדש צבע 
_____________________________________________)31-32ח(שמנת 99 ש"ח 052-6140800

 גלגלים לאופניים קידמי 
14 אינץ 10 שקל וגלגלים 

12 קידמי ואחורי ב- 20 שקל 
_____________________________________________)31-32ח(054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופני ילדים 

וחשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)31-32ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)31-32ח(054-3177932

 גלגל 24 אינץ אחורי 
משומש 10 שקל גלגל 16 

אינץ אחורי 20 שקל
_____________________________________________)31-32ח(054-3177932

 מזרון על זוגי ד"ר גב 500 
_____________________________________________)31-34ח(ש"ח כחדש 03-5055740

 תנך מפורש אשר וייזר 
_____________________________________________)31-34ח(חדש 500 ש"ח 03-5055740

 חדש!!! למכירה מזרון 
ילדים חדש צבע לבן 170 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(נייד: 054-8580581

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 90 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 פוך גדול לבחור ישיבה 100 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 053-3155415

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

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 ספרי קודש חומש נביא 9 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח כ"א 053-3155415

 ספר דברי בית שני לכיתה 
_____________________________________________)31-32ח(ו' 20 ש"ח 053-3155415

 ספר חשבון חשב נא 
מספר 7 מצב חדש 20 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)31-32ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)31-32ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 ז'קט כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 100 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 קסדה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)31-32ח(200 ש"ח 054-7216671

 בימבה ג'וק )בני ברק( 30 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 רולינג בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 קסדה לאופני ילדים )בני 
_____________________________________________)31-32ח(ברק( 20 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

 מחברים לאינסטלציה 
_____________________________________________)31-32ח(10-50 ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לגינה 20 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 ספר תורה מפורשה תאג' 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח חדש 054-4273857

 שק שינה חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 בתי תפילין גסה 350 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4273857

 מזוזות 100 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 תפילין פשוטות בהמה 
_____________________________________________)31-32ח(דקה 150 ש"ח 054-4273857

 מגבעת לנערים כחדשה 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 100 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 כלי בית סירים מחבתות 
_____________________________________________)31-32ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 מפתח ובוקסות לרכב 
_____________________________________________)31-32ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4273857

 מוט כושר 30 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 מתקן לתליית מסך חדש 
_____________________________________________)31-32ח(30 ש"ח גמיש 054-4273857

 אופנים לנערים חדש 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4273857

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

 כלי עבודה לבנין 10-20 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4273857

 2 זוגות נעלים 100 ש"ח 
חדש לגברים אלגנט

_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 תפילין מהודרות 500 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 מיכל ריסוס קטן 40 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(גמיש 054-4273857

 למכירה נעלי בלנדסטון 
חדשים לגבר מידה 45 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 053-3155532

 למכירה נעלי בלנדסטון 
חדשים לגבר מידה 46 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 053-3155532

 בהזדמנות אופנים לילדים 
מידה 14 ו- 16 רק 100 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-9089110

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-7216671

 מסך לנייח 22 אינץ 200 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-3558949

 מאוורר אלקטרו חנן 
 55W מעולה עוצמתי ושקט

לבן 3 מהירויות קרוע ומסתובב 
מציאה 70 ש"ח טל':

_____________________________________________)30-31ח(050-2897977

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 055-6651237

 4GB מחשב שולחני 
RAM intel l3 3.3GHZ ב- 

_____________________________________________)30-31ח(400 שקל 052-6784969

 כיריים גז 5 מבערים תא 
בישול ואפיה 250 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-2595044 פ"ת

 מדיח כלים במצב מצויין 
250 ש"ח 052-2595044 

_____________________________________________)30-31ח(אלי פ"ת

 מיני בר שבת נועם 1 
לחלקי חילוף 200 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(058-3233170

 למכירה מקרר מצב מצויין 
400 ש"ח בלבד בני ברק

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 למכירה פקס + מכונת 
צילום 100 ש"ח בלבד בני ברק 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 למכירה שואב אבק 100 
ש"ח + מיקסר מעובד מזון 

_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח ב"ב 052-5737813

 מקרר ווסטינגהאוס 600 
נירוסטה עמוק למשפחה 

גדולה במצב טוב 500 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-4144107

 מצלמת קנון מעולה 
ד.תיקון קל מאוד 100 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-3121020

 T295 טאבלט סמסונג 
כשר של הדרן + חסימה 

_____________________________________________)30-31ח(לשנה 052-7118268

 שואב אבק הובר תקין 80 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

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

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)30-31ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מייבש כביסה אלקטרה 
8 ק"ג )בני ברק( 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 400 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-3463482

 למכירה פטפון + רמקול 
במצב מעולה 250 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(050-6688160 שמואל

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

_____________________________________________)30-31ח(052-2786557

 למכירה מצלמת פילים 
מהעבר במצב מעולה 300 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח שמואל 050-6688160

 מטען לבטריות למצלמה 
אוניברסלי + מתאם שקע 

חדשים ב- 59 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(052-7154435

 מטען עם 4 בטריות 
נטענות SP2700 חדשים ב- 

_____________________________________________)30-31ח(70 ש"ח 052-7154435

 ספריה במצב מצוין! 
למטה ארונות למעלה מדפים 

עם דלת זכוכית 2.4*2 מ' 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-4129179

 למכירה שולחן סלוני 
נפתח ל- 2.40 מטר מחיר 

מציאה! 300 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-8598933

 למכירה מיטת היירזיר 
נפתחת ל- 2 מיטות + כריות 

_____________________________________________)31-32ח(נוי 500 ש"ח 054-8598933

 2 מזרנים אורטופדיים 
זהים ד"ר ברונדי 0.80/1.80 

עובי 20 ס"מ 500 ש"ח לאחד 
_____________________________________________)31-32ח(בבני ברק 052-7641400

 מיטת יחיד מתחתיה 
מדרגות ארונית מגרות ושולחן 

נפתח 500 ש"ח בי"ם
_____________________________________________)31-32ח(052-7650902 

 למכירה סלון 2+3 כולל 
ריקליירים צבע חום מצב מצויין 

_____________________________________________)31-32ח(500 כל ספה 052-5737813

 כורסא מעוצבת שילוב 
עץ מלא בד וברזל יוקרתי 300 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-2239905

 מציאה! כחדש! מיטה 
שמנת מעץ מלא נפתחת + 2 

מגירות 500 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-7108328

 מציאה! ספה יפייפיה 
מרחפת נפתחת למיטה 200 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח בלבד 052-7108328

 מציאה! ספה מרחפת 
מהממת אורך 1.85 נפתחת 

למיטה 300 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-7108328

 סטנד ל- 2 גיטרות חדש 
באריזה 110 ש"ח יהודה

_____________________________________________)31-32ח(052-7667577

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

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7216671

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

ס"מ( )בני ברק( 450 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

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

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 ארונית נעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 כל סוגי פלורוסנטים 
_____________________________________________)31-32ח(לסוכה 20 ש"ח 054-4273857

 למכירה ארון 3 דלתות 
מצב מצוין 350 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)31-32ח(ב"ב 052-7669361

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

 כסאות משרד 100 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4273857

 למכירה עמודון ספרים 
מהודר חום כהה עם דלתות 

זכוכית + 2 מגירות 450 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(054-5656194

 למכירה מדפי פלסטיק 
עבים כתר 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(054-5656194

 למכירה כוורת חזקה צבע 
חום בהיר מדפים עבים במיוחד 
_____________________________________________)30-31ח(210 ש"ח בלבד 054-5656194

 מציאה! שולחן מרובע לא 
נפתח )140*140( עץ מלא 
צבע וונגה 500 ש"ח + 8 

כסאות 100 ש"ח כל כסא נייד: 
_____________________________________________)30-31ח(054-8580581

 מהמם!! שולחן מחשב 
על גלגלים פלטה זכוכית צבע 

שחור ורגליים ניקל ב- 280 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח נייד: 054-8580581

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-7216671 

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

ס"מ( )בני ברק( 450 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מטרנה בד"צ עדה חרדית 
_____________________________________________)30-31ח(40 ש"ח ב"ב 050-4107696

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק של angelcare חדש 
באריזה )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(400 ש"ח 054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 למכירה שמלות ערב 
יפיפיות שחור לבן סגנון נפוח 

400 ש"ח להתרשמות
_____________________________________________)31-32ח(054-8473227

 שמלות ערב מקסי כחול 
מעושן יוקרתיות ויפות 500 

ש"ח להתרשמות
_____________________________________________)31-32ח(054-8473227

 למכירה אוגרים חמודים 
_____________________________________________)31-32ח(זוג ב- 30 שקל 054-8515875

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)31-32ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 תוכון פרא ב- 40 שקל 
_____________________________________________)31-32ח(050-5594690

 2 תוכי דררה כ"א ב- 200 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 055-6772789

 מצלמת רוורס לרכב ב- 
_____________________________________________)31-32ח(80 ש"ח 055-6772789

 כובע בורסלינו מקורי 
כחדש מידה 54 370 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(03-5700672

 כובע ברנדולינו לבר מצוה 
חדש 300 ש"ח 054-6389446 

_____________________________________________)31-32ח(הזדמנות!

 כיריים 3 להבות חדש 
באריזה גז 150 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)31-32ח(תקוה 052-2786557

 נגן סמארט HD חדש 
באריזה עם אוזניות ומטען 
_____________________________________________)31-32ח(וקבלה 229 053-3135838

 למכירה אופניים לילדים 
במצב מצויין 140 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-2819921 

 אקוריום + ציוד + עמודי 
500 ש"ח כ"א בני ברק

_____________________________________________)31-32ח(058-3274726



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה י”ט באב-כ’ באב תשפ”א   28/07-29/07/2021

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
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 

_____________________________________________)20-31ש(052-7623142

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)29-31ל(או בבתים 055-5527391

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

7,000

 עובד חרוץ להתקנות 
מיזוג אויר מאזור המרכז, רקע 

טכני חובה, תנאים טובים 
_____________________________________________)28-31ל(058-7348517

 למעון חרדי בפ"ת, 
דרושה מטפלת חמה 

ומסורה, תנאים טובים! 
_____________________________________________)31-32ל(053-5459071

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 למעון חרדי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

חמה ומסורה, תנאים 
_____________________________________________)27-30ל(טובים! 053-3873887

 קופאים/יות, מלקטים, 
ועובדים כלליים, לא נדרש 

נסיון, וואטסאפ/נייד
_____________________________________________)27-30ש(055-8822354

 לגן מעון דתי בפ"ת, סייעת 
מובילה לשנה"ל הבאה, לגילאי 

1.5, שעות 07:30-13:30
_____________________________________________)28-31ל(052-8226582 052-8530061

 מלגזן בב"ב, חרוץ ונמרץ, 
משרה מלאה, נסיון חובה 

_____________________________________________)28-31ש(03-5709972

 דרושה עובדת נקיון, 60 
_____________________________________________)30-33ל(ש"ח לשעה 054-3607420

 למעון דתי בת"א 
דרושות מטפלות + 

טבחית לארוחת בוקר 
לשנה"ל - תשפ"ב

_____________________________________________)28-32ש(052-8750036

 דרושים מאבטחי מוסדות 
חינוך לעירית ב"ב, תנאים 

נוחים למתאימים
_____________________________________________)28-31ל(050-6709185

 דרושה מלווה לאשה 
מבוגרת עצמאית, חלקי/מלא/
לינה, עדיפות לדוברת הונגרית 

_____________________________________________)28-31ש(050-5491222

 ליוסי מעליות )במרכז(, 
חשמלאי/הנדסאי/

רקע מכני, רשיון נהיגה, 
הכשרה במקום

_____________________________________________)28-31ש(03-6160186

 למחסן כלים בב"ב דרוש 
עובד חרוץ למשרה חלקית, 

עדיפות לרשיון נהיגה
_____________________________________________)28-31ש(050-4180598

 דרושה סיעת חרוצה 
לגילאי 1-3 בהדר גנים 
פתח תקווה, למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאימות
050-5933224)28-31(_____________________________________________

 למאפיה ופיצריה 
בבני ברק: מנהל עבודה, 
מנהלי משמרת, אופים, 

עובדי חנות, קופאים, 
עובדי משמרות לילה. 

תנאים מעולים!
055-9872090)29-32(_____________________________________________

 עבודה חלומית מהבית 
בלבד! לחברה גדולה של 
ייבוא מזון דרושים מנהלי 
מכירות מהבית, זמינות 
בטלפון-חובה! שיחות 

נכנסות בלבד! בונוסים 
גבוהים, קו"ח למייל 

basaroffice1@gmail.com)29-32(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)29-32(_____________________________________________

 לעבודה במחסן מזון 
וחומרי ניקוי דרוש בחור עם כח 
רצון וכח פיזי לעבודה קבועה, 

תנאים מצוינים!
_____________________________________________)29-30ש(052-6364614

 לעמותת חסד, טלפנית 
מסורה, לשיחות התרמה, 

3-4 ש"ש גמישות, בירושלים 
_____________________________________________)29-32ל(052-6071877

 לעבודה במחסן מזון 
וחומרי ניקוי דרוש בחור עם כח 
רצון וכח פיזי לעבודה קבועה, 

תנאים מצוינים!
_____________________________________________)29-30ש(052-6364614

 למשרד ביטוח ברמת 
גן, דרושה פקידה עם נסיון 

_____________________________________________)29-32ל(בביטוח 054-6340784

 לישיבה בב"ב עוזרת 
טבחית מסורה ואחראית, 

להתקשר מ- 10:00-15:00 
_____________________________________________)29-32(טל': 050-5304424

 אברך עם ניסיון רב בתחום 
ההגהה ישמח להגיה את 

_____________________________________________)30-31ח(חיבורכם 050-4173887

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

מחפש מטפלתמחפש מטפלתמחפש מטפלת
יראת שמים, חמה, אחראית ואוהבת

ל טיפול בתינוקות ופעוטות בשכר מכובד

 
052-4641649

dafna@ytlv.co.il

דרוש/ה מתמחה 

או רו"ח בתחילת דרכו/ה

למשרד רואי חשבון בתל-אביב )רחוב המסגר(

 קיימת גמישות בשעות העבודה.
מוכנות להשקעה לטווח ארוך.

נא לשלוח קו"ח:
beericpa@gmail.com 

 )לאחר בחינות מועצה(

בשעות 14:00-17:00
שכר 40-60 שקלים

דרושות גננות/סייעות
לצהרונים בגני ילדים 

ברמת גן

054-8774994
לפרטים גילה

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שיגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות ב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

 לנגריה איכותית במישור 
אדומים, דרושים/ות מתקינים/

ות מקצועיים/יות, תנאים 
טובים 054-3181255

dror.nagarot@gmail.com)30-33(_____________________________________________

 למעון יום בשכונת 
רמת אביב דרושה 

מטפלת מלאת חום 
ואהבה לילדים, משרה 

מלאה, תנאים טובים סיון 
_____________________________________________)29-32ש(050-6912761

 דרוש עובד יהודי או עובד 
זר לטיפול במבוגר בשבתות 

כולל לינה 03-6775183
_____________________________________________)30-31ל(053-3191938

 יועץ מס בפ"ת, מנהח"ש 
סוג 3, נסיון בחשבשבת, 

מכפל, וורד
ml2460@partner.net.il)30-33ל(_____________________________________________

 לבית אבות גני 
מרגוע, מדריכת פעילות 
למועדון נשים לפעילות 

מגוונת ויצירתית, לשעות 
15:30-18:00, טל': 

054-8524252 מייל: 
sw8524252@gmail.com)30-33(_____________________________________________

 לת"ת בבני ברק דרושים: 
*מורים לכתות גבוהות בוקר 
וצהרים *גננות סיעות וגננת 

משלימה מייל:
 kd190512@gmail.com

_____________________________________________)30-31(פקס: 03-5794257

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד כשכיר/לפי שעה
_____________________________________________)31-32ח(050-6651365

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)31-32ח(052-3595314

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
בטיפול במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)31-32ח(052-7396092

 פקידת שירות לקוחות 
למשרד בבני ברק, ימים 

א'-ה', נסיון בשיווק חובה, 
ידע בהנהלת חשבונות 

יתרון פקס 03-578-1454
shalomed2010@gmail.com)31-34ל(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים
ברבי עקיבא 49 בני ברק, 

דרושות עובדות, עבודה 
_____________________________________________)31-32(מיידית 058-4552550

 2 ארנבים בני כחצי שנה 
200 ש"ח כולל ציוד

_____________________________________________)30-31ח(050-3143334

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה 500 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-7116399

 למכירה בובת תצוגה עם 
_____________________________________________)30-31ח(רגל 140 ש"ח 052-7679604

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 4 שעונים במחיר מציאה 
200 ש"ח 3 שעונים מעוררים 

_____________________________________________)30-31ח(ושעון כיס 03-6496130

 שמלות ערב ארוכות 
בצבע כחול חדשות 250 כ"א 

אפשרות השכרה
_____________________________________________)30-31ח(052-7600576

 גמבוי חדש + מצלמה נגן 
מסך ענק 500 משחקים 200 

_____________________________________________)30-31ח(ש' 054-8409064

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 100 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 כמה ערכות ליצירת 
קשתות מפרחים לילדות 7 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 053-3187276

 דיסקים של גדולי הזמר 
החסידי חדשים כ"א ב- 30 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-7154435

 כל אביזרי אופניים רגילות 
וחשמליות לדוגמה רפידות 

_____________________________________________)30-31ח(דיסק 10 שקל 055-6768157

 תוכי מאולף מסוג דררה 
מתאים לילדים במחיר מציאה 

_____________________________________________)30-31ח(290 054-8483305

 גלגלים לאופניים קידמי 
14 אינץ 10 שקל וגלגלים 

12 קידמי ואחורי ב- 20 שקל 
_____________________________________________)30-31ח(054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
לאופני ילדים וחשמליות כולל 

פנימית וצמיג 40 שקל
_____________________________________________)30-31ח(054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)30-31ח(054-3177932

 גלגל 24 קידמי 20 שקל 
גלגל אחורי 24 חדש 40 שקל 

_____________________________________________)30-31ח(054-3177932

 בושם לוליטה למפיקה 
כמעט חדש 160 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-7157077

 בושם ארין 100 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(052-7157077

 סט חדש באריזה הרמב"ם 
המבואר מחיר מציאה 300 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4112984

 למכירה נעלי קיבורד 
)בשווי 1,300( 37.5 ב- 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בלבד 054-2013391

 בגדי נשים חגיגיים גם 
מידות גדולות 25-70 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-2013391

 נעלי נשים חגיגיות 20-50 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-2013391

 נעלי בית נשים מורן וכו' 
_____________________________________________)30-31ח(25 ש"ח 054-2013391

 עגלת קניות מתכת 
לארגזים מעולה חדשה 80 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-8424850

 4 שמלות ערב שחור 
שמנת מקסי מפוארות לילדות 

_____________________________________________)30-31ח(300 ש"ח 054-8424850

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)30-31ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(03-6199806 בערב

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)30-31ח(058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(058-3233170

 למכירה אוגרים סיבירים 
זוג ב- 50 ש"ח עם כלוב בבני 

_____________________________________________)30-31ח(ברק 054-8402226

 11 אוגרים סיבירים כולל 
כלוב מפואר גלגל כלי אוכל 

ואוכל רק 200 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)30-31ח(054-8402226

 גגון לרכב מרובע 
מאלומיניום חדש בקופסא 400 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 053-3121020

 ציליה חדשה 4*3 + 
טבעות קשירה צבע קרם 180 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר )לא 
חשמלי( ב"ב 200 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(053-3121020

 תופסן לטלפון עם זרוע 
מתכווננת וגמישה חדש ב- 99 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה מזרון ילדים חדש 
צבע לבן 170 ש"ח נייד:

_____________________________________________)30-31ח(054-8580581

 ספר ילדותנו לכיתה ה' 
_____________________________________________)30-31ח(25 ש"ח 053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה ספר שנת פ' פ"א 

_____________________________________________)30-31ח(ביחד 40 ש"ח 053-3155415

 מגש גדול נירוסטה קוטר 
50 ס"מ 25 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(053-3155415

 ספר מתמטיקה לכיתות 
ז' ח' הוצאת סדרות 25 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-3155415

 ספר מתמטיקה הוצאת 
שילובים צבע ירוק 30 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-3155415

 ספר הסטוריה דברי בית 
שני לכיתה ו' 20 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(053-3155415

 תיק לטלית נרתיק 
לקטיפה לתפילין 90 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-3155415

 מיטת מעבר ללא מזרון 
_____________________________________________)30-31ח(90 ש"ח 053-3155415

 אקווריום ברוחב מטר + 
משאבה צריך תיקון 150 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בב"ב 054-8412976

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובדת גוזלים לבנים 380 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(ב"ב 054-8412976

 תוכונים חצי אנגלי 
האכלת יד לשעבר עובדים 1 
ב- 80 ש"ח 2 ב- 140 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(ב"ב 054-8412976

 חצאית הריון שחורה 
 M מתרחבת נוחה וקלילה

נלבשה פעם אחת 180 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(ב"ב 050-4107696

 למכירה אופנים לילדים 
_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח 050-7757420

 צידנית ענקית 250 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-7757420

 סקטבורד חדש לילדים 35 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בב"ב 052-7600336

 דיסק שמע בן 13 למצוות 
מיכאל שטרייכר 8 ש"ח בבני 

_____________________________________________)30-31ח(ברק 052-7600336

 ילקוט קל גב לבנים דגם 
עפרונות במצב מצוין 70 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח()ב"ב( 054-8485026

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)31-32ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(בירושלים 054-8415306

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)31-32ח(058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(058-3233170

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-7938941

 למכירה 5 כרטיסים 
לבילונה ביום רביעי כ"ו אב או 
לחילופין להחלפה ביום אחר 

_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח 052-7139395

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)31-32ח(בבני ברק

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(למדף בב"ב 052-7600336

 שמלת חתונה שחור 
זהב מידה 14 150 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 כרית נוחות למיטה עמינח 
כמעט חדשה גודל 60*60 

בב"ב 80 ש"ח במקום 180 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-7600336

 זוג אוגרים + כלוב + 
מתקן מים + אוכל + נסורת 

+ גלגל לאוגרים 140 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-8505875

 למכירה שואב אבק ידני + 
כסא אוכל לתינוק + פקס 90 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח כל פריט 052-5737813

 למכירה אוזניות בלוטוס 
110BT JBL חדש באריזה 

_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 055-6739389

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 שעון קוורץ XUPA חדש 
פועל מצוין 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(כחדש 050-2897977

 עגלת קניות חזקה מרשת 
ברזל נסגרת 40*40 גובה 90 

ס"מ עם 4 גלגלים חזקים 
במצב חדש 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 אהיל לחדר ילדים ירוק 
40 ש"ח לבן 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

קו עיתונות דתית / 8303743 / 

לצהרוני לידר בגני תקווה 
דרושים/ות 

שעות עבודה - גנים: 13:45-17:30, בתיה"ס: 12:45-17:00 
שכר שעתי גבוה! סביבת עבודה תומכת ומהנה

עדיפות לבעלי/ות ניסיון בהדרכת ילדים, בוגרי/ות סמינרים 
לגננים/ות או מטפלים/ות / תעודה בחינוך/הוראה

קו"ח לשלוח לפקס: 03-7362893
lk1@gtsport.org.il :בדוא"ל
לפרטים: 054-5939092 )מאיה(

בגנים ובבתי הספר היסודיים )כיתות א'-ג'(
גננות.ים / מובילות.ים / סייעות.ים

 דרושה מלווה בב"ב לילדה 
בת 7 מס' פעמים בשבוע 

_____________________________________________)29-30ש(052-7605146

 למעון איכותי בצפון 
ת"א דרושות: מטפלת 

תינוקות וסייעת, למגוון 
משרות, מלאות/חלקיות 

_____________________________________________)31-34ש(חגית- 054-7708715

 למשרד רו"ח בת"א 
דרושות מנה"ח לכפולה 
עד מאזן, יתרון לבעלות 

נסיון קו"ח למייל-
avi@shvika.co.il

_____________________________________________)31-32ש(03-516-3831

 למשרד רו"ח בת"א 
דרושות חשבות שכר + 

נסיון, יתרון לידע במכפל 
קו"ח למייל

avi@shvika.co.il
_____________________________________________)31-32ש(03-516-3831

 למשרד רו"ח בת"א 
דרושות מתמחות לראיית 

חשבון קו"ח למייל:
avi@shvika.co.il

_____________________________________________)31-32ש(03-516-3831

 דרושים/ות עובדות 
לנקיון משרדים ובתי 
ספר, לשעות הערב, 
באזור ב"ב, בתנאים 
_____________________________________________)31-34ל(טובים 03-5494080

 למוסד לימודים בב"ב 
דרושות: עו"ס, מדריכה, 

מנקה 052-7634986 פקס: 
_____________________________________________)31-32ל(03-674-7080

 דרושה מנהלת חנות 
בב"ב, שעות אחה"צ, 

תנאים טובים למתאימה 
_____________________________________________)31-32ל(054-8573832

 לסוכנות ביטוח בב"ב 
דרושים נציגי מכירות בתחום 

האלמנטרי 054-4933996 
rikiadi@tlp-ins.co.il)31-34ש(_____________________________________________
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