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אבי גרינצייג

ציפור אחת ביד
הן  בכנסת  חשאיות  בחירות 
וגם  לדמוקרטיה  חגיגה  תמיד 
לאופוזיציה,  רעה  לא  הזדמנות 
ולהוכיח  אישיים  קשרים  לנצל 
בתוככי  'לערבב'  יכולות 
נדמה,  כך  הפעם,  הקואליציה. 
כישלון  האופוזיציה  נכשלה 
חרוץ בניצול ההזדמנות שנקרתה 

אגו  מאבקי  בשל  אם   - בפניה 
פנימיים, אם בעקבות חוסר הבנה 
בעקבות  ואם  הסיטואציה  של 
מעורבות של גורמים בקואליציה, 
מוצלח  באופן  בקדירה  שבחשו 

יותר.

)הטור המלא בעמ' 18-19(

ד"ר אורי רוביו מנהל מחלקה פנימית בביה"ח סורוקה בפנייה לראש הממשלה ושר הבריאות:

"אנחנו מתמודדים עם 
עומסים בלתי נסבלים"

"אנחנו לקראת קטסטרופה", מתריע ד"ר רוביו  הקורונה ממשיכה להתפשט: ביום שלישי בבוקר נחצה רף שלילי 
חדש, כאשר ביממה האחרונה אותרו 6,275 נדבקים חדשים – המספר הגבוה ביותר מזה חצי שנה  648 חולי 

קורונה מאושפזים בבתי החולים ברחבי הארץ, 394 מהם במצב קשה, כאשר 87 מתוכם במצב קריטי ו-64 מהם 
מונשמים  מתוצאות סקר סרולוגי שנערך בערים החרדיות לילדים בגילאי 3 עד 12 עולה: אחד מכל חמישה ילדים 

חלה בקורונה  המשטרה מגבירה אכיפה: קרוב ל-2,000 שוטרים יאכפו עטיית מסכות בחללים סגורים | עמ' 16

איתור כספים 
ותכנון פרישה

054-842-0571
נהוראי 

ביטוחים ופיננסים

050-7691234

פרסם
ותתפרסם

עומסים בלתי נסבלים". מחלקת קורונה | צילום אילוסטרציה" 

מד"א החל לבצע בדיקות מהירות לזיהוי נגיף הקורונה
באמצעות הבדיקות המהירות המתבצעות ב-120 עמדות בדיקה של מד"א, ניתן יהיה להציג את התוצאה השלילית ולהיכנס לחתונות ואירועים ⋅ מנכ"ל מד"א, אלי בין: "הבדיקות 

המהירות יאפשרו לאזרחי מדינת ישראל לחיות בשגרה לצד המגפה. מדובר בבדיקות ברמה גבוהה מאד המבוצעות על ידי אנשי מקצוע מיומנים שהוכשרו לכך" | עמ' 12

"סבי אהב מאוד את העיר בני ברק"
נשיא המדינה שפתח את ביקורו מלווה בראש העיר הרב 

אברהם רובינשטיין בכמה תלמודי תורה בעיר, המשיך 
למעונם של גדולי ישראל – מרן שר התורה הגר"ח 

קנייבסקי שליט"א, מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין 
שליט"א ומרן הגר"ש בעדני שליט"א ואף נפגש עם יו"ר 

עזרה למרפא הרב אלימלך פירר | עמ' 6

נשיא המדינה מר יצחק הרצוג פתח את שנת הלימודים במערכת החינוך בבני ברק



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



פתח תקווה דרך יצחק רבין 17, מתחם יכין סנטר



קרן הקודש של גדולי ישראל שליט"א
לקיום מצוות השביעית בארץ ישראל

חתומה ע״י רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"אלברכת ׳וציויתי את ברכתי לעושר וברכה׳ תזכה לתעודת עדות אישית

180 חודש(לחודש בלבד  למשך תקופת השמיטה )15

בהשבתת
  3 דונמים 

תצטרף ל3,600 
גיבורים

הזדמנות
נדירה 

לזכות בעדות חתומה 
של רשכבה״ג מרן שר התורה 

רבי חיים קנייבסקי שליט״א
לעושר וברכה

בס"ד, ערב השמיטה תשפ"ב

ברכתי"  את  "וציויתי  לברכת  לזכות  בדורנו  שהדרך  בעדות   והנני 
שהיא  בשעה  השמיטה  שמירת  השלמת  ידי  על  היא  וברכה,  לעושר 

בסכנה, על ידי 'קרן השביעית' שנוסדה ע"י גאוני הדורות זיע"א

_____________________________

רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א

שטר העדות לעושר וברכה

יקר סהדותא

הן קרבה שנת השבע הבעל"ט, וקול אחינו זועק אלינו על דבר האדמה, אשר עז רצונם להשביתה לגמרי ללא 
כל טצדקי ועקולי ופשורי, כדת של תורה וכרצון הי"ת, ומאידך כמה קשה עליהם לישב שנה תמימה ויותר 
בלא מטה לחם וכלכלה, וכמה גדולים מעשיהם, שקבלו על עצמם עול זה בגבורת כח לכבוד מלכו של עולם 

אשר לו כל הארץ.

כל  אשר  דידן,  ושלוחי  קדמאי  תקיפי  גאוני  שלוחי  דרחמנא,  שלוחי  השביעית",  "קרן  עומדת  ולימינם 
פעולותיהם על דעתנו ובהכוונת גאוני ההלכה שליט"א, להיות לעזר ואחיסמך לבעלי השדות והקרקעות, 
זו. ומזה כמה וכמה שמיטות שבזכותם נצטרפו עוד  ולסייע בעדם ככל שניתן לקיים מצוה גדולה ונאדרה 
ועוד בעלי קרקעות לחבר שומרי השמיטה כהלכתה, ועדיין ידם נטויה בכדי להביא לשמיטת רוב קרקעות 

בני ברית בארה"ק, אשר בזה נזכה כולנו בס"ד להבטחת חז"ל "במוצאי שביעית בן דוד בא".

והנה כל זה תלוי ועומד בזכות וסיוע הרבים, אשר יצטרפו בממונם ויסייעו לפעולת קרן השביעית,

והננו להעיד בזה
כי הבטחת התורה הק' "וציויתי את ברכתי" חלה ושייכת על ראש 

משפחת _________________ שיחי'

אחד משלושת אלפים ושש מאות גיבורים המצילים את השמיטה תשפ"ב
ונוטלים חלק בחלק כמשביתי הקרקע עצמה בברכת ה' אשר היא תעשיר

באנו על החתום בעדות גמורה

               ________________________________________________

בית הדין של 'קרן השביעית'

באמצעות תרומה של 
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ג' אלול תשפ"א 11/8/21 בני ברק6

מאת: מנדי קליין 
 

נשיא המדינה מר יצחק הרצוג פתח ביום שני, 
השבוע, ר"ח אלול, את שנת הלימודים החרדית 
במערכת החינוך בעיר בני ברק. לרגל א' באלול 
במוסדות  א'  כיתה  תלמידי  את  הנשיא  ביקר 
הציבור  מנהיגי  עם  ונפגש  החרדיים  החינוך 
ברק  בני  העיר  ראש  ליווה  הביקור  את  החרדי. 

הרב אברהם רובינשטיין.
התורה  בתלמוד  ביקורו  את  התחיל  הנשיא 
אצל  לביקור  המשיך  ומשם  סטולין',  'קרלין 
'אור  הנמוכות בתלמוד התורה  תלמידי הכיתות 
במרכז.  הגבוהה  הישיבה  תלמידי  ואת  גאון' 
במהלך הביקור בעיר קיבל הנשיא ברכות ממרן 
אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  קנייבסקי,  הגר"ח  שר 
ביקר  כן  כמו  שליט"א.  בעדני  הגר"ש  ומרן 
מייסדה  את  פגש  שם  למרפא"  "עזרה  באגודת 

הרב אלימלך פירר. 
'קרלין  תורה  בתלמוד  קיבלו  הנשיא  את 
סטולין', ילדי כיתות ב' בשירה עם השיר "אחת 
חיי"  ימי  כל  ה׳  בבית  שבתי  ה'  מאת  שאלתי 
ולאחר מכן השתתף הנשיא בשיעור ראשון של 
תלמידי כיתה א' ובירך אותם לרגל פתיחת שנת 

הלימודים.
לנשיא  הספר  מבית  העניקו  הביקור  בסוף 

מכתב שכתב סבו, הגאון רבי יצחק אייזק הלוי 
במכתב,  לישראל.  הראשי  כהרב  שכיהן  זצ"ל, 
השואה,  לאחר  היהודית  לסוכנות  סבו  שכתב 
מבקש הרב לפעול ולזרז את הגעתו של האדמו"ר 
האדמו"ר  הצלתם.  לשם  בארץ  ובתו  מקרלין 
משפחתם  מכל  האחרונים  השורדים  היו  ובתו 

אשר נרצחה על ידי הנאצים.
תורה  בתלמוד  ביקורו  את  המשיך  הנשיא 
א'  כיתה  תלמידי  קיבלו  הנשיא  את  גאון'.  'אור 
בשירה: "ברוך הבא בשם ה', אורך ימים ושנות 

חיים יוסיפו לך".
ואמר  הספר  בית  תלמידי  עם  ישב  הנשיא 
להם: "כשאדם הולך לבית הספר ולומד ושוקד 
אהבת  יומא,  במסכת  שנאמר  כמו  לימודיו  על 
זה להיות תלמיד חכם. אז אני מאחל  ה' באמת 
ותלמידי  חכמים  תלמידים  שתהיו  לכולכם 
חכמים. תזכו להגדיל תורה ומצוות ולאהוב את 
ישראל ואת כל מה שמקיים את החיים היהודים 
הנשיא  הוסיף  עוד  ישראל".  במדינת  הנפלאים 
ובירך אותם כנשיא המדינה: "אני מאחל לכולכם 
לימודים טובים ומוצלחים כאן בעיר הקודש בני 

ברק, תודה רבה לכם".
ביקר הנשיא את תלמידי הישיבה  לאחר מכן 
הגבוהה 'אור גאון' וסיפר להם על סבו, הרה"ג 
איננו  התורה  "לימוד  הרצוג:  הלוי  אייזק  יצחק 
עוד מקצוע, הלימוד הוא סוד היהדות. סוד כוחנו, 

שנמצאים  המצויינים  בחורים  נפשו.  ומשאת 
שאמר  משהו  על  לכם  אספר  אני  בישיבה.  כאן 
מאוד  גאה  שאני  הארץ  על  מילים  כמה  סבי, 
לשאת את שמו. הרב הרצוג הקדיש את כל חייו 
ומדינת  ישראל  אהבת  ההלכה,  התורה,  לחיזוק 
לא  ברק.  בני  העיר  את  סבי אהב מאוד  ישראל. 
ראש  גרשטנקורן,  יצחק  רבי  של  מדעתו  הוסחו 
לו  שאמר  הדברים  ברק,  בני  של  הראשון  העיר 
סבי בתגובה למימרת-כנף שהשמיע רב מפורסם 
ברק  לבני  יבוא  שהמשיח  'בטחוני  לאמור: 
תחילה עד שיבוא לירושלים'. על כך הגיב הרב 
יבוא  שאמנם  בטוח  אינני  "אני  זצ"ל:  הרצוג 
מי  בטוחני,  אחד  בדבר  אבל  ברק  לבני  תחילה 
ובשמירת  תורה  באור  ברק  כבני  הישוב  כל  יתן 
קדשי ישראל, כי אז בטוח אני שבוא יבוא משיח 
והוסיף:  הנשיא  אמר  בימנו",  במהרה  צדקנו 
למקורות  חוזרים  הלימוד,  על  "ששוקדים 
לרעך  ואהבת  ישראל  אהבת  תורה,  ומעבירים 
שמכבד  אחד  לעם  אותנו  שהופך  מה  זה  כמוך, 
לו  שיש  למדינה  השם  בעזרת  זכינו  כולם.  את 
העם  מדינת  ישראל,  לעם  ועצמאות  ריבונות 
היהודי ועלינו לשמור עליה מכל משמר ולעשות 
מאחל  אני  עושים.  שאתם  מה  וזה  חיל,  בו 
לכם". רבה  ותודה  פורייה  לימודים  שנת   לכם 
הנוכחי  הקורונה  לגל  הנשיא  התייחס  בביקורו 
כולנו  את  מחייבת  בתחלואה  "העלייה  ואמר: 

להקפיד על ההנחיות וללכת להתחסן. אני קורא 
לכל הציבור לכו תתחסנו בכדי שנוכל לחגוג את 
חגי תשרי הקרבים ובאים בבטחה עם משפחתנו 
ובכל מוסדות החינוך. אני מברך  ובבתי הכנסת 
הציבור שמקפידים  ומנהיגי  הרבנים  את  ומכבד 
ביקורי  במהלך  שראיתי  כפי  החיסונים  בנושא 

בבני ברק".
של  למעונו  הנשיא  הגיע  הביקורים  בתום 
קנייבסקי שליט"א, שם  הגר"ח  מרן  התורה  שר 
החיסונים  קבלת  חשיבות  על  השניים  שוחחו 
ולבסוף  הבריאות,  משרד  הנחיות  על  ושמירה 
אף קיבל הנשיא ברכה להצלחתו והצלחת אזרחי 

ישראל כולם.
מרן  של  למעונו  הנשיא  המשיך  מכן  לאחר 
בירך  הנשיא  שליט"א.  אדלשטיין  הגרי"ג  רה"י 
את מרן ראש הישיבה על תחילת שנת הלימודים 
מביקוריו  רבות  התרשם  כי  והוסיף  המוצלחת 
את  הנשיא  הדגיש  מכן  לאחר  העיר.  במוסדות 
בריאות  לטובת  ההנחיות  על  השמירה  חשיבות 

אזרחי המדינה.
והגיע  ברק  בבני  ביקורו  את  המשיך  הנשיא 
מרן  התורה  חכמי  מועצת  חבר  של  למעונו 
על  שוחחו  השניים  שליט"א.  בעדני  הגר"ש 
התפוצות  ליהדות  חולקים  אותו  העמוק  הקשר 
ועולם התורה וחשיבות שימור הקשר בין יהדות 

התפוצות למדינת ישראל.

"סבי אהב מאוד את העיר בני ברק"
נשיא המדינה שפתח את ביקורו מלווה בראש העיר הרב אברהם רובינשטיין בכמה תלמודי תורה בעיר, המשיך למעונם של גדולי ישראל – מרן שר התורה הגר"ח 

קנייבסקי שליט"א, מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ומרן הגר"ש בעדני שליט"א ואף נפגש עם יו"ר עזרה למרפא הרב אלימלך פירר  במהלך הביקור סיפר 
הנשיא למארחיו: "לא הוסחו מדעתו של רבי יצחק גרשטנקורן, ראש העיר הראשון של בני ברק, הדברים שאמר לו סבי הרה"ר הגרי"א הרצוג זצ"ל בתגובה למימרת-כנף 

שהשמיע רב מפורסם לאמור: 'בטחוני שהמשיח יבוא לבני ברק תחילה עד שיבוא לירושלים'. על כך הגיב הרב הרצוג זצ"ל: "אני אינני בטוח שאמנם יבוא תחילה לבני 
ברק אבל בדבר אחד בטוחני, מי יתן כל הישוב כבני ברק באור תורה ובשמירת קדשי ישראל, כי אז בטוח אני שבוא יבוא משיח צדקנו במהרה בימנו"

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

נשיא המדינה מר יצחק הרצוג פתח את שנת הלימודים במערכת החינוך בבני ברק

 נשיא המדינה במהלך ביקורו בבני ברק | צילומים: קובי גדעון, לע"מ
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הובלה מקצועית והצלחה חינוכית: 
הערכות לפתיחת שנת הלימודים בגיל הרך

האברכים למדו על ההבדל בין שופר 
של יעל, ראם, ג'מוס, קודו, אילנד, ראון, 

תיש ושופרות נוספים

מאת: מנדי קליין

אגף  בחינוך.  מממוקדים  בעשייה,  מובילים 
שנה"ל  לפתיחת  הערכותו  את  השלים  החינוך 
כאשר  הרך,  לגיל  החינוך  במערכות  התשפ"ב 
שיבוץ  את  סיימה  באגף  הילדים  גני  מחלקת 
לקראת  הילדים  גני  העיר באשכולות  ילדי  כלל 
ליום  בס"ד  שתוקדם  הלימודים  שנת  פתיחת 
שנה"ל  לתחילת  בהתאמה  באלול,  י"ז  רביעי 

בבתי הספר של בית יעקב.
הושלם  שנה"ל,  לפתיחת  הערכות  במסגרת 
העיר,  ברחבי  חדשים  ילדים  גני   4 של  הבינוי 
'גינות  החדשה  בשכונה  ילדים  גני   2 מתוכם 
דוד' שברחוב הרב כהנמן, שכונה שהתאכלסה 
בתחומה.  ייעודיים  ילדים  לגני  וזוכה  מכבר  זה 
כמן כן נערכו עבודות בינוי ושיפוץ בעשרות גני 
ילדים בכל רחבי העיר, עבודות שכללו שיפוץ 
לנוכח  וזאת  נרחב  במבצע  ותחזוקה,  נרחב 
חופשת הקיץ הקצרה בגני הילדים, כאשר בשל 
פעילות 'בית הספר של החופש הגדול' הוארכו 
עד  רצוף  באופן  בעיר  הילדים  בגני  הקייטנות 
לתאריך י"ג באב. על פעילות הבינוי ניצחו מר 
שמואל כהן צדק אחרי בינוי מוס"ח, מר אלעד 

לביא והרב שמואל דדון ס. מנהל אגף החינוך.
בימים אלו קיבלו כלל הורי התלמידים הודעה 
הממוחשבת  למערכת  אותם  המפנה  קולית 
באופן  כאשר  השיבוץ,  מקום  על  המבשרת 
באשכול  להורים  המערכת  מאפשרת  חדשני 
הנדרש,  המידע  כל  את  לקבל  החרדי  הגנים 
במוקד  התלמידה  של  הזהות  מספר  בהקשת 

המידע שמספרו 077-252-25-28.
עמל  פרי  הינה  להורים  המוקדמת  ההודעה 
החינוך  אגף  הנהלת  של  כבירה  והשקעה 

בראשות הרב יהונתן ספרא, ובניצוחו המקצועי 
החינוך  אגף  מנהל  סגן  סטל  יוסף  הרב  של 
ומנהלת  ילדים  גני  מחלקת  ומנהל  יסודי  הקדם 
מחלקת שיבוץ – הג' חיה נאה, כאשר לראשונה 
זוכים ההורים לקבל את עדכון השיבוץ מוקדם 
ובקשת  ערעור  הגשת  אפשרות  לצד  מהרגיל, 
)אין   bbm.org.il@6151 בדוא"ל:  שינוי, 
כאשר  ערעורים(  בנושאי  באגף  קהל  קבלת 

תשובות חיוביות יועברו להורים טלפונית.
בירך  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש 
בבשורה  "מדובר  כי  וציין  האגף  הנהלת  את 
ההערכות  התלמידים.  להורי  משמעותית 
המוקדמת ועמל השיבוץ, מעניקים את המעטפת 
בעיר.  תלמיד  לכל  ביותר  הטובה  החינוכית 
של  גבוה  רף  מציבים  העירוניים  הילדים  גני 

מצויינות והצלחה בס"ד"
סטל  יוסף  הרב  הילדים  גני  מחלקת  מנהל 
הורה  לכל  מעניק  המוקדם  השיבוץ  כי  אמר 
המידע,  את  לקבל  ומושלם  מיטבי  מענה 
הוטמעו  בו  מקצועי  משיבוץ  וליהנות  לשאול 
מעטפת  תלמיד  לכל  שיעניקו  הפרמטרים  כלל 

חינוכית מושלמת.
שנת הלימודים באשכול הגנים החרדי תוקדם 
זאת  באלול,  י"ז  רביעי  ביום  ותיפתח  כאמור, 
לאלפי  לאפשר  חינוכית  וראייה  מטרה  מתוך 
והכנה  למידה  מתקופת  ליהנות  התלמידות 

לקראת החגים הבעל"ט.
בשנה"ל  תמנה  הרך  לגיל  החינוך  מערכת 
 5450 מתוכם  תלמידים,   6250 התשפ"ב 
 162 המונה  החרדי  הגנים  באשכול  תלמידים 
גנים, ועוד 800 תלמידים המחולקים בין אשכול 
גני הממ"ד והחינוך הממלכתי. מערך גני החינוך 
המיוחד כולל 97 גני ילדים, בהם משובצים 900 

תלמידים.

מאת: מנדי קליין

עם סיום ימי בין הזמנים, ימים שבהם אברכים 
רבים לומדים נושאים הלכתיים אשר לא נלמדים 
בדרך כלל בסדרי הלימוד הקבועים, הוזמן הרב 
יהודה מחפוד לשאת הרצאות ושיעורים בנושא 
נושא  לימוד  דגש  תוך  וצלייתו,  הבשר  הכשרת 
הזמנים.  בין  בימי  שכיח  שיותר  דבר  הצלייה, 
הרה"ג  של  בראשותו  בכולל  שנמסר  השיעור 
הרב מאיר אלול הועבר ע"י הרב יהודה מחפוד 
על  נרחב  הסבר  תוך  מרהיבה  מצגת  בשילוב 

צליית כבד הן התעשייתית והן הביתית.
ימי  במהלך  נוספים  שיעורים  נמסרו  כן  כמו 
מבהירות  נהנה  הציבור  כאשר  הזמנים  בין 
הזדמנות  הזמנים  בבין  שיש  כך  ועל  הדברים 
ללמוד נושאים שבדרך כלל לא נלמדים במהלך 

הזמן.
אלול,  חודש  ולקראת  הזמנים  בין  סיום  עם 

הוזמן הרב יהודה מחפוד למסור שיעור בנושא 
בביהכנ"ס  שנמסר  השיעור  השופרות.  כשרות 
רבים  אברכים  למקום  ריתק  בנים"  "תפארת 
שבאו לראות עשרות סוגי שופרות אותם הביא 
של  שופר   - לשיעור  מחפוד  יהודה  הרב  איתו 
וכן  תיש  ראון,  אילנד,  קודו,  ג'מוס,  ראם,  יעל, 
סתימות  נקבים,  סדקים,  עם  פסולים  שופרות 
הלכתי  דיון  התקיים  שופר  כל  על  כאשר  וכו', 

כפי שמובא בפוסקים.
מחפוד  יהודה  הרב  הסביר  השיעור  במהלך 
הבדיקה,  אופן  השופרות,  בדיקת  נושא  כל  את 
ההלכתיות  השיטות  וכן  וסדקים,  נקבים  זיהוי 
מהודר  שופר  נחשב  השופר  מתי  לדעת  הרבות 

ומתי השופר כשר מעיקר הדין.
מחפוד  יהודה  הרב  ממשיך  אלו  בימים 
במסירת השיעורים הן בנושא כשרות השופרות 
והסוגיות  האתרוגים  כשרות  בנושא  הן 
ההלכתיות הרבות הנידונות בפוסקים בנושאים 

אלו.

אגף החינוך בעיריית בני ברק נערך לפתיחת שנה"ל בגיל הרך: כלל ילדי העיר שובצו 
בגנים העירוניים  עיר בצמיחה: 4 גנים חדשים ייפתחו בשנה"ל הנוכחית  שנה"ל 

בגני הילדים תחל ביום רביעי י"ז אלול

הרב יהודה מחפוד בסדרת שיעורים לימים אלו - משיעורים בנושאי צליית בשר בימי בין 
הזמנים לשיעורים בנושאי כשרות השופרות וכשרות האתרוגים במהלך חודש אלול

הרב יהודה מחפוד בשיעור בבין הזמנים  בשיעור בנושא כשרות השופרות



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

בהתרגשות ובציפיה דרוכה נפתחה שנה"ל בת"תים וזמן אלול בישיבות
זכרו! חלה חובה לעטות מסיכה בחללים הסגורים.

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

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

משרד הבריאות ממליץ לחסן צעירים
מגיל 12 ולאפשר שגרת לימודים בטוחה.

הפרת בידוד
של ילד הינה 

באחריות 
ההורה

ועלולה לגרור
קנס כספי כבד! 
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תעלומה: מי חיבר את 
הספר "אורחות צדיקים"?

בפעם השמינית: 'מבשרות 
הגאולה' ריגשו את העולם

מאת: משה ניסנבוים

אחד  של  הראשונה  המהדורה 
מספרי המידות החשובים ביותר בארון 
צדיקים",  "אורחות  התורני,  הספרים 
המכירות  בבית  למכירה  כעת  מוצעת 
בירושלים  ארט  תאג'   TAJ ART
 .19:00 בשעה   19.8.21 חמישי  ביום 
ספרים  גם  למכירה  עומדים  בנוסף, 
ציורים,  כסף,  כלי  יד,  וכתבי  נדירים 

חפצי אומנות ועוד.
עותק  על  מדובר 

ה  ר ו ד ה מ ה מ
עותק  הראשונה. 
שנדפס  ויפה  שלם 
בשנת  בפראג 
 ]1581[ שמ"א 
מרדכי  ר'  בדפוס 

כ"ץ.
העבודה  את  במרכזו  מעמיד  הספר 
האדם  תכונות  המידות:  תיקון  על 
והנהגותיו, כבסיס לחיי תורה ומצוות. 
ועל  מידות   20 על  פרקים  בספר  יש 
תורה,  לימוד  כגון  בסיסיות  הנהגות 

יראת שמים ותשובה.
מסביר  המחבר  לספר  בהקדמה 
גם  הספר  של  הנחיצות  את  במשל 
שאם  כמו  לדבריו,  חכמים.  לתלמידי 
קטן,  חור  משובח  יין  בחבית  יהיה 
כל היין יישפך דרך אותו חור, כך גם 
תלמיד חכם שאין בו מידות טובות, כל 

תורתו תאבד.

בצורה  המידות  את  מחלק  המחבר 
מוקדש  מידה  כשלכל  ניגודים,  של 
הענווה,  לעומת  הגאווה  נפרד.  פרק 
הבושה לעומת העזות, האהבה לעומת 
האכזריות  לעומת  הרחמים  השנאה, 

וכו’.
פרק  שבכל  הוא  נוסף  מאפיין 
המדוברת  המידה  את  מביא  המחבר 
כך  ושליליות.  חיוביות  באסוציאציות 
טוב  צד  יש  האכזריות  במידת  למשל, 
)כשאדם מסרב לתת לבנו דבר מה 
סוג  זה  הרי  לו,  שיזיק 
אכזריות,  של  מסוים 
וגם  חיובית(  אך 
רע  צד  יש  באהבה 
יותר  כסף  )אוהב 
עלול  שהוא  מדי, 

לקום ולגזול(.
הבולטים  הכוללניים  המסרים  אחד 
בספר הוא, שאין תכונה שהיא חיובית 
או שלילית לגמרי אלא על האדם לאזן 
לכל  ולתת  שלו  האישיות  חלקי  את 

חלק את מקומו הרצוי.
ידועה,  אינה  הספר  מחבר  זהות 
השתאות.  ומעוררת  מסקרנת  עובדה 
זה,  אלוקים  באיש  הייתה  ענווה  כמה 
לעולם  ולהעניק  צינור  להיות  שבחר 
יתנוסס  ששמו  בלי  ידיעותיו,  את 
ויתפאר. וזהו תמצית השיעור, המסר, 
המחבר  שביקש  החשוב  והלימוד 

העלום להעניק לעולם.

מאת: יחיאל חן

התורה  אש  ישיבת  גג  המקום: 
המעמד:  המערבי.  הכותל  מול 
קיטנת  של  שבוע  עינינו".  "ותחזינה 
קיץ מופלאה הגיע אל סיומו ברגעים 
של התרגשות חוצה גבולות: הפרחת 
בדמעות  נכתבו  עליהם  אשר  בלונים 
בקשותיהן של בנות שלובות היקרות, 
נשמעה  ברקע  השמים.  אל  הישר 
בשיר  המנגנים  בעלי  של  נעימתם 
'שערי דמעות לא ננעלו', וללא ספק, 
נפתחו  אכן  אלו  כי  הייתה  ההרגשה 
הוריהן,  הארגון,  בנות  לרווחה. 
ואפילו  המסורות,  המתנדבות 
המוזיקאים לא עצרו את דמעותיהם. 
השכינה  ממנו  זזה  שלא  במקום 
מעולם עלו תפילותיהן הרותחות של 
חטא,  טעם  טעמו  לא  אשר  נשמות 
נעילה.  כבתפילת  הייתה  האווירה 
מעלה  פרחו  הבלונים  השיא,  ברגע 
למול העיניים הדומעות, אז התפרצה 
כזו שיכולה להיות  שמחה מרוממת, 
"יחד"  של  מושקע  שבוע  לאחר  רק 
של  בנופשון  מהנות  בחוויות  עמוס 

ארגון 'שלובות'.
לפני כעשור  הוקם  ארגון שלובות 
שמו  אשר  מסורות  מתנדבות  ידי  על 
להן למטרה לספק לנערות המיוחדות 
את  התואמת  הולמת  תעסוקה 
בשבתות  החלה  הפעילות  צרכיהן. 

לפעילויות  התרחבה  מהרה  ועד 
קבועות ולעשרות מתנדבות הפעילות 
בגופן ובנשמתן למען המטרה הנעלה 
מאשי  ארליך,  סימי  של  בניצוחן 
מוסרות  אשר  שלאף  והינדי  פלדמן 
נערות  לרווחת  וליל  יומם  נפשן  את 
היקרות  המתנדבות  ולמען  הארגון 
כל  לפועל  יוצאת  ובזכותן  ידן  ועל 

הפעילות הענפה. 
נערות  מתקצבת  אינה  המדינה 
בחינוך מיוחד מעל גיל 21 ובשל כך 
היחיד למענן  הוא הארגון  'שלובות' 
והדואג לפעילות עבורן. כארגון נדיר 
ויחיד מסוגו הוא משמש עוגן הצלה 
ממלא  המיוחדות,  הנערות  עבור 
לאורך  להן  ומספק  באור  חייהן  את 
שבתות  חווית,  פעילויות,  השנה  כל 

נופש, טיולים וחוגים. 
המנהלת  כולל  המתנדבות  כלל 
עושות  בארגון  התפקיד  בעלי  ושאר 
מלאה,  בהתנדבות  עבודתן  את 
באדיבות  מתאפשרות  הפעילויות 
לליבם  קרוב  אשר  יקרים  תורמים 

את  ולהניע  לתמוך  וזוכים  זה  נושא 
הגלגלים.

עצמו  על  לקח  הכלכלי  העול  את 
שלא  דייטש  חונא  הרב  החסד  איש 
חוסך ממאמצים וטירחה למקסם את 
ביותר  הטוב  את  ולהביא  הפעילויות 
ר'  מסדר  שבת  מידי  הנערות.  עבור 
לטובת  משובחים  מאכלים  חונא 
לבו  נדבה  אשר  מקייטרינג  הנערות 

בפעילותו של הר' חונא המסור. 
הוא  שהתפרסמו  התורמים  אחד 
שתומך  פרקש  דודי  ר'  המעש  איש 
רבות בפעילויות הארגון לע"נ אחותו 
ריקי פרקש ע"ה שהייתה מתלמידות 
זכרה  יהי  ויקרה,  אהובה  הארגון, 
בני  נחשפו  השבעה  בימי  ברוך. 
משפחתה לעוצמת הקשר המשפחתי 
הארגון,  ומתנדבות  ריקי  בין  שנרקם 
יחד  כתליו  בין  היו  חוויותיה  מרבית 
למשפחתה  שהפכו  המתנדבות  עם 

השנייה ולמרכז עולמה. 
 – ריקי"  של  "הבית  הוקם  לזכרה 
שבה  בירושלים  ידיים  רחבת  דירה 
לאורך  ושבתות  פעילויות  מתרכזות 

השנה וממומנת על ידו.
גולת הכותרת של פעילות הארגון 
מתקיים  אשר  ייחודי  בנופשון  הוא 
בין  של  הראשון  בשבוע  שנה  מידי 
מושקעת  גבוהה  ברמה  הזמנים 
ויוקרתית והכל במימונם של תורמים 

נדיבי לב. 

המהדורה הראשונה של אחד מספרי המידות החשובים ביותר בארון 
הספרים התורני, "אורחות צדיקים", מוצעת כעת למכירה פומבית

בסיום נופשון שלובות שנמשך שבוע ימים מלא בפעילויות מרתקות ומיוחדות התאספו החניכות והמתנדבות 
לתכנית מרגשת ביותר של 'מבשרות גאולה'  הרב חונא דייטש: "זה היה מעמד מרגש ביותר, הרגשנו קרבת 

אלוקים אדירה. אשרינו שזכינו לקחת חלק בדבר הקדוש הזה" 

 הזמרים בנופשון של 'שלובות' 

 המהדורה הראשונה של אורחות צדיקים 

כבר 30 שנה, מקצוענים עם נשמה.

לשריון מקום
התקשרי עכשיו:

קורסי ההכנה ללידה של
המרכז הרפואי מעיני הישועה
מכינים אותך באופן הטוב ביותר 
לרגעים המרגשים ביותר!
החזר מלא ליולדות ב'מעיני הישועה'

באופןתתכונני
אישי!

קורס און ליין
אצלך בבית

זמין בכל שעה

במרכז הרפואי
בקבוצות קטנות

קורס קבוצתי

קורס ייעודי
ללידות ראשונות,

מיוחדות או חוזרות

5571
 www.mymc.co. i l

054-844-6807

היכנסי לסיור 
הוירטואלי
בחדרי הלידה

ובמחלקת יולדות

סיור בחדרי הלידה והיכרות 
עם הצוות שילווה אותך בלידה
מפגש מקצועי ורוחני לגברים
ע"י רופא נשים מומחה ורב בי"ח
מפגש מרתק לאמהות-מלוות 

שיעורים מקיפים, פרקטיים ומקצועיים
והכנה רוחנית ללידה קלה ורגועה
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Sometimes Difficult
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אוהבים לטפס?

welcome to theexperienceexperience

  קעמפים  ימי הולדת  אירועים  חוגים
סדנאות  ימי כיף  קורסים  קבוצות

המדהים 

בואו 
לקיר טיפוס

בירושלים

בואו אלינו ב'בין הזמנים'

קירות טיפוס בהובלה    
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית    

קירות בולדר 
מתחם כוח וכושר
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מד"א החל לבצע בדיקות 
מהירות לזיהוי נגיף הקורונה

ירושלים: 3500 בני ישיבות 
השתתפו במעמד 'צאתכם לשלום’ 

מאת: חיים רייך 

מגן  השבוע  פתח  הבריאות,  משרד  לבקשת 
לזיהוי  מהירה  לבדיקה  עמדות   120 אדום  דוד 
נגיף הקורונה ברחבי הארץ. הבדיקות המהירות 
ואינם  ירוק  תו  להציג  שנדרש  למי  המיועדות 
בתוך  תשובה  ויספקו  מחלימים  או  מחוסנים 
כרבע שעה ויתעדכנו במערכות התו הירוק של 

משרד הבריאות ובקופות החולים.
יתאם  מהירה  קורונה  לבדיקת  הנדרש  אדם 
תור באופן דיגיטלי בטלפון 3101* ע"י המענה 
הקולי האוטומטי או באמצעות קישור שישלח 
במסרון, ויגיע לבצע את הבדיקה באחד ממוקדי 
ברחבי  אדום  דוד  מגן  של  המהירה  הבדיקה 
הבדיקה  תוצאות   .₪ 52 הבדיקה  עלות  הארץ. 
לקופות  הבריאות,  למשרד  ישירות  יועברו 
ויאפשרו  במסרון,  עצמו  ולמטופל  החולים 
מנת  על  שעות   24 למשך  ירוק  לתו  זכאות 
להשתלב באירועים ציבוריים בהתאם לדרישות 
התו שמתעדכנות מעת לעת עפ"י הנחיות משרד 
הבריאות. במידה ותוצאת הבדיקה הנה חיובית 

הבריאות  משרד  הנחיות  עפ"י  הנבדק,  ידרש   -
להיכנס לבידוד ולבצע בנוסף בדיקת PCR דרך 

קופות החולים או במתחמי היבדק וסע.
מנכ"ל מד"א, אלי בין: "הבדיקות המהירות 
בשגרה  לחיות  ישראל  מדינת  לאזרחי  יאפשרו 
גבוהה  ברמה  בבדיקות  מדובר  המגפה.  לצד 
מיומנים  מקצוע  אנשי  ידי  על  המבוצעות  מאד 
לבצע  ומוכנים  ערוכים  אנחנו  לכך.  שהוכשרו 
כל משימה שתוטל עלינו ורואים בכך שליחות 

ואתגר לאומי".
ד"ר רפאל סטרוגו, סמנכ"ל רפואה במד"א: 
ברחבי  עמדות  כ-120  של  הפריסה  "באמצעות 
ניתן  הערב  ועד  הבוקר  משעות  שיעבדו  הארץ 
לבצע עשרות אלפי בדיקות מהירות ביום ולקבל 
תשובה בתוך כרבע שעה מרגע הבדיקה ברמת 
דיוק שנעה בין 85% ל 95% ולאפשר לעם ישראל 
ובצורה  מעודכן  ירוק  תו  באמצעות  להשתתף 
כי  להדגיש  חשוב  באירועים.  ביותר,  הבטוחה 
של  נקודתי  לעדכון  מיועדת  המהירה  הבדיקה 
כפי  באירועים  השתתפות  לקראת  הירוק  התו 
שיקבע משרד הבריאות ואינה מיועדת לאבחון 

נגיף קורונה לאנשים עם סימפטומים".

מאת: אלי כהן

אלפי בני ישיבות שעמלו בתורה בישיבות בין 
בירושלים, השתתפו אמש במעמד של  הזמנים 
בין  לסיום  לשלום’  'צאתכם  והתעלות-  שמחה 
שהתקיים  בירושלים.  האומה  בבנייני  הזמנים 
בירושלים  תורנית  לתרבות  המחלקה  ידי  על 

המחלקה למורשת מן המזרח. 
מזכיר  ודעת  טעם  בטוב  הנחה  האירוע  את   
סיעת ש"ס בכנסת אשר מדינה. את המעמד פתח 
ברכתו  דברי  את  שהביא  כהן  יעקב  רבי  הגאון 
של אביו נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום 
נשא  הישיבות  לבני  חיזוק  דברי  שליט"א.  כהן 
יוסף  חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד 

שליט"א. 
בישיבות,  אלול  חודש  לקראת  רוחנית  הכנה 
סויסה  חיים  יוסף  הרב  הרבנים  ידי  על  ניתנה 
והרב צביאלי בן צור שליט"א. באירוע השתתפו 

מיכאל  הרב  ח"כ  בכנסת  ש"ס  סיעת  יו"ר  גם 
אלחנן  הרב  העיר  מועצת  חבר  מלכיאלי. 
שמואל  הרב  העיר  מועצת  וחבר  גרוסבוים 

מרציאנו. 
ומערב.  מזרח  שילב  והשמחה  השירה  פרק 
אברהם  החסידי  הזמר  וגדול  לוק  הפייטן משה 
פריד שביצעו דואט מושלם שאליהם מתלווים 
התעלות  שכולה  בשירה  הישיבות  בני  אלפי 

ושמחה לקראת חודש הרחמים והסליחות. 
למארגני  הודה  ליאון,  משה  מר  העיר  ראש 
להרים  ביותר  קצר  בזמן  שהשכילו  האירוע 
אמר  העיר  ראש  כך.  כל  מרהיב  ומעמד  מופע 
ובשימור  שלה  הישיבות  בבני  גאה  שירושלים 

מורשת המזרח. 
מ"מ וסגן ראש העיר הרב צביקה כהן, הודה 
לראש העיר מר משה ליאון, על התמיכה הגדולה 
והסיוע שהוא מענק לכל הפרויקטים לטובת בני 
הישיבות בירושלים. הרב צביקה כהן בירך את 

תלמידי הישיבות בברכת זמן אלול של עלייה. 

באמצעות הבדיקות המהירות המתבצעות ב-120 עמדות בדיקה של מד"א, ניתן יהיה 
להציג את התוצאה השלילית ולהיכנס לחתונות ואירועים ⋅ מנכ"ל מד"א, אלי בין: "הבדיקות 
המהירות יאפשרו לאזרחי מדינת ישראל לחיות בשגרה לצד המגפה. מדובר בבדיקות ברמה 
גבוהה מאד המבוצעות על ידי אנשי מקצוע מיומנים שהוכשרו לכך. אנחנו ערוכים ומוכנים 

לבצע כל משימה שתוטל עלינו ורואים בכך שליחות ואתגר לאומי"

ביוזמת מ"מ וסגן ראש העיר הרב צביקה כהן ובתמיכת ראש העיר מר משה ליאון אלפי בני 
ישיבות השתתפו במעמד סיום בין הזמנים בשירה ובשמחה בבניני האומה בירושלים 

תשובה מהירה תוך רבע שעה: 

אלפי בחורי הישיבות )צילומים: יעקב נחומי( סגן ומ”מ רה”ע ירושלים הרב צביקה כהן מברך

w w w . m i v c h a r . o r g . i l

קמפוס ראשי:
רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

m e e t @ m i v c h a r . o r g . i l
03-5726119 לתיאום 

פגישה 
צרו קשר:

זה כן משנה
באיזו מכללה!

מסגרת 
שמורה 
והפרדה 

מלאה
לאורך כל

הדרך!

במכללת מבחר

רק תואר
אוניברסיטאי

היתרון הגדול
בהשמה!

תבחרו להצליח
בענף מבטיח!

רוצים להיות 
מהנדסי בניין?

מכללת מבחר מזמינה אתכם לרכוש תואר יוקרתי 
לקראת פרנסה בכבוד, בלי להתפשר על הערכים 

ועל אווירה חרדית מלאה לאורך כל הדרך!

ענף הבנייה והתשתיות בישראל גדל משמעותית בעשור הנוכחי!
ע"פ מכון סמית - עד לשנת 2028 יידרשו במשק כ-32,000 מהנדסים 

הרישום למכינה בעיצומו
מהרו להבטיח מקומכם!

הצטרפו לתכנית 4 שנתית למסלול להנדסה 
במכללת מבחר והבטיחו לעצמכם עתיד כלכלי 

יציב ואיתן כבר בשנים הקרובות!

הנדסה
אזרחית

תואר של אוניברסיטת אריאל
מסלול בהפרדה מלאה לאורך כל הדרך

התמחות בניהול הבניה

לראשונה 
בציבור 
החרדי!

עזרה וליווי לאורך כל המסלול עד להצלחה
סיוע במלגות שכר לימוד - לזכאים!

 2000
לתקופת
המכינה!

₪

מלגת
קיום חודשית

ע«ס



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



ג' אלול תשפ"א 141411/8/21 בני ברק

עשה למען שוכני עפר
מאת: מנדי קליין 

וגידורם  שימורם  לאיתורם,  העולמי  האיגוד 
של  מיסודו   ESJF יהודיים  עלמין  בתי  של 
שימורם  השלמת  על  הודיע  שפירא,  יצחק  הרב 
וגידורם של בתי העלמין היהודיים בעיירה ניעז'ין 
בצפון אוקראינה וטולנא במרכז אוקראינה. שתי 
 – ניעז'ין  חסידיים.  מרכזים  בעבר  היו  העיירות 
של  מנוחתו  ומקום  לובאוויט'ש  לחסידות  מרכז 
האדמו"ר האמצעי רבי דוב בער  )דער מיטעלער 
מיסודו  טולנא  חסידות  ערש  היתה  וטולנא  רבי( 

של המגיד מטולנא רבי דוד טברסקי זצ"ל.
המאה  בראשית  החל  בניע'זין  היהודי  הישוב 
ה-17 והקהילה במקום הקימה בתי כנסת, מוסדות 
מחנויות  מתפרנסים  התושבים  כאשר  חינוך 
ששירתו את כל האוכלוסייה המקומית. רק מקום 
האדמו"ר  ונכדו  האמצעי  האדמו"ר  מנוחתם של 
רבי ישראל נח שניאורסון זצ"ל היה מגודר חלקית 
בגדר ישנה.  בית העלמין למעשה היה פרוץ לכל 
ע"י  שנבנתה  והאיכותית   החדשה  הגדר  רוח. 
ESJF בהיקף של 877 מטר מקיפה את שטח כל 
בית העלמין ונבנתה על בסיס בטון ומוטות מתכת 

הקברות  בית  זהו  עמידותה.  את  להבטיח  כדי 
 5 לפני  יסודו  מאז    ESJF ע"י  שגודר  ה-209 

שנים.
של  ליבו  נדיבות  על  בירך  שפירא  יצחק  הרב 
הנדיב ר' יוסף יצחק הלוי פאפאק מניו-יורק אשר 
לנדיבי  וקרא   הגדר  בניית  עלות  מלוא  את  מימן 
העם בכל אתר ואתר כי ממנו יראו וכך יעשו. כמו 
העסקן   ESJF הנהלת  לחבר  נרגשות  הודה  כן 
הנמרצת  מעורבותו  על  רובין  יוסף  משה  הרב 

ביזום גידור בית העלמין. 

האוהל  מצוי  בו  בטולנא  הישן  העלמין  בית 
רבי  דוד"  ה"המגן  בעל  האדמו"ר  של  ציונו  על 
טאלנא,  חסידות  מייסד  זי"ע,  זצ"ל  טברסקי  דוד 
ממוקם במדרון תלול מאוד הנופל אל תוך נקיק. 
נהרס  הקברות  בית  הסובייטי,  השלטון  בשנות 
במצב  הן  ואף  מצבות   כ-7  בו  ונותרו  לחלוטין 
המקורית  מצבתו  נתגלתה  לימים  ביותר.  גרוע 
ובהוראת  של האדמו"ר מטאלנא במרחק מציונו 
על  מחדש  הוצבה  שליט"א  מטאלנא  האדמו"ר 

הציון באוהל המשופץ. 

הצוות המקצועי של ESJF, בראשות המנכ"ל 
פיליפ כרמל, קבע כי חשוב ודחוף להציל ולגדר 
את בית העלמין כדי למנוע הרס מוחלט של בית 
הקברות. בשים לב לתנאי השטח הקשים נבנתה 
340 מטרים  לאורך  ברזל  איכותית מעמודי  גדר  
ברזל  ועמודי  הקדמית,  בחזית  בטון  בלוקי  על 

בצדדים האחרים המקיפים את בית העלמין.  
לשימור,  "החובה  כי  אמר,  יצחק שפירא  הרב 
בתי  אלפים  כעשרת  של  חילולם  ומניעת  גידור 
קברות  במזרח אירופה ובמרכזה מוטלת על כל 
ארגונים,  משפחה,  ובני  צאצאים  ואחד,  אחד 
זו  ואתר.  אתר  בכל  חסידים,  וחצרות  קהילות 
של  לפתחו  הניצבת  ישראלית  כלל  משימה 
דורנו. כולם מצויים אצל מת מצוה. שוכני העפר 
שנים  זה  יהודית  רגל  דרכה  לא  בהם  במקומות 
רבות הם בבחינת מת מצווה. רק במאמץ משותף 
נוכל להבטיח את מנוחת העולמים של שוכני עפר 
מדורות קודמים. זכותם של שוכני העפר הטמונים 
הקברים  על  שומרת  הגדר   אשר  העלמין   בבתי 
תעמוד   - יבוזזו  לבל  יתבזו,  לבל  יחוללו,  לבל 
וגידור בתי  ומסייעים בשימור  ידם  הנותנים  לכל 

הקברות".

האיגוד העולמי לאיתורם, שימורם וגידורם של בתי עלמין יהודיים ESJF מיסודו של הרב יצחק שפירא, הודיע על השלמת שימורם וגידורם של בתי 
העלמין היהודיים בעיירה ניעז'ין בצפון אוקראינה וטולנא במרכז אוקראינה, שתי עיירות אשר בעבר היו מרכזים חסידיים

הושלם גידורם ושימורם של בתי העלמין בניעזי'ן ובטולנא – אוקראינה

בית העלמין בניעזין

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

עקב 
הביקוש הרב

 הגיע משלוח 
חדש!

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



אם הגעתם לגיל 60, אתם זכאים 
למנת התגבור נגד נגיף קורונה.

מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

לתיאום תור, פנו לקופות החולים.
קו המידע - מטה ההסברה למגזר החרדי:  03-509-7000

בכדי להגן על האוכלוסיה המבוגרת מפני הדבקה ותחלואה קשה, משרד 
הבריאות הורה לקופות החולים לחסן במנה שלישית בני 60 ומעלה בשל 

המצאותם בקבוצת סיכון. 
ולהציל  העליה בתחלואה הקשה  לעצור את  החיסון,  יעילות  את  להגביר  נועדה  המנה השלישית 
 חיים. נמצא כי במבוגרים מעל גיל 60, ככל שמתרחקים ממועד החיסון חלה ירידה ברמת המוגנות.
התגובה  את  חזרה  להעלות  שמטרתה  )בוסטר(  דחף  מנת  למעשה  היא  השלישית  החיסון  מנת 
החיסונית – וכך להגביר את יעילות החיסון. יודגש כי שיעור התופעות בסמיכות לחיסון נמוך בקרב 

מבוגרים ובדומה ליתר החיסונים.

החיסון השני יינתן רק בחלוף 5 חודשים ממנת החיסון השניה. מחלימים 
שחוסנו אינם מקבלים את מנת התגבור.
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"אנחנו לקראת קטסטרופה"

מאת: חיים רייך

חדש,  שלילי  רף  נחצה  בבוקר  שלישי  ביום 
ביממה האחרונה אותרו 6,275 נדבקים חדשים – 

המספר הגבוה ביותר מזה חצי שנה.
בדיקות,  כ-130,669  נערכו  שני  יום  במהלך 
ואחוז החיוביים עומד על 4.84% – הנתון הגבוה 

בחודשים האחרונים מאז ה-8 בפברואר.
חולי   648 כי  עולה  הבריאות  משרד  מנתוני 
הארץ,  ברחבי  החולים  בבתי  מאושפזים  קורונה 
87 מתוכם במצב  394 מהם במצב קשה, כאשר 
הנפטרים  מספר  מונשמים.  מהם  ו-64  קריטי, 
משרד  נתוני  ע"פ   .6,559 על  עומד  מהנגיף 
הבריאות - 577,899 בני אדם חוסנו עד כה במנה 

השלישית של החיסון.
מוגדרים  יישובים   51  – הרמזור  מודל  לפי 
אדומים, בין הישובים: בית שאן, חדרה, שדרות, 
קריית גת, שלומי, אור יהודה, טבריה, יבנה קרית 
כתומים  מוגדרים  יישובים   142 ועוד.  ביאליק 

ו-224 יישובים צהובים.
את  לתת  מתחיל  החולים  בתי  על  העומס 
משרד  פנה  בצהרים,  שלישי  ביום  אותיותיו. 
לפתוח  להם  והורה  החולים  לבתי  הבריאות 

מיידית את כל מחלקות ומתחמי הקורונה. 
קודם לכן, פנה ד"ר אורי רוביו, מנהל מחלקה 
סורוקה, לראש הממשלה  פנימית בבית החולים 
שבוע,  אחר  "שבוע  והתריע:  הבריאות  ולשר 
שר  ואדוני  בנט  נפתלי  הממשלה,  ראש  אדוני 
במחלקות  שאנחנו  הורביץ,  ניצן  הבריאות, 
הפנימיות מתמודדים עם עומסים בלתי נסבלים, 

שמשום מה חומקים מעיניכם".
בקולי, בתקווה  אל שניכם  ישירות  פונה  "אני 
במחלקות  בינתיים  התחושה  כי  שתקשיבו, 
שהקול שלנו לא מגיע לאוזניכם. אנחנו מופתעים 
לרעה. קיווינו שהקורונה תביא שינוי. שהמדינה 
תשכיל להשקיע במקומות הנכונים. הדיבורים על 
סגר, על קריסת המערכת, על יכולת הספיגה של 
בתיה"ח, הם למעשה דיבורים עלינו, הפנימאים. 
אצלנו במחלקות מטפלים בחולי הקורונה. אנחנו 
שנה  אבל  וקציניה.  הנוכחית  המערכה  חיילי 
הצליחה  לא  ישראל  ומדינת  מגיפה,  של  וחצי 
להוסיף אפילו לא מיטת אשפוז אחת במחלקות 
הפנימיות! זה טרגי, כי המדינה הוציאה עד כה 

הון תועפות על המגיפה המקוללת".
המדינה  הזה,  "ובזמן  רוביו:  ד"ר  אמר  עוד 
בהגדלת  להשקיע  שנדרש  שכחה  אותנו.  שכחה 
כוח  של  ראויה  בתוספת  בבינוי,  המחלקות, 
מהציניקנים.  אינני  ופארא-רפואי.  רפואי  אדם 
היא  אבל  חשובה,   – שקיבלנו  התקנים  תוספת 
טיפה בים. מעבר לכך שרוב תוספת התקינה, לא 
לבדוק  לכם  )ומציע  הפנימיות  למחלקות  הגיעה 
לפנימיות,  הגיעו  בפועל  תקנים  כמה  היטב, 
מבין כ-600 תקנים שניתנו למערכת(, הרי שמה 
שאנחנו קיבלנו, אינו מספיק לקצבים המטורפים 
לתפוסות  מהמחלקות,  והאשפוזים  הקבלות  של 
למורכבות  ה-100%,  את  חוצות  תמיד  שכמעט 

החולים אצלנו".
יקרה  "מה  רוביו:  ד"ר  אומר  דבריו  בסיום 
הקורונה,  התגברות  עם  הקרובים,  בשבועות 
למחלקות  מוסבות  שלנו  מהמחלקות  כשחלק 
מהחולים  מיטות  ונגרעות  קורונה  פנימיות 
השגרתיים? אינני מהמתנבאים, אבל כל בר דעת 
חווינו  שלא  קטסטרופה,  לקראת  שאנחנו  מבין, 

אשתקד. החזיקו לנו אצבעות. כדאי לכם, שלכם 
ד"ר אורי רוביו".

המבחן הסרולוגי

הביטחון  הבריאות,  ומשרדי  העורף  פיקוד 
משולב  במבצע  האחרון  בשבוע  פתחו  והחינוך 
 12-3 בגילאי  לילדים  סרולוגיות  בדיקות  של 
במגזר החרדי – בשיתוף עם הרשויות המקומיות.

הבדיקה הסרולוגית יודעת לזהות ילד שנדבק 
במחלה  חש  אם  בין   – ממנה  והחלים  בקורונה 
ובין אם לאו. ילד שנמצא כמי ש'החלים' מקורונה 
לימודים  שיגרת  לקיים  ויכול  ירוק  תו  יקבל 

בתלמודי התורה ובתי הספר.
אלוף-משנה במילואים חזי זכריה, מפקד נפת 
עם  שוחח  העורף,  פיקוד  של  דן(  )במחוז  גנים 
המבצע  "מטרת  ואמר:  חרדים  תקשורת  אנשי 
המטרה העליונה של המבצע היא קיום לימודים 
באופן סדיר במערכת החינוך. המוטו של "והגית 
בו יומם ולילה" הוא ערך עליון מבחינתנו, לימוד 
התורה לנגד עינינו ואנו הופכים כל אבן על מנת 
אין  בעיניי  רציף.  באופן  ללמוד  יוכלו  שכולם 
ה"זומים"  גם  המסורתי,  ללימוד  אמיתי  תחליף 
וגם הדרכים הטלפוניות אינן דומות ללימוד פנים 
רציף  באופן  ללימודים  לדאוג  צריך  פנים,  אל 

והמבצע הנוכחי מסייע לכך.
באמצעות  יתנהל  המבצע  למעשה  "המבצע 
בדיקות סרולוגיות שתכליתן הוא איפשור לימוד 
באופן רציף. הבדיקות תבוצענה בעזרת דגימות 
דם מהאצבע, דרך פשוטה ויעילה. בדרך זו נוכל 
ירוק  תו  להם  ולהעניק  המחלימים  את  למפות 

להמשך לימוד רציף ללא חשש".
לבצע  מנת  על  לשעון  מסביב  עובדים  "אנו 
את המבצע בצורה הטובה ביותר ולמנוע מגיפה 

מנחלתנו. 
עידוד למבצע קודם כל יש את ברכת הדרך של 

גדולי התורה, אך הבריאות של כולנו היא התמריץ 
גם  לנפשותיכם.  מאוד  ונשמרתם   - חשוב  הכי 

העיריות פועלות בתחום העידוד.
בערים  שנערך  הסרולוגי  הסקר  מתוצאות 
החרדיות לילדים בגילאי 3 עד 12 עולה, כי אחד 

מכל 5 ילדים נמצא כמי שנדבק בעבר בקורונה.
מהערים  ילדים  כאלף  על  מבוססים  הנתונים 
בני ברק, מודיעין עילית, ביתר  החרדיות אלעד, 
עילית, קריית יערים ובית שמש שנדגמו אתמול 
פתיחת  לקראת  הפיילוט  במסגרת  לראשונה 

מערכת החינוך.
הפיילוט הוצע כחלק ממתווה 'הכיתה הירוקה' 
שיזם פרופ' איתי פסח, מנהל בית החולים ‘ספרא' 
לילדים במרכז הרפואי שיבא תל-השומר יחד עם 

חוקרים נוספים.

מגבירים אכיפה

פנים  לביטחון  השר   ,12 בחדשות  דיווח  לפי 
שבתאי  קובי  המשטרה  ומפכ"ל  בר-לב  עמר 
 1,600 בין  בבוקר,  שלישי  מיום  החל  כי  סיכמו 
על  בשמירה  ורק  אך  יעסקו  שוטרים  ל-2,000 
למי  קנסות,  וחלוקת  הבריאות  משרד  הנחיות 

שיפר אותן.
בידוד,  מפרי  ואיתור  הבידוד  אכיפת  מלבד 
עטיית  חובת  על  בשמירה  גם  יעסקו  השוטרים 

המסכות ויוודאו שמתווה 'התו הירוק' מיושם.
בחדשות  נוסבאום  משה  של  הדיווח  לפי 
שמדיניות  היא  השוטרים  שקיבלו  ההנחיה   ,12
ההסברה נגמרה, ובמקומה יש להקפיד על אכיפה 

נחושה עם חלוקת דוחות וקנסות.
אלא שבכל הקשור לציבור החרדי – במשטרה 
לא מבזבזים זמן: שוטרים פשטו כבר הערב על 
החוגגים  את  וקנסו  עלית,  בביתר  שמחות  אולם 
שלא עטו מסיכות. עוד קודם לכן פשטו שוטרים 
על  דוחות  ורשמו  החרדית  בעיר  אוטובוסים  על 

אי חבישת מסיכות.
המשטרה, שהציבה כעת את אכיפת ההגבלות 
לגייס  צפויה  העיקריות,  משימותיה  כאחת 
הם  אף  שישתבצו  ופנסיונרים  זמניים  שוטרים 

באכיפה.
'וואלה',  באתר  לוי  לירן  של  דיווח  לפי 
סמויים,  שוטרים  גם  להפעיל  תתחיל  המשטרה 
שיעבדו בלבוש אזרחי וייכנסו לאולמות אירועים 
מסיכות.  עטיית  אי  לאכוף  במטרה  ומסיבות 
מחדש  יוקמו  המשטרה,  של  התכנית  במסגרת 
ויוסטו  ומחוז,  מחוז  בכל  הקורונה  מפקדות 

שוטרי מנהלה ומטה לטובת משימות האכיפה.
תכנית  על  עומלים  "אנו  נמסר:  מהמשטרה 
מבצעית שתכליתה פעילות נחושה אל מול אלו 
עטיית  על  בדגש  הקורונה  הנחיות  את  שמפרים 
מסכה. בתכנית ייקבעו סדרי כוחות גדולים מאוד 
מחדש  יוקמו  באכיפה,  מלא  באופן  שיעסקו 
ושוטרי  ומחוז,  מחוז  בכל  הקורונה  מפקדות 

מנהלה ומטה יוסטו לטובת המשימה".
מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, פרופ' חזי לוי, 
אמר בראיון ל'רדיו דרום', כי הוא חושש לקראת 
"הציבור  לסגר.  ומתנגד  הלימודים,  פתיחת שנת 
שאנחנו  מאמין  לא  אני  טעם.  אין  נפשו.  נקעה 

יכולים להיות שם היום", הוא אומר.
לא  שננקטו  הצעדים  "לצערנו,  הוסיף:  הוא 
עלה בכוחם למנוע את העלייה בתחלואה. בזמנו 
עמוסים  החולים  כשבתי  יינקט  שסגר  אמרנו 
לעייפה, אנחנו עוד לא קרובים לקריסה אך אנחנו 

לא צריכים להגיע לקריסה".
על אפשרות לסגר אמר: "הציבור נקעה נפשו, 
ומכיוון שכך הדבר, כפי שגם ראינו בסגר השלישי 
שהיה קשה מאוד לאכיפה – ואם סגר לא נעשה 
בצורה מלאה של ריחוק חברתי, ופעילות אך ורק 
הכרחית, גם ללא חינוך – אז אין טעם. לא חושב 
שניתן  היום,  הזה  במצב  להיות  יכולים  שאנחנו 
להשאיר את האנשים בבתים בחגים בצורה כזו".

"אנחנו במחלקות הפנימיות מתמודדים עם עומסים בלתי נסבלים, שמשום מה חומקים מעיניכם", מתריע ד"ר רוביו  הקורונה 
ממשיכה להתפשט: ביום שלישי בבוקר נחצה רף שלילי חדש, כאשר ביממה האחרונה אותרו 6,275 נדבקים חדשים – המספר הגבוה 
ביותר מזה חצי שנה  648 חולי קורונה מאושפזים בבתי החולים ברחבי הארץ, 394 מהם במצב קשה, כאשר 87 מתוכם במצב קריטי 

ו-64 מהם מונשמים  מתוצאות סקר סרולוגי שנערך בערים החרדיות לילדים בגילאי 3 עד 12 עולה: אחד מכל חמישה ילדים חלה 
בקורונה  המשטרה מגבירה אכיפה: קרוב ל-2,000 שוטרים יאכפו עטיית מסכות בחללים סגורים

ד"ר אורי רוביו מנהל מחלקה פנימית בביה"ח סורוקה בפנייה לראש הממשלה ושר הבריאות:

 "עומסים בלתי נסבלים". מחלקת קורונה | צילום אילוסטרציה



 ⋅ 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!
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נדנדות לקטנטנים

בריכת כדורים

מערכת טיפוס גלישה

כי כולנו רוצים 
את הטוב ביותר 

לילדינו!

לגנים, למוסדות ולבתים

לקטנטנים
מתקני פעילות

מתקנים שיעזרו בהתפתחות, הנאה וכוחות הנינג'ה שלהם...
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חגיגה  תמיד  הן  בכנסת  חשאיות  בחירות 
לאופוזיציה,  רעה  לא  הזדמנות  וגם  לדמוקרטיה 
'לערבב'  יכולות  ולהוכיח  אישיים  קשרים  לנצל 
נכשלה  נדמה,  כך  הפעם,  הקואליציה.  בתוככי 
ההזדמנות  בניצול  חרוץ  כישלון  האופוזיציה 
שנקרתה בפניה - אם בשל מאבקי אגו פנימיים, אם 
בעקבות חוסר הבנה של הסיטואציה ואם בעקבות 
מעורבות של גורמים בקואליציה, שבחשו בקדירה 

באופן מוצלח יותר.
ודיינים  שופטים  למינוי  לוועדות  הבחירות 
גם  קאדים.  למינוי  מהועדות  עתה  לעת  )נתעלם 
על  מרתק  במידע  לאחרונה  והותר  די  הולעטנו  כך 
החברה הערבית והנהגותיה( נערכו ברביעי האחרון, 
במשך  הכנסת.  של  הקיץ  מושב  סיום  לפני  רגע 
שלוש שעות ארוכות צעדו הח"כים בזה אחר זה אל 
מאחורי הפרגוד, נאבקו ברשימת השמות והתמודדו 
)שני חברים  כללי הבחירה המורכבים  עם  בגבורה 
מוסלמים  חלקם  לאחרת,  ושלושה  אחת  לוועדה 

בדווקא, חלק נשים ואחרים דרוזים ואכמ"ל(.
של  השבועית  לנפילה  ייחלו  כבר  באופוזיציה 
השעה  הוראת  אחרי  הקואליציה, 
בחוק איחוד משפחות, נפילת חוק 
הדיינים בסיבוב הראשון והנפילה 
לצרכני  הפללה  אי  חוק  בהצעת 
לקוות  שהעז  מי  היה  קנאביס, 
כזה  יותר,  ומהותי  אחד  להישג 
שישפיע לטווח הרחוק. בחלומם, 
קיוו בגוש הימין להשחיל את שני 
לאמור,  הועדות,  לשתי  הנציגים 
חברי הכנסת שמחה רוטמן ואורלי 
שופטים,  למינוי  לוועדה  לוי 
ומשה  גמליאל  גילה  ועמיתיהם 

ארבל לוועדה למינוי דיינים.
בחרו  בקואליציה  פניו,  על 
קלים.  חיים  לאופוזיציה  לעשות 
הגישה  שהקואליציה  בכך  די  לא 
אחת  לכל  אחד  מועמד  רק 
רייטן  אפרת  )ח"כ  מהועדות 
וח"כ  שופטים  למינוי  לוועדה 
אלא  לדיינים(,  פינטו  שירלי 
בהצעה  פנה  אף  אלקין  שהשר 
לשעבר,  לעמיתו  ומפתה  ישירה 
רשמית  לחלוקה  לוין,  יריב  ח"כ 
הכנסת  שכל  כך  הנציגים,  של 
אחד  נציג  עבור  במאוחד  תצביע 
ואחד מהאופוזיציה  מהקואליציה 

לכל אחת משתי הועדות.
הסיבה לנחמדות הבלתי צפויה, 
על אף האפשרות הקורצת שעמדה 
מטעמה  מועמדים  שני  להציב  הקואליציה  בפני 
דרכים:  בשני  להסבר  ניתנת  לנצח,  וגם  ועדה  לכל 
של  עין  מראית  לשמר  כדי   – תדמיתית  הראשונה, 
משחק הוגן ושיתוף שני הצדדים בוועדות, מה גם 
לאחרונה  עד  היו  מהקואליציה  גדולים  שחלקים 
האפשרות  נגד  לבג"ץ  שעתר  בצד  ראש(  )תחזיקו 
יגיעו  שופטים  למינוי  בוועדה  הכנסת  נציגי  ששני 

מהקואליציה...
לשכנע  שעשויה  כזו  לפחות  השנייה,  הסיבה 

את שר המשפטים גדעון סער, בעצמו חבר הועדה 
ובה  בעבר,  שהעביר  חקיקה  היא  שופטים,  למינוי 
הסכמתם  את  ידרוש  לעליון  שופט  מינוי  כי  נקבע 
הבין  סער  הועדה.  חברי  תשעת  מתוך  שבעה  של 
שיחד עם שקד ועם נציג אופוזיציוני, בין אם תהיה 
זו אורלי לוי ובין אם שמחה רוטמן, יעמוד לרשותו 
נזכיר,  רק  בוועדה. בקדנציה הקרובה,  חוסם  בלוק 
ושר  העליון,  משופטי  כמחצית  להתמנות  עשויים 
המשפטים רוצה בצדק לשמור את המפתחות בידיו.
מבין  האופוזיציוניים  המועדפים  רשמי,  באופן 
שופטים  למינוי  לוועדה  לוי  אורלי  היו  המועמדים 
בגוש,  הגדולה  המפלגה  הליכוד,  )כמועמדת 
נציג  לפחות  יובל  חצי  במשך  כבר  שמחזיקה  וזו 
דיינים  למינוי  לוועדה  ארבל  ומשה  בוועדה(  אחד 
פספסו  לא  מעולם  הם  שגם  החרדים,  )כמועמד 

נציגות בוועדה(.
באופן פחות רשמי, נתניהו העדיף את מועמדותה 
של ח"כ קרן ברק, אם משום ששמה עלה כמועמדת 
רשמית  ומועמדות  מהליכוד,  לעריקה  אפשרית 
עשויה  הייתה   - כלשהו  לתפקיד  המפלגה  מטעם 
שסיכוייה  שחשב  משום  ואם  נאמנותה,  את  לחזק 
מהצד  גם  תמיכה  הפרגוד  מאחורי  להשיג 
הקואליציוני גבוהים יותר מאלו של לוי, ש'שרופה' 
המעבר  בעקבות  משמאל,  הח"כים  מרבית  אצל 
שביצעה בעבר מהעבודה. כך או כך, ח"כי הליכוד 
רשם  כץ  חיים  וח"כ  היו"ר,  המלצת  נגד  הכריעו 

ניצחון פנימי קטן, שהסתיים בפיאסקו גדול.
לסגור מלכתחילה  היו משכילים באופוזיציה  לו 
וארבל חברים  לוי  היו  את הדיל כפי שהוצע להם, 
בוועדות וכל אחד מהצדדים היה יוצא וחצי תאוותו 
בידו, אבל החברים בליכוד בחרו לנסות ולנצל את 
שיחקו  ובכך  פעמיים,  לנצח  בתקווה  הסיטואציה, 
בתוככי  בשמחה  שבחשו  הקואליציה,  חברי  לידי 
יצירת   – מטרות  שתי  להשיג  בתקווה  האופוזיציה 
קרע בין הליכוד ובין החרדים והחלשת מעמדו של 

נתניהו בתוככי הליכוד פנימה.
מי שחתומה על המהלך היא השרה מרב מיכאלי, 
שלא זכרה לנציגות החרדית חסד נעורים מהכנסת 
למינוי  לוועדה  כנציגתם  בה  בחרו  אז  הקודמת, 
מיכאלי  העבודה,  במפלגת  גורמים  פי  על  דיינים. 
לוועדה  בגמליאל  לתמוך  המפלגה  לחברי  הורתה 
ארבל,  פני  על  יתרון  לה  לתת  ובכך  דיינים,  למינוי 

מתוך רצון למקסם את מספר הנשים 
זעם  מתוך  גם  שיאמרו  )ויש  בוועדה 
העדתי  השד  את  שהציף  ארבל,  על 
לראש  במכתב  כשציין  במפלגתה, 
היחידה הממשלתית למאבק בגזענות 
התפקידים  שבחלוקת  העובדה  את 
על  דילגה  היא  בעבודה,  הבכירים 
מוצאה(.  בשל  מואטי  אמילי  ח"כ 
בנוסף, ניצלה מיכאלי את ההזדמנות 
לשעבר,  העריקה  עם  חשבון  לסגור 
ח"כ אורלי לוי, ודאגה להשלים לח"כ 
לו מקרב  רוטמן את הקולות שחסרו 
שורות האופוזיציה - נאמניו של ח"כ 
חיים כץ, שהצביעו אך ורק עבור לוי.

בסופו של דבר, רוטמן הוא בחירה 
מצוינת עבור האופוזיציה, כמי שעשה 

דוקטורט של ממש על הדיקטטורה השיפוטית וגם 
כתב ספר בנושא, הוא ייצג נאמנה את הימין בועדה. 
עבור  בהצבעה  חשודה  לא  המסורתית  גמליאל  גם 
הדבר  אם  בוודאי  בעייתיים,  או  רפורמים  דיינים 
יהיה תלוי באצבעה. כך שהנזק העיקרי הוא הפגיעה 
במורל, לצד תחושת החמיצות במפלגות החרדיות. 
הלקח להבא, במילות המשל העתיק: טובה ציפור 

אחת ביד משתיים על העץ.
החרדים  זו  לשעה  נכון  הרגעה:  צפירת  לסיום, 
צהר  ורבני  דיינים  למינוי  בוועדה  שולטים  עודם 
יוכלו לכל היותר להתנחם בחיבוק חם מיו"ר ועדת 
מתוך  פשוט:  החשבון  קריב.  גלעד  ח"כ  חוקה, 
החרדי'  ב'גוש  חברים  הועדה,  חברי  עשר  שלושה 
גמליאל,  ח"כ  דיינים,  שני  הראשיים,  הרבנים  שני 
ונציגת  אביטן  השר  ידי  על  רבנית שמונתה  טוענת 
לשכת עורכי הדין, עו"ד יעל דולב, מרשימת 'אמונה 
שנבחרה  ויצמן,  יוסי  עו"ד  בראשות  במשפט' 
במסגרת הסיכומים הקואליציוניים בלשכה. בנוסף, 
עוה"ד  לשכת  של  השני  הנציג  שגם  היא  ההערכה 
בוועדה, עו"ד יצחק גורדון, לא יחבור לגוש הנגדי 

ואכמ"ל.

מצפון תיפתח הרעה
כאמור, דווקא השבוע האחרון של מושב הקיץ, 
הקואליציה,  עבור  למדי  חיובי  באופן  הסתיים 
וסיימה  בממשלה  התקציב  באישור  אותו  שפתחה 
זה  כל  השונות.  לוועדות  בבחירות  בניצחון  אותו 
הכנסת,  למליאת  מחוץ  מהנעשה  שנתעלם  בהנחה 
הקורונה  מגל  בצפון,  המתעוררת  מהמתיחות 

המשתולל ומהמחסור המתרחב בחיסוני פייזר.
לנעשה  קשור  מה שאינו  בכל  לומר,  יש  זאת  כי 
הגרוע  השבוע  היה  זה  הכנסת,  בניין  בתוככי 
הוקמה.  מאז  בנט  ממשלת  של  ביותר  והמאתגר 
את  לישראל  והזכיר  פתאום  התעורר  חיזבאללה 
קיומו במטח שיגורים לעבר יישובי הצפון, הקורונה 
הגלים הקודמים  הגיעה לקצב הדבקה שאפיין את 
בנקודות השיא שלהם, בכמה וכמה מוקדים ברחבי 
אלי  ולקינוח,  בחיסונים,  מחסור  על  פורסם  הארץ 
נגד  המחאה  מובילי  מראשי  שהיה  מי  אבידר, 

ציפור אחת ביד

לו היו משכילים באופוזיציה 
לסגור מלכתחילה את הדיל 
כפי שהוצע להם, היו לוי 
וארבל חברים בוועדות וכל 
אחד מהצדדים היה יוצא וחצי 
תאוותו בידו, אבל החברים 
בליכוד בחרו לנסות ולנצל את 
הסיטואציה, בתקווה לנצח 
פעמיים, ובכך שיחקו לידי חברי 
הקואליציה, שבחשו בשמחה 
בתוככי האופוזיציה בתקווה 
להשיג שתי מטרות – יצירת 
קרע בין הליכוד ובין החרדים 
והחלשת מעמדו של נתניהו 
בתוככי הליכוד פנימה

על סדר היום

מחטף בניגוד 
עניינים, המשנה 
ליועמ"ש גיל 
לימון | צילום: 
ויקיפדיה

אבי גרינצייג
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כשר  מונה  וגנץ,  נתניהו  של  המנופחת'  'הממשלה 
לענייני כלום בממשלה המנופחת לא פחות של בנט 

ולפיד.
צריך להדגיש: נכון לשלב זה, אין בכוחו של אף 
אחד מהמשברים הללו בכדי להפיל את הממשלה, 
אבל בכל אחד מהם טמון גרעין של פורענות שעשוי 
הביטחונית,  המתיחות  את  לדוגמה  קחו  להתפתח. 
ממר"צ  זועבי  רינאווי  ג'ידא  הכנסת  כשחברת 
מסבירה שאם הממשלה תלך לעימות צבאי, תהיה 
מתנגדות  מרצ  וגם  רע"מ  גם  כי  לקואליציה,  סכנה 
המובנית  רצונו  שביעות  אי  את  לזה  תוסיפו  לזה. 
שמבין  גנץ,  בני  לבן  כחול  ויו"ר  הביטחון  שר  של 
מרגע לרגע את מעמדו המשני והמוחלש בממשלה 
ותקבלו מתכון אפשרי להרכבת ממשלה  הנוכחית, 

חלופית, כבר בכנסת הנוכחית.

מלכוד כפול
העתירה  עם  גם  הממשלה  מתמודדת  בינתיים, 
שחולל  במה  האופוזיציה,  ידי  על  שהוגשה  לבג"ץ 
שצעד  בטענה  הליכוד,  בתוככי  חריפות  מחלוקות 
כזה מהווה חרב פיפיות, שתפגע בליכוד עצמו אם 
וכאשר ישוב לשלטון, לאחר שהמפלגה תיתפס כמי 
בהחלטות  משפטית  למעורבות  לגיטימציה  שנתנה 

פרלמנטריות ובעבודת הכנסת.
את  שרירותי  באופן  הכתיבה  הקואליציה  כזכור, 
הייצוג בוועדות, בדגש על יצירת רוב משמעותי – 
הכספים,  בוועדת  בעיקר   – לה  שמגיע  מכפי  יותר 
ובנוסף, גם בתוך חלוקת הנציגים של האופוזיציה - 
צמצום כוחו של הליכוד לטובת הרשימה המשותפת. 
באופוזיציה מתנהל דיון פנימי באשר לדרך הנכונה 
מצד  הזו.  האגרסיבית  בהתנהלות  להיאבק  ביותר 
אחד ניצבים ח"כ יריב לוין, ועמו דרעי וליצמן, הם 
אלו שמובילים את הקו התקיף של החרמה מוחלטת 
מהצד  הקואליציה.  עם  שהוא  שת"פ  כל  וביטול 
השני, עם מובילי הקו הפרגמטי יותר, נמנים נתניהו 

וגפני.
כך או כך, נכון לשלב זה האופוזיציה לא מינתה 
גפני  אמנם  ועדה.  באף  חבר  אף  רשמי  באופן 
ופינדרוס מופיעים לסירוגין בוועדת הכספים ומקלב 
מייצג את המפלגה בוועדת חוקה, אך אין זה מתוקף 
מינויים קבועים אלא כנציגים היושבים בזמן הדיון 
על המקום המגיע למפלגה. באופוזיציה גם נמנעים 
הועדות  להקמת  הנוגעות  בהצבעות  מהשתתפות 
שלא  קבועות  )ועדות  החדשות  הסטטוטוריות 
פנים(,  וביטחון  דת  שירותי  בריאות,   – כה  עד  היו 
דורסנות  עם  התמודדות  של  מטקטיקה  כחלק  הכל 

הקואליציה.
בעקבות ההתנהלות הקואליציונית, הגישו שישה 
)ארבעה  לבג"ץ  עתירה  מהאופוזיציה  כנסת  חברי 
ושני  ומולא,  שטרית  רגב,  ביטן,   – הליכוד  מחברי 

נציגים מש"ס – ארבל ומלכיאלי(. בעתירתם דרשו 
הרכב  לביטול  שיוביל  תנאי  על  צו  מתן  החברים 
הועדות כפי שאושרו על ידי הקואליציה. העותרים 
מצטטים את חוק הכנסת הקובע כי חלוקת החברים 
הסיעות  של  הכוחות  יחסי  "לפי  תהיה  בוועדות 
הכנסת.  תקנון  מתוך  דומים  ציטוטים  וכן  בכנסת", 
כי  להצהיר  המשפט  מבית  דורשים  גם  העותרים 
יו"ר הכנסת פעל בניגוד לדין כשהביא את ההצעה 
לאישור במליאה, ולסיום, הם מבקשים מבג"ץ לתת 
השונות,  הועדות  להרכבת  חדשה  הצעה  לגבש  צו 

בחלוקה הוגנת יותר.
נוצר מלכוד גם לשופטי בג"ץ –  מלבד הליכוד, 
חיות, הנדל ופוגלמן – שישבו לדון בעתירה. מחד, 
 - אחת  לא  זאת  עשה  וכבר   - להתערב  שש  בג"ץ 
כי כל התערבות  ברי  בענייניה של הכנסת, מאידך, 
כאן תידרש לצמק את היתרון הקואליציוני בוועדת 
על  כך  כל  האהובה  הממשלה,  את  ולסכן  הכספים 
המערכת המשפטית. לעת עתה, העדיפו השופטים 
להימנע מהכרעה והעניקו לצדדים שבועיים לנסות 
והקואליציה  ככל  אישי:  הימור  להסכמות.  להגיע 
תעמוד על שלה בועדות הנחשבות, לא תושג פשרה 

בשבועיים הללו.

סוחטים את הלימון
להתעלם  אפשר  אי  המשפט,  מערכת  אפרופו 
של  למינויו  הממשלה  שהעניקה  החפוז  מהאישור 
היועמ"ש  לימון, מי שכיהן כעוזרו הצמוד של  גיל 
אביחי מנדלבליט עוד מימיו כפרקליט צבאי, עבור 
הנוכחי.  בתפקידו  וכלה  הממשלה  מזכירות  דרך 
לימון ימונה כמשנה ליועמ"ש לענייני משפט ציבורי 
בכל  ביותר  הרב  הכוח  בעל  המשנה  אולי  ומנהלי, 

הנוגע לעניינים מהותיים ופוליטיים.
בין  אחראי  החדש  המשנה  יהיה  אירוני,  באופן 
בשירות  מידות  טוהר  של  עניינים  על  גם  השאר 
עניינים.  ניגודי  למניעת  הסדרים  כולל  הציבורי, 
קשה למצוא דוגמה מובהקת יותר של נטילת קורה 
מבין עיניו של הגורם האחראי, שמונה בעצמו תוך 
ניגוד עניינים חמור של מי שבחש היטב במינויו – 

היועמ"ש בכבודו ובעצמו.
בלי  לימון  של  במינויו  עסק  עצמו  מנדלבליט 
שמעורבותו  אחרי  מאוחר,  בשלב  ורק  בושה, 
הוא  ציבורי,  לדיון  ועלתה  צפה  במינוי  הפסולה 
גייס לעזרתו את היועמ"שית של משרד המשפטים, 
לאה רקובר, שהסתמכה על הצהרתו של מנדלבליט 
זאת  בלבד",  "מקצועי  יש קשר  לימון  ובין  בינו  כי 
יד  צועדים  השניים  בו  מעשור  יותר  אחרי  כאמור 
ביד, והודיעה כי אין כל פסול במינוי. שלטון החוק 

בהתגלמותו.

"בלי התבוללות"
ביום שני השבוע, ערך הנשיא הנבחר, יצחק בוז'י 
הרצוג, ביקור מקיף ומכובד בבני ברק. הרצוג סייר 
בישיבות ובארגוני חסד ועלה להתברך בבתיהם של 
התורה  שר  מרן  אצל  שביקר  אחרי  ישראל.  גדולי 
הגר"ח קנייבסקי, עלה הנשיא לביתו של מרן ראש 
נוקבים  דברים  ושמע  אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה 

ביחס לקהילה הרפורמית.
הנשיא  דעת  את  ידע  שהציבור  מאוד  "חשוב 
ראש  אמר  העיקר",  זה  היהודית  המסורת  שהמשך 
הישיבה, "רוב העם זה בחוץ לארץ והם קיימים ולא 
מתבוללים בלי מדינה, כבר אלפיים שנה, מחזיקים 
לבדד  עם  עצמו.  בפני  עם  התבוללות,  בלי  מעמד 
ישכון. זה הכוח של התורה, כוח המסורת". המסר 
חד וברור: העם שלנו לא מתבולל, אלו שמתבוללים 

אינם שייכים לתורה ולא למסורת.
נותר  כעת  והסכים.  קשב  ברוב  האזין  הרצוג 

הנשיא,  של  התנהלותו  אחר  לעקוב 
שמפתיע בינתיים לטובה.

ומי שהפתיע לרעה היה דווקא ראש 
האופוזיציה, בנימין נתניהו, שהודעת 
במהלך  מטעמו  פורסמה  דוברות 
השבת  צאת  עם  האחרונה.  השבת 
התרומם גל מחאה חרדי ונתניהו מיהר 
הרחבה  ביתר  והתנצל  וחזר  להתנצל, 
ח"כ  שערך  ברכות  השבע  בשמחת 
יעקב אשר. לא מובן מאליו, אבל גם 

לא סיבה להעניק לו מדליה.
הישראלי  שהשמאל  לציין  מיותר 
שכל  התברר  לפתע  הנפילה,  את  חגג 
ימימה  מימים  והחרדים  הדת  שונאי 
ונזעקים  השבת  של  לכבודה  חרדים 
לחדד  המקום  זה  ואולי  להגנתה, 
הולכים  אינם  החרדים  הנקודה:  את 
תורה  שומר  היותו  בשל  נתניהו  עם 
ומצוות. אם נתניהו היה כזה, הוא מן 
ולא  התורה  יהדות  יו"ר  היה  הסתם 
הצדדים  בין  הברית  הליכוד...  יו"ר 
וגם  הדדיות,  הבנות  על  מבוססת 

מהסיבה שרוב בוחרי הימין מחוברים בדרגה כזו או 
אחרת לדת או למסורת. הא ותו לא.

א-ל-ו-ל
שטייגען  נאחל  פוליטיקה:  נטול  רגע  לסיום, 
איכותי וזמן אלול פורה לרבבות בני התורה, תלמידי 
ואברכי הכוללים שחזרו השבוע לסטנדר  הישיבות 

ולגמרא.
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"חשוב מאוד שהציבור ידע את 
דעת הנשיא שהמשך המסורת 

היהודית זה העיקר", אמר ראש 
הישיבה, "רוב העם זה בחוץ 

לארץ והם קיימים ולא מתבוללים 
בלי מדינה, כבר אלפיים שנה, 

מחזיקים מעמד בלי התבוללות, 
עם בפני עצמו. עם לבדד 

ישכון. זה הכוח של התורה, כוח 
המסורת". המסר חד וברור: 
העם שלנו לא מתבולל, אלו 

שמתבוללים אינם שייכים לתורה 
ולא למסורת
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"אנחנו שמחים לקיים את מצוות 
השמיטה ולהפקיר את שדותינו"

ילדים הם "בני מלכים"

מאת: יוסף טולידנו

של  בראשותו  בארץ  התלויות  למצוות  המכון 
ממשיך  שליט"א  רווח  זלמן  שניאור  רבי  הגאון 
השמיטה  שנת  לקראת  אחרונות  בהיערכויות 

תשפ"ב שתחל בעוד פחות מחודש ימים.
הרבנים  צוות  החלו  אלול  חודש  מראש  החל 
הגרש"ז  בראשות  דין  בית  אוצר  של  והמפקחים 
חקלאים,  עשרות  בין  להסתובב  שליט"א  רווח 
על מנת לחזק את ידיהם לקראת שנת השמיטה, 
הגרש"ז  דברו.  עושי  כח  גיבורי  נאמר  שעליהם 
ההכנה  את  מהחקלאים  אחד  כל  עם  בדק  רווח 
החקלאים  לשאלות  והשיב  השמיטה  לקראת 
הלכה למעשה, ובפרט לקראת השמיטה הקרובה 
אי"ה  עתידה  האחרונות   מהשמיטות  שבשונה 
וחלק  הלועזית,  לשנה  ביחס  מוקדם  להיכנס 
מהמטעים עמוסים פירות ויש קשיים להקדים את 

המלאכות הנדרשות לפני השמיטה.
את  קיבלו  החקלאים  כל  השמחה,  למרבה 
שזה  ביודעם  לבב  ובטוב  בשמחה  ההוראות 
ציווי השם יתברך, וזו מצות השמיטה, וזו הדרך 

לשומרה באופן המהודר ביותר.
במהלך הפגישה הצהירו החקלאים כי גם אם 
הרב יורה להם להחמיר והם יודעים שהם יאבדו 
הרב,  להם  שיורה  כפי  יעשו  הם  המטע,  כל  את 

כי הם סמוכים ובטוחים שברכת ה' היא תעשיר, 
למהדרין.  שמיטה  לשמור  וכוונתם  רצונם  וזה 
וביקשו  שאלות  לשאול  ביקשו  אף  החקלאים 
להכיר את צוות הרבנים שעתידים להדריך וללוות 
אותם בכל שנת השמיטה, על מנת שהכל ייעשה 
שליט"א  רווח  זלמן  שניאור  הרה"ג  וכדין.  כדת 
הניח את דעתם כאשר הבטיח להם ששליחי בית 

הדין ידריכו אותם על כל צעד ושעל.
בשטח  והסיורים  החקלאים  עם  המפגש 

התקיימו לאחר מושב בי"ד מיוחד של רבני ביה"ד 
הספרדי "ועדת השמיטה הארצית" שע"י 'המכון 
הספרדי  הדין  בית  בארץ'.  התלויות  למצוות 
"ועדת השמיטה הארצית" שע"י 'המכון למצוות 
ע"י  ונוסד בשנת תשס"א  הוקם  בארץ'  התלויות 
כיום  עומדים  ובראשו  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן 
שמעון,  בן  הגר"ש  עמאר,  הגר"ש  הראשל"צ 
הגר"מ בן שמעון והגרש"ז רווח. רבני בית הדין 
הספרדי לענייני שמיטה דנו בסוגיות המורכבות 

והמכריעות על שטחי החקלאות.
הגרש"ז  אמר  החקלאים  עם  המפגש  בסיום 
את  לראות  הלב  את  "מרנין  בהתרגשות:  רווח 
שיש  שבשדות,  העם  דברו,  עושי  הכוח  גיבורי 
בבורא  ביטחון  להם  ויש  אמיתית  אמונה  להם 
עולם שהוא יזון, יפרנס ויכלכל אותם, גם בשנה 
השישית, גם בשנה השביעית וגם בשנה השמינית 

כפי שמבטיחה התורה. אשריהם ישראל".
השמיטה  לקראת  הפיצו  ב"ה  המכון  במסגרת 
חוברות  השונות,  ברמות  הלכתיים  רבים  ספרים 
הדרכה לבעלי גינות ושאר צרכנים, לקראת שנת 
השבע, מעמיד המכון למצוות התלויות בארץ את 
ספריית השמיטה לטובת לומדי התורה המבקשים 
כל  על  השמיטה  הלכות  לימוד  בנושא  להעמיק 

אופניה.
"שמיטה  בשם  אתר  לראשונה  הוקם  כן,  כמו 
של ישראל", על מנת להקל על המבקשים למצוא 
שמיטה.  להלכות  הנוגע  בכל  תורניים  תכנים 
באתר ניתן למצוא חומרי עזר לתלמידים, מורים, 

רבנים ודיינים בנושא השמיטה.
חינוך,  אנשי  מיטב  עסקו  החומרים  הכנת  על 
עומד  והכל  ואמנים,  כותבים  ציירים  יוצרים, 
לרשות הציבור עם רשות מלאה להורדה למטרות 
לימוד בכיתות, גני ילדים, חומרי לימוד למבוגרים 

ועוד )תוך הקפדה על שמירת הזכויות כדין(.

מאת: יוסף טולידנו 

בימים אלו, עם פתיחת שנת הלימודים בראש 
"בני  סניפי  כל  במקביל  נפתחו  אלול,  חודש 

מלכים" של ילדי "זה לזה" בכל רחבי הארץ.
סניפים  שמונה  פני  על  המתפרס  הפרויקט 
מכל  יתומים  למאות  מענה  נותן  הארץ,  ברחבי 
חדשים  יתומים  עשרות  וכולל  הארץ,  רחבי 
המשענת  את  לאחרונה  איבדו  הצער  שלמרבה 
כמיטב  האחרונה.  בתקופה  רק  המשפחתית 
המסורת של "זה לזה", כל היתומים זוכים לחונך 
הן  השלבים,  בכל  היתום  את  מלווה  אשר  צמוד 
מלא  תיאום  תוך  הרגשי,  בפן  והן  הלימודי  בפן 
עם ההורה והצוות החינוכי בו לומד הילד. מערך 
ונפשית  רגשית  תמיכה  להעניק  מיומן  החונכות 
והן  ברוחניות  הן  מענה  וילד  ילד  לכל  ולתת 

בגשמיות.
צוות החונכים של "זה לזה" פועלים במסירות 
ילד  כל  של  הצרכים  אחר  ועוקבים  ובמקצועיות 
וילד בצורה אישית. מערך החונכים מפוקח ע"י 
טובי אנשי החינוך המלווים את הפרויקט באופן 

צמוד ומסייעים לחונכים בכל רחבי הארץ.
בארגון מציינים כי כל חונך משמש עבור הילד 

את  במעט  למלא  מנת  על  אב,  כדמות  היתום 
החסר עם האובדן הגדול בפטירת אבי המשפחה.

הרב שמואל הולס – מנכ"ל הארגון: "בימים 
אלו עם פתיחת שנת הלימודים או מוודאים שלא 
הצוות  מתאים,  ומענה  חונך  ללא  ילד  יישאר 
ולעטוף  לתמוך  ע"מ  לאות  ללא  פועל  המסור 

את המשפחה והילד ובס"ד רואים את ההצלחה 
הגדולה של הפרויקט הנותן מענה למאות יתומים 

מכל רחבי הארץ"
יתום  ע"מ לאמץ  רבה במוקד הארגון  היענות 
1800- במס'  הגדול  באובדן  החסר  את  ולמלא 
מיוחדת  וברכה  בשמירה  לזכות  ע"מ   800-444

עבור ילדיהם עם פתיחת שנת הלימודים.
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 
לקבל  ממשיך  ולהבדלחט"א  זצוק"ל,  ישראל 
את העידוד הגדול של מרנן ורבנן גדולי ישראל 

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

צוות 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.

הגאון רבי שניאור זלמן רווח, העומד בראש "המכון למצוות התלויות בארץ" קיים סיורים מיוחדים מצפון הארץ ועד לדרומה אצל עשרות חקלאים ובתי אריזה 
המכילים אלפי דונמים של מטעים, שהצטרפו למסגרת 'אוצר בית דין' ונתן הדרכות אחרונות לקראת השמיטה על הפעילות החקלאית שיש להקדים לשישית 

והדרכות לקראת המלאכות בשביעית  הגרש"ז רווח: "מרנין את הלב לראות את גיבורי הכוח עושי דברו, שיש להם אמונה אמיתית וביטחון בבורא עולם"

עם פתיחת שנה"ל – היערכות שיא בסניפי "בני מלכים" של ילדי "זה לזה" ברחבי הארץ  עשרות יתומים חדשים שלמרבה הצער איבדו לאחרונה 
את המשענת המשפחתית הצטרפו גם הם למערך החונכים של "זה לזה" המונה מאות יתומים בכל רחבי הארץ, המעניק תמיכה רגשית ונפשית 

ולתת לכל ילד וילד מענה הן ברוחניות והן בגשמיות בליווי צוות חינוכי צמוד

נעכים לשמיטה: עשרות חקלאים חתמו על הסכם הצטרפות ל'אוצר בית דין'

 הגרש"ז רווח עם החקלאים שחתמו על הצטרפות לאוצר בי"ד 

 מפגש חונכים של 'זה לזה' 



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

₪

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

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
סוג 3

קו"ח ניתן לשלוח:

« שנתיים ניסיון לפחות
« שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

« אחראית לקוחות, גביה
« יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

מייל:

פקס:
03-5796645

sari@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

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

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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"זהו עוול כלכלי שהתקציב 
החדש מתעלם מקידום 

ההון האנושי החרדי"

מאת: יחיאל חן

קידום  על  דגש  הרבה  נותן  החדש  "התקציב 
את  אבל  והאתיופית,  הערבית  האוכלוסייה 
הרשות  את  לתקצב  שכחו  שכחו.  החרדים 
ושכחו  החרדי  המגזר  של  הכלכלי  לפיתוח 
לתקצב את שילוב החרדים בהיי-טק", אמר ח"כ 
כיו"ר  שכיהן  התורה  מיהדות  מקלב  אורי  הרב 

ועדת המדע והטכנולוגיה. 
את הדברים אמר ח"כ מקלב באירוע "דמו דיי" 
של סטרטאפיסטים חרדים, שנערך בבית שגריר 
בריטניה בישראל מר ניל וויגן. הסטרטאפסיטים 
'ביזלאבס מדטק' הציגו  החרדים, בוגרי חממת 
המכשור  מתחומי  שלהם  החברות  את  באירוע 

הרפואי והבריאות הדיגיטלית.
מתעלם  אמנם  "התקציב  מקלב  ח"כ  לדברי 
מהחשיבות של קידום ההיי-טק והיזמות במגזר 
מוכיחים  כאן  הסטרטאפיסטים  אבל  החרדי, 
החרדי.  ההייטק  של  האדיר  הפונטציאל  את 
והן  ישראל,  לכלכלת  תרומה  של  בהיבטים  הן 
בהיבט של פיתוחים טכנולוגים שיכולים לתרום 

לבריאות גם מחוץ למדינת ישראל".
חממת  מבית  מדטק  ביזלאבס  תכנית 
וקידום  לפיתוח  תכנית  הינה   ,BizLabs
הרפואי  המכשור  מתחומי  חרדים  סטרטאפים 
בשלבים  ונמצאים  הדיגיטלית  והבריאות 
מתקדמים של פיתוח מוצר וגיוס הון של לפחות 
בבני  אחים'  ב'מרכז  פועלת  התכנית   .100,00$
המרכז  ובשיתוף  גלובל  אחים  קרן  ע"י  ברק 
הרפואי וולפסון שאף העמיד קלינאים, חוקרים 
החולים  בית  של  החדשנות  מחלקת  וצוות 

לטובת היזמים החרדים.
הצגת הסטרטאפים החרדים נערכה בנוכחות 
הנספח המסחרי של בריטניה בישראל מר מתיו 
הרשות  יו"ר  מקלב,  אורי  הרב  ח"כ  סולטר, 
רועי אסף, מנכ"לית  לפיתוח המגזר החרדי מר 
מנכ"ל  אנגל,  ענת  ד"ר  וולפסון  החולים  בית 
גדעון  גלובל'  'אחים  הנהלת  וחבר  בראשית 
פלדשטיין,  מוטי  קמ"ח  קרן  מנכ"ל  קופרמן, 
איציק קרומבי מנכ"ל ביזמקס, ד"ר אלעד שטרן 
מחקר  מנהלת  כהן  אורנית  ד״ר  התכנית,  מנהל 
וחדשנות בוולפסון, משקיעים שותפים עסקיים 

ונציגי קרנות הון סיכון.
היזמים החרדים הציגו פיתוחים וטכנולוגיות 
בריאות,  ביטוחי  הרפואי,  הקנאביס  בתחומי 
מערכות לניהול וזימון תורים לארגוני בריאות, 
טכנולוגיות  דיבור,  לבעיות   VR פתרונות 

לשיפור איכות חיים ועוד.
כדי להפוך  יודעים שביזמקס עובדת  "אנחנו 
את המגמה שלפיה רוב הסטארט אפים החרדיים 
כללי  ובאופן  הראשון  השלב  את  שורדים  לא 
רושמים מדדי הצלחה נמוכים בהרבה מאלו של 
המגזר הכללי בישראל. שגרירות בריטניה תמיד 
– שמקדמות  הזה  מהסוג  ביוזמות  לתמוך  גאה 
גיוון, הכלה ושגשוג בחברה הישראלית. אנחנו 
לקבל  צריכים  בחברה  המגזרים  שכל  מאמינים 
לפרוח  להם  שיעזרו  והתמיכה  הכלים  את 
באירוע  אמר  החיים",  תחומי  בכל  ולשגשג 
בריטניה  של  המסחרי  הנספח  סלטר,  מתיו  מר 

בישראל. 

הוא  בשגרירות  שלנו  "התפקיד  לדבריו 
ישראל  בין  כיווני  ודו  משותף  מסחר  לקדם 
שרוצות  בריטיות  לחברות  לעזור  ובריטניה, 
להצליח בישראל, ולחברות ישראליות שרוצות 
תקווה  כולי  בבריטניה.  ולהשקיע  להתרחב 
כתוצאה  בריטיות-ישראליות  שותפויות  לראות 

מהתוכנית האחרונה של ביזלאבס".
ענת  ד"ר  וולפסון  הרפואי  המרכז  מנכ"לית 
מצוינים  אנשים  של  הפוטנציאל  "מיצוי  אנגל: 
החולים  בבית  מוביל  ערך  הוא  ומקצועיים, 
הסטרטאפיסטים  עם  הפעילות  וולפסון. 
החרדים, גילתה לנו כמה החברה החרדית כולה 
תפסיד אם מוחות מבריקים כאלה ישארו מחוץ 
הישראלי.  ההייטק  ועולם  התעסוקה  למעגל 
כמרכז רפואי שחותר למצוינות וקדמה, נמשיך 
לטובת  מובילות  טכנולוגיות  ולאמץ  לחפש 
המטופלים  של  החיים  ואיכות  הרפואה  קידום 
מאמינה  אני  החרדי.  הציבור  בתוך  גם  שלנו 
שחברה ישראלית חזקה צריכה להיות מבוססת 

על פיתוח העוצמות של כל חלקיה".
גדעון קופרמן מנכ"ל 'בראשית' וחבר הנהלת 
מיקדה  האחרונה  "השנה  גלובל:  אחים  קרן 
המגזר  שבין  בחיבור  הציבורי  הפוקוס  את 
מדטק'  'ביזלאבס  הבריאות.  ומערכת  החרדי 
יצרה מודל חיובי ואיכותי לחיבור שבין חרדים 
לטכנולוגיות רפואיות. אנו מלווים יזמים ואנשי 
ארוכות  שנים  כבר  החרדי  מהציבור  עסקים 
ופועלים בהתאם לחזון של נשיא ומייסד 'אחים 
גלובל' מר מארק שימל של שילוב בין שמירה 
ומצוות עם מקצועיות  קיום תורה  מוקפדת של 
ויזמות טכנולוגית. אנו בטוחים שסוד ההצלחה 
ובית  ביזלאבס  גופים כמו  בין  לשיתופי פעולה 
החולים וולפסון, צריך להיות מבוסס על ערכים 
ללא  למצויינות,  משותפת  וחתירה  מקצועיים 

הבדלים מגזריים".

חממת BizLabs MedTech ציינה את סיום המחזור הראשון 
לסטרטאפים החרדים מתחומי הבריאות הדיגיטלית באירוע בבית 

שגריר בריטניה בישראל • הנספח המסחרי של בריטניה בישראל: "רוב 
הסטרטאפים החרדים לא שורדים את השלב הראשון ובאופן כללי 

מציגים מדדי הצלחה נמוכים בהרבה מאלו של המגזר הכללי בישראל"

ח"כ אורי מקלב: "קיים פוטנציאל אדיר בתחום ההייטק החרדי"

 ח"כ אורי מקלב באירוע בבית שגריר בריטניה 
| צילום: אהרלה קרומבי

שכר מעולה, תנאים סוציאלים נילווים
הכשרה, הדרכה ומעטפת ארגונית ניהולית.

אהבה גדולה לילדים, יכולת להכיל, להאיר.
מאור פנים, חום, יציבות ומסירות.

יכולת עבודה בצוות.
יכולת פדגוגית, העשרה וניהול קבוצה

לצהרוני אופק דרושים/ות

אנשי צוות שאוהבים ילדים

*המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

054-8858560054-8858560
לפרטים והגשת מועמדות
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גדולי ישראל התחסנו 
במנה השלישית

מאת: יוסף טולידנו

השבוע  את  גדול  בסיפוק  מסכמת  במאוחדת 
השלישית,  במנה  החיסונים  למבצע  הראשון 
ומדווחים כי מחצית מהלקוחות הזכאים להתחסן 
במנה השלישית כבר הגיעו והתחסנו ובהם גדולי 

הרבנים וראשי הישיבות.
החיסונים  מתחמי  את  הרבים  הפוקדים  בין 
של מאוחדת בירושלים ובבני ברק היו גם רבנים 
שליט"א  אזרחי  הגר"י  ובהם  ישיבות  וראשי 
חיים  רבי  הגה"צ  המשגיח  מיר,  ישיבת  מראשי 
וולקין שליט"א, ראש ישיבת אור ישראל  הגר"י 
רוזן שליט"א, הגר"ד יוסף שליט"א חבר מועצת 

חכמי התורה ועוד.
שהגיע  שליט"א  רוזן  הגר"י  ישראל  אור  ר"י 
הקשתות  במרפאת  השלישי  בחיסון  להתחסן 
ולהתחסן  להגיע  קרא  ברק   בבני  מאוחדת 
הקשר  את  מאד  שיבח  ובנוסף  גדו"י,  כהוראת 
והוסיף  השנה  כל  לאורך  מאוחדת  עם  לו  שיש 
וציין לשבח את סגן מנהל המחוז הרב משה כהן 

שעומד לימינו בכל דבר שצריך.
בעת ביקורו של הגר"י אזרחי שליט"א מראשי 
מאוחדת  של  החיסונים  במתחם  מיר  ישיבת 
בחיסון  אמרתי  "כבר  כי  אמר  הוא  והתחסנותו 
אין  )ביום השני של החיסונים( שאצלי  הראשון 
עולם  לבורא  טוב  להוקיר  שצריכים  מפני  ספק 
הזו  למחלה  רפואה  לנו  והכין  לנו  נותן  שהוא 
טובה  הכרת  יש  טובה,  להכיר  שצריך  ומכיוון 
שניתן  מה  בכל  משתדלים  שעושים  למאוחדת 
למען הציבור. אסור לשכוח להכיר טובה. כתוב 
כופר  סופו  חברו,  של  בטובתו  שכופר  שמי 
בטובתו של הקב"ה, אבל אינני יכול למנות את 
כל מי שחייבים לו טובה, כל אחד שיודע שהוא 
גרם גם לעניין הזה אני מכיר לו טובה’ אני קורא 
לכולם שיבואו ויבטאו את הכרת הטובה לקב"ה 
בן  של  הנהגה  מצוות  קיום  תורה,  לימוד  ע"י 
את  יראה  הקב"ה  לחברו,  אדם  בן  למקום,  אדם 
המרובים  לחסדיו  ונתפלל  ונקווה  הזו  ההנהגה 
צריכים  בכלל,  הזו  המחלה  את  מאיתנו  שיסיר 
לדעת ולהבין כתוב הללו את ה׳ מן הארץ... רוח 
סערה עושה דברו"-  שמן וקיטור לא עושים דברו 
של הקב"ה? אלא צריכים להבין אפילו יש רוח 
אסון  לדוג'  כמו  עף,  הכל  מבולבל,  הכל  סערה, 
מירון, כמו מה שקרה בארה"ב לאחינו היקרים, 
חס  שליטה  חסרון  איזה  אולי  ורואים  עף  הכל 
ושלום, צריך להבין שהכל זה דבר ה' והוא ישלח 

דבר וירפא".
"לא  להתחסן.  לציבור  קרא  אזרחי  הגר"י 
להקב"ה.  ושלום  חס  טובה  כפיות  זה  להתחסן 

לכן אני קורא לכל אחד ואחד שבחסדי ה׳ יתברך 
אפשרות  נותן  הקב"ה  אם  להתחסן.  ויבוא  יבין 
בטובתו  לבעוט  אסור  הרפואה,  את  שולח  הוא 
של הקב"ה. אז אני קורא לכל אחד ואחד, מתחיל 
מהמבוגרים יותר אבל כל אחד ואחד שיכול ויש 

לו אפשרות, מוטל עליו חיוב להתחסן".
שליט"א  וולקין  חיים  רבי  הגה"צ  המשגיח 
של  הטורים  במרכז  הוא  אף  להתחסן  הגיע 
"הגעתי  בדבריו:  ואמר  בירושלים  מאוחדת 
לכאן כדי להתחסן ואין כאן אפילו הווא אמינא 
של שאלה ומצוה להתחסן מדין ונשמרתם מאד 

לנפשותיכם".
חכמי  מועצת  חבר  שליט"א,  יוסף  הגר"ד 
השלישי  החיסון  את  אף  שקיבל  התורה, 
במאוחדת, קרא לציבור לצאת ולהתחסן. "חובה 
לו  ממליצים  שהרופאים  אחד  כל  על  קדושה 
להתחסן – ללכת להתחסן. ראשון, שני, שלישי, 
זה  לעשות,  כך  עלינו  אומרים  שהרופאים  מה 

ציווי קדוש של התורה שלנו".
עד עתה התחסנו וקבעו תורים להתחסן בקרוב 
כמחצית מבני ה-60 פלוס מקרב לקוחות מאוחדת 
החיסונים  להתחסן.  תור  קבעו  נוספים  ורבים 
ניתנים ב-154 מוקדי חיסון של מאוחדת שפועלים 
ברחבי הארץ בשעות מורחבות, חלקם עד השעה 
22:00, על מנת לאפשר לציבור נגישות וזמינות.

את  לפתוח  הקופה הראשונה  הייתה  מאוחדת 
האפשרות לזמן תורים לחיסון כבר ביום חמישי

מבוטחים  מאות  וחיסנה  שעבר,  בשבוע 
העומדים   60 גיל  מעל  מבוטחים  שישי.  ביום 
ידי משרד הבריאות:  על  בקריטריונים שהוגדרו 
חודשים  מ-5  למעלה  לפני  השניה  במנה  חוסנו 
ולא מוגדרים כמחלימים או מאומתים. אוכלוסייה 
זו יכולה להיכנס כבר עכשיו להזמין תור לחיסון, 
ודרכי  הזכאות  על  הלקוחות  יעודכנו  ובקרוב 

זימון תורים גם במתן הודעה אישית.
ד"ר דוד מוסינזון סמנכ"ל רפואה במאוחדת: 
פלוס   60 בני  של  רבה  התלהבות  רואים  "אנו 
בשבוע  השלישי.  בחיסון  ולהתחסן  להגיע 
פלוס  ה60  מבני  לכמחצית  הגענו  הראשון 
שהתחסנו ונרשמו להתחסן בימים הקרובים. עד 
השלישי  בחיסון  המתחסנים  אלפי  עשרות  כה 
משמעותיות.  לוואי  תופעות  ללא  זאת  עברו 
אנשים מבינים שזו הדרך הנכונה להתגונן בפני 
גל התחלואה ההולך ומתגבר בימים האחרונים. 
ההשפעה של החיסון הקודם הולכת ויורדת  ולכן 
בעיקר  הנוגדנים  רמת  את  להעלות  שוב  חשוב 
בשלב הראשון אצל מבוגרים. זה המקום לקרוא 
גם לכל מי שטרם התחסן בחיסון הראשון להגיע 
קוראים  אנחנו  פלוס  ה-60  בני  ולכל  ולהתחסן 

בואו תתחסנו ושמרו על עצמכם".

בין הפוקדים הרבים את מתחם החיסונים של מאוחדת היו גם רבנים וראשי ישיבות ובהם 
הגר"י רוזן ראש ישיבת אור ישראל, הגר"י אזרחי מראשי ישיבת מיר, המשגיח הגה"צ רבי 
חיים וולקין והגר"ד יוסף חבר מועצת חכמי התורה שקראו לציבור להגיע ולהתחסן  ד"ר 

דוד מוסינזון סמנכ"ל רפואה במאוחדת: "בשבוע הראשון הגענו לכמחצית מבני ה-60 
פלוס שהתחסנו ונרשמו להתחסן בימים הקרובים. עד כה עשרות אלפי המתחסנים בחיסון 

השלישי עברו זאת ללא תופעות לוואי משמעותיות"

בשבוע הראשון למבצע החיסון הנוסף

הגר"ח וולקין מגיע להתחסןהגר"ד יוסף מגיע להתחסן

הגר"י רוזן מגיע להתחסןהגר"י אזרחי ר"י מיר מגיע להתחסן

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
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ג' אלול תשפ"א 11/8/21 בני ברק 1224

                                    

מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

 ה' אלוקיך עמך 

 ְוָרִאיָת אְֹיֶביָך  ַעל  ְלָחָמה  ַלמִּ ֵתֵצא  י  "כִּ
י   ָך, לֹא ִתיָרא ֵמֶהם כִּ סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִממְּ
ַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים"  ְך ַהמַּ ה' אלוקיך ִעמָּ

)דברים כ, א(.

רבינו חיים בן עטר מבאר )בספרו 'אור החיים' 
לומר  התורה  שדקדקה  בא(  לזה  ד"ה  הקדוש, 
שממעשה  לרמוז  ִמְּמָך",  ַרב  ַעם  ָוֶרֶכב  "סּוס 
נוצרו  האדם  של  והעוונות  והחטאים  העבירות 
הסוס והרכב הבאים לקראת עם ישראל למלחמה, 
יצליחו  הרעים  ממעשיהם  בתשובה  וכשיחזרו 

לגבור על האויב. 
דברי  פי  על  הקדוש  החיים  אור  מבאר  עוד 
התורה  דיברה  שלא  ע"ב(  כא  )קידושין  רבותינו 
אלא במלחמה כנגד יצר הרע, הסוס הוא יצר הרע 
נגד האדם להכשילו  שהוא כסוס מוכן למלחמה 
ולהחטיאו, אך אין לאדם לקבל מורא ופחד שלא 
"ֹלא  מבטיחה  כיון שהתורה  הרע,  יצרו  על  יוכל 
ִתיָרא ֵמֶהם, ִּכי  ה' אלוקיך ִעָּמְך", ה' יתברך נמצא 
עמנו במלחמה נגד יצרנו הרע ונותן בנו את הכח 
לנצחו, אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו )סוכה 
נב ע"ב(, והבא להיטהר מסייעים בידו )מנחות כט 

ע"ב(. 
למלחמה  עצמו  בכוחות  בא  היה  האדם  אם 
לנצחו,  סיכוי  לו  היה  שלא  הרי  הרע,  יצרו  כנגד 
ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע  צוֶֹפה  ודם,  בשר  והאדם  מאש  הוא 
ּוְמַבֵּקׁש ַלֲהִמיתוֹ )תהילים לז, לב(, יצרו של אדם 
מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו )סוכה שם(, 
אך ה' ֹלא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידוֹ )תהילים שם לג(, אלמלא 
הקב''ה שעוזר לו אינו יכול לו, וכיון שה' יתברך 

עוזר לאדם הרי שכוחו גדול להצליח במלחמה.


ְלָחָמה י ֵתֵצא ַלמִּ כִּ

מה שמוטל על האדם במלחמתו הרוחנית כנגד 
יצרו הרע הוא בסך הכל לצאת למלחמה, ִּכי ֵתֵצא 
כבר  הקב"ה  השאר  ואת  אְֹיֶביָך,  ַעל  ַלִּמְלָחָמה 
להתקרב  קטן,  פתח  לפתוח  צריך  האדם  יעשה. 
לה', להתחזק בלימוד התורה וקיום המצוות, ואו 
ידיו.  ויצליחהו במעשי  בידו  יסייע  יתברך  ה'  אז 
שכן אמרו רבותינו )שיר השירים רבה ה, ג(, אמר 
להם הקב"ה לישראל, בני, פתחו לי פתח אחד של 
תשובה כחודה של מחט ואני פותח לכם פתחים 

שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו. 
של  כחודה  "פתח  דוקא  לומר  דקדקו  רבותינו 
מחט" ולא פתח אחר, כיון שישנם כמה וכמה סוגי 
פתחים, יש פתח שאדם פותח בחול הים, לאחר 
הפתח  את  ומכסה  קלה  רוח  מגיע  רגעים  כמה 
בחול לכמות שהיה בתחילה. וישנו פתח שמחזיק 
שעושה  פתח  והוא  הנ"ל,  מהפתח  פחות  אף 
האדם במאכל מוצק כגון מרגרינה וכדומה, מעט 
חום ממיס את המרגרינה ומכסה את הפתח, ְוַחם 
ַהֶּׁשֶמׁש ְוָנָמס )שמות טז, כא(. וישנו פתח עוד יותר 
קטן, כגון שעושה האדם במים, מכניס את אצבעו 
היד  את  כשמסיר  מיד  אולם  פתח,  ועושה  במים 
נעלם הפתח, ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנוֹת ּבֶֹקר ְלֵאיָתנוֹ )שמות 

יד, כז(.
שקיימים  פתחים  סוגי  הרבה  שישנם  נמצא 
הפתח  אינם  והם  לפתוח,  יכול  שאדם  בעולם 
ה'  אלא  יפתח,  שהאדם  ורוצה  חפץ  שהקב"ה 
יתברך רוצה שיפתח האדם פתח כחודו של מחט, 
פתח שנעשה באמצעות מחט יכול להישאר שנים 

פתח  בפניו  שנפתח  רוצה  הקב"ה  שנים,  גבי  על 
ימשיך  ואז  לעולם,  שישאר  לעבר  מעבר  מפולש 
עגלות  שיוכלו  עד  הפתח  את  להגדיל  הקב"ה 

וקרונות להיכנס בו.
על האדם לקבל קבלה חזקה ונחושה שלא יזוז 
ה'  אז  ואו  מחט,  של  כחודו  פתח  לעולם,  ממנה 
ויצליחהו  יתברך ישפיע עליו שפע ברכה וטובה 

בכל אשר יעשה. 


ֲאִני ְלדוִֹדי ְודוִֹדי ִלי

על  פסח  יתברך  ה'  במצרים  אבותינו  כשהיו 
הצילם  זכות,  להם  היה  שלא  אף  ועל  הפתח, 
המפרשים  ביארו  ובזה  ממצרים,  וגאלם  הקב"ה 
ַיֲעקֹב  אָֹהֶליָך  ּטֹבּו  ַמה  בעור,  בן  בלעם  דברי  את 
רש"י,  ופירש  ה(,  כד,  )במדבר  ִיְׂשָרֵאל  ִמְׁשְּכנֶֹתיָך 
זה.  מול  זה  מכוונין  שאינן  פתחיהם  שראה  על 
לפתוח  האדם  על  עולם  של  במנהגו  דהיינו, 
תחילה פתח קטן, להתקרב אל ה' יתברך, וכנגד 
של  כפתחו  גדול  פתח  פותח  יתברך  ה'  זה  פתח 
אולם. וזהו שאמר בלעם, מה טובו אוהליך יעקב, 
יתברך  ה'  זה  וכנגד  קטן,  פתח  פותחים  אתם 
פותח בפניכם פתחים הרבה יותר גדולים. הפתח 
הפתח  כנגד  בגודלו  מכוון  אינו  הקב"ה  שפותח 

שפותח האדם, אלא הרבה יותר גדול ממנו. 

נצליח  שלא  פי  על  שאף  זמנים  יגיעו  אולם 
על  יפסח  יתברך  ה'  הקטן,  הפתח  את  לפתוח 
הפתח ויפתח לנו שערי ברכה וישועה, ויגאל את 
שארית ישראל, כי לישועתך קוינו וצפינו כל יום. 

אלול  חודש  בימי  עלינו  שמוטל  מה  אך 
מאמץ  לעשות  הוא  אליהם,  שנכנסו  הקדושים 
ִלי  ְודוִֹדי  ְלדוִֹדי  ֲאִני  להקב"ה,  להתקרב  ולנסות 
)שיר השירים ו, ב(, "אני לדודי" תבוא אלי, תתן 
לך,  אתן  אני  לי"-  "דודי  ואז  עצמך.  את  מעט 

אעזור ואסייע בידך. 
בתשובה  לחזרה  מאוד  מסוגלים  אלו  ימים 
לקבל  ימינך פשוטה  "כי  יתברך,  לה'  והתקרבות 
הקב"ה  של  ימינו  הסליחות(,  )מנוסח  שבים" 
מקום  בכל  האדם  את  לקבל  והולכת  מתפשטת 
שהוא, ואף מקרבת את הרחוקים ביותר. ודקדקו 
רבותינו לומר דוקא "ימינך" ולא "שמאלך", לפי 
תהא  לעולם  וחוזק,  גבורה  על  מורה  ימין  שיד 
ה'  ע"א(,  מז  )סוטה  מקרבת  וימין  דוחה  שמאל 
שפותח  האדם  את  חזק  כביכול  מחזיק  יתברך 
והמכשולים,  הקשיים  מכל  ומוציאו  פתח  לפניו 
ָחִיל )תהילים  ְיִמין ימין ה' עָֹׂשה  ְיִמין ה' רוֵֹמָמה, 

קיח, טז(.



גווני  מכל  יהודים  אלפי  בשנה  שנה  כמידי 
הקשת צובאים על הפתחים בישיבת "אור החיים" 
לאמירת הסליחות השנתית, יהודים מכל הסוגים 
קצינים  וחילונים,  דתיים  מגיעים,  והגוונים 
ורופאים, נערים וזקנים, מכל שכבות העם, התורה 
מחברת את כולם, וזוהי אחת הדוגמאות הטובות 
עם  והשבת  התשובה  עולם  של  לפריחתו  ביותר 
מקרבת  זו  שהתעוררות  ספק  ואין  אלוקיו,  אל 
שנזכה  רצון  יהי  הקרובה,  הגאולה  את  ומזרזת 

לראותה בקרוב בקרוב, אמן. 

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

שום תשים 
עליך מלך

במצות  עוסקת  פרשתינו 
ישראל.  על  מלך  מינוי 
בתחילה נראה כי מדובר על 
עלי  אשימה  "ואמרת  רשות:  מצות 
סביבותיי"  אשר  הגויים  ככל  מלך 
י"ד(. תרצה- תמנה, לא תרצה-  )י"ז, 
כי  נראה  בהמשכה  אולם  תמנה.  לא 
תשים  "שום  חובה:  במצות  מדובר 
עליך מלך... מקרב אחיך תשים עליך 
האור  שואל  וכבר  ט"ו(.  )י"ז,  מלך" 
או  רשות  זו  מצוה  האם  הק'  החיים 

חובה?
מגושם  גוי  עמד  שפעם  מספרים 
שצעדה  הדורה  דמות  מול  נפעם 
מולו.  בתדהמתו משך בשולי אדרתו 
זה הדור  של הגבאי ושאל: "מי הוא 
הפנים אשר נתמך בזרועך?". מבוכה 
יתרגם  הכיצד  הגבאי,  את  אפפה 
של  קדושתו  את  חולין  של  למילים 
מהוסיאטין  הקדוש  הצדיק   - רבו 
זיע"א? כיצד זה יחל להבהיר לגוי את 

סודו ומהותו של "רבי"?
שומע  הוא  המבוכה  ענן  מתוך 
את קולו הרך של הרבי: "מה שאלך 
הערל שגרם לך לבלבול וחוסר אונים 
שכזה?" בצר לו סיפר לרבי על הגוי 
הממתין מן הצד לתשובה ועל שאינו 

יודע מה להשיבו.
אל  הרבי  פנה  נא",  "הקשב 
השואל: "אני הוא רב פלאי" )וואונדר 
ראבינער(. "רב פלאי?" התמלא הגוי 
פקפוק, "מעולם לא שמעתי על מושג 
ומכיר  היהודים  אצל  אני  קרוב  כזה. 
אורחותיהם, שמעתי על "רב", "ראש 
פלאי?  "רב  אולם  "דיין",  קהל", 

מעולם לא שמעתי מושג כזה!".
חייך הרבי והסביר: "יש רב הפוסק 
הדבר  כל  מסוימת,  לשכונה  הלכות 
נקרא  לכן  אליו,  יביאון  והקל  הקשה 
יותר  חשוב  רב  יש  השכונה".  "רב 
על  יחד,  שכונות  מספר  על  החולש 
יש  איזורי".  "רב  ונקרא  שלם  איזור 
ושולט  מעל  נוספת  דרגה  שהוא  מי 
על עיר שלמה, רב כזה נקרא בפי כל: 
"רב העיר". והגדול מאוד הוא "הרב 
האמונות  ידיו  תחת  אשר  הראשי" 
בעיותיה  כל  שלמה.  מדינה  נשלטת 
של  המורכבים  ודיניה  הסבוכות 
המדינה נידונים על ידו בכובד ראש. 
דעת  על  מתקבל  שלו  ההלכה  פסק 

כולם ללא שמץ פקפוק".
"אולם מעליו יש עוד דרגה נוספת, 
והוא המושל על  יותר,  גבוהה הרבה 
אחראי  מה שהנני.  זה  בלבד...  עצמו 

ומולך על עצמי - רב פלאי".
על  רק  אינה  המלך  מינוי  מצות 
"רשות"  אמנם  שהיא  מדינה  או  עם 

עליך  תשים  "שום  עליך.  אלא 
ובעל  מלך  להיות  צריך  אדם  מלך", 
על  כוחותיו,  על  עצמו,  על  הבית 
שאמרו  כמו  הנהגותיו,  ועל  מידותיו 
וזו  ברשותם"  לבם  "צדיקים,  חז"ל: 
מצווה  מאיתנו  אחד  כל  "חובה"! 

להיות "רב פלאי" - מלך על עצמו.
המגיד  להרה"ק  אדם  בא  פעם 
בפניו  והתאונן  זי"ע  ממזריטש 
תמיד  אותו  מבלבל  שהיצה"ר 
ואפילו  ורעות,  זרות  במחשבות 
הלימוד  ואמצע  התפילה  באמצע 
הרבי  לו  אמר  מנוחה.  לו  נותן  אינו 
מז'יטומיר  זאב  רבי  להרה"ק  שיסע 
'אור  זי"ע, בעל מחבר הספר הקדוש 
המאיר'. כשהגיע לביתו של רבי זאב 
עונה.  ואין  קול  ואין  הדלת  על  נקש 
עד  פעמים  מספר  ונקש  חזר  הוא 
ועל  נפתחה  הדלת  רב  זמן  שלאחר 
בטרם  זאב.  רבי  הצדיק  עמד  מפתנה 
מה  לשם  לומר  פיו  את  האורח  פתח 
"ראה  ואמר:  הרבי  לו  נענה  הגיע, 
מי כאן בעל הבית! כשרצית להיכנס 
יכולת  לא  הדלת  את  לך  פתחתי  ולא 
בעל  הוא  אני  כי  ולמה?  להיכנס, 
לך  לפתוח  אם  להחליט  ובידי  הבית 
את הדלת או לא. כך צריך אתה לדעת 
המוח  על  הבית  בעל  הוא  האדם  כי 
אילו  המחליט  הוא  המחשבות.  ועל 
על  יידחו  ואלו  אליו  יכנסו  מחשבות 

הסף". 
מצווה  מלך"  עליך  תשים  "שום 
בפרשת  הקדושה  התורה  אותנו 
רבי  הקדוש  הצדיק  מבאר  השבוע. 
זיע"א:  מרופשיץ  ישעיה  אשר 
ואיש  איש  כל  אל  הוא  כאן  "הציווי 
מישראל להמליך עליו מלך, ומי הוא 
נשגב  לתפקיד  ויבחר  יזכה  אשר  זה 
זה? – אתה עצמך!" )אור – ישע"(. 

ועל מי? עליך!
כוחותינו  על  פרשתנו  מגלה  פה 
הגויים  כל  "כי  מלכים:  בני  בהיותנו 
ה'  לך  נתן  כן  לא  ואתה  האלה... 
אלוקיך" )י"ח, י"ג(. שונים עם ישראל 
בידי  השבויים  הגויים  מכל  בתכלית 
יצרם. כוח מיוחד נתן להם ה' לעמוד 
נכנע  אינני  כן!"  "לא  ולומר:  מנגד, 
מאמשינוב  מנחם  ר'  )הרה"ק  לך! 
לומר  ומלך,  הבית  בעל  אני  זיע"א(. 

מי יכנס.
לכולנו יש תאוות ויצר הרע, העולם 
בחוץ קורץ בחומריותו המפתה, ויצר 
הרע עושה בנו עבודה נאמנה ומנסה 
שאצל  מכפי  יותר  הרבה  כוחו  את 
מלכים  אך,  העולם,  אומות  שאר 

אנחנו, ומכריזים: לא כן!



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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בס״ד

בס״ד

 לרישום לסדנאות חייגו:
073-3477474

כתובות האולמות: מרכז פיס משואות, רחוב ירושלים 1 | מרכז 
רחוב  פתאיה,  פיס  מרכז   |  4 רבינוב  רחוב  אלחנן,  רמת  פיס 
המרכז לילד  מתנ"ס אורליאן, רחוב אורליאן 27 |  פתאיה 1 | 
ולמשפחה, רחוב הרב לנדא 6 | אולם שער השמים, רחוב שלמה 
31 המלך  שלמה  רחוב  רויאל,  |אולמי  כץ  פרדס  9א',  יוסף  בן 

לבירורים בנושא הסדנאות ניתן להתקשר בין השעות 11:00 ל-14:00 בטלפון 03-6170342 שלוחה 3

 בואי לנצל את הימים
 האחרונים של החופש
 והצטרפי למאות נשים

שכבר נהנו בסדנאות
 הייחודיות והמקצועיות

מבית ׳רגע אישי 13׳
אל תפספסי!

מחלקת תרבות קהילתית

 רכישת כרטיסים עד גמר המלאי, מספר המקומות מוגבל! 
 ההרשמה באמצעות קוד סדנא ומספר ת.ז. של אחד ההורים, 

 יש להצטייד במספר אשראי.
כל הסדנאות בשעה 20:00 בערב

רגעאישיהזדמנות אחרונה

מרכז נתיבים מזמין אותך
לפגישת יעוץ אישית בתחום מיצוי זכויות ביטוח לאומי,

קצבאות וקצבאות נכות עם

הרב אהרון וייס
אחראי תחום מיצוי זכויות בביטוח לאומי
במרכז עוצמה באגף לשירותים חברתיים

בטל: 03-6365457 בימים א-ה בין השעות 9:00-15:00
netivim@bbm.org.il  :או במייל

הפגישות יתקיימו במרכז נתיבים ברחוב בר אילן 2

תיאום
פגישה

15      11:15 :     11:00 
 2

 2 073-3476794
9:00-15:00 03-6365457

 

ההרצאה תתקיים ביום רביעי, י' אלול (18.08.21) 

האגף
לשירותים 
חברתיים

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   

    

     
 

 

המרכז פתוח בימי : א' ב' ה' - 15:30-8:30  ביום ג' - 20:00-14:00
shakedbb10@gmail.com:אגף הרווחה רח' כהנמן 107 טל' - 03-5776149.מייל          

מרכז שקד
סיוע ותמיכה לבני משפחה מטפלים בזקן

בנות משפחה המטפלות
בבן משפחה זקן
הנכן  מוזמנות ליום עיון מרתק.
שיתקיים אי"ה ביום רביעי,
י"ז באלול ה‘תשפ“א (25.8.21)
בבעל התניא 34 (מרכז יום)

"שיפור ושימור הזיכרון
בגיל מבוגר"

16:30-17:00 –  התכנסות/ קפה ועוגה.
17:00-18:00 –  "פעילות גופנית מותאמת לגיל המבוגר"

                               רעיונות להפעלה גופנית המשפרת את הזיכרון.
18:00-19:00 –  "זיכרון וגיל ומה שביניהם"

                               ד"ר יעל זילברשלג עם טיפים לשיפור הזיכרון.
19:00-20:00 –   ארוחה חלבית.

20:00-21:00 –   הצגה "געגועיי לאתמול"
                               פנינה פרנקל בהצגת יחיד מרגשת המגולל את  

                               סיפורה האישי עם אמה בצילה של מחלת האלצהיימר.

בתכנית:

רישום חובה | דמי כניסה 25 ש“ח
נשמח לראותכן 

עו"ס מירב בן סעדון  וצוות העובדים
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חדש מאלטמן בסדרת מוצרי פלקסיטול: 
קרם ידיים אנטי אייג'ינג ראשון מסוגו 

בישראל למראה ידיים צעיר יותר
המוצר החדשני של אלטמן: קרם למראה ידיים צעיר יותר

חדש בסדרת פלקסיטול: קרם ידיים אנטי אייג'ינג!

הקרם החדש עם נוסחת האנטי אייג'ינג משפר את גמישות 
וקולגן העור ומפחית הופעה של קמטים וקמטוטים, כתמי גיל 

ופיגמנטציה

אלטמן משיקה את קרם הידיים היחיד בשוק המיועד לאנטי 
אייג'ינג! קרם הידיים החדש למראה 

ידיים צעיר יותר, הוא מוצר איכות 
נוסף בסדרת מוצרי פלקסיטול, 

מותג בינלאומי המתמחה במוצרי 
טיפוח עור טיפוליים המציעים 

פתרונות להקלה מהירה ומוכחת 
המגובה בניסויים קליניים.

מה מביא לשינויים שמתרחשים 
בעור עם הגיל? ככל שחולפות השנים ואנחנו מתבגרים, כך 
העור שלנו נוטה להתעייף ולהתייבש. עם השנים יש ירידה 

בכמות הקולגן בעור והוא מאבד מצפיפותו והופך דק ורפוי. 
כתוצאה מכך על העור מופיעים קמטים וקמטוטים וכתמי 

פיגמנטציה המכונים כתמי גיל.

קרם הידיים החדש בסדרת מוצרי פלקסיטול של אלטמן 
מכיל את הרכיב החדשני סנסטם senestem  שנבדק 

לשיפור גמישות וקולגן העור ובנוסף תערובת של 10 רכיבים 
מזינים ומעניקי לחות הפועלים לשיפור גמישות וקולגן העור, 

ומפחיתים הופעה של קמטוטים, כתמי גיל ופיגמנטציה. 
הקרם אינו שמנוני ונספג בקלות, ושימוש בו מעניק עור ידיים 

בריא, זוהר ובעל מראה צעיר יותר.

סדרת 'לקסוס'  - חד פעמי 
יוקרתי מבית 'מעולה'

עורכים ארוחת ערב ורוצים ארומה יוקרתית? מחפשים דרך 
להפוך את שולחן השבת לאירוע מלכותי? הכירו את סדרת 

לקסוס – חד פעמי יוקרתי מבית מותג האיכות 'מעולה' שיהפכו 
כל שולחן לאירוע מרשים.

בסדרה ניתן להשיג צלחות ולפתניות וצלחות הגשה בכל הגדלים 
ומכל הסוגים עמוקות ורגילות, כמו גם כל מערכת הסכו"ם: 

כפיות, כפות, מזלגות וסכינים. מוצרי הסדרה עומדים בתקני 
איכות מחמירים והם 

נוחים לשימוש, עמידים 
וחזקים גם בצלחות וכלי 

ההגשה וגם בסכו"ם. 
מתאים לכל אירוע משבע 
ברכות ובר מצווה ועד יום 

הולדת או סתם שולחן 
שבת חגיגי. 

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

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

מדהימה מה שמבטיח לכם הנאה מהמוצר בדיוק כמו שאתם 
מצפים.

כשרות: בד"ץ העדה החרדית

להשיג: ברשתות המזון המובחרות.

ליהנות מכל הטוב של 'ברכל טוב'
אחרי מבצע הקיץ הגדול של 'ברכל טוב' ממשיכים בכל הכח: 

מבצעי מי שטרח בימים חמישי ושישי, ד' וה' באלול )-12
13.8.21(: קמח חיטה לבן של מעולה 

4 ב-10 ₪ בלבד, עוגת שמרים 2 
ב-15.90 ₪, במבה, ביסלי, אפרופו, 

פופקו, דובונים ובמבה במילוי 5 ב-15 
₪, געפילטע פיש של 'מעולה' ב-9.90 ₪, יין קליל לקידוש/ 

יין אצילים ב-10 ₪ ושישיית בירה גולדסטאר או מכבי 7.9% 2 
ב-55 ₪.

מבצעי כאסח כל השבוע: חזה עוף 4 ק"ג ב-100 ₪, שמן זית 
למאור של מעולה ב-10 ₪ וליידי ספידסטיק ג'ל ב-10 ₪.

על רקע החופש הגדול ולקראת תחילת שנת הלימודים מבצעי 
"קנית נהנית" ייחודים על מכשירי כתיבה ומחברות )בימים 

ראשון - שישי, ל' באב - ה באלול, 8-13.8.21(: עיפרון שפיצים 
פיילוט 0.5 ב-4.90 ₪, מארז עיפרון פלוס מחק ב-6.90 ₪, עט 

פיילוט 0.4 ב-6.90 ₪, דבק סטיק ב-4.90 ₪, מארז מחברות 
ב-7.90 ₪ ונייר צילום ב-13.90 ₪.

מבצעים לוהטים בסופר סופר של 'נתיב החסד'
מבצע הקיץ חסר התקדים של רשת הסופרים 'נתיב החסד' 

הסתיים והמבצעים ממשיכים בכל הכח.

מבצעי חמישישי חסכוני חוזרים ובענק )בימים חמישי ושישי, 
ד' וה' באלול, 12-13.8.21(:: 

סוכריות פירמידה 3 ב-25 ₪, 
גלידת לה קרמריה ב-15.90 

₪, יין גינוסר, מוריה, לייט, 
מיץ ענבים של 'מעולה' ב-10 

₪ בלבד ושישיית בירה סול/ מכבי 2 ב-55 ₪.

מבצעים בלעדיים לחברי מועדון בימים שני עד שישי א' עד ה' 
באלול )9-13.8.21(: שלגון קראנץ' 4 ב-20 ₪, שלישיית פטריות 

של 'מעולה' ב-8.90 ₪, צלעות, צלי כתף ברשת לא מעובד, 
ב-39.90 ₪ לק"ג ושמפו או מרכך הוואי 3 ב-20 ₪.

עדיין לא חברי מועדון של "נתיב החסד"? זה הזמן להצטרף 
למועדון המשתלם ביותר במגזר החרדי ולהתחיל לקנות ברוגע, 
בשפע ובזול. כל המחלקות בנתיב החסד מלאות בשפע מוצרים 

מהחברות המובילות והמובחרות והכי קרוב לבית שלכם.

אינפורמטיבי
***

*

יקבי כרמל חוגגים 139 שנות בציר
יקבי כרמל פותחים את עונת בציר 2021. כמעל 100 כורמים 

יבצרו את היבול בכ- 350 חלקות הכרמים הפזורים ברחבי ץראה 
דחי ,םורדב דרע תעקב דעו (יבצ תמדק) ינופצה אכבה קמעמ 
וב ודבעיש (ענוממ ףיטק ילכ) תורצוב 8-כ םע זמנית בכל יום, 

 .)old-vines( ועם בציר ידני בכרמים ותיקים

בבציר השנה, יבצרו ביקבי כרמל 32 זנים איכותיים ביניהם 
זיפנדל, שיראז, פטיט סירה, פינו גרי ועוד. כמו כן, יבצרו כמויות 

גדולות מהרגיל 
של 'גרנאש בלאן' 

מאזור זכרון, 
'מרסלן' מאזור 

לטרון וזכרון יעקב 
ו'גרנאש נואר' 

מאזור כפר דניאל. 
זנים המותאמים 

הזורה תוניי תנכהל םישמשמה ,ילארשיה םעטלו םילקאל 
םילארשיה לע םיבוהאה.

כמו כן, אפשר למצוא ביקב גם טכנולוגיות חדישות עם מיכון 
מתקדם ביניהן למשל מערכת קליטת ענבים ידנית המיושמת 

 ,CARMEL SIGNATURE ביינות הפרמיום תחת תת מותג
המהווים כ-10% מכלל הענבים שיבצרו השנה.

יפתח פרץ, היינן הראשי ביקבי כרמל: "פתחנו את הבציר עם 
80 טון ענבי סובניון בלאן משתי חלקות מבקעת םידעוימה דרע 
םח היה הנשה ףרוחה .הבוהאה ןשקלוק טביירפ תרדסב תונייל 
לש םתלשבה תא ורשפאו תיסחי םיחונ ויה ץיקהו ביבאהו ןוחשו 
לק יתומכ תוחיפ שיש םשור השוע .םהל יעבטה בצקב םיבנעה 
יתועמשמ רופיש תוארל ןתינ תאז םע דחי ךא ,םימיוסמ םינזב 
תודוהל הצור ינא ,וז תונמדזהב .םיבנעבו םיעגפה דדמב 
םינשה ךרואל למרכ יבקי תא תוולמה םימרוכה תוחפשמל 

םימונורגאה םידבועה תווצלו והייננים המסור שעובד איתי"

  אנחנו בעיצומו של הקיץ, מרגישים היטב את החום והלחות 
ולכן חשוב לשמור על בריאותינו ובריאות ילדינו בכל הקשור 

לשתיית מים. 

מתי מתחילים לתת לתינוקות לשתות? איך להרגיל את התינוק 
למים? מה לעשות אם הוא לא אוהב מים? לפניכם 5 מיתוסים 

בנושא שתייה של תינוקות:

חשוב לתת לתינוק מים לשתייה

נכון , אבל רק החל מגיל חצי שנה

לפי המלצות משרד הבריאות, בששת החודשים הראשונים 
לחיים התינוק מקבל את צרכיו בהזנה טבעית או מתחליף 

החלב וזה כולל גם את כל הנוזלים להם הוא זקוק. זוהי 
התקופה היחידה בחיים בה מזון יחיד מספק את הצרכים 

התזונתיים )מלבד ויטמין D  וברזל אותם יש להוסיף בטיפות(.

התינוק שלך בן 1/2 שנה והתחיל לאכול מזון מוצק כגון ירקות, 
פירות וכד'? זה הזמן להתחיל לתת לו גם מים לשתייה. בשלב 

הזה בו התינוק מתחיל לאכול מזונות מוצקים ונחשף לטעמים 
חדשים, הוא גם 

מתחיל להיות צמא 
וזקוק להשלמת נוזלים 
ממש כמונו, רצוי ללמד 

את התינוק מיומנות 
שתיה מכוס רגילה ולא 
מכוס עם פייה מיוחדת 
לתינוקות, יש להצמיד 

את הכוס לשפה התחתונה של התינוק על מנת שיתרגל את 
פעולת שאיבת המים, שתיה מכוס מצריכה מיומנות שונה 
בחלל הפה ויש לתרגל אותה גם אם נשפך בתחילה ויכולה 

לתרום אף להתפתחות הדיבור.

אין צורך להרתיח מים ממתקני טיהור ומים מינרלים 

לא נכון!

חשוב מאד להקפיד ולהרתיח את כל סוגי המים לשתיה למשך 
2 דקות לפחות, לקררם לפני השימוש ולהמשיך בכך עד גיל 

חצי שנה. טיפ חשוב - כשמשתמשים במי ברז יש להרתיח מים 
קרים ולא לנסות לקצר את התהליך ע"י שימוש במים חמים 

העלולים להכיל מתכות המגיעות מדוד החימום ומהצנרת.

אם הילד לא שותה מים שישתה משקה ממותק – העיקר 
שישתה

לא נכון!

גם אם התינוק אינו מראה התלהבות משתיית מים אל תמהרו 
להציע לו שתיה ממותקת. זכרו שבגיל הינקות נרכשים הרגלי 

אכילה ושתיה שמלווים אותנו אחר כך בהמשך החיים. אם 
נרגיל את התינוק מגיל צעיר לשתות משקאות ממותקים, זו 

תהיה ההעדפה שלו גם בהמשך . משקאות ממותקים מכילים 
כמויות גדולות של סוכר ומביאים לצריכה עודפת של קלוריות 

'ריקות' ועלולות להוביל לעודף משקל ולהשמנה. בנוסף הם 
מגבירים את הסיכון לעששת השיניים, עלולים ליצור תחושת 

שובע ולפגוע בתיאבון ולעיתים מכילים תוספות מיותרות כגון 
צבעי מאכל. 

התינוק שלי לא אוהב מים 

האמנם?

יש תינוקות שמסרבים לשתות מים כאשר מציעים להם מים 
מבקבוק ויתכן מאד שזה בגלל שהם מצפים לתחליף חלב או 

להזנה טבעית אליהם הם מורגלים. לכן אפשר לנסות,בתור 
התחלה, להציע כוס עם פיית שתייה וידית אחיזה שתאפשר 
להם חווית שתייה אחרת ולאחר מכן לתרגל גם שתייה מכוס 

"רגילה". בנוסף, אם התינוק אינו מתלהב מלשתות מים 
אל תמהרו לקבוע שהוא אינו אוהב ופשוט תנו לו עוד ועוד 

הזדמנויות והתנסויות. 

תה אינו מומלץ לתינוקות

נכון!

עדיף שלא להציע לתינוק תה מסוגים שונים מכיוון שהוא 
עלול לפגוע בספיגת הברזל שכידוע חשוב מאד להתפתחות 

תינוקות. 

במטרנה זמינים עבורכם לכל שאלה גם במרכז לייעוץ תזונה, 
הזנה טבעית ושינה בטלפון: 

 1-800-32-33-33

!היוורל היהיש זא

לקראת החגים דנונה משיקה 
 : WOW מוצר חגיגי בסדרת דנונה

יוגורט עם שכבת קרם 
בטעם שטרודל תפוחים

לקראת תקופת החגים המתקרבת, מצטרף לסדרת דנונה 
WOW טעם חדש וחגיגי במיוחד במהדורה מוגבלת - יוגורט עם 

שכבת קרם בטעם שטרודל תפוחים. 

סדרת דנונה WOW הושקה במהלך השנה האחרונה, והיא 
כוללת טעמים מפנקים, בהם: דנונה WOW עם שכבת תות, 

דנונה WOW עם שכבת פירות יער, דנונה WOW עם שכבת קרם 
בטעם קרמל 
מלוח. לצידם 

טעמים מגוונים, 
בהם: בננה תמר, 
מלבי ואלפחורס.

קטגוריית היוגורט צמחה בחציון ראשון 2020 ב-8%, חברת 
שטראוס, מובילה את קטגוריית היוגורט בישראל עם נתח שוק 

של 51%. 

צריכת היוגורטים בישראל גדלה בהתמדה. הצרכנים נהנים 
מתועלות היוגורט בהזדמנויות שונות לאורך היוםתועצמאב  
 טרוגוי ,ןבל טרוגוי תמגוד תועצה לש בחר ןווגמעשיר בחלבון וכן 

יוגורט מפנק עם פרי/טעמים "קינוחיים". 

דנונה WOW הוא השילוב האולטימטיבי בין מנה מזינה 
המבוססת על יוגורט לבין טעמים מפנקים במיוחד. 

מוצרי הסדרה הינם בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין 
 שליט"א. 

משקל: 150 גרם.

קרדיט צילום: דרור דותן

לעבור את הקיץ בבריאות

5 מיתוסים בנוגע לשתיית 
מים בקרב תינוקות

מאת: רוית דגן, דיאטנית קלינית ומנהלת תוכן מדעי במטרנה

תלחצו מהר אנטר:

מסלול הנדסאיות תוכנה
ב-4,500 ש"ח לשנה בלבד!

10 נרשמות ראשונות בלבד, רק עד י"ז באלול: שלוחת בני ברק

של המרכז החרדי להכשרה מקצועית יוצאת במבצע שובר מסך 
בלעדי

להחלטה המשמעותית הבאה תידרשו ליכולת ניתוח נתונים 
מהירה, תגובה סופר זריזה 

וכישרון לחשיבה יצירתית של כמה 
מהלכים קדימה, אבל אם אתן 

הנדסאיות התוכנה הסופר מוכשרות 
בפוטנציה שהמרכז החרדי 

להכשרה מקצועית מגייס ממש 
עכשיו - יש לכן את זה בבסיס, אז 
קדימה: 10 התלמידות הראשונות 

הנרשמות עד י"ז באלול למסלול הנדסאיות תוכנה המשודרג 
של שלוחת בני ברק, זוכות להטבת לימודים חסרת תקדים 

שמניחה להן בידיים את כל המגמה ב-4,500 ש"ח לשנה בלבד!

“זו הטבה מתמשכת שמלווה את התלמידה מהשנה הראשונה 
עד לסיום הלימודים וקבלת הדיפלומה הנחשקת, והופכת 

את הדרך למקצוע המבוקש לאטרקטיבית הרבה יותר", 
מעדכנים באגף הרישום הבני ברקי של המרכז החרדי להכשרה 

מקצועית. “רק 4,500 ש"ח לשנת לימודים גדושה בתכנים 
מקצועיים ומעודכנים, במערכי קורסים שמתכתבים עם דרישות 

המעסיקים החדשות, בטרנדים העולמיים האחרונים, בתוכנות 
ובטכנולוגיות הכי חלוציות ובמבחר שפות יסודיות ומתקדמות".

צוות ההוראה משייף בימים אלה את השיעורים במגוון 
התחומים הרחב, ולוקח כמה צעדים קדימה את כל הפונקציות 

והכישורים החשובים - בסיסי נתונים, תכנות בסביבות שונות, 
מערכות זמן אמת ועוד, רשתות תקשורת, מערכות הפעלה 

ואינספור יישומים שהופכים אתכן לגאוני מקלדת שמתקתקות 
כל הדרך לפרנסה איכותית.

בשורה יפנית בתחום המיזוג: 

טורנדו משיקה את מזגני 
"מיצובושי" בישראל

קבוצת המזגנים "טורנדו", מכריזה בימים אלו על  כניסתה 
לשיווק מזגני היוקרה של מיצובישי Heavy מבית תאגיד 

.)Mitsubishi Heavy Industries )MHI התעשיות היפני

המותג היפני "מיצובישי" אשר מציע סטנדרט גבוה במיוחד,  
יימכר לצרכנים פרטיים החל מ-3,300 שקל, לעומת החל 
מ-1,500 שקל במותגים אחרים של הקבוצה כמו המותג 
סאגה. לפי החברה מחיריו יהוו גבוהים בכ-30% ממחירי 
השוק. טורנדו תמכור גם מערכות מיזוג לחללים גדולים, 
למגדלים ולמשרדים. מהחברה נמסר: "המזגן מיועד גם 

ליזמים, קבלנים, מהנדסים, אדריכלים, מפקחים ומעצבים 
שמחפשים פתרונות מיזוג אוויר הן הקהלים המקצועיים 

והן קהלי המטרה )מעמד סוציו-אקונומי גבוה( תופסים את 
מזגני מיצובישי כאיכותיים ויקרים - סמל סטטוס. יש להם 
יעילות אנרגטית של עד COP 6, עם רמת רעש נמוכה של 
19 דציבלים. בכל המזגנים קיימת אפשרות לחיישן תנועה 
המזהה תנועה בחלל ומתאים את הטמפרטורה בהתאם".

"אנחנו כבר עובדים עם חמישה ספקים ופה יש פה הזדמנות 
לפנות לקהלים חדשים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה", אומר 
רונן בזזי, מבעלי "טורנדו" "הוא לא יימכר ברשתות החשמל 
אלא דרך מתקינים וקבלנים. אני חושב שהמותג יקדם אותנו 

להגעה ליעד שהצבנו לעצמנו – להגיע למחזור מכירות של 
מיליארד שקל בחמש השנים הקרובות שכבר היום אנחנו 
מגלגלים למעלה מחצי מיליארד שקל. היעד שלנו למכור 

 VRF מיצובישי ב-150 מיליון שקל תוך 3 שנים, שתי מערכות
חדשות שיניבו 50 מיליון שקל ובעתיד נשיק משאבות לחימום 

מי בריכות שישלימו את ההגעה ליעד של מיליארד שקל".

למיצובישי מחזור מכירות של 24 מיליארד דולר וכ-80 אל 
עובדים בעולם. קבוצת טורנדו מוצרי צריכה בע"מ הוקמה 

בשנת 1988 והיא חברה ישראלית בבעלות פרטית, המתמחה 
במתן פתרונות בתחום מיזוג האוויר הביתי והמסחרי. טורנדו 

 ,)GFK מחזיק בנתח שוק של כ-28% בקמעונאות )עפ"י
הישג מרשים המצביע על מגמת צמיחה והתפתחות של 

"טורנדו" כחברה שמציבה סטנדרט חדש בשוק המיזוג.



דירות 
למכירה

ג’ באלול -ד’ אלול  תשפ”א
11/08-12/08/2021  

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

+5 חדרים 

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

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

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

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

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

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

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

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

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

 מציאה, ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, 4.5 

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

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

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

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 אהרונסון 4 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית 

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

משופץ, 3,400,000 תיווך 
ש.מאירוביץ

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

 בבלעדיות ברחוב 
אחיה השילוני, דירת 4 

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

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

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 ברחוב חברון 4 
חדרים משופצים + יח"ד 

משופצת, המושכרת 
2,800 ש"ח, קומה ב', 

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

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

 בבלעדיות איזור 
דונולו לקראת תוספת 

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

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

ש.מאירוביץ
 054-6506501

03-5797756)30-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

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

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

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

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

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

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

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

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים- קומה ד', 3 

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

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

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

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

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

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

 054-6506501)23-23(_____________________________________________

 בעל דירה? נמכור את 
דירתך ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)31-40(תיווך צור 03-6701920

 בנויפלד 4 חדרים, 
קומה ראשונה, יחידת 

הורים מושקעת, מרפסת 
סוכה 18 מטר, מרפסת 

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

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

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

לפרסום
03-6162228

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

1,750,000 ש"ח
050-2321046 אופק מאיר 

_____________________________________________)31-34(נכסים

דופלקסים

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 4 חדרים 

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

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

אשקלון

4-4.5 חדרים

 שכונה ה', עליה, 75 מטר, 
מחולקת ל- 2, תשואה 7%, 
מחיר מציאה 685,000 ש"ח 

עדן לוי 052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)33-33(אלפסי 054-4813717

 שכונה ה', יציאת 
אירופה, קומה א', 75 מטר, 
מחיר 685,000 ש"ח, מעולה 

לחלוקה עדן לוי 052-9690902 
_____________________________________________)33-33(שמעון אלפסי 054-4813717

 שכונה י"א, ציזליג, קומה 
ג', 92 מטר, מעולה לחלוקה, 
מחיר מציאה 695,000 ש"ח 

עדן לוי 052-6960902 שמעון 
_____________________________________________)33-33(אלפסי 054-4813717

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

מעולה לחלוקה, מחיר 
699,000 ש"ח עדן לוי 

052-9690902 שמעון אלפסי 
054-4813717)33-33(_____________________________________________

 מבצע יואב, 72 מטר, 
קומה ג' מתוך ד', דיל שלא 
יחזור, 625,000 ש"ח בלבד 

עדן לוי 052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)33-33(אלפסי 054-4810902

 מבצע נחשון, קומה א', 
משופצת מהיסוד, מושכרת 

2,800, מחיר מציאה 750,000 
ש"ח עדן לוי 052-9690902 
_____________________________________________)33-33(שמעון אלפסי 054-4813717

 שכונה ג', שערבי, קומה 
א', מעולה לחלוקה, 78 מטר, 
מחיר מציאה 680,000 ש"ח 

עדן לוי 052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)33-33(אלפסי 054-4813717

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

מציאה עדן לוי 052-9690902 
_____________________________________________)33-33(שמעון אלפסי 054-4813717

יחידות דיור 
 שכונה ה', רחוב גמל, 

קומה 3, 2 יחידות דיור, 
מושכרות ב- 1,850 ברוטו 
כל אחת, כ- 3,200 ש"ח 

נקי, תשואה של 5.5 אחוז, 
מחיר שיווק 690,000 עדן לוי 
052-9690902 שמעון אלפסי 

054-4813717)33-33(_____________________________________________

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

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

באר שבע 

קוטגים
 הרב פרנק, שכונה 

ו' החדשה, קוטג' 6 חד', 
מגרש כ- 400 מטר, בנוי 

כ- 190 מטר, בקריה החרדית 
ממול בית כנסת "משכן 

שמעון", פרויקט של י. איליה, 
פרויקט של 4 שנים, מחיר 
שיווק 2,600,000 עדן לוי 

052-9690902 שמעון אלפסי 
054-4813717)33-33(_____________________________________________

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

סוכה, מעלית + אפשרות 
תוספת בניה בבלעדיות 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)33-33(_____________________________________________

 ברחוב אביעד דופלקס 
גג 110 מ"ר בנוי + אישורים 

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

050-5926021)33-33(_____________________________________________

 בסוקולוב 3.5 חד' + 
2 מרפסות, קרקע, סוכה 

בבלעדיות "מאגדים-נדל"ן" 
_____________________________________________)33-33(משה דסקל 050-5926021

 ברחוב הגליל בגמר בניה, 
דירות 3-4 חד' אחרונות, 

החל מ- 1,400,000 ש"ח 
"תיווך פנטהאוז 360" טל': 

03-7153035)33-35(_____________________________________________

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

B.D.A 33-33(תיווך(_____________________________________________

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

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

B.D.A 33-33(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 33-33(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 33-33(תיווך(_____________________________________________

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

1,750,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

 בשניים כ- 110 
מ"ר, קרקע מוגבהת, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בעלי הכהן 
65 מ"ר, מחולקת ל- 2 
יחידות דיור, משופצות 

ברמה גבוהה, מרוהטות, 
ק"ג, מושכרות בכ- 7,000 

ש"ח )מתאימה גם 
להשקעה(, 1,525,000 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

 בהרב קוק, 30 מ"ר, 
משופצת, ב- 700,000 ש"ח, 
כניסה נפרדת, אפשר לקחת 

משכנתא 03-8007000
052-3344721)33-33(_____________________________________________

 בהרב קוק, 150 מ"ר, 3 
כ"א, ק"ב ואחרונה + אופציה, 

3,000,000 ש"ח תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)33-33(_____________________________________________

 בכהנמן-הר סיני, פנטהאוז 
יוקרתי 5 חד', 172 מ"ר, 

מרפסת, חזית, 3,100,000 
ש"ח תיווך ישוב הארץ

052-3344721 03-8007000)33-33(_____________________________________________

 בלעדי! באזור אלישע 
פנטהאוס 200 מ"ר + בגג 

מרפסת ענקית וחדר, מחולק 
ל- 3 דירות, הכל חדש, חזית, 

ק"ד + מעלית, 3,850,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

130 מ"ר, ק"ד + מעלית 
בתכנון, משופצת כחדשה, נוף 
פתוח, 2,500,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)33-33(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי בר"ע )קרוב 
לטרפון(, דירת גג, ק"ג, 

חזית, מחולקת, שמורה, 
3.5 חדרים, 85 מ"ר 

)ניתנת לחלוקה( + 2 
חדרים ומרפסת, 70 מ"ר, 

משופצת בגג )מדרגות 
חיצוניות( + מחסן, 

כ.מיידית, 2,500,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

 בשיכון ג' דירת גן 6 
חד', חדשה, חצר + יחידה, 
4,000,000 ש"ח תיווך ישוב 

הארץ 052-3344721
03-8007000)33-33(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

 בברוט למשקיעים!! 
דופלקס 100 מ"ר, 

ואופציות, מושכרת ב- 
7,000 ש"ח, 2,050,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)33-33(_____________________________________________

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

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

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 באזור עזרא דופלקס 
360 מ"ר, ק"ג, מעלית בבניה, 
חזית, חניה, ניתן לחלוקה ל- 4 

יחידות, 3,850,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

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

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

2,890,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

 בבן פתחיה 5 חד', 
ק"ק, 2 כניסות, סוכה גדולה, 
2,000,000 ש"ח תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000
052-3344721)33-33(_____________________________________________

 חדשה בשוק!! 
ברוזובסקי 5 חד', ק"א, 

מעלית, 140 מ"ר, סוכה 
גדולה, חניה, 2,870,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)33-33(_____________________________________________

 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)33-33(_____________________________________________

 ברמת אהרון, למכירה, 
דירת 5.5 חדרים, 130 
מ"ר, קומה 1, מעלית 

וחניה, משופצת, 
מושכרת ל- 5 שנים, 
במחיר מציאה! חמד 
_____________________________________________)33-33(נדל"ן 050-6452128

 בלעדי באברבנאל 
)קרוב להצבי(, ענקית, 
130 מ"ר, 5 חדרים + 

מ.שמש, מושקעת ברמה 
גבוהה, חזית + 3 יחידות 

דיור בגג, מושקעות 
ומרוהטות, מושכרות 

ב- 8,000 ש"ח, מיידי, 
3,400,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות

054-4290600)33-33(_____________________________________________

 למכירה בגולומב 2 
דירת 5 חדרים, 115 
מטר, עם מרפסת, 

מטבח משודרג, במחיר 
2,890,000 תווך רבקה 

_____________________________________________)33-33(נקב 053-9244430

 בטרומפלדור 4 חד', 
110 מ"ר, ק"ב, יחיד בקומה, 
1,780,000 ש"ח גמיש תיווך 

ישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)33-33(_____________________________________________

 בשחר העיר, לקראת 
אכלוס, 4 חד' בלעדי תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)33-33(_____________________________________________

 בלעדי כ- 80 מטר, באזור 
הרב קוק + גג רעפים, קומה 

ב', חזית, 1,800,000 תיווך 
_____________________________________________)33-33(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

 בביאליק 4 חד', 
משודרגת, בבניין חדש + 
מחסן ו- 2 חניות, מיידי, 

ב- 1,730,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)33-33(נכסים 050-4177750

 בראשונים בבניין 
חדש 4 חד', משודרגת, 
1,720,000, בדובק 3.5 

חד', בבניין חדש ומפואר 
עם נוף מרהיב! ב- 

1,750,000 להב נכסים 
050-4177750)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות בהשומר באיזור 
חבקוק, 4 חד' משופצת, 105 

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

גמיש "פנחס נכסים"
055-6789653)33-33(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-33(נכסים" 055-6789653

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

ראשונה, או חלוקה כרצון 
הקונה, טאבו משותף, 

1,650,000 גמיש "פנחס 
_____________________________________________)33-33(נכסים" 055-6789653

 בר"ע 4 חד', 83 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד!!! 1,630,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)33-33(_____________________________________________

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

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

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בפלמ"ח 4 חד', 90 
מ"ר, ק"א, מפוארת!!! 

רק 1,680,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)33-33(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור הראשונים 
4 חד', 90 מ"ר, ק"ד + מעלית 
+ מחסן 17 מ"ר, נוף פתוח + 
יחידה בק"א 40 מ"ר )מושכרת 
ב- 3,500(, 2,450,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

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

2,100,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)33-33(_____________________________________________

 בצירלזון 2 דירות 
אחרונות! לקראת אכלוס, 3 
חד', 1,550,000 ש"ח תיווך 

ישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)33-33(_____________________________________________

 לחטוף במימון!! 3 
חד', ק"א, משופצת, 65 

מ"ר, אופציה לסוכה, 
מ.כהן-נכסים

052-7684074)33-33(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-33(נכסים" 055-6789653

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

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

_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

 בלעדי! באזור העיריה 3.5 
חד', 78 מ"ר, ק"ג + אופציה 

בצד ובגג, חזית, משופצת, 
1,650,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

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

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

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' 
ענקית, כ- 80 מ"ר, ק"א, 
מצב מצויין, 1,500,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בהרב שך/
הירדן, 3 חדרים, 70 מ"ר, 

שמורה + אופ' לבניה 
)רצפה מוכנה(, 70 מ"ר 

נוספים, ניתנת לחלוקה, 
ק"ב, חזית, מיידי, 

1,850,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)33-33(_____________________________________________

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

+ 15 מ"ר מרפסת 
+ אופציה ענקית 

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

03-5797756)32-32(_____________________________________________



ג’ אלול -ד’ אלול תשפ”א   211/08-12/08/2021 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

נדל”ן 
מסחרי

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

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

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

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

בני ברק
 במצלר 21, דירת חדר, 

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

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

ביקוש 
דירות

 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 

_____________________________________________)20-43ש(מבודד 052-3833809

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

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

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

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

מבנים

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

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

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

מחסנים

 בקתות רות- מתחם 
נופש עד 13 איש + 

בריכה גדולה, גינה יפה, 
נוף פסטורלי ליערי מירון 

_____________________________________________)27-34ש(052-2344447

בר יוחאי

גליל עליון

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

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

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

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

 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

 להשכרה דירות בטבריה, 
יפות חדשות וממוזגות

_____________________________________________)31-34ל(050-5263031 מאיר

 להשכרה בר"ע חנות 
תכשיטים ושעונים, כ- 20 

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

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

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

חנויות

 ברחוב הר סיני קרוב 
לכהנמן, 6 חדרים גדולים, 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

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

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

דירות 
להשכרה

בני ברק

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

+5 חדרים

 יח"ד 2 חדרים, בנורוק, 
קומה ב', שמורה וממוזגת, 

אפשרות לריהוט, 2,100 ש"ח 
_____________________________________________)30-33ל(052-7656856

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

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

 עמדות עבודה במשרד 
מפואר )משותף(, אופציה 

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

 מוכר חזן?
קישוטים / סכך?ארבעת המינים / סוכות

בעל תוקע?

 פרסמו 
ותתפרנסו
הלוח המוכר למגזר החרדי

מחשבים | נדל"ן | רפואה משלימה | דרושים | קורסים

03-6162228

 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

פתח תקווה

 בשבטי ישראל 3.5 
חדרים, קומה ב', חזית + 

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

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

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

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

 להשכרה בלבד, קרית 
הרצוג, מגרש מעל דונם, 

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

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

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

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

ירושלים
 בפרויקט "רמות-360", 

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

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

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)32-33ח(תיווך 054-7432035

 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

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים

 למכירה ברחוב אנה פרנק, 
בניין עם 4 דירות, דירה בקומה, 
דירה ענקית, כ- 200 מ"ר בנוי, 
יש סוכה, מעלית וחניה יהודה 

_____________________________________________)32-35(הס 050-3003455

 בלעדי באהרון דב 
המבוקש, דירת 4 חדרים, 

קומה א', חזית, מעלית 
וחניה, כניסה מיידית, 

5,400 ש"ח גמיש תיווך 
ש. מאירוביץ

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

 להשכרה בשיכון ה', דירה 
חדשה, 4 חדרים, מוארת, 

מיידית, מעלית לפרטים:
_____________________________________________)32-33ל(050-2666690

 בבן זכאי באיזור 
בלז, דירת 2.5 חדרים, 

60 מ"ר, לא יח"ד 
ק"ק מוגבהת, חזית, 

משופצת, כניסה מידית, 
3,400 ש"ח תיווך ש. 

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

 במוהליבר, ליחיד/ה, חדר 
וחצי, קרקע, מרוהטת, 2,000 

_____________________________________________)32-35ל(058-7744502

 בבעל שם טוב יחידה 
יפיפיה + מרפסת מקורה, 
3 כ"א, ממוזגת, מרוהטת 
קומפלט, מחיר מציאה!! 
2,500 ש"ח כולל הכל!!! 

_____________________________________________)32-35ש(054-8435119/7

 חנות משופצת 
מהיסוד, באזור איצקוביץ, 

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-6194217)32-32(_____________________________________________

אור הגנוז
 דירה משפחתית, 7 

מיטות, נקיה, ממוזגת + חצר 
יפה + טרמפולינה, פרטיות 

_____________________________________________)32-33ל(052-7655081

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

_____________________________________________)33-34ח(מתיווך( 052-3595314

 דרושה דירה/יחידת דיור 
להשכרה מחודש חשוון לזוג 

_____________________________________________)33-34ח(צעיר בבני ברק 054-7938941

 בעוזיאל, קומה מינוס 1 + 
מעלית, משופצת, ממוזגת + 

סוכה, 3,200 ש"ח
052-7671305)33-33(_____________________________________________

 להשכרה בהראשונים ב"ב 
תחילת ר' עקיבא, מחסן 13 

מ"ר, בחניה, גישה נוחה לרכב, 
850 ש"ח )אופציה לגלריה( 

052-7671305)33-33(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 באהרונסון 2.5 חד', 

קרקע, משופצת, פוטנציאלית 
להרחבה בבלעדיות 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)33-33(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בהנשיא החדש 4 חד', 
קו"2, מרווחת + מעלית + 
מ.שמש + חניה בבלעדיות 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)33-33(_____________________________________________

גבעת שמואל
וילות ובתים

 בית פרטי 7 חד', 170 
מ"ר + חצר 70 מ"ר בבלעדיות 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)33-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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, 1,550,000 ש"ח 

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

 בלעדי 2.5 ח' באזור 
חינקין, 65 מטר + 40 מטר 
היתר בנייה בגג, 1,680,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)33-33(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח' באזור מימון, 
65 מטר, קומה ב', 1,500,000 

גמיש תיווך אלטרנטיב
054-5500263)33-33(_____________________________________________

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

אופציה, 1,299,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בירושלים/
חברון 2.5 חדרים, כ- 75 

מ"ר + מעטפת בנויה 
40 מ"ר, ניתנת לחלוקה, 
ק"א, עורפית, כ.מיידית, 
1,620,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)33-33(_____________________________________________

 בלעדי! ביהושוע 2.5 חד', 
60 מ"ר, ק"א, חזית, מסודרת 

+ אופציה ממשית לחדר נוסף 
20 מ"ר כולל עמודים ורצפה, 

1,550,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)33-33(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

טבריה
פנטהאוזים ודירות גן

 בבלעדיות, בסמיכות 
לפרויקט נוף כינרת פוריה 
קרליץ, דירת גן, משופצת, 
כניסה פרטית, 100 מ"ר + 
גינה 40 מ"ר + מחסן 15 

מ"ר + נוף לכינרת + פינתית 
+ אופציה להרחבה, בנין 

מתחרד, רק 945,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-33(052-7166160 ידידיה

3-3.5 חדרים
 בשזר המבוקש 3 חד', 

קומה ב', מסודרת, בנין 
מתחרד, רק 580,000 ש"ח 

_____________________________________________)33-33(052-7166160 ידידיה

ירושלים

4-4.5 חדרים

 באלפנדרי-זכרון משה, 
6 חד', 125 מ"ר + מרפסת 

סוכה + גג צמוד, בלעדי 
_____________________________________________)33-33(לצימוקי 02-5638221

 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)33-33(_____________________________________________

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

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

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)33-33(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", ביום 
שישי הבא 20/8/21 יתקיים 
בית פתוח, יום ללא עמלת 
תיווך, בדגל ראובן 42 )כפר 
גנים א'(, בין השעות -10:00
12:30, דירת 5 חד', קומה 
1, מעלית, חניה עידן אלבז 

050-9695498)33-33(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים
 במינץ, ק"ג, 65 מ"ר, 

מסודרת, מושכרת ב- 3,400 
ש"ח, בהליכי תכנון תמ"א 

מתקדמים, 1,220,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-33(050-6610501 סתיו

 בברנדה, ק"ב, בבניין 
בהליכי פינוי בינוי מתקדמים, 

דירת 3 חד' כרגע, 1,650,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח 050-6610501 סתיו

צפת

 בהרצל המבוקש, דירת 
4 חד', משופצת, כ- 95 מ"ר, 
בבניין מבוקש ומטופח, קרוב 

לכל, עם נוף עוצר נשימה, 
מעולה להשקעה, צפי שכירות 

כ- 3,800 ש"ח, כולל מחסן, 
935,000 ש"ח תיווך שניר 

_____________________________________________)33-33(נכסים 052-2888181

 בלעדי 4 ח' ברחוב הרצל 
+ חניה + מעלית, בניין חדש, 

קומה ב', חזית, 4,600 ש"ח 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)33-33(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' ברחוב הרב 
שך סירקין, קומה ג', חזית 

+ מעלית, 5,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(אלטרנטיב 054-5500263

 בורכוב 4 חד', כ- 90 
מ"ר, משופצת, קומת 
כניסה + חניה, 4,500 

נדל"ן הקריה
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בהתנאים 
כ- 4 חדרים + מ.שמש, 

שמורה ומטופחת, חזית, 
ק"ג + מעלית, מיידית + 

חניה, 4,600 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)33-33(_____________________________________________

 להשכרה דירת 3 
חדרים, משופצת, ברמז, 

60 מטר + 30 חצר, 
במחיר מציאה 4,100 

תווך רבקה נקב
053-9244430)33-33(_____________________________________________

 להשכרה במרים 
הנביאה 3 חדרים, כ- 70 

מטר, מרווחת ומשופצת, 
עם מרפסת, במחיר 

מציאה 3,700 תווך רבקה 
_____________________________________________)33-33(נקב 053-9244430

 להשכרה במרים 
הנביאה, 3 חדרים, 

משופצת, כ- 60 מטר, 
במחיר מציאה של 3,600 

תווך רבקה נקב
053-9244430)33-33(_____________________________________________

 בלעדי! ברחוב חברון 3 
חד' + מרפסות גדולות, 72 
מ"ר, ק"ק מוגבהת + סוכה, 

מצב מעולה, חזית, 4,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בנורדאו, 
להשכרה 3 חד', קומה 1, 
3 כיווני אוויר, בניין חדש 
מהנילון, 4,200 "פנחס 
_____________________________________________)33-33(נכסים" 055-6789653

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

4,000 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 ברמב"ם 3 חד', סוכה 
גדולה, מזגנים, מוארת, 

בנין מטופח
_____________________________________________)33-36ש(054-3971098

 באהרון דב 2.5 
חדרים, 70 מ"ר, שמורה 

ומטופחת, ק"ג )ללא 
מעלית(, חזית, מוארת + 
חניה מקורה, כ.מיידית, 
3,500 ש"ח )ללא תיווך( 

054-4290600)33-33(_____________________________________________

 להשכרה דירת 2 
חדרים בבארי, כ- 35 

מטר, קומה 3, משופצת 
ויפה, במחיר מציאה 

2,400 תווך רבקה נקב 
053-9244430)33-33(_____________________________________________

 להשכרה דירת 2 
חדרים בשדרות הנציב, 
כ- 35 מטר, משופצת, 

מרוהטת קומפלט, במחיר 
מציאה 2,550 תווך רבקה 

_____________________________________________)33-33(נקב 053-9244430

יחידות דיור

 מציאה, לזוג/בודד, 
בכהנמן, יפיפיה ומושלמת, 

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

 ברב שך יח"ד 2 
חד', ק"א, כ- 40 מ"ר, 

משופצת, מרוהטת 
קומפלט, 3,000 ש"ח 

נדל"ן הקריה
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 רמות ב': קוטג' 9 חד' 
גדולים )205 מ"ר(, כולל משרד 
+ גינה 70 מ"ר, פינתי, 10,000 

ש"ח לחודש תיווך הכוכבים: 
02-5713375)33-33(_____________________________________________

קוטגים

 בר"ע-ירושלים, חנות 120 
מ"ר, ק"א, חזית גדולה תיווך 

ישוב הארץ 052-3344721 
03-8007000)33-33(_____________________________________________

 שוכר או משכיר חנות 
או משרד? עם הלווי שלנו 

תרוויח יותר תיווך דורון 
054-4980159)33-33(_____________________________________________

אולמות
 רמות ב': דירת אולם 

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

_____________________________________________)33-33(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 חנות, מציאה, מוכנה, 
לגינג, 20 מטר, רבי עקיבא 

ז'בוטינסקי תיווך דורון
054-4980159)33-33(_____________________________________________

 100 מ"ר בעזרא השומר, 
מינוס אחד, לכניסה מיידית 

_____________________________________________)33-33(תיווך דורון 054-4980159

לפרסום
03-6162228

מגרשים
 בית פרטי, באזור הרב 

קוק מגרש 430 מ"ר בנוי, 140 
מ"ר בקרקע + מרתף ומקלט, 

6,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)33-33(_____________________________________________

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

054-4980159)33-33(_____________________________________________

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

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



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ג’ אלול -ד’ אלול תשפ”א   11/08-12/08/2021

מחשבים
 מחשב נייד I5 מחודש, 

שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

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

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

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

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

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

יד שניה 
קונים

השבת 
אבידה

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

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

 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

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, 
_____________________________________________)34-31/2022ש(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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 בעתיקה, לבחורים 
ומשפחות, עד 10 מיטות, 

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

_____________________________________________)26-37ש(052-7623725

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

צפת

קצרין

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

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

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה, המון 

דשא, פינות ישיבה ומרפסת 
גדולה 054-5726412

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

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

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

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

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

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

4.5-4 חדרים
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אפימדיום המקורי

שלום בית

052-8868876

דבש 

גמחים
 גמ"ח של מוצרי קישוטים 

לשבע ברכות בר מצוות 
ובריתות וכו' לפרטים
_____________________________________________)33-33(054-8449588 מירי

 נמצא נגן עם שירים 
מזרחיים בעיקר לפני כשלוש 

_____________________________________________)31-34ח(שנים 054-8487091

 נמצא נגן מלא בחומרים 
של גננת לפני כשלוש שנים 

_____________________________________________)31-34ח(054-8487091

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/22ש(054-5989347 04-6987450

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/21ש(04-6989734

לפרסום
03-6162228

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

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

 יהודי דתי זקן מעונין 
בתרומה של ציצית ותפילין 

_____________________________________________)32-33ח(052-5520439

 למסירה סירים ומחבתות 
חברות טובות במצב טוב 

_____________________________________________)33-34ח(052-7773526

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)32-33ח()בפתח תקוה( 052-2786557

 דרוש טלפון נוקיה 208 
לאברך למסירה או במחיר 
_____________________________________________)32-33ח(סימלי ב"ב 054-8412976

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

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

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

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

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

מושב תרום

 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

 מזל- ארוח כפרי- וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 

+ בריכה, למשפחות, גזור 
_____________________________________________)32-33ש(ושמור!! 052-8013000

 "למרגלות ההר" - 4 
יח' ארוח + בריכה + 

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)19-35ש(052-4604609

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

 בעתיקה! צימר מאובזר 
ויפיפה, לזוג וילד, גישה 

נוחה, ליד קרליבאך ומרכזי 
_____________________________________________)32-35ש(קניות 052-7153475

מכוניות

קנית רכבים
 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

 נמצאה עגלת תינוק לפני 
כחודש בפרדס כץ רחוב בגין 

_____________________________________________)33-34ח(058-3298533

 נמצא רב קו לפני חצי 
שנה ע"ש ברוך יוסף פישר 

_____________________________________________)33-34ח(050-4141737

 נמצאו שקיות בגדים ליד גן 
וורשה שרהלה וצילדרן פלייס 

_____________________________________________)33-34ח(052-4747667

 נמצא כרטיס למצלמה 
)16 גיגה( ביום ב' י' אב בקו 

71 לרמות בירושלים
_____________________________________________)33-34ח(052-7618093

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)33-34ח(סימלי 052-3595314

 למשפחת אברך מבית 
שמש דרוש תנור בילדאין 

_____________________________________________)33-34ח(בתרומה 054-8596616

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

"אצל בתיה"

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

הכל עד 50 ₪
אלפי פריטים רק 10 ₪

מהתינוק 
ועד 

הסבתא

 מיקסר לסאונד 8 ערוצים 
ואפקטים ובלוטוס וכניסה 

למחשב חדש 500 ש"ח יהודה 
_____________________________________________)33-34ח(052-7667577

 נגן Q3 חדש באריזה + 
קבלה + מגן + אוזניות + 
_____________________________________________)33-34ח(מטען 419 053-3135838

 למכירה מגבר רציני 1500 
וואט ב- 500 ש"ח טל':

_____________________________________________)33-34ח(052-6245531

 מחשב נייד מעולה כשר 
)ללא אינטרנט( ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(טל': 052-6245531

 למכירה זוג רמקולים 
מחברת סמסונג חדשים 
באריזה 500 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)33-34ח(תקוה 050-9340317

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-3558949

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-3558949

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)33-34ח(שקלים 052-7396092

 מחשב נייד מצוין לצפייה 
וכתיבה מתאים לאברכים 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3346080

 מסך דק מצוין רק 150 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3346080

 מכונת תפירה חשמלית 
brother דרוש תיקון 150 

ש"ח 052-2786557 בפתח 
_____________________________________________)33-34ח(תקוה

 2 מזגני חלון גוניור 
אלקטרה 500 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)33-34ח(050-6651365

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב מזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בפתח תקוה 052-2786557

 מכשיר בייבי ליס- 
מסלסל שיער ומוברש, 

מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

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

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

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

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

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)20-43ש(לנופש מושלם! 050-6285999

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

יבניאל

 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

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

_____________________________________________)27-38ש(053-3340350

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

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

ירושלים והסביבה

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

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

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

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

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

 צימר חדש לזוג + 2, 
מרוהט ברמה גבוהה + גינה, 

בשכונת "נוף מירון", קרוב 
לעתיקה 052-2607031 )גם 

_____________________________________________)33-32/22ש(וואצאפ(

 צימר מקסים + בריכה 
גדולה ומפנקת, חצר 
פסטורלי וטרמפולינה 

058-3223320)33-34(_____________________________________________

 דרושה יחידה פנימית 2.5 
כוח של מזגן חלון אלקטרה 

_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)33-34ח(או ישנה 052-3595314

 דרושות אופניים איכותיות 
בזול לאברך לנסיעה לכולל 

_____________________________________________)33-34ח(077-5013014 בני ברק

 מחפש אופנים למבוגרים 
גודל 26 ומעלה תקינים או 

_____________________________________________)33-34ח(תקולים 050-5343924

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)33-34ח(ומפרשים 054-7432035

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)33-34ח(052-3595314

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)33-34ח(בתחום 052-7396092

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)33-34ח(ילדים 050-6651365

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידס קיסר בקלנועית 

_____________________________________________)33-34ח(יחיד או לקנות 053-4190416

 למשפחת אברך דרוש 
ארון 5 דלתות במחיר סימלי/

_____________________________________________)33-34ח(תרומה 053-3155532

 למשפחת אברך דרוש 
שולחן גדול לשבת במחיר 

_____________________________________________)33-34ח(סימלי/תרומה 053-3155532

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

_____________________________________________)33-34ח(אלקטרה 052-3595314

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 תנור חימום 3 ספירלות 
מצב מעולה 40 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7623377 

 מאוורר עמוד בלו סטאר 
ביתי מהירות כפולה כחדש 

_____________________________________________)33-34ח(180 ש"ח 052-7623377

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 למכירה מקרר בינוני 
מתאים ליחידה מצב מצוין 

450 ש"ח בלבד ב"ב
_____________________________________________)33-34ח(052-7669361

 מסך מחשב 21 אינץ כמו 
_____________________________________________)33-34ח(חדש 150 ש"ח 050-6205446

 מחשב נייד אסוס 10.1 
שמור וינדוס 7 עם אופיס 

2010 + תיק ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7154435

 מסור חשמלי ללחם חדש 
מולינקס פועל מצוין 40 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(טל': 050-2897977

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

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 טיונר של tunar צריך 
מגבר קולט תחנות מצוין 

מכווני שעונים לקליטה 
לעוצמת קליטה ישן ונדיר 100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח טל': 050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)33-34ח(כחדש טל': 050-2897977

 מקצף חשמלי מופעל 
סוללות לחלב בקפה הפוך 

חדש 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)33-34ח(050-2897977

 בלונים לסודה סטרים גדול 
מלא 70 ש"ח ריק 20 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-2786557 בפתח תקוה

 ברה"ע למכירה 
מ.תספורת גרמנית מאובזר 

מקצועית ב- 230 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
ג'אנקי דגם 2100 עם מיישר 

פאות ב- 90 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(050-6850138

 בלון גז קטן 100 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-2595044 אלי

 מדיח כלים מעולה 200 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-2595044

 כיריים גז עם תא אפייה 
200 ש"ח פתח תקוה

_____________________________________________)33-34ח(052-2595044

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים וכו 420 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מייבש כביסה 8 ק"ג )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 פלטה חשמלית תוצרת 
gold line )בני ברק( 120 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)33-34ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomerg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)33-34ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(300 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 מגהץ אדים )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח 054-7216671

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 055-6651237

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)33-34ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים' 
פלטות אלומיניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)33-34ח(050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-2897977

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

_____________________________________________)33-34ח(טל': 050-2897977

 מכשיר סודה עם בלון גז 
ענק מלא בגז לסודה + בקבוק 

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

_____________________________________________)33-34ח(050-2897977

 מסך מחשב 19 ניו ויזין 
פועל מצוין עם כבל לחשמל 

וכבל למחשב 100 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(מציאה! טל': 050-2897977

 מאוורר ענק מעולה 
עוצמתי ושקט 100W לבן 
3 מהירויות קרוע ומסתובב 

מציאה 90 ש"ח טל':
_____________________________________________)33-34ח(050-2897977

 פקס אלחוטי HP מ- 
2012 מעולה כחדש + מצגת 

להסגרת הצילום ושליחת 
פקסים + צבע שחור מקורי 

_____________________________________________)33-34ח(100 ש"ח טל': 050-2897977

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7116399

 למכירה מכונת תספורת 
remington חדשה בקופסא 

_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח 052-7116399

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 500 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-7432035
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ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
ספה 3 מושבים, עור איטלקי, 

_____________________________________________)33-34ל(חדישים 052-4227714

תינוקות

כללי

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע מנטה 

+ סרט + כיסים 25 ש"ח 
_____________________________________________)18-21ש(050-4188702

 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

 סטנד לשתי גיטרות חדש 
באריזה 110 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7667577

 חדר ילדים 2 מיטות 
נפתח ל- 3 מיטות ארון 

לאחסון ומדפים כחדש 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח למיטה 054-2239905

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מיטה מתרוממת + ארגז 
מצעים ראש + מזרון עץ לבן 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-5923058

 נברשות וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 מנורה עם זרוע 40 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(גמיש 054-4273857

 כיסאות משרד 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מנורות 24V ב- 3 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מעמד אמבטייה לתינוק 
כמו חדש! ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7773526

 כסא לרכב סלקל מתנדנד 
ידית נשיאה וגגון 100 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים 054-8430281

 למכירה כסא רכב + 
סלקל 95 ש"ח בלבד

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 למכירה בבני ברק ספריית 
קודש יוקרתיות, מעוצבת על 

ידי נגר, וונגה, נקנתה ב- 6,000 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7773526

 למכירה ספת סלון 3 
מושבים, יוקרתית, עם ריקליינר 
נפתח ועם שלונזג, נוחה מאד, 
צבע ברונזה, נקנתה ב- 8,500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7773526

 למכירה כחדש! אמבטיית 
תינוקות עם מעמד החתלה, 
נוחה ובטיחותית, רק ב- 250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7773526

 נברשות 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

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

ס"מ( )בני ברק( 450 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 ארונית נעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח 054-7216671

 ספת סלון יוקרתי ונוח 
צבע ברונזה עם ריקליינר 

_____________________________________________)33-34ח(ושלונזג 052-7773526

 ספריית קודש יוקרתית 
צבע וואלה עם וטרינה לכלי 

_____________________________________________)33-34ח(כסף 052-7773526

 עמודון ויטרינה זכוכית לבן 
עם תאורה יפהיפה! 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7101352

 2 מיטות וחצי 500 ש"ח 
120*190 מצב טוב

_____________________________________________)32-33ח(050-2497444

 ספריה מעץ מלא מדפים 
+ מגירות רוחב 120 מנגר 

אפשרות לשולחן תואם 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-2239905

 למכירה שולחן סלון במצב 
_____________________________________________)32-33ח(טוב 100 ש"ח 052-5520439

 למכירה סלון 2+3 כולל 
ריקליירים צבע חום מצב מצויין 

_____________________________________________)32-33ח(500 כל ספה 052-5737813

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)32-33ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-3337530

 ספריה במצב מצוין! 
למטה ארונות למעלה מדפים 

עם דלת זכוכית 2.4*2 מ' 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-4129179

 ספת נוער רחבה נפתחת 
במצב ט"מ 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(053-3386813

 אוהל חגור 300 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(053-3386813

 שולחן וכוורת מצב חדש 
לבן 1.2 אורך 350 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7626044

 מיטות מועלם חדר שינה 
_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 050-4131038

 כוננית ספרים לחדר ילדים 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 050-4131038

 למכירה כוורת חזקה 
מדפים עבים צבע חום בהיר 

6 תאים 190 ש"ח בלבד כולל 
_____________________________________________)32-33ח(הובלה 052-5737813

 למכירה שולחן אוכל 
מתכת עם זכוכית עבה מידות 

1.20 על 90 נפתח ל- 2.40 
450 ש"ח כולל הובלה

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 למכירה 4 כסאות אוכל 
70 ש"ח כ"א כולל הובלה 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 מציאה! שולחן מרובע 
לא נפתח 140*140 עץ מלא 
צבע חום כהה 500 ש"ח + 8 
כסאות ללא ריפוד 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(כל כסא נייד: 054-8580581

 מציאה! ספריה/כוננית 
מדפים 200 ש"ח נייד:

_____________________________________________)32-33ח(054-8580581

 למכירה ספה 2+3 צבע 
חום עור אמיתי 500 כל אחת 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 למכירה מיטת יחיד + 
מזרון אורטופדי 180 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מזנון מגירות עם 
דלתות ומגירות 240 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 052-5737813

 כוורת 3 תאים האמצעי 
עם דלת 250 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

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

_____________________________________________)32-33ח(03-6199806

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 כיסאות לבית ולחצר 15 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 ארונית מעץ עם זכוכית 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 054-4273857

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
_____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 מקדחה חשמלית 150 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 נגן Q3 חדש באריזה + 
קבלה + מגן ספר + אוזניות 
_____________________________________________)32-33ח(+ מטען 419 053-3135838

 מחשב נייד אסוס 10.1 
אינץ מעבד atom ווינדוס 7 + 

אופיס 500 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-7154435

 ixus 185 מצלמת קנון 
+ מטען ב- 350 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7154435

 מכשיר אטמור חדש 
לחימום מים לחיסכון )בפ"ת( 
 SKW לאמבטיה או למטבח

_____________________________________________)32-33ח(ב- 150 ש"ח 052-2786557

 נפה חשמלית במצב 
טוב 80 ש"ח בלבד בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(054-8430281

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 054-7216671

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(גמיש 054-4273857

 מגהץ קיטור מצוין 100 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(גמיש 054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי כחדש 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 מיכל מים חמים לשבת 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים אטמור 100 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מטען חדש לסוללות 
פלאפון/בטריות נטענות 

GP2700 ב- 60 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-7154435

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 פלטה חשמלית תוצרת 
gold line )בני ברק( 120 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 054-7216671

 רדיאטור 12 צלעות חדש 
70 שקל י"ם פלא':

_____________________________________________)32-33ח(050-4111401

 מסחטה ידנית של תפוזים 
רימון 150 שקל י"ם

_____________________________________________)32-33ח(050-6229424 

 גנט לאמבטיה 80/80 
_____________________________________________)32-33ח(חדש 100 שקל 050-4111401

 סטנד לשתי גיטרות חדש 
באריזה 110 ש"ח יהודה

_____________________________________________)33-34ח(052-7667577

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

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

ס"מ( )בני ברק( 400 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 ארונית לנעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 שולחן + 8 כסאות, מנגר, 
2.5 מ', נפתח ל- 3.5 מ', 
_____________________________________________)33-34ל(מהקצוות 054-4933781

 מנורת תקרה + מנורת 
רצפה מיוחד מאד בצורת 

פרחים 300 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-8449894

 ארון 3 דלתות במצב מצוין 
_____________________________________________)33-34ח(ב- 500 ש"ח 052-7619852

 עקב מעבר דירה מגוון 
רהיטים במצב מצוין עד 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7619852

 מציאה! שולחן מרובע 
לא נפתח )140*140( עץ 

מלא חום כהה 500 ש"ח + 8 
כסאות ללא ריפוד 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(כל כסא 054-8580581

 מציאה! ספריה/כוננית 
מדפים 200 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-8580581

 מיטה חשמלית מעץ עם 
הגבהת ראש ורגליים בשלט 

נמוכה חזקה וקלה 450 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-3132330 דביר

 למכירה סלון עור צבע 
שמנת שזלונג 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(054-2252171 אלעד

 למכירה כורסת ריקליינר 
שחורה עור 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)33-34ח(054-2252171 אלעד

 למכירה שולחן חום + 5 
כסאות לא נפתח 1*2 300 
ש"ח בלבד 054-2252171 

_____________________________________________)33-34ח(אלעד

 למכירה עמודון ספרים 
דלתות זכוכית חום בהיר 280 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה מיטת יחיד + 
מזרון אורטופדי 180 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מזנון מגירות עם 
דלתות ומגירות 240 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 052-5737813

 מיטת נוער נפתח 500 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 כיסוי לספה בודד מושב 
אחד צבע שחור 40 ש"ח חדש 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)33-34ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-3337530

 חדר ילדים 2 מיטות 
נפתח ל- 3 מיטות ארון 
לאחסון ומדפים כחדש 

בהזדמנות 500 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-2239905

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

_____________________________________________)33-34ח(03-6199806 

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר חזק 
במיוחד 400 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 למכירה עמודון ספרים 
מהודר 2 דלתות זכוכית 200 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה מדפי פלסטיק 
עבים כתר 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 למכירה כוורת חזקה צבע 
חום בהיר מדפים עבים במיוחד 
_____________________________________________)33-34ח(210 ש"ח בלבד 054-5656194

 למכירה גגון בוגבו 3/5 
תכלת 250 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7116399

 למכירה מזרון לעגלה 
_____________________________________________)33-34ח(לבנים 40 ש"ח 052-7116399

 הזדמנות! מיטת תינוק 
שילב איכותית + מזרון צבע 
שמנת מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8580581 

 עגלת שכיבה אינגלזינה 
)אמבטיה( במצב מעולה 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7531331

 עגלת מוצי אמבטיה 
וטיולון במצב חדש תיק ונילון 
_____________________________________________)33-34ח(גשם 500 עוזרי 052-7626044

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

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 052-5737813

 בגדי תינוקות לבנים 
ולבנות לגילאי 0-3 חודשים 

מעצבת 50 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(052-4747667

 מציאה! עגלת אמבטיה 
+ טיולון כחדשה! חברת 

מוצי מצב מצוין! 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(050-4176661

 למכירה לול עץ מתקפל 
_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח 054-5656194

 משאבת חלב ידנית 
כחדשה חברת טומי טיפ ב- 

_____________________________________________)33-34ח(80 ש"ח 050-4135002

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)33-34ח(130 ש"ח 050-4135002

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)33-34ח(400 ש"ח 054-7216671

 מטרנה בד"צ עדה חרדית 
_____________________________________________)32-33ח(40 ש"ח ב"ב 050-4107696

 מיטת תינוק כחדשה 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח ב"ב 050-4107696

 עגלת תינוק תאומים 
מקלרן 500 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)32-33ח(050-4107696

 עגלת בוגבו פרוג 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח ב"ב 050-4107696

 הזדמנות! מיטת תינוק 
שילב איכותית + מזרון צבע 
שמנת מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(נייד: 054-8580581

 מיטת מעבר 120 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק של angelcare חדש 
באריזה )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 054-7216671

תקשורת
 טלפון נוקיה 3310 מאושר 

מצב טוב 130 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(052-7679123 ב"ב

 טלפון שיאומי מאושר מצב 
טוב 150 ש"ח 052-7679123 

_____________________________________________)33-34ח(ב"ב

 טלפון אלחוטי לבית 
סימנס כחדש 70 ש"ח טל': 

_____________________________________________)33-34ח(050-2897977

 פלאפון BLU ב- 200 
_____________________________________________)33-34ח(קליטה מעולה 053-3137710

 אוזניות i12 בלוטוס 
חדשות היו בשימוש יומיים 80 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-8545937

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מדיה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 220 ש"ח 054-7216671

 רולר בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן בוגי לים )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח 054-7216671

 למכירה אוגרים זוג ב- 25 
_____________________________________________)33-34ח(054-8515875

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח 054-7216671

 4 סטנדים לרמקולים 
ולמיקרופונים משומשים במצב 
טוב בחצי מחיר 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)33-34ח(054-3132330 דביר

 אופני BMX צבע שחור 
מתאים לגיל 6 עד 9 ב- 100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7773526

 שטיח שאגי כמו חדש 
צבע קרם ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7773526

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

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

053-2827371)33-36(_____________________________________________

 מצלמת קנון פוואר שוט 
ELPH 100HS מגה פיקסל 

12 ב- 250 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(052-7154435

 שואב אבק הובר תקין 80 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 400 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-3463482

 למכירה תנור בילט אין 
_____________________________________________)33-34ח(180 ש"ח בלבד 052-5737813

 בלון גז גדול 200 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-2595044 אלי

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 IXUS185 מצלמת קנון 
מצב טוב ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7154435

 מייבש כביסה אלקטרה 
8 ק"ג )בני ברק( 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
_____________________________________________)32-33ח()150 ש"ח( 054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
rowenta )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מיקסר לסאונד 8 ערוצים 
ואפקטים ובלוטוס וכניסה 

למחשב חדש 500 ש"ח יהודה 
_____________________________________________)32-33ח(052-7667577

 שואב אבק הובר תקין 80 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות 0.58*0.59 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3463482

 למכירה תנור בילט און 
_____________________________________________)32-33ח(180 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה רדיו דיסק דיגיטלי 
במצב חדש! 250 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-9340317

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים 450

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)32-33ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מקרר נורמנדה 550 ליטר 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח ב"ב 050-4131895

 מקרר גדול אמקור 400 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 נפה חשמלית 50-70 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מגהץ כחדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 דיסק חשמלי 150 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מכשירי כושר לבית 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מלחם מקצועי 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 גק' לרכב מקצועי 25 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 מפזר חום לבית 
ולאמבטיה 25 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 קנווד מעבד מזון 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 70 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מקפיא גדול 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(כחדש 054-4273857

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)32-33ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 שואב אבק חדש טורבו 
עם כל החלקים הנלווים )בני 

_____________________________________________)32-33ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)32-33ח(054-7432035

 מזגן תדיראן עילי 3/4 
כ"ס + 3.5 מ' צנרת מתכת 

450 ש"ח גמיש ב"ב
_____________________________________________)32-33ח(054-8412976

 מזגן אלקטרה לא עילי 
2.5 כ"ס + 5.5 מ' צנרת 400 
ש"ח גמיש מחובר לקיר ב"ב 

_____________________________________________)32-33ח(054-8412976

 מציאה שולחן סלון עם 3 
מגירות מעץ מלא ונגה 100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-4514210

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

_____________________________________________)33-34ח(050-4135002

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(450 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(400 ש"ח 054-7216671

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(220 ש"ח 054-7216671

 מיטת מעבר במצב יוצא 
מן הכלל )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 מייק אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)33-34ח(45 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
שחור לבן כריכה קשה 15 ב- 

_____________________________________________)33-34ח(75 ש"ח 050-4135002

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(70 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(70 ש"ח 054-7216671
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■ 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.

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

_____________________________________________)20-43ש(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 
_____________________________________________)32-33ל(או בבתים 055-5527391

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

7,000

 למעון חרדי בפ"ת, 
דרושה מטפלת/סייעת, 
למשרה חלקית, תנאים 

_____________________________________________)33-36ל(טובים! 053-5459071

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 דרושה עובדת נקיון, 60 
_____________________________________________)30-33ל(ש"ח לשעה 054-3607420

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

בשעות 14:00-17:00
שכר 40-60 שקלים

דרושות גננות/סייעות
לצהרונים בגני ילדים 

ברמת גן

054-8774994
לפרטים גילה

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

 לנגריה איכותית במישור 
אדומים, דרושים/ות מתקינים/

ות מקצועיים/יות, תנאים 
טובים 054-3181255

dror.nagarot@gmail.com)30-33(_____________________________________________

 יועץ מס בפ"ת, מנהח"ש 
סוג 3, נסיון בחשבשבת, 

מכפל, וורד
ml2460@partner.net.il)30-33ל(_____________________________________________

 לבית אבות גני 
מרגוע, מדריכת פעילות 
למועדון נשים לפעילות 

מגוונת ויצירתית, לשעות 
15:30-18:00, טל': 

054-8524252 מייל: 
sw8524252@gmail.com)30-33(_____________________________________________

 פקידת שירות לקוחות 
למשרד בבני ברק, ימים 

א'-ה', נסיון בשיווק חובה, 
ידע בהנהלת חשבונות 

יתרון פקס 03-578-1454
shalomed2010@gmail.com)31-34ל(_____________________________________________

 למוסד לנשים בב"ב 
דרושות: עו"ס, מדריכה, 

מנקה 052-7634986 פקס: 
_____________________________________________)31-33ל(03-674-7080

 לסוכנות ביטוח בב"ב 
דרושים נציגי מכירות בתחום 

האלמנטרי 054-4933996 
rikiadi@tlp-ins.co.il)31-34ש(_____________________________________________

 דרושה סיעת חרוצה 
לגילאי 1-3 בהדר גנים 
פתח תקווה, למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאימות
050-5933224)32-35(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8304164

למתנ״ס קריית אונו 

לפרטים, סימה: 050-5332825
עוגן: 054-4477666

kiryaton@matnasim.org.il :קו"ח למייל

מטפלות/ים וסייעות/ים
שכר 6,600 ₪

דרושות/ים למעונות יום 
"הפרדס" ו- "הפסגה"

053-3109811

תנאים מעולים 
הסעות מירושלים 

למעון בטלזסטון
דרושות מטפלות
לכיתת בוגרים 

ניסיון בתחום חובה

mh9324455@gmail.com

למשרד רו"ח ברמת גן

דרוש/ה
מזכיר/ה בכיר/ה

קו"ח למייל: 

בס"ד

דרושים/ות
נציגי/ות 

שירות ומכירה
קבוצה חרדית

לחברת 
פיננסים גדולה

03-9324455
לפרטים:

קו"ח למייל:
mh9324455@gmail.com

 דרושים/ות עובדות 
לנקיון משרדים ובתי 
ספר, לשעות הערב, 
באזור ב"ב, בתנאים 
_____________________________________________)31-34ל(טובים 03-5494080

 למעון איכותי בצפון 
ת"א דרושות: מטפלת 

תינוקות וסייעת, למגוון 
משרות, מלאות/חלקיות 

_____________________________________________)31-34ש(חגית- 054-7708715

 דרוש עובד חרוץ לעבודה 
קבועה להתקנות מיזוג אויר, 

_____________________________________________)32-35ל(שכר נאה 058-7348517

 לישיבה בת"א דרוש 
עובד נקיון צעיר ונמרץ 

לשעות הבוקר לאה
_____________________________________________)32-33ש(052-5676038

 דרושים עובדי דלפק 
ומטבח חרוצים, גיטלה 

_____________________________________________)32-35(כפר חבד 052-2549947

 לגן ילדים בת"א דרושה 
גננת/סייעת מסורה, למשרה 
מלאה, תנאים מעולים לירז- 

_____________________________________________)32-33ש(054-2266550

 ניקיון משרדים במרכז 
_____________________________________________)33-34ח(וירושלים 052-7154435

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
בטיפול במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד כשכיר/לפי שעה
_____________________________________________)33-34ח(050-6651365

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)33-34ח(052-3595314

 לארגון תורה וחסד בית 
הלל דרושים מתנדב ומתנדבת 
לעבודה משרדית, טל' בשעות 

הבוקר: 054-3452017 או 
beithillel2@gmail.com :33-33(במייל(_____________________________________________

 מזכירה מאורגנת 
ואחראית לליווי משפחות 

ילדי אומנה, קביעת תורים 
והתנהלות שוטפת, עבודה 

מהבית על בסיס שעתי
052-7605146)33-34(_____________________________________________

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופני ילדים 

וחשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)32-33ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)32-33ח(054-3177932

 גלגל 24 אינץ אחורי חדש 
40 שקל גלגל 16 אינץ אחורי 

_____________________________________________)32-33ח(20 שקל 054-3177932

 קסדה לאופני ילדים )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 20 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 מחברים לאינסטלציה 
_____________________________________________)32-33ח(10-50 ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לגינה 20 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 וסט לבלוני גז 60 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 סט תורה מפורשה תאג' 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח חדש 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 שק שינה חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 בתי תפילין גסה 350 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 מזוזות 100 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 תפילין פשוטות בהמה 
_____________________________________________)32-33ח(דקה 150 ש"ח 054-4273857

 מגבעת לנערים כחדשה 
_____________________________________________)32-33ח(50 ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 למכירה פקס 90 ש"ח 
+ מדפסת 80 ש"ח + פקס 
+ סורק 180 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 חדש!!! למכירה מזרון 
ילדים צבע לבן 170 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)32-33ח(054-8580581

 למכירה מכשיר אדים + 
פקס + מדפסת + מזוודה + 
עגלת שוק 90 ש"ח כל פריט 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 למכירה אופניים לילדים 
במצב מצויין לגיל 5 שנים 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח גמיש 050-9340317

 פוך גדול לבחור ישיבה 90 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3155415

 פוך לילד בערך גיל שנתיים 
_____________________________________________)32-33ח(30 ש"ח 053-3155415

 ספר היסטוריה דברי ימי 
בית שני לכיתה ו' 20 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 ספר קריאה אנשים 
מספרים על עצמם מס' 4 25 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3155415

 דיסקים לצפיה שאול 
חיון עופר הלוי כ"א 9 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 ציפיות חדשות לפוך ב- 
70 ש"ח בודד 25

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)32-33ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6199806 בערב

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 אופני BMX במצב 
מצויין, לגיל 6 עד 10, צבע 

שחור, ב- 180 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-7773526

 רולינג בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 שעון קוורץ XUPA חדש 
פועל מצוין 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(כחדש 050-2897977

 עגלת קניות חזקה מרשת 
ברזל נסגרת 40*40 גובה 90 

ס"מ עם 4 גלגלים חזקים 
במצב חדש 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 אהיל לחדר ילדים ירוק 
40 ש"ח לבן 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 054-8415306

 אופנים לילדים קטנים 150 
ש"ח בפתח תקוה

_____________________________________________)33-34ח(050-9340317

 למכירה אופניים לילד + 
גלגלי עזר וקסדה 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8497425

 למכירה אופניים לילד 
קטן עם מוט וגגון 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8497425

 למכירה שמלה חדשה 
אלגנטית מידה 1 צבע קרם 

_____________________________________________)33-34ח(180 ש"ח 054-8497425

 ציוד לגידול ארנבים מזון 
ומצע איכותיים 150 ש"ח בני 

_____________________________________________)33-34ח(ברק 050-3143334

 שעון קוורץ XUDA חדש 
פועל מצוין 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)33-34ח(050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(כחדש 050-2897977

 סט אוכל חרסינה חדש 
באריזה ל- 12 סועדים 360 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-3266237

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7116399

 חדש!!! למכירה מזרון 
ילדים צבע לבן 170 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8580581

 אוגרים סורים חמודים 15 
ש"ח לאוגר בבני ברק

_____________________________________________)33-34ח(054-8452546

 למכירה תכולת בית כולל 
עגלת שוק קומודה טיולון 

מזוודות שידה מדפסת מפזר 
חום עמודון מסך מחשב פינת 

אוכל מגהץ אדים 90 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 למכירה חלקי חילוף 
למקרר בלומברג מגירות 

ומדפים למקרר ולמקפיא 150 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח למדף 054-8446075

 רמקול ידני נייד ונטען 
איכותי חדש באריזה מתאים 

במיוחד לקייטנות/למדריך 
טיולים וכו' בחצי מחיר 450 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-3132330 דביר

 מכשיר הקלטה חדש 
באריזה 32GB ב- 60 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-4111074

 HERO למכירה אופניים 
מידה M גלגל 26 במצב מצוין 

_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח 050-4107904

 שמלות של טאצ' אורך 
_____________________________________________)33-34ח(מידי 400 ש"ח 053-3137710

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-8490548

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)33-34ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגה )כדור רגל שולחן לילדים( 

31*59*121 ב- 490 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(050-6850138

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)33-34ח(058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(058-3233170

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

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(050-4176661

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 200 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 100 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 למכירה מכשיר אדים + 
פקס + מדפסת + מזוודה + 
עגלת שוק 90 ש"ח כל פריט 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 שטיח חדש 50*200 ס"מ 
_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח 052-2595044 אלי

 ספר ילדותינו לכיתה ד 15 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 ספר קורות הדורות לכיתה 
_____________________________________________)33-34ח(ח 25 ש"ח 053-3155415

 למכירה 2 שעוני יוקרה 
ספקטרום ופולו חדשים 

באריזה רק 120 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-4514210

 ספר חשב נא מספר 7 18 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 הצופן של ישראל ז.קליון 
_____________________________________________)33-34ח(15 ש"ח 053-3155415

 היסטוריה דברי ימי הבית 
השני כיתה ו 20 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 שמיכה פוך למיטה וחצי 
_____________________________________________)33-34ח(100 ש"ח 053-3155415

 ספרי קריאה לילדים 
שמואל הנביא עובדיה הנביא 

ועוד 8 ש"ח כל אחד
_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 ספר אנשים מספרים על 
עצמם מס' 4 25 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 ספר אירופה 15 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 צמיגים וג'אנט לאופניים 
במידות 20 ראלי ו- 26 קידמי 
_____________________________________________)33-34ח(בלבד 25 ש"ח 050-4168143

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)33-34ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6199806 בערב

 לבר מצוה כובע ברנדולינו 
חדש 300 ש"ח 054-6389446 

_____________________________________________)33-34ח(הזדמנות! הקודם זוכה

 גלגלי עזר לאופנים על 2 
גלגלים 40 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-2786557 בפ"ת

 גלגלים לאופניים קידמי 
14 אינץ 10 שקל וגלגלים 

12 קידמי ואחורי ב- 20 שקל 
_____________________________________________)33-34ח(054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופניים 

חשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)33-34ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)33-34ח(054-3177932

 גלגל 14 קידמי 10 שקל 
26 קידמי 30 שקל גלגל 16 

אינץ אחורי 20 שקל
_____________________________________________)33-34ח(054-3177932

 מגפונים צבע לבן מידה 
41 חדש מהקופסא 85 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(055-6764240

 מכשיר תדרים להרזיה 
חדש באריזה 90 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-4111074

 שעון מכני אוטומטי חדש 
_____________________________________________)33-34ח(לגבר 80 ש"ח 053-4111074

 למכירה בגדי נשים חגיגיים 
מ- 20-50 ש"ח פלא':

_____________________________________________)33-34ח(054-2013391

 למכירה נעלים האש 
פאפיס מידה 39 36 37 וכן 

נעלי טבע עונות ליידי קומפורט 
מחיר 60 ש"ח פלא':

_____________________________________________)33-34ח(054-2013391

 כובעי הלן ב- 15 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(פלא': 054-2013391

 שואב אבק גרמני ועוד 
דברים טובים וזולים ב- 80 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח פלא': 054-2013391

 שעון מכני אוטומטי סיטזן 
_____________________________________________)33-34ח(לאשה 40 ש"ח 053-4111074

 ערכת אביזרים לתיקון 
שעונים וטלפונים ניידים 95 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-4111074

 גגון אלגנטי ויפה אוניברסלי 
לרכב כחדש 250 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-4514210

 לגן מעון דתי בפ"ת, סייעת 
מובילה לשנה"ל הבאה, לגילאי 

1.5, שעות 07:30-13:30
_____________________________________________)32-35ל(052-8226582 052-8530061

 דרושים עובדים/ות 
לרשת בתחום המזון, 

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

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)33-36(_____________________________________________

 דרושה עוזרת בית 
המתמחה בקיפול כביסה 

וסידור ארונות בגדים ומטבח, 
_____________________________________________)33-36(בבני ברק 052-7605146

 מזכירה/מנהלת מכירות 
למשרד תיווך בבני ברק, קו"ח 

 yshoov@gmail.com :ל
_____________________________________________)33-33(לפקס 03-800-7050

 דרוש סוכן למשרד תיווך 
בבני ברק, קו"ח ל:

yshoov@gmail.com
_____________________________________________)33-33(לפקס 03-800-7050

 לאגודה למען הזקן 
דרושות: מפעילה במוזיקה 

)מנגנת(, מפעילות חוגים 
)אומנות, מחשבים(

office@aguda-zaken.com)33-34(_____________________________________________

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)32-33ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
בגוון ורוד 500 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(054-8415306

 למכירה בירושלים תיק 
קיפלינג מקורי יפה ושמור 60 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 058-3206168
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