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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

ואתחנן

להחזקת תורה:
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19:24
19:03

20:21
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20:23

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

03-6162228

פרסם
ותתפרסם

אבי גרינצייג

קרבן עולה 
ויורד

ד'ו  חודש  של  העשירי  מהיום  החל 
אל-חיג'ה )החודש האחרון בלוח השנה 
המוסלמי(, למשך ארבעה ימים, נוהגים 

־המוסלמים לציין את 'חג הקרבן', המ
־כונה גם עיד אל-אדחא, והמוכר לצי
מצמ כתוצאה  כלל  בדרך  החרדי  ־בור 

מפאת  הציבורית  התחבורה  קווי  צום 
של  מצטברות  ומערמות  נהגים  העדר 
ופורק  סחורה שעומדת בסופרמרקטים 

אין לה.

)הטור המלא בעמ' 26-27(

לא ייאמן: שלושה רבנים בעלי כושר רב עיר יוכלו להעניק כשרות גם למסעדה שפתוחה בשבת

רוצים לזכות ברכב
אאוטלנדר 7 מקומות?

חפשו את פרסום מבצע הקיץ 

    הגדול של 

ט.ל.ח | בהתאם לתקנון כפי שמופיע בסניפים ואצל עורך ההגרלה 

! ! חדש!
לחם ארז מהדרין בגבעת שמואל

03-6760232
050-6666292

מקס ואנה ווב
קרוב לגשר גבעת שמואל
חנייה חינם שעתיים ראשונות

• בוקר בארז
• ראשונות

• כריכים
• טוסטים
• סלטים

• פסטות
• עיקריות

• ארוחת ילדים
• קינוחים

• משקאות ועוד..

מבצע מטורף לרגל הפתיחה!
ארוחה זוגית ב-89 ₪ בלבד

בשעות 12:00 - 18:00

חדש!
לחם ארז מהדרין 

פרטים בעמוד 10 »

03-6760232/050-6666292

בגבעת שמואל

רפורמת הכשרות שתחליש 
את מעמד הרבנות הראשית

הרפורמה של שר הדתות מתן כהנא 
עשויה לשלול מהרבנות הראשית את 

האישור להעניק תעודות כשרות למסעדות 
ובתי עסק  הרפורמה החדשה כוללת 

משגיחות כשרות, מתן כשרות למסעדות 
שפתוחות בשבת במידה ושלושה רבני 

ערים יאשרו זאת ומי שיהיו אחראיים על 
ההשגחה והפיקוח יהיו ארגונים פרטיים 

כאשר כל ארגון ימנה לעצמו רב המוסכם 
על הרבנות  ח"כ מקלב: "זה שגופים 

פרטיים ולא רבניים יעניקו כשרות על פי 
סטנדרטים אחידים - זה לא רפורמה אלא 

עקירת הכשרות"  ח"כ מיכל וולדיגר: 
"מצער שמי שטוען כי הוא בן הציונות 

הדתית פועל כנגד ערכיה וכנגד מי שהקים 
את הרבנות הראשית הרב אברהם יצחק 

הכהן קוק זצ"ל" | עמ' 24

איתור כספים 
ותכנון פרישה

054-842-0571
נהוראי 

ביטוחים ופיננסים

 השר לשירותי דת מתן כהנא | צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

המלגה לאברך קוצצה בחציהקורונה משתוללת
בניגוד להצהרות ראשיה, הממשלה הנוכחית לא סתמה את הפירצה בנתב"ג ועשרות אלפים 

יצאו השבוע למדינות שונות בחו"ל  ביום שישי האחרון נשבר שיא של חצי שנה: 1,117 בני אדם 
אובחנו כמאומתים לקורונה  מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש מתריע: "גל התחלואה 

צפוי לעלות, זה לא הזמן לטוס לחוץ לארץ. המגפה משתוללת במדינות רבות בעולם, כך 
שעלולים להיכנס וריאנטים גרועים יותר" | עמ' 14

אגף מוסדות תורניים במשרד החינוך הודיע 
לכלל מנהלי הישיבות והכוללים: מלגת אברך 
תעמוד על 345.6 שקלים לחודש במקום 860 

כפי שהיה עד כה, ומלגת בחור תעמוד על 
192 שקלים בלבד | עמ' 16

גזירת הכולליםהגל הרביעי

הלונה פארק הגדול של בני ברק
עיריית בני ברק 

משיקה את 
ה'בילונה' - 

הלונה פארק 
העירוני הגדול 

של הקיץ 
בהפקת ענק 

ובהשקעה 
אדירה למען 
תושבי העיר

 | עמ' 6





יצאת לריצה?
האימון שלך

שווה יותר עם

יצאת לריצה?
האימון שלך

שווה יותר עם

יוגורט  מכיל 20 גרם חלבון 
המנה המומלצת לאחר פעילות גופנית



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!

 כבר 75 שנה שאנחנו בטירת צבי,
 מכינים את מעדני הבשר

הטעימים והאיכותיים ביותר.
זו המומחיות שלנו!



י"ב אב תשפ"א 21/7/21 בני ברק6

מאת: מנדי קליין

יותר:  גדולה הרבה  ברק, השנה  בני  הגדולה של  חוויית הקיץ 
ברק  בני  עיריית  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש  ביוזמת 
משיקה את הלונה פארק הגדול והאטרקטיבי של הקיץ, ה'בילונה' 
ומציע  ידיים  ואתגרי המשתרע על שטח רחב  לונה פארק ענק   –
מגוון מדהים של אטרקציות וחוויות מהנות לכל גיל, בהפקת ענק 
ברק  לבני  יש  מהיום  חדש.  בשיא  אטרקציות  ובמגוון  מהפכנית 
בנסיעות  להיטלטל  מבלי  משלה  ומדהים  מקצועי  פארק'  'לונה 
לקצוות הארץ, פארק מונגש ואטרקטיבי לתושבי העיר, על טהרת 
הקודש ובשמירה על קדושת השבת ואופייה התורני המיוחד של 

העיר.
ל'קוד'  שהפך  ברק  בני  של  הגדול  פארק  הלונה   – 'הבילונה' 
של  הקיץ  לבשורת  הפך  במיוחד,  וחווייתי  מהנה  לקיץ  עירוני 
לשיא  הגיע  שהוקם  הפארק  כאשר  כשנתיים,  לפני  ברק  בני 
הופך  כשהוא  נלהבות  לתגובות  וזכה  מבקרים  כ-60,000  של 
את  מביעים  המפיקים  מיטב  כאשר  אחרות,  לערים  לחיקוי  מודל 
לשיא  שהביאה  כזו  ההפקה,  ורמת  הייחודי  מהמיזם  התפעלותם 

של משתתפים כבר בשנה הראשונה.
השנה, החליט ראש העיר הרב רובינשטיין על הקצאת משאבים 
במשך  ואכן,  ומשמעותי.  גדול  בהיקף  הפארק  ושדרוג  מיוחדים 
יעקב  הרב  בראשות  התרבות  אגף  צוות  עמל  ארוכים  חודשים 
רוזן יחד עם צוות לשכת ראש העיר יחד עם מומחי תכנון והפקה 
מואץ  בינוי  של  היקף  ורחבת  משמעותית  תכנית  על  מתקדמים, 

והקמתו של הפארק הענק בחדשנות תכנונית וטכנית.
הלונה פארק הענק הוקם ונבנה במתחם החדש ברחוב גניחובסקי 
32 פינת רחוב הצבי – קריית הרצוג, כשהוא משתרע על שטח ענק 
16 דונם שהוכשרו לפעילות מאסיבית סביב השעון לכל ימי  של 
חופשת הקיץ, בסגנון אטרקטיבי ומהנה ברף חדש של חדשנות, 

כשצפי המשתתפים בפעילות הקיץ בפארק מוערך ב-90,000 נפש.
לכל  ואטרקטיביים  מגוונים  מתקנים  שלל  מציע  ה'בילונה' 
הגילאים, כשהוא מתייחד במתקנים מיוחדים ואטרקטיביים שאין 
 13 בשום עיר אחרת בארץ, דוגמת רכבת הרים המעפילה לגובה 
קארטינג  ומתחם  מטרים   15 לגובה  המתנשא  ענק  גלגל  מטרים, 
שרשרות  קרוסלת  מ"ר,   4,500 של  בשטח  וממונע  חדש  אתגרי 
הפועלים  נפרדים  מתנגשות  מכוניות  מתחמי   2 בלרינה,  גדולה, 
אטרקטיבי,  אקסטרים  טיפוס  קיר  קומבו-  בהפרדה,  זמנית  בו 
דוכני  ומתחם  פרסים,  נושאי  אטרקטיביים  תחרות  דוכני  מתחם 
לחוויה  ידיים  ורחב  מוצלל  מנוחה  מתחם  מסובסד,  במחיר  מזון 

משפחתית מהנה.
הכולל:  ופעוטות,  לקטנטנים  מיוחד  מתחם  גם  מציע  הפארק 
קרוסלת מטוסים, קרוסלת שרשרות לילדים, רכבת קרקע, קרוסלת 
חיות ומטוס החלומות. הפארק כולו יתאפיין באווירה מיוחדת עם 
אמנים מתחלפים בפעילות לילדים, שלל הפתעות ופסקול הפארק 

עם ה'גינגל הסוחף של הקיץ העירוני.

שקלים   20 של  סמלי  עלות  במחיר  הינה  לפארק  הכניסה 
ושלל  הפארק  מתחם  בכל  חופשי  לשימוש  גיל,  בכל  למשתתף 
המתקנים למשך כל שעות מחזור הביקור בוקר / אחר הצהריים 
יפעל במשך כל חופשת הקיץ – בין התאריכים:  / ערב. הפארק 
מתקיימת  הפעילות  באלול.  ד'  חמישי  באב-יום  יא'  שלישי  יום 
 ,9:00-13:00 הפעילות: בוקר:  שעות  רבנים.  ובפיקוח  בהפרדה 

אחה"צ: 14:30-18:30, ערב: 19:30-22:30
בימים אלו מגיע ה'בילונה' לתושבי העיר עד הבית, עם חוברת 
המתקנים  פירוט  הפארק,  מפת  את  הכוללת  ומושקעת  ייחודית 
ברק  בני  של  הגדול  ההטבות  כרטיס   – שווים'  'כרטיס  וכמובן 
שמהווה כרטיס כניסה לפארק, כאשר כל תושב 'מטעין' את מועדי 
הכרטיס  מוטען  התשלום  עם  כאשר  בוחר,  הוא  אותם  הביקור 
הכרטיסים,  ומספר  הכניסות  בממועדי  הממוחשב  המשפחתי 

מועדי הכניסה ופירוט בני המשפחה. 
ממשק הפעילות של מערכת ההזמנות הדיגיטלית הינה חדשנית 
ומתקדמת, בפיתוח ייחודי שפותח על ידי עיריית מודיעין עילית 
העיר  לטובת  הממשק  את  שהעניק  גוטרמן,  יעקב  הרב  בראשות 
בני ברק ותושביה, במסגרת שיתופי הפעולה בין העיריות לאורך 
השנה כולה.  כאמור, כל מערך הזמנת כרטיסי הכניסה והתשלום 
'כרטיס  המהווה  הדיגיטלי  הכרטיס  באמצעות  ורק  אך  מתבצע 
למתחם  בפועל  כניסה  ככרטיס  ומשמש  כניסות  להזמנת  חכם' 

הפארק. 
בקרב רבבות תושבי העיר מורגשת תכונה לקראת חוויית הקיץ 
רבנים  מפי  נשמעת  רבה  והוקרה  כשהערכה  העיר,  של  הגדולה 
ומהפכנית  חדשנית  פעילות  על  העיר,  תושבי  ואלפי  ומחנכים 
חוויה  משלה,  ואטרקטיבי  מהנה  קיץ  ברק  לבני  המעניקה  זו 
ביותר  הגבוהה  המקצועית  ברמה  ומפוקחת  נקייה  משפחתית 

כשבני ברק מציבה רף חדש של קיץ עירוני מושלם ומהנה.

מאת: מנדי קליין 

במעוף  ליותר:  מתרגלים  ברק  בני  תושבי 
עיריית  משיקה  טכנולוגית  ובחדשנות  מקצועי 
הגדול  ההטבות  כרטיס  ִוים'  'ּתוָֹׁשִוִִ את  ברק  בני 
חכם  לכרטיס  שיהפוך  כרטיס  העיר,  לתושבי 
להטבות  השנה,  במהלך  התרבות  אירועי  לכל 
ולאטרקציות עירוניות לתושבי בני ברק שיתרגלו 

ליותר.
רובינשטיין אמר עם  ראש העיר הרב אברהם 
השקת הכרטיס כי "ההחלטה על השקת הכרטיס 
הצבנו  אותו  במעלה  ראשון  עירוני  במבט  הינה 
ברק  בני  תושבי  יותר.  העיר  לתושבי  לתת  כיעד 
זוכים להיקף פעילות תרבות בהיקף אדיר לאורך 

כרטיס  בס"ד.  נטויה  היד  כשעוד  כולה,  השנה 
המקצועית  הפלטפורמה  את  חונך  ה'תושווים' 
שתעניק לתושבים הרבה יותר, כבר עכשיו החל 

מה'בילונה' - הפקת הענק של הקיץ".
יהפוך  ידי אגף התרבות,  על  הכרטיס שהופק 
ל'כרטיס משפחתי חכם' לכל בית אב בעיר, כאשר 
מכאן ואילך כל מערך הכניסה לאירועי התרבות, 
על  תהיה  ולמבוגרים,  לילדים  לנוער,  לפעילות 
ידי הכרטיס החכם. בימים אלו מחולק הכרטיס 
לכל תושבי העיר כ'תלידלת' הממתין לכל תושב 
בפתח הבית, כחלק מהפקת ה'בילונה' – הלונה 
הינה  הכרטיס  הקיץ.  של  הגדול  העירוני  פארק 
העירונית  לפעילות  שחברה  'יש'  רשת  בחסות 
כמותג מוביל בבני ברק- הבירה החרדית הגדולה 

בעולם.
העירוני  באירוע  והבחירה  עם קבלת הכרטיס 
הגדול הראשון – הלונה פארק הגדול, יש לתקף 
את הכרטיס ולהפעילו בהתאם להנחיות, להטעין 
בו את הכניסות בצירוף קוד ומספר ת.ז. של בני 
כניסה  כרטיס  המשפחה, כאשר הכרטיס מהווה 
במהלך  כבר  יותר  שמעניק  כזה  חכם,  דיגיטלי 

הביקור בפארק.
לתושבי  ממש  של  בשורה  מהווה  'תושווים' 
ברק  בני  העיר  זוכה  לראשונה  כאשר  העיר, 
להשיק את מערך ההטבות לתושב בדמות אירועי 
תרבות בהיקף נרחב, אירועי תוכן, הטבות שונות 
כרטיסים  הזמנת  ומערך  וכמובן שדרוג השירות 

וכניסה לשלל אירועי התרבות בעיר.

הלונה פארק הגדול של בני ברק

תושווים יקרים

עיריית בני ברק משיקה את ה'בילונה' - הלונה פארק העירוני הגדול של הקיץ בהפקת ענק ובהשקעה אדירה למען תושבי העיר

  ביוזמת ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין: עיריית בני ברק משיקה את 'תושווים' – כרטיס ההטבות הגדול של תושבי העיר לאורך השנה כולה
הכרטיס יחל לפעול ככרטיס הכניסה ל'בילונה' – הלונה פארק העירוני הגדול של הקיץ

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

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

 הבילונה פארק בשנים קודמות 

 חוברת וכרטיס תושווים 



שימו לב לחותמת הכשרות 
עם סימון הזהב ע״ג האריזות

שימו לב לחותמת הכשרות ע״ג האריזות

www.strauss-group.co.il לרשימת המוצרים המלאה

ועכשיו! חדש בסדרת  פטיסרי
 חטיף בטעם קרמל מלוח

המצטרף לסדרה עשירה בטעמים קרמיים מפנקים

רבשפע
בכל העולמות
מגוון מוצרי עלית בכשרות מהודרת
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בדרכי הנהגתו של 'חסידישע בחור'
מאת: מנדי קליין

התכנסות מרשימה ורבת תוכן התקיימה בשבוע האחרון מטעם 
הרב  העיר  ראש  ברק בראשות  בני  עיריית  'מרכז הקשיבה' שע"י 
לצעירים  ישיבות  בחורי  מאות  בהשתתפות  רובינשטין  אברהם 
שסיימו את שלש שנותיו לימודיהם בישיבה ועתה מתעתדים הם 
ארץ  ברחבי  הגדולות  הישיבות  להיכלי  דשמיא  בסייעתא  לעלות 
חיים  אורחות  ארוכות  שעות  משך  לקבל  שזכו  לאחר  הקודש, 
והליכות עולם בדרכי הנהגתו של 'חסידישע בחור' בחיי הישיבה 
ובעולמה של תורה כראוי וכנכון, למען יוכלו להמשיך להתעלות 

ולהתרומם במעלות התורה והיראה, לתפארת לשם ולתהילה.
הדרכה  החינוך  ואנשי  הישיבות  ראשי  נתנו  ההתכנסות  במרכז 
עבור  נפש  ולמשיב  לעונג  היו  כשדבריהם  מניסיונם,  מעשית 
המעבר  את  לצלוח  היו:  שלובנו  הנושאים  בין  הבחורים.  מאות 
מכריע  שלב  שהוא  לישיבה-גדולה  הישיבה-קטנה  מסגרות  בין 
מהי  עצמית,  למשמעת  להגיע  ניתן  כיצד  ישיבה,  בן  של  בחייו 
הדרך להצליח בלימוד העיון בישיבה-גדולה, מפני מה יש להיזהר 
הלימודים  בתקופת  להצלחה  והדרכים  הישיבה-גדולה  במסגרת 

בישיבה-גדולה.
ישראל שטיינמץ שליט"א  ר'  הרה"ג  מפי  נשמעו  פתיחה  דברי 
ויזניץ באלעד במעלת ימי הבחרות המסולאים מפז  ר"מ בישיבת 
שיש לנצלם היטב בכל רגע ובכל שעה, אך זה רק מתוך הידיעה של 
רום מעלתם ושגב רוממותם, וכפי שעושים כעת בכנס זה שבאים 
לשמוע את דבר ד' מפי המשפיעים החשובים על דרכי ההצלחה 
הישיבות  בהיכלי  לקראתם  הבאות  בשנים  ההתעלות  ומסילות 

הגדולות, לטוב להם כל הימים בע"ה.
שליט"א  גרליץ  אריה  רבי  הגאון  של  דבריו  נשמעו  רב  בקשב 

שעושים  ההכנה  מעלת  על  שהרחיב  שערים,  מאה  ישיבת  ראש 
הבחורים החשובים לקראת עלייתם לישיבה גדולה. בדבריו קרא 
לכל הבחורים להוקיר ולהעריך את הישיבות הגדולות אליהן הוא 
נכנסים ללמוד עתה, בלי לעשות שום חשבונות של מה היה צריך 
להיות ומדוע הם לא לומדים בישיבה בה רצו להיות מלכתחילה, 
להוציאם  ומבקש  להכשילם  המנסה  הרע  היצר  עצת  רק  זוהי  כי 
מהשמחה והסיפוק שאמורים להיות לכל בחור ישיבה בפתח שנת 

הלימודים החדשה. 
הגאון רבי יהושע פינק שליט"א רב בית המדרש דחסידי בעלזא 
ב"ב, נשא נאום מרתק על עולמם של בחורי ישיבה גדולה שזוכים 

לעצב את דמותם בשלמות בשנות לימודיהם בה. 
לסיום נשמעו דבריו המאלפים של המשפיע המפורסם הרה"צ 
רבי אלימלך בידרמן שליט"א, שחיזק את הבחורים בדברים ערבים 
כל  את  כראוי  ולצלוח  התקופה  ניסיונות  בכל  העמידה  מעלת  על 
ישיבה  בחור  של  לפתחו  הנקרים  והגשמיים  הרוחניים  המשברים 

בכל יום תמיד, כאשר דווקא הניסיונות האלו הם שמביאים אותו 
זוכה  שהוא  פעם  כשבכל  המתבקשת,  וההתעלות  ההצלחה  לידי 
זוכה  והוא  חדש  דף  אצלו  נפתח  עליו,  ומתגבר  בניסיון  לעמוד 

להתחדשות מרעננת בחייו הרוחניים. 
תודתם  את  הביעו  הרוחניים  והמנהלים  הישיבות  ראשי 
החשובים  הבחורים  למאות  ולסייע  לעזור  המיוחדת  מהפעילות 
רבים  בה  זו  בתקופה  בפרט  גדולה,  לישיבה  עלייתם  לקראת 
לכל  שהוענקו  הנחוצות  התובנות  כאשר  והקשיים,  הניסיונות 
נתנו להם  והגורלי ביותר בחייו, בוודאי  בחור בשלב המשמעותי 
הרבה כוחות וחיזוקים. ברכות והודאות נקשרו לראש העיר הרב 
אברהם רובינשטיין העומד לימין המיזמים החשובים בעיר התורה 
תושבי   למען  החינוך  תחום  את  לקדם  רבות  ומשקיע  והחסידות, 
העיר. כמו-כן למרכז 'הקשיבה' והעומד בראשו הרב יוסף שלמה 
גרליץ, לרב שמעון קשש סגן מנהל אגף החינוך, העושים גדולות 

ונצורות למען פריחתם ושגשוגם של בני הנעורים וצעירי הצאן. 

מעמד מרומם בכנס הכנה דרבה ע"י 'מרכז הקשיבה' שע"י עיריית בני ברק בראשות רה"ע הרב אברהם רובינשטיין, למאות בחורי הישיבות לצעירים לקראת עלייתם 
לישיבה גדולה  נשאו דברים: הרה"ג ר' ישראל שטיינמץ שליט"א ר"מ בישיבת ויזניץ באלעד, הגאון רבי אריה גרליץ שליט"א ראש ישיבת מאה שערים, הגאון רבי 

יהושע פינק שליט"א רב בית המדרש דחסידי בעלזא ב"ב והמשפיע המפורסם הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

בראשות גדולי המשפיעים וחשובי המחנכים בדורנו וביוזמת 'מרכז הקשיבה':

 חלק מקהל הבחורים בכנס  הגאון רבי יהושע פינק נושא דברים 

מבחינה סטטיסטית,
יש סיכוי

שהרגעמצאת

לעבודה בעלת חשיבות לאומית

ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה דרושים

סוקרות וסוקרים

 www.cbs.gov.il :לפרטים והגשת מועמדות

לשאלות: 02-6592628 בימים א‘-ה‘ בין 9:00-15:00, 
ניתן להשאיר הודעה.

העבודה בשעות אחר הצהריים 
והערב בין 16:00 – 21:00

שליטה בסביבה ממוחשבת

כושר ביטוי טוב ויכולת שכנוע

12 שנות לימוד

נכונות לעבוד ארבע משמרות
בשבוע

העבודה כרוכה בהליכה רגלית, 

יתרון לבעלי רכב זמין,
לצורכי עבודה

המתאימים יועסקו כעובדי מדינה
ויקבלו שכר לפי שעות ותנאים סוציאליים.

עבודה!



מכנס
ב-169

בלייזר
ב-349

₪

10%+ פריקה/צבירה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים

Summer sale
כשאיכות בינלאומית פוגשת עיצוב מושלם

₪

בכפוף לתקנון, להשיג בסניפי הרשת ובאתר, 80 יח׳ מלאי מינימום, בין התאריכים י׳ באב-י״ב אלול, 19.7-20.8.21

www.bag i r - i l . c om
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נחנך בית המתנדב חדש של 
'איחוד הצלה' בבני ברק

שוטר ליום אחד

מאת: מנדי קליין

בני  בסניף  הפעילות  התפתחות  המשך  עם 
ומקצועי  מהיר  מענה  לתת  להמשיך  וכדי  ברק, 
לתושבי העיר בכל אירוע רפואי יחד עם מעטפת 
מוסרים את  לכוננים המתנדבים אשר  מושלמת 
בהנהלת  הוחלט  בעיר,   החיים  להצלת  עצמם 
פלדמן  אפי  ב"ב  סניף  ראש  עם  יחד  הארגון 
המתנדב  בית  פתיחת  על  אלתר  ישראל  וסגנו 
שייתן מענה לכ50 ממתנדבי הארגון המתגוררים 
באזור צפון העיר בנוסף למרכז הראשי ברחוב 

שלמה המלך בעיר.
השכונות  ברחבי  תרו  האחרונים  בחודשים 
מתאים  מענה  לתת  שיוכל  ראוי  מקום  אחרי 
להדרכות,  מתאים  כינוס  ומקום  ציוד  חדר  עם 
ובעקבות  לאחרונה  ואכן  ועוד,  הכשרות 
הקורונה  בימי  שהתחיל  פורה  פעולה  שיתוף 
 - למתנסים  החברה  שע"י  האזורי  המתנ"ס  עם 
בפעילותם ועזרתם המסורה של מנהלת המתנ"ס 
לצורך  הותאם המקום  טופר-אמיתי  הגב' שרון 

הפעילות.
האחרונים  בשבועות  נמרצת  פעילות  לאחר 
בתחילת  התקיים  ליעודו,  המתחם  והכשרת 
חנוכת  ארוע  רושם,  ורב  מרגש  בטקס  השבוע 
הבית וקביעת מזוזות לבית המתנדב. כשבתחילת 
הגאון  הסניף  רב  המזוזה  בקביעת  כובד  הערב 

רבי סיני הלברשטאם שליט"א.
בטקס החגיגי נשאו דברים: סמנכ"ל הארגון 
הארגון  הנהלת  ברכת  את  שהביא  היימן  לייזר 
שיעזור  דבר  לכל  העזרה  המשך  את  והבטיח 

לסייע להצלת חיי התושבים. 
ביקש  בדבריו  פלדמן  אפי  הסניף  ראש 
הארגון  לנשיא  הצלה,  איחוד  להנהלת  להודות 
המאמצים  על  פולק  אלי  ולמנכ״ל  ביר  אלי 

על  העת  כל  שמושקעים  הרבים  והמשאבים 
הצלת  למען  הפעילות  את  ולקדם  לפתח  מנת 
חיים ולטפח את המתנדבים המסורים.  להנהלת 
מוטי  בראשות  למתנ"סים,  החברה  של  המחוז 
ובפרט   - אביב  ניצן  וסגנו  המחוז  מנהל  עבו 
למנהלת המתנ"ס גב' שרון טופר-אמיתי ומנהל 
התחזוקה מוטי גולן. וברך את המתנדבים לרגל 
חנוכת המקום, למשה סגל – נציג חברת 'יהודה 
תרומה  שהרימו  הארגון  ומתנדב  ויבוא'  יצוא 
מנחם  למתנדבים  המקום,  הכשרת  לטובת 
לאות  ללא  עמלו  אשר  הלפרין  וישראל  שכטר 
הערכת  את  והביע  החדש,  המרכז  הקמת  למען 
המתנדבים לעקיבא קאופמן מבכירי המתנדבים 
בצפון העיר שנאות לקחת את ניהול חדר הציוד 

במרכז החדש.
דברי  נשא  הסניף  נשיא  ברזילי  מרדכי  הרב 
ברכה קצרים ומרגשים והזכיר את ימי ההתחלה 
ישגה  "ואחריתך  בנו  ומתקיים  זכינו  כשב"ה 

מאד".
הודה  גיגי  ישראל  הרצוג  קרית  צוות  ראש 
לכל המסייעים ובפרט לראש הסניף אפי פלדמן 
ויוסי  המתנ"ס  ולהנהלת  אלתר  ישראל  וסגנו 
בצלאל מנהל אזורי, והביע את תקוותו שנקודת 
ההזנקה החדשה תעזור לרווחת תושבי שכונות 
הצפון במענה רפואי יעיל ומקצועי בזמן המהיר 

ביותר.
העיר  ראש  ברכת  נמסרה  הערב  בהמשך 
הקמת  על  שבירך  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
עם  המבורכת  השותפות  ועל  החדש  המרכז 
העיריה מתוך ראיה קהילתית משותפת  לטובת 

התושבים ולהצלת החיים בצורה המיטבית.
שילוט  מעל  הלוט  הוסר  הכנס  סיום  עם 
תקוותם  את  מביעים  כשהמשתתפים  המתחם, 
איתנה  לבריאות  העיר  לתושבי  ואיחוליהם 

ולחופשה מהנה ובטוחה.

מאת: מנדי קליין

של  המשאלות  ניידת 
ביום  ערכה  ישראל  משטרת 
מיוחדת  הפתעה  שעבר  רביעי 
לרז המתגורר בשומרון, כאשר 
אותו  הפתיעו  התחנה  שוטרי 
משטרתי  ליום  אותו  ולקחו 

גדוש בחוויות. 
ביוזמת  החל  המרגש  היום 
באזור  כץ-ב"ב  פרדס  מש"ק 
שיצר  ברק,  בבני  לומד  רז  בו 
קשר עם הוריו והציע להגשים 
ליום  שוטר  "להיות  חלום  לו 

אחד".  
רז  של  משאלתו  כאמור, 

ברק  בני  תחנת  שוטרי  כאשר  למציאות  הפכה 
למשימה  נרתמו  ת"א  במחוז  נוספות  ויחידות 

ואתמול בבוקר ערכו לכבודו יום מיוחד. 
הסיעו  היום  בתחילת  כבר 
בניידת  רז  את  שוטרים 
המשאלות של משטרת ישראל 
תוך  ברק  בני  משטרת  לתחנת 
מהבהבים,  אורות  הפעלת 
ומתן  הכריזה  מערכת  הפעלת 

הוראות בקשר המשטרתי. 
המשטרה  לתחנת  בהגיעו 
של  פעילותו  בפניו  הוצגה 
המעבדה  המשטרתי,  הרובוט 
יחידת  ופעילות  פלילי  לזיהוי 
אף  בהמשך  האופנועים. 
הפרשים  יחידות  בפניו  הוצגו 
רז  של  המסע  והכלבנים. 
תשורה  בקבלת  הסתיים 
לשוטרים  הודו  ומשפחתו  רז  התחנה.  משוטרי 
עבורם  במיוחד  מרגש  יום  היה  זה  כי  ואמרו 

והגשמת חלום.

בטקס חגיגי ורב רושם בראשות רב הסניף והנהלת הארגון ובהשתתפות עשרות כונני צפון ב"ב, 
נחנך בסוף השבוע בית המתנדב החדש ונקודת הזנקה לכוננים בשכונות קרית הרצוג ופרדס כץ 

בעיר  המרכז החדש נחנך כחלק מהתפתחות המענה הרפואי המהיר לתושבי העיר

ניידת המשאלות של משטרת ישראל הפתיעה ילד בן 8 בעלי צרכים מיוחדים, הלומד בבני 
ברק להיות "שוטר ליום אחד" בתחנת משטרת בני ברק

 הגר"ס הלברשטאם בקביעת מזוזה 
 פתיחת בית המתנדב החדש | צילומים: יהודה נחמני 
– איחוד הצלה ב"ב

 הילד שהפך לשוטר ליום אחד 
| צילום: דוברות המשטרה

! ! חדש!
לחם ארז מהדרין בגבעת שמואל

03-6760232
050-6666292

מקס ואנה ווב
קרוב לגשר גבעת שמואל
חנייה חינם שעתיים ראשונות

• בוקר בארז
• ראשונות

• כריכים
• טוסטים
• סלטים

• פסטות
• עיקריות

• ארוחת ילדים
• קינוחים

• משקאות ועוד..

מבצע מטורף לרגל הפתיחה!
ארוחה זוגית ב-89 ₪ בלבד

בשעות 12:00 - 18:00

מבצע לרגל הפתיחה!



SUMMER

בני ברק | ירושלים | מודיעין | בית שמש | אשדוד | חיפה | נתיבות | טבריה | 1-599-500-455 
מהפריטים המשתתפים במבצע, בתוקף בין התאריכים י׳ באב עד י"ב אלול תשפ"א, מלאי מינימום 300 יח׳ לסניף

מכנסיים
מעורב צמר

חליפות נוער

350
169

מכנס כותנה

99₪

חולצות 
שרוול קצר

79
₪

₪ ₪

SALE
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"יש לכן את הזכות והכבוד 
להעניק ממה שיש לכן לאחרות"

מאת: מנדי קליין 

במעמד נרגש ורב רושם מלא סיפוק והודיה חינוכית, ציין מרכז 
המופעל  ב"ב   360 הלאומית  התכנית  שע"י   – 'מנו"ף'  הלמידה 
לימודים  שנת  של  סיומה  את  בעיר,  הסמינרים'  'איגוד  באמצעות 
והלמידה  הקורונה  בהגבלות  שהחלה  שנה  ומאתגרת,  עמוסה 
נחלה  הכל  שלמרות  אינטנסיבית  ללמידה  והמשיכה  המרוחקת 

הצלחה מרשימה, בסייעתא דשמיא.
מסיימות  מאות  בהשתתפות  שהתקיים  המיוחד  המעמד  את 
התכנית, אישי חינוך רבים, צוות החונכות ומנהלי התכנית  כיבדו 
אורחי הכבוד הרב זאב וולף שליט"א מנהל סמינר הרב וולף ויו"ר 
איגוד הסמינרים, ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין, הרב שמעון 
360, והרב  קשש שליט"א סגן מנהל אגף החינוך ומנהל התוכנית 
תוכנית  ומנהל  הסמינרים  איגוד  מנכ"ל  שליט"א  אוסטרליץ  יצחק 

מנוף שהנחה את המעמד בטוב טעם.
ראשון הנואמים היה ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין שנתן 
יישר כח על פועלן עם החניכות  כח לחונכות ובירך אותן בברכת 
לתמיכה  שזקוקות  לתלמידות  להן  שיש  ממה  להעניק  שזכו  ועל 
שלהן, ועושות זאת בלב שלם ובנפש חפצה, כאשר רואים על פניהן 

שהן שמחות לעזור מתוך רגש של נתינה ועזרה לזולת.
שאם  למדים  "אנו  העיקרי:  למסר  בדבריו  הרחיב  העיר  ראש 
לקום  מחויבים  ולעזרה,  לסיוע  שזקוק  אדם  במצוקה,  אדם  רואים 
אסור  שמתקשה,  ילדה  רואה  מכן  אחת  כאשר  מעשה.  ולעשות 
מה  שלכן,  החובה  זו  לה.  ולסייע  לפעול  בלי  הצד  מן  לעמוד  לה 
שנקרא בלשון חז"ל 'קום ועשה', שכאשר רואים את המצוקה של 

השני ומבחינים במצוקה של הזולת, יש להיכנס לפעולה". בפנותו 
למסיימות אמר: "לכן יש את הזכות והכבוד להעניק ממה שיש לכן 
לאחרות. אני רוצה להודות ולשבח את הרב קשש שפועל בנמרצות 

ומנהל במסירות פרויקטים רבים וטובים לטובת ילדי העיר".
דבריו  את  שפתח  שליט"א,  וולף  זאב  הרב  דברים  נשא  אחריו 
והתבטא ברגש, שהמשתתפות היושבות באולם הם אלו שצריכים 
היו לעמוד ולדבר על מה שקיבלו במהלך השנה החולפת. שכן רק 
מי שחוותה מקרוב את הלך הרוח ואת הפעילות של המרכז, יודעת 
הקרוב  בעתיד  חייה,  להמשך  לה  ונחוץ  משמעותי  הוא  כמה  עד 
שהדברים  כולן  המשתתפות  פני  על  היה  ניכר  יחד.  גם  והרחוק 
היוצאים מן הלב נכנסים לליבן והיו מי שמחו דמעה ושתיים בסתר.

בתוך דבריו הוא שיבח את החניכות על הצעד שעשו, כשנעזרו 
שלעתים  הוא,  מכך  העולה  "המסר  מנו"ף:  במרכז  השנה  במשך 
צריך להניח בצד את הרגשות ולחשוב בהגיון מה טוב לנו כרגע. אם 
עושים את החשבון הפשוט, מגלים שהדבר הטוב ביותר זה לקחת 
שיעורי עזר בנפש חפצה. התוצאות של זה הן מדהימות ומשפיעות 

לטווח ארוך. זה לא רק הרווח של לימודי המקצוע באופן המושלם 
בכל  מכך  שצומחת  לתלמידה  אישי  קידום  בזה  יש  אלא  ביותר, 

תחום ולומדת להתמודד עם אתגרים. 
קשש,  שמעון  הרב   360 תוכנית  ומנהל  החינוך  אגף  מנהל  סגן 
נרגשת לבורא עולם שזיכנו לרגע הזה,  התחיל את דבריו בהודיה 
מה שלא יכולנו לערוך שנה שעברה בעקבות המגיפה שהשתוללה 
אמנם  בבתיהם.  ולהסתגר  פנימה  להתכנס  לכולם  וגרמה  בחוצות 
סיום  מסיבת  אך  אחד,  ליום  לא  אף  הפסיקה  לא  המרכז  פעילות 
התאפשרה  לא   – השנה  שהתקיימה  זו  כמו  ומרשימה  חגיגית 
בתקופת הקורונה. והנה השנה, בסייעתא דשמיא, זוכים לרגע מכונן 

כזה של סייעתא דשמיא.
שמתווה  רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר  לראש  הודה  בדבריו 
את הדרך ומציב את היעד יחד עם צוות לשכתו בכלל  והרב יצחק 
הרב  הוסיף  השותפים,  לכלל  התודה  דברי  אחרי  בפרט.  פריימן 
כדי  קשש: "השנה האחרונה היתה מאתגרת לכולנו. עמלנו רבות 
למצוא פתרונות בכל מצב ובכל דרך כדי שמרכזי הלמידה יפעלו 

בהצלחה".
צוותי בתי הספר 'בית יעקב' וההורים מציינים כי, מרכזי הלמידה 
תלמידה  כל  עבור  להצלחה  מנוף  מהווה  הוא,  כן  כשמו   – מנו"ף 
וההשפעת התוכנית ניכרת הן בתוככי בית הספר והן בבית. צוותי 
הפרויקט  כי   מציינות,  החונכות,  מגיעות  שמהן  בעיר  הסמינרים 
כלים  שרוכשות  החונכות  עבור  גם  אישית  לצמיחה  מנוף  משמש 
שלמדו  ששיתפו  הסיום  בכנס  גם  שניכר  דבר  לחיים,  ומיומנויות 
חיל,  לעשות  כח  מכך  וקיבלו  תלמידותיהן  את ההצלחה של  וחוו 

בכל שעה ובכל עת גם בעתיד.

את הדברים אמר ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין במעמד מרגש בסיום השנתי של מרכזי הלמידה לבנות מנו"ף שע"י התכנית 
הלאומית 360 ב"ב המופעל באמצעות 'איגוד הסמינרים' בבני ברק

 ראש העיר הרב רובינשטיין נושא דברים 

בימים אלה, נמשיך לתת לכם שירות בערוצים האלה:

ועדות רפואיות שנקבעו לתאריכים אלה
יתקיימו כרגיל.

סניף בני ברק
ומרכז השירות באלעד
יהיו סגורים לקהל

מ- ט"ז באב עד כ"ז באב
(25.7 עד 5.8)

הביטוח 
www.btl.gov.ilהלאומי

לצדך, ברגעים 
החשובים של החיים

ו6050*

קבלת מידע מעודכן על זכויותיכם, הגשת תביעות לקצבאות, 
קבלת שירות באתר השירות האישי, פנייה ישירה לסניף, ועוד 

מגוון פעולות שניתן לבצע במהירות ובקלות.

כמו כן תוכלו להגיש לנו תביעות ומסמכים בתיבת השירות מחוץ לסניף.

במוקד 6050*

btl.gov.il באתר

מ- ט"ז באב עד כ"ז באב
סגורסגורסגורסגורסגורסגור



להשיג אצל המתקינים המורשים,
ברשתות החשמל ובחנויות החשמל המובחרות.

המחיר אינו כולל התקנה, האחריות בכפוף לתקנון.
לייעוץ והזמנות

התקשרו: 2095*

ניתן להשיג התקן 
שבת מהודר. 

בהזמנה מראש. 

ביצוע : טורנדו | בריף: 9502-01-738-19 -9502 | שם העבודה: סטמפה מסר פרסומי לוגו | מבצע: אלי פ/ | גודל:  |  תאריך: 17.2.21 |  תקציבאי: דנה | מ חזרות: 0

cmyk

9502-01-738-19 stamp.indd   1 17/02/2021   10:33

מזגן מבית טורנדו 
1,365 1₪ כ"ס במבצע

החל מ-

טורנדו,
מחמירים 

באיכות

סדרת טורנדו סמארט

 בקרת איכות 
מהרגע הראשון
ואמינות.  שירות  איכות,  של  חדש  סטנדרט  מציגה  'טורנדו' 
סדרת 'טורנדו סמארט' מציעה פיתוח מתקדם,  סטנדרט  ייצור 
מוקפד, פעולה שקטה, אמינות לאורך זמן ואחריות מושלמת.

7 שנות 
אחריות

 תהליך 7
שרשרת הערך

תו 
איכות

שירות 
תוך יום
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הקורונה 
משתוללת

מאת: חיים רייך

ביום שישי האחרון נשבר שיא של חצי שנה: 
לקורונה.  כמאומתים  אובחנו  אדם  בני   1,117
מאומתים   420 על  התבשרנו  באב,  בתשעה 
שאובחנו בשבת )יש הרבה פחות בדיקות מיום 

רגיל(. מספר המאושפזים קשה עלה ל-63.
בצל הנתונים קיים פרופסור נחמן אש, מנכ"ל 
משרד הבריאות החדש תדרוך לעיתונאים. "גל 
התחלואה צפוי לעלות, זה לא הזמן לטוס לחוץ 
לארץ. המגפה משתוללת במדינות רבות בעולם, 

כך שעלולים להיכנס וריאנטים גרועים יותר".
אלא שהתמונות מנתב"ג בצהרי תשעה באב 
ישראלים  אלף  מ-20  למעלה  אחרת:  הוכיחו 
הגל  אם  באב.  בתשעה  לחו"ל  לצאת  בחרו 
את  תזכרו  יעמיק,  בעיצומו  שאנו  הרביעי 
התמונות הללו ומי ייבא לכאן את הווראיינטים 

השונים.
"המטרה  אש:  פרופ'  אמר  התדרוך  במהלך 
כרגיל  הלימודים  שנה  פתיחת  את  לאפשר  היא 
ב-1 בספטמבר. אנחנו יושבים עם משרד החינוך 
ומקווה  המטרה  זאת  לימודים,  לאפשר  כדי 

שנעמוד בה".
מומחה  לשם,  אייל  פרופ'  זאת,  לעומת 
בתל  שיבא  החולים  בבית  זיהומיות  למחלות 
"מצבנו מצוין.  ב':  לרשת  בראיון  השומר אמר 
90% מהאוכלוסייה בסיכון מוגנת על ידי חיסון 
שעושה עבודה מצוינת במניעת תחלואה קשה. 
אדם מעל גיל 50 שחוסן בשתי מנות מוגן ביותר 

מ-90% שגם אם יידבק לא יגיע לאשפוז".
החולים  שקצב  "כיוון  לשם:  פרופ'  לדברי 
איטית,  יחסית  בצורה  עולה  קשה  שמצבם 
התגובה  להתמודד,  מסוגלת  הבריאות  ומערכת 
ומדודה.  שקולה  היא  הממשלה  של  הנוכחית 
בדיקות  עם  ספר  בתי  פתיחת  לאפשר  צריך 

מהירות, ולאפשר למסחר להתקיים".
העליה  את  להטיל  שבחר  שמי  המעניין 
שכיהן  מי  הוא  נתניהו  ממשלת  על  בתחלואה 
כמשנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' איתמר 

גרוטו:  גרוטו. בראיון לרדיו ללא הפסקה אמר 
"העלייה החלה עוד לפני שהתחלפה הממשלה 
- זן דלתא נכנס לישראל במשמרת של הממשלה 
הקודמת".  יחד עם זאת, הוסיף גרוטו: "המשיכו 
להמשיך  צריך  אבל  להתחסן,  חשוב  בחייכם. 
מהגלים  לגמרי  אחר  במצב  אנחנו  בחיים. 
 - קשים  למצבים  להידרדר  הסיכוי  הקודמים. 
מהשולחן  הסגר  את  להוריד  אפשר  אי  נמוך. 
לגמרי, אבל זה מצב אחר. הממשלה לפי שעה 
על  חמורות  הגבלות  להטיל  צריך  נכון.  פועלת 

מדינות אדומות".
ישיבה  כינס  בנט  נפתלי  רה"מ  כך,  בתוך 
הנחיות  אכיפת  בסוגיית  הבריאות  משרד  עם 
ניצן  הבריאות  שר  השתתפו  בכינוס  הקורונה. 
בר-לב,  עמר  פנים  לביטחון  השר  הורוביץ, 
מפכ"ל המשטרה רב-ניצב קובי שבתאי, היועץ 
וגורמי  מנדלבליט  אביחי  לממשלה  המשפטי 
לנקוט  בנט  הנחה  הדיון  בתום  נוספים.  מקצוע 
כתבי  הגשת   .1 והם:  מרכזיים  צעדים  ארבעה 
קורונה  חולי  נגד  הדין  ומיצוי  פליליים  אישום 
מאומתים המפרים בידוד ביודעין ומסכנים את 
ושמחות,  אירועים  הגדרת   .2 הציבור.  בריאות 
לאכיפה,  עליונה  כמשימה  חתונות,  על  בדגש 
 .3 אלו.  באירועים  ההדבקה  פוטנציאל  לאור 
כלים טכנולוגיים לאכיפת הבידוד: רה"מ הנחה 
הבט"פ  ומשרד  לממשלה  המשפטי  היועץ  את 
להסדיר את ההיבט המשפטי של הפעלת אמצעי 
האכיפה הטכנולוגיים. 4. ייעול הליכי האכיפה, 
הקנס  הטלת  בין  הזמנים  פער  קיצור  על  בדגש 
סוכם  בפועל.  מימושו  לבין  ההנחיות  מפרי  על 
מטה  עבודת  יקיים  פנים  לביטחון  המשרד  כי 

בנושא.
בנט:  הממשלה  ראש  אמר  הדיון  בתום 
לצד  הגיוניות,  הנחיות  לקבוע  היא  "מטרתנו 
מי  המפרים.  כנגד  ויעילה  אגרסיבית  אכיפה 
שמפר את ההנחיות מסכן את בריאותו ואת שאר 
אזרחי ישראל. לא נאפשר זאת. מוטציית הדלתא 
מזנקת בכל העולם. יישום ההנחיות בשטח הוא 
את  לנצח  כדי  המגפה  בניהול  קריטי  מרכיב 

המוטציה".

בניגוד להצהרות ראשיה, הממשלה הנוכחית לא סתמה את הפירצה בנתב"ג ועשרות 
אלפים יצאו השבוע למדינות שונות בחו"ל  ביום שישי האחרון נשבר שיא של חצי שנה: 

1,117 בני אדם אובחנו כמאומתים לקורונה  מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש 
מתריע: "גל התחלואה צפוי לעלות, זה לא הזמן לטוס לחוץ לארץ. המגפה משתוללת 
במדינות רבות בעולם, כך שעלולים להיכנס וריאנטים גרועים יותר"  רה"מ נפתלי בנט 

כינס ישיבה עם משרד הבריאות בסוגיית אכיפת הנחיות הקורונה

עשרות אלפים יצאו לחו"ל בעיצומו של הגל הרביעי

 רה"מ בנט בדיון בקריה בנושא הקורונה | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

של הזדמנויות

. 100% מימון בכפוף לקריטריוני מה"ט . 
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הלימודים 
מתקיימים 
בשלוחת ב״ב *2245

שלוחה 3

הנדסאי תוכנה

גברים / נשים

בתכנית החדשה

הבוגרים משתלבים כמתכנתים וראשי צוות 
בחברות וארגונים

הנדסאי חשמל הנדסאי בניין

גברים גברים / נשים )לבעלות דיפלומה באדריכלות בלבד!(

הבוגרים משתלבים בניהול בנייה, או 
כמתכנני מבנים)משרדים/עצמאיים(

הבוגרים משתלבים במשרדי תכנון, 
מפעלי ייצור, או כעצמאיים

הנדסאי מכשור רפואי

נשים

הבוגרות משתלבות במעבדות בתי חולים, 
בקופות חולים ובמרכזים רפואיים

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים

גברים / נשים

 הבוגרים משתלבים במשרדי אדריכלים, 
בוועדות ערים, או כעצמאיים

הנדסאי עיצוב תעשייתי

 הבוגרות מגבשות תיק עבודות מרשים
ומשתלבות בתעשייה וכעצמאיות

נשים

עולם שלם

מגוון מסלולי הנדסאים
בהזדמנות חסרת תקדים:

 פתיחת
 המכינה
 לגברים

ב' באלול אי"ה

*לנרשמים עד ר"ח אלול

50% הנחה בדמי רישום!*

ההרשמה 
נסגרה



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. 



י"ב אב תשפ"א 161621/7/21 בני ברק

גזירת הכוללים: המלגה 
לאברך קוצצה בחצי

תלמיד הישיבה ירש את כל רכושו של הקשיש הערירי

מאת: חיים רייך

עוד לא שככו הדיה של גזירת המעונות מבית 
היוצר של שר האוצר אביגדור ליברמן, התבשרו 
בסכום  קיצוץ  על  התורניים  המוסדות  מנהלי 
לאברכים  החינוך  משרד  של  החודשית  המלגה 
המדינה  תקציב  כי  בטענה  הישיבות,  ותלמידי 
לשנת 2021 טרם אושר ועל כן ישולמו מקדמות 

בלבד.
ע"פ ההנחיה שיצאה מהאגף למוסדות תורניים 
 192 על  עומד  הנקודה  ערך  החינוך,  במשרד 
 345.6 על  תעמוד  אברך  שמלגת  כך  שקלים, 
כה,  עד  שהיה  כפי   860 במקום  לחודש  שקלים 

ומלגת בחור תעמוד על 192 שקלים בלבד.
בהודעה  המוסדות  מנהלי  קיבלו  הבשורה  את 
במשרד  תורניים  מוסדות  אגף  ע"י  שנשלחה 
החינוך לכל מנהלי המוסדות, בה נכתב: "מאחר 
תקציב  אושר,  לא   2021 לשנת  המדינה  ותקציב 
ועדת  ולאישור  להנחיות  בהתאם  הינו  התמיכות 
לקביעת  עד  לפיכך  הכללי,  בחשב  החריגים 

תקציב המדינה ישולמו מקדמות בלבד". 
עוד נכתב בהודעת משרד החינוך: "המקדמות 

התמיכה  משיעור   70% על  יעלו  לא  מוסד  לכל 
כפי   ,2020 בשנת  מוסד  כל  שקיבל  השנתית 
שאישרה ועדת החריגים. עד כה שולמו מקדמות 
מדורג,  באופן  החריגים  ועדת  להחלטת  בהתאם 
כך שחלק גדול יותר מהתקציב שיועד למקדמות 
לעומת  השנה,  של  הראשונים  ברבעונים  שולם 

החלק היחסי של כל תשלום חודשי, ולפיכך ערכי 
היו  אלה  לחודשים  למקדמות  ששולמו  הנקודה 
תשלומי  בהדרגה.  לפחות  צפויים  והיו  גבוהים, 
ממוצע  לפי  מחושבים  יולי  לחודש  המקדמות 
לתשלום  שהוקצה  הסכום  יתרת  של  חודשי 
ואישור  התקציב  אישור  שלב  לקראת  מקדמות. 

התשלום,  המשך  אופן  יבחן  למוסדות,  התמיכה 
לרבות חישוב ערך הנקודה ברמה שנתית, ועדכון 

התמיכה למוסדות בהתאם".
בשנת  גם  כי  טוענים  החרדיות  במפלגות 
הכספים הקודמת, כאשר התקציב לא אושר, הגיעו 
ראשי הסיעות החרדיות לסיכום עם אגף הישיבות 
לא  המדינה  שתקציב  שלמרות  החינוך,  במשרד 
כסף  חשבון  על  הנקודה  ערך  את  יעלו  אושר, 
אלא  הממשלה.  הקמת  לאחר  שיסוכם  עתידי 
המפלגות  את  כוללת  לא  שקמה  שהממשלה 
ידאג  לא  הנוכחית  ואף אחד בממשלה  החרדיות 
בתקציב המדינה הקרוב למלגות עבור האברכים 
ובני הישיבות. עבור שר האוצר אביגדור ליברמן, 
פוגע  שהוא  להוכיח  נוספת  הזדמנות  תהיה  זו 
בתקציבי עולם התורה ולהשאיר את ערך הניקוד 

כפי שהוא כרגע, בסכום הנמוך.
באיגוד מנהלי הישיבות מתכוונים לגייס שורה 
של משפטנים, בשיתוף פעולה עם חברי הכנסת 
המערכה  את  שינהלו  התורה,  ויהדות  ש"ס  של 
מבחינה משפטית, כולל פניה לבג"צ אם יידרשו 

לכך.

מאת: יחיאל חן

לחייו  ה-30  בשנות  ירושלמי  ישיבה  תלמיד 
שנים   במשך  תמורה  שביקש  ללא  ועזר  שהכיר 
לערירי, יירש את כל רכושו של הערירי בן ה-88. 
השלום  משפט  בית  של  דין  מפסק  עולה  כך 
בירושלים. בימים אלה, נודע לו כי הירושה כוללת 
חלק ממגרש בת"א ולהערכת בא כוחו עו"ד אהוד 
ויסברוד, לא מן הנמנע שעם חלוף הזמן ייחשפו 
לפני  שנפטר  הערירי  הקשיש  של  נוספים  נכסים 

שנים אחדות.
המדינה באמצעות המרכז הארצי לאפוטרופסות 
לבית המשפט  הגישה  בחסויים,  לטיפול  הקרן   -
התנגדות למימוש הצוואה של הקשיש, לפיה הוא 
ציווה את כל רכושו לבחור הישיבה ולא לאשתו 
ואף דרשה שהצעיר יחזיר לקרן החסויים כ-450 

אלף ש"ח.
בציניות  ניצל  הישיבה  בחור  המדינה,  לטענת 
תלות  בו  המנטלי של הקשיש שפיתח  מצבו  את 
כנסת  בית  באותו  יחדיו  כשהתפללו  אליו  וחבר 
שתלמיד  לאחר  כי  נטען  בתביעה  בירושלים. 
כאפוטרופוס  למנותו  בקשה  הגיש  הישיבה 
לגזול   ניסה   הוא  הקשישים,  של  ולגוף  לרכוש 
מכספי  הבנק  אלף מחשבונות  כ-660  עוד  מהם  

מכירת דירה. המהלך סוכל  ברגע האחרון בזכות 
תושייתם של נציגי הבנק. 

דירתו  את  מכר  הקשיש  מותו,  לפני  שנים   7
והצעיר סייע להם למצוא דירה בשכירות. לטענת 
למכור  אותם  האפוטרופוס הכללי, הצעיר שכנע 
הדירה ששוויה מעל למיליון ש"ח, במטרה לקבל 
היו  לא  הדירה בעת שהקשישים  כספי  את  לידיו 

כשירים מנטלית לבצע העסקה.
מהתביעה עולה כי האפוטרופוס הכללי מצא כי 
במהלך כשנתיים, נמשכו מחשבונות של הקשיש  
צ'קים בסכום כולל של כחצי מיליון ש"ח. חלקם 
היתר  בין  ושכללו  המטפל  של  בחשבון  הופקדו 
וסכום  רכב  לרכישת  ש"ח  אלף   120 סך  על  צ'ק 
דומה לרכישת ספר תורה לא חדש עבור הקשיש.

ויסברוד,  אהוד  עו"ד  המטפל  של  כוחו  בא 
כי  והסביר  המדינה  טענות  את  נמרצות  הכחיש 
שנה   18 מזה  מכירים  והקשישים  הישיבה  בחור 
בן  היה  הוא  וכי  בירושלים  בשכנות  כשהתגוררו 
עם  וכנער.  כילד  הקשישים  הזוג  בני  אצל  בית 
בישיבה  פנימייה  לימודי  למד  הצעיר  התבגרותו 
האחרונות  בשנים  חודש   הוא  אך  נותק,  והקשר 
כנסת  בבית  השבתות  באחת  אותו  פגש  כאשר 
כשהצעיר התארח אצל בן דודו שהתגורר בסמוך 

לבית הכנסת בו התפלל הקשיש.
מהצעיר  ביקש  הקשיש  הקשר,  חידוש  לאחר 

כתבה  כך  על  שוטפות.  בפעולות  לו  שיעזור 
כי  בקשישים,  שטיפלה  הסוציאלית  העובדת 
הם  אותו  במטפל  רבות  נעזרים  הזוג  בני  שני 
במסירות  למענם  עושה  ואשר  מילדותו  מכירים 
עבורם  היווה  לשלומם,  שואל  הוא  הנדרש.  את 
עמוקה  ידידות  ביניהם  נרקמה  ואף  קשבת  אוזן 
כוונה  ללא  חסדים  גמילות  במעשי  שמקורה 

להפיק מכך רווח.
לא  הקשיש  כי  ציין  המטפל  של  כוחו  בא 
טיפל  עימו,  להתייעץ  נהג  לא  תלות,  בו  פיתוח 
וכפי שהתרשמה העובדת  בחשבון הבנק בעצמו 
הסוציאלית מהצעיר: מדובר באדם אכפתי, רגיש 
ואף  ולאשתו  לקשיש  רגילה   בלתי  בדרך  ומסור 

השונים.  ענייניהם  ובניהול  בדאגה  עצמו  הוכיח 
תקופה  באותה  כי  הוסיפה  הסוציאלית  העובדת 
יום לשוק מחנה יהודה,  הקשיש נהג ללכת מידי 
מושך  הצעיר  וכי  ולאשתו  לו  מבושל  אוכל  קנה 

מידי שבוע כסף מהבנק בהנחייתם.
על  היתר  בין  הסתמך  המטפל  של  כוחו  בא 
דבריה של העובדת הסוציאלית, הסביר כי מכירת 
את  שהתנתה  הקשישה  ביוזמת  הייתה  הדירה 
לאחר  אושפזה  בו  האבות  מבית  שלה  חזרתה 
הציע  המטפל  אחר.  לבית  במעבר  שנפלה, 
שירכשו דירה אחרת במקום שישכירו דירה, אך 
הקשיש התעקש למכור ולשכור דירה אחרת. לגבי 
רכישת ספר התורה, הסביר כי עקב גילו המופלג 
של הקשיש, הוא העדיף לרכוש ספר קיים. הספר 
הוכנס בטקס שכלל סעודה כאשר הקשיש, אשתו 
ואחיותיה נכחו בו והקשיש אמר על כך שזה היה 

"היום המאושר בחייו".
הכללי  האפוטרופוס  האישה,  פטירת  לאחר 
נאלץ למשוך את התביעה לאחר שעו"ד ויסברוד 
העלה טענה משפטית שהיוותה "מכת חרב" וגם 
לשכנע  האלמנה  של  העיזבון  מנהל  של   ניסיונו 
לא  המטפל,  נגד  בתביעה  להמשיך  אחיה  את 
הצוואה  לאשר  יש  כי  פסק  המשפט  בית  צלחו. 
של  נוסף  רכוש  התגלה  כי  התברר  אלה  ובימים 

המנוח בדמות קרקע במרכז ת"א.

אגף מוסדות תורניים במשרד החינוך הודיע לכלל מנהלי הישיבות והכוללים: מלגת אברך תעמוד על 345.6 שקלים לחודש במקום 
860 כפי שהיה עד כה, ומלגת בחור תעמוד על 192 שקלים בלבד

סאגה משפטית הגיעה בימים אלו לסיומה  בחור ישיבה ירושלמי בן 30 שסייע במשך שנים לזוג קשישים הופתע לגלות שהקשיש הורה בצוואתו להוריש לו את כל רכושו  המדינה דרשה 
שלא לקיים את הצוואה, בטענה שבחור הישיבה ניצל בציניות את מצבו המנטלי של הקשיש  השופט לא התרשם מטענות המדינה והורה לקיים את הצוואה במלואה

אחרי גזירת המעונות, האברכים נאלצים להתמודד עם קיצוץ בתקציב הכוללים

על אפם וחמתם של הבנק ושל האפוטרופוס הכללי:

 אברכי כולל 'יששכר באוהליך'| צילום אילוסטרציה: שלומי כהן

 עו"ד אהוד וינסברוד | צילום: נטלי פישר



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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יום עיון מיוחד להעצמת 
החינוך הטהור 

מאת: יוסף טולידנו

חברי  הסמינרים  ומנהלות  מנהלי  כ-150 
מכל  והעדות  החוגים  מכל  הסמינרים  איגוד 
שליט"א  ישראל  גדולי  בראשות  הארץ  חלקי 
השתתפו השבוע ביום ראשון ב'יום עיון' מרכזי 
להעצמת והאדרת החינוך הטהור והנחלת דרכם 
הדורות  גדולי  רבותינו  של  הבהירה  והשקפתם 
ידי  שעל  האירועים  באולם  ולהבלחט"א  זי"ע 

מלון "גלי צאנז" בנתניה.
מנהלי  'איגוד  ידי  על  שנערך  הגדול  הכינוס 
ה-15  השנה  מזה  המתקיים  באר"י'  הסמינרים 
בעולם  הכוחות  טובי  בהשתתפות  ברציפות 
החינוך מהווה משוב ועידוד רב השראה לכלל 
החינוך  ענין  את  להעמיד  הסמינרים  מנהלי 
בדרך  ולצעוד  הקודש  עבודת  במרכז  הטהור 
הסלולה לנו מרבותינו גדולי הדורות זי"ע מבלי 

לזוז על המשמר כמלא נימה מדרכם הסלולה. 
את הכינוס פתח והנחה בטוב טעם ובכישרון 
רב הרב יצחק אוסטרליץ מנכ"ל האיגוד שביקש 
בראשית דבריו מהרב זאב וולף שליט"א מנהל 
להתכבד  האיגוד  ויו"ר  וולף'  'הרב  סמינר 
ולהקריא את מכתבו המיוחד של מרן שר התורה 
במיוחד  שנשלח  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח 

לכינוס החשוב.
קהל  קיבלו  ומיוחדת  רבה  בהתרגשות 
אברהם  רבי  הגדול  הגאון  פני  את  המשתתפים 
מאור  ישיבת  ראש  שליט"א  קוק  הכהן  יצחק 
שהטריח  מועצגה"ת  וחבר  ברחובות  התלמוד 
את עצמו להשתתף בכינוס החשוב מתוך הערכה 
במסירות  העומדים  הסמינרים  מנהלי  לאיגוד 

נפש על משמרת הקודש.
הביע  רב  בקשב  שנשמעו  דבריו  בראשית 
התרגשותו  את  שליט"א  רא"י  הגדול  הגאון 
הסמינרים  מנהלי  ציבור  כאשר  עיניו  למראה 
הגיעו ונקבצו לך מכל חלקי הארץ מתוך מטרה 
רבותינו  של  במורשתם  להתחזק  ויחידה  אחת 
הזמן  אתגרי  לנוכח  הדרך  את  לנו  שהתוו  וכפי 
מעודדים  בעצמם  הדברים  והרי  והתקופה, 

ומחזקים אותנו.
משא רב רושם נשמע מפי הגה"צ רבי בנימין 
שקרא  מיר  ישיבת  משגיח  שליט"א  פינקל 
לציבור המנהלים החשובים "ברוך שמסר עולמו 
לשומרים", איתא בחז"ל "יצרו של אדם מתגבר 
ואלמלי הקב"ה עוזרו אין הוא יכול לו", והנה, 
"אתה  היצה"ר  דרכי  על  כותב  החובת הלבבות 
להדיא  רואים  בדורנו  והרי  לך",  ער  והוא  ישן 
איך שכל יום יש לשטן תכניות חדשות כנגדינו, 

ועלינו ללחום במלחמת קודש.
בשלב זה כיבד הרב יצחק אוסטרליץ את הרב 
וחבר  בפ"ת  הסמינר  מנהל  הילדסהיימר  עזריה 
הנהלת האיגוד להקריא את מכתבו של מרן ראש 

הישיבה הגרי"ג אדלשטין שליט"א. 
את ברכת קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז 
הביא  בכינוס,  להשתתף  ממנו  שליט"א שנבצר 
בנו הגדול הגריש"ב הלברשטאם שליט"א רבה 
של קרית צאנז נתניה שהביא מה ששמע מאביו 

האדמו"ר שליט"א טרם בואו לכינוס.
לאחר מכן הקריא הרב מנחם גרינבוים מנהל 
סמינר ויזניץ ירושלים את מכתבו של כ"ק מרן 
במיוחד  שנשלח  שליט"א  מויז'ניץ  אדמו"ר 

ממקום שהותו בחו"ל במיוחד לכינוס.
מושב מיוחד נערך לאחר מכן בענין 'מסלול 
הגננות', עבר הווה ועתיד. את המושב המיוחד 
גני  רשת  מנכ"ל  גולדקנופף  יצחק  הרב  ניהלו 
הילדים 'בית יעקב', הרב ישראל גולומב מנכ"ל 
רשת הגנים של אגו"י, הרב אברהם מקלב מנכ"ל 
רשת הגנים 'עץ הדעת' בהנחיית הרב אריה רוב 
מנהל סמינר 'מעלות בית יעקב' בירושלים וחבר 
של  חשיבותם  אודות  דנו  בו  האיגוד  הנהלת 
הגננות בחינוכם של בנות ישראל והדרך לרומם 

את מעמדם.
שלזינגר,  משה  הרב  דברים  נשא  זה  בשלב 
שירותי  במכבי  החרדי  למגזר  השיווק  מנהל 
בריאות, וכן מר מוטי לוי סמנכ"ל הראל ביטוח 

ופיננסים.
לאחר מכן נערך מושב מיוחד בעניין 'אתגרי 
השעה בחינוך בנות ישראל' בה השתפו הגאון 
מראשי  שליט"א  קירשנבוים  משה  אברהם  רבי 
רבי  הגאון  וכן  בחיפה  הלוויים  נחלת  ישיבת 
הבד"צ  חבר  שליט"א  טוביאס  אייזיק  יצחק 
ויז'ניץ ורב קהילת ויז'ניץ ברמב"ש ד', בהנחיית 
'עלי  סמינר  מנהל  שליט"א  קוק  ציון  בן  הרב 
מגוון  בהרחבה  נידונו  בה  בירושלים,  באר' 
שאלות הלכתיות והשקפתיות העולה מעת לעת 

על הפרק בחינוך ילדי ישראל.
בעניין  מיוחד  מושב  נערך  העיון  יום  בסיום 
'מסלולי ההוראה בזמנינו, אפשרויות ההצלחה 
אליעזר  הרב  השתתפו  במושב  והתעסוקה'. 
אבנר  הרב  העצמאי,  החינוך  מנכ"ל  סורוצקין 
החינוך  מעין  רשת   – יוסף'  'בני  מנכ"ל  עמר 
מנהל  גרינבוים  מנחם  הרב  ובהנחיית  התורני, 
בהרחבה  נידונו  בה  ירושלים  ויז'ניץ  סמינר 
הספר  בבתי  מורות  של  החשוב  המעמד 
מתוך  מעלתם  את  ולרומם  לעודד  והשאיפה 

מטרה להשפיע יראת ה' על בנות ישראל.
תודה  המנהלים  הביעו  העיון,  יום  סיום  עם 
הסמינרים'  מנהלי  ל'איגוד  רבתי  והוקרה 
ללא  שטרח  אוסטרליץ,  יצחק  הרב  ולמנכ"ל 
הטוב  הצד  על  העיון  יום  והכנת  בארגון  לאות 
להעניק  מטרה  מתוך  התחומים,  בכל  ביותר 
ייחודי, גדוש תוכן ומעשיר,  יום עיון  למנהלים 
ושמירת  יעקב"  "בית  של  דרכה  את  המחזק 

צביונו.

שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, מרן רה"י הגר"ג אדלשטיין, כ"ק האדמו"ר 
מויז'ניץ וכ"ק האדמו"ר מצאנז שיגרו את מכתביהם לכינוס  את המשא המרכזי 

נשא הגרא"י קוק ראש ישיבת מאור התלמוד וחבר מועצגה"ת  דברי חיזוק מיוחדים 
נשמעו מפי הגה"צ רבי בנימין פינקל שליט"א משגיח ישיבת מיר

ביוזמת 'איגוד מנהלי הסמינרים':

 הגר"ב פינקל נואם ביום העיון 

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!

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!

לפרסום 
חייג:

050-7691234

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

עקב 
הביקוש הרב

 הגיע משלוח 
חדש!



מקפידים על ההנחיות, שומרים על הבריאות

התו
השמח
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בעקבות המהומות: מהפזורה הבדואית לקייטנת יד לאחים

מאת: יוסף טולידנו 

לאימהות  ובנות  בנים  יהודים,  ילדים   60
יהודיות ואבות ערביים שחולצו בשנים האחרונות 
מיוחדות  בקייטנות  השתתפו  ערביים,  מכפרים 
ענק  במתחם  בנפרד  לאחים  יד  עבורם  שערך 

ששכר עבורם בצפון הארץ.
המתחם רחב הידיים הכולל מדשאות, בריכות 
טרמפולינות,  לרוב,  משחקים  מתחמי  שחיה, 
לשניים  חולק  מנגל,  ופינות  נדנדות  כורסאות, 
כשצוותים מקצועיים מלווים את הילדים והילדות 

בשתי הקייטנות.
אחרי שנה של הפסקה בשל מגבלות הקורונה 
מחדש  להיקלטותם  קריטית  שהייתה  שנה   -
הייתה חשובה  הקייטנה שנערכה   - ישראל  בעם 

ולתת  אותם  לחבק  נועדה  היא  שכן  שבעתיים, 
להם תחושת משפחה ושייכות שכה חסרות להם.

ורגישה  חשובה  בקייטנה  מדובר  כמה  עד 
שני  כי  העובדה  תעיד  ישראל,  בעם  לקליטתם 
בנגב  בדואי  מכפר  אמם  עם  שחולצו  ילדים 
בעקבות  לחייה  מחשש  שנבע  מהיר  חילוץ   –
בהם  כחודשיים,  לפני  הנרחבות  המהומות 
סירבו לשתף  בני משפחת בעלה –  גם  השתתפו 

פעולה והצהירו שוב ושוב "אנחנו מוסלמים".
לתפילות  להצטרף  סירבו  הם  בתחילה 
כלשהו,  דתי  גוון  שנשאו  האחרות  ולפעילויות 
לאחים  יד  אנשי  הצליחו  כך  אחר  יומיים  אך 
באהבה ובדרכי נועם לגרום להם להתחבר מחדש 
בשפה  עמם  משוחחים  שחלקם  תוך  ליהדותם, 

הערבית.
ה-16  בן  יוסוף  של  היה  נוסף  מרגש  סיפור 
מרמאללה, ממנה חולץ עם אמו ואחותו רק לפני 
שבועיים וחצי. בקייטנה הוא זכה להניח תפילין 
כולם  והילדים  שהצוות  תוך  בחייו,  לראשונה 

חוגגים לו בר מצווה בהתרגשות גדולה.
מהילדים   9 כי  גם  מדגישים  לאחים  ביד 
בעשור  שחולצו  כאלו  הם  בקייטנה  שהשתתפו 
האחרון מעזה, חזרו לעם ישראל, נקלטו בחברה 
היהודית, וכיום לומדים במסגרות חינוך תורניות.
במשך חמשת ימי הקייטנה נהנו הילדים מטיול 
ופינות  פארקים  אופניים,  מסלולי  הצפון,  לנחלי 
חי. באחד הערבים, בשעה שהבנים נהנו מסדנא 
נערך  בהם,  וניסוי  נגינה  כלי  הכרת  של  מיוחדת 
והזמרת  היוצרת  עם  חלה  הפרשת  ערב  לבנות 
מצוה  בת  אירוע  גם  שבמרכזו  איבגי,  ציפורה 
באחרונה,  מצווה  לבנות  שהפכו  ילדות  לשלש 

תוך קבלת עול מלכות שמיים.
הרב ויקטור עטיה הופיע גם הוא בפני הילדים 
בסדנא מיוחדת הכוללת קסמים, טלפתיה וסיפור 
את  ולהעצים  ולעודד  לחזק  במטרה   - אישי 
חיו  מכבר  לא  שעד  האלו  בילדים  היהודי  הכוח 

כמוסלמים לכל דבר ועניין.
בהפעלות,  הרווים  הימים  חמשת  סיום  עם 

הילדים  התקשו  היהדות,  והנחלת  חיבורים 
והילדות לעזוב את המקום. כל אחד ואחת מהם 
ניגש בתורו אל צוות המדריכים והמדריכות ונפרד 
מהם בדמעות, תוך שהוא מצהיר שלא ישכח את 
לכל  בכוח  אותם  שממלאים  ימים  האלו,  הימים 

ימות השנה.
על  רבות  שעמל  לאחים  מיד  כהן  משה  הרב 
הפקת הקייטנה אומר "למרות הספקות והחששות 
הטבעיים של חלק ניכר מהילדים בתחילה, הצוות 
יצאו מהקייטנה  והם  את הקסם שלו  שלנו עשה 
להם  שיש  יודעים  גדול;  חיוך  ועם  מאושרים 
שהם  יודעים  ואוהבת.  תומכת  מחבקת,  משפחה 
שם  תהיה  שתמיד  לאחים  יד  ממשפחת  חלק 

בשבילם".
להצלה  מהמחלקה  קוסטליץ  שורי  הגב' 
הכוח  "מלבד  אומרת  לאחים  ביד  מטמיעה 
נועדו להעניק לילדים, הם גם  שהקייטנות האלו 
נותנים כוח ומרחב אוויר לאימהותיהם הגיבורות, 

בהתמודדות היומיומית הלא פשוטה שלהם".

עשרות ילדים יהודים, בנים ובנות לאימהות יהודיות ואבות ערביים שחולצו בשנים האחרונות מכפרים ערביים, השתתפו בקייטנות מיוחדות שערך עבורם יד 
לאחים בנפרד במתחם ענק ששכר עבורם בצפון הארץ

עשרות ילדים התחברו מחדש לעם ישראל

 הילדים בקייטנה המיוחדת של יד לאחים 

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!

לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית



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

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

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם

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

הגיע הזמן להירגע

ארוחת בוקר

טרקטור רכבת

בריכה
מתחם בולדר

פאנטופיה

מתחם נינג'ה

חדרי אירוח 

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

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

*האירוח כולל ארוחת בוקר בלבד
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אבי יתומים ודיין אלמנות
מאת: יחיאל חן

ילדי  יוצאים  היום  הכנות,  חודשים של  לאחר 
'זה לזה' – היתומים מכל רחבי הארץ,  משפחת 
שיתקיימו  הגדולים  הקיץ  ופעילויות  למחנות 

בימי בין הזמנים לבנים ולבנות בנפרד.
וזאת  יותר  משמעותית  ההשקעה  השנה 
שהצטרפו  חדשות  משפחות  עשרות  בעקבות 
למעלה  שהשאירו  והאסונות  קורונה  שנת  אחרי 
למעגל  שהצטרפו  חדשות  יתומות  ממאה 

המשפחתי של 'זה לזה'. 
בהתרגשות  התקבלה  מיוחדת  הדרך  ברכת 
יתומי  לכל  והצלחה  לשמירה  התורה  שר  ממרן 
והתורמים  למסייעים  מיוחדת  וברכה  לזה  זה 

לשמירה, ברכה וסייעתא דשמיא.
הארץ  מתקיימת בצפון  הבנות  מחנה 
ובמסגרתו ייצאו המשתתפות לפארק אקסטרים, 
במקום  כאשר  שחייה,  בריכת  קיאקים,,  טיולי 
המחנה עצמו ייהנו המשתתפות ארוחות עשירות 
ומפנקות, מזכרות מיוחדות ופינוקים נוספים לצד 
הפעילויות וההרצאות בליווי צוות חינוכי שיפקח 
הוועדה  הנחיות  ע"פ  המחנה  צביון  על  מקרוב 

הרוחנית בראשות הגרמ"ש קליין שליט"א. 
במחנה יתקיים מעמד מרומם ומרגש של קבלת 
הרבנית  הארגון  נשיאת  עם  שמיים  מלכות  עול 
המחזה  והיתומים,  האלמנות  אם  רוטנברג- 

המחנה  ימי  במהלך  שנה  מדי  מתרחש  המרגש 
ועין לא נותרת יבשה במעמד מרטיט זה.

לקראת הפעילויות התקיים ערב הכנה לצוותות 
מחנות  ומדריכות  לבנים  הקיץ  מחנות  מדריכי 

הקיץ לבנות, בהם קיבלו הדרכה מפורטת.
עוד לפני כן ביקרו אנשי צוות הנהלת זה לזה 
התוכניות  את  לקדם  מנת  על  הפעילות  בשטחי 
על  המחנה  לקיום  לפעול  מנת  ועל  המגוונות 
יקבלו  המשתתפים  שכל  כדי  ביותר  הטוב  הצד 
את המטען החוויתי והרוחני שיהיה להם לצידה 
עוברים  שהם  פשוטה  הלא  בהתמודדות  לדרך 

בביתם.

"ימי  הולס:  שמואל  הרב  הארגון  מנכ"ל 
של  החמצן  כמו  הם  מקיימים  שאנו  הפעילות 
היתומים. הם מחכים לזה כל השנה, וזה נותן להם 
היומיומיות  ההתמודדות  מכל  לצאת  אפשרות 
הלא פשוטות וליהנות, ולחוות חוויות מעצימות 
המחנות  ארגון  על  רב  זמן  עמלים  אנו  ומהנות. 
החוויה  את  למקסם  מנת  על  ופרט  פרט  לכל 
וההעצמה שתהיה לילדים, השותפים והתורמים 
לימי העצמה  היתומים  זוכים  אלו שבזכותם  הם 

וחיזוק לכל ימות השנה.".
עם  נרתם  המתקיימות,  לפעילויות  במקביל 
מנת  על  ומסייע  לעזר  להיות  בהמוניו  ישראל 

נרשמה  היתר  בין  התוכניות.  את  לפועל  להוציא 
התרגשות והיענות רבה במוקד הישועות בטלפון 
1800-800-444  לאור ברכתו המיוחדת של מרן 
שבירך  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
לימי  יתום  המאמצים  ואלו  התורמים  כל  את 
ומכופלת  כפולה  לשמירה  "יזכו  כי  הזמנים,  בין 

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

ישראל שליט"א.
באלמנות  חיים  רוח  המפיחות  הפעילויות  בין 
סדנאות,  קורסים,  תמיכה,  קבוצות  והיתומים: 
מנת  על  ונופשים  לאלמנות  מאורגנים  טיולים 
ומחנות  קעמפים  מחודשים,  כוחות  בהם  לנסוך 
מצווות  בר  קיץ,  בכל  ויתומות  יתומים  למאות 
אברכים  ע"י  ארצית  חונכים  מערכת  ליתומים, 
מומחים שמלווים את היתומים בתחום הלימודי 
צוות  ידי  על  מנוהלת  המערכת  הרגשי,  ובפן 

חינוכי מקצועי, ועוד.
ביותר  הארגון  וסייע  תמך  השנים  במשך 
זוכים  אשר  יתומים  אלף  ו-11  אלמנות  מ-6000 
סוג  מכל  ותמיכה  קשבת  אוזן  ייעוץ,  לסיוע, 

שהוא.

בברכת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א: למעלה מ 1000 יתומים ויתומות יצאו לקעמפים ומחנות הקיץ של ארגון 'זה לזה'  מחנה הבנות מתקיים 
  מעמד מרטיט במיוחד יהיה מעמד קבלת עול מלכות שמים עם הרבנית רוטנברג מייסדת הארגון  בצפון הארץ תוך קיום פעילויות מגוונות וייחודית

לקראת הפעילויות התקיים הכנה לצוותות מדריכי קעמפים ומחנות הקיץ לבנים וצוות מדריכי מחנות הקיץ לבנות, בהם קיבלו הדרכה מפורטת  מנכ"ל 
הארגון הרב שמואל הולס: "ימי הפעילות שאנו מקיימים הם כמו החמצן של היתומים. הם מחכים לזה כל השנה"

 ילדי 'זה לזה' במחנה 

זכות והזדמנות נדירה 
לרכוש נציב יום

בתלמוד תורה חשוב מאוד בנשיאות 
מרן רשכבה"ג שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א

בו לומדים מאות ילדי חמד שיראתם קודמת לחכמתם

בתרומה של 100 $ חד פעמית
תוכל לרכוש יום לימודים

להנצחה, לרפואה, להצלחה ולברכה
ביום זה יהיו מוקדשים הלימוד, הברכות והתפילות 

של תינוקות של בית רבן שקול צפצופם הטהור 
בוקע את כל הרקיעים.

וכבר דרשו כי לשון רכה תשב"ר גר"ם
ר"ת: תינוקות של בית רבן גזירות רעות מבטלים

וכבר ראינו בחוש ישועות גדולות ונוראות
באופן שלא ייאמן ממש!

התקשר עוד היום ושריין לך יום בשנה 
לכל הישועות בזכות תשב"ר

03-5747941

בס"ד

"אין העולם מתקיים 

 אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן"

"ותלמוד תורה כנגד כולם"

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
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רפורמת הכשרות שתחליש 
את מעמד הרבנות הראשית

מאת: חיים רייך

השבוע  הכריז  כהנא  דת, מתן  לשירותי  השר 
הרבנות  מעתה  לפיה  שלו  הכשרות  רפורמת  על 
גופים  הראשית תפסיק להעניק תעודות כשרות. 
לפי  התעודות  את  שיעניקו  אלו  הם  פרטיים 
מועצת  חברי  שיקבעו  הלכתיים  סטנדרטים 
בעלי  רבנים  שלושה  אולם  הראשית,  הרבנות 
כשרות'  'תעודת  להעניק  יוכלו  עיר  לרב  כושר 
למסעדות  גם  הרה"ר,  מועצת  לעמדת  בניגוד 
הכנסת  גם  כוללת  הרפורמה  בשבת.  שיפתחו 

משגיחות כשרות למערך ההשגחה.
תעבור  שהרפורמה  שעד  מבקש  כהנא  השר 
בתקופת  ההסדרים,  חוק  במסגרת  בחקיקה 
הביניים, רבני הערים יוכלו להעניק כשרות בכל 
עיר שירצו ולא יהיו מוגבלים רק לערים בהן הם 

מכהנים.
הכשרות  עולם  יראה  כך  כהנא,  השר  לדברי 
במשרד  הדתות  כתבי  בפני  הציג  אותו  החדש 
משגיח- לסוגית  מלא  "מענה  דת:  לשירותי 
מושגח, הסדרת תנאי העסקת משגיחי הכשרות, 
לבעלי  בחירה  חופש  הכשרות,  גופי  בין  תחרות 
לדרישת  סוף  לעבוד,  כשרות  איזה  עם  העסקים 
ועלייה  אחדים,  סטנדרטים  כפולה'',  ''השגחה 

ברמת הכשרות". 
לנשיאת  המשנה  פרסם   2017 בשנת  כזכור 
בית המשפט העליון השופט אליקים רובינשטיין 
את פסק הדין המפורסם בו הוא מורה על ניתוק 
בפני  למושגח.  המשגיח  בין  הכלכלית  התלות 
בג"ץ עמדו דו"ח רבים ועותרים שונים המלינים 
הכשרות  במערך  הקיימים  שונים  כשלים  על 
במדינת ישראל. אולם למרות פסק הדין ותשובות 
המדינה למתן ארכה לביצוע, פסק הדין הוא טרם 

יושם. 
לדברי שר הדתות: "ברבנות הראשית התקדמו 
ליישום פסק הדין וערכו רפורמות שונות במערך 
מערכות  בג"צ.  לשופטי  הוצגו  והם  הכשרות 
את  עצרה  המדינה  נקלעה  אליהם  הבחירות 
עמלה  עליה  הכשרות  ברפורמת  ההתקדמות 
כפי  נותר  והמצב  לישראל  הראשית  הרבנות 
ירודה  כשרות  מרת  לסבול  ומי שהמשיך  שהיה. 
ומערכת לקויה היו ציבור צרכני הכשרות ובעלי 

העסקים". 
למהפכה  'התכנית  את  הציג  כהנא  מתן  השר 
ייתן מענה למערך הכשרות,  בכשרות' שלדבריו 
יחזק את הרבנות הראשית לישראל כגוף הקובע 
הכשרות  לרמות  אחידים  סטנדרטים  ומציב 
השונות, מנתק את הזיקה בין המשגיח למושגח 
ומאפשר חופש בחירה לבעלי העסקים עם איזה 

כשרות לעבוד. 
לתחרות.  ייפתח  הכשרות  שוק  התכנית  ע"פ 
תאגידי כשרות שיעמדו בקריטריונים ההלכתיים 
אמידות  יוכיחו  הראשית,  הרבנות  שתקבע 
כלכלית וניהולית יוכלו להעניק תעודות כשרות. 

על  ויפקחו  יעסיקו  הפרטיים  הכשרות  גופי 
משגיחי הכשרות. בראש גוף כשרות פרטי יעמוד 
גופי  עיר.  לרבנות  כושר  בעל  דאתרא"  "מרא 

הכשרות יפרסמו לציבור את הסטנדרט ההלכתי 
מתחייבים  הם  בו  הראשית(  הרבנות  )שקבעה 

לעמוד.
הראשית  הרבנות  של  עליון  פיקוח  גוף  יוקם 
ויוודא שהם  שיפקח על גופי הכשרות הפרטיים 

עומדים בסטנדרט ההלכתי בו בחרו.
לעמוד  לבחור  יוכל  שירצה,  כשרות  תאגיד 
הרבנות  שהגדירה  מזה  יותר  בסיסי  בסטנדרט 

שיאושר ע"י שלושה רבני עיר.
ארצית  רשת  של  קפה  לבית  נכנס  "אתה 
כשמדובר  למסעדה  ממסעדה  שונה  והתפריט 
הרבנות  פלוני  שבמקום  משום  רשת  באותה 
מסוימים  מוצרים  כניסת  על  אוסרת  הראשית 
בעוד בעיר אחרת אותם מוצרים מוגשים כאשר 
כניסת  את  מתירה  עיר  באותה  הראשית  הרבנות 
לדברי  לכתבים.  כהנא  השר  הסביר  המוצרים", 
השר: "אותו משגיח של הרבנות הוא גם המשגיח 
את  מחייבים  שאנחנו  הסיבה  מה  הבד"צ.  של 
גלוי  כאשר  כפולה  בהוצאה  לשאת  העסק  בעל 
והוא  משגיח  אותו  הוא  המשגיח  כי  לכל  וידוע 
מעניק שירותי השגחה גם לרבנות המקומית וגם 

לבד"צ". 
עולם  בנושא  השר  תפיסת  מגיבוש  כחלק 
הכשרות  משגיחי  את  כהנא  השר  פגש  הכשרות 
"הם  העסקתם.  תנאי  מצוקת  את  מהם  ושמע 
נמצאים בתחתית סולם שרשרת השכר של מקבלי 
המוטלת  והאחריות  הדת  שירותי  בעולם  השכר 
עליהם גדולה". השר כהנא ציין כי נתקל בתחום 
הכשרות  "בשורת  רבות.  שנים  במשך  שהוזנח 
משגיחים  לאותם  ומענה  תקווה  נותנת  שלי 

מפיחה בהם חיים", אמר.
"מערך הכשרות של מדינת ישראל חייב לעבור 
התייעלות משמעותית", הוסיף. "מערך הכשרות 
הנוכחי סובל מבעיות איכות, סטנדרטים שונים, 
בעייתי  פיקוח  ירודים,  משגיחים  העסקת  תנאי 
וריבוי כשרויות. רק לפני מס' חודשים התוודענו 
לאירוע טרגי בו אישה צעירה בת 22 נפטרה אחרי 

כשרה.  בשרית  במסעדה  חלבי  קינוח  שאכלה 
פעם  אחר  פעם  חושפים  המדינה  מבקר  דוחות 
את מחדלי מערך הכשרות הקיים. לאזרחי ישראל 
בכשרות  המהפכה  יותר.  טובה  כשרות  מגיעה 
שאני מוביל תחזק את הרבנות הראשית לישראל, 
תביא להקמת גופי כשרות מקצועיים, תשפר את 
תייצר תחרות שתוזיל מחירים,  איכות הכשרות, 
כשרות  תאגידי  בין  לבחור  לעסקים  תאפשר 
שונים ותשפר את תנאי ההעסקה של המשגיחים. 
לציבור  אדירה  בשורה  תביא  הכשרות  מהפכת 

שומרי הכשרות בישראל", דברי השר.
השר כהנא ציין בפני הכתבים כי מדובר ביום 
את  לפעול  מוציא  הוא  היום  שכן  עבורו  גדול 
פירות העבודה של מספר שנים בהם עסק בתחום 
זה חקר וישב עם גופים שונים ובכללם הרבנות 

הראשית לישראל. 
מנכ"ל המשרד לשירותי דת מר שמעון )מוני( 
נוגעת  בכשרות  כהנא  "מהפכת  אמר:  מעתוק 
ביקורת,  דו"חות  רבות,  שנים  לאחר  לראשונה 
והמלצות של ועדות שונות שעסקו בנושא, סוף 
סוף בנקודות היסוד של המערך וזאת מתוך מטרה 
ברורה לחזק את הרבנות הראשית ולהעלות את 
יצירת  תוך  והכל  ישראל  במדינת  הכשרות  רמת 
השירות  רמת  העלאת  רוחבית,  סטנדרטיזציה 
החלטת  העברת  המחיה.  יוקר  והורדת  שניתן 
ההסדרים  מחוק  כחלק  בקרוב  בנושא  הממשלה 
של  מלא  לביצוע  ומשמעותי  ראשון  שלב  היא 
כהנא  השר  מוביל  אותה  בכשרות  המהפכה 
ונמשיך לפעול יחד עם כלל הגורמים הרלוונטיים 

ליישומה המלא בחודשים הקרובים".

מתקפה של הח"כים החרדים

הכנסת  חברי  תקפו  פרסומה  לאחר  מיד 
את  הדתית  ומהציונות  החרדיות  מהמפלגות 

אורי  ח"כ  כהנא.  השר  של  הכשרות  רפורמת 
רבניים  ולא  פרטיים  שגופים  "זה  אמר:  מקלב 
זה   - אחידים  סטנדרטים  פי  על  כשרות  יעניקו 
לא רפורמה אלא עקירת הכשרות. בניסיון להגיד 
'כשר אני' הם הופכים את עולם הכשרות למשהו 
ומסורתי. הניסיון  הלכתי  ולא  וכלכלי  טכני 
הפרטת  כמו  היא  הכשרות  עולם  את  להפריט 
סטנדרטים.  לפי  והבריאות  המשפט  מערכת 
רמיסת  זה  לגמרי.  הכשרות  את  לבטל  ובעצם 

הכשרות מבלי שום דבר הלכתי מאחוריהם".
כדי  הכל  נעשה  "אנו  מקלב:  ח"כ  לדברי 
רוצים  שאינם  הכשרות  צרכני  שהם  שאנשים 
מדובר  כי  ידעו  ממש  בה  שאין  מזויפת  כשרות 
אין   - עיניים  ואחיזת  הציבור  בעיני  חול  בזריית 

כשרות ללא הרבנות וההלכה המסורה".
גם ח"כ יעקב אשר הגיב ל'רפורמת הכשרות' 
לא  אחמר,  אל  חאן  "לא  כהנא:  מתן  השר  של 
כהנא  מתן  למובטלים,  חל"ת  לא  נתב"ג,  מחדל 
של  ביותר  והדחוף  הבוער  האתגר  את  מצא 
מדינת ישראל: חיסול הרבנות הראשית שנוסדה 
הציונות  אבות  המזרחי,  הפועל  תנועת  ידי  על 
מי  שמעוללים  ממה  בקברם  מתהפכים  הדתית 
שמתיימרים להיות ממשיכי דרכם. את הקופון על 
הראשית  לרבנות  עושה  שכהנא  החיסול  מכירת 
יגזרו כמה יזמים ותאגידים כלכליים, שווה יהיה 
"הנפלאה"  ליוזמה  בינם  הקשר  טיב  את  לבדוק 

של השר כהנא".
יו"ר סיעת ש"ס בכנסת ח"כ מיכאל מלכיאלי 
מתחרים  כהנא  את  "בנט  ואמר:  הוא  אף  הגיב 
ביניהם מי יהיה חתום בספרי ההיסטוריה על הרס 
היהודים.  במדינת  הכשרות  מערך  של  וחורבן 
פתיחת הבזאר של גופים בעלי אינטרסים עסקיים 
שיעניקו כשרות, תגרום לכאוס ואנרכיה בתחום".

הדתית(  )הציונות  וולדיגר  מיכל  ח"כ  גם 
"מצער  כהנא:  של  הכשרות  רפורמת  את  תקפה 
שלה;  הערכים  נגד  פועל  הדתית  הציונות  שבן 
המשפט.  בתי  את  לבטל  חושב  לא  אחד  אף 
הרבנות הראשית לישראל היא הסמכות הרוחנית 
לציבור  הכשרות  קריטריוני  לקביעת  העליונה 
כל  חסרת  היא  זה  מסוג  רפורמה  בישראל. 
הכשרות  רמת  את  לדרדר  ועלולה  ממלכתיות 

בישראל דרמטית".
לדברי ח"כ וולדיגר: "כשם שתפקידו של שר 
המשפטים הוא לחזק את מערכת המשפט וגם אם 
יש בה מחדלים הוא אינו מבטל את בתי המשפט 
כך  המערך,  את  שישפרו  לתהליכים  דואג  אלא 
תפקידו של השר לשירותי דת לחזק את מערכת 
לנהל  המדינה  מטעם  המוסמך  הגורם  ואת  הדת 
את שירותי הדת - הרבנות הראשית לישראל. אם 
באמת יש כוונה לשפר את מערך הכשרות, כבר 
היום, בתוך הרבנות ישנם מודלים שהוכיחו את 
עצמם. הבולט שבהם מודל הכשרות של הרבנות 
פתח תקווה שהצליחה לשמור על זכויותיהם של 
המשגיחים ולהעלות את הרף של הכשרות בעיר. 
הדתית  הציונות  בן  הוא  כי  שטוען  שמי  "מצער 
פועל כנגד ערכיה וכנגד מי שהקים את הרבנות 

הראשית הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל".

הרפורמה של שר הדתות מתן כהנא עשויה לשלול מהרבנות הראשית את האישור להעניק תעודות כשרות למסעדות ובתי עסק  הרפורמה 
החדשה כוללת משגיחות כשרות, מתן כשרות למסעדות שפתוחות בשבת במידה ושלושה רבני ערים יאשרו זאת ומי שיהיו אחראיים על 

ההשגחה והפיקוח יהיו ארגונים פרטיים כאשר כל ארגון ימנה לעצמו רב המוסכם על הרבנות  ח"כ מקלב: "זה שגופים פרטיים ולא רבניים 
יעניקו כשרות על פי סטנדרטים אחידים - זה לא רפורמה אלא עקירת הכשרות"  ח"כ מיכל וולדיגר: "מצער שמי שטוען כי הוא בן הציונות 

הדתית פועל כנגד ערכיה וכנגד מי שהקים את הרבנות הראשית הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל"

לא ייאמן: שלושה רבנים בעלי כושר רב עיר יוכלו להעניק כשרות גם למסעדה שפתוחה בשבת
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אל-חיג'ה  ד'ו  חודש  של  העשירי  מהיום  החל 
למשך  המוסלמי(,  השנה  בלוח  האחרון  )החודש 
'חג  את  לציין  המוסלמים  נוהגים  ימים,  ארבעה 
הקרבן', המכונה גם עיד אל-אדחא, והמוכר לציבור 
החרדי בדרך כלל כתוצאה מצמצום קווי התחבורה 
ומערמות מצטברות  נהגים  הציבורית מפאת העדר 

של סחורה שעומדת בסופרמרקטים ופורק אין לה.
ומה עניין לנו וליום אידם? ובכן, כאשר הממשלה 
נשענת על מפלגה וחצי מגזריות, מסתבר שיש לימי 
החג משקל של ממש ומקום של כבוד, ואין המדובר 
שלא  הערביות  הסיעות  מול  שהושגה  בהבנה  רק 
או  רגישים  נושאים  אלו  בימים  להצבעה  להעלות 
מלאה,  נוכחות  וידרשו  פיליבסטר  שיגררו  חוקים 
כדי שלא להפריע את מנוחת החג של מנסור עבאס 
מבקשת  הבוטה  להתעלמות  מביך  בניגוד  ושות', 
לקיים  שלא  החרדית  הנציגות 

דיונים בצום י"ז בתמוז, למשל.
הוא  באמת,  המקומם  הסיפור 
פלסטינים  רבבות  של  כניסתם 
לחגיגות עם המשפחה המורחבת 
בישראל, כל זאת בזמן שהמדינה 
של  ומאיים  רביעי  גל  חווה 
לזעוק  שידעו  אלו  אותם  קורונה. 
נתב"ג  בסגירת  הכישלון  על 
ניצלה  שלא  הממשלה  על  וזעמו 
ישראל  של  הייחודי  מצבה  את 
כ'מדינת אי', הם אלו שלא מונעים 
כעת הדבקה פוטנציאלית המונית, 

הן דרך האוויר והן דרך היבשה.
וזה עוד כלום לעומת התוכניות 
לקראת החגים. וזאת חשוב לדעת, 
הרשמיים  לתדרוכים  בניגוד  כי 
היוצאים מצמרת משרד הבריאות, 
להטיל  תוכנית  שום  אין  ולפיהם 
מחפשים  ו"אנחנו  באופק,  סגר 
הנגיף",  לצד  לחיות  איך  ללמוד 
השבוע  שקיימתי  שבשיחה  הרי 
המעדיף  במשרד,  מאוד  בכיר  עם 
להיחשף  שלא  מובנות  מסיבות 
בשמו, עולה כי יש בהחלט כוונה 
כולל  סגר  של  למצב  להתקדם 
דווקא  לאו  החגים,  בתקופת 
לשומרי  התנכלות  של  משיקולים 
כלכליים  מטעמים  כמו  המסורת, 

גרידא.
לא  זה  הזו, אבל  פורח בתקופה  "נכון שהמסחר 
יעשו את הקניות שבוע קודם.  ישתנה מהותית אם 
מצד שני, המשק גם כך לא פועל במלואו בתקופה 
הוא  תשרי",  בחגי  יותר  זול  יהיה  סגר  ולכן  הזו, 
מסביר, "אין צורך להתייחס ברצינות להבטחות של 
יודעים  אנחנו  האמת  ברגע  בעניין.  הפוליטיקאים 
לשכנע אותם לקבל את ההחלטות הנכונות, גם אם 
אינן פופולאריות", הוא מוסיף. לתשומת לב נציגינו 
כקרבן  שוב  יסומן  החרדי  שהציבור  לפני  בכנסת, 

להימלט  ישכילו  שלא  אלו  הפחות  ולכל  התורן, 
לאומן.

הכל בידי שמים
בשעות הבוקר המאוחרות של יום חמישי, אחרי 
לילה ארוך שכלל פיליבסטר זועם בהובלת הנציגות 
סיימה  הדיינים,  חוק  את  לטרפד  במטרה  החרדית, 
שהגישה  הסתייגויות  עשרות  על  להצביע  הכנסת 
נותרה  זו.  אחר  בזו  אותן  ולדחות  האופוזיציה 
לאישור  ההצבעה  ואחרונה,  אחת  הצבעה  רק 
נציגי  בין  הפער  וסופית.  שלישית  בקריאה  החוק 
הקואליציה והאופוזיציה עמד על שניים – חמישים 

ושלושה בעד, חמישים ואחד נגד.
האופטימיים  את  גם  הדהים  התוצאות  לוח  אבל 
חלקם  וש"ס,  התורה  יהדות  שבנציגי  המושבעים 
לוודא  עצמם  את  צבטו  ואף  עיניהם  את  שפשפו 
מעת  שנהוג  כפי  עמוקה,  בשינה  שקועים  שאינם 
הלוח  הזה.  מהסוג  ארוכות  מליאה  בישיבות  לעת 
 ,52:52  – צפויה  ובלתי  שוויונית  תוצאה  הראה 
לאמור, החוק לא זכה לרוב הנדרש ולא עבר. בבת 
השמחה  וקריאות  הכפיים  מחיאות  רעמו  אחת 
ננזפה  אף  רגב  מירי  לשעבר  והשרה  הח"כים  של 

בפומבי.
הנס:  מקור  הובן  כבר  מכן  לאחר  אחדות  שניות 
יו"ר הכנסת בכבודו ובעצמו, חבר הכנסת מיקי לוי 
מ'יש עתיד', לחץ בטעות על כפתור הנגד והפיל את 
החוק שכה טרח לקדם במליאה. לוי ניסה לתקן את 
קצרה  משפטית  התייעצות  לאחר  אולם  הצבעתו, 
שטען  מי  )היה  אפשרי  אינו  הדבר  כי  לו  הובהר 
בבדיחות הדעת, כי אם ניתן לתקן הצבעה למפרע, 
מקרב  נכבד  לאחוז  גם  זאת  לאפשר  הראוי  מן 

מצביעי 'ימינה'...(
ההישג  מלבד  החגיגות,  גודל  את  להבין  כדי 
הדרמטי בו בפעם השנייה בתוך חודש מאז הקמתה, 
מובכת הקואליציה בפומבי – וזה בתנאי שלא נכלול 

כמו  פומביות,  חצי  מבוכות  ברשימה 
הסרת חוק אי ההפללה 
קנאביס,  למחזיקי 
שהובהר  לאחר 
מועצת  כי  לממשלה 
חכמי השורא רואה את 
ואף  בחומרה  העניין 
רע"מ  לנציגי  הורתה 
עתה,  לעת  לו  להתנגד 
הולם  לתעריף  בכפוף 
שינוי  את  שיאפשר 
צריך   – בעתיד  הדעה 
לנבכי  תחילה  לצלול 
ולהבין  המוצע  החוק 

את הבשורה.

מאבק שוויוני
של  להרכבה  המתייחס  המקורי,  הדיינים  חוק 
הועדה למינוי דיינים, קובע כי היא תמנה אחד עשר 
דיינים,  שני  הראשיים,  הרבנים  שני  ובהם  חברים, 
שני נציגים מלשכת עורכי הדין )גבר ואישה(, שני 
שרים, שני חברי כנסת שייבחרו בבחירות חשאיות 
די  היום,  עד  רבנית אחת. למעשה,  וטוענת  בכנסת 
הפוליטיים  הנציגים  מארבעת  ששניים  בכך  היה 
הרבנים  עם  וביחד  החרדית,  העמדה  את  גיבו 
והדיינים נוצר רוב חרדי של שישה חברים בועדה, 
יראי  דיינים  של  ראויים  מינויים  שהבטיח  מה 
שמים, וחסם את האפשרות למינויים 'פלורליסטים' 

למיניהם, כולל רבני צהר.
אליה וקוץ בה: החוק הישן דרש שוויון, כך ששרי 
חברי  גם  וכך  ואישה  גבר  יהיו  בוועדה  הממשלה 
הכנסת, בנוסף, קובע החוק כי שר הדתות יהיה אחד 
משני השרים והוא אף מכהן כיו"ר הועדה. כזכור, 
לבחירתה  שקד  עוקף  דיל  הוביל  הקודמת  בכנסת 
כשהיא  הועדה,  כחברת  מיכאלי  מרב  השרה  של 
הכנסת  חברי  מבין  הנשית  המשבצת  את  ממלאת 
ומחויבת במידת מה )למרות ההכחשות( לשולחיה 

מהמפלגות החרדיות.
להיות  בעצמו  שחפץ  אלקין,  השר  של  ביוזמתו 
שחבר  משום  ממנו  נמנע  הדבר  אך  בוועדה,  חבר 
מפלגת 'ימינה', שר הדתות מתן כהנא, ממלא כבר 
נועד  הממשלה,  נציג  של  הגברית  המשבצת  את 
החוק החדש בגרסתו הראשונית לאפשר לממשלה 
לבחור שני גברים לתפקיד, ובמקרה כזה, להכריח 
את הכנסת לייצר שוויון באמצעות בחירתן של שתי 

חברות כנסת לועדה.
של  המקורית  בגרסה  חריפות  נאבקו  החרדים 
בכך  אותם  מפלה  הוא  שלטענתם  משום  החוק, 
הגברים  הכנסת  מחברי  מלכתחילה  שנמנעת 
לא  כזה  חוק  כי  גם  נטען  כלל.  להיבחר  האפשרות 
יעמוד במבחן החוקתי של בג"ץ, ובמקביל הוגשו 

קרבן עולה ויורד

בניגוד לתדרוכים הרשמיים 
היוצאים מצמרת משרד 
הבריאות, ולפיהם אין שום 
תוכנית להטיל סגר באופק, 
ו"אנחנו מחפשים ללמוד 
איך לחיות לצד הנגיף", הרי 
שבשיחה שקיימתי השבוע עם 
בכיר מאוד במשרד, המעדיף 
מסיבות מובנות שלא להיחשף 
בשמו, עולה כי יש בהחלט כוונה 
להתקדם למצב של סגר כולל 
בתקופת החגים, לאו דווקא 
משיקולים של התנכלות לשומרי 
המסורת, כמו מטעמים כלכליים 
גרידא

על סדר היום

בידי שמים, 
יו"ר הכנסת 
ח"כ מיקי לוי | 
צילום: דוברות 
הכנסת

אבי גרינצייג
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זמן  למשוך  במטרה  בועדה,  הסתייגויות  אלפי 
ולטרפד את החקיקה. 

אתגר  עם  להתמודד  צריך  שהוא  הבין  אלקין 
מורכב, והציע מעין פשרה – החוק המעודכן ירחיב 
מלבד  כאשר  חברים,  עשר  לשלושה  הועדה  את 
נוסף  שר  יתווסף  והמכובדת,  המקורית  הרשימה 
ביטון(  שאשא  יפעת  השרה   – לתפקיד  )המיועדת 
תוכל  כזה,  דברים  במצב  נוספת.  רבנית  וטוענת 
ויישמר  ושרה,  שרים  שני  לועדה  למנות  הממשלה 
השוויון המיוחל. בנוסף, נכלל סעיף המאפשר לשר 
הדתות להחליף את הטוענת הרבנית החברה בועדה, 
הנוכחית,  הטוענת  של  הדחתה  את  לאפשר  כדי 
יעקב  הקודם  השר  ידי  על  שנים  לשלוש  שמונתה 

אביטן מש"ס.
מהטעם  המחודשת  בחקיקה  גם  נאבקו  החרדים 
להדיח  והאפשרות  הועדה  הרחבת  הפשוט: 
פרסונלית את הטוענת הרבנית, יעמידו את ארבעת 
במיעוט  והדיינים(  )הרבנים  החרדים  הנציגים 
בכנסת  החשאיות  שהבחירות  בהנחה  גם  מבוטל. 
בשתי  ולזכות  כלשהו  דיל  לרקום  להם  יאפשרו 
בידיים  עדיין  נתון  הרוב  יהיה  נוספות,  משבצות 
קריסתו  צהר.  דייני  למינוי  שיובילו  'פלורליסטיות' 
מרווח  עתה  לעת  אפשרה  החוק,  של  המפתיעה 

נשימה לנציגות החרדית, אך לא לזמן רב.

מתחילים מהתחלה
לחדד  כדאי  הנוכחי,  המצב  את  שנבחן  לפני 
דד- קיים  חוק  פי  על  פרטים חשובים: האחד,  שני 
מסתיים  והוא  בכנסת,  הוועדה  להקמת  אחרון  ליין 
בשבועיים הקרובים. השני, למעשה, הוועדה למינוי 
דיינים בהרכבה הקודם כבר מינתה די והותר דיינים 
כדי לאייש את כל התקנים הרלוונטיים, ואף ערכה 

מספר מינויים על חשבון העתיד.
אם כן, מדוע בכל זאת מתנהל מאבק דמים שכזה 
על ועדה שכלל אינה רלוונטית? התשובה, כמובן, 
טמונה בגוף השאלה. במידה והמאבק הקואליציוני 
מינוי  את  לאפשר  בכדי  אזי,  יצליח,  החוק  לשינוי 
איווט  המריצות  חובב  האוצר  שר  צפוי  צהר,  דייני 
ליברמן לאשר תקצוב של תקנים נוספים )ומיותרים( 
הדין  לבתי  ה'פלורליזם'  את  להחדיר  בכדי  ולו 
ולא  תיכשל  מובן מאליו שאם החקיקה  הרבניים... 
יושג רוב קואליציוני בוועדה, אזי נשמע שהמאבק 

מיותר בכלל ואין כל תקן פנוי למינוי דיינים.
הפצעים,  ליקוק  של  ארוך  שבוע  סוף  אחרי 
תקנון  פי  על  לוותר.  שלא  הקואליציה  החליטה 
לא  במליאה  שנפלה  פרטית  חוק  הצעת  הכנסת, 

חוק  הצעת  אולם  שנה,  חצי  במשך  שוב  תעלה 
ממשלתית שנפלה – ניתן להעלותה מחדש במהרה, 
חקיקה.  לענייני  השרים  בוועדת  אישור  לאחר 
על  שני  יום  בבוקר  השרים  ועדת  החליטה  לפיכך, 

אישור החוק מחדש.
הנציגות החרדית, שהבינה כבר בתשעה באב לאן 
נושבת הרוח, מיהרה להתריע כי על פי חוק, כאשר 
 – חדשה  חוק  הצעת  להגיש  מעוניינת  הממשלה 
עליה להפיץ תזכיר של החוק ולאפשר עשרים ואחד 
מצדו  אלקין  בו.  לדון  עניין  לבעלי  מרווח  של  יום 
בפי  )שזכה  מחוכם  ובטריק  מהמגבלה,  נבהל  לא 
נציגינו להגדרה 'מלוכלך'( הודיע שהוא מגיש שוב 
את הצעת החוק המקורית )ולא זו שתוקנה בוועדה(, 
אין  ולפיכך  חדשה  חוק  בהצעת  מדובר  שאין  כך 
צורך להמתין שוב עשרים ואחד יום. אף שידוע לכל 
להצעה  יתוקן בהתאם  הוא  לוועדה  החוק  שבהגיע 

המעודכנת שהופלה במליאת הכנסת. 
הכנסת  למליאת  לשוב  החוק  צפוי  כעת, 
ולוועדותיה, לדיון מחודש מתחילת התהליך. האם 
 – אותו  ולטרפד  שוב  להפתיע  האופוזיציה  תצליח 

בידי אדם או בידי שמים? ימים יגידו...

מלקקים גלידה
הקואליציה  הובכה  כאמור,  הדיינים,  חוק  מלבד 
חקיקות  על  לוותר  נאלצה  כאשר  ברביעי,  כבר 
האזרחות  שלילת  לחוק  להתנגד  ובמקביל,  שונות, 
מתברר  האופוזיציה.  ידי  על  טרור שהוצע  מתומכי 
מקבלים  התורה,  חכמי  מועצת  על  שכשמוותרים 
השורא,  חכמי  מועצת  את  כמובן(  )להבדיל, 
המפלגות  את  שמלווה  התורה  לדעת  בניגוד  ושם, 
אקטיבית  פוליטית  בקבוצה  מדובר  החרדיות, 
חוק  בכל  כמעט  ודעה  עניין  לה  שיש  כזו  במיוחד, 
להוציא  וניתן  במידה  בפרט  הפרק,  על  העומד 

תמורתו איזה תגמול.
האידיאלית  העמדה  את  הפנימו  ברע"מ  ככלל, 
באופן  כלומר  בלי,  ולהרגיש  עם  להיות  עבורם, 
ההסכמים  על  שחתומה  במפלגה  מדובר  רשמי 
נאלצת  זאת,  לעומת  מעשי,  באופן  הקואליציוניים. 
הקואליציה לנהל מו"מ נפרד כמעט על כל חוק בעל 
ערך, וגם אז היא עשויה לקבל בתמורה רק שברירי 
איחוד  לחוק  השעה  בהוראת  שאירע  כפי  מפלגה, 
עד  ולפחות  כוחו,  סוד  את  הבין  עבאס  משפחות. 
שיעבור התקציב – אם וכאשר – הוא מתכוון להפיק 

את המירב מהסיטואציה.
מיותר לציין שהוא יכול להביע בינתיים כל דעה 
הקיצונית  הסקאלה  על  שוכנת  זו  אם  אף  שהיא, 

אל  את  "לכבוש  הניסיון  למשל  לאומית,  מבחינה 
אקצא" בתשעה באב. ובעצם, מה הפלא, בממשלה 
ברגל  יריה  שמהווה  נאום  נושא  שלה  החוץ  ששר 
הח"כים  יכולים  העולמית,  באנטישמיות  למאבק 

הערבים ללקק גלידה, רצוי מתוצרת בן אנד ג'ריס.

המחצית השניה
הקדנציה  מחצית  חלפה  כחודשיים  לפני  רק 
נערכות  כזכור  שם  המוניציפאליות,  ברשויות 
בחירות אחת לחמש שנים. אצל פוליטיקאים, בפרט 
של  השנייה  המחצית  מוקדשת  המקומית,  בזירה 

הקדנציה לשיפור עמדות לקראת המרוץ הבא.
ארוכה  שורה  להתעורר  החלו  כך 
בחיפה  מקומיים,  עימותים  של 
עציוני  דוד  העיר  ראש  סגן  זה  היה 
הכרמלית,  מהקואליציה  שפרש 
דווקא  זו  הייתה  שמש  בבית  ואילו 
שנפטרה  בלוך,  עליזה  העיר,  ראשת 
לדרך.  מנ"ד ממרבית חבריה  באבחת 
חברי  מנהלים  האחרונים  בשבועות 
)כמעט  ישראל  מאגודת  המועצה 
)כולם( מלחמת  ומדגל התורה  כולם( 
חורמה בעליזה, כשהם נעזרים בחברי 

המועצה מהליכוד ומהבית היהודי.
נכון לשעת כתיבת השורות, צפויים 
שלא  מועצה  ישיבת  לכנס  החברים 
החלטות  לקבל  במטרה  המניין,  מן 
העיר,  ראשת  של  לאלו  מנוגדות 
הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת 
גייסה מנהלת בית  בינתיים,  הקרובה. 
המשפטי  היועץ  את  לשעבר  הספר 
הנציגות  מנגד,  לצדה.  העירייה  של 
החרדית המקומית טיפסה עד למישור 
משרד  רכזת  את  והפעילה  הארצי 

הפנים.
גם בשאר הערים מתחילים לחשוב 
יש  בירושלים  הבאה.  הקדנציה  על 
של  מחודש  איחוד  כבר  שמתכנן  מי 
היו"ר  בראשות  התורה,  יהדות  פלגי 
ראה"ע  מ"מ  'דגל',  של  המקומי 

אליעזר ראוכברגר. בחיפה פועלים כמה גורמי כוח 
ראשת  את  שיחליף  מוסכם  מועמד  למצוא  בניסיון 
העיר עינת קליש רותם, בבית שמש ברור לכולם כי 
יוצב מועמד חרדי – בתקווה שהפעם הוא גם ינצח, 
היהודים  למלחמות  נערכים  ובביתר  באלעד  ואילו 

כמימים ימימה.
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מדוע בכל זאת מתנהל מאבק 
דמים שכזה על ועדה שכלל אינה 

רלוונטית? התשובה, כמובן, 
טמונה בגוף השאלה. במידה 
והמאבק הקואליציוני לשינוי 

החוק יצליח, אזי, בכדי לאפשר 
את מינוי דייני צהר, צפוי שר 
האוצר חובב המריצות איווט 

ליברמן לאשר תקצוב של תקנים 
נוספים )ומיותרים( ולו בכדי 

להחדיר את ה'פלורליזם' לבתי 
הדין הרבניים... מובן מאליו שאם 

החקיקה תיכשל ולא יושג רוב 
קואליציוני בועדה, אזי נשמע 

שהמאבק מיותר בכלל ואין כל 
תקן פנוי למינוי דיינים



י"ב אב תשפ"א 282821/7/21 בני ברק

"לאור קריאת הרבנים זיהינו עליה חדה במתחסנים" 

בחורי הישיבה הותקפו בכפר עראבה 
סמוך לקבר רבי חנינא בן דוסא

מאת: יחיאל חן

האחרונים  בשבועות  שעולה  התחלואה 
התורה,  גדולי  קריאת  הוכפלה,  אף  והשבוע 
יובאו עוד חיסונים לישראל  והעובדה שבקרוב 
הלקוחות  ציבור  את  מביאה  פייזר,  מחברת 
ולהתחסן  להגיע  התחסנו  שטרם  במאוחדת 
ולמנוע  בריאותם  על  לשמור  מטרה  מתוך 

תחלואה בס”ד.
עליה  מזהים בשבועות האחרונים  במאוחדת 
משמעותית בקצב התחסנות הנוער בגילאי -12
אנשי  והמלצת  התורה  גדולי  קריאת  לאחר   ,16

המקצוע, להגיע ולהתחסן.
בנוסף הודיעה מאוחדת כי קבלת מנת חיסון 
ומדוכאי   איברים  למושתלי  תתאפשר  שלישית 
קריטריונים  פי  על  נוספים  חיסונית  מערכת 

שיקבעו בהקדם.
וטרם   12 גיל  שמעל  מי  לכל  קוראים  "אנו 
נגיף  נגד  ולהתחסן  בהקדם  להגיע  התחסן 
סמנכ"ל  מוסינזון  דוד  ד”ר  אומר  הקורונה", 

רפואה במאוחדת.
ד”ר מוסינזון מציין כי "ישנן הנחיות חדשות 
מדובר  חיסון.  למדוכאי  שלישי  חיסון  לעשות 
שפוגעות  מחלות  ממגוון  שסובלים  בחולים 

במערכת החיסון, מושתלים ועוד".
אגף  ומנהלת  ראשית  אחות  קושא  מלי  גב' 
הסיעוד במאוחדת: "מאוחדת ערוכה עם פריסת 
עשרות מתחמי חיסון בכל רחבי הארץ להמשך 
מבצע החיסונים. מיד עם קבלת ההנחיה ממשרד 
הבריאות, חזרנו לחסן בני 12 ומעלה ובעצם כל 
 3 שחלפו  מחלימים  גם  כמו  התחסן  שטרם  מי 

מושתלי  גם  ומהיום  החלמתם  ממועד  חודשים 
איברים. כל אלו מוזמנים לקבוע תור ולהתחסן 
משפחתם  בריאות  בריאותם,  על  להגן  ובכך 

והחברה כולה".
חוסנו  שעבר  "בשבוע  מספרת:  קושא  הגב' 
 12,000 שחוסנו  קודם  שבוע  לעומת   18,000
עלייה  ראינו   .6,000 שלפניו  בשבוע  ואילו 
ללכת  קראו  אשר  הרבנים  קריאת  לאחר  חדה 
עלייה  האחרון  בשבוע  רואים  אנו  ולהתחסן. 
התפרצויות  למנוע  והדרך  בתחלואה  גדולה 
החיסונים  בביצוע  הוא  המגיפה  את  ולנצח 
כמות  סגורים.  במקומות  מסכות  ועטיית 
לעומת  מזערית  מחוסנים  שהיו  המאומתים 

ההיקפים של מתחסנים ברמה הלאומית.
החיסונים  מבצע  במסגרת  כי  יצוין  כך  בתוך 
מיוחד  מבצע  שעבר  בשבוע  מאוחדת  קיימה 
ניידת  הנוער באמצעות מרפאה  בני  להתחסנות 
גם רה"ע הרב אברהם  הגיע  בבני ברק. למקום 
להתחסן  הנוער  בני  את  שעודד  רובינשטיין 
לקריאתם  ולהישמע  הבריאות  משרד  כהוראת 
ורבנן גדולי ישראל. הרב רובינשטיין  של מרנן 
ניידות  היוזמה להפעיל  על  שיבח את מאוחדת 
חיסונים בנוסף ל-74 מתחמי החיסון שמפעילה 

מאוחדת בכל רחבי הארץ.

 מאת: יוסף טולידנו

ישיבה שהגיעו  קבוצת בחורי  בחסדי שמים, 
רבי  התנא  של  בקברו  עצמאי  באופן  להתפלל 
שבגליל,  עראבה  בכפר  זיע"א  דוסא  בן  חנינא 
מדרך  למעלה  לישועות  המסוגל  כמקום  הידוע 
נרגם  שרכבם  לאחר  בנס  משם  יצאו  הטבע, 

באבנים ע"י מקומיים.
במקום  לתפילה  הגיעו  הישיבה  תלמידי 
בשבועות  בני  חנינא  ארגון  של  לאחר הפרסום 
האחרונים על הסגולה המיוחדת במקום ולאחר 
על  למדו  הבחורים  האחרונה  השנה  שבחצי 
רבי חנינא בן דוסא בליקוטי מוהר"ן. הבחורים 
הגיעו כדי להתפלל לזכות לסיעתא דשמיא עבור 
למקום  במעבר  נמצא  אלו  שבימים  הישיבה 

חדש.
לאחר לימוד במקום ותפילה ממושכת במערת 
ההסעה  רכב  לכיוון  הבחורים  חזרו  הקבר, 
שקבוצת  לגלות  ונחרדו  למקום,  אותם  שהביא 
נערים מקומיים רגמה את הרכב באבנים וניפצה 
את השמשה האחורית לרסיסים. קבוצת הנערים 
שהשליכה אבנים על הרכב עוד הייתה בקרבת 
מקום. התושבים המקומיים בכפר הביטו במחזה 

ונראה היה כי הם אינם מתרגשים מהמחזה.
הדיווח  את  קיבלו  בני'  'חנינא  בארגון 
ששוהה  הארגון  מנציג  המסוכן,  האירוע  על 
רצוף  בקשר  העומדת  הארגון  בציון. הנהלת 
עם מפקדי המשטרה באזור דיווחה להם מידית 
ראשי  מבקשים  האירוע  בעקבות  המקרה.  על 
הארגון למסור לציבור כי המקום נמצא במקום 
סכנה וכי אסור להגיע למקום ללא תיאום מראש 
בשבועות  נמצא  צמודה. הארגון  אבטחה  וללא 
לאחר  הציון  שיפוץ  של  בעיצומו  האחרונים 
שבפרעות האחרונות צעירים מקומיים שרפו את 
לאפשר  להמשיך  פועלים  בארגון  הקד'.  הציון 

בביטחה  בציון  לתפילה  להגיע  הרחב  לציבור 
ופועלים להקים מערך הסעים מיוחד אשר יפעל 
של  צמוד  בליווי  באזור  מחניון  שטאלים  ע"י 
כוחות הביטחון המערך יחל לפעול מיד לאחר 
סיום השיפוץ. בארגון מבטיחים לפרסם לציבור 
את כל הפרטים על המערך המיוחד מיד לאחר 

סיום השיפוץ והתארגנות. 
כמידי ליל שישי, מתקיים מעמד לימוד מיוחד 
ותפילה ע"י מניין אברכים מטעם ארגון "חנינא 
בני". האברכים מגיעים למקום לאחר תיאום עם 

כוחות הביטחון ורק בליווי אבטחה צמודה.
בסיומו של האירוע, ביקש אחד מבני הישיבה 
שקברו  לציבור  למסור  רוצה  "אני  להבהיר: 
מי  ואכן  בפועלו  ידוע  דוסא  בן  חנינא  רבי  של 
לפני  גלויים.  ניסים  רואה  במקום  שמתפלל 
והתפללתי  התנא  של  בקברו  הייתי  כעשור 
לאחר  ללכת.  מסוגל  היה  שלא  קרוב  יהודי  על 
חזר  יהודי  אותו  הקדוש  התנא  בציון  התפילה 
ללכת. אבל חשוב ללכת רק בתיאום מראש ועם 
אבטחה צמודה. אני קורא לציבור: אנא הזהרו 
היחס  כי  אבטחה  וללא  תיאום  ללא  להגיע  לא 
נזק  עם  יצאנו  אנחנו  עוין.  להיות  עלול  בכפר 
לרכב אך ב"ה ללא נזק בגוף בפעם הבאה ניצור 
לשמירה  הדואגים  בני  חנינא  ארגון  עם  קשר 

ולליווי".

במהלך השבוע חוסנו למעלה מ-18 אלף  במאוחדת – המהווה עליה חדה ומשמעותית   ד”ר 
דוד מוסינזון סמנכ"ל רפואה במאוחדת: "ישנן הנחיות חדשות לעשות חיסון שלישי למדוכאי 

חיסון. מדובר בחולים שסובלים ממגוון מחלות שפוגעות במערכת החיסון, מושתלים ועוד

קבוצה של תלמידי ישיבה מביתר עילית הגיעו בליווי לציון התנא הקדוש, ונחרדו לגלות שהרכב נרגם 
באבנים  בארגון 'חנינא בני' המקיימים סדרי לימוד ותפילה מידי ליל שישי בחצות ודואגים לתחזוקה 

שוטפת של הציון מזהירים: אסור להגיע למקום ללא תיאום עם כוחות הביטחון וליווי צמוד

מאוחדת ממשיכה במבצע חיסוני הקורונה

 מתחם חיסונים של מאוחדת 

שמשת הרכב שנופצה

קרבה שנת 
השבע

מאת: יוסף טולידנו 

לרגל שנת השמיטה ועל מנת להיערך לקליטת 
חקלאים שיפעילו את המטעים שברשותם תחת 
רבני  התכנסו  השמיטה,  ועדת  שע"י  הדין  בית 
בית הדין הספרדי לענייני שמיטה ודנו בסוגיות 

המורכבות והמכריעות על שטחי החקלאות.
למצ 'המכון  שע"י  הארצית"  השמיטה  ־"ועדת 

וות התלויות בארץ' הוקם ונוסד בשנת תשס"א 
ע”י מרן הגר”ע יוסף זצ"ל אשר העמיד בראשו 
הגר”מ  הגאונים:  הרבנים  הדין  בית  חברי  את 
ולהבחל"ח הראשל"צ הגר"ש  זצוק"ל,  אשכנזי 
בש רווח.  והגרש"ז  שמעון  בן  הגר"ש  ־עמאר, 

מיטה זו נוסף הגר”מ בן שמעון שהצטרף השנה 
לוועדת השמיטה הארצית.

נו פירוט  ביתר  הועלתה  הדין  בית  שולחן  ־על 
ביותר  מוקדמת  שכניסתה  השמיטה  שנת  שאי 
־בהתאמה ללוח הלועזי, מה שאומר שבציר הע

נבים יכנס לתוך השמיטה והכנות רבות שרגילים 
לעשות  הנמנע  מן  יהיו  השמיטה  קודם  לעשות 
כיצד  הגאונים  הרבנים  דנו  כך  ועל  זו,  בשנה 

לנהוג בשנה מיוחדת זו.
ושיבחו  מאד  מרובה  התפעלות  הביעו  הרבנים 
את פעילותו עתירת ההישגים של הגרש"ז רווח, 
־במקצועיות ובידע אין סופי בנושא הלכות שמי

טה.
את  בי”ד  חברי  שאר  בפני  פרס  רווח  הגרש"ז 
התוכנית של אוצר בית דין וחברי בי”ד הרבנים 
המקצועית  פעילותו  את  מאד   שיבחו  הגאונים 

גם  ירידה לפרטים הקטנים  של המכון הכוללת 
מנת  על  וזאת  ההלכה  בשילוב  הפרקטי  בנושא 
להוציא את הדין שיהיה הלכה למעשה בצורה 

הכי ברורה ומפורטת שאפשר.
לקראת שנת השמיטה הוציא לאור ראש המכון 
למצוות התלויות בארץ הגאון רבי שניאור זלמן 
רווח שליט"א, ספרים העוסקים בדיני השמיטה 
ובהם "שביתת השדה" תוכו רצוף בעיון לת"ח 
־ועמלי תורה. הספר מתבסס על המהדורות הקו
האח השמיטה  שנות  במהלך  שנכתבו  ־דמות 

יוצא לאור עם הוספות מרובות  רונות אך כעת 
בכלי  מפוארת  לתורה  כיאה  מחודשת  ועריכה 

מפואר.
נכתב  אשר  הארץ”  "שבת  הספר  הו"ל  כן 
בהוראתו של מרן פאר הדור רבינו עובדיה יוסף 
שיעורים  מגידי  ולצורך  הצאן  לצעירי  זצוק"ל 

לציבור הרחב.
בנוסף, המכון הוציא לאור את חוברת ההדרכה 
נפלאה  ולצרכן לשנת השמיטה, חוברת  לגינות 
־לביאור ענייני השמיטה הפרקטיים בטיפול בגי

נה בשימוש בפירות הקדושים בקדושת שביעית 
־ועוד. חוברת מהודרת בצבע מלא ומלווה בתמו

נות להמחשה ולהכרת הדברים.
אשר  ההסכמים  אושרו  ביה"ד  מושב  במהלך 
שליחי בית הדין מחתימים את החקלאים ונדונו 

סוגיות הלכתיות אשר עלו מן השטח.
עם  מרובה  רוח  קורת  הביעו  שליט"א  הרבנים 
חקלאי  כל  כי  והבהירו  ההליכים  התקדמות 
שנוסף לאוצר בית הדין זהו דבר עצום שעל ידו 

תתרבה שמירת השמיטה באופן הכי מהודר.

לקראת שנת השמיטה התקיים מושב בי”ד מיוחד של רבני ביה”ד הספרדי "ועדת 
השמיטה הארצית" שע"י המכון למצוות התלויות בארץ ⋅ בית הדין נוסד בשנת 

תשס”א ע”י מרן הגר”ע יוסף זצ”ל ובראשו עומדים כיום הראשל”צ הגר”ש עמאר, 
הגר”ש בן שמעון, הגר”מ בן שמעון והגרש”ז רווח ⋅ הגרש”ז רווח פרס בפני שאר חברי 
בי”ד את התוכנית של אוצר בית דין, וחברי בית הדין שיבחו את פעילותו המקצועית של 

המכון למצוות התלויות בארץ

כינוס רבני ועדת השמיטה



 ⋅ 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...



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!



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

₪
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מכבי השלימה את היערכותה 
לקראת בין הזמנים

הישיבה החדשה 'אבני 
נזר' – הפתעת הרישום 

לשנת תשפ"ב
מאת: יחיאל חן

במכבי שירותי בריאות השלימו את היערכותם 
לקראת תקופת בין הזמנים וחופשת הקיץ, כאשר 
ברחבי  לחופשה  לצאת  עומדות  רבות  משפחות 
באזורים  ובטיולים  בדרכים  להימצא  או  הארץ 
המרכזים  כלל  הונחו  לכך  בהתאם  השונים. 
יידרשו  בו  הרפואיים של מכבי להיערך למקרה 
מאזורים  מכבי  לחברי  רפואי  שירות  להעניק 
אחרים, ורועננו הנהלים באשר לקבלת מטופלים 

באמצעות אישור חד פעמי ללא כרטיס מגנטי.
של  מלאה  פריסה  בריאות  שירותי  למכבי 

הארץ,  רחבי  בכל  רפואיים  מרכזים 
להמשיך  החברים  יוכלו  ומשכך 
הרפואה  שירותי  את  ולקבל 
ביותר  והמקצועיים  האיכותיים 
הניהולית  בשדרה  גם  מקום.  בכל 
מתאמי  ובקרב  מכבי  של  החרדית 
ההנחיות  רועננו  הקהילה  קשרי 
בין האזורים  ודרכי שיתוף הפעולה 
השונים הארץ, על מנת שחברי מכבי 
לו  המסור  השירות  את  לקבל  יוכלו 

הם נדרשים בכל מקום בו יהיו.
מקרה  בכל  כי  מדגישים  במכבי 
של בעיה רפואית ניתן לפנות למוקד 
לייעוץ מקצועי,  ללא הפסקה  מכבי 
ינחה  המסור  הרפואי  הצוות  כאשר 

באחד  הנדרש  השירות  לקבלת  החברים  את 
הצורך  ובמידת  הנופש,  באזור  מכבי  ממרפאות 

אף יופנו למוקדי מכבי השונים.
לדברי מנהל השיווק של מכבי למגזר החרדי, 
משה שלזינגר: "בנוסף לכל המרכזים הרפואיים 
החברים,  לשירות  העומדים  הארץ  ברחבי 
יוכלו  בכך  שיידרשו  והמטיילים  הנופשים 
להסתייע בשירותם המסור של השדרה הניהולית 
של  הקהילה  קשרי  מתאמי  ועשרות  החרדית 
מכבי הנמצאים בכל רחבי הארץ, מדרום לצפון. 
אנו ערוכים לספק את המענה האיכותי והמקצועי 

של מכבי בכל מקום ובכל שעה".

מאת: יוסף טולידנו 

הגדולות,  לישיבות  הרישום  תקופת  בתום 
גדולה  הצלחה  נרשמה  כי  בבירור  לומר  ניתן 
''אבני  החדשה  לישיבה  במיוחד  ומרשימה 
זמיר  הרב  הגאון  של  ובראשותו  מיסודו  נזר'' 
בלמדנותו  שמיה  פקע  שכבר  שליט''א,  כהן 
לצידו  והפוסקים.  הש''ס  בעומק  ושקדנותו 
שליט''א  הראל  משה  הרב  הגאון  פאר  יכהנו 
אשר  הרב  והגאון  התלמוד''  ''באר  מישיבת 
התלמוד''  ''נזר  מישיבות  שליט''א  חמוי 

ו''שבות יהודה'', שיהיו מראשי הישיבה.
זיאת  רחמים  הרב  הגאון  ישמש  כמשגיח 
משיבים  יוסף''.  ''אוהל  מישיבת  שליט''א 

ישמשו הגאון הרב יצחק מאיר סעדון שליט''א 
יהודה'',  ו''תורת  אליעזר''  ''זכרון  מישיבות 

והגאון הרב משה כתב מישיבת באר התלמוד.
ביקוש  נוצר  השנה,  נפתחה  שרק  לישיבה 
בחורים   300 מעל  אליה  ונרשמו  תקדים  חסר 
ראשי  כאשר  בארץ,  הקטנות  הישיבות  מטובי 
הישיבה החליטו לא לקבל יותר מ- 40 בחורים 
הגראי"ל  מרן  בזמנו  שייעץ  כפי  א',  לשיעור 
מטובי  בחורים  וכ-30  זצוק"ל,  שטיינמן 

הישיבות המובילות לקיבוץ.
עולם  בצמרת  כבר התמקם  הישיבה ששמה 
בשכונת  בעז"ה  תיפתח  הספרדיות,  הישיבות 
נשואות  הכל  כשעיני  בירושלים,  שלמה  רמת 

לחזות בהצלחתה בס"ד.

במהלך בין הזמנים ייצאו אלפי משפחות לחופשות וטיולים ברחבי הארץ, ובמכבי שירותי 
בריאות הנחו את כלל המרכזים הרפואיים בארץ להיערך בהתאם ורועננו הנהלים לקבלת 
מטופלים ללא כרטיס מגנטי ⋅  גם חברי השדרה הניהולית החרדית ועשרות מתאמי קשרי 

הקהילה ברחבי הארץ נערכו בהתאם ⋅ מנהל השיווק של מכבי למגזר החרדי ר' משה 
שלזינגר: "אנו ערוכים לספק את המענה האיכותי והמקצועי של מכבי בכל מקום ובכל שעה"

ראשי הישיבה החליטו לא לקבל יותר מ-40 בחורים לשיעור א', וכ-30 בחורים 
מטובי הישיבות המובילות לקיבוץ

בית מכבי

אצל מרן הגר"ש כהן ראשי הישיבה אצל מרן הגר"ח קנייבסקי

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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1. הכרת המסלול
חשוב לחקור ולהכיר היטב את המסלול אותו אנו מתכננים. כדאי לברר אצל חבר שעשה את המסלול או 

לברר ברשות שמורות הטבע והגנים.
יש לבדוק:

- אורך המסלול – וזאת בכדי לתכנן את הזמן כך שסיום המסלול יהיה לפני החשכה (קחו מקדם זמן לעיכוב 
לא צפויה)

- רמת החשיפה לשמש – האם יש מקומות מוצלים ומקומות לריענון לאורך המסלול.
- רמת הקושי בהליכה בכדי להתאים לגילאי המשתתפים ולעגלות.

אם המסלול כולל מים (מסלול רטוב) יש לוודא עומק המים ורמת הזרימה בעונה זו של השנה.

2. מה לוקחים איתנו?
- מים, מים ומים – במסלול של יום שלם יש לחשב 2 בקבוקים לאדם. רצוי לשאת את המים במנשא גב בכדי 

שהידיים ישארו פנויות ליציבות ולעזרה
- כובע שמש, קרם הגנה מפני מכת חום וכוויות

- נעליים סגורות שטוחות ונוחות, במסלול רטוב כדאי זוג נעליים/גרביים נוסף
- פלפון – לוודא שהוא בטעינה מלאה

- עזרה ראשונה בסיסית – פלסטרים, יוד ותחבושת – כדאי להוסיף סיכת ביטחון חוט ומחט.
- ביגוד קליל ונוח – חצאית רחבה 

- במידת הצורך – פנסים, רצוי פנס ראש בכדי שהידיים ישארו פנויות

3. כיצד מתנהגים?
יש לוודא שמישהו שאינו יצא לטיול יודע שיצאנו, לאן ולוח זמנים

אם יש במקום תחנה של רשות הטבע והגנים יש להרשם ולציין שעת תחילת המסלול ומספר המשתתפים.
יש להיצמד לסימון המסלול לפי דרגת הקושי שבחרנו.

אין להרים אבנים מחשש להימצאות רמשים תחתם.
אין לקטוף, לגעת או להכניס לפה צמחים ופירות מחשש להיותם רעילים.

יש לשמור על קשר עין עם כל חברי הקבוצה.

שלום לכל הנופשים
תקופה זו של החופש היא תקופה להנות ולטייל בארץ.

לראות ולבקר באתרים המספרים את ההיסטוריה של עמנו ומחברים אותנו לעבר. להנות מיפי הטבע,
ב"ה יש נקודות חן בארץ בהם רואים את נפלאות הבריאה מבחינת "מה רבו מעשיך ה' .

את הטיול יש לתכנן בקפידה בכדי שנהנה ונחזור בשלום. לפניכם כמה כללי בטיחות – כללי ברזל

חופשה בטוחה ומהנה

רשות הטבע והגנים - 3639*

צאו ותהנו מהמקומות היפים בארץ
צאו לשלום וחזרו בשלום

האגף לשירותים חברתיים

1. כל מקור של מים חייב להיות מגודר ומוגן כך שילד לא יוכל להתקרב למקור המים.
הסכנה הגדולה ביותר היא בריכה קטנה ביתית הנמצאת בחצר או במרפסת ונראית תמימה. ילד קטן (עד 
גיל שלוש) יכול לטבוע גם בגיגית ובגובה מים של 10 ס"מ. על כן יש לנעול את מקום הבריכה ועדיף לרוקן 

את המים בתום השימוש.
לא להעביר את המים לדלי גם דלי מהווה סכנה לטביעה. עלינו להבין שילד הוא ב"ה סקרן , הוא מרים גופו 

ומכופף את הראש לראות מה יש בדלי – הראש בד"כ כבד מהגוף ולכן הוא מושך את הילד למים שבדלי.

2. שמירה על קשר עין – הורה או אחראי מבוגר חייב להקפיד על  קשר עין ומרחק יד מהילד שבמים. אין 
הלב.  תשומת  את  הלוקחים  פלפונים  להרחיק  מומלץ  לכן  לשניה,  אפילו  להתרחק  ואין  העין  את  להסיר 

מספיקה שניה לאסון חלילה "מוטב לאבד רגע בחיים ולא לאבד חיים ברגע"

כשיוצאים לים יש לוודא שהחוף הינו חוף מוכרז ולוודא שיש מציל. חוף שאינו מוכרז עלול להיות   .3
מסוכן גם בשל מערבולות, סלעים ותנאי ים מסוכנים.

כדאי לוודא מה צבע הדגל בים ולהעדיף יום שבו מונף דגל לבן שזה אומר ים רגוע.

4. שעת יציאה לים. כדאי לצאת מוקדם בבוקר או אחה"צ , אגב, אחה"צ המים יותר חמימים ונעימים. בין 
השעות 10:00 בבוקר עד 17:00 אחה"צ לא מומלץ לשהות בים או בבריכה, אלו שעות שיש קרינה חזקה 

ומסוכנת.

5. יש להקפיד על אמצעי הגנה ממכת חום, כוויות או התייבשות. יש למרוח היטב ובנדיבות קרם הגנה 
המתאים לסוג העור. יש להקפיד על כיסוי ראש. לבעלי עור רגיש מומלץ על בגד ים עם שרוולים או חולצה 

מעל בגד הים.
לא מומלץ להיכנס לים עם חלוק – כשהחלוק רטוב הוא כבד מושך למטה ומקשה על התנועה.

6. יש להקפיד על שתיה מרובה, כדאי מידי פעם להוציא את הילדים מהמים בכדי לשתות.
עדיף לשתות מים קרים.

הורים יקרים
אחד התפקידים החשובים ביותר של ההורה הינו הדאגה לבריאות ולחיי הילדים.

הילדים הם פיקדון יקר בידינו ועלינו החובה לשמור על גופם ונפשם.
ימי הקיץ ובמיוחד ימי החופש צופנים בחובם סכנות אופייניות העלולות לגרום חלילה לתאונות.

תאונות אינן קורות הן נגרמות ועלינו ההורים להכיר את הגורמים ולהקטין
או להסיר אותם וכך לתכנן ולהתכונן לימי הקיץ.

אחת הסכנות הגדולות בימים אלו – סכנה הקשורה למים:
ים, בריכה. הסכנה היא גדולה כי היא עלולה להסתיים בטביעה לא עלינו ומוות תוך זמן קצר ביותר.

חופשה בטוחה ומהנה

חופשה נעימה ובטוחה לכולנו  
ההמלצות הן בתיאום ארגון "בטרם" למניעת הפגעות ילדים בתאונות בית וסביבה

האגף לשירותים חברתיים

לכן חשוב להקפיד על כללי הבטיחות – כללי ברזל

תושבים יקרים,
ציבוריים  עצים  לגיזום  מעוד  מבעוד  להערך  כדי 
שבסמיכות לבתים ומפריעים לפתיחת הסוכות כראוי, 
ולרישום  לאיתור  עירוניים  לסיורים  בנוסף  וזאת 

גיזום.  המצריכים  המקומות 

 106 העירוני  המוקד  את  לעדכן  נקראים  הנכם 
כך. על  פרטים  ולמסור 

שנוכל  כדי  העדכון.  על  מראש  לכם  מודים  אנו 
להתארגן היטב ובזמן לעבודות אלו, הנכם מתבקשים 
לעשות זאת בהקדם, ולא יאוחר מיום שישי , כ"א באב 

.)30/7/21( ה'תשפ"א 

בעקבות עבודות הגיזום הרבות לקראת שנת שמיטה, 
פניות שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל לא יטופלו.

אגף תשתיות ופיתוח
מחלקת גנים ונוף

073-3134005

360

חופשת בין הזמנים? שומרים על הקו!! 
'בשבתך בביתך'

עם כלים מיוחדים לבין הזמנים!!!

בס“ד

’קו החוזקות’
השלוחה

לחופשה נעימה!

תוכניות והרצאות
מיוחדות להורים 

+ שלוחה מיוחדת
לאימהות!

'בשבתך בביתך'

קטעי הדרכה
והכוונה
לעולים
לישיבות
הקדושות

'צידה לדרך'

שידורים חוזרים
למעמדי

'צידה לדרך' 
שהתקיימו בתאריכים:

• ט"ו תמוז
• כ"ז תמוז

• ב' אב

שלוחה:

9
שלוחה:

9
תת שלוחה 8

שלוחה:

8

ועוד עשרות תכנים מקצועיים ומעשירים
ב-8 מרחבים קוליים, מחכים לכם להאזנה בכל עת!

ועוד עשרות תכנים מקצועיים ומעשירים
ב-8 מרחבים קוליים, מחכים לכם להאזנה בכל עת!

המרחב הקולי המקצועי של עיריית בני ברק באמצעות 360

לסיוע במענה אנושי מקצועי, חייגו ל"מוקד החינוך" בני ברק 



י"ב אב תשפ"א 343421/7/21 בני ברק

תזכורת מחורבן בית המקדש הראשון

תזכורת מבית המקדש השני 
נמצאו מטבעות מתקופת 

מרד היהודים ברומאים

מאת: יוסף טולידנו

את  חשפו  דוד  בעיר  ארכיאולוגים  ממצאים 
שהבבלים  ירושלים  חומות  של  החסר  הקטע 
לפני  באב,  בתשעה  העיר  את  כשהחריבו  פגשו 

2600 שנה.
קטעים  מחבר  זה  ממצא  החוקרים,  לדברי 
נוספים של החומה, שנחשפו לפני עשרות שנים, 
ומשרטט לראשונה ברצף את קו ההגנה המזרחי 
לחומה  בסמוך  הבבלי.  החורבן  ערב  העיר  של 
התגלו ידיות כדים שהיו בשימוש ערב החורבן, 
בכתב  שם  נושאת  חותם  וטביעת  בבלי  חותם 

עברי קדום.
המתנהלות  ארכיאולוגיות  חפירות  במסגרת 
בגן הלאומי עיר דוד, התגלו שרידים של חומת 
בית  ימי   - הברזל  בתקופת  נבנתה  אשר  העיר 
להגן  כדי  יהודה,  בממלכת  הראשון  המקדש 
בגן  מתנהלות  החפירות  ממזרח.  ירושלים  על 
הלאומי עיר דוד מטעם רשות העתיקות, כחלק 

מפיתוח הגן הלאומי.
לדברי מנהלי החפירה ד"ר פיליפ ווקוסבוביץ 
ג'ו  וד"ר  הקדומה  ירושלים  לחקר  מהמרכז 
העתיקות:  רשות  מטעם  כלף  ואורטל  עוזיאל 
מספר  מפני  ירושלים  על  הגנו  העיר  "חומות 

עד  יהודה,  מלכי  מתקפות במהלך שלטונם של 
החומות  את  לפרוץ  שהצליחו  הבבלים  להגעת 
ניתן  ההריסות  שרידי  את  העיר.  את  ולכבוש 
שחשפו  הארכיאולוגיות,  בחפירות  לראות 
כולל  לחורבן,  רבות  עדויות  השנים  במהלך 
לא  זאת,  עם  תכולתם.  כל  על  שנשרפו  מבנים 
הכל נהרס, וחלקים של החומות, שעמדו והגנו 
נותרו  ויותר,  שנים  עשרות  לאורך  העיר  על 

עומדים עד עצם היום הזה".
הקטע החדש שנחשף מחבר בין שני קטעים 
שנחפרו בעבר במדרון המזרחי. בשנות השישים 
קניון  קת'לין  הבריטית  הארכיאולוגית  חשפה 
המדרון,  של  הצפוני  בחלקו  החומה  של  קטע 

ותארכה אותו לימי ממלכת יהודה. כעשור לאחר 
ארוך  קטע  שילה  יגאל  הארכיאולוג  חשף  מכן, 
של החומה, בחפירות שקיים בחלק הדרומי של 
הגורסות  טענות,  עלו  השנים  במשך  המדרון. 
אין  השרידים,  של  המרשים  אופיים  למרות  כי 
חשיפתו  עם  חומה.  שרידי  אלו  בקירות  לראות 
של הקטע החדש שמחבר בין התגליות מהעבר, 
נראה כי הוויכוח הוכרע, וכי מדובר באופן חד 
משמעי בחומה המזרחית של ירושלים הקדומה.
שחזור קטעים שפורקו בעבר במהלך חפירות 
אחרי  לעקוב  מאפשר  ה-20,  המאה  בתחילת 
ששרדה  החומה  של  נוספים  מטרים   30 כמעט 
לגובה של 2.5 מטרים ולרוחב של עד 5 מטרים. 

בספר מלכים ב', כ"ה, מופיע תיאור כיבוש העיר 
ְתצּו֙  יב ָנֽ ם ָסִב֑ ת ְירּוָׁשַלִ֖ על ידי הבבלים: "ְוֶאת־חוֹמֹ֥
ים" )מלכים ב', כה,  ר ַרב־ַטָּבִחֽ ים ֲאֶׁש֖ יל ַּכְׂשִּד֔ ָּכל־ֵח֣

י'(. 
נראה כי דווקא את הצד המזרחי של החומה 
יתכן בשל תלילותו  לא הצליחו הבבלים לנתץ, 
דוד,  עיר  של  המזרחי  המדרון  של  החדה 
המשתפל אל עבר הקדרון בזווית של 30 מעלות. 
לראות במבנה  ניתן  והחורבן  את ממצאי ההרס 
עונות  במהלך  ונחשף  לחומה  בצמוד  שעמד 
החפירה הקודמות: בתוך המבנה התגלו שורות 
של קנקני אגירה, שנשברו בתוך הריסות המבנה 
הקנקנים  ידיות  על  וקרס.  נשרף  הוא  כאשר 
שושנה,  בצורת  "רוזטה"  טביעות  מופיעות 

המזוהות עם סוף תקופת ממלכת יהודה.
בסמוך לחומה נחשף חותם טביעה בבלי עשוי 
סמלים  מול  הניצבת  דמות  תיאור  ועליו  אבן 
מסוגננים של דמויות מהתקופה הבבלית מרדוך 
ונבו. לא הרחק ממקום מציאת החותם, התגלתה 
גם בולה )טביעת חותם עשויה חימר( של איש 

יהודאי בשם "צפנ".
ממצאי החפירה עתידים להיות מוצגים בכנס 
רשות העתיקות "חידושים לחקר הארכיאולוגיה 
אוקטובר  בחודש  וסביבתה"  ירושלים  של 

הקרוב. 

נחשף הקטע החסר של חומות ירושלים שהבבלים פגשו כשהחריבו את העיר בתשעה באב, לפני 2600 שנה 
⋅ מנהלי החפירה: "חומות העיר הגנו על ירושלים מפני מספר מתקפות במהלך שלטונם של מלכי יהודה, עד 

להגעת הבבלים שהצליחו לפרוץ את החומות ולכבוש את העיר"

לראשונה, יוכלו המבקרים במנהרות הכותל לצפות באחד המבנים הציבוריים המפוארים ביותר שהתגלו 
בירושלים מתקופת ביהמ"ק השני    הרב מרדכי סולי אליאב, מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי: "המבקרים 
יראו ממצאים מרתקים ויפסעו לראשונה לכל אורך המסלול על שרידי ימי הבית השני וייחשפו למורכבות חיי 

היהודים בירושלים בין התקופה החשמונאית לתקופה הרומית, והמשמעות שלהם עד ימינו"

זו החומה שפגשו הבבלים כאשר צרו על ירושלים והחריבו את ביהמ"ק הראשון

האולמות המפוארים ששימשו את המכובדים בעלייתם לבית המקדש

מנהלי החפירה יושבים על שרידי החומה ידית קנקן ועליה טביעת רוזטה 

המסלול החדש במנהרות הכותל שייפתח למבקרים 

 שרידי המבנה המפואר מלפני 2000 שנה )צילומים: יניב ברמן, רשות העתיקות( 

מאת: יוסף טולידנו 

ורשות  המערבי  הכותל  למורשת  הקרן 
לראשונה  לציבור  חושפות  העתיקות 
המבנים  מאחד  ומרשימים  חדשים  חלקים 
שהתגלו  ביותר  המפוארים  הציבוריים 
שני.  המקדש  בית  תקופת  של  מירושלים 
החשיפה – תוצר של חפירה ארכיאולוגית 
במנהרות  האחרונות  בשנים  שהתנהלה 
ממסלול  כחלק  למבקרים  תוצג  הכותל, 
אלול  חודש  ראש  לקראת  שייפתח  חדש 

וימי הסליחות.
לקשת  ממערב  שנחשף  מהמבנה,  חלק 
במאה  ותועד  התגלה  הבית,  ולהר  וילסון 
ה-19 על ידי צ'ארלס וורן, ועל ידי חופרים 
בחפירה  ה-20.  המאה  במהלך  שונים 
ידוע  וכיום  חשיפתו,  הושלמה  הנוכחית 
מפוארים  אולמות  שני  כולל  שהוא 
קירות  משוכללת.  מזרקה  וביניהם  זהים, 
בכרכוב  עוטרו  המזרקה  וקיר  האולמות 
)עמודים  פילסטרים  ניצבים  עליו  מעוצב, 
כותרות  הנושאים  שטוחים(,  אחוזים 
לבנייה  אופייני  המבנה  עיטור  קורינתיות. 

המפוארת של ימי הבית השני. 
הקרן  מנכ"ל  אליאב,  סולי  מרדכי  הרב 
למורשת הכותל המערבי: "מרגש לחשוף 
בימים  מבנה כה מפואר מימי הבית השני 
של  חורבנה  את  מבכים  אנו  בהם  אלו 

אלו  חדרים  לבניינה.  ומתפללים  ירושלים 
הינם חלק ממסלול חדש במנהרות הכותל 
ממצאים  יראו  המבקרים  בו  המערבי 
אורך  לכל  לראשונה  ויפסעו  מרתקים 
המסלול על שרידי ימי הבית השני וייחשפו 
בין  בירושלים  היהודים  חיי  למורכבות 
הרומית,  לתקופה  החשמונאית  התקופה 

והמשמעות שלהם עד ימינו".
וקסלר-בדולח,  שלומית  ד"ר  לדברי 
העתיקות:  רשות  מטעם  החפירה  מנהלת 
"זהו, ללא ספק, המבנה הציבורי המפואר 
היום  עד  מימי הבית השני שנחשף  ביותר 
הוא  הבית.  הר  לכותלי  מחוץ  בירושלים 
נבנה בתקופה ההרודיאנית, סביב שנות ה 
20 – 30 של המאה ה-1 לספירה. המבנה, 
דרך שהעפילה  לאורך  הנראה  ככל  שעמד 
להר הבית, שימש לצרכים ציבוריים – אולי 
אף את מועצת העיר, לאירוח מכובדים לפני 
הכניסה למתחם בית המקדש והר הבית. מי 
שמבקר כאן, יכול לדמיין את פאר המקום: 
שני האולמות הצדדיים שימשו כטרקלינים 
מפוארת  מזרקה  פעלה  וביניהם  מהודרים, 
– בה ניגרו המים מצינורות עופרת ששולבו 
הבולטות  קורינתיות  כותרות  של  במרכזן 
ריצוף  אבני  גם  נחשפו  בחפירה  הקיר.  מן 
ריצפו  אשר  ומרשימות,  גדולות  מקוריות, 
את המבנה העתיק. הארכיאולוגים סוברים, 
גם  שימשו  אשר  האירוח,  באולמות  כי 
לסעודות, ניצבו ספות הסבה עשויות מעץ, 

אשר לא נשתמרו. 
חדרי סעודה בהסבה היו נפוצים בעולם 
ה-5׳  מהמאה  והרומי  ההלניסטי  היווני, 
לפני הספירה ועד למאות ה-3׳-4׳ לספירה. 
בממצא הארכיאולוגי, הם מוכרים בבתים 
במכלולי  במקדשים,  בארמונות,  פרטיים, 
בארץ  אזרחיים.  ובמתחמים  כנסת  בתי 
במתכונת  מרזח  או  משתה  נזכר  ישראל 
ההסבה, כבר אצל הנביא עמוס – במחצית 
הראשונה של המאה ה-8׳ לפנה"ס, בדברי 

תוכחתו לבני ממלכות יהודה וישראל. 
עוד  השני,  המקדש  בית  ימי  בשלהי 
לפני שבית המקדש חרב, במסגרת שינויים 
רחבים שבוצעו בכלל האזור, עבר גם מבנה 
אולמות  לשלושה  חולק  והוא  שינוי,  זה 
בריכה  הותקנה  האולמות  באחד  נפרדים. 

מדורגת, אשר שימשה כמקווה טהרה.
השימור  במינהל  אדריכל  פוני,  שחר 
החדש,  "המסלול  העתיקות:  רשות  של 
המורכב  האתר  של  טובה  הבנה  מאפשר 
והחשוב המכונה מנהרות הכותל תוך מתן 
נוצר  דגש למבנה המפואר שהתגלה. בכך 
העובר  קהל,  לביקור  חדש  תנועה  מסלול 
דרך המבנה, ממשיך למכלול רחב-הידיים 
הגשרים  )אחד  וילסון  קשת  שלמרגלות 
שהובילו להר הבית(, אשר נחשף אף הוא 
המערבי  הכותל  למורשת  הקרן  בחפירות 
בשנים  הכותל  במנהרות  העתיקות  ורשות 

האחרונות".
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נמצאו מטבעות מתקופת 
מרד היהודים ברומאים

המטבעות נושאים את 
הכיתוב "חרות ציון" ו"לחרות 

ירושלים" נמצאו בבנימין 
בידי חוקרים מאוניברסיטת 
בר-אילן בראשות ד"ר דביר 
רביב • ראש מועצת בנימין 
ישראל גנץ: "מרגש לראות 

שאנו גרים באזור ובמקום בו 
חיו אבותינו בימי קדם"

שריד מהחומה שהגנה על ירושלים ממזרח )צילומים: קובי הראתי, עיר דוד ויניב ברמן, רשות העתיקות(

מאת: יוסף טולידנו

לאחרונה  שנערך  ארכיאולוגי  סקר  במהלך 
מטעם  בנימין  שבמזרח  רשאש  ואדי  באזור 
בר-אילן  באוניברסיטת  לארכיאולוגיה  המכון 
מטבעות  נמצאו  רביב,  דביר  ד"ר  בראשות 

שמלמדים על ההיסטוריה היהודית במקום.
על  נמצא  הגדול  המרד  מימי  אחד  מטבע 
גוש  יישובי  ג'בעית שליד  בחורבת  פני השטח 
שילה, ומטבע שני מימי מרד בר-כוכבא נמצא 
במערה במצוקי ואדי רשאש הסמוך כקילומטר 

מצפון.
סביב שנת  הוטבע  ג'בעית  המטבע מחורבת 
ונושא בצידו האחד עלה גפן ואת  67 לספירה 

השני  ובצידו  ציון",  "חרות  העברית  הכתובת 
מופיעים גביע והכיתוב "שנת שתיים".

השנים  בין  הוטבע  רשאש  מוואדי  המטבע 
לולב  נראים  האחד  בצידו  לספירה,   135-134
ירושלים",  "לחרות  הכיתוב  וסביבו  בזר  מוקף 
כינור  הנראה  ככל  נגינה  כלי  השני  ובצידו 
מנהיג  של  הפרטי  שמו  "שמעון",  והכיתוב 
המרד שמעון בן כוסבה, או בכינויו המוכר יותר 

בר-כוכבא.
מטבעות  גבי  על  והסיסמאות  הסמלים 
הצהירו  ברומאים  המלחמות  בשתי  היהודים 
שחרור  מדינית,  חרות  המורדים:  מטרות  על 
וחידוש העבודה  מידי הכובש הרומי  ירושלים 

בבית המקדש.
המטבע מחורבת ג'בעית מתווסף לממצאים 

המרידות  ומימי  השני  הבית  מתקופת  אחרים 
ברומאים שנתגלו באתר דוגמת מקוואות טהרה, 
כל  קבורה,  ומערות  אבן  כלי  מסתור,  מערכת 
אלה השתייכו ליישוב יהודי שהתקיים במקום 

עד למרד בר-כוכבא.
על  'שומרים  ובארגון  בנימין  במועצת 
הנצח' אומרים כי "האזור כולו מלא בשרידים 
הם  וכיום  קדומים,  יהודים  חיים  של  ועתיקות 
מדינת  האזור.  ערביי  בידי  ונהרסים  נשדדים 
ישראל מאפשרת לזה לקרות ולא נוקטת פעולה 
הלאומיים  הנכסים  על  לשמור  כדי  כלשהיא 

והבינלאומיים הללו". 
שברי  התגלו  רשאש  מוואדי  המטבע  לצד 
כלי חרס רבים שהובאו למערה על ידי פליטים 
מערה  בכך  בר-כוכבא.  מרד  בימי  יהודים 

שהיו  טבעיות  מערות  לעשרות  מתווספת  זו 
בשימוש המורדים באזור מדבר יהודה ובתחומי 

המרחב הכפרי של ארץ יהודה.
רשאש  בוואדי  "המערה  רביב:  ד"ר  לדברי 
קילומטרים  כ-6  ממוקמת  המטבע  התגלה  בה 
צפונית למערת ערק א-נעסנה שבוואדי א-דליה, 
שמאז גילויה בשנות ה-60 של המאה העשרים 
נחשבה למערת המפלט הבר-כוכבאית הצפונית 

ביותר במדבר יהודה". 
אומר:  גנץ  ישראל  בנימין  מועצת  ראש 
"מרגש לראות שאנו גרים באזור ובמקום בו חיו 
אבותינו בימי קדם. יש לנו חובה לאומית לשמר 
אותנו  היקרים האלה שקושרים  את הממצאים 
לכאן. מדינת ישראל חייבת לקחת אחריות על 
המורשת שלה ולמנוע גזל והשחתה לאומניים".

המערה בוואדי רשאש )צילום: טל רוגובסקי(
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תעודת כבוד: תעודות הוקרה 
הוענקו לעשרות לומדי רשת 

'אחוות תורה' 

מגדילים את כוח הקנייה

מאת: יוסף מאירוביץ'

תורה'  'אחוות  מרשת  כוללים  ראשי  עשרות 
ללומד  יוקרתית  הוקרה  תעודת  השבוע  העניקו 
ביוזמת  וזאת  הכולל,  של  והמתמיד  המצטיין 
מנכ"ל הארגון הרב אהרן ספראי, במסגרת תנופת 
פיתוח והעצמת הקשר בין 'אחוות תורה' לראשי 

הכוללים, הלומדים ובני ביתם.
זוכה רשת  מאז שנכנס הרב ספראי לתפקידו, 
'אחוות תורה' לתנופת עשייה מרשימה הכוללת 
אירועי  וארגון  ייזום  בשטח,  ביקורים  עשרות 
פרטניים  כספיים  ומענקים  מושקעים  גיבוש 

לאירועים מיוחדים כגון סיומי מסכת וכדו'. 
הוקרה  תעודות  "חלוקת  ספראי,  הרב  לדברי 
לראשונה  החלה  ומתמידים  מצטיינים  ללומדים 

לפני שנתיים, טרום עידן הקורונה, וכעת כאשר 
את  לחזק  החלטנו  לשגרה  חוזרת  הפעילות 
שובר  של  מיוחדת  תוספת  באמצעות  היוזמה 
את  להדגיש  שנועד  צנוע  שי  זוגית,  לארוחה 
הלומדים,  נשות  עם  גם  הקשר  את  לחזק  הרצון 

שבזכותן מתאפשר להם ללכת ללמוד".
אחוות  'יקיר  "אות  נכתב:  ההוקרה  בתעודת 
תורה' מוענקת בזאת לידידנו היקר על התמדתו 
לא  לתורה  במסירותך  הקיץ.  בזמן  העילאית 
בבית  מקומך  את  קבעת  עומס,  מכל  נרתעת 
הלומדים.  לכלל  השראה  הענקת  ובכך  המדרש 
שפע  ובריאות,  נחת  ולמשפחתך  לך  נאחל 
והצלחה ברוממות הנפש וחיבור עמוק לתורה". 
רבי  הגאון  הארגון  מייסד  חותמים  התעודה  על 
וראש  ספראי  אהרן  הרב  המנכ"ל  לייבל,  דוד 

הכולל.

מאת: יחיאל חן

של  והשיווק  הייצור  קו  מתחדש  אלו  בימים 
ידי  'על  'אחדות'  המותג  תחת  ובשר  עופות 
חברת 'אמי' בכשרות המהודרת של הרב  לנדא 
והרב רוזנבלט רבני ב"ב שלקחו על עצמם את 
המערך השיווקי של העופות והבשר המהודרים, 
מתוך השקעת ענק בדמים תרתי משמע, להקים 
בכל  שתעמוד  ומשודרגת  מחודשת  משחטה 
רבני  דרישות  פי  על  הדקדקניים  הפרמטרים 
חיסכון  על  עיקרי  דגש  עם  הכשרות,  מערך 
כמלוא  לפגוע  בלי  הייצור  בהוצאות  משמעותי 

נימה ברמת ייצור נקייה ומסודרת.
לקהילה  במכירה  נמכרים  והבשר  העופות 
וברשתות השיווק תחת המותג 'אחדות'. כחלק 
הארץ,  רחבי  לכל  השיווק  פעילות  מהרחבת 
רחבי  בכל  התורה  בני  שציבור  תקווה  מתוך 
בתחום  מקסימלית  הקפדה  על  האמון  הארץ 
הכשרות ובפרט במוצרי העופות והבשר, ישמח 
החדשני,  הייצור  פס  את  ביתו  תוך  אל  להכניס 
של  גדולה  כספית  השקעה  גם  בו  שנכללות 
וגם  כשרות,  מבחינת  ביותר  גדולה  הידור  רמת 
הקנייה  כוח  את  להגדיל  כדי  מירבית  השקעה 
גדולה  תנופה  החרדי, מה שמביא באופן טבעי 
בכדי  הנדרשות  וההקפדות  ההידורים  לכל 

להגיע לרמת הכשרות הגבוהה ביותר.
עד  מוכיחות  הפריפריה  מתושבי  התגובות 
כמה הציבור המתין למכירתן של עופות ובשרים 
התקבלו  רבים  הדים   . המהודרת  בכשרות 

ישירה  ממכירה  שנהנו  הפריפריה  ערי  מתושבי 
אחדות  משחטת  של  ובשר  עופות  מוצרי  של 

בכשרות הרב לנדא והרב רוזנבלט רבני ב"ב.
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.
רצונם  שביעות  את  הסתירו  לא  התושבים 
מהעובדה שמשחטת 'אחדות' פעלה לקיים את 
המכירות בכדי שיאפשר גם להם לרכוש עופות 
איכותיים, במחיר משתלם והכי חשוב, בכשרות 
המהודרת והגבוהה, כמוה לא ניתן היה להשיג 

עד כה בצפון הארץ.

ביוזמת מנכ"ל הארגון הרב אהרן ספראי, הלומדים המתמידים קיבלו תעודת הוקרה ושובר לארוחה זוגית. "ברצוננו לחזק את 
הקשר עם הלומדים ונשותיהם, שבזכותן הם יכולים ללכת ללמוד"

מכירת עופות ובשרים בהשגחת רבני ב"ב הגרא"י לנדא והגרש"צ 
רוזנבלט התקיימו בערי הפריפריה  המכירות התקיימו בעפולה, 

נצרת, חיפה וחצור וערים נוספות, שם לא היה בנמצא עופות 
איכותיים, בכשרות מהודרת כל כך ובמחיר משתלם  

 חלוקת תעודות באחוות תורה 

 משחטת אחדות 

לשבועון יום ליום דרושים: 
משרה 302 מעצב דיגיטל ל-50% משרה

משרה 304 עורך ומנהל רשתות חברתיות 
למשרה מלאה

למגזיני הרשת בתפוצות דרושים:
כתבים ועורכים בשפות הבאות:

צרפתית
רוסית
אנגלית
ספרדית

קו"ח לאימייל:
yosefshinover@gmail.com

החברה היהודית להוצאה לאור בישראל ובתפוצות בע״מ
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דווקא המקום הזה, הנסיבות האלו, האתגרים האלה, המצב בבית שלי, המקום הפיזי 
"והמקום הרגשי, דווקא הוא "אדמת קודש" והוא המקום שבו אמצא את הקב״ה

מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא 
ֵלאֹמר )דברים ג, כג(

 ,יא רבה  )דברים  אומרים  רבותינו 
י( שמשה רבינו התפלל תקט"ו )515( 
תפילות כמנין "ואתחנן" לפני הקדוש 

ברוך הוא כדי שיכניסו לארץ ישראל.
לכאורה המילה "לאמר" בפסוק זה מיותרת, 
ה'  לפני  ומתפלל  מתחנן  רבינו  משה  שהרי 
יתברך ומה   שייך לומר בזה "לאמר" המורה 
)וכמו  לישראל  הדברים  ומסירת  העברת  על 
ה' אל משה לאמר"- הקב"ה  "וידבר  שנאמר: 
הדברים  ויאמר  שיעביר  משה,  אל  דיבר 
"ואתחנן  רק  לומר  לו  היה  לכאורה  לישראל(. 

אל ה' בעת ההיא". 
נפלא  דבר  הקדוש  החיים  אור  אומר  אלא 
מאוד, משה רבינו אומר לעם ישראל, דעו לכם 
בני, אני התחננתי לפני הקב"ה תקט"ו תפילות 
)515 תפילות( ובכל זאת לא נתקבלו תפילותי, 
אבל אל תחשבו שרציתי להפסיק להתפלל, לּו 
להתחנן  ממשיך  הייתי  האפשרות  את  לי  היה 
אעשה  מה  אבל  יתברך,  ה'  לפני  ולבכות 
להתפלל  אמשיך  שלא  עליו  גזר  שהקב"ה 
באומרו לי "ַרב ָלְך ַאל ּתוֶֹסף ַּדֵּבר ֵאַלי עוֹד ַּבָּדָבר 
כו(, אל תוסף- לאו מהתורה  ד,  )דברים  ַהֶּזה" 

שלא אמשיך להתפלל. 
אבל אני אומר לכם בני האוהבים, תמשיכו 
ואל תפסיקו, אפילו שאתם  כל הזמן להתפלל 
תמשיכו  תפילתכם  נתקבלה  שלא  רואים 
ֶאל ה'  ַקֵּוה  להתפלל, אל תתייאשו מהרחמים, 
ְוַקֵּוה ֶאל ה' )תהילים כז, יד(,  ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך  ֲחַזק 
ואם לא תתקבל תפלתך חזור וקוה )רש"י שם(, 
תתפלל עוד פעם ועוד פעם עד שלבסוף תשמע 

תפילתך, כיון שאין תפילה ש
היה  רבינו  משה  שאם  אומרים  רבותינו 
יתברך  ה'  היה  מיד  אחת  תפילה  עוד  מתפלל 
תפילות   516 מתפלל  היה  אם  תפילתו,  מקבל 
ולמה?  לארץ,  ונכנס  תפילתו  מתקבלת  הייתה 
כי זה מספר התפילות שה' יתברך קבע בשביל 
העניין הזה של כניסת משה לארץ ישראל )אלא 
לארץ  יכנס  רבינו  שמשה  רצה  לא  שהקב"ה 
ובטעם  להתפלל,  להמשיך  עליו  אסר  ולכן 
רבינו  שמשה  יתברך  ה'  רצה  לא  מדוע  הדבר 

יכנס לארץ הארכנו במקום אחר(.
שאדם  תפילה  כל  יקרים,  אחים  לכם  דעו 
האדם  בני  אצל  בשמים,  רושם  עושה  מתפלל 
אם לא נתת כלום זה אפס, אין ערך לאפס, אבל 
אצל הקב"ה זה לא כך, אצל ה' יתברך גם לאפס 

יש ערך. 
לפעמים אדם מנסה להתפלל אך לא מצליח 
להתפלל  מצליח  שאינו  או  בתפילתו  לכוון 
אפס  שווה  הזאת  התפילה  נכון,  הלב,  מעומק 
ה'  אבל  מבוקשו,  את  האדם  עליה  יקבל  ולא 
יתברך שומר את התפילה הזאת בגנזי מרומים 
מעומק  אחת  תפילה  יתפלל  שהאדם  ומחכה 
הלב ותעלה אחריה את כל התפילות האחרות, 
יתברך  ה'  עושה  אפס  ועוד  אפס  ועוד  מאפס 
האדם  שמתפלל  ברגע  ומיליארדים,  מיליונים 
אותה  את  הקב"ה  לוקח  בכוונה,  אחת  תפילה 
תפילה ומניח אותה לפני כל תפילות האפסים 
התפילות  כל  אחד  ברגע  מיליונים,  ויוצא 

והבקשות מתקבלות. 
ומצוות  מתורה  רחוק  שהיה  אדם  לי  סיפר 

ביום  שמתפללים  שהתפילות  מחבירו  ששמע 
הקדוש  החיים  אור  של  ציונו  על  הילולא 
על  להשתטח  החליט  ולכן  ביותר,  מתקבלות 
שיסורו  הלב  מעומק  ולהתפלל  הקדוש  ציונו 

ויתבטלו כל הצרות הפוקדות אותו.
במשך חצי שעה נדחק ונכנס בין המון העם 
בן  חיים  רבינו  של  הקדוש  לציונו  שהגיע  עד 
עטר ושם התפלל מעומק הלב ופרץ בבכי כל 
כך גדול עד שהרגיש כאילו ליבו יוצא מקרבו, 
ובאמת לאחר תקופה קצרה נוכח לראות שכל 
ואמר שהוא מרגיש  והבעיות הסתדרו,  הצרות 
עשתה  הלב  מעומק  שהתפלל  תפילה  שאותה 
לב  )ברכות  ננעלו  לא  דמעה  שערי  הכל,  את 
הלב  מעומק  האדם  שמתפלל  תפילה  ע"ב(, 

נשמעת. 
לכן לא יחשוב האדם שתפילתו לא נשמעת, 
אין תפילה החוזרת ריקם )ברכות שם(, זה אפס 
ובסופו  לוקח  שהקב"ה  אפס  ועוד  אפס  ועוד 
של דבר עושה ממנו עשרות אלפים ומיליונים, 
דברים  כמה  על  האדם  נענה  אחת  בתפילה 

שהתפלל בעבר ולא נענה. 
רבינו  משה  לנו  שמסר  הגדול  המסר  זהו 
בפרשה זו, אפילו חרב חדה מונחת על צוארו 
)ברכות  הרחמים  מן  עצמו  ימנע  אל  אדם  של 
)ברכות  לריקם  החוזרת  תפילה  אין  ע"א(,  י 
בתפילתו  נענה  לא  אדם  אם  וגם  ע"ב(,  לב 
יחזור ויתפלל עוד פעם ועוד פעם עד שתשמע 
תפילתו, ַקֵּוה ֶאל ה' ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל ה' 

)תהילים כז, יד(. 


לומר  מתחילים  ערב  לעת  באב  בתשעה 
פסוקי נחמה " ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי יֹאַמר אלוקיכם" 

)ישעיה מ, א(. 
בית  נבנה  לא  עדיין  הרי  השאלה,  ונשאלת 
המקדש ולכאורה היה עלינו להמשיך להתעצב 
אותו  כל  כמו  המקדש  בית  חורבן  על  ולבכות 
היום, וא"כ מדוע לעת ערב אומרים אנו פסוקי 

נחמה? 
אלא רבותינו אומרים שעצם הדבר שאנחנו 
את  יבנה  הזה  הזכרון  עצם  ציון,  את  זוכרים 

ביהמ"ק.
ידוע המעשה בנפוליאון )קיסר צרפת( שראה 
את היהודים יושבים לארץ ובוכים בליל תשעה 
המקומי  לרב  שלח  כבויים,  האורות  וכל  באב 
מתאבלים,  שאתם  קרה   מה  אותו  לשאול 
לו  אמר  המקדש,  בית  לנו  נחרב  הרב  לו  אמר 

נפוליאון לא שמעתי, זה לא היה בחדשות ...
א"ל הרב זה לא קרה עכשיו זה היה לפני אלף 
ואמר,  נפולאין  התפעל  שנים,  מאות  ושמונה 
עברו כל כך הרבה שנים ואתם בכל זאת בוכים 
כאילו זה קרה היום? אם כך בטוח שזה יבנה 
שוב, עצם הדבר שעם ישראל צמים ובוכים על 
חורבן בית המקדש זה הנחמה הגדולה, ובפרט 
הצמים  למעגל  נוספו  יהודים  שהרבה  השנה 

וכל הבתי כנסיות היו מלאים עד אפס מקום.
ציון בבניין  רצון שנזכה לראות בנחמת  יהי 

ירושלים במהרה בימינו, אמן. 

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

חלוק על המקום

ידינו  על  נאמרת  ה'  אהבת  מצוות 
במילים:  שמע  בקריאת  יום  מדי 
"ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך" 
)דברים ו, ה(. מביא רש"י בשם הספרי: "דבר 
על  חלוק  לבך  יהיה  שלא  לבבך-  בכל  אחר 
המקום", שלא תהיה מחלוקת בין לבבך לבין 
מקרלין  שלמה  רבי  הרה״ק  שואל  הקב״ה. 
נאמר  לא  למה  אז  הפירוש,  זה  אם  זי״ע: 
חלוק  ליבך  יהיה  "שלא  הזה:  בנוסח  בחז"ל 
ליבך  יהא  הדיוק "שלא  ה׳ אלוקיך", מה  על 

חלוק על המקום"?
מהדברים  אחד  מפרק;  והוא  מותיב  הוא 
אדם  לבני  שיש  הוא  בחיים  עצובים  הכי 
המיקום  ועם  המקום  עם  תמידית  מחלוקת 
שלהם בחיים. אדם אומר לעצמו "לו רק הייתי 
במובן  או  גיאוגרפי  במובן  אחר"  במקום 
גדל  הייתי  רק  "אם  ורעיוני,  רגשי  קיומי, 
סובל מהבעיות,  הייתי  לא  בבית אחר", "אם 
הייתי  אז  ומהספקות  מהאתגרים  מהמבוכות, 
אומרים  לכן  מאושר".  שמח,  אמיץ,  אדם  בן 
לנו חז״ל "לא יהיה ליבך חלוק על המקום", 
הוא  להשלים,  צריך  שאתה  ה'  מאהבת  חלק 
על  ולחיות  שלך,  המקום  עם  שלום,  לעשות 

פיו.
בהתגלות הסנה משה רבנו מבקש: "אסורה 
מכאן  ״אסורה  רש״י  אומר  ואראה",  נא 
לו:  משיב  הקב״ה  אבל  לשם״,  להתקרב 
קודש  אדמת  עליו  עומד  אתה  אשר  "המקום 
הוא". תכלית החיים היא למצוא את הקדושה, 
הפוטנציאל,  ההזדמנות,  הניצוץ,  את 

שנמצאות דווקא במקום הזה.
במקום".  "ויפגע  נאמר  אבינו  יעקב  על 
מפרש רש״י: "ויפגע - לשון תפילה". שואל 
רבי שלמה מקרלין מדוע השתמש יעקב אבינו 
שזו  ומבאר,  התפילה?  על  "ויפגע"  במילה 
התפלל  אבינו  יעקב  התפילה.  הייתה  בדיוק 
ירגיש  שהוא  התפלל  הוא  במקום".  "ויפגע 
את נוכחות השכינה בכל מקום ובכל מיקום. 
ה'  יש  ש"אכן  החיים  נסיבות  בכל  שיגלה 

במקום הזה".
חרטות".  מלאים  "רשעים  אומרים  חז״ל 
בפשטות, כוונת הדברים שהם חושבים שכל 
אבל  מתחרטים.  ולכן  טובים  לא  מעשיהם 
הבעל שם טוב הק׳ פירש באופן עמוק יותר; 
מה זה רשע? רשע זה מי שמנותק ולא רואה 
את השגחת ה׳ על חייו. לכן הוא תמיד חושב 
ואומר לעצמו "אם רק  ותוהה על הראשונות 
לא הייתי עושה את הטעות ההיא", "אם רק 
הכל  אז  רק...  "אם  כזה"  משהו  עושה  הייתי 
על ההחלטות  טוב". הרשע מלא חרטה  היה 
שלו בחיים. הוא לא מבין ש״מה׳ מצעדי גבר 

כוננו ודרכו יחפץ".
האלו,  הנסיבות  הזה,  המקום  דווקא 
המקום  שלי,  בבית  המצב  האלה,  האתגרים 
"אדמת  הוא  דווקא  הרגשי,  והמקום  הפיזי 
קודש" והוא המקום שבו אמצא את הקב״ה. 
ייעודי  את  למלא  צריך  אני  הוא המקום שבו 

בחיים ולהגשים את עצמי.
אפילו  אומרים,  אנו  בשבתו  שבת  מדי 
אלוקינו...  שברא  מאורות  "טובים  שרים: 
יכול  איך  בבואם".  וששים  בצאתם  שמחים 
כך  כל  שמח  אני  אם  הזה?  הפרדוקס  להיות 
ואם  לחזור?  שמח  אני  למה  מהבית,  לצאת 
אני אוהב את הבית כל כך ושונא את הרחוב, 
מדוע שאשמח לצאת? איך אומרים שהשמש 
והירח ׳שמחים בצאתם׳ וגם ׳ששים בבואם׳? 
התשובה היא שהשמש והירח "עושים באימה 
רצון קונם" - כיון שהם יודעים שהם שלוחיו 
עכשיו  אם  הקב״ה.  המלכים  מלכי  מלך  של 
הקב״ה רוצה שאני אצא, אני אהיה בשמחה, 
הזמן  מגיע  עכשיו  אם  בצאתם".  "שמחים 
היא  השליחות  בבואם".  "ששים  אזי  לשוב 
בכל רגע ובכל מצב. לפעמים ה׳ רוצה שאצא, 

ולפעמים ה׳ רוצה שאבוא.
ה"מלחמה"  לאחר  הראשונה  בשנה 
"ליל  את  זי"ע  ישראל"  ה"בית  ערך  הנוראה, 
הסדר" כדרכו ברשפי אש, ומשהגיע לפיסקה 
"יכול מראש חודש? תלמוד לומר ביום ההוא. 
אי ביום ההוא, יכול מבעוד יום? תלמוד לומר 
בעבור זה - בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה 
יכול  וביאר:  לפניך".  מונחים  ומרור  שמצה 
אינני  לומר  האדם  יבוא  חודש? שמא  מראש 
יכול לעבוד את ה' כי אם בזמני אורה כ"ראש 
אחרי  בזמני חשיכה-  לא  וכדו', אבל  חודש" 
ההוא!"  "ביום  לומר  תלמוד  המלחמה... 
עליך  ומיד  תיכף  בו,  עומד  שאתה  במקום   –
שוין.  שוין...  הבורא,  את  לעבוד  להתחיל 
אולי  יום"?  מבעוד  יכול  ההוא  ביום  "אי 
בהירות  למעט  אחכה  "ביום",  הפחות  לכל 
לחושך?  המרמז  בלילה  ולא  יום  מבעוד   –
שמצה  בשעה  זה,  בעבור  לומר  "תלמוד 
שעה  באותה  דווקא  לפניך",  מונחים  ומרור 
עומד  לפניך-והנך  מונחים  ומרור"  ש"מצה 
בשפל המצב, אז הוא הזמן הראוי והמוכשר 
להתגבר. להתעלם מהכל ולהתחיל לעבוד את 

הקב"ה באש קודש.
מלובלין  החוזה  הרה"ק  אמר  ימיו  בסוף 
כי  באב(,  בתשעה  היה  פטירתו  )שיום  זי"ע 
אור  שהיה  שבימים  חשב  דרכו  בראשית 
במושבו ועבודתו הייתה מתוך הארה והרחבת 
והחשובים,  הנעלים  הימים  הם  הם  הדעת 
והימים שחושך היה בעדו הינם ימים אפלים 
כי  רואה  הוא  כעת  אולם,  ממש.  בהם  שאין 
אדרבה, ימים הללו שעבד בהם את ה' מתוך 
וכך  באמת...  המאירים  הם  והסתרה  חשכות 
נאמר ב"תורת אבות" )דרכים בעבודת הבורא 
אות מח(, בשם הרה"ק מקאברין זי"ע שפעם 
אחת היה חולה גדול, וראיתי כי הימים שנראו 
בעיני כמאירים היו נמוכים מאוד מאוד, ואלו 

שנראו בעיני כנמוכים היו מאירים מאוד. 
טוב  ממקום  ה'  את  לעבוד  ונזכה  יתן  מי 
אתה  אשר  המקום  כי  הבנה  ומתוך  וראוי, 

עומד עליו אדמת קודש הוא!



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



אבוקייק - שייט קייאקים
פארק הירדן

072-3281332

59
החל מ-

₪

פותחים את הקיץ  בצפון!פותחים את הקיץ  בצפון!
מוזיאון השוקולד דה קרינה

קיבוץ עין זיוון

072-3921566

59
החל מ-

₪
ג'ונגל כיף - בעלי חיים ורכבי שטח

קיבוץ בית זרע

072-2570384

חי פארק מוצקין
קרית מוצקין

072-3281318

46
החל מ-

₪
אתר התיירות
ראש הנקרה

072-2570207

אקסטרים שטח עולמי
מגדל

072-3952711

315
החל מ-

לזוג
₪

טיולי הדן - אופניים וגולף
קיבוץ דפנה

072-3902011

50
החל מ-

₪
חלום עולמי ספורט ימי

כנרת

072-3934457

58
החל מ-

₪
רפטינג נהר הירדן

גדות

072-2570209

59
החל מ-

₪

38
החל מ-

₪

35
החל מ-

₪

מועדון החברים של ישראלכרטיסים בהנחות ענק למגוון   אטרקציות

פארק המים חוף גיא  - כנרת  שעות רחצה נפרדות בתקופת בין הזמנים   072-3932121
החל מ-

₪65

קמפינג חמת גדר    שעות רחצה נפרדות בתקופת בין הזמנים   072-3712318
החל מ-

*

₪
למשפחה

*למזמינים 2 לילות, עד 5 אנשים

800

קטיף דובדבנים ופירות יער  - מגוון אתרים ברמת הגולן   072-3910915
החל מ-

₪18

דובדבנים | פטל | תאנים | תות | אוכמניות ועוד...

אוהלים ממוזגים
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י"ב אב תשפ"א 404021/7/21 בני ברק

הסתיימה בהצלחה פעילות 'קטנעם', הפעילות הייחודית של 
'טרה' ברוח 'תשעת הימים' 

שמשלבת הנאה ממגוון 
מוצרי החלב האיכותיים של 

החברה, 'נתינה לזולת' ומגש 
פיצה משפחתי עד הבית, 

זאת בהתאם לימים אלו 
שבהם מוצרי החלב הופכים 

לבסיס העיקרי של הארוחות 
המשפחתיות ובהקשר לערכי 

'אהבת חינם' המתאימים 
לתקופה.

במסגרת הפעילות, קנו המשתתפים ממוצרי טרה, התקשרו 
לטלמסר וענו על שאלה בנוגע לסדרת הגבינות הצהובות 'נעם'. 

בכל יום מימי הפעילות הגיע 'הקטֹנעם של טרה' לעיר אחרת 
ברחבי הארץ, ירושלים, בני ברק, בית שמש, מודיעין עילית, 

אלעד וביתר עילית והעניק למשתתפים שתכניהם היו המקוריים 
והיצירתיים ביותר, פיצה משפחתית חמה וטעימה עד הבית.

לקראת הנסיעה לחו"ל ניתן לרכוש במאות סניפי דואר 
ישראל מט"ח מזומן: דולר 

אמריקאי, אירו וליש"ט בשערים 
אטרקטיביים במיוחד. לרוכשים 

מעל 800 דולר, אירו או ליש"ט 
תינתן הנחה. כמו כן, ניתן להזמין 
במאות סניפי דואר ישראל ברחבי 

הארץ 27 סוגי מט"ח שונים 
)שאינם דולר, אירו או ליש"ט( 
לשלם עבורם מראש, ולאסוף 

אותו רגע לפני הטיסה בדלפקי 
בנק הפועלים באולמות הדיוטי 

פרי בנתב"ג בטרמינל 3 ו-1, 24 שעות ביממה, יעיל קל ונוח. 

חופש הגדול בטעם נוסטלגי 
עם מגוון המוצרים של 'מן'

לכולנו זכרות ילדות נוסטלגיים מחופשות מתוקות ומלאות 
חוויות בהם היינו קופצים לביקור אצל סבתא ומתכבדים בעוגיות 

הפריכות של מן , מטיילים סבא במושב ומלקקים בהנאה וופל 
מצופה שוקולד בעטיפה כסופה ומרשרשת.

אין ספק שאירועים מעיין אלו 
נחקקו עמוק בזיכרוננו והשאירו לנו 

טעם טוב וחוויות ילדות מתוקות.. 

מותג הוופלים והעוגיות שכולנו 
גדלנו עליו מזמין את כל המשפחה 
להמשיך את הנוסטלגיה המתוקה 
ולפנק את הילדים במגוון הוופלים 

והעוגיות המשובחים של מן.

לבחירתכם: ופלים פריכים עם ציפוי בטעם שוקולד או בלי, 
במגוון טעמים כמו שוקולד, לימון, קפה, חלבה ועוד ובמארזים 

בגדלים המתאימים לכם בדיוק. וכן את סדרת העוגיות הקלאסית 
האהובה של עוגיות כוכבים, עוגיות בטעם חמאה ועוגיות 100% 

קמח חיטה מלאה.

כל המוצרים מיוצרים תחת הקפדה גבוהה על איכות חומרי 
הגלם,  ללא חומרים משמרים, ללא שומן טראנס,  ללא צבעי 

מאכל וללא כולסטרול. 

בהשגחת הרב לנדא והרב שבח רוזנבלט שליט"א.

שייק פירות עם שימורי 'מעולה'

לקראת חופשת בין הזמנים 'מעולה' מגישה מתכונים להכנת 
שייק פירות עם שימורי האפרסק המעולים של 'מעולה':

שימורי האפרסק והמנגו של 'מעולה' מצוינים לסיומת קרה 
ומרעננת בארוחה משפחתית וסעודת שבת, הם טובים 

לנשנוש סתמי של פירות בשעת אחר צהרים מאוחרת ולכל 
רגע שאתם מחפשים לשלוף משו מרענן ורטוב ללא מאמץ. 

לקראת חופשת בין הזמנים 'מעולה' מגישה מתכונים להכנת 
שייק פירות עם שימורי הפירות המעולים של 'מעולה':

שייק מנגו ואפרסק:

מצרכים: 1 כוס מים, 0.5 מנגו משימורים, 1 אפרסק 
משימורים, כפית דבש 'מעולה', 1 כוס קוביות קרח.

אופן ההכנה: מכניסים את כל 
המצרכים לפי הסדר למיכל הויטמיקס. 
סוגרים את המכסה היטב ומרימים את 

מתג ההפעלה, מעבירים את החוגה 
האמצעית ממצב 1 למצב 10 ומרימים 

 High את המתג השמאלי למצב
למשך 30 שניות. תוך כדי משתמשים 
בדוחף המזון בדחיפה מדפנות כלפי 

מטה. תהנו!

שייק בננה תמר ומנגו:

מצרכים: 4 בננות קפואות, 4 תמרים, 2 מנגו משימורים, 1 
כוס חלב שקדים, מעט קרח.

אופן ההכנה: לגלען את התמרים. 
הוסיפו את המצרכים לקנקן הויטמיקס 

לפי הסדר הרשום. הפעילו את הויטמיקס 
על תוכנית השייקים או כוונו את בורר 

המהירויות ל-1 ולאט הגבירו למהירות 10 
במשך 45 שניות תוך כדי שימוש בדוחפן 

ודחיפת המזון לכיוון הסכינים.

תוכנית תואר שני בלקויות למידה גברים 
במכללת תלפיות חוגגת את סיום מחזור א'

לפני שבוע זכתה מכללת תלפיות להגשים עוד חלום בצורת כנס 
ראשוני מיוחד במינו: 

כנס ההיצגים של תלמידי המחזור הראשון של תוכנית תואר 
שני בלקויות למידה גברים. בפתח הכנס ברך ראש המכללה, 

מר בנימין בהגון, את הבוגרים על הגיעם ליעד. הוא הדגיש את 
חשיבות הצבת יעדים טובים, ברורים ובטוחים שאנו שלמים 
איתם. כך שכמו בוויז, גם אם נסטה מהם תמיד נוכל לחזור 

אליהם ע"י חישוב מסלול מחדש... 

בהמשך סקר ראש התוכנית, פרופ' דוד צוריאל, את מטרות 
התוכנית והביע את בטחונו בכך שכל ההתנסויות, התובנות, 
ההבחנות חשובות, הידע ודרכי חשיבה שרכשו הסטודנטים 

במהלך הלימודים - יעצימו את יכולותיהם, ואת כושר ההשתנות 
והדימוי העצמי שלהם.

לבסוף שיתפה ראש המנהל האקדמי וראש ביה"ס ללימודים 
מתקדמים, ד"ר מיכל שרייבר-דיבון בתחושת הגאווה שנוסכים 
הסטודנטים במכללה לאחר שנתיים של לימוד וחקר פורה עם 

הרבה מאוד סקרנות והתלהבות ממחקריהם החדשניים.

תלמידים רבים עם לקויות וקשיי למידה הולכים לאיבוד 
במקצועות הקדש ומתקשים להתחבר לטקסטים המקראיים 

והחזליים עמוסי המלל הנשמעים להם כ "שפת לא ידעתי 
אשמע"...מהם שלמרבה הצער נפלטים מהמערכת..

מכללת תלפיות מודה לקב"ה על הזכות הגדולה שנפלה בחלקה 
להיות חוד החנית ההולך לפני המחנה בהכשרת מומחים 

בלקויות למידה במגזר החרדי-דתי שיתרמו לסגירת פערים 
ולשילוב והכלת תלמידים במערכות החינוך התורניות. בעז"ה 

יפוצו מעינות התוכנית חוצה ונכשיר בוגרים רבים שיהיו נושאי 
דגל התוכנית, יחשפו את אור התלמידים ונזכה כולנו במהרה 

לאורו. 

אינפורמטיבי
***

*

המרכז החרדי להכשרה מקצועית בהזדמנות חסרת תקדים:

מגוון מסלולי הנדסאים מובילים
עם 50 אחוזי הנחה בדמי הרישום!

לנרשמים עד ראש חודש אלול *

פתיחת מכינת ההנדסאים לגברים: תחילת חודש אלול

המרכז החרדי להכשרה מקצועית מודיע על מרתון רישום למגוון 
מסלולי ההנדסאים המתקדמים, ומעניק לכם 50 אחוזי הנחה 

גדולים בדמי הרישום.

זה הזמן הנכון להכיר מקרוב את נבחרת מגמות ההנדסאים 
המובילות של המרכז החרדי, 

שכבר גרפו שש פעמים 
ברציפות, שנה אחר שנה, את 

המקום הראשון במדד הציונים 
הארצי וברמת ההישגיות של 

התלמידים והתלמידות, ומאז 
לא מביטים לאחור.

עונת ההרשמה שבעיצומה מציעה לכם מסלולי הנדסאי חשמל, 
הנדסאי בניין, הנדסאי תוכנה )בתוכנית החדשה!(, הנדסאי 

מכשור רפואי, הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים והנדסאי עיצוב 
תעשייתי. את המגמות מובילים המרצים המבוקשים בענף, רכזי 

הקרסים הנחושים בתחום, הצוות האדמיניסטרטיבי המסור 
בסביבה ואגף ההשמה הנחוש בעולם התעסוקה.

מחייגים כבר עכשיו כוכבית 2245, מממשים את הטבת 50 אחוזי 
ההנחה במעמד הרישום ומבטיחים 100 אחוזי הצלחה!

סנו K3 משיקה:
דור חדש בהדברה! K3 נמלים- פיתיון ג'ל, קוטל נמלים בבית 

ובחצר

קוטל נמלים חדשני לבית ולחצר, יעיל וקל לשימוש, מתאים 
לקטילת נמלים בקן ומחוץ לקן 

חברת סנו משיקה מזרק חדש בעל יעילות מוכחת לקטילת 
נמלים בבית ובחצר, המהווה פתרון חדשני לחיסול הנמלים בבית 

ובסביבתו ולמניעת התרבותן בפינות מסתור. 

פיתיון ג'ל- קוטל נמלים, מאפשר הדברה ביתית פשוטה בשיטת 
"עשה זאת בעצמך" ללא 

מגע יד אדם עם החומרים 
וללא ריסוס. הפיתיון מושך 

אליו את הנמלים בחיפוש 
אחר מזון ומים, הן אוכלות 
אותו, חוזרות אל הקן ושם 

מרעילות נמלים אחרות 
והנמלים בקן נקטלות. השימוש קל ויעיל!

בכל אריזה יחידה אחת. להשיג ברשתות השיווק.

המשרד להגנת הסביבה קובע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד 
להוראות התוית עלול לסכן את בריאותך ואת איכות סביבתך

ניידת המבצע של מבצע הקיץ הגדול 
ברשתות 'נתיב החסד' ו'ברכל טוב':

מבצע "דאבל קיץ" מגיע עד אליכם
ילדים ומבוגרים נוהרים לניידת ומממשים את הפרסים וההטבות 

להם הם זכאים במסגרת מבצע הקיץ הגדול  מועדי הופעת 
ניידת המבצע של "דאבל קיץ" מבצע הקיץ של רשתות המזון 

המובילות 'נתיב החסד' ו'ברכל טוב' בשבוע הקרוב

מבצע הקיץ הגדול של רשתות המזון המובילות 'נתיב החסד' 
ו'ברכל טוב' בשיאו: קונים ב-99 ₪ ומעלה ממוצרי החברות 

המשתתפות במבצע 
ומקבלים כרטיס גירוד 

טיסות בשמי הארץ, 
אופנים, מצלמות, 

קורקינט ועוד אלפי 
פרסים שווים בניידת 

המבצע שתסייר 
בסניפים בתקופת בין 

הזמנים.

ילדים ומבוגרים נוהרים לניידת ומממשים את הפרסים 
וההטבות להם הם זכאים במסגרת מבצע הקיץ הגדול. מומלץ 

לעקוב ולהתעדכן אחר השעות והימים בהם תופיע הניידת 
בסניף הסמוך למקום מגוריכם, לנוחותכם מועדי פעילות 

הניידת בסניפים השונים. הניידת מסתובבת ולכן שעת ההגעה 
משוערת.

יום שני י' באב: בין השעות: 10:00-11:30 בסניף אחיסמך - 
שבטי ישראל 18 לוד, בין השעות: 12:00-14:00 בסניפים קוטלר 

18 + סוקולוב 6 בבני ברק, בין השעות: 14:00-16:00 בסניף 
יצחק מאיר הכהן 4 + פרדו 2 בבני ברק, בין השעות -16:00
18:00 בסניפים שמעון הצדיק 7 + שמעון הצדיק 41 אלעד.

יום שלישי י"א באב: בין השעות: 10:00-12:00 בסניף נחל 
שורק 11 בית שמש, בין השעות: 12:00-14:00 בסניף מרים 

הנביאה 16 בית שמש, בין השעות: 14:00-15:30 בסניף מדר 27 
רחובות, בין השעות 16:15-18:00 בסניף ינאי 7 אשדוד.

יום רביעי י"ב באב: בין השעות: 10:00-11:30 בסניף חתם סופר 
1 עמנואל, בין השעות: 12:00-14:00 בסניף חבקוק 25 בני 

ברק, בין השעות: 14:00-16:00 בסניף נויפלד 15 בבני ברק, בין 
השעות 16:00-18:00 בסניפים שלמה המלך 6 בני ברק.

יום חמישי י"ג באב: בין השעות: 10:00-11:30 בסניף מאור 
חיים צה"ל 13 צפת, בין השעות: 12:00-13:30 בסניף רימונים 

1 + נחלת יעקב 10 רכסים, בין השעות: 14:00-15:30 בסניף 
מיכאל 9 חיפה, בין השעות 16:00-18:00 בסניף שוהם 29 

נתניה.

יום שישי י"ד באב: בין השעות: 10:00-11:30 בסניף ניסנבאום 
25 בת ים, בין השעות: 12:00-14:00 בסניף מסילת יוסף 34 

קריית ספר.

יום ראשון ט"ז באב: בין השעות: 10:00-11:30 בסניף בן גוריון 
88 קריית מלאכי, בין השעות: 12:00-13:30 בסניף ינאי 7 

אשדוד, בין השעות: 14:00-15:30 בסניף ליטני 37 + מדר 27 
רחובות, בין השעות 16:00-18:00 בסניף נחל שורק 11 בית 

שמש.

יום שני י"ז באב: בין השעות: 10:00-11:30 בסניף ז'בוטינסקי 
10 נתיבות, בין השעות: 12:00-13:30 בסניף הרצל 42 אופקים, 
בין השעות: 14:00-15:30 בסניף מנחם משיב +1 פנים מאירות 
10 ירושלים, בין השעות 16:00-18:00 בסניף גילה - בן אליעזר 

47 ירושלים.

יום שלישי י"ח באב: בין השעות: 10:00-11:30 בסניף עמידר - 
לנדרס 1 רמת גן, בין השעות: 12:00-13:30 בסניפים ירמיהו 1 + 
קוק 11 בני ברק, בין השעות: 14:00-15:30 בסניפים השומר 56 

+ כהנמן 115 בני ברק, בין השעות 16:00-18:00 בסניף בן יאיר 
35 + הרי"ף 1 אלעד.

אלפי משפחות קיבלו פיצה משפחתית עד 
הבית במסגרת פעילות 'קטנֹעם' של 'טרה' 

וחלקם הפתיעו גם משפחות נוספות
אלפי משפחות השתתפו ב'קטנעם', הפעילות הייחודית של 

'טרה' ברוח 'תשעת הימים', קיבלו פיצה משפחתית חמה 
וטעימה עד הבית וחלקם אף זכו להפתיע משפחות אחרות

נוסעים לטייל בבין הזמנים? רוכשים 
מט"ח וכרטיסים נטענים בבנק הדואר
תקופת בין הזמנים בפתח ויש מי שמתכננים לצאת במהלכו 

לחופשה בארץ, מעבר לים או לקברי צדיקים באירופה. במקום 
לקחת איתכם סכומים גבוהים במזומן, מציעה לכם חברת דואר 

ישראל שני סוגי כרטיסים נטענים, בהם ניתן להשתמש גם 
בארץ, גם לנסיעות לחו"ל במגוון ארצות וגם לרכישות בטוחות 

בסחר המקוון בארץ ובחו"ל: 

כרטיס ויזה נטען דולרי, הניתן לטעינה מראש בדולרים עד סכום 
של 10 אלפים שקל, וכן כרטיס מאסטרקארד רב מטבעי הנטען 
בשלושה מטבעות: שקל, אירו וליש"ט, ניתן לטעינה עד לסכום 

של 20 אלף שקל, ואפשר להשתמש בו גם לקניות וטיולים 
בארץ.

להתחזק מכל הטעמים!

בין הזמנים עם סטארקיסט:
 לכל מה שמבורך בטונה

כשאתם בוחרים בטונה סטארקיסט אתם מעניקים למשפחה 
חוויית טעם עשירה במגוון ערכים תזונתיים: היא מהווה מקור 

מעולה לחלבון, ומכילה שפע של ויטמינים ומינרלים כגון ויטמין 
B12, ברזל, מגנזיום, ויטמין D, וחומצות שומן מסוג אומגה 

3. השבוע נתמקד בוויטמין D שנמצא בטונה, כפי שמסבירה 
דיאטנית סטארקיסט, רותי אבירי:

בנוסף ממליץ כמובן משרד הבריאות, על שמירה על תזונה ים 
תיכונית המתבססת על דגנים מלאים, קטניות, ירקות, פירות, 
מעט מוצרי חלב, דגים, ושמנים בריאים. אחת הדרכים לעמוד 

בהמלצות 
משרד 

הבריאות 
היא על ידי 

אכילת טונה 
סטארקיסט. 

בארץ לא 
צורכים מספיק 

דגים משום 
שאנשים 

לעיתים נרתעים מהכנתם, וטונה סטארקיסט מאפשרת לעמוד 
בהמלצות בקלות, בנוחות, ללא צורך בבישול והכנה.  בטונה 

בקופסה נשמרים רב הערכים התזונתיים כשל הדג הטרי, והיא 
אינה מכילה חומרים משמרים )משום השימור נעשה ע"י עיקור 

בחום(. מעבר לכך, 100 גרם טונה סטארקיסט בשמן מכילה 
כ-12% מההמלצות היומיות לצריכת ויטמין D, ולכן היא מומלצת 

במיוחד!

טונה סטארקיסט – כל מה שמבורך בטונה!

מנהל בנק הדואר אבי בלו 
| צילום: רמי זרנגר

אוהבים חריף? ההִיף ְהאוֹד!
Flamin' hot – הטעם החריף שכולם מדברים עליו הגיע 

לישראל וזוכה לכשרות מהודרת!

אוהבים חריף? בואו לגלות משהו חריף במיוחד בשבילכם. עלית 
משיקה את Falmin' hot – הטעם שהפך לתופעה עולמית 

לאנשים שאוהבים חריף, ההִיף ְהאֹוד!

הטעם החריף שכולם מדברים הגיע לישראל ואם אתם מוכנים 
לעמוד באתגר 

החריפות, תוכלו 
ליהנות מהסדרה 

החדשה חוצת 
המותגים עם 

דוריטוס פלמין 
הוט, דוריטוס 

פלמין הוט בטעם 
לימון וצ'יטוס 

פופקורן פלמין הוט. הטעמים פותחו בהתאמה למתכון העולמי, 
מיוצרים במפעל המלוחים של שטראוס – פריטו ליי בשער הנגב, 

וזכו לכשרות בד"ץ העדה החרדית.

גרסאות חטיפים בטעמי פלמין הוט הושקו כבר בעשרה 
שווקים בעולם – בהם ארה"ב, קנדה, דרום אמריקה וסין. סדרת 

המוצרים זכתה לאהדה רבה בכל המדינות.

ללא גלוטן, טבעוני וכשר למהדרין בהשגחת בד"ץ העדה 
החרדית.
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אוהבים לטפס?

welcome to theexperienceexperience

  קעמפים  ימי הולדת  אירועים  חוגים
סדנאות  ימי כיף  קורסים  קבוצות

המדהים 

בואו 
לקיר טיפוס

בירושלים

בואו אלינו ב'בין הזמנים'

קירות טיפוס בהובלה    
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית    

קירות בולדר 
מתחם כוח וכושר
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לרגל עונת הקיץ סדרת VINO מתרחבת:

VINO לבן יבש 2020
VINO  לבן יבש 2020 הינו יין עם ניחוחות פרי בולטים וטעם 

עשיר, לחוויית יין נעימה ואלגנטית לכל חיך ולכל כיס. 

סדרת היינות VINO נוצרה בהשראת המונח "וינו דה טאבולה", 
יין השולחן באיטלקית, או "יין הבית". בסדרה, יינות צעירים, 

פירותיים וקלים לשתייה. היינות נגישים 
בטעמם ובמחירם, ומספקים חווית שתיה 
קלילה, נעימה ואלגנטית. מתאים לשילוב 

בארוחות משפחתיות יומיומיות.  

VINO לבן 2020 הינו בלנד לבן יבש, בעל 
גוף קל, רענן ופירותי במיוחד, המופק 

מענבים לבנים אשר נבצרו בהבשלה 
אופטימלית. יין מעודן ונגיש לשתייה לכל 

חך ולכל אירוע. 

VINO לבן יבש מאופיין בגוף קליל וצעיר וסיומת מאוזנת וילווה 
מנות של גבינות, דגים וארוחות קלות.

אחוז אלכוהול: 12%. טמפרטורת הגשה מומלצת: 6-8 מעלות

וינו לבן יבש מצטרף לשאר היינות שבסדרה:

כרמל VINO לבן חצי יבש

כרמל VINO  אדום 

  ₪ VINO: 19.90 מחיר מומלץ לסדרת

ניתן להשיג ברשתות השיווק הנבחרות

כל יינות יקבי כרמל הינם בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א 
רובין שליט"א

חדש מסדרת 99.9% של סנו 

מטליות לחות אישיות 
לחיטוי משטחים ואביזרים

מטליות להשמדת 99.9% מהחיידקים, עם אחוז אלכוהול גבוה 
המזרז את הייבוש, באריזה אישית נוחה לשימוש מחוץ לבית!

סנו משיקה בסדרת 99.9 את מטליות 
הלחות לחיטוי משטחים באריזות 
אישיות, המכילות 70% אלכוהול, 

לחיטוי ולניקוי משטחים ואביזרים 
מחוץ לבית.

המטליות האישיות החדשות בסדרת 
מוצרי החיטוי 99.9% של סנו, ארוזות 

באריזות בודדות, השומרות על לחות המגבון לאורך זמן, נוחות 
לנשיאה בתיק ובארנק, זמינות בכל עת ומסייעות בשמירה על 

ההיגיינה מחוץ לבית. אחוז האלכוהול הגבוה במטליות מאפשר 
ייבוש מהיר של המשטח המחוטא ולכן המטליות מתאימות 

במיוחד לשימוש במקומות בהם נדרש חיטוי מהיר. 

המטליות הלחות 99.9% מתאימות לחיטוי של מגוון רחב של 
משטחים ואביזרים.

20 יחידות באריזה. להשיג ברשתות השיווק

ידידותיים לסביבה העסקית
בנק מרכנתיל ממשיך להצטיין כבנק ידידותי לעסקים קטנים 

ובינוניים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה פרסמה את 
מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים לשנת 

2020, ממנו עולה כי בנק מרכנתיל קיבל גם השנה ציון גבוה מ 90. 

מדד הידידות שמפרסמת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 
במשרד הכלכלה, ממנו עולה 

כי בנק מרכנתיל מצטיין 
בידידותיות לעסקים, מסתמך 

על הנתונים הפיננסים 
המפורסמים על ידי הבנקים, 

על סקר שביעות רצון של 
עסקים מהבנקים השונים וכן 

על משוב שערכה הסוכנות בקרב יועצים פיננסיים, רו"ח ויועצי 
מס המסייעים לעסקים לקבל שירותים שונים מהבנקים. 

הפרמטרים המרכיבים את המדד הם: היקף האשראי של הבנק 
לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי, יחס הריבית 

לסיכון של האשראי שעסקים קטנים ובינוניים מקבלים מהבנק, 
שיעור הרווחיות של הבנק מהכנסות שאינן ריבית )עמלות 

שונות(, סקר שביעות רצון של עסקים מהבנקים, וסקר משוב 
יועצים פיננסיים על הבנקים. 

מתוצאות המדד עולה כי בנק מרכנתיל, הרואה חשיבות רבה 
בטיפוח הזירה העסקית בישראל, ממוקם במקום גבוה בדירוג 

הכולל מבין הבנקים כבנק הידידותי ביותר לעסקים קטנים 
ובינוניים. עוד עולה מהמדד, כי בנק מרכנתיל דורג במקום 

הראשון במדד שיעור האשראי והעמלות לעסקים קטנים, ובכך 
קובע כי מרכנתיל הוא הבנק שהעניק את שיעור האשראי הגבוה 

ביותר לעסקים קטנים מתוך כלל העסקים. 

סנו די! – תחליב דוחה יתושים 
ייעודי לתינוקות ולילדים

די לעקיצות אצל תינוקות וילדים

הכיף של העונה החמה רק מתחיל, שמש, טיולים, ים, פירות 
הקיץ וגלידה הם כולם סיבות נפלאות לצאת החוצה וליהנות מכל 

מה שיש לעונה החמה להציע. אבל לא רק אנחנו מרגישים את 
הדחף הבלתי נשלט לצאת החוצה ולהתאוורר, 

גם היתושים מגיעים ובגדול. ועם היתושים 
מגיעות העקיצות.

תינוקות וילדים חשופים לעקיצות יתושים לא 
פחות ממבוגרים, ואצלם ההסתברות לתגובה 

אלרגית מקומית באזור העקיצה גבוהה יחסית. 
במצבים כאלה האזור מתנפח, מטריד ומגרד 

הרבה יותר. 

סנו מסייעת לתינוקות ולילדים שלכם לעבור את 
הקיץ בשלום. עם סנו די! – תחליב דוחה יתושים 

לתינוקות וילדים להגנה אישית מפני עקיצות, שפותח במיוחד 
להגנה על עור התינוק והילד מפני עקיצות של יתושים וחרקים 

מעופפים אחרים. 

המוצר מותאם לעורם הרגיש של תינוקות מגיל חצי שנה 
ומעלה, בעל יעילות מוכחת, מאושר לשימוש ברישיון משרד 

הבריאות ובעל ניחוח נעים במיוחד. המוצר מגיע באריזת רול און 
נוחה למריחה ולנשיאה ומתאים לשימוש יום-יומי, במהלך טיול 

בגינה, נסיעות, פיקניקים ועוד.

אלפים שברו את הצום 
בטעם טוב עם 'בפלות' של עלית

בפלות, המותג האהוב מבית עלית, יצא במוצאי תשעה באב 
בפעילות קד"מ ייחודית ואלפי מארזי 'בפלות' חולקו בעת סיום 

הצום לאלפי מתפללים בבתי הכנסת. בשורה ארוכה של בתי 
כנסת בירושלים, בני ברק, אלעד, 
מודיעין עילית, ביתר עילית, בית 
שמש ובשאר הריכוזים החרדיים 

המתינו לצמים מארזי 'בפלות' 
תחת הכותרת "תשברו את הצום 

בטעם טוב!". אחרי הבדלה, שברו 
המתפללים את הצום וטעמו 

מה'בפלות'.

המתפללים נחשפו למגוון הטעמים הרחב והאיכותי של 'בפלות', 
בכשרות בד"ץ העדה החרדית: בפלות בטעם שוקולד, בפלות 

שחור לבן עם קרם חלבי בטעם וניל צרפתי, בפלות בטעם לימון, 
בפלות טורטית מצופים עם קרם שוקולד, בפלות טוב טעם 

מצופים עם קרם בטעם שוקולד, בפלות בטעם טראפלס עם 
קרם חלבי ופירורי עוגיות ובפלות בטעם עוגת גבינה עם קרם 

חלבי ופירורי עוגיות.

לדברי שירי בירמן מנהלת השיווק של עלית ממתקים: "בפלות 
עלית הן חלק מהווי השמחה והווי המשפחתי כבר שנים ארוכות, 

כשאנו זוכים לשיאי מכירות גם במגזר החרדי. בפלות עלית 
מגיעות גם באריזות אישיות קטנות, כך שכל אחד יכול ליהנות 
מהם כשהם טריים וטעימים. פעילות הקד"מ שערכנו במוצאי 

תשעה באב מתאימה לאסטרטגיה של המותג, משום שבפלות 
מתאימות תמיד לשבירה מתוקה של השגרה. שמחנו להוביל 
את המיזם הייחודי ונמשיך בפעילות דומות המתאימות להווי 

החרדי". 

להתענג עם קפה פלטינום עלית 
גם בחופשה ובימי בין הזמנים

גם בשיאם של ימי בין הזמנים ובחופשה עם המשפחה, אין כמו 
קפה פלטינום עלית. בנופש או בבית, ברגע של אתנחתא. זה 
הזמן להתענג על חופש אמיתי עם סדרת פלטינום המיוצרת 

בתהליך טבעי מפולי קפה איכותיים במיוחד. אז תעצרו רגע. עם 
פלטינום, יש טעם להתענג.

סדרת קפה פלטינום עלית כוללת שלושה מוצרים:

PLATINUM CLASSIC – קפה איכותי עשיר וארומטי מפולי 
ערביקה הגדלים באזור של תנאי 

קרקע ואקלים מיטביים, עם שיטת 
ייבוש המדגישה עם טעמו הטבעי 

של הקפה, בתהליך קלייה ארוך 
ומיצוי ייחודי בטמפרטורות נמוכות 

במיוחד, התורמים לקבלת קפה 
עשיר בטעמים עם מלאות גבוהה, 

ארומה עשירה וטעם ייחודי.

PLATINUM BRAZIL – קפה נמס מיובש בהקפאה, איכותי 
ועשיר העשוי מ-100% קפה ערביקה מברזיל, הידועה כמקור 
קפה איכותי במיוחד. הקפה עשוי מפולים משובחים שנבחרו 

בקפידה ועברו תהליך קלייה וטחינה ייחודי. כל אלה תורמים 
ליצירת קפה עם ארומה עשירה ובטעם נפלא.

PLATINUM INTENSE – קפה מיובש בהקפאה, בתוספת 10% 
אספרסו. בעזרת טכנולוגיה חדשנית וייחודית, הוצמדו גרגירי 

האספרסו בקליה עשירה לגרגירי הקפה המיובש בהקפאה 
ליצירת קפה חזק ובעל ארומטיות עשירה ועוצמתית.

בכשרות: בד"ץ העדה החרדית.

להתמלא באנרגיות טובות: חטיפי דגנים 
של אנרג'י במגוון טעמים מפנקים

סדר היום העמוס שלנו גורם לנו לעיתים להרגיש חוסר 
באנרגיה וצורך באוכל זמין טעים ובריא. מהיום יש לכם בשורה 
משמעותית: מותג אנרג'י, מקבוצת שטראוס, עונה בדיוק על 

הצורך הזה ומציע לכם להתמלא באנרגיות טובות ממבחר חטיפי 
הדגנים בכשרות מהודרת. ממש ַאְמַחֶיה!

משפחת חטיפי הדגנים שלנו למהדרין כוללת: חטיף דגנים 
עם שברי אגוזים ושכבת 

שוקולד חלב מעולה, 
חטיף דגנים עם שברי 

אגוזים ושכבת שוקולד 
מריר מעולה, חטיף דגנים 

מצופה שוקולד חלב 
מעולה, חטיף דגנים בטעם 

טעמי מצופה שוקולד חלב עם שברי עוגיות בטעם קרמל, חטיף 
דגנים עם שוקולד חלב מעולה וקרם פסק זמן, חטיף דגנים עם 

חמוציות מצופה שוקולד מריר מעולה , חטיף דגנים עם שברי 
אגוזים בטעם קרמל, חטיף דגנים עם שברי אגוזים, שקית מיני 

חטיפי דגנים עם קרם פסק זמן, שקית מיני חטיפי דגנים מצופה 

מבנק מרכנתיל נמסר כי: "המדד מהווה עדות לחשיבות הרבה 
אותה מייחס הבנק לתמיכה בעסקים הקטנים והבינוניים. הבנק 
מאמין כי העסקים הללו הינם מפתח הצמיחה של המשק, ולכן 

קשוב לצרכיהם העסקיים ומעניק להם בכל עת שירות בנקאי 
מקצועי ומצוין." 

חלב, חטיף דגנים ללא תוספת סוכר מצופה בטעם שוקולד 
חלב, חטיף דגנים ללא תוספת סוכר בטעם קוקוס ושכבה 

בטעם שוקולד חלב, חטיף דגנים ללא תוספת סוכר עם שכבה 
בטעם שוקולד חלב. המוצרים נמכרים במארזים הכוללים שישה 

חטיפים.

כשר חלבי בכשרות בד"ץ הרב וסטהים. שימו לב לחותמת 
הכשרות בחזית המוצר!

מחקר המשפחות של שיבא: 
שיעור ההדבקה בקרב בני משפחה 

מחוסנים נגד קורונה ירד מ-57% ל-4% 
במסגרת המחקר, שבוצע בקרב מאות עובדים ובני משפחותיהם, 

הצליחו החוקרים להצביע לראשונה על נתון מספרי המשקף 
  את הסיכון להידבק בקורונה לאחר חשיפה משמעותית לחולה
פרופ' גילי רגב-יוחאי, מובילת המחקר: "עדות נוספת לחשיבות 

העלאת שיעור המתחסנים במדינת ישראל - ובעולם בכלל"

מחקר המשפחות של המרכז הרפואי שיבא, שנערך בשיתוף 
מכון המחקר הצרפתי פסטר ואוניברסיטת סורבון בפריז 

בקרב עובדי שיבא ובני ביתם, בדק את יעילות החיסון נגד 
קורונה ומצא כי מחוסנים שנדבקו בנגיף הקורונה - מדביקים 
פחות ונדבקים פחות. במסגרת המחקר, לראשונה נקבע נתון 

מספרי המשקף את הסיכון להידבק בקורונה לאחר חשיפה 
משמעותית לחולה – מ-57% ל-4% בקרב בני משפחה 

ששניהם מחוסנים. 

המחקר, שהתפרסם ב-medRxiv, בוצע בקרב 210 משפחות 
בתקופה שלאחר תחילת מבצע החיסונים במדינת ישראל 

בדצמבר 2020 עד מרץ 2021. בסך הכול נבדקו 902 איש, 
ומתוכם אותרו 191 מבוגרים ו-24 ילדים מתחת לגיל 12 

חיוביים לזן אלפא )הבריטי( של הקורונה.

לדברי ד"ר מעיין גלבוע, שותפה בכירה במחקר ורופאה 
בהתמחות שנייה ביחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי 

שיבא, המטרה הייתה לבדוק האם יש יותר הדבקות בקורונה 
במשפחות שבהן אחד מבני הבית נדבק בקורונה ומה מידת 

ההדבקה וההידבקות  של מחוסנים במשפחות.

ד"ר גלבוע: "הממצא העיקרי שעלה מהמחקר הוא כי הסיכון 
של בני משפחה מחוסנים להידבק מבן משפחה שחלה למרות 

שחוסן, הוא 4% בהשוואה לסיכון של בן משפחה לא מחוסן 
להידבק מבן משפחה מאומת שלא חוסן, העומד על 57%. 
ממצא חדש וחשוב נוסף שעלה מהמחקר, הוא כי במקרה 
של בן בית שחלה בקורונה, הבידוד ממנו הוריד את שיעור 

ההדבקה בקרב שאר בני הבית בכ-90%-80%". 

פרופ' גילי רגב-יוחאי, מובילה המחקר, מנהלת היחידה 
למניעה ובקרת זיהומים בשיבא: "ממצאי מחקר זה מחזקים 

ממצאים של מחקרים קודמים שנערכו בשיבא, המצביעים 
על כך שמחוסנים לא רק נדבקים פחות, אלא גם מדביקים 

פחות. למעשה, לראשונה הצלחנו לכמת את הסיכון האמיתי 
להידבק בקורונה לאחר חשיפה משמעותית בקרב מחוסנים, 

לא מחוסנים, מבודדים ומבוגרים בהשוואה לילדים. מחקר 
זה מהווה עדות נוספת לחשיבות העלאת שיעור המתחסנים 

במדינת ישראל בפרט, ובעולם בכלל, כדרך היעילה היחידה 
לצמצום ממדי המגפה והשבת החיים לשגרה לצד הקורונה".  

'יקב ברקן', משיק לרגל ימי הקיץ: 
 'Vin Gris' רוזה מרענן

מסדרת BETA, בציר 2020 

לקראת ימי הקיץ החמים משיק 'יקב ברקן', הנהנה מכשרות 
מהודרת של בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת ובד"ץ בית יוסף וכן 

לכשרותו המהודרת של מומחה הכשרות הגר"ד לנדאו, את יין 
רוזה Vin gris . סדרת  BETA המרתקת מיועדת לצרכני היין 
החדשניים וההרפתקנים המחפשים אחרי חוויה מיוחדת של 

זנים, ניחוחות וטעמים ייחודים המתרחקים מן הזרם המרכזי אל 
עבר קצוות היצירה האישית.

רוזה Vin gris האלגנטי, בעל סיומת פירותית ארוכה ונעימה, 
ילווה בהרמוניה כל ארוחה וחגיגה.

סדרת BETA הייחודית מתרחקת 
מזרקורי החנויות והמסעדות ומיועדת 
לצרכני היין החדשניים וההרפתקנים, 

המעוניינים לחוות זנים ויינות 
המתרחקים מן הזרם המרכזי אל עבר 

קצוות היצירה האישית. סדרה כזו 
מאפשרת להפיק יין מיוחד גם אם 

מדובר בכרם אחד בלבד, קטן וייחודי, 
או באצוות חבית קטנה ויוצאת דופן 

כל כך שהיא מצדיקה יין אחד, נפרד, 
שייוחד רק לה.

Vin gris בצרפתית הינו רוזה בהיר 
ועדין במיוחד. ענבי הטמפרניו גדלו 

בטרסות קטנות ומושפעות בהרי 
ירושלים. מדובר ביין נהדר המהווה 

ביטוי טהור, אלגנטי ועדין במיוחד של הטרואר ההררי הנפלא. 
מתאים בצורה מושלמת לליווי ארוחה, לשתיה לבדו או כאפרטיף. 

היין התיישן 8 חודשים בחביות צרפתיות ופיתח מורכבות, עומק 
ואיזון נהדר בין טעמי הפרי וארומת עץ אלון.

רשמי טעימה:

Vin gris הינו רוזה עדין במיוחד. האף מלא בארומות פרחים 
ופרי אדום כגון תות שדה ופירות יער, בליווי ארומה עדינה של עץ 

אלון קלוי ומתובל. בפה היין בעל גוף בינוני ומרקם חמאתי, מלווה 
בטעמי פרי אדום ומתמשך לסיומת פירותית ארוכה ונעימה.

בקרוב במסעדות המובילות 

blend.co.il  ניתן לרכוש באתר

בדרך להגברת התחרות בשוק הביטוח:

ישראכרט קיבלה את אישור רשות שוק 
ההון להתקשרות בהסכמי שיווק ביטוח 

רכב עם מספר חברות ביטוח

ישראכרט קיבלה את אישור רשות שוק ההון להתקשר עם 5 
חברות ביטוח בהסכמים לשיווק מוצרי ביטוח רכב, במודל של 

׳סוכן אובייקטיבי׳ המבטיח כי לישראכרט לא תהיה העדפה 
לחברת ביטוח מסוימת, והשיווק ללקוחות יהיה אך ורק משיקולי 

התאמה לצרכיהם.

ישראכרט הודיעה על צעד נוסף בדרך לכניסה לשוק הביטוח. 
חברת כרטיסי האשראי המובילה בישראל הודיעה כי קיבלה את 
אישור רשות שוק ההון לחתום על הסכמים עם 5 חברות ביטוח: 

הפניקס, איילון, כלל ביטוח, ביטוח חקלאי ו- AIG למכירת 
מוצרי ביטוח רכב.  

ישראכרט התקשרה עם חברות הביטוח במודל של ׳סוכן 
אובייקטיבי׳, כך שאין לה כל העדפה לשיווק מי מבין חמש חברות 

הביטוח. מודל זה נבחר על מנת שמוצרי הביטוח שישווקו יהיו 
בהתאמה לצורכי הלקוחות, כאשר ישראכרט בהיכרותה עם 

הלקוחות שלה תפעל על מנת להציע להם את מוצרי הביטוח 
המשתלמים והמתאימים להם ספציפית. הסוכנות פיתחה 
מערכת טכנולוגית ייחודית המאפשרת שיווק דיגיטלי מלא 

ומותאם אישית, כשללקוח תהיה בחירה שקופה בין החלופות.

שירותי הביטוח של ישראכרט הם חלק מאסטרטגיה כוללת של 
החברה להיות קבוצת פיננסים דיגיטלית מתקדמת, תוך מתן סל 
שירותים בצורה נוחה ופשוטה ובעל ערך מוסף ברור ללקוחותיה. 
הכניסה לשירותי הביטוח תאפשר לישראכרט להיות גורם מחולל 

תחרות בשוק הביטוח. זאת, בנוסף להיותה גורם מחולל תחרות 
בשוק האשראי.

אורי אלון, משנה למנכ״ל ישראכרט: ״ישראכרט ממשיכה 
להתקדם לקראת הגשמת היעדים שקבענו לעצמנו – להיות 

קבוצת פיננסים דיגיטלית מתקדמת. המטרה שלנו היא להציע 
למיליוני לקוחותינו את המוצרים הטובים והרלוונטיים ביותר, 

בצורה דיגיטלית, פשוטה וזמינה. היכולת שלנו לנתח את צורכי 
הלקוח ולהציג בפניו את האפשרויות הטובות לו ביותר, תבטיח 

כי נוכל להביא ללקוחותינו ערך מוסף אמיתי גם כספק של מוצרי 
ביטוח״. 



דירות 
למכירה

י”ב באב -י”ג אב  תשפ”א
21/07-22/07/2021  

 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

 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

 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

 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

+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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 בלעדי!!! בדוד המלך 
4 חדרים, ק"ק מוגבהת, 

משופתץ + מרפסת, 
1,690,000 ש"ח תיווך 

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

 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

פתח תקווה
וילות ובתים

 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

 למכירה דירות חדשות 
_____________________________________________)29-30ל(מקבלן, לפרטים: 03-5742738

 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

 מוכר דירה? נעשה את 
המקסימום למחיר הטוב ביותר 

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

גובים תשלום מהמוכר תיווך 
_____________________________________________)30-30(ישיר במרכז 054-8535000

 4 חדרים, ק"א, חזית, 
2.25 מיליון שדכן הנדל"ן 

053-3107379)30-30(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העריה 
נותרו דירות מיוחדות, 4 חדרים 

 054-8449423 2,190,000
B.D.A 30-30(תיווך(_____________________________________________

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

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

B.D.A 30-30(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

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

חדרים 2,900,000
B.D.A 30-30(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבניה 3 
חדרים, 1,600,000 גמיש, 4 

ח' 1,900,000, 3 ח' פנטהאוז 
 054-8449423 2,000,000

B.D.A 30-30(תיווך(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב 4 
חדרים, כ- 110 מטר, גדולה 

ויפה, 2,000,000 ***125 
מטר, חדשה ויפה, 2,700,000 

גמיש 054-8449423 תיווך 
B.D.A)30-30(_____________________________________________

 באזור סוקולוב 4 חדרים 
גדולה + סוכה, 2,200,000 

***3 חדרים + אופציה, 
 054-8449423 1,720,000

B.D.A 30-30(תיווך(_____________________________________________

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

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

054-5500263)30-30(_____________________________________________

 בלעדי 80 מטר, מחולקת, 
באזור מינץ + מעלית, 

קומה ב', 1,700,000 תיווך 
_____________________________________________)30-30(אלטרנטיב 054-5500263

 בבנימין אברהם, 90 
מ"ר, מחולקת, 60/30, 

ק"ב אחרונה, 3 כ"א, 
1,750,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)30-30(הקריה 050-3000121

 בשניים כ- 110 
מ"ר, קרקע מוגבהת, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)30-30(_____________________________________________

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

1,570,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)30-30(_____________________________________________

 ברחוב אביעד דופלקס 
גג 110 מ"ר בנוי + אישורים 

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

050-5926021)30-30(_____________________________________________

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

סוכה, מעלית + אפשרות 
תוספת בניה בבלעדיות 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)30-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)30-30(הקריה 050-3000121

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

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

050-3000121)30-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו 5 חד', 

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

ש"ח להב נכסים
050-4177750)30-30(_____________________________________________

 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)30-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)30-30(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

_____________________________________________)30-30(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

גמיש + אופציה, מיידי תיווך 
_____________________________________________)30-30(הנדל"ן 050-4177419

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

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

050-4177419)30-30(_____________________________________________

 מציאה! בראשונים 
רבי עקיבא בבניין חדיש, 

4 חד', כ- 85 מ"ר, 
עם נוף פתוח, רק ב- 

1,730,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)30-30(נכסים 050-4177750

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

+ יח"ד "פנחס נכסים"
055-6789653)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמק יזרעאל 
4 חד', קומה 2, משופצת, 

כ- 100 מטר + מרפסת סוכה, 
אופציה גדולה, 1,830,000 

_____________________________________________)30-30("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בהשומר באיזור 
חבקוק 4 חד' משופצת, 105 

מטר + סוכה + יחידת דיור 40 
מטר, קומה א' "פנחס נכסים" 

055-6789653)30-30(_____________________________________________

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

קומה ראשונה, חזית, לא 
משופץ, 1,500,000 סופי 

"פנחס נכסים"
055-6789653)30-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בשדרות רבינו בחיי 
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(_____________________________________________

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

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

050-4177419)30-30(_____________________________________________

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

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

1,830,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

 מציאה! גנחובסקי 
כ- 4.5 חד', כ- 110 

מ"ר, מ.חלקית, סוכה, 
א.להרחבה, 1,730,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)30-30(_____________________________________________

 זול!! מציאה שווה 
)דירת ירושה(, ברק ברק 

שכונת קרית הרצוג, 
וינרב, ק"2.5, כ- 140 

מט' שטח בנוי ***4 חד' 
+ חלל גדול + אופציה 
מרפסת שמש/סוכה, 
1,700,000 סגירה!!! 

תווך זנזוריגולד
054-2345633)30-30(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', 83 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד!!! 1,630,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)30-30(_____________________________________________

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

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

050-3000121)30-30(_____________________________________________

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

ערבות בנקאית, 1.7 )גמיש( 
_____________________________________________)30-30("פנחס נכסים" 055-6789653

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

_____________________________________________)30-30(נכסים" 055-6789653

 באהרון דב המבוקש, 3 
חדרים משופצים, קומה 

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

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

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

1,790,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

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

 בסוקולוב 3.5 חד' + 
2 מרפסות, קרקע, סוכה 

בבלעדיות "מאגדים-נדל"ן" 
_____________________________________________)30-30(משה דסקל 050-5926021

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

אמין, 1,735,000 תיווך הנדל"ן 
050-4177419)30-30(_____________________________________________

 ברחוב מימון בקרבת 
בית כנסת הגדול, דירה 3 
חדרים, משופצים, 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

 בשבטי ישראל 
3.5 חד', ק"א, חזית, 

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

_____________________________________________)30-30(הקריה 050-3000121

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

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

050-3000121)30-30(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)30-30(הקריה 050-3000121

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

חניה, 1,390,000 נדל"ן 
_____________________________________________)30-30(הקריה 050-3000121

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

1,350,000, א.להרחבה 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)30-30(_____________________________________________

 לרציניים!! א.הפלמח 
3.5 חד', ק"ב, כ- 73 

מ"ר, סוכה, משופצת, 
1,430,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

 בדובק בבניין חדש, 
3.5 חד', כ- 80 מ"ר, 

משודרגת, עם נוף 
מרהיב, ב- 1,750,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)30-30(_____________________________________________

א.השלושה 3 חד', כ- 74 
מ"ר, מעלית, ממ"ד, 

סוכה, 1,750,000 "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)30-30(_____________________________________________

 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)30-30(_____________________________________________

 במלאכי 2.5 חדרים, ק"ב, 
חזית, סוכה, משופצת חלקית, 
אופציה להרחבה, 1,530,000 

ש"ח בבלעדיות תיווך ישיר 
_____________________________________________)30-30(במרכז 054-8535000

 חדשה בשוק, בבריה 2.5 
חדרים, כ- 45 מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת ויפה, מתאימה גם 
להשקעה, 1,220,000 ש"ח 
גמיש בבלעדיות תיווך ישיר 

_____________________________________________)30-30(במרכז 054-8535000

 באהרונסון 2.5 חד', 
קרקע, משופצת, פוטנציאלית 

להרחבה בבלעדיות 
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)30-30(_____________________________________________

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

אופציה, 1,299,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)30-30(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 ברח' הנשיא 4 חד', קו"2 

+ יחידת הורים + מעלית 
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)30-30(_____________________________________________

טבריה
 בית פרטי טורי, 60 מ"ר 

בנוי, 100 מ"ר גינה, 595,000 
ש"ח ***בשזר המבוקש בבנין 

חרדי, 3 חד', ק"ב, מסודרת, 
585,000 ש"ח 052-7166160 

_____________________________________________)30-30(ידידיה

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

לחלק, 3,090,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)30-30(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': קוטג' 7 חד' 
)163 מ"ר נטו( + גינות 150 

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 3,990,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-30(תיווך הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)30-30(_____________________________________________

 בהזדמנות בקרית היובל 
ברחוב פסח חברוני, 4 חדרים 
+ נוף לעין כרם בלעדי לתיווך 

_____________________________________________)30-30("צימוקי" 02-5638221

 ברחוב יהודית 3 חדרים, 
תקרות גבוהות, קומה 3, 

דורשת שיפוץ, 1,650,000 
ש"ח בלעדי לתיווך "צימוקי" 

054-4868372)30-30(_____________________________________________

 קוטג' 8 חד', חדש, באזור 
שעריה, במחיר אטרקטיבי 

052-2948691)30-30(_____________________________________________



י”ב אב -י”ג אב תשפ”א   221/07-22/07/2021 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 
אולמותדירות

 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, 

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

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

 יח"ד 2 חדרים, ריהוט 
מלא, ממוזגת ומאווררת, 

2,500 ש"ח, ק"ד, ללא
_____________________________________________)27-30ל(054-8413427

 ביונה הנביא, 2 חדרים, 
ק"ד )ללא(, כחדשה, מרוהטת, 

ממוזגת, דוד"ש, 2,800 ש"ח 
054-8530108)27-30(_____________________________________________

 דרוש מחסן 50 מ"ר 
ומעלה, עם גישה לרכב, 

באזור ירושלים וסביבותיה 
_____________________________________________)27-30ל(054-5453533

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

יבניאל

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

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 
_____________________________________________)30-30/21ש(050-6217759 02-5361771

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

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

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

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

 להשכרה דירות בטבריה, 
יפות חדשות וממוזגות

_____________________________________________)27-30ל(050-5263031 מאיר

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

_____________________________________________)27-38ש(053-3340350

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

סוכה 3,000 ש"ח 
_____________________________________________)27-30ש(052-7671305

 בהראשונים, 2, 40 מ"ר, 
ק"ה + מעלית, משופצת, 
ממוזגת, א.לריהוט, סוכה, 
_____________________________________________)28-31ש(2,750 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

 מעונין לקנות דירה 3-4 
חדרים בסנהדריה במחיר סביר 

)בלי תיווך( בי"ם קומה נוחה 
_____________________________________________)29-30ח(054-7385609

 בהראשונים 3 חדרים, 
קומה חמישית + מעלית, 

דירת גג + מרפסת שמש, 85 
מטר, ממוזגת, 2,650 ש"ח 

_____________________________________________)28-31ש(052-7671305

 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

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

ממוזגת, מיידית + נוף
_____________________________________________)29-30ש(052-7658517 03-6766070

 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(_____________________________________________

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

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

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(04-6715330

 דירת פנטאוז, נקיה, 
ממוזגת, נוף מרהיב לכנרת, 

בקרית שמואל 052-4669881 
054-8475006)29-30(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

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

פנטהאוז ענק
5.5 חדרים

 מפואר ומאובזר 
ברמה גבוהה

מדהים נוף לכנרת

050-4442212
050-6452128

בטבריה

 מגוון דירות ווילות 
נופש ברמה גבוהה 

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

 דרושה דירה/יחידת דיור 
להשכרה לזוג צעיר בבני ברק 

_____________________________________________)30-31ח(054-7938941

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

_____________________________________________)30-31ח(מתיווך( 052-3595314

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)30-31ח(תיווך 054-7432035

דירות 
להשכרה

בני ברק

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+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(_____________________________________________

 דירת 3 חד', קומת 
קרקע, ברח' הרב פרדו, 

מיידי, לזוג צעיר
_____________________________________________)29-30ל(052-2803660

 "אינפינטי עוצמה", ביום 
שישי הקרוב 23/7/21, יתקיים 

בית פתוח, יום ללא עמלת 
תיווך, בזלוטניק 3 פסגת הדר/
נווה עוז הירוקה, בין השעות 

11:30-13:30, דירת 5 חד' 
)במקור 6(, 141 מ"ר + 15 

מ"ר מרפסת שמש, קומה 3, 
2 חניות מקורות מוטי ליסיצקי 

050-8308823)30-30(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בהזדמנות! מצוינת 

להשקעה, 2.5 חד', אופציה 
לפינוי בינוי, באזור יוסף טל, 

052-2948691 1,060,000)30-30(_____________________________________________

 בק.אתא על ציר 
המטרונית, מחולקת, 
מרוהטת + מרפסת, 

שכירות עוברת 4,200 
נטו, מחיר 765,000
_____________________________________________)30-30(052-6884883 חיים

 בק.אתא על ציר 
המטרונית, כ- 80 מטר, 

קומה 2, מתאימה 
לחלוקה/השקעה, מחיר 
 052-6884883 570,000

_____________________________________________)30-30(חיים

 בק.אתא גבעת 
הרקפות, דירה כ- 50 

מטר, צפי לשכירות לאחר 
שיפוץ 2,500, מחיר 

 052-6884883 455,000
_____________________________________________)30-30(חיים

 בק.אתא באיזור 
מתפתח, דירה לחלוקה/

השקעה, צפי שכירות 
3,900, מחיר 480,000 

_____________________________________________)30-30(052-6884883 חיים

קרית אתא

4-4.5 חדרים
 בק.אתא במרכז העיר, 
4 חד', ניתנת להשקעה/

חלוקה, צפי שכירות 
5,000, מחיר 710,000 

_____________________________________________)30-30(052-6884883 חיים

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

מעלית, 4,700 נדל"ן 
_____________________________________________)30-30(הקריה 050-3000121

+5 חדרים

 באברבנאל דירות 4 
חד', בנין חדש, החל 

מ- 4,500 נדל"ן הקריה 
050-3000121)30-30(_____________________________________________

 בנחום דירת 3 חד' חדשה, 
ק"ב, ללא + מרפסת, 4,500 

_____________________________________________)30-30ש(ש"ח 051-2684766

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו 3 חד' בבניין 

חדיש + מעלית, 3 כיווני 
אויר, חזית, רק ב- 3,850 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)30-30(_____________________________________________

 להשכרה בשחל שיכון 
ה', 3 חד', קומה 6, 

מעלית עד קומה 5, בניין 
חדש + סוכה, 4,000 
ש"ח "פנחס נכסים" 

055-6789653)30-30(_____________________________________________

 להשכרה דירת 3 
חדרים ענקית, בחנה 

סנש, 80 מטר, מרוהטת, 
במחיר מציאה 4,100 

תווך רבקה נקב
053-9244430)30-30(_____________________________________________

 להשכרה דירת 3 
חדרים, משופצת, ברמז, 

60 מטר + 20 חצר, 
במחיר מציאה 4,100 

תווך רבקה נקב
053-9244430)30-30(_____________________________________________

 להשכרה דירת 3 
חדרים ענקית, כ- 80 

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

_____________________________________________)30-30(רבקה נקב 053-9244430

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

4,000 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)30-30(_____________________________________________

 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

 שוכר או משכיר חנות 
או משרד? אנחנו כאן 

בשבילך תיווך דורון
054-4980159)30-30(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)30-30(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

זבוטינסקי תיווך דורון
054-4980159)30-30(_____________________________________________

 34 מ"ר בגן וורשא תיווך 
_____________________________________________)30-30(דורון 054-4980159

 22 מ"ר בפסג, פינת הרב 
קוק, עם חלון ברחוב תיווך 

_____________________________________________)30-30(דורון 054-4980159

 עמדות עבודה במשרד 
מפואר )משותף(, אופציה 

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

 40 מטר בבנין חדש, קומת 
כניסה תיווך דורון

054-4980159)30-30(_____________________________________________

 משרד 34 מ"ר, להשכרה, 
במחיר קורונה תיווך דורון 

054-4980159)30-30(_____________________________________________

 משרד 70 מטר, רבי 
עקיבא הרב קוק, מציאה תיווך 

_____________________________________________)30-30(דורון 054-4980159

 משרד 80 מטר למכירה, 
קומת כניסה, על רבי עקיבא 

_____________________________________________)30-30(תיווך דורון 054-4980159

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?

מולנופשים
הגלים

במלון 'גינות-ים' - נתניה | חצי פנסיון*
י'-י"ג
באב

י"ג-ט"ז
באב

ט"ז- כ'
באב

כ"ג-כ"ז
באב

שלומי 
וסתם

משה קליין
בהופעת ענק

שי שמש 
אומן חושים

הסטנדפיסט 

שמעון פרץ
מופע חיות 

מרתק
הקרקס 
האפריקאי

אהרון 
הקוסם

הרב מאיר 
שוורץ

הרב חיים 
זאיד

ענק הזמר 
אייל טוויטו

במחיר שווה  050-3131740/1 , 03-6880091
לכל נפש

משקיף לים | 10 דק' הליכה לחוף הנפרד 
בריכת שחיה בשעות נפרדות | תוכנית עשירה | ארוחות עשירות בשפע ישראלי

גלאט למהדרין
כל המוצרים בד"ץ העדה החרדית, 

בשרים ועופות הרב רובין והרב 
מחפוד, משגיח צמוד

החלה הרשמה לנופש ר"ה במלון ציפורי בכנרת 
10% הנחה למקדימים להרשם

*בונוס-
ארוחת 
צהריים

קלה

ממלכת הילדים
ם, ג'ימבורי,

מתנפחי

ת מתנגשות.
מכוניו

דון ילדים - הפעלות
מוע

עבודות יצירה במשך היום
ו

מדריכות מנוסות
ע"י 

איש שב"כ בסיפור אישי מרתק | הקול הבא - תוכנית שירה נושאת פרסים | טיולים לצפון
הרב שחר לוי | הרב אורי יצחק | הפייטן דוד שלמה שירו  להרשםמוגבל, מהרו מס' המקומות 

מלא
חדרים אחרונים

חדרים אחרונים

 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
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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

 מודם ביתי למחשב 
)ראוטר( 50 ש"ח )גמיש( בלבד  

_____________________________________________)29-30ח(054-8491154

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

 נשכח ברכבנו שקית 
שחורה עם חולצה ומשקפי 

שמש בכ"ד תמוז
_____________________________________________)29-30ח(054-8530624

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)29-30ח(054-7432035

 מסור חשמלי ללחם חדש 
מולינקס פועל מצוין 40 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(טל': 050-2897977

 מסך מחשב 19 ניו ויזין 
פועל מצוין עם כבל לחשמל 

וכבל למחשב 100 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(מציאה! טל': 050-2897977

 מכשיר סודה עם בלון גז 
ענק מלא בגז לסודה + בקבוק 

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

_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 HP מכשיר פקס של 
במצב מעולה + צבע שחור 

מקורי + צילום 150 ש"ח טל': 
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 מאוורר 16 על עמוד 
איכותי קנדו 70 ש"ח שקט 

במיוחד כחדש טל':
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 מיכל מים חמים לשבת 
_____________________________________________)29-30ח(120 ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים אטמור 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 
_____________________________________________)29-30ח(ולבית 25 ש"ח 054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 קנווד מעבד מזון 50 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 70 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מקפיא גדול 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(כחדש 054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מצלמת קנון מעולה דרוש 
תיקון קל מאוד 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3121020

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)20-31ש(050-6333765

 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

מירון

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 "למרגלות ההר" - 4 
יח' ארוח + בריכה + 

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)19-31ל(052-4604609

 "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

 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

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

 "בוסתן בכפר" - 10 יח' 
)+60 איש( לקבוצות, שבתות 
חתן וכו', בריכה ענקית, חדר 

אוכל, וחצר מפנקת.
_____________________________________________)30-30/21ש(052-5738882

 "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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 "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

 ארמונות שלזינגר 
לקבוצות עד 40 איש + 
חדר אוכל מרווח, 5 דק' 

_____________________________________________)28-31ש(לציון 054-5990551

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

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

 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

 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

 מזל- ארוח כפרי - וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 

+ בריכה, למשפחות, גזור 
_____________________________________________)29-30ש(ושמור!! 052-8013000

 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(_____________________________________________

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(גמיש 054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי כחדש 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)29-30ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 להשאלת מכשיר ביקיור 
לייזר או מכשיר הנדי קיור נגד 

כאבים לנסיון לפני קנייה ב- 70 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח לשבוע 052-8814378

 למסירה מסלול הליכה/
 york ריצה חשמלי מתוצרת

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

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)30-31ח(או ישנה 052-3595314

 דרושה יחידה פנימית 2.5 
כוח של מזגן חלון אלקטרה 

_____________________________________________)30-31ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)30-31ח(סימלי 052-3595314

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)30-31ח(בתחום 052-7396092

MP3  ללא רדיו של דינמיט 
חדש באריזה 110 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)30-31ח(052-7131071

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

 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

 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

 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

 מצלמת קנון גירסה 
עברית דגם 160 ב- 220 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7154435

 מטען לבטריות עם 4 
 GP2700 בטריות נטענות

חדש ב- 70 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(052-7154435

 מטען לבטריות מרובעות 
של מצלמה ופלאפונים חדש 

_____________________________________________)29-30ח(ב- 59 ש"ח 052-7154435

 טאבלט עם מקלדת 10.1 
אינץ מצב חדש ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7154435

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

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 מעוניין בספרים עיטורי 
תורה ובספרים עם חידושי 

_____________________________________________)30-31ח(תורה ומפרשים 054-7432035

 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

היעד הכי מושלם...

יותר זול מחופשה בארץ
נופש מפנק

לנשים ולנערות בלבד

 לבין הזמנים, בבית וגן, 
דירת 3 חד' חדשה, ממוזגת, 

_____________________________________________)29-30ש(מיקום מצוין 054-8487414

 חדשה, משופצת, 4 
חד', בגבעת שאול, ק"א, 

טרמפולינה, ממוזגת, אפשרות 
לתמונות, 600 ש"ח ללילה 

_____________________________________________)29-30ש(050-4134591 054-8491859

 "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

גמחים
 גמ"ח של מוצרי קישוטים 

לשבע ברכות בר מצוות 
ובריתות וכו' לפרטים
_____________________________________________)30-30(054-8449588 מירי

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)30-31ח(054-4458379

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

_____________________________________________)30-31ח(אלקטרה 054-4458379

 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

 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

 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

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח 054-7216671

 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

 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

 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

 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



י”ב אב -י”ג אב תשפ”א   421/07-22/07/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
ספה 3 מושבים, עור איטלקי, 

_____________________________________________)29-30ל(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

 שולחן וכוורת מצב חדש 
1.2 רוחב 350 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(052-7626044

 למכירה קומודה יפה 
מאוד במצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-4139994

 סטנד ל- 2 גיטרות 110 
ש"ח חדש באריזה

_____________________________________________)29-30ח(052-7667577

 למכירה שולחן סלוני 
נפתח ל- 2.40 מטר 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-8598933

 למכירה ארונית ספרי 
קודש מפואר עם דלת זכוכית 

+ 2 מגירות צבע חום כהה 
_____________________________________________)29-30ח(310 ש"ח 052-5737813

 למכירה מעמד 5 מדפים 
עבים כתר צבע שחור 160 
ש"ח + 4 מגירות כתר 90 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה מיטת יחיד + 
מזרון אורטופדי 80*190 מטר 

מחיר זול מצב מצויין 260 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מיטה זוגית עץ + 
מתכת מצב מצויין 320 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(בלבד 052-5737813

 למכירה שידה 6 מגירות 
לאורך צבע חום בהיר 260 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 כריות לספה ללא כיסוי 
גודל 45 ס"מ 9 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-3155415

 פלורוסנטים דקים 
איכותיים 200 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 כסאות משרד 100 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 נברשות 50 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מנורה עם זרוע 40 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 כסאות לבית ולחצר 15 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4273857

 ארונית מעץ עם זכוכית 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח 054-4273857

 מציאה! מצב מעולה! 
ספת איקאה אורך 1.80 בד 

_____________________________________________)29-30ח(כביס 500 ש"ח 052-7108328

 עגלת ישיבה איזי בייבי ב- 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח בב"ב 050-4158480

 מיטת תינוק בצבע שמנת 
+ מזרן 170 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)29-30ח(050-4158480

 מיטת תינוק בצבע שמנת 
ללא מזרן ב- 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)29-30ח(050-4158480

 כסא לרכב וסלקל לרכב ב- 
_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח כ"א 050-4158480

 טלפון אלחוטי לבית טווח 
רחוק כחדש + מזכירה 120 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח טל': 050-2897977

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)29-30ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(בירושלים 054-8415306

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)29-30ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 רימונים זוג 100 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 סולמות 50 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 כלי עבודה לבנין 10-20 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4273857

 מזמרה 20 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 תפילין מהודרות 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מיכל ריסוס קטן 40 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(גמיש 054-4273857

 ג'ק לרכב מקצועי 25 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4273857

 מנשא אופניים לרכב 80 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4273857

 כסאות פינת אוכל קטיפה 
מוקה + עץ 500 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-7842811

 למכירה סלון עור לבן 
שזלינג 500 ש"ח -050

_____________________________________________)29-30ח(5888767 054-2252171

 למכירה שולחן חום 1*2 
מ' + 5 כסאות לא נפתח 400 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-2252171

 למכירה כורסת ריקליינר 
עור שחורה 500 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-2252171

 מציאה! ארון סנדויץ 2 
דלתות 7 מדפים + מגירה 

מידות 60*80 גובה 2.40 450 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7108328

 מציאה! כוורת גדולה עם 
מדפים גובה 2.15 רוחב 1.10 

_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח 052-7108328

 מציאה! מזרון איכותי 
למיטת נוער 90*1.90 50 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(בלבד 052-7108328

 שולחן לאוכל או לכל 
מטרה אחרת נפתח 90 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-4895874

 ארון אמבטיה כיור עילי 
1.20 צבע חום שחור מהמם 

כחדש כולל כיור ברז חדש 
מראה 300 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(052-6140800

 נברשת לסלון פינת אוכל 
_____________________________________________)29-30ח(250 ש"ח 052-6140800

 נברשת לחדר שינה או 
כל מקום אחר 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-6140800

 מנורת קיר יפה 100 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(052-6140800

 למכירה שולחן כתיבה 
צבע לבן + 2 מגירות 130 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה 3 דלתות 310 ש"ח בני 

_____________________________________________)29-30ח(ברק 052-5737813

 למכירה קומודה מצב 
מצויין 200 ש"ח צבע חום 
בהיר + מראה + מנורות 

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 בוסטר לרכב ב- 15 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בב"ב 050-4158480

 הליכון לתינוק ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בלבד 050-4158480

 אמבטיה + מעמיד ב- 35 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד 050-4158480

 עגלת שכיבה + ישיבה 
במצב מצוין ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(בלבד 050-4158480

 כסא אוכל בצבע לבן 
במצב מצוין ב- 35 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)29-30ח(050-4158480

 מנשא לתינוק ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בלבד 050-4158480

 HP מדפסת משולבת 
כמו חדשה 300 )שווי 700( 

_____________________________________________)29-30ח(052-7104053

 מאוורר עמוד בלו סטאר 
ביתי מהירות כפולה כחדש 

_____________________________________________)29-30ח(180 ש"ח 052-7623377

 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 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

 ארונית נעליים )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(120 ש"ח 054-7216671

 ספריה במצב מצוין! 
למטה ארונות למעלה מדפים 

עם דלת זכוכית 2.4*2 מ' 500 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 050-4129179

 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

 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

 למכירה גגון בוגבו 3/5 
תכלת 250 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(052-7116399

 למכירה מזרון לעגלה 
_____________________________________________)29-30ח(לבנים 50 ש"ח 052-7116399

 עגלת מוצי אמבטיה 
וטיולון במצב חדש תיק ונילון 
_____________________________________________)29-30ח(גשם 400 עוזרי 052-7626044

 מציאה! כחדש! 
אוניברסיטה לתינוק עם 

פסנטר מנגן רק 50 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(052-7108328

 למכירה טיולון GB צבע 
שחור + גגון 260 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 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

 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

 נעליים לבנים מידה 
35 בצבע שחור חברת דקו 

חדשות בקרטון 50 ש"ח )ב"ב( 
_____________________________________________)30-31ח(054-8485026

 ארגז כלי עבודה גודל 16 
_____________________________________________)30-31ח(חדש 250 ש"ח 054-7289931

 למכירה שמלה חגיגית 
לילדה/נערה יאפצוק מידה 

18 שמנת מוזהב עם פרחים 
נלבשה פעם אחת בלבד! 50 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-8063853 ב"ב

 למכירה שמלה קצרה 
לאישה/נערה מידה 36 לבן 

תחרה + פייטים כסופים נקנה 
ב- 900 ש"ח רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-8063853 ב"ב

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 200 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-3463482

 נעליים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 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

 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

 למכירה מגזיני זמן ב- 10 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח )ב"ב( 053-3188631

 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

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 10 ש"ח טל':
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים' 
פלטות אלומניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

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

_____________________________________________)29-30ח(טל': 050-2897977

 טיונר של tunar צריך 
מגבר קולט תחנות מצוין 

מכווני שעונים לעוצמת קליטה 
ישן ונדיר 100 ש"ח טל':

_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)29-30ח(כחדש טל': 050-2897977

 מקצף חשמלי מופעל 
סוללות לחלב בקפה הפוך 

חדש 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 350 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-7430235

 למכירה מכונת תספורת 
remington חדשה בקופסא 

_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח 052-7116399

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7116399

 מזגן חלון אלקטרה 400 
_____________________________________________)29-30ח(שקלים 052-3595314

 מכונת תפירה 450 
_____________________________________________)29-30ח(שקלים 052-3595314

 למכירה מכונת כביסה 
אלקטרוטוקס פתח עליון 400 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח גמיש 054-2252171

 למכירה מכונת תפירה 
ברדר דגם ישן בארון עץ 150 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד 054-2252171

 מכשיר הקלטה חדש 
באריזה 32GB ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-4111074

 מיקסר לסאונד חדש עם 
8 ערוצים ואפקטים ובלוטוס 

וכניסה למחשב 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(052-7667577

 פקס אלחוטי HP מעולה 
כחדש 2012 + מצגת 

למסגרת הצילום ושליחת 
פקסים + צבע שחור מקורי 

_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח טל': 050-2897977

 מקרר קטן משרדי במצב 
טוב )ב"ב( 250 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-8491154

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 450 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 200 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-3463482

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים וכו' 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3155415

 פלטה לשבת גודל בינוני 
_____________________________________________)29-30ח(לזו"צ 40 ש"ח 053-3155415

 מקרר גדול אמקור 400 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מלחם מקצועי 50 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50-70 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מיקורגל 50 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 70 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח 054-4273857

 מגהץ כחדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מכשיר וויז ללא תשלום 
חודשי על ההגנה 430 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-4111074

 מיני בר שבת נועם 1 
לחלקי חילוף 200 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(058-3233170

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מציאה! כחדש! תיק 
 JU לעגלת תינוק של המותג

JU BE רק 100 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(052-7108328

 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

 בימבות/קורקינטים 30 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-7757420

 מיטות מתקפלות 100 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-7757420

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-7216671



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה י”ב באב-י”ג באב תשפ”א   21/07-22/07/2021

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

■ 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 
_____________________________________________)29-30ל(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 לתינוקיה, תנאים 
_____________________________________________)29-30ל(טובים! 053-5459071

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
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ם ו
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ת 
עד
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ה 
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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

 לאולם שמחות בב"ב, 
טבחים, עוזרי טבחים, ועובדי 

_____________________________________________)27-30ל(פס 050-5554626

 לתות קידס בגדי 
ילדים דרושות עובדות 
למשמרות בוקר/ערב, 

תנאים טובים למתאימות 
054-7694963)27-30(_____________________________________________

 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

 התפנה טבח עם ניסיון רב 
_____________________________________________)29-30ח(יר"ש לפרטים 050-4165749

 התפנה מלמד להקניית 
קריאה לגנים ות"ת בב"ב 

_____________________________________________)29-30ח(בשנה הבעל"ט 053-3102137

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

תמורת עזרה מיכל 
_____________________________________________)29-30ח(050-5952474

למעון בשיכון ה'

הצטרפי לצוות מנצח!

בואי לעבוד 
במעון 

שהוא בית!

דרושה

 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(_____________________________________________

 לארגון קרוב דרושה 
פקידה מבני ברק לשעות 

אחה"צ וערב, שליטה 
באופיס קו"ח:
03-570-8062

danchi@arachim.org)29-30(_____________________________________________

 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

 משלוחן-נהג לירקות 
למוסדות, רשיון ב', הילוכים, 
_____________________________________________)29-30ל(משרה מלאה 054-8416672

 למשרד ביטוח ברמת 
גן, דרושה פקידה עם נסיון 

_____________________________________________)29-32ל(בביטוח 054-6340784

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)29-30ח(052-3595314

 לישיבה בב"ב עוזרת 
טבחית מסורה ואחראית, 

להתקשר מ- 10:00-15:00 
_____________________________________________)29-32(טל': 050-5304424

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
בטיפול במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)30-31ח(052-7396092

 אברך עם ניסיון רב בתחום 
ההגהה ישמח להגיה את 

_____________________________________________)30-31ח(חיבורכם 050-4173887

 ציליה חדשה 4*3 + 
טבעות קשירה צבע קרם 180 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר )לא 
חשמלי( ב"ב 200 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-3121020

 וילון ונציאני לחדר 3 יחידות 
100 ש"ח כ"א צבע שמנת 

_____________________________________________)29-30ח(כחדש 052-6140800

 2 מסגרות מברזל למכונת 
כביסה בגובה 40 ס"מ 400 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח גמיש 053-3165377

 דיו ופקס סמסונג צבע 
שחור 90 ש"ח גמיש

_____________________________________________)29-30ח(053-3165377

 נעלי סאס לנשים 41 
כחדש 350 ש"ח גמיש

_____________________________________________)29-30ח(053-3165377

 2 כיורים גדולים איכותיים 
בצבע לבן 400 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)29-30ח(053-3165377

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 120 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 למכירה מיטת תינוק 200 
ש"ח + טיולון 90 ש"ח + 

אופניים 100 ש"ח מצב טוב 
_____________________________________________)29-30ח(ב"ב 052-5737813

 למכירה מזוודה שחורה 
גדולה טובה 80 ש"ח בלבד + 
_____________________________________________)29-30ח(פקס 90 ש"ח 052-5737813

 ספר ילדותינו לכיתה ה' 
_____________________________________________)29-30ח(25 ש"ח 053-3155415

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

 תיק לטלית + נרתיק 
לתפילין 90 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-3155415

 ספרי תורה מבד לילדים 
_____________________________________________)29-30ח(10 ש"ח 053-3155415

 מחברים לאינסטלציה 
_____________________________________________)29-30ח(10-50 ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לגינה 20 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 סט תורה מפורשה תאג' 
_____________________________________________)29-30ח(120 ש"ח חדש 054-4273857

 מגזין זמן למכירה 
בהזדמנות 8 ש"ח כ"א

_____________________________________________)29-30ח(054-8465115

 גלגלים לאופניים קידמי 
14 אינץ 10 שקל וגלגלים 

12 קידמי ואחורי ב- 20 שקל 
_____________________________________________)29-30ח(054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
לאופני ילדים וחשמליות כולל 

פנימית וצמיג 40 שקל
_____________________________________________)29-30ח(054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי נשלף 
10 שקל עם שמיניות וצמיג 

29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)29-30ח(054-3177932

 כל אביזרי אופניים 
רגילות וחשמליות רפידות 10 

_____________________________________________)29-30ח(שקל 055-6768157

 תוכי מאולף מסוג קואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה 390 

_____________________________________________)29-30ח(054-8483305

 דיסקים יעקב שוואקי ברוך 
לוין ועוד מצב חדש כ"א ב- 30 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7154435

 עגלה לקניות לשוק/סופר 
חזקה מרשת ברזל נסגרת 

40*40 גובה 90 ס"מ 4 גלגלים 
חזקים במצב חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(טל': 050-2897977

 שעון קוורץ XUDA חדש 
פועל מצוין 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(כחדש 050-2897977

 למכירה אוגרים חמודים 
_____________________________________________)29-30ח(זוג ב- 30 שקל 054-8515875

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 זוג תוכונים פרא בבני ברק 
_____________________________________________)29-30ח(80 שקל 050-5594690

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה 500 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7116399

 עציץ לשולחן סלוני עם 
_____________________________________________)29-30ח(פרחים 120 052-7626044

 2 תמונות קיר צביעה לפי 
מספרים + מכחולים + צבעים 

בגדלים 50*65, 50*40 150 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-8450494

 למכירה אופני הרים גלגל 
26 מידה M ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-4107904

 צמיג 700 כביש 10 שקל 
_____________________________________________)29-30ח(054-3177932

 גאנט 24 קידמי או אחורי 
_____________________________________________)29-30ח(20 שקל 054-3177932

 כובע של חברת המקום 
הנכון מידה 57 כמעט חדש 

_____________________________________________)29-30ח(200 ש"ח 054-8491154

 למכירה בפ"ת אופני 
הרים במצב מצויין 280 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-2819921

 אופניים לילדים מידה 12 
לגיל 3+5 130 ש"ח כ"א פ"ת 

_____________________________________________)29-30ח(054-2819921

 שעון מכני אוטומטי חדש 
_____________________________________________)29-30ח(לגבר 80 ש"ח 053-4111074

 מכשיר תדרים להרזיה 
חדש באריזה 90 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-4111074

 למכירה תוכון 35 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(פינק 20 ש"ח 053-4111074

 שעון מכני אוטומטי סיטזן 
_____________________________________________)29-30ח(לאשה 40 ש"ח 053-4111074

 ערכת אביזרים לתיקון 
שעונים וטלפונים ניידים 95 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-4111074

 ספר מתמטיקה לתכנית 
סאולד יואל גבע כחדש 50 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7676856

 ילקוטים לבנים צבעי כחול 
_____________________________________________)29-30ח(ירוק 40 ש"ח 052-7676856

 ספר מתמטיקה הוצאת 
שילובים צבע ירוק לכיתה ז', 

_____________________________________________)29-30ח(ח' 30 ש"ח 053-3155415

 ספר היסטוריה דברי ימי 
בית השני 20 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-3155415

 ספר פלאי האור והחשמל 
לכיתה ח' 25 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-3155415

 תמונות גובלן בגדלים 
שונים 100 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(052-7675856

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)29-30ח(058-3233170

 שק שינה חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 בתי תפילין גסה 350 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4273857

 מזוזות 100 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 תפילין פשוטות בהמה 
_____________________________________________)29-30ח(דקה 150 ש"ח 054-4273857

 מגבעת לנערים כחדשה 
_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 100 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 כלי בית סירים מחבתות 
_____________________________________________)29-30ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 מפתח ובוקסות לרכב 
_____________________________________________)29-30ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4273857

 מתקן לתליית מסך חדש 
_____________________________________________)29-30ח(30 ש"ח גמיש 054-4273857

 אופנים לנערים חדש 300 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4273857

 לנגריה איכותית במישור 
אדומים, דרושים/ות מתקינים/

ות מקצועיים/יות, תנאים 
טובים 054-3181255

dror.nagarot@gmail.com)30-33(_____________________________________________

 למכולת בב"ב דרוש עובד 
חרוץ ונמרץ למשמרת בוקר/

_____________________________________________)29-30ל(אחה"צ 052-6357763

 דרושה מלווה בב"ב לילדה 
בת 7 מס' פעמים בשבוע 

_____________________________________________)29-30ש(052-7605146

 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(_____________________________________________

 ארגון תורה וחסד בית 
הלל, מתנדב/מתנדבת לעבודה 

משרדית אימייל:
 bethillel2@gmail.com

_____________________________________________)30-30(פקס 03-612-9944

 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

 פוך למיטה וחצי 90 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה ספר שנת פ.פא ביחד 

_____________________________________________)29-30ח(35 ש"ח 053-3155415

 ספר מסורת לא חדש 25 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3155415

 ספרי קריאה לילדים 
סיפורי צדיקים קומיקס 10-25 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3155415

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד כשכיר/לפי שעה
_____________________________________________)30-31ח(050-6651365

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(058-3233170

 גגון לרכב מרובע 
מאלומיניום חדש בקופסא 400 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3121020

 למכירה מגזיני "זמן" ב- 
_____________________________________________)28-29ח(10 ש"ח )ב"ב( 053-3188631

 נגן פיליפס מגע עם מגן 
סיליקון ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(055-6727496

 משחק קלפים חוויתי 
לזוגות חדש באריזה במקום 

_____________________________________________)28-29ח(300 150 ש"ח 055-6782581

 בהזדמנות כלוב מפוצל + 
4 תוכים יפים + ביצים רק ב- 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח 050-4165903

 הרבה תיקים במצב 
מצוין תיקי גן ותיק ביה"ס 

לבנים ובנות מ- 15-80 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(050-4195132



שי
שי

ון-
ש

רא
 2

5-
30

.7
.2

1
אב

 ב
"א

-כ
"ז

ט
אי!

כד
ר 

פ
סו

ה 
 ז

ץ?
קי

 ל
ם

ני
ונ

תכ
מ

   
  

וק.
תינ

 ה
בור

 ע
תר

ביו
וב 

הט
זון 

המ
א 

 הו
אם

לב 
 ח

ן *
עדו

מו
י ה

צע
מב

על 
ם 

חלי
א 

ה ל
קני

 ה
תווי

 * 
עת

כל 
ע ב

בצ
המ

ת 
 א

סיק
הפ

ת ל
שאי

ד ר
חס

 ה
תיב

  נ
שת

* ר
אי 

מל
 ה

מר
ד ג

 ע
ת *

נאי
טו

סי
ה 

כיר
 מ

אין
 * 

קוח
לל

"ג 
 ק

ת/6
ידו

 יח
ל-3

בל 
מוג

 * 
בד 

בל
ה 

חש
המ

ת ל
ונו

תמ
 ה

ח. *
.ל.

ט

שי
שי

ון-
ש

רא
25

-3
0.

7.
21

אב
 ב

"א
-כ

"ז
ט

 | 
24

ר 
לצ

 מ
רב

 ה
ח’

 ר
| 1

1 
וק

 ק
רב

 ה
ח’

 ר
| 1

5 
’ם

ב’
ש

 ר
ח’

 ר
ג |

צו
הר

ת 
ריי

 ק
12

ון 
אל

ל 
גא

ח’ י
 ר

| 1
5 

לד
יפ

 נו
ח’

 ר
|  

צוג
הר

ת 
ריי

 ק
23

קי 
בס

חו
גני

ח’ 
 ר

| 1
51

מן 
הנ

 כ
ח’

 ר
ו |

יה
רמ

ת י
פינ

 3
4 

בא
קי

 ע
 ר’

ח’
 ר

| 1
8 

לר
וט

 ק
ח’

 ר
ק:

בר
ני 

 ב
ם:

פי
סני

ד 
חס

 ה
יב

נת

 | 
16

ל 
כא

מי
ח' 

 ר
| 9

ל 
כא

מי
ח' 

 ר
ה:

יפ
 ח

| 1
ר 

ופ
 ס

תם
 ח

ח'
 ר

ל:
וא

מנ
 ע

| 1
5 

בי
ש

 ר
ח’

 ר
| 8

ל 
הל

ח' 
 ר

| 2
2 

וס
קנ

ור
 ה

ח'
 ר

| 8
ס 

קנו
ור

 ה
ח'

 ר
ד:

דו
ש

 א
| 1

ף 
רי

 ה
ח’

 ר
ד:

לע
 א

 | 
17

ר  
ש

לי
 ק

ח'
 ר

| 1
ם  

חיי
ת 

ור
 ת

ח'
 ר

| 2
5 

ק 
קו

חב
ח’ 

 ר
| 2

דו 
פר

ח’ 
ר

מך
יס

אח
 1

8 
ל 

רא
ש

  י
טי

שב
ח' 

 ר
ד:

לו
 | 

25
ם 

או
נב

יס
 נ

ח'
 ר

ם:
ת י

 ב
| 2

0 
ר"י

הא
ח' 

 ר
| 1

5 
ום

בל
לינ

לי
ח' 

 ר
| 2

9 
הם

שו
ח' 

 ר
ה:

תני
 נ

| 5
2 

ים
ור

יב
הג

ח' 
 ר

ה:
דר

 ח
| 1

1 
רק

שו
ל 

נח
ח' 

 ר
| 1

6 
אה

בי
הנ

ם 
רי

מ
ח' 

 ר
ש:

שמ
ת 

בי
 | 

54
ר 

דו
פל

ומ
טר

ח' 
ר

.ח
.ל

 ט
ה.

בר
הח

די 
שר

במ
א 

מצ
הנ

ון 
קנ

לת
ף 

פו
בכ

 .2
7/

06
-0

5/
08

/2
1 

ם:
כי

רי
תא

 ה
בין

ע: 
בצ

המ
ף 

וק
ת

צע
מב

 ב
ות

תפ
שת

המ
ת 

רו
חב

 ה
רי

וצ
 מ

וון
מג

 מ
לה

מע
ח ו

ש״
 99

ב-
   

ם 
וני

ק
בב

תו
תס

ש
ע 

בצ
המ

ת 
יר

סי
 ל

ים
ש

ניג
תו 

אי
ח 

ספ
ם  

לי
קב

מ
 

וד
יר

 ג
יס

רט
 כ

ים
בל

מק
ם ו

מני
הז

ין 
 ב

פת
קו

בת
ם 

פי
סני

 ה
בין

א:
גמ

דו
 ל

ים
שוו

ם 
סי

פר
פי 

אל
 ב

ת 
כו

לז
ם  

לי
כו

וי
 

ק,
ור

ו י
 ני

בת
בו

ת, 
תי

כו
אי

ה 
למ

מצ
ם, 

ניי
ופ

 א
ץ,

אר
 ה

מי
ש

 ב
סה

טי

....
וד

וע
ה 

צל
 ה

וע
פנ

או
וי, 

מב
 ג

ל,
בי

מו
ליי

 פ
קי,

ריו
 ק

כת
ער

ט, 
קינ

ור
ק

15
99

-5
2-

52
-5

2 
 ל

ים
שר

תק
 מ

ות
יל

פע
 ה

דת
ניי

 ה
ום

יק
 מ

ור
יר

לב
 

ע. 
בצ

במ
ת 

פו
תת

ש
המ

ת 
רו

חב
 ה

רי
וצ

 מ
וון

מג
 מ

״ח
ש

 1
99

ב-
   
ים

קונ
 1

59
9-

52
-5

2-
52

ל- 
ם 

רי
ש

תק
 מ

ים
רט

לפ
  !

נה
מת

ת 
מו

קו
 מ

7 
דר

לנ
וט

אא
ק 

פנ
 מ

תי
פח

ש
 מ

יפ
בג'

ת  
כו

לז
ם 

לי
כו

וי
ה.

ופ
הק

ח 
ספ

ה ו
בל

הק
ת 

 א
ור

שמ
 ל

ש
ה י

קני
ת 

כח
הו

ל
ד!

רו
גי

ס 
טי

כר
ם 

לי
קב

 מ
גם

, ו
כב

הר
ת 

רל
הג

 ל
ים

נס
נכ

ם 
 ג

ים
צע

מב
 ה

2 
ב-

ם 
פי

תת
ש

 מ
"ח

ש
 1

99
 -

 ב
יה

קנ
*ב

ע 
בצ

מ
בל

דא
א 

הו
ש

סף
בנו

עי
בי

-ר
שי

לי
ש

 2
7-

28
.7

.2
1

אב
 ב

"ט
ח-י

י"

יח
בט

א

וז/
אר

בן 
 ל

"א
פו

ת
לון

/מ
צל

ב

"ג
190לק "ג
290לק

ין
ר

ד
ה

מ

ח'
3 י

0/
24

ה'
ול

מע
'

דה
לי

 ג
עי

בי
ג

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

11
90

ב-
 2

"ג
 ק

1
ה'

ול
מע

'

פה
נו

מ
ח 

מ
ק

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

ב-10
 2

ח'
1 י

0 מן

ת
וזי

אג
ל 

ופ

ב-15
 2

ר'
 ג

55
0-

58
0

ה'
ול

מע
'

ר/
גז

ה ו
ונ

אפ
ה/

ונ
אפ

ת 
עי

עו
ש

ס/
יר

/ת
וס

ומ
ח

ת
ניו

גב
 ע

טב
רו

ב

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

12
90

ב-
 3

"ג
 ק

1
ה'

ול
מע

'

נו
צ'י

קו
שו

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

99
0

ר'
 ג

90
0

אק
יל

מ
סי

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

69
90

"ג
 ק

1
יה

מ

וס
מ

חו
ת/

עי
עו

ש

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת
משת

89
0

בן/
/ל

ור
שח

ל 
לפ

 פ
לא

ל
ום

ש
גי 

סו
לי/

צ'י יה
מ

ת
קי

ש
 ב

ים
ינ

בל
ת

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

ב-10
 4

דון
יק

 פ
לל

כו
"ל

מ
 7

50

ה/
רז

 א
ים

יר
מ

 א
יין

מל
כר

ד 
ור

נק
קו

נו/
וי

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

ב-30
 2

ת
דו

אח
דא

לנ

דו
הו

ת 
נו

רו
/ג

ים
קי

שו

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

29
90

ק"ג
ל

ר'
 ג

40
0

רה
עט

וף
 ע

ת
קיו

ני
נק

ב-20
 3

סם
א

ר'/
 ג

40
ת 0

ריו
יט

א
ר'

 ג
50

ם 0
תי

תי
פ

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

ב-20
 4

ר'
 ג

70
סם

א

ת
קי

ש
 ב

מה
 ח

נה
מ

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

ב-10
 3

"ג
 ק

2
גן

טו

וא
קפ

ס 
יפ

צ'

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

19
90

ר'
 ג

45
0

לה
סט

נ

לס
רו

ץ' 
אנ

קר

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

17
90

ר'/
 ג

15
*1

0/
ר'

 ג
60

*4
ה 

מב
ב

ר'/
 ג

20
*1

0/
ר'

 ג
55

*4
לי 

יס
ב

ר'/
 ג

25
*5

ר'/
 ג

50
*3

פו 
רו

אפ
ר'/

 ג
15

*1
0 

קה
תו

מ
ה 

מב
ב

ר'/
 ג

20
*5

ם 
ני

בו
דו

ר'
 ג

20
*8

קו 
ופ

פ

סם
 א

פי
טי

 ח
רזי

מא זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

17
90

ב-
 2

ת
לי

ע

ר'/
 ג

40
-4

ד 5
ול

וק
ש

פי 
טי

ח
סט

מא
ק 

טי
מס זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

ב-15
 5

לה
סט

נ

ה/
וט

פר
ה 

 ל
גון

של
גם

מי
גו

ח/
טי

אב

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

10
90

ב-
 3

ר'
 ג

20
0

ת
לי

ע

ר'/
 ג

12
ע 0

שב
 ל

בע
ר

ת
צו

 ח
עד

ת/
קיו

נו
פי

ב-25
 3

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

ת
דו

אח
דא

לנ

וף
 ע

ים
עי

כר

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

29
90

ק"ג
ל

ר'
 ג

75
0

סם
א

ופ
ש

קט זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

790

יק
יס

בי
בי 

ביי
ים

ונ
גב

מ
ת 

שיי
מי

ח

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

89
0

"ג
 ק

1
ה'

ול
מע

'

בה
 ע

לון
ניי

ת 
מפ זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

13
90

ה/ 
טר

 ע
וף

 ע
בד

כ
רה

עט
א/

נד
ף ל

עו
ם 

פיי
כנ

11
90

ק"ג
ל

ר'
 ג

60
0

בה
נו

ת

בה
הו

 צ
נה

בי
ג

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

26
90

ר'
 ג

10
0*

8
בה

נו
ת

לו
קר

ת 
גד

מא זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

ב-20
 2

ול
 ר

לא
ל

ר'
 ג

12
3

בה
נו

ת

לו
 יו

דן
מע זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

99
0

ב-
 3

41
21

85
3 

ד:
קו

 5
%

ר'
 ג

20
0

ס 
או

יר
 פ

ת
ינ

גב
ת

רי
לג

בו
ת 

ביו
קו

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

15
90

"ל
מ

 2
50

רה
ט

לב
 ח

ת
או

שק
מ

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

11
90

ב-
 3

ים
מ

פח
ל/

נג
מ

ב-25
 2

ון 
לג

ש
ם/

רי
סט

אק
ון 

יל
ט

ה/
יד

יל
וק

/ק
ץ'

אנ
קר

ם/
נו

מג
ון 

לג
ש

ון/
יל

ט
לה

סט
ו נ

נט
ור

 ק
לון

טי

17
90

ב-
 3

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

ר'
 ג

56
0

טה
שי

 ה
ת

בי

ות
בע

/ט
ית

רוז
 ח

ים
ית

ז

ב-20
 3

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

ת
מי

כר
לו

יג
א

89
0

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת
משת

וף
 ע

אט
גל

ר'/
 ג

20
י 0

מ
סל

ר'
 ג

18
ס 0

נו
קב

ב-22
 2

רה
עט

ים
קי

שו
ל/

יצ
שנ

10
0

ב-
"ג 

 ק
4

וז/
אר

ם 
דו

 א
"א

פו
ת

יה
בנ

עג
וז/

אר
ר 

גז

"ג
39לק
0

ר/
הי

/ב
ום

אד
ל 

לפ
פ

מון
לי

ה/
טט

ב

יט
מ

 ס
"ע

פו
ת

"ג
"ג790לק
59לק
0

ש
 ק

עם
ת 

פיו
רו

ט

11
90

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

ח'
1 י

8
ה'

ול
מע

'

ה/
ת

ג 
רינ

ספ
ג/

רינ
ספ

ס 
ופ

שו
ה/

ינ
פוז

ת
ת/

רו
פי

ז 
וג

מ
ר/

וט
ו

טר
לי

 1
.5
ר 

וט
ט ו

רו
פ

ב-20
 4

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

"ג
 ק

5
ה'

ול
מע

'

סה
בי

 כ
ת

בק
א

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

19
90

71
12

33
ד:

קו
ח' 

2 י
5

ה'
ול

מע
'

וח
שט

ון 
ת

שפ
א

10

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

טר
לי

 1
.4

או
רי

לד
גו

ת 
יד

גל

זה
ט 

רי
פ

   
ם  

ג

ץ קי ע 

צ
ב
מ

ב
ף 

ת

משת

10

יה
מנ

לח
 ה

ת
בי

ר/
ש

 ק
ות

מני
לח

ת 
ניי

מי
ש

ת/
נו

מזו
ת 

ניו
מ

לח
ת 

שיי
שי

ת/
כו

רו
 א

ות
מני

לח
ת 

עיי
בי

ר
לה

יג
בי

ת 
עיי

בי
ר

 ב-15
ים

רז
מא

 2

 | 
11

ק 
ור

ש
ל 

נח
ש: 

שמ
ת 

בי
 | 

16
ל 

כא
מי

ה: 
יפ

 ח
ם:

פי
סני

 ב
ים

צע
מב

ה
1 

פר
סו

ם 
חת

ל: 
וא

מנ
עי

 | 
1 

יף
הר

ד: 
לע

 א
| 1

5 
לד

יפ
 נו

ב:
ב"

 | 
52

ם 
רי

בו
הגי

ה: 
דר

ח

סל
ער

חון
קר

ק 
בו

בק
קון

לי
סי

ת 
ליו

לג
ג

ות
יר

מא

19
 90

29
 90

2
10

ב-


	Kvbb1p001
	Kvbb1p002
	Kvbb1p003
	Kvbb1p004
	Kvbb1p005
	Kvbb1p006
	Kvbb1p007
	Kvbb1p008
	Kvbb1p009
	Kvbb1p010
	Kvbb1p011
	Kvbb1p012
	Kvbb1p013
	Kvbb1p014
	Kvbb1p015
	Kvbb1p016
	Kvbb1p017
	Kvbb1p018
	Kvbb1p019
	Kvbb1p020
	Kvbb1p021
	Kvbb1p022
	Kvbb1p023
	Kvbb1p024
	Kvbb1p025
	Kvbb1p026
	Kvbb1p027
	Kvbb1p028
	Kvbb1p029
	Kvbb1p030
	Kvbb1p031
	Kvbb1p032
	Kvbb1p033
	Kvbb1p034
	Kvbb1p035
	Kvbb1p036
	Kvbb1p037
	Kvbb1p038
	Kvbb1p039
	Kvbb1p040
	Kvbb1p041
	Kvbb1p042
	Kvbb1p043
	Kvbb1p044
	Kvbb1p045
	Kvbb1p046
	Kvbb1p047
	Kvbb1p048

