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 במלון המפואר והיוקרתי 

 "קינג דיוויד" 
בפראג 

אבי גרינצייג

סקר וסגר
ממחלה  ל"ע  סובל  טוב  כשיהודי 
חשוכת מרפא, בשלב מסוים, משכלו 
נואש,  אומרים  והרופאים  הקצין  כל 
אל  הדואבים  המשפחה  בני  נשלחים 

־הקודש פנימה, לבתיהם של גדולי יש
לחו השם'  'שינוי  לשקול  כדי  ־ראל, 

לה, בתקווה לערבב את השטן ולמנוע 
ממלאך המוות להשלים את מלאכתו.

את  גילה  לא  איש  הצער,  למרבה 
אוזנו של ראש הממשלה, נפתלי בנט, 

־שהסגולה היהודית העתיקה לא תופ
סת כאשר משנים את שמו של מלאך 
המוות עצמו. הניסיון המאולץ לטפטף 
לתודעת הציבור כביכול מגיפה חדשה 
באה לכאן, דלתא שמה, לא הצליח עד 
כה לשקם את תדמיתה של הממשלה 
הנגיף  עם  להתמודד  שמתקשה  כמי 
ולקבל החלטות קשות. היה מי שתהה 
בציניות מדוע מחלקות הקורונה בבתי 
החולים עמוסות עד אפס מקום, ואילו 

מחלקות הדלתא נותרו ריקות...

)הטור המלא בעמ' 14-15(

מתקרבים ל-10,000 
נדבקים חדשים ביום

יותר ממיליון ישראלים התחסנו עד כה במנה השלישית ולפי נתונים ראשונים - מי שחוסן במנת החיסון השלישית מוגן פי 2.5 יותר מפני הדבקה 
מאלו שהתחסנו בשתי מנות בלבד  ד"ר אשר שלמון, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים, הזהיר מפני זן מסוכן שזוהה בארה"ב עמיד פחות 

לחיסון: "אם הווריאנט הזה יגיע לישראל – הוא ישנה את תמונת המשחק"   שרת הפנים שקד: להיערך לתפילות החגים בשטחים פתוחים | עמ' 12

הממשלה מכילה את הקורונה: מספר הנדבקים היומי ממשיך לשבור שיאים

ראש הממשלה בנט ושר הבריאות הורוביץ | צילום: לע"מ 

אש ותימרות עשן
הלהבות שפרצו בהרי ירושלים ביום ראשון המשיכו לבעור גם בימים שני ושלישי  מאות צוותי 
כיבוי מהקרקע ומהאוויר נאבקו בלהבות שהתפשטו בגלל הרוחות  ישראל שקלה לבקש סיוע 
בינלאומי אך הוא נגנז לאור היחלשות האש  למעלה מ-20 אלף דונם של יער וחורש טבעי עלו 

בלהבות למגינת  מראות מהשריפה הגדולה  מראות מהשריפה | עמ' 13

"אם ח"ו תתקבל הרפורמה 
בגיור, נצטרך לדון בעניין 

פתיחת ספרי יוחסין"
הראשל"צ הגר"י יוסף: "חזרו בכם, אל תהרסו את היהדות בארץ ישראל" 
 הרה"ר הגר"ד לאו: "אנשים שהכשילו את חיזוק הכשרות הם מוחאים 

  "הגרי"צ טאו: "צריך למסור את הנפש במאבק  "כפיים לרפורמה
מאות הרבנים חיזקו את ידי הרבנים הראשיים והצטרפו להחלטת מועצת 

הרבנות הראשית שלא לשתף פעולה עם הרפורמות | עמ' 16-17

כינוס היסטורי של מאות רבני ישראל ומועצת הרה"ר

צילום: יעקב כהן

מאות רבנים וגבאים השתתפו ביום עיון וכנס 
רבנים וגבאים של המועצה הדתית פ"ת

בהתאם להנחיות התו הירוק נערך 
השבוע )א'( יום עיון וכנס רבנים וגבאים 

שיזמה המועצה הדתית בראשותו 
של ראובן יוסופוב ובשיתוף התאחדות 
בתי הכנסת בישראל. ביום העיון קיבלו 

המשתתפים כלים מעשיים לשיפור 
ניהול בית הכנסת בכל ההיבטים 

הנצרכים וכן שי מיוחד | עמ' 4

כללית מחסנת צוותים 
רפואיים וארגוני הצלה 

בחיסון השלישי ללא תור
מהחשש והדאגה לשלום הציבור - מתחם החיסונים של 
כללית בפתח תקווה העניק זכות קדימה לצוותי רפואה 
והמתנדבים בארגוני ההצלה שיכולים להתחסן בחיסון 

השלישי ללא תור |  עמ' 6

זכות קדימה לאנשי הרפואה והחירום: 



 ברוך שנתן תורה
לעמו ישראל

בשיר וקול תודה נברך לאלוקינו
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

מתכבדים אנו להזמין את ציבור מוקירי התורה 
 לשמוח עמנו בשמחת

נגיל ונשיש בזאת התורה

הכנסת
ספר תורה
לע"נ ר' יגאל בן ליאוניד ז"ל

י"ד אלול תשפ"א

ישיבה לצעירים פתח תקווה

שנכתב ברוב פאר והידור
לעלוי נשמת ר' יגאל בן ליאוניד ברזמן ז"ל 

בוגר ישיבתינו היקר

 שתתקיים בעזהי"ת
ביום ראשון י"ד באלול תשפ"א )21\8\22(

 תהלוכת ספר התורה 
תצא ברב עם בשעה 18:45

בליווי נגינה ובקול המון חוגג מבית משפחת 
אברט רחוב דגל ראובן 35 פתח תקווה ותעבור 

ברחובות: לוחמי הגטו, דב הוז עד הכיכר 
 לאחר מכן התהלוכה תעבור 

 לרח' נצח ישראל שכונת תקומה 
לעבר היכל בית המדרש של הישיבה הקד'

גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה
ביקרא דאורייתא

ישיבה לצעירים פתח תקוה
משפחת ברזמן

האירוע בכפוף להנחיות משרד הבריאות. יש להקפיד על עטיית מסכות ושמירת מרחק.



מה שמפריד
בינך לבין 

מצב 
סיעודי

לפעמים 
זה 

הצטרפו עכשיו לביטוח הסיעודי של לאומית
באמצעות מנורה מבטחים.

בכל רגע ובכל גיל אתם עלולים להפוך לסיעודיים.

שימו לב! הצטרפות לביטוח סיעודי אפשרית רק באמצעות קופות החולים

ניתן להצטרף בכל גילילדים עד גיל 19 חינם!

מוקד לאומית במנורה מבטחים: 5565*

למידע ולהצטרפות:

מנורה מבטחים היא החברה המבטחת | ההצטרפות כרוכה בחיתום רפואי.
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בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

מאות רבנים וגבאים השתתפו ביום עיון וכנס רבנים וגבאים של המועצה הדתית פ"ת

מועצת העיר תאשר תקציב על סך 70 מיליון ש"ח לטובת 
עשרות פרוייקטים משמעותיים ברחבי העיר

העירייה מקדמת הקמת בית ירוק

אושרו עשרות פרוייקטים להנגשת מוסדות חינוך

בהתאם להנחיות התו הירוק נערך השבוע )א'( יום עיון וכנס רבנים וגבאים שיזמה המועצה הדתית בראשותו של ראובן יוסופוב ובשיתוף התאחדות בתי הכנסת בישראל. ביום העיון קיבלו 
המשתתפים כלים מעשיים לשיפור ניהול בית הכנסת בכל ההיבטים הנצרכים וכן שי מיוחד

ראש העיר רמי גרינברג: "אנחנו פועלים בשיתוף משרד החינוך כדי להתאים את המבנים השונים לכלל התלמידים ובפרט לתלמידים עם מוגבלויות שונות"

ראש העיר רמי גרינברג: "עם כניסתי לפקיד קידמתי תכנית התייעלות אשר מטרתה להפנות את המשאבים 
העירוניים בצורה מקסימלית לרווחת התושבים"

מאת: אלי כהן

עם הגעת הרבנים והגבאים חיכתה להם תערוכה 
הכנסת,  בתי  מתחום  יצרנים  הצגת  נערכה  שבה 
לניהול  מקצועיות  נערכו  הרצאות  מכן  לאחר 
הבאים:  בנושאים  הכנסת  בתי  של  ותקין  נכון 
ידי  על  קהילה"  בניהול  משפטיים  "היבטים 
וחבר  הכנסת  בית  גבאי  שמעון  גרוס  עו"ד 
המועצה הדתית, "שמש או גבאי ואחריות אישית 
יו"ר התאחדות  הרוש  בן  אלי  ידי  על  קהילתית" 
בטחון  כמרכיב  כנסת  בית  "תפיסת  הכנסת,  בתי 
בעת חרום" על ידי קב"ט בטחון וחרום בעיריית 
פתח תקווה, "בית כנסת, גבאים ומתפללים" על 
ידי הרב אברהם סבג, מ"מ ראש המועצה הדתית 
כנסת,  לבית  "ביטוח  הכנסת,  בתי  וועדת  ויו"ר 
חובה או רשות ומהי תעודת זהות לספרי תורה" 

ע"י סוכן ביטוח
בשיתוף  נערך  הגדול  והגבאים  הרבנים  כנס 
'מייפל'  באולמי  א'  ביום  הכנסת  בתי  התאחדות 
בפתח תקווה, במעמד הרב הראשי לפ"ת הגאון 
הגאון  הצפון  שכונות  רב  הלוי,  מיכה  הרה"ג 
אבידר  אברהם  הרב  הגאון  פינטו,  משה  הרה"ג 
דיין בבית הדין פ"ת, ראש ישיבת עטרת הלויים 

הרב יהושוע הלוי, רב שכונת שעריה אחדות  הרב 
חנניה נוני, הרב יעקב הסייאג, הרב חיים בריסק 
רב יוצאי חבר העמים, ראש המועצה הדתית פ"ת 
עופר  הדתית  המועצה  מנכ"ל  יוסופוב,  ראובן 
אברהם, סמנכ"ל המועצה הדתית ומנהל מחלקת 
הכשרות והנישואין ינון פרסיק,  מ"מ ראש העיר 
לשעבר  הדתית  המועצה  ראש  גינת,  אליהו  הרב 
הנהלת  וחברות  חברי  איזנטל,  פלטיאל  מר 
יעקב  הרב  גרוס,  שמעון  עו"ד  הדתית:  המועצה 
ורנר, הרב יוסף שנה, משה זילברברג, וגב' הדס 

קופר.

יוסופוב  ראובן  פ"ת,  הדתית  המועצה  יו"ר 
תמיד  לא  "כי  בדבריו  ואמר  המשתתפים  בירך 
למסירות  הרבה,  להשקעה  מודעים  המתפללים 
משקיעים  הכנסת  בתי  שגבאי  הרב  ולזמן  הנפש 
על  באה  שלעיתים  מלאה  בהתנדבות  מזמנם 
אני  הדתית,  המועצה  כיו"ר  המשפחה.  חשבון 
מקדש לעצמי חובה וזכות גדולה וחשובה לטפח, 
להשקיע ולהוביל דרך להנגשת שירותי הדת לכל 
והגבאים  הרבנים  הכנסת,  בתי  ותושב.  תושב 
בין המועצה הדתית,  היקרים הם החוט המקשר 
העירייה והקהילה. הקשר שלנו עם הגבאים הוא 

ישיר ואנו כאן לענות על כל צורך למען הקהילה. 
אנו מוקירים את פועלכם. אני רוצה להודות לראש 
תקווה התברכה בראש  גרינברג, פתח  רמי  העיר 
עיר עם עשייה רבה למען תושבי העיר גם בתחום 
שירותי הדת, רואים זאת בדאגה שלו לצרכים של 
כל הקהילות בעיר, לבניית בתי כנסיות ומקוואות 
תוך שיתוף פעולה מלא עם המועצה הדתית. כמו 
על  אברהם  עופר  המועצה  למנכ"ל  תודתי  כן, 
הדתית  המועצה  עובדי  ולכל  המקצועי  הניהול 
לטובת  הדת  שירותי  לשיפור  העת  כל  שפועלים 

תושבי ותושבות העיר".

מאת: אלי כהן

מועצת העיר תדרש לאשר בכינוסה הקרוב משיכה של 70 
מיליון ₪ מקרן המקרקעין העירונית לטובת עשרות פרוייקטים 
משמעותיים, בעיקר בתחום החינוך. מדובר בקרן בה נמצאים 
הפנים  משרד  באישור  לפדיון  ניתנים  אשר  עירוניים  כספים 
בהקמת  יושקע  התקציב  היתר,  בין  לבינוי.  פרוייקטים  עבור 
ברחוב  קהילתיים  ומבנים  גנ"י  בנות,  מורשה  לבי"ס  אגף 
השחם, הקמת אולם הספורט בחטיבת בן גוריון, דו גן וקומה 
ברח' יצחק ניסים, הקמת שש שנתי – על יסודי ברח' הגיתית, 
א'  גנים  בכפר  קהילתי  מרכז  דקל,  במבצע  קהילתי  מבנה 

ופרוייקטים תנועתיים רבים.
ראש העיר רמי גרינברג: "עם כניסתי לפקיד קידמתי תכנית 
העירוניים  המשאבים  את  להפנות  מטרתה  אשר  התייעלות 
בצורה מקסימלית לרווחת התושבים. בתוך כך, אנחנו עורכים 

שונים  מענים  ונותנים  השונות  בשכונות  תכופים  סיורים 
לצרכים הקיימים".

מצ"ב הדמיה מהפרוייקט ברח' השחם הכולל 6 גני ילדים 
בקומת קרקע, מועדון קהילתי ומתנ"ס בקומה הראשונה וכן 

פיתוח השטח סביב המבנה.

מאת: אלי כהן
 

וסגנו,  גרינברג  רמי  העיר  ראש 
לאישור  יביאו  משה,  בן  צדוק 
הקרוב  בכינוסה  העיר  מועצת 
ירוק"  "בית  להקמת  ההצעה  את 
לקיימות.  עירוני  מרכז  שיהווה 
שיהווה  העשרה  במרכז  מדובר 
והסברה  ידע  שיתוף  למידה,  מרכז 
לציבור הרחב בנושאים סביבתיים. 
במה  יהווה  המרכז  כן,  כמו 
ירוקה  טכנולוגית  להתחדשות 
העוסקים  וחברות  לאירגונים 
יהיה  במרכז  סביבתיים.  בנושאים 
והרצאות,  מפגשים  לקיים  ניתן 
העוסקות  ותערוכות  סדנאות 

בנושאים סביבתיים וקיימות.
ראש העיר רמי גרינברג: "בנוסף 
ולפעילות  חתמנו  עליה  לאמנה 

שבילי  הקמת  כמו  בנושא,  שלנו 
שדרוג  קהילתיות,  וגינות  אופניים 
והצבת  העירונית  המעבר  תחנת 
לצד  העיר  ברחבי  מחזוריות 
פעילויות סביבתיות לילדים ולנוער 
בעיר, החלטנו לבחון גם את הקמת 
הבית הירוק בעיר. יוזמה זו תאפשר 
לטובת  הפעילות  את  להעמיק  לנו 
החי והצומח ולהנגיש מידע בנושא 

לכלל הציבור".
בן משה:  צדוק  העיר,  ראש  סגן 
"במסגרת המחוייבות שלנו לסביבה 
לפועל  מוציאים  אנחנו  ולציבור 
מגוון יוזמות ייחודיות אשר ימצבו 
בתחום  כמובילה  תקוה  פתח  את 
מקדמים  אנחנו  בנוסף,  הקיימות. 
יוזמות חינוכיות וקהילתיות בנושא 
התפיסה  לשינוי  גם  יובילו  אשר 
על  ושמירה  למחזור  הקשור  בכל 

ערכי הסביבה".

מאת: אלי כהן

ראש העיר רמי גרינברג אישר תקציב 
פיזית  נגישות  עבודות  לביצוע  נוסף 
חינוך  מוסדות  בעשרות  ואקוסטית 
לתקציב  במקביל  זאת  העיר.  ברחבי 
לטובת  החינוך  משרד  ע"י  שגויס 

העבודות  במסגרת  כך,  בתוך  העבודות. 
מעליות  מספר  יותקנו  פיזית,  להנגשה 
לרבות  מבנה  להנגשת  עבודות  ויבוצעו 
כמו  מותאמים.  שירותים  תאי  יצירת 
אקוסטית  להנגשה  עבודות  יבוצעו  כן 
העיר  ברחבי  חינוך  מוסדות  בעשרות 
אשר כוללות, בין היתר, התקנת מזגנים 

האקוסטית,  התיקרה  שדרוג  שקטים, 
המלצת  פי  על  שמע  מערכת  התקנת 
קלינאית תקשורת, עיבוי קירות, התאמת 

דלתות ועוד.
"לצד  גרינברג:  רמי  העיר  ראש 
אשר  הקיץ  בשיפוצי  האדירה  ההשקעה 
של  כוללת  בעלות  ביטוי  לידי  באה 

פועלים  אנחנו  שקלים,  מיליוני  עשרות 
בשיתוף משרד החינוך כדי להתאים את 
המבנים השונים לכלל התלמידים ובפרט 
לתלמידים עם מוגבלויות שונות. החינוך 
העירוני  העדיפויות  סדר  בראש  נמצא 
ואנחנו נדאג שכל תלמיד יקבל הזדמנות 

שווה כדי להצליח".

 בכנס הגבאים שאירגנה  המועצה הדתית | צילומים: יעקב כהן

 הנגשת מוסדות חינוך 

 הדמייה של הפרויקט ברח' השחם | קרדיט: החברה לפיתוח פ"ת
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צוותי מד"א מבצעים בת"ת בערים החרדיות 
בדיקות סרולוגיות לילדים בגילאי 3 עד 12

כללית מחסנת צוותים 
רפואיים וארגוני הצלה 

בחיסון השלישי ללא תור

מאת: יוסף טולידנו

משרד  של  חינוך"  "מגן  מפרויקט  כחלק 
אדום  דוד  מגן  צוותי  השבוע  החלו  הבריאות 
לבצע בדיקות סרולוגיות בתלמודי התורה בערים 
פעולה  בשיתוף  מבוצעות  הבדיקות  החרדיות. 
הבריאות.  ומשרד  העורף  פיקוד  הרשויות,  עם 
במסגרת הפרויקט לוקחים צוותי מד"א דגימות 
לבדוק  במטרה   ,12 עד   3 בגילאי  מילדים  דם 
האם קיימים נוגדנים לנגיף הקורונה. בין הערים 
בני  ירושלים,  הבדיקות:  בוצעו  בהם  החרדיות 
טלז-סטון,   עילית,  ביתר  עלית,  מודיעין  ברק, 
ובימים אלה מתבצעות הבדיקות בערים נוספות.
חזרת  עם  הסרולוגי,  הסקר  במסגרת 
התלמידים ללימודים במערכת החינוך החרדית 
מגיעים הנבדקים אל מתחמים שהקצתה הרשות 
העורף  פיקוד  אדום,  דוד  מגן  ע"י  ומופעלים 
דם  דגימת  מהם  ונלקחת  הבריאות  ומשרד 
כ-20  בתוך  יתגלה,  הדגימה  בעזרת  מהאצבע. 
למחלת  נוגדנים  נמצאים  בדמם  האם  דקות, 
המהירה,  הקורונה  לבדיקות  בדומה  הקורונה. 
למשרד  מד"א  ע"י  ישירות  מועבר  המידע 
 - נוגדנים בדמו  יהיו  הבריאות ובמידה ולנבדק 
משרד הבריאות יעניק לו אישור הדומה לתעודת 

המחלים.
ד"ר רפאל סטרוגו, סמנכ"ל רפואה במד"א: 

"אנו מברכים על הפרויקט החשוב, אשר עתיד 
לפעול  בישראל  הבריאות  למערכת  לסייע 
הסרולוגי  הסקר  בעזרת  הקורונה.  נגיף  למיגור 
יאותרו  בדמם  אשר  מחלימים,  לאתר  נסייע 
ונסייע לציבור  נוגדנים, ובכך נקל על המערכת 

הרחב ככל שניתן"
ההצלה  "כארגון  מד"א:  מנכ"ל  בין,  אלי 
וחצי  כשנה  מזה  אדום  דוד  מגן  עומד  הלאומי 
בחזית המאבק בנגיף קורונה. בתוך כך פועלים 
עובדי ומתנדבי מד"א בכל רחבי הארץ לביצוע 
ייעודיות  מהירות  בדיקות  קורונה,  בדיקות 
מבצע  של  תחילתו  עם  כעת,  חיסונים.  ולמתן 
'מגן חינוך' פועל מד"א גם לקיום בדיקות לסקר 
ההדבקה  שרשרות  קטיעת  שיאפשרו  הסרולוגי 
על  מבוצעות  הבדיקות   .3-12 בני  ילדים  בקרב 
ואני  לכך  שהוכשרו  מיומנים  מקצוע  אנשי  ידי 
למתחמי  ולהגיע  פעולה  לשתף  לציבור  קורא 

הבדיקות – למען הבריאות של כולנו".

מאת: יוסף טולידנו

לחסן  הבריאות  משרד  החליט  השבוע  בסוף 
הרפואיים  הצוותים  את  גם  השלישי  בחיסון 
והמתנדבים בארגונים ההצלה שבאים במגע עם 
במהירות,  ביעד  לעמוד  מנת  על  קורונה.  חולי 
פרוייקט  על  כללית  של  דן-פ"ת  מחוז  הודיע 
חיסונים בעיר לצוותים רפואיים ומתנדבי ארגוני 

ההצלה ללא תור.
תקווה  בפתח  כללית  של  החיסונים  מתחם 
שנמצא במתחם רוזמרין, קיבל החלטה ראשונית 
הצוותים  ונשות  אנשי  כל  את  לקבל  מסוגה 
ללא   ,30 גיל  מעל  ההצלה  וארגוני  הרפואיים 

צורך בקביעת תור מוקדם מראש.
לצוותי  החיסונים  מבצע  מאחורי  שעמד  מי 
לבצע  מקרוב  הצורך  את  וראה  החירום  רפואת 
קהילה  קשרי  מנהל  שלזינגר  צביקה  הוא  זאת, 
בכללית בעיר פתח תקווה, שאף מתנדב באחד 
בכיר.  כחובש  משמש  שם  ההצלה,  מארגוני 

הצורך במתן החיסון 
שצוותי  מכך  נובע  החירום  רפואת  לצוותי 
לקבוצות  שעה  שעה  יום  יום  נחשפים  ההצלה 
את  ידביקו  או  ידבקו  כי  החשש  וקיים  הסיכון 
אותם מקבלי עזרה ראשונה בקורונה. הצוותים 
שחוסנו במנת הבוסטר הודו לניצן סגל מנהלת 

מתחם החיסונים על המבצע המהיר והיעיל

המגזר  מנהל  בלושטיין  נחמיה  הרב  לדברי 
החרדי במחוז דן-פ"ת: "צוותי הרפואה וארגוני 
ההצלה ניצבים בחזית המאבק בקורונה ואנחנו 
אני  עליהם.  להגן  מנת  על  חייבים לעשות הכל 
לצוותי  לאפשר  המחוז  הנהלת  עם  יחד  שמח 
באופן  להתחסן  ההצלה  וארגוני  הרפואה 
חיים  להציל  ולהמשיך  השלישי  בחיסון  מיידי 

במינימום סיכון לחלות בקורונה"
החרדי  המגזר  מנהל  קונסקי  אברהם  הרב 
בכללית הוסיף כי "בתורה נכתב 'ונשמרתם מאד 
כדי  יכולתה  ככל  עושה  כללית  לנפשותיכם', 
לסייע לצוותי החירום וההצלה להמשיך ולהציל 
חיים, ומאותו רגע בו משרד הבריאות התיר לנו 
יזמנו  ההצלה  וארגוני  החירות  צוותי  את  לחסן 
החירום  רפואת  לאנשי  החיסונים  פרוייקט  את 
המוגברת  ההיענות  את  לראות  שמח  ואני 
באוכלוסייה  ובכלל  הצוותים,  בקרב  להתחסן 

החרדית"

בין הערים החרדיות בהם בוצעו הבדיקות בתלמודי התורה בשיתוף עם הרשויות המקומיות, פיקוד 
העורף ומשרד הבריאות: ירושלים, בני ברק, מודיעין עלית, ביתר עילית, טלז-סטון,  ובימים אלה 

מתבצעות הבדיקות בערים נוספות

מהחשש והדאגה לשלום הציבור - מתחם החיסונים של כללית בפתח תקווה 
העניק זכות קדימה לצוותי רפואה והמתנדבים בארגוני ההצלה שיכולים 

להתחסן בחיסון השלישי ללא תור

בדיקות סקר סרולוגי בקרית יערים )צילום: דוברות מד"א(

זכות קדימה לאנשי הרפואה והחירום: 



אם הגעתם לגיל 50, 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

קשה, ותחלואה  הדבקה  מפני  המבוגרת  האוכלוסיה  על  להגן   בכדי 
משרד הבריאות הורה לקופות החולים לחסן במנה שלישית בני 50 ומעלה 

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

ליתר החיסונים.

החיסון השלישי יינתן רק בחלוף 5 חודשים ממנת החיסון השניה. מחלימים 
שחוסנו אינם מקבלים את מנת התגבור.
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צאו להתחסן

מאת: יחיאל חן

וביניהם  שליט"א  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן 
מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, 
לנדא  דוב  רבי  הגאון  סלבודקא  ישיבת  ראשי 
שליט"א והגאון רבי משה הלל הירש שליט"א, 
ונדבורנא  מאלכסנדר  האדמו"רים  מרנן  כ"ק 
ראש  שליט"א  פוברסקי  הגרב"ד  שליט"א, 
ישיבת פונוביז', רבני העיר בני ברק הגאון רבי 
יצחק אייזיק לנדא שליט"א והגאון רבי מסעוד 
ראש  זוכובסקי  צבי  נתן  רבי  הגאון  שמעון,  בן 
ישיבות גאון יעקב וחכמה ודעת, הגאון רבי סיני 
הלברשטאם שליט"א אב"ד שיכון ג' בבני ברק, 
ישיבת  משגיח  שליט"א,  דינר  הגרי"א  הפוסק 
נחלת הלויים בחיפה, הגאון רבי ישראל זיכרמן 
שליט"א רבה של אחוזת ברכפלד, הרב שמואל 
כהן רב קהילת חניכי ישיבות הספרדים באלעד, 

הגיעו להתחסן במתחמי החיסונים של מכבי.
הרב ברוך שטרן מנהל מרחב בני ברק במכבי 
שירותי בריאות: "בס"ד אנו רואים הענות רחבה 
להתחסן  להגיע  התורה  בני  ציבור  של  ביותר 
מאוד  ונשמרתם  ומדין  ישראל  גדולי  כהוראת 
שנה  עלינו  שתבוא  רצון  ויהי  לנפשותיכם, 
של  החיסונים  למתחמי  הגיעו  ובריאה"  חדשה 

מכבי כדי להתחסן נגד נגיף  הקורונה. 
להתחסן  לציבור  קראו  שליט"א  הרבנים 
את  ולעצור  תחלואה  למנוע  כדי  הנגיף  כנגד 
ישראל  גדולי  של  קריאתם  הנגיף.  התפשטות 
הציווי  רקע  על  באה  הנגיף,  נגד  להתחסן 
ישנה  כן  ועל  לנפשותיכם",  מאד  "ונשמרתם 
חשיבות רבה בביצוע חיסונים בהתאם להנחיות 

משרד הבריאות. 
מערך  של  הרפואי  המנהל  שחר,  ארנון  ד"ר 
צוות הטיפול במגיפות:  וחבר  הקורונה במכבי 
בה  כעת בתקופה מאוד שברירית  "אנו מצויים 
אנו רואים עליה משמעותית בתחלואה הכללית 
שננקטים  הצעדים  בפרט.  הקשה  ובתחלואה 

ירוק  תו  כגון  כעת הן לצורך בלימת התחלואה 
מאות  שנערכו   לאחר  שלישית.  מנה  ומתן 
כי  עדים  אנו  העולם  ברחבי  חיסונים  מיליוני 
הלוואי  תופעות  מבחינת  בטוח  הוא  החיסון 
יש חשיבות עליונה  ויעיל כנגד תחלואה קשה. 
לגשת ולהתחסן למי שטרם עשה זאת - החיסון 
זו הדרך לנצח את המגיפה לצד עטית המסכות 
בעיקר   - גדולות  מהתקהלויות  והימנעות 

לאנשים מבוגרים עם מחלות רקע".
מכבי  של  השיווק  מנהל  שלזינגר  משה  ר' 
פני  את  לקבל  עבורנו  "זכות  החרדי:  למגזר 
מכבי  החיסונים של  הרבנים שליט"א במתחמי 
זוהי הזדמנות עבורנו לקרוא  בכל רחבי הארץ. 
לכלל הציבור לבוא להתחסן נגד הנגיף ולהציל 
חיים כפשוטו. רק כך נוכל לחזור בהקדם לשגרה 

מבורכת".
למתחמי  הגיעו  תור,   חברים שהזמינו  אלפי 
מכבי  של  והמאובזרים  המתקדמים  החיסונים 
יעילה  בצורה  הקורונה  נגיף  נגד  להתחסן  כדי 
הבריאות.  משרד  להנחיות  בהתאם  ובטוחה, 
עמדות  של  גדול  מספר  מכילים  המתחמים 
היקפי  עם  מסייעות בהתמודדות  ייעודיות 
החיסונים הצפויים. כמו כן, ככל שיתעורר צורך 
בהתאם לביקוש, מכבי תרחיב את מספר עמדות 
החיסונים ושעות קבלת הקהל על מנת לספק את 

מתן החיסונים בזמינות מרבית. 
מגיל  עתה  לעת  ניתנים  החיסונים  כאמור, 
יעילות  כי  שנמצא  לאחר   ,12-15 ובגילאי   60
עומדת  הללו  הגילאים  בני  בקרב  החיסונים 
מתסמינים  סבלו  לא  המתחסנים  וכי   95% על 

משמעותיים וארוכי טווח.
הפעילות  שעות  את  להרחיב  ערוכים  במכבי 
ומספר אנשי הצוות והמחסנים כדי לתת מענה 
ככל שישדר עם התרחבות הצורך במתן חיסונים 
להנחיות  בהתאם  באוכלוסיה  נוספות  לשכבות 
תור  לקבוע  לציבור  וקוראים  הבריאות  משרד 
כך,  רק  כי  וביעילות  בקלות  להתחסן  ולבוא 

באחריות משותפת נוכל לחזור לשגרה. 

מרנן גדולי ישראל שליט"א, הגיעו למתחמי החיסונים של מכבי 
כדי להתחסן נגד נגיף הקורונה וקראו לציבור לבוא התחסן. 
במכבי נערכו מבעוד מועד כדי לספק מענה מיטבי לביקוש 

הגובר והכשירו את מתחמי החיסונים לטובת החברים בגילאי 60 
ומעלה ובגילאי 12-15 ע"פ ההנחיות החדשות

גדולי ישראל שליט"א בקריאה משותפת:

 גדולי ישראל מגיעים להתחסן 

שנת לימודים חדשה תחל,

ועדים אנו למלאכה ועשייה ברוכה

על חידוש ושכלול בית ספרינו.

רוצים אנו להביע ולהוקיר תודתנו הפרטית

שנעשה כחלק מתנופה עירונית כללית.

לראש העיר

וכל העוסקים עמו במלאכה

תודה על אוזן קשבת,

אכפתיות ומסירות ליווי ותמיכה, 

מתוך יעילות ועשייה פוריה.
נברך ונאחל בברכת כל העוסקים 

בצרכי ציבור באמונה 
ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך.

שנה טובה 
המנהלת - גב' ש. ברון 

המורות, ההורים והתלמידות 

בס"ד

איחולי ברכה והכרת הטוב

בית הספר "נתיבות משה בנות" רמה אחת מעל כולם
הרישום לקראת סיום

052-7624557 

מר רמי גרינברג הי"ו

הביטוח 
btl.gov.ilהלאומי

לצדך, ברגעים 
החשובים של החיים

*6050

 בערוצים אלה תוכלו לקבל מידע מעודכן על הזכויות
 שלכם, לקבל מידע אישי, להגיש תביעות

ולבצע מגוון פעולות במהירות ובקלות.

ועדות רפואיות שנקבעו לתאריכים אלה יתקיימו כרגיל.

 בסניפי בני ברק ואלעד
קבלת קהל מתקיימת כרגיל

 בסניפי הביטוח הלאומי
 לא תהיה קבלת קהל

עד 1 בספטמבר

גם בימים אלה, נמשיך לתת לכם שירות:

 באתר
btl.gov.il*6050 במוקד

קבלת הקהל תתחדש בתאריך 2.9.21
 בהזמנת תור מראש באתר הביטוח הלאומי

או במוקד 6050*



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

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

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

משרד הבריאות ממליץ להתחסן נגד נגיף קורונה 
לגילאי 12 ומעלה, ובמנה שלישית לבני 50 ומעלה.

יש לנו הסברים משכנעים, טענות, אכזבות, ביקורת, ואולי, אם להודות 
על האמת - גם עייפות.

אבל כמי שמצּווים על שמירת החיים, להלחם על כל נשימה ונשימה, 
אין לנו היתר להפסיק להשתדל.

עטיית מסיכה בבית הכנסת זו השתדלות.
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'טרם' עורכת בדיקות סרולוגיות 
מהירות לתלמידים בשיתוף הרשויות 

המקומיות החרדיות
נסגר מרכז פעילות של כת מיסיונרית בצפת

בזכות 'קרן השביעית' עומד 
להישבר שיא מימי בית שני

מאת: יחיאל חן

גל התחלואה הגובר, הסגר אשר עלול 
הניתן  ככל  להמשיך  והרצון  להיות, 
מיותר,  בידוד  ולמנוע  החיים  בשגרת 
הביאו למבצע רחב היקף לביצוע בדיקות 
שנים   3-12 בגילאי  לילדים  סרולוגיות 
ומודיעין  שמש  החרדיות בית  בערים 

עילית, ובהמשך בערים נוספות. 
ישראל  מדינת  ע"י  נערך  המבצע 
בהובלת משרד הבריאות, פיקוד העורף 
רשת  עם  ישראל  גדולי  של  ובעידודם 
'טרם' וגורמים נוספים. במסגרת המבצע 
מהאצבע  דם  בדיקות  מהילדים  נלקחות 
נוגדנים  ישנם  לילד  האם  והתשובה 
לקורונה מתקבלת בתוך כרבע שעה. ילד 
אשר התגלו בדמו נוגדנים מקבל אישור 

ועל משפחתו  יקל עליו  ירוק', אשר  'תו 
ולארועים  לאתרים  לכניסה  הנוגע  בכל 
חשיפה  ישנה  וכאשר  לימודים,  והמשך 
אך  מתבצעות  הבדיקות  ידוע.  לחולה 
ההורים,  אחד  ובנוכחות  בהסכמת  ורק 
במוסדות  מוקדים  במספר  נערכות  והן 

חינוך ואתרים מרכזיים שבערים. 
אחת  היא  'טרם'  רשת  שצוין,  כפי 
באמצעות  הבדיקות  בביצוע  המובילות 
ייעודית  אנשי צוות, אשר עברו הכשרה 
ומבצעים הדיגום במקצועיות ובאדיבות. 
"אנו  אדמון":  צור  'טרם'-  סמנכ"ל 
הבדיקות  בקיום  רבה  חשיבות  רואים 
מי  שכל  בטוחים  ואנו  הסרולוגיות, 
להמשיך  יוכל   – בדמו  נוגדנים  שיתגלו 
בקרב  הניתן  ככל  תקינה  חיים  בשגרת 
בזמן  בלימודיו  רציף  והמשך  משפחתו 

אלול".

מאת: יחיאל חן

הביאה  לאחים',  'אור  ארגון  של  נחרצת  פעילות 
שנעץ  מיסיונרית  כת  של  פעילות  מרכז  של  לסגירתו 

ציפורניו ומלתעותיו בעיר הקודש צפת.
לפעילות  חשש  על  מזעזע,  מידע  הגיע  הארגון  אל 
לנזקקים,  מצרכים  חלוקת  של  במסווה  מסיונרית 

שמתקיימת מתוך מבנה השייך לעיריית צפת.
המדובר הוא בפעילות של אנשי הקהילה המיסיונרית 
'נהרי  ומתעתע:  מסווה  בומבסטי  בשם  עצמה  המכנה 
עזרה  'מרכז  שכינו  מה  את  שהפעילה  חיים',  מים 
הומניטרי' במקלט הציבורי ברחוב מליבו 2 )סוף רחוב 

הגולן מצד ימין(.
לאחים",  ב"אור  במיסיון  למאבק  האגף  מנהל 
והעמידו  צפת  עיריית  לראש  פנה  וולקן,  בנימין  הרב 
קהילה  הינה  חיים'  מים  'נהרי  שקהילת  העובדה  על 
נמצא  המיסיונרית  פעילותה  שמרכז  ידועה  משיחית 

בעיר כרמיאל. 
מעשי  על  המאפיל  המסך  אל  מולו  הרים  הוא 
המיסיונרים וציין כי תחת מסווה של פעילות הומניטרית, 

מבקשים אותם מיסיונרים להקים חדר פיקוד קדמי בעיר 
בקהילת  התמקדות  תוך  תמימים  יהודים  לפתות  צפת, 
יוצאי חבר העמים, לשכנעם להמיר  העולים החדשים, 

את דתם ואת דת אבותיהם, השם ישמור.
הקהילה,  של  המעשים  לחומרת  בנוסף  כי  ציין  עוד 
מדובר בפעילות מתוך מקלט ציבורי שאמור לשמש את 

כלל תושבי העיר צפת בעיתות חירום.
הרב וולקן כתב כי מחריד לגלות שפעילים מיסיונרים 
מנצלים את טוב ליבה של העירייה ועושים שימוש נואל 
במבנה ששייך לעירייה ולציבור כולו, וקיים חשד שהם 
לראש  קרא  הוא  יהודים.  של  שכנוע  למטרות  יפעלו 
העיר לצאת חוצץ נגד התופעה החמורה, להסיר מכשול 
מדרך התושבים, ולמנוע את פעילות המסיונרים מתוך 

המבנה הנ"ל.
העתקי המכתב שוגרו אל הרב שמואל אליהו – רב 
העיר, הרב ירמיה קפלן – מרבני העיר ואל חברי מועצת 
עיריית צפת וצורפו אליו תמונות המתעדות את המבנה 

והשלט של הקהילה המשיחית.
שהמרכז  לכך  והובילה  הועילה  הציבורית  הפעילות 

של המיסיונרים סגר את שעריו.

 מאת: אלי כהן

שבועיים נותרו לכניסת השנה החדשה ובעולם 
השבתת  היקפי  אחרי  בדריכות  עוקבים  היהודי 
כאשר  הבעל"ט,  השמיטה  שנת  לקראת  האדמה 
לפי המסתמן בשנת השמיטה תשפ"ב, אחרי קרוב 
לאלפיים שנה, יש היתכנות להשבתת רוב אדמות 
הארץ בהיקפים שלא היו כמותם מאז חורבן בית 
הציבורית  ההתגייסות  בזכות  להיום,  נכון  שני. 
עיני  ורבנן  מרנן  של  לקריאתם  שנענה  הנרחבת 
מאדמות  מיליון  מחצי  למעלה  שליט"א,  העדה 
ליעד  להגעה  בלבד   23% ונותרו  יושבתו,  הארץ 

של השבתת מרבית אדמות ארץ ישראל בס"ד.
הולכת  הארץ  השבתת  בהיקפי  הזינוק  מגמת 
תשס"א  בשנת  האחרונות.  בשמיטות  ומתחזקת 
בשנת  בשמיטה.  דונם   184,600 בא"י  שבתו 
תשס"ח שבטו 272,622 דונמים בשמיטה. בשנת 
דונם שבתו   333,790 השמיטה תשס"ה השביתו 
השביעית  קרן  של  ההערכות  לפי  בשמיטה. 
בהסתמך על ההתלהבות העצומה של החקלאים, 
השנה לפי ההיתכנות עומדים להשבית לא פחות 
דונם   1,342,546 מתוך  דונמים  מ-680,000 
קרקעות חקלאיות פעילות בבעלות יהודית בא"י. 
הזדמנות  יש  החורבן,  מימי  לראשונה  כלומר, 
בשמיטה  החייבות  בא"י  הקרקעות  שמרבית 

יושבתו כמצוות התורה.
של  היענות  רמת  השביעית,  קרן  נתוני  לפי 
הפעם,  שביעית  לשמור  שמעוניינים  החקלאים 
בית  חורבן  מימי  כמותו  היה  שלא  לשיא  מגיעה 
קרן  לפעילות  הודות  יושבתו  לעכשיו  נכון  שני. 
ובעולם  בארץ  הציבור  והשתתפות  השביעית 
שהיו  אדמה  של  דונמים   528,070 כולו  היהודי 
כמצוות  ויושבתו  המעשה  שנות  בששת  פעילות 

התורה בשנת השביעית. 
לקיים  והחקלאים  היענות של בעלי הקרקעות 

התמיכה  על  מסתמכת  הארץ,  שבת  מצוות  את 
והחוגים  העדות  מכל  הרחב,  שהציבור  האיתנה 
התמיכה  לולא  הכח.  גיבורי  לחקלאים  מספק 
נרחבים בא"י  כה  היקפים  היכולת להשבית  הזו, 
הזה,  "במקרה  לחלוטין.  סיכוי  חסרת  תהיה 
הציבור עושה כאן היסטוריה יחד עם החקלאים" 
מסבירים בקרן השביעית. "התמיכה של הציבור, 
האדמה,  עבודת  את  לעזוב  לחקלאים  שתאפשר 
עבור  ביותר  המרגש  ההיסטורי  למאורע  תגרום 
אלפיים  כמעט  מזה  ישראל  בארץ  החקלאות 

שנה".
הנתונים,  נוכח  החקלאים  של  ההתרגשות 
משמעותית  בבשורה  מדובר  כמה  עד  ממחישה 
בארץ  להתגורר  ישראל  עם  שב  "מאז  עבורם. 
נכונות  הייתה  לא  שני,  בית  גלות  לאחר  ישראל 

שכזו לשמירת שביעית" אומר הרב עירא צימרמן, 
רכז החקלאים ב'קרן השביעית' וחקלאי בעצמו. 
"רק לפני כמה עשורים מצב כזה היה נראה כמו 
החמור  הכלכלי  המצב  מציאותי.  בלתי  חלום 
ששרר בארץ, יכולות היבוא המוגבלות, והתלות 
שדבר  לכך  גרמו  מקומית  בחקלאות  המוחלטת 
כזה לא היה יכול לקרות. לזה הצטרפו גם סיבות 
שביקשו  הקיבוצים  ע"י  שהובלו  אידיאולוגיות 

להתנתק מכל זיק יהודי".
"כיום" מוסיף הרב צימרמן, "כשכל הרעיונות 
וקירוב  ורוח תשובה  הללו קרסו אל תוך עצמם, 
מאות  לגלות  נרגשים  אנחנו  הארץ,  את  שוטפת 
וכעת  לשבות,  הסכימו  לא  שבעבר  חקלאים 
את  להשבית  התורה  מצוות  את  לקיים  שמחים 

הקרקעות שלהם".

הדרך  פריצת  בפני  כעת  שעומד  היחיד  הדבר 
ההיסטורית היא הושטת היד של הציבור לחקלאים 
שמבקשים לעשות היסטוריה. התמיכה הציבורית 
ואת  כליהם  את  לנטוש  להם  תאפשר  בחקלאים 
אדמותיהם, ולצמצם את ההפסדים שייגרמו להם 
שכירות,  מתשלומי  החל  הקרקע.  השבתת  בשל 
שמירה  ציוד,  ביטוחים,  זרים,  עובדים  העסקת 
ועוד הוצאות רבות המשולמות כבימים שבשגרה. 
האפשרות  כי  מדגישים  השביעית'  ב'קרן 
היחידה להגשמת החזון להשבתת רוב הקרקעות 
אחד  וכל  יתאחד,  ישראל  עם  כל  כאשר  רק  היא 
ואחד מישראל ירכוש שותפות עם חקלאי בדונם 
קרקע, בעלות של 50 שקלים בחודש בלבד למשך 

תקופת השמיטה שהיא 18 חודש. 
לפני  כבר  שהתחילו  הללו,  החודשים  לאורך 
נכנסו  כבר  רבים  חקלאים  כאשר  חודשים,  כמה 
החקלאי  מבחינתם,  השמיטה  לשנת  למעשה 
מתמודד עם הוצאות רבות, כאשר השנה מדובר 
וגם  מעוברת,  שנה  שזו  מכיוון  חודשים  ב-13 
כמה  עוד  נדרשים  השמיטה  שנת  סיום  לאחר 
חודשים עד שהחקלאי חוזר לעבודה מלאה ונכנס 

חזרה למסלול.
לשם כך נפתח מוקד מיוחד שיאפשר לכל יהודי 
ממשביתי  אחד  ולהיות  בהיסטוריה  חלק  לקחת 
הארץ בהיקפים חסרי תקדים לראשונה בתולדות 

עם ישראל מאז חורבן בית שני. 
זהירה,  אופטימיות  מביעים  השביעית'  ב'קרן 
ואומרים שאם מגמת ההיענות הציבורית תמשיך 
במתכונת דומה ובעז"ה ואף תלך ותתגבר, ואכן 
עם ישראל כולו יצטרף למאמץ להשבית את ארץ 
ישראל, הם יוכלו בס"ד לעמוד בהבטחתם כלפי  
בגבורה  בניסיון  גיבורי הכח, שעמדו  החקלאים, 
בלתי נתפסת, ולהעניק להם את המינימום הנדרש 
שיסייע להם לעמוד בניסיונות  הגדולים עמם הם 

מתמודדים.

צור אדמון סמנכ"ל תפעול ב'טרם': "אנו רואים חשיבות רבה בקיום הבדיקות 
הסרולוגיות, ואנו בטוחים שכל מי שיתגלו נוגדנים בדמו – יוכל להמשיך בשגרת 

חיים תקינה ככל הניתן בקרב משפחתו והמשך רציף בלימודיו בזמן אלול"

אל הארגון הגיע מידע על פעילות מסיונרית במסווה של חלוקת מצרכים לנזקקים, שמתקיימת מתוך 
מבנה השייך לעיריית צפת  מנהל האגף למאבק במיסיון ב"אור לאחים", הרב בנימין וולקן, פנה לראש 

עיריית צפת והעמידו על העובדה שקהילת 'נהרי מים חיים' הינה קהילה משיחית ידועה

שבועיים בלבד לפני ראש השנה, מאמץ ציבורי נרחב מכלל הציבור בארץ ובעולם היהודי על מנת לגרום לקידוש שם שמים ולהשבית את אדמות הארץ 
בהיקפים שלא היה כמותם מאז חורב הבית  נכון לעכשיו נותרו עוד 23% בלבד כדי להגיע להשבתת רוב אדמות הארץ   בשנים האחרונות, בשל ההתגייסות 

הציבורית נרשמת לתמיכה בחקלאי 'קרן השביעית' נרשמה עליה משמעותית בהיקפי שמירת השמיטה שגורמת לקידוש שם שמים 

לקראת ראש השנה וכניסתה של שנת השמיטה תשפ"ב

כחלק מהמאמץ הלאומי להגיע למערכת חינוך ירוקה בעקבות פעילות 'אור לאחים':

החקלאים גיבורי הכח רגע לפני השמיטה



תרדו

1700-556-700

מזה!
עזבו את כל הדיאטות
שניסיתם עד היום

והכירו את הדבר האמיתי: 

הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

הפיתוח המוביל בארץ 
ובעולם לירידה במשקל
באופן מהיר וקל!

ק"ג
פחות

בחודש!
הערכה כוללת 2 מוצרים 5

ותפריט אישי שנבנה במיוחד 
עבורכם על ידי נטורופתית 

בכירה, בהתאמה לנתוני 
ה-BMI והעדפות האכילה.

איתכם לאורך כל הדרך!
ליווי אישי על ידי יועץ 

החברה לשאלות, חיזוקים 
ומעקב לאורך תהליך הירידה 

במשקל עד לתוצאה רצויה.

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

תוסף תזונה 100% טבעי
המכיל תמציות צמחים 

מובחרות המשפיעות על
חילוף החומרים בגוף

ועל תחושת הרעב.

xs.ttmisrael.com

-אקסטרה סמול

עד-
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מתקרבים ל-10,000 
נדבקים חדשים ביום

מאת: חיים רייך

כי  עולה  הבריאות  משרד  שפרסם  מנתונים 
מספר נשאי הקורונה שזוהו ביום אחד עומד על 

8,646 – שהם 6.2% מתוך 141,972 בדיקות.
והפעם  בפברואר,  ה-1  מאז  בשיא  מדובר 
הראשונה שבה מאובחנים מעל 8,000 מאומתים 
בחצי השנה האחרונה. יחד עם זאת, ע"פ הנתונים 

מקדם ההדבקה ירד מעט מ-1.31 ל-1.27.
עומד  בישראל  הפעילים  הנשאים  מספר 
בבתי  מאושפזים   926 מתוכם   ,55,323 על  היום 

החולים.
559 מהחולים מאושפזים במצב קשה – שיא 
89 מונשמים ו-130  מאז ה-19 במרץ –  מתוכם 

במצב קריטי.
 1,130 הרביעי:  בגל  נוסף  שיא  נשבר  בנוסף, 
המצב  תמונת  גם  אחד.  ביום  חרדים  מאומתים 
הם  מהנדבקים   42% עגומה:  החינוך  במערכת 
תלמידים ועובדי הוראה, כאשר ביום שני השבוע 
אובחנו 333 מורים ו-3358 תלמידים. בסך הכל, 
נמצאים בבידוד 79,260 תלמידים ו-5994 מורים. 
המגיפה  פרוץ  מאז  מתו  אנשים   6,694 הכל,  סך 

כתוצאה מסיבוכי הנגיף. 
הראשונה,  החיסון  מנת  את  קיבלו   5,855,387
5,421,544 קיבלו את מנת החיסון השנייה, ואת 

החיסון השלישי, קיבלו 1,052,615 בני אדם.
נעשו  הסרולוגיות  הבדיקות  פיילוט  במסגרת 
שיעור  החרדי:  במגזר  בדיקות   27,227 עתה  עד 
כל תלמיד  כלומר   –  14.6% על  עומד  החיוביים 

שמיני במגזר היה חיובי מבלי שידע על כך.
כ-75%  הרמזור?   במודל  קורה  ומה 
או  אדומים  ביישובים  מתגוררת  מהאוכלוסייה 
ביישובים  מהאוכלוסייה   10% ורק  כתומים, 

צהובים ו-13.4% ביישובים ירוקים. 119 יישובים 
צהובים,   257 כתומים,   191 אדומים,  מוגדרים 

527 ירוקים ו-270 ירוק 'בוהק'.

 מיליון מתחסנים במנה שלישית

17 ימים לאחר שהחל מבצע החיסון השלישי: 
הבריאות  משרד  בידי  שיש  ראשונים  מנתונים 
מוגנים  שלישית  במנה  שהתחסנו  מי  כי  עולה 
יותר   2.5 פי  החיסון,  קבלת  לאחר  ימים  שבעה 
מפני הדבקה מאלו שהתחסנו בשתי מנות בלבד.

החיסון  כיצד  פתוחה:  כרגע  שנותרה  השאלה 
את  הקשה?  התחלואה  מצב  על  ישפיע  הזה 

התשובה ניתן יהיה לדעת רק בעוד כשבוע.
התקווה היא שאם מנת הדחף מונעת תחלואה, 
אולם  קשה,  תחלואה  תוריד  או  תמנע  גם  היא 
יאיצו  הללו  שהנתונים  ייתכן  כמה.  עד  ידוע  לא 
השלישית  החיסון  מנת  מתן  מבצע  הרחבת  את 
מגיל  שצעירים  כאלו  בהם  נוספות,  לאוכלוסיות 

.40
ממיליון  יותר  כי  עידכן  הבריאות  משרד 
נגד  השלישית  במנה  כה  עד  התחסנו  ישראלים 
ומעלה  ה-50  מבני  בכמחצית  מדובר  קורונה. 
בנט  נפתלי  הממשלה  ראש  להתחסן.  שיכולים 

אמר על כך: "זה נתון נפלא והישג גדול".

 מרחיבים את התו הירוק

ועדת החוקה של הכנסת אישרה את תקנות התו 

האדומות  המדינות  לרשימת  העדכון  ואת  הירוק 
והגבלת היציאה מישראל.

יציאה  איסור  נוסף  שאושרו,  התקנות  לפי 
מהמדינות  לחלק  היציאה  הותרה  אך  לבולגריה, 
שנאסרה הנסיעה אליהן בעבר – בהן ארגנטינה, 
אוזבקיסטן,  בלרוס,  רוסיה,  דרום-אפריקה, 

קירגיסטן, בריטניה וקפריסין.
אילנה גנס, ראש מטה בריאות הציבור במשרד 
 – התפיסה  לשנות  "יש  בדיון:  אמרה  הבריאות, 
אך  הבידוד,  חובת  את  משמעותית  להרחיב  ויש 
לנסיעה. המטרה  האסורות  המדינות  את  לצמצם 
על  יודעים  ואנו  התחלואה,  היקף  את  לצמצם 
במספר  להתפתח  שהחלו  מסוכנים  זנים  מספר 

מדינות בעולם".
לדבריה, בישראל כיום יש שבעה זנים שונים, 
מסוכנים, חוץ מזן הדלתא, וכל הזנים הללו נכנסו 
הנסיעה אליהן  לארץ מחו"ל. המדינות שנאסרה 
המדינות  רק  ואלו   – ובזהירות  בקפדנות  נבחו 

שהסיכון בהן הוא גדול במיוחד.
ליחסים  המחלקה  מנהל  שלמון,  אשר  ד"ר 
שזוהה  מסוכן  זן  מפני  הזהיר  בינלאומיים, 
בארה"ב עמיד פחות לחיסון: "אם הווריאנט הזה 
המשחק.  תמונת  את  ישנה  הוא   – לישראל  יגיע 
לסגר  אותנו  ידחוף  הוא   – פשוטות  במילים 
רואים  אנחנו  ממנו.  להימנע  מנסים  שאנחנו 
וריאנט,  לאותו  שמתייחסות  ראשונות  עובדות 
עליו  החיסונים  כל  של  פחותה  יעילות  ומזהים 
אומרת  זאת  ואסטרהזניקה.  מודרנה  פייזר,   –

שהחיסון יעיל גם לווריאנטים, אך פחות".
לדבריו, "ככל שהעולם יותר יתחסן יהיו פחות 
זנים, והמשחק בזמן, ודחיית חדירת הזנים לארץ, 
להתחסן.  אנשים  ליותר  לאפשר  כדי  בהחלט  הן 
לא כל מה שהכרנו בגל הראשון, השני והשלישי 

הזו מחייבת אותנו  והמחלה  גם עכשיו,  מתרחש 
להתמודד כל הזמן".

 נערכים לחגים

איילת שקד, שיגרה מכתב אישי  שרת הפנים, 
אליהם  פנתה  בו  בישראל,  הרשויות  ראשי  לכל 
כדי שייערכו לתפילות הימים הנוראים וחגי תשרי 

– בצל ההתפרצות המחודשת של נגיף הקורונה.
היא ציינה, כי משרד הפנים והמשרד לשירותי 
וכן לבתי  דת נערכים לסייע לרשויות המקומיות 
הכנסת, בהתאם להחלטות אשר תקבל הממשלה 
ולהנחיות משרד הבריאות, לקיים באופן המיטבי 
את תפילות החג כסדרם תוך שמירה על בריאות 

המתפללים.
התפילות  לקיום  להיערך  ביקשה  הפנים  שרת 
הלוגיסטיים  ההיבטים  בכל  פתוחים  בשטחים 
מיזוג  אמצעי  הצללה,  רשתות  פריסת  כדוגמת 
וכדומה, וכן למפות את מבני ציבור וחצרותיהם 
גני  ספר,  בתי  כגון:  החג  בימי  בשימוש  שלא 
ועוד, במטרה לאפשר למתפללי  ילדים, מתנסים 
לטובת  זאת  שימוש.  בהם  לעשות  הכנסת  בתי 
יותר  קטנים  למניינים  הגדולים  המניינים  פיזור 

ובטוחים וכדי להגן על בריאות המתפללים.
נמצאים  "אנו  שקד:  איילת  הפנים,  שרת 
נגיף  של  מחודשת  התפרצות  של  בעיצומה 
בשנה  שגם  לכך  להוביל  עלולה  אשר  הקורונה 
הזו נצטרך כולנו להתאים עצמנו לקיום התפילות 
המיוחדות של הימים הנוראים וחגי תשרי באופן 

שונה מהרגיל– ולכך עלינו להיערך בהתאם".

יותר ממיליון ישראלים התחסנו עד כה במנה השלישית נגד קורונה ולפי נתונים ראשונים: מי שחוסן במנת החיסון השלישית 
מוגן פי 2.5 יותר מפני הדבקה מאלו שהתחסנו בשתי מנות בלבד  ד"ר אשר שלמון, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים, הזהיר 

מפני זן מסוכן שזוהה בארה"ב עמיד פחות לחיסון: "אם הווריאנט הזה יגיע לישראל – הוא ישנה את תמונת המשחק. במילים 
פשוטות – הוא ידחוף אותנו לסגר"  שרת הפנים שקד: להיערך לתפילות החגים בשטחים פתוחים

הממשלה מכילה את הקורונה: מספר הנדבקים היומי ממשיך לשבור שיאים

מחלקת קורונה במרכז הרפואי בני ציון | צילום: דוברות ביה"ח ראש הממשלה בנט ושר הבריאות הורוביץ | צילום: לע"מ
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אש ותימרות עשן
הלהבות שפרצו בהרי ירושלים ביום ראשון המשיכו לבעור גם בימים שני ושלישי  מאות צוותי כיבוי מהקרקע ומהאוויר 

  ישראל שקלה לבקש סיוע בינלאומי אך הוא נגנז לאור היחלשות האש  נאבקו בלהבות שהתפשטו בגלל הרוחות
למעלה מ-20 אלף דונם של יער וחורש טבעי עלו בלהבות למגינת  מראות מהשריפה הגדולה  מראות מהשריפה

צילומים: דוברות כיבוי והצלה, דוברות המשטרה, דוברות רשות הטבע והגנים, יחידת חילוץ עציון - יהודה
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כשיהודי טוב סובל ל"ע ממחלה חשוכת מרפא, 
בשלב מסוים, משכלו כל הקצין והרופאים אומרים 
נואש, נשלחים בני המשפחה הדואבים אל הקודש 
לשקול  כדי  ישראל,  גדולי  של  לבתיהם  פנימה, 
השטן  את  לערבב  בתקווה  לחולה,  השם'  'שינוי 

ולמנוע ממלאך המוות להשלים את מלאכתו.
למרבה הצער, איש לא גילה את אוזנו של ראש 
הממשלה, נפתלי בנט, שהסגולה היהודית העתיקה 
לא תופסת כאשר משנים את שמו של מלאך המוות 
הציבור  לתודעת  לטפטף  המאולץ  הניסיון  עצמו. 
כביכול מגיפה חדשה באה לכאן, דלתא שמה, לא 
הממשלה  של  תדמיתה  את  לשקם  כה  עד  הצליח 
כמי שמתקשה להתמודד עם הנגיף ולקבל החלטות 
מחלקות  מדוע  בציניות  שתהה  מי  היה  קשות. 
מקום,  אפס  עד  עמוסות  החולים  בבתי  הקורונה 

ואילו מחלקות הדלתא נותרו ריקות...
האחרון,  בשבוע  שנערכו  הקהל  דעת  סקרי 
ישראל  מדינת  מתושבי  ממחצית  שיותר  מלמדים 
לא מרוצים מאופן הטיפול של הממשלה הנוכחית 
טוב  יתמודד  מי  לשאלה  ביחס  הקורונה.  במשבר 
יותר עם המשבר, זכה ראש הממשלה לשעבר ח"כ 
מחליפו  של  מזו  כפולה  לתמיכה  נתניהו  בנימין 
בתפקיד. העם בישראל מרגיש שהעסק לא מתנהל, 
החוץ  שרי  כאשר  הפלא,  ומה 
בקבינט  משתתפים  אינם  והאוצר 
שקוע   - מגיע  שכן  ומי  הקורונה, 
מערכת  בכירי  עם  בקטטות 

הבריאות.
כך  על  לתמוה  אין  כזה,  במצב 
שהקבינט מתקשה לקבל החלטות 
הציבור  את  ומותיר  ברורות 
הישראלי בערפל, ולא כזה העולה 
"משברי  שהציתו  משריפות 
אקלים" אנושיים בפאתי ירושלים. 
שרי  תדרכו  ויותר  שבוע  במשך 
הממשלה בכל הזדמנות את כל מי 
שרק הסכים לשמוע, על סגר קרב 
ובא, אוטוטו, לקראת החגים. השר 
אלקין אף היה נחרץ יותר כשדיבר 
על סגר ריאלי כבר בשבוע הקרוב, 
במספרי  להתפתחות  בהתאם 

החולים הקשים.
דעת  סקרי  הגיעו  אז  אבל 
הישראלים  שרוב  ולימדו  הקהל 
לסגר  להתייחס  מתכוונים  לא 
החרדים  רק  ולא  ברצינות, 
והדתיים – שמרגישים בצדק שיש 
כאן איפה ואיפה: טיסות לטורקיה 
בחגים המוסלמיים כן, טיסות לאומן בראש השנה 
לא. חופשת אוגוסט על מי מנוחות עם נתב"ג עמוס 
נוסעים לעייפה, ומנגד, בין הזמנים של תשרי בחיק 
האכיפה. על פי הסקרים, מרבית הציבור הישראלי 
בנושא  לא  להוראות,  ברצינות  מתייחס  לא  כבר 
הקפדה  בנושא  לא  בדיקות,  בנושא  לא  בידוד, 
מתכוון  לא  גם  והוא  חברתי  וריחוק  מסיכות  על 

להתייחס ברצינות לסגר, אם יוטל אחד כזה.
 - ומוסדר  רעיוני  שדרה  חוט  נטולת  בממשלה 
כי היא  נדמה  ולעת עתה  הסקרים עשו את שלהם, 

תשרי.  חגי  בתקופת  סגר  להטיל  מהרעיון  נסוגה 
מגבלות יהיו גם יהיו, אבל עם ישראל יוכל לחגוג 
בחיק הגרעין המשפחתי המורחב, להדביק ולהידבק 
בהמוניו, בזן הדלתא כמובן. לפחות עד הסקר הבא.

לא ניתן להכיל

אי אפשר לעסוק במגפת הקורונה מבלי להתייחס 
ש'ברחה'  זו  השבוע,  של  החמורה  הפה  לפליטת 
בחדשות  ראיון  במהלך  שקד  איילת  הפנים  לשרת 
מיהרה  שקד  המתים".  את  "להכיל  הצורך  על   ,13
בחירוף  הגן  הממשלה  ראש  וגם  ולהתנצל,  לתקן 
לפני  רגע  'ימינה',  זוגתו הנאמנה להנהגת  על  נפש 
שנמלט לנופש קליל אי שם במתחם צימרים צפוני.

אבל גם בנט, בניסיון לרכך את האמירה הכמעט 
בלתי אפשרית, הוסיף חטא על פשע והניח על שני 
צדדי המאזניים את המתים ואת העסקים הקורסים. 
בשבדיה נאום כזה היה מתקבל בתשואות, במדינת 

ישראל, האמונה על קדושת החיים, פחות.
כאשר  גם  התיאורטית,  ברמה  נכון  אולי  המסר 
היא  בכבישים,  לנוע  רכב  לכלי  מאפשרת  מדינה 
בתאונות,  הרוגים  אלו  אי  שיהיו  בחשבון  לוקחת 
כדי  המתים"  את  "להכיל  בוחרת  היא  זאת  ובכל 
לאפשר את קיומם של חיים תקניים. עדיין, משפט 
עסקים  שקריסת  בגלל  הן  שייאמר,  לו  אסור  כזה 
ביודעין  להקריב  המאפשר  שיקול  אינה  תיאורטית 
מאות ואלפי נפשות, ובעיקר בגלל חוסר הרגישות 
בפני משפחותיהם של אלפי מתי הקורונה )6,687, 
בתקופת   259 מהם  השורות,  כתיבת  לשעת  נכון 

כהונתה של הממשלה הנוכחית(.
בנט  להפליא.  פשוט  הפוליטי  ההסבר  זאת,  עם 
ה'בייס' המקורי שלו – הציבור  אינו טיפש, בקרב 
הדתי לאומי הליברלי – אמירה כזו הייתה מתקבלת 
המצביעים  את  מזמן  נטש  בנט  אבל  בזעזוע, 
כעת  לקלפי,  'ימינה'  פתקי  ששלשלו  המקוריים 
'בייס' חדש בגזרת מצביעי המרכז,  הוא מחפש לו 
על חשבון כחול לבן, תקווה חדשה, ישראל ביתנו 
על  להתייצב  יצליח  לא  אם  עתיד.  יש  גם  ואולי 
מספר סביר של מנדטים, לא מן הנמנע שנראה אותו 
באחת  הבאות,  הבחירות  לקראת  בעתיד,  משתלב 
הרשימות הללו, כמנהיג ברוטציה או כמספר שתיים 

עם רזומה בבלפור.
את  כשקיבל  כבר  למעשה, 
ההחלטה על הרכבת הממשלה, הבין 
בנט שמה שהיה לא יחזור על עצמו. 
התדרוכים  סדרת  אחרי  שעקב  מי 
לבכירי  הגבורה'  'מפי  שהוענקו 
בעיתונות  הפוליטיים  הפרשנים 
הכללית, זיהה מוטיב שחזר על עצמו. 
היטב שבנט  הוסבר  בכל הפרשנויות 
את  שנטש  אחרי  משוחרר"  "מרגיש 
הבייס האותנטי ושוב אינו מחויב לו, 

בדרכו לאתר לעצמו קהל יעד חדש.
מקרב  רובם  הללו,  המצביעים 
מתרגשים  החילוני,  הביניים  מעמד 
"כסף  של  בסגנון  מאמירות  פחות 
רואים  חלקם  אדרבה,  חיים".  שווה 

בזה קו מחשבה ראוי. לא לחינם מהססת הממשלה 
היו לא מעט מקרב חבריה  להטיל סגר, לא לחינם 
שלא   – במרומז  או  בגלוי   – שקראו  אלו  בין 
להתייחס להוראות הממשלה הקודמת. הם מכירים 
היטב את מצביעיהם ויודעים מה מדבר אליהם. בנט 

ושקד בסך הכל עולים על הגל.

שואה של יחסים
דיפלומטי  ממסע  ששב  אחרי  השבוע,  בתחילת 
מתיש למרוקו, שהפכה באורח פלא למדינה אדומה 
עתיד  יש  ויו"ר  החוץ  שר  שב  שובו,  לאחר  מיד 
במקום  חליפי,  לנופש  היישר  לישראל,  לפיד  יאיר 
ראש הממשלה שחזר לפעילות. במקרה של לפיד, 
החוץ  במשרד  מקצועיים  דיפלומטים  מעט  לא 
נשמו לרווחה כששמעו על הנופש היזום, בתקווה 
לקבל מעט שקט וכמה ימים נטולי פיגועים בזירה 

הבינלאומית.
דיפלומטי  לחולל משבר  לפיד  הספיק  לבין,  בין 
עם פולין, אחת הידידות הגדולות ביותר של ישראל 
הקשר  להידוק  חותר  שהוא  תוך  האירופי,  באיחוד 
את  שהאכיל  אירופי,  המערב  האגף  עם  דווקא 
הבלתי  בתמיכתו  מרורים,  מעט  לא  בעבר  ישראל 

מסויגת בפלסטינים.
הפולני  העם  כי  חולק  אין  הכרחי:  רקע  קצת 
בתקופת השואה, בחלקו הגדול, נטה לאנטישמיות. 
אמנם קצת פחות מעמים שכנים כמו האוקראינים, 
הקרואטים או הליטאים, שטבחו בעצמם בשכניהם 
הנאצית,  מגרמניה  פחות  הרבה  והרבה  היהודים, 
הסגירו  פולנים  מעט  לא  אנטישמים.   - עדיין  אבל 
מהם  מעט  לא  )וגם  הנאצים  לידי  נמלטים  יהודים 
היו חסידי אומות העולם וסייעו להציל חיי יהודים( 

ורבים מהם שמחו לאיד.
צאצאיהם של אותם פולנים, מסרבים לשאת לעד 
רואים  שהם  משום  השואה,  של  הקלון  כתם  את 
מדינה  המלחמה.  של  טראגי  קרבן  עצמה  בפולין 
מיליונים  והיטלר,  סטאלין  בידי  וחולקה  שנכבשה 
לא  אך  יהודים,  מיליון  שלושה  כולל   – מבניה 
ממשלתה  הצדדים,  שני  בידי  ונרדפו  נרצחו   – רק 
נשללה ממנה  שנים  ובמשך עשרות  ללונדון  גלתה 
עד  נרדפו  'סולידריות'  תנועת  ומנהיגי  עצמאותה 

סקר וסגר

בממשלה נטולת חוט שדרה 
רעיוני ומוסדר - הסקרים עשו 
את שלהם, ולעת עתה נדמה 
כי היא נסוגה מהרעיון להטיל 
סגר בתקופת חגי תשרי. 
מגבלות יהיו גם יהיו, אבל עם 
ישראל יוכל לחגוג בחיק הגרעין 
המשפחתי המורחב, להדביק 
ולהידבק בהמוניו, בזן הדלתא 
כמובן. לפחות עד הסקר הבא

על סדר היום

שר החוץ ומוביל 
המאבק בפולין, 
ח"כ יאיר לפיד
| צילום: משרד 
החוץ

אבי גרינצייג
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צוואר. מיותר לציין שאין בכל הנימוקים הללו ולו 
הפולנים  של  מעשיהם  בחומרת  להקל  כדי  מעט 
של  שכתוב  לאפשר  אין  ולבטח  השואה,  בתקופת 

ההיסטוריה ומחיקת המעשים האיומים ההם.
ב-2018 נעשה ניסיון של ממש לטשטש את העבר: 
את  לייחס  האוסר  חוק  העביר  הפולני  הפרלמנט 
השואה לפולין, תוך שהוא מוציא מהחוק ביטויים 
כמו "מחנה השמדה פולני". ישראל וארה"ב הובילו 
קמפיין משותף נגד החוק, קמפיין שנוהל בחוכמה 
משותפים  צוותים  ופולין  ישראל  הקימו  ובסיומו 
הפלילית  הענישה  בוטלה  ובמקביל,  בנושא,  לדיון 

למי שיעבור על החוק.
אנדז'יי  פולין  נשיא  חתם  שעבר,  השבוע  בסוף 
לא  30 שנה,  לאחר  כי  הקובע  נוסף,  חוק  על  דודה 
העוסקות  מנהליות  החלטות  על  לערער  ניתן  יהיה 
 – באקראי  נבחרו  לא  והתקופה  הנושא  ברכוש. 
ופולין  הקומוניזם  קרס  שנה  מ-30  יותר  מעט  לפני 
ידי  על  שהוחרמו  נכסים  רבבות  לחופשי.  יצאה 
הקומוניסטים לאורך השנים, נותרו בבעלות המדינה 

ורק חלקם נתבעו בידי הבעלים המקוריים.
נכסי  של  יחסי  קומץ  גם  קיים  נכסים,  אותם  בין 
ולאחר  הנאצים,  ידי  על  במקור  שהוחרמו  יהודים 
סיום המלחמה נלקחו על ידי הקומוניסטים. מבחינה 
זו, החוק ימנע מיורשיהם של הנכסים לתבוע אותם 
דברים:  שני  זה  בשלב  כבר  להדגיש  חיוני  בעתיד. 
האחד, סביר להניח שמי שלא תבע עד כה את נכסי 
משפחתו שנותרו בפולין – כבר לא יעשה זאת, אם 
או משום העדר הצדקה  קושי משפטי  מסיבות של 
לניצולי  כוון  לא  במהותו  החוק  השני,  כלכלית. 
הנכסים  מכלל  מאוד  קטן  אחוז  המהווים  השואה, 

המדוברים.
מדיניות דיפלומטית חכמה, הייתה עשויה לרכך 
ולחזק את הסנאט הפולני במאבקו  מעט את החוק 
מול ה'סיים' )בית הנבחרים של פולין נחלק לשניים 
הוא  התחתון  והבית  ה'סנאט'  הוא  העליון  הבית   –
ה'סיים'( כך שהחוק יחול רק מכאן ולהבא ולא יפגע 

בנוסף,  להתנהל.  החלו  שכבר  משפטיות  בתביעות 
לאמץ  פולין  את  להוביל  עשוי  היה  חכם  מו"מ 
ועוד(  גרמניה  )אוסטריה,  שכנותיה  של  הצעד  את 
ולהקים קרן לפיצוי נפגעי השואה. שר החוץ שלנו 
והתעלם  אוהדות,  לכותרות  עסיסי  פוטנציאל  זיהה 

באלגנטיות מהמסלולים הרצויים.
הפולנים,  על  תקדים  חסרת  למתקפה  יצא  לפיד 
חופשת  את  להאריך  הפולני  לשגריר  המלצה  כולל 
ניסיון  גם  ולא לשוב לישראל. נעשה  המולדת שלו 
לרתום את האמריקנים לסוגיה, אולם מזכיר המדינה 
לניצולי  בן  לפיד(  )כמו  בעצמו  בלינקן,  אנתוני 
עתה  לעת  וסירב  אנמית  בהצהרה  הסתפק  שואה, 

לנקוט צעדים של ממש נגד הפולנים.
כזה  שגריר  של  נוכחותו  רק  אינו  הסיפור  אבל 
לבנות  נתניהו  השכיל  כהונתו,  במהלך  אחר.  או 
מזרח  מדינות  ארבע  ובין  ישראל  בין  ייחודי  גשר 
פולין,   – וישגרד  קבוצת  גם  המכונות  אירופיות 
לכמעט  הפכה  ישראל  וסלובקיה.  צ'כיה  הונגריה, 
ההדוק  והקשר  המדוברת,  בקבוצה  מועדון  חברת 
יוזמה אנטי  עם המדינות הללו סייע לה לבלום כל 
ישראלית באיחוד האירופי. פולין, אותה פולין, היא 
ישראל  של  ביותר  הגדולות  מידידותיה  אחת  כיום 

באירופה, ואולי המשמעותית מכולן.
החרפת היחסים עם פולין, עשויה להפיל כאבני 
דומינו את מערכת הקשרים המופלאה הזו ולמוטט 
את התמיכה הישראלית. לפיד אולי משוכנע בטיב 
קשריו עם הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון, אבל רצוי 
שיזכור שמקרון תלוי במיליוני מצביעים מוסלמים, 
ולא נתפלא אם כבר בתקופה הקרובה תשמיע צרפת 
הישראלי- לסכסוך  באשר  חדשות-ישנות  זמירות 

פלסטיני.
אמורה  שאירופה  המרכזי  הלקח  לסיום:  ומילה 
הוא  הציפיות,  פי  על  לפחות  מהשואה,  ללמוד 
הדרישה האנושית לעמוד לימין העם היהודי הנרדף, 
להימלט  כשניסו  מבניו  מיליונים  שזנחה  לאחר 
פולין  בפניהם את השערים.  וסגרה  הנאצים  מאימי 

במישור  הנכון  הדבר  את  בדיוק  עושה  ימינו  של 
זה  יהיה  סייג,  ללא  בישראל  ותומכת  הבינלאומי 
צעד טיפשי במיוחד לאבד את כל זה בגלל השלכה 

המדובר,  מהסוג  חקיקה  של  עקיפה 
ופלא  גם, הפלא  יש  חקיקה שכמותה 

...בישראל.

לקח אפגני

ואם בעניינים בינלאומיים עסקינן: 
מהתמונות  השבוע  הזדעזע  העולם 
בקאבול,  התעופה  משדה  שהגיעו 
מבוהלים  אפגנים  אלפי  נצמדו  שם 
האחרונים  האמריקניים  למטוסים 
מאימת  בחופזה  המדינה  את  שעזבו 
עצמם  את  הדביקו  חלקם  הטאליבן, 
לגוף המטוס מבחוץ, ובתיעוד מעורר 
חלחלה נראו כמה וכמה מהם צונחים 

אל מותם.
דיה  רחוקה  אפגניסטן  חשש,  אל 
בידי  המצוי  ביותר  המתקדם  והנשק 
לטווח  רקטות  משגר  הוא  הטאליבן 
בינוני. הזרקור במקרה זה צריך להיות 
מופנה דווקא לעברם של האמריקנים. 
חיטוט קל בעבר מעלה שהדוד סם לא 
פספס כמעט שום הזדמנות להתעלם, 
מדיניים  בשותפים  לבגוד  או  לזנוח 
ממשטר  הגלובוס,  ברחבי  שונים 
של  מפלתו  ועד  באיראן  השאה 
מובארק בקהיר, מווייטנאם ועד לוב. 

בכל מקום כמעט נשברו האמריקנים ועזבו.
את הלקח עלינו ללמוד לעתיד, אם וכאשר יוצע 
מעבר  ביטחוניות"  "ערבויות  הכולל  שלום  הסכם 
בערבויות  מדובר  כי  לזכור  ורצוי  כדאי  אז  לים. 

הקיימות בקושי על הנייר...

 רגע לפני הנופש, ראש הממשלה נחלץ להגנת שרת הפנים | צילום: לע"מ

בנט נטש מזמן את המצביעים 
המקוריים ששלשלו פתקי 

'ימינה' לקלפי, כעת הוא 
מחפש לו 'בייס' חדש בגזרת 

מצביעי המרכז, על חשבון כחול 
לבן, תקווה חדשה, ישראל 

ביתנו ואולי גם יש עתיד. אם לא 
יצליח להתייצב על מספר סביר 

של מנדטים, לא מן הנמנע 
שנראה אותו משתלב בעתיד, 

לקראת הבחירות הבאות, 
באחת הרשימות הללו, כמנהיג 
ברוטציה או כמספר שתיים עם 

רזומה בבלפור
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"אם ח"ו תתקבל הרפורמה בגיור, נצטרך 
לדון בעניין פתיחת ספרי יוחסין"

מאת: חיים רייך

לישראל,  הראשיים  הרבנים  בראשות  הראשית  הרבנות  מועצת 
התכנסה  לאו,  דוד  רבי  והגאון  יוסף  יצחק  רבי  הגאון  הראש"ל 
לישיבת חירום דחופה, יחד עם מאות רבני ישראל ורבני הערים מכל 
רחבי הארץ, לנוכח היוזמות ההרסניות בהרס עיקרי הדת ב'רפורמת 
הכשרות' וברפורמה בגיור ועוד, דברים אשר יפרצו את חומות הדת. 
מקיר  תקדים  וחסרת  מלאה  באחדות  שנערך  ההיסטורי,  בכינוס 
לקיר, הושמעה הזעקה הנוקבת כנגד כל התכניות הללו כשכלל רבני 
ישראל מתאחדים סביב החלטות מועצת הרבנות הראשית, וקוראים 
הכשרות  לרפורמת  יד  יתנו  ולא  פעולה  ישתפו  לא  כי  אחד  בקול 

ושאר רפורמות. 
הגאון רבי יצחק לוי, רבה של נשר וחבר מועצת הרבנות הראשית 
זצ"ל,  קוק  הראי"ה  של  זכרו  בהעלאת  פתח  הכינוס,  את  שהנחה 

שהיום הסתלקותו, והביא מדבריו כיצד לחם על חיזוק הרבנות.  
הגאון רבי יעקב אריאל מרא דאתרא רמת גן: "הרבנות הראשית 
זו  סביבה.  להתאחד  צריכים  וכולם  והיחידה  האחת  הסמכות  היא 
צריכים  וכולנו  קוק,  הראי"ה  הראשית  הרבנות  מייסד  של  צוואתו 
לחזק את הרבנות הראשית שהיא המוסד העליון בכל נושאי הדת". 
KF לונדון:  הגאון רבי ישראל יעקב ליכטנשטיין ראב"ד בד"ץ 
"זה לא מאבק רק של ארץ ישראל, זה מאבק עולמי, יש לזה השלכות 
בכל העולם. אם חס ושלום, יצליחו השונאים שלנו, אז כל הרמה של 
הכשרות בכל העולם מדרדרת. אנחנו רבני חוץ לארץ מחזקים את 
ידכם, ומתפללים שתצליחו במאבק לשמירה על הרבנות והכשרות. 

אף פעם לא הייתה סכנה כמו עכשיו".  
על  עומדים  "אנחנו  אשדוד:  של  רבה  שיינין  יוסף  רבי  הגאון 
משמר טהרת שלחן ישראל. מי שנכשל חלילה במאכלות אסורות 
אוי  ישראל?  ליבם של  רוצים לטמטם  לבו. האם חלילה  נטמטמם 
של  הראשיים,  הרבנים  של  ידיהם  את  לחזק  התאספנו  אנחנו  לנו. 
שינויים.  יהיה  על המשמר שלא  לעמוד  הראשית,  הרבנות  מועצת 
להיות  שעלולים  בארץ,  משגיחים  אלפי  של  כפה  כאן  עומד  אני 
רעבים לפת לחם. הם בקושי מביאים פת לילדיהם, וגם את המעט 
גם  המשגיחים  ארגון  ידי  על  נתבקשתי  להפסיד.  עלולים  הם  הזה 

להרים את קולם בכינוס החשוב הזה". 
את  הביא  המור'  'הר  ישיבת  נשיא  טאו,  צבי  ישראל  רבי  הגאון 
דבריו של הרצי"ה קוק זצ"ל כשלחם כנגד ניסיונות להצר את צעדי 
הרבנות הראשית וכי יש בזה חיוב של מסירות נפש. "אשרינו שיש 
אז  שפוסקת,  ראשית  רבנות  אין  אם  הראשיים.  הרבנים  את  לנו 
זה  ה',  יש קשיים אבל האמת, דבר  יש חורבן.  נכנסים,  הרפורמים 

מה שינצח". 
הגאון רבי שמואל אליהו רבה של צפת: "אנחנו כבר רואים שרים 
בממשלה שמדברים על הוצאת רישום הנישואין מידי הרבנות, כל 
שלושה יקבעו מה גט, מי עגונה ומי לא, כל שלושה יקבעו מה נקרא 
גיור. אנחנו אומרים להם בתוקף: לא ניתן לכם יד, כל הרבנים לא 
ישתפו אתכם פעולה. אתה בא לעקור את הכל ברגע אחד? מתוקף 
במובן  המקצועי  הגוף  אנחנו  פוליטי?  איש  היותך  מתוקף  מה? 
הזה, ואנחנו אומרים לך במפורש: טעות בידך. כמו שאסור לרופא 
לשמוע לפקיד פוליטי איך לנתח ואיזו תרופה לתת, כך אנחנו כאן 
כדי לומר בצורה ברורה לממשלה: לא נשתף אתכם פעולה. אף אחד 
לא יתן יד למהלך שנעשה ללא הרבנים הראשיים. לא יאומן כמה 

הפקרות וחוסר אחריות יש בתכנית הזו". 
הגאון רבי יוסף אפרתי ראש ביהמ"ד להלכה בהתיישבות הביא 
את דבר גדולי ישראל. "הגר"ח קנייבסקי מסר 'חדש אסור מן התורה 
פשוט  'הדבר  למסור:  ביקש  אדלשטיין  הגר"ג  להיאבק'.  וצריך 
הכשרות  שמירת  התורה,  שמירת  זו  ישראל  עם  של  הקיום  שזכות 
והגיור'. צריך להבין, הבא לקעקע את זה מקעקע את זכות הקיום 
של עם ישראל. זה כינוס שבא להתריע: אתם פוגעים בזכות הקיום 
אנו  היה לא תהיה.  לזעוק  זה אנחנו צריכים  ועל  ישראל,  של כלל 
אומרים לאותם טועים ומטעים ראו לבל תזכרו לדיראון עולם בהרס 
התורה, חזרו בכם מדרך זו, אל תתנו ידכם בקודשים להרוס את עם 

ישראל. זה מאבק על קיום התורה בארץ ישראל". 
 22 כבר  "אני  שבע:  באר  וראב"ד  רבה  דרעי  יהודה  רבי  הגאון 
הייתה  לא  הראשית  הרבנות  מעולם  הרבנות,  במועצת  חבר  שנה 
מאוחדת על ידי כלל רבני ישראל, מכל העדות ומכל החוגים, כמו 
זה  היהדות  עיקרי  כל  עיקרי האמונה, של  כל  עכשיו. המפתח של 
בכשרות המאכלים. יש מי שלא מתבייש לומר 'מצווה לאהוב את 

הרפורמים', מה מצווה? לאוהב את מי שרוצה להרוס? כמה מיליוני 
יהודים הפסדנו בהתבוללות בגלל הרפורמים, אותם לאהוב?".

בראש  "רב  תקווה:  פתח  של  רבה  הלוי  מיכה  רבי  הגאון 

דרכו  שעוברת  התורה,  קדושת  זו  התורה,  מסורת  זו  ובראשונה 
כצינור לכל שדרות העם. רב זה לא סתם תואר של מישהו שעבר 
מבחנים. הראי"ה קוק כתב "הרבנות היא לא פקידות של כשרות". 

הראשל"צ הגר"י יוסף: "חזרו בכם, אל תהרסו את היהדות בארץ ישראל" ⋅ הרה"ר הגר"ד לאו: "אנשים שהכשילו את חיזוק הכשרות הם מוחאים כפיים לרפורמה" ⋅ הגרי"צ 
טאו: "צריך למסור את הנפש במאבק" ⋅ מאות הרבנים חיזקו את ידי הרבנים הראשיים והצטרפו להחלטת מועצת הרבנות הראשית שלא לשתף פעולה עם הרפורמות 

כינוס היסטורי של מאות רבני ישראל ומועצת הרבנות הראשית במאבק על חומות היהדות והכשרות

הראשל"צ הגר"י יוסף נושא דברים בכינוס | צילומים: יעקב כהן הרה"ר לישראל הגר"ד לאו נושא דברים בכינוס

הכינוס ההיסטורי של רבני ישראל ומועצת הרבנות הראשית

הגר"י אפרתי נושא דברים בכינוסהגר"ד גרוסמן נושא דברים בכינוס
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צריך להביע מחאה על כבוד התורה. איך אפשר 
לומר על מרן הראשון לציון שכולו ספר תורה 
יוסף,  חי, המונים הולכים לאור תורתו בילקוט 
אפשר לומר חלילה עליו שכביכול יש פה ניגוד 
לעולם  הניחו  הפקידים  לכל  קוראים  עניינים? 
הרבנות, אל תפגעו במסורת, תתנו לנו להמשיך 

לדאוג מתוך מסורת התורה לעולם הכשרות". 
הגאון רבי יהושע כץ, רבה של מעלה אדומים: 
זו  האחרונים  בחודשיים  שמתרחש  מה  "כל 
בנו  לכן  קודם  ועוד  70 שנה  שערורייה. במשך 
כאן מערכת מסודרת של רבנות, והכל לתפארת. 
הכל נבנה נדבך על גבי נדבך, במסירות, שיפרו 
והחליטה  חדשה,  ממשלה  באה  הנה  ותיקנו. 
חכמים  שבנו  מה  כל  את  היסוד  עד  להרוס 
שנים.  עשרות  במשך  נפש  במסירות  וצדיקים 
וטעמם  רוחם  לפי  מחדש,  הכל  את  יבנו  והם 
חוצפה  דמשיחא  בעקבתא  מהר.  שיותר  וכמה 
יסגא. יש כאן זלזול מוחלט, במה שנבנה במשך 

שנים רבות, בעמל רב, של אלפי אנשים". 
הרה"ר הגאון רבי דוד לאו: "בפרשת השבוע 
רש"י מביא "כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים 
אדמתם",  על  ולהושיבם  ישראל  את  להחיות 
ה'שב  בהקדמת  הדיינים'?  'מינוי  דווקא  למה 
איזה חטא  יסוד שכשיש  מביא  הוא  שמעתתא' 
שנעשה בדבר רשמי, ממוסד, זה חמור פי כמה 
וכמה כשיש טעות שורשית בעצם המינוי, כשיש 
הנחייה רשמית, המינוי הוא הצהרה, זה חמור". 
הרב ציין כי בעבר יזם הצעה לחיזוק הכשרות 
הרבנים  שכל  יקבע  שהחוק  כך  באמצעות 
הכשרות",  לנהלי  "בכפוף  יפעלו  המקומיים 
ואמר: "מי שהכשיל את זה היו אנשים שכביכול 
נושאים תואר רב ושכנעו את הח"כים להתנגד 
כדי שלא לחזק את הרבנות הראשית והם אותם 
שעכשיו מוחאים כפיים לרפורמה הזו. גם בעניין 
במסגרת  על  מאמץ  עושה  הגיור  מערך  הגיור, 
כמה  להקל  שמים,  יראת  מתוך  ההלכה,  כללי 

שרבני  רוצה  אני  איפה  יודעים  אתם  שאפשר. 
ערים יצטרפו? בנושא של משפחות מלוות, לפני 
הגיור ואחרי הגיור. אם באמת אכפת לך הגיור 
וההתבוללות, בא ותתגייס ותעזור לנו לחזק את 

הגרים, בעיר שלך,  זו הפעולה האמיתית. 
פטירת  יום  אלול,  ג'  ביום  נמצאים  "אנחנו 
מייסד הרבנות הראשית, שהדגיש כי חיי האומה 
מתחילים ביסוד הגדול הזה. אני מתפלל שהמאה 
שנים שצויינו השנה ימשיכו לעוד שנים רבות, 
לעשות  מעשינו,  בכל  שמים  שם  לקדש  ונזכה 
את הישר והטוב בעיני אלוקים ואדם ולהעביר 
את שרשרת הדורות הלאה, ולשמר את התורה 

בטהרתה". 
הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן רבה של מגדל 
"אם  הראשית:  הרבנות  מועצת  וחבר  העמק 
לא  שזה  כרגע,  שקורה  במה  נתמיד  אנחנו 
לדרכו,  הולך  אחד  וכל  פעמי  חד  דבר  יהיה 
שבעז"ה  עד  הזו  באחדות  נמשיך  שכולנו  אלא 

הגזירות הללו יתבטלו כולם". 
הגאון רבי יצחק שלו רבה של ירוחם הקריא 
ישראל  רבני  כשכל  הכינוס,  החלטות  את 

מצטרפים להחלטות מועצת הרבנות הראשית. 
יצחק  רבי  הגאון  הראש"ל  חתם  הכינוס  את 
יוסף, נשיא מועצת הרבנות הראשית: "לא שייך 
שהממשלה והכנסת יתעלמו מכנס כזה היסטורי. 
קוראים מכאן: חזרו בכם, עכשיו חודש  אנחנו 
תתקבל  וחס  חלילה  אם  תשובה.  תעשו  אלול, 
בעניין  לדון  נצטרך  בגיור,  שלהם  הרפורמה 
בעם  פילוג  עושים  הם  יוחסין.  ספרי  פתיחת 
לאו,  הגר"ד  עמיתי  עם  כך  על  דיברתי  ישראל. 
של  לגיור  הכרה  ואופן  פנים  בשום  ניתן  שלא 
רבני ערים. איך רוצים לבוא ולהכיר ברפורמים? 
באים  בגללם!  איבדנו  יהודים  מיליוני  כמה 
ורוצים לתת להם הכרה בגיור, בכותל. אני קורא 
לממשלה, לכל הגופים שמעורבים בדבר, תחזרו 
בתשובה, אל תהרסו את היהדות בארץ ישראל".

כינוס היסטורי של מאות רבני ישראל ומועצת הרבנות הראשית במאבק על חומות היהדות והכשרות

מאת: חיים רייך

לעמדת  מצטרפים  ישראל  ודייני  רבני 
הדוחה  לישראל  הראשית  הרבנות  מועצת 
המשרד  של  המסוכנת  היוזמה  את  וכל  מכל 
לשירותי דת להרס הכשרות והיהדות בישראל, 
ה׳תכנית׳ שאושרה בממשלה לשינויים במערך 
הכשרות  ביטול  היא  משמעותה  הכשרות 
במדינת ישראל, פתיחת בזאר של גופים בעלי 
ומתן  כשרות  שיעניקו  עסקיים  אינטרסים 
אפשרות לכל אדם להעניק כשרות כשהתוצאה 

היא אחת, הרס וחורבן הכשרות.
זהו חלק ממגמה כללית של פגיעה בשירותי 
שמטרתה  ובגיור  בנישואין  בכשרות,  הדת, 
הסופית היא ביטול זהותה היהודית של מדינת 

ישראל וחיסול המוסד הרבני בישראל.
אגב  במחטף,  שנתקבלה  בהחלטה  מדובר 
עם  והיוועצות  תיאום  ללא  ההסדרים  חוק 
הגורמים המוסמכים לכך על פי חוק – הרבנות 
הראשית, רבנים מקומיים, והמועצות הדתיות 
וועדות של הרבנות  ותוך התעלמות מדו"חות 
הראשית והמשרד לשירותי דת שעסקו בעניין.

רבני ישראל מודיעים כי יורו לשומעי לקחם 
שלא לסמוך על כשרות שתינתן לפי תכנית זו, 

שיש בה מכשול לרבים. 
ישראל  לממשלת  קוראים  ישראל  רבני 
שמשמעותה  המסוכנת  החלטתה  את  לבטל 
היא החרבת מערכת הכשרות, במדינת ישראל 

מדינתו היחידה של העם היהודי ראוי שתהיה 
מערכת כשרות ציבורית ומתפקדת.

כמו"כ, החליטו רבני ודייני ישראל כי הגיור 
אזרחי,  אינטרס  מתוך  להיעשות  יכול  אינו 
חברתי או תרבותי, אלא אך ורק מתוך רצון כן 
קבלת  עם  ומתורתו  ישראל  מעם  חלק  להיות 
עול תורה ומצוות. מאז היותו לעם קיומו של 
ישראל הוא בשמירה על מעמדו המיוחד.  עם 
מי  הלום.  עד  להגיע  זכינו  זו,  מחיצה  בזכות 
שרואה בגיור המוני של אינם יהודים כמשימה 
מניעת  ומטרתו  "לאומית"  או  "גאולתית" 
ההלכה,  ע"פ  שאינם  גיורים  ע"י  התבוללות 
ישראל  ומחדיר לעם  משיג את היפך המטרה, 

אינם יהודים במסווה של גיור.
הגיור  האם  השאלה  רק  בפנינו  עומדת  לא 
הוא גיור כהלכה או לא. השאלה היא האם עם 
ישראל יתקיים כעם יהודי או שיהיה צירוף של 

גויים רבים - זו מלחמת קיום.  
הכוונה  על  מתריעים  ישראל  ודייני  רבני 
ולהפריטה  בישראל  הגיור  מסגרת  את  לשנות 
המציאות  הראשית.  הרבנות  מידי  ולהוציאה 
נפרדות,  קהילות  ליצירת  בהכרח  תביא  הזאת 
הנישואין  רישום  העם.  חלקי  בין  קרע  ותיצור 
הוא ספר היוחסין של עם ישראל בארץ הקודש, 
לעם  הכניסה  על משמר  איתן  יעמדו  והרבנים 

ישראל.
גיורים שיבוצעו שלא ע"י הרבנות הראשית 

לישראל לא יוכרו ע"י רבני ישראל.

רבני ישראל קוראים לממשלת ישראל לבטל את החלטתה המסוכנת 
שמשמעותה היא החרבת מערכת הכשרות, במדינת ישראל מדינתו היחידה של 

העם היהודי ראוי שתהיה מערכת כשרות ציבורית ומתפקדת

גיורים שיבוצעו שלא ע"י הרה"ר 
לישראל לא יוכרו ע"י רבני ישראל

החלטות הכינוס

לשליחת קו“ח:

 | korot@orchot.org.il03-5433600

לגנים ומעונות חנ"מ
באלעד ובראש העין

דרושות סייעות*

סביבה מקצועית

תנאים מצוינים למתאימות

*המשרה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לשני המינים

לשליחת קו“ח:

 | korot@orchot.org.il03-5433600

דרושות*

 מרפאה בעיסוק
 קלינאית תקשורת

הדרכות והשתלמויות
תנאים מצוינים למתאימות

*המשרה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לשני המינים

לגנים ומעונות חנ"מ
באלעד ובראש העין
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

להכיר טובה לבורא עולם


ִּתְקַּדׁש  ֶּפן  ִּכְלָאִים  ַּכְרְמָך  ִתְזַרע  ֹלא 
ַהָּכֶרם  ּוְתבּוַאת  ִּתְזָרע  ֲאֶׁשר  ַהֶּזַרע  ַהְמֵלָאה 

)דברים כב, ט(.
וליהנות  התורה הקדושה התירה לאדם לאכול 
בעולמו,  הקב"ה  שברא  והירקות  הפירות  משלל 
מלון  אבטיח  אבוקדו,  שזיפים,  אגסים,  תפוחים, 
וכדומה, ואף נתן לנו הקב"ה את ארצנו הקדושה 
שהאקלים בה ממוזג ויכולה לקלוט כמעט את כל 
הפירות שיש כיום בעולם, ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ְבִמְסֵּכֻנת 
ט(,  ח,  )דברים  ָּבּה  ּכֹל  ֶתְחַסר  ֹֽלא  ֶלֶחם  ָּבּה  ּֽתֹאַכל 
לפני עשרות שנים חשבו שלא יצליחו לגדל בארץ 
ישראל דובדבנים, אך לאחר שניסו נוכחו לראות 
כהנה  ועוד  הקיווי  פרי  וכן  הגדולה,  בהצלחה 
בכל  לגדלם  אפשרות  שאין  פירות  סוגי  וכהנה 
מקום בעולם, אך בארץ ישראל מצליחים לגדלם.  
נזרע כלאים,  אולם ציוה הקב"ה בתורתו שלא 
שני סוגי זרעים יחד, ואם יבוא אדם וישאל מדוע 
משה  המטה  מבאר  מאיתנו,  זאת  אוסרת  התורה 
קטן שנעשה  לילד  סופר במשל  רבו החתם  בשם 
יתום מאביו ומאמו ונשאר זרוק ברחוב ללא בית, 
יום אחד עבר ברחוב אדם  וללא משען ומשענה, 
שאל  ברחוב,  מוטל  הילד  את  וראה  ונכבד  עשיר 
וכעת  התייתם מהוריו  לו שהוא  והשיבו  אודותיו 
אין לו בית לגור בו, מיד נכמרו רחמיו של העשיר 
והחליט לקחתו לביתו ולאמצו בתור אחד מילדיו. 
אותו  והשווה  מאומץ  בן  לאותו  דאג  העשיר 
גדל  וכך  דבר,  ממנו  החסיר  ולא  האחרים  לבניו 
שמונה  לגיל  כשהגיע  דבר.  לו  חסר  כשלא  הילד 
עשרה לקחו אביו המאמץ לבית מסחר של בדים 
כדי  בדים שרוצה  סוגי  כמה  לבחור  וביקש ממנו 
הבן  הסתכל  ויוקרתית.  יפה  חליפה  לו  שיתפור 
בבדים וראה בד בצבע אדום כהה, ובחר בו, נרתע 
האב ואמר לבנו המאומץ שהוא מסכים לו לבחור 
את כל הצבעים חוץ מהצבע הנ"ל שאינו אוהבו 

לפי שיש בו מעין סממן של עזות.  
נתאר לעצמנו, אם  ואמר,  המשיך החתם סופר 
אביו  באמת  לא  שזה  יודע  היה  מאומץ  בן  אותו 
ולגדלו  לאמצו  שהחליט  זר  אדם  אלא  הביולוגי 
ולתת לו את כל מחסרו, ובכל זאת היה מורד הבן 
ומשיב לאביו שלא יכתיב לו ויאמר לו מה לבחור, 
ולכן הוא רוצה לבחור דוקא את הבד האדום, מה 
היינו אומרים על אותו ילד? שהוא בעל עזות מצח 
גדולה וכפוי טובה שלאחר כל הטובות שעשה לו 

אביו המאמץ, כך משיב לו רעה תחת טובה. 
זהו המשל, והנמשל לאדם, ה' יתברך נותן לנו 
ּוְמַפְרֵנס  ָזן  וכלכלה,  פרנסה  בריאות,  חיים,  הכל, 
המזון(,  ברכת  )מנוסח  ַלּכֹל  ָערּוְך  ְוֻׁשְלָחנוֹ  ַלּכֹל, 
מהם  לחיות  וירקות  ופירות  בה,  לזרוע  אדמה 
בקשות  כמה  מבקש  הכל  ובסך  בהם,  וליהנות 
העשוי  מסוים  בגד  האדם  ילבש  שלא  קטנות 
דברים  הלאה,  וכן  כלאים,  יזרע  ולא  משעטנז, 
שלא  מאיתנו  ומבקש  יתברך  ה'  בעיני  ששנואים 
נעשה אותם. כמה עזות פנים צריכה להיות לאותו 
המלכים  מלכי  מלך  המלך,  בציווי  שימרוד  אדם 
הקב"ה, שמחיה אותו בכל רגע ורגע ולא מחסיר 
כלל,  מאליו  מובן  שאינו  דבר  )והוא  דבר  ממנו 
אנו  שרואים  וכפי  האדם,  של  בגילו  תלוי  ואינו 
אחד  שברגע  ובריאים,  צעירים  אנשים  לצערנו, 
בתאונות  נפגעו  או  רח"ל,  קשות  במחלות  חלו 
וכל חייהם השתנו מן הקצה אל  וכדומה,  דרכים 

הקצה(.  
לבורא  הטוב  בהכרת  האדם  שיתחזק  וככל 
מצוותיו  לשמור  בעיניו  קל  יהיה  כך  יתברך 

וחוקותיו בשמחה ובטוב לבב. 

⋅⋅⋅

ימי היריד
נמצאים אנו בעיצומם של ימי אלול הקדושים, 
הזמן חולף ועובר, עוד יום עובר ועוד יום עובר, 
ורבותינו אמרו )ע"ז ג ע"א( מי שטרח בערב שבת 
יאכל בשבת, ומי שלא טרח בערב שבת מה יאכל 
בשבת? אלול זה כמעט אותה בחינה של מי שטרח 
בערב שבת. מי שטורח בחודש אלול- ערב השנה 

החדשה יאכל ויהנה בשנה הבאה עלינו לטובה. 
בספרים הגדירו את ההכנה שאנו מכינים בחודש 
אלול כחודש של יריד מבצעים, רק תבוא ותקנה, 
אדם חכם מסתער מיד על כל מה שיש באפשרותו 
וכך  הבאה,  השנה  כל  במשך  יריד  מאותו  ונהנה 
בחודש  מצוות  ועוד  עוד  לקנות  צריכים  אנחנו, 
הקדוש הזה, לקנות אמירת סליחות מעומק הלב, 
לקנות  תהילים,  קריאת  לקנות  תפילות,  לקנות 
קריאת תיקוני זוהר הקדוש, לקנות הלכות, לקנות 
את  לנצל  הזמן  זה  צדקות,  לקנות  תורה,  שיעורי 
חריף(,  )שנון,  שיננא  הגדול,  היריד  של  החודש 

חטוף ואכול, חטוף ושתי )עירובין נד ע"א(. 
אם נכין את עצמנו ליום הדין, נוכל לעבור אותו 
שנזכה  חפץ  יתברך  ה'  בקלות,  יתברך  ה'  בעזרת 
בדין ולא נוזק חלילה ממשפטי ה', ִאם ֶאְחּפֹץ ְּבמוֹת 
ָהָרָׁשע ִּכי ִאם ְּבׁשּוב ָרָׁשע ִמַּדְרּכוֹ ְוָחָיה )יחזקאל לג, 
יא(, ה' יתברך לא חפץ במיתת בריותיו שהרי הוא 
זן ומפרנס ומכלכל אותם בכל אלא, אך כן מצוה 

אותנו להכין את עצמנו כדי לזכות בדין. 
ובריבוי  בתשובה  בחזרה  תלויה  בדין  והזכיה 
אור  וכדברי  יתברך,  לפניו  והתחנונים  הבכיות 
החיים הקדוש בפסוק ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה 
ֶיַרח ָיִמים )דברים כא, יג(, ירח ימים אלו ימי חודש 
אלול. "ובכתה את אביה"- את הקב"ה, על עוזבה 

את ה'. "ואת אמה" זה כנסת ישראל.
יורדת  שהנשמה  שלפני  מובא  הקדוש  בזוהר 
לעולם הזה, לוקחה הקב"ה ומראה לה שמונה עשר 
הדורות  צדיקי  בהם  שיושבים  עליונים  מקומות 
השכינה,  מזיו  ונהנים  בראשיהם  ועטרותיהם 
לוֹ  ִלְמַחֵּכה  ַיֲעֶׂשה  זּוָלְתָך  אלוקים  ָרָאָתה  ֹלא  ַעִין 
)ישעיה סד, ג(, דבר מרהיב שאין כדוגמתו, ואומר 
את  זה  כל  את  רואה,  את  "בתי,  לנשמה,  הקב"ה 
יכולה לקבל בעצמך, כעת את יורדת לעולם הזה, 
העולם הגשמי, אך אל תשכחי ותבזבזי את זמנך 
בדברי הבל ורעות רוח, בדברי לשון הרע רכילות 
ושקרים, אל תתפתי לקרובים וקרובות המרחיקים 
אותך מקיום מצוותי, אלא תעסקי בתורה, במצוות 
וכך תוכלי לזכות גם את ליהנות  ומעשים טובים 
מכל טוב הצפון לצדיקים לעתיד לבוא". והנשמה 
את  לה  שיהיה  יתברך  ה'  לפני  ומתפללת  בוכה 

הכח והזכות לכך. 
הטובה  לכל  לזכות  ויהודי  יהודי  כל  ביד  יש 
הזאת, אך דבר זה דורש קצת התאמצות, להשתדל 
בקיום התורה והמצוות, להרבות בלימוד התורה, 
יתברך,  לה'  מעט  לבכות  הלב,  מעומק  להתפלל 
לקרוא תהילים ודף זוהר הקדוש בכל יום, לפתוח 
ספרי מוסר ולקרוא בהם, ַוִּתְפַּתח ַוִּתְרֵאהּו )מושאל 

משמות ב, ו(. 
הגדולים  היריד  ימי  את  לנצל  שנזכה  רצון  יהי 
בקיום  התורה,  בלימוד  נרבה  נמצאים,  אנו  בהם 
הלב,  מעומק  והתחנונים  והתפילות  המצוות 
ובזכות כך נזכה ונראה בגאולת ישראל השלימה 

בקרוב ממש, אמן. 

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

כי תבנה בית חדש
"כי  שבפרשתנו:  המצוה  על 
מעקה  ועשית  חדש  בית  תבנה 
במדרש  נאמר  ח'(,  )כ"ב,  לגגך" 
חדש  בית  הבונה  רבנו:  "ילמדנו  תנחומא: 
שנו  כך  המדרש:  ומשיב  לברך?  צריך  כיצד 
רבותינו ז"ל הבונה בית חדש מברך שהחיינו 

כדי שיעשה נחת רוח ליוצרו" )בראשית ד'(.
יש להבין את פשר לשון חז"ל: "כיצד צריך 
הוא  "מה  לשאול:  צריך  היה  הלוא  לברך"? 
מברך?", כי הרי מתשובת רבותינו כאן למדנו 
שאין צריך דיון אם צריך לברך לפני התקנת 
המעקה או בסיומו, בכניסה לבית או במהלך 
הבניה, אלא מהי לשון הברכה? עוד יש להבין 
היא  ערוכה  משנה  הלוא  השאלה:  עצם  את 
)ברכות נ"ד, א'(: "בנה בית חדש וקנה כלים 

חדשים אומר: 'ברוך שהחיינו'"?
מתרץ ה'כתב סופר' שאכן, תמיהת חכמים 
הייתה: "כיצד צריך לברך"? איך יתכן לברך 
בית  כבניית  גשמית  כה  הנאה  על  'שהחיינו' 
וחושב  כלל מנכס לעצמו  חדש שאדם בדרך 
הזה?  החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם  ש'כוחי 
ועל כך תרצו: "כדי שיעשה נחת רוח ליוצרו". 
הנאותיו  לשם  לא  תהיה  שבנייתו  כלומר: 
לקיים  כדי   - בית לשם שמים  אלא  האישיות 
בו מצוות, כגון: מעקה, מזוזה ושאר המצוות 
בפה  לברך  ראוי  אכן  ואז  בבית,  התלויות 
מלא: "שהחיינו" על שזיכנו ה' לעשות בכך 

נחת רוח ליוצרנו.
העולם  מלחמת  שכשהסתיימה  מסופר 
יוצאי  של  קבוצה  לאמריקה  הגיעה  השניה, 
העולם  ההשמדה.  מחנות  פליטי  הונגריה, 
מאוד,  להם  צרם  לפניהם  שנפתח  החדש 
הוא היווה ניגוד גמור לעולם הישן שהותירו 
להרוס  יתנו  שלא  החליטו  הם  מאחוריהם. 
ינסו  משותפים  ובכוחות  העבר,  שאריות  את 
להם  שהייתה  זו  כמו  בדיוק  קהילה  להקים 

בבית.
את  שאיחד  כנסת  בית  הוקם  מהרה  עד 
לרב  גם  זקוקים  היו  הם  אולם  סביבו,  כולם 
ולמורה דרך. הם חששו מאוד מרב אמריקני 
ביקשו  מאודם  ובכל  החדש,  לדור  ששייך 
למנות עליהם רב אותנטי, כמו הרב ההונגרי 
על  עיניהם  שמו  לבסוף  בעיירתם.  שהיה 
הוראה,  היתר  בעל  שהיה  מהפליטים,  אחד 
כשהציעו  אולם  כרב.  כיהן  לא  מעולם  אך 
"מה  נמרצות:  התנגד  המשרה  את  לקחת  לו 
לי  יש  אמנם  רב?  להיות  אוכל  איך  פתאום? 
היתר הוראה, אבל אני צריך פרקטיקה, אין לי 

'שימוש'".
להמשיך  אותם  הובילה  הנחרצת  תשובתו 
בחיפושים. חלף זמן, ועדיין לא נמצא מועמד 
אדם  אותו  גם  הבין  אז  רצונם.  את  שישביע 
כי אם לא יאות לקבל את המשרה על עצמו, 
בא  לכן  להתפרק.  כולה  הקהילה  עתידה 
ואמר, כי הוא מוכן לקבל את הצעתם, אולם 
יש לו כמה תנאים שהוא דורש מהם להתחייב 

לקיימם.
לא  והוא  עליהם,  תהיה  פרנסתו  ראשית: 
יצטרך לצאת לעבוד, אלא יהיה פנוי לענייני 
ילמד  הוא  בבוקר  היום.  שעות  בכל  הקהילה 
בגמרא  שיעורים  ימסור  ובערב  הילדים  את 
של  במקרה  שנית:  בתים.  לבעלי  ובמשניות 
שאלה בהלכה הוא ינסה לעשות ככל יכולתו, 
אפשרות  לו  תהיה  שתמיד  מתחייב  אינו  אך 
השלישי:  והתנאי  למעשה.  לפסוק  לעזור 
של  כיבודים  לקבל  תוקף  בכל  מתנגד  שהוא 

לא  שלעולם  משמעית,  חד  מודיע  הוא  רב. 
יסכים לעלות ל'שלישי' או ל'ששי', ולא ישב 
כמו  תהיה  כלפיו  ההנהגה  כל  אלא  ב'מזרח', 

לכל אחד מחברי הקהילה.
חברי הקהילה הסכימו, והרב החל לשמש 
תמימה  שנה  כמעט  במשך  בקהילה.  בפועל 
גברה  ליום  ומיום  כרב,  יהודי  אותו  כיהן 
בקרב הציבור ההכרה בהחלטתם המוצלחת. 
הרב הצליח למעלה מן המשוער, עמד בפרץ 

והעמיד את הדת על תילה.
עצמם  מצאו  הנוראים.  הימים  כשהגיעו 
בני הקהילה בדילמה בלתי פשוטה - במהלך 
ושמחת  סוכות  הכיפורים,  יום  השנה,  ראש 
מבחוץ.  אורחים  להגיע  היו  צפויים  תורה 
מקבל  אינו  שהרב  ויראו,  כולם  יבואו  כאשר 
שום כיבוד - לא חתן תורה, לא חתן בראשית, 
ולא מפטיר יונה - הם יקבלו רושם, שמדובר 
המידה  אמות  לפי  מתנהגים  שאינם  באנשים 
המקובלות בעולם. כל תירוץ והסבר שייאמר, 

על הרב שדרש זאת, לא יתקבלו על לבם.
בלית ברירה שיגרו משלחת אל בית הרב. 
התנאי,  שבקיום  הבעייתיות  את  לו  הסבירו 
ולהסכים  מהתנהגותו,  בו  לחזור  בו  והפצירו 
את  שמע  רק  הרב  המקובל.  כפי  להתכבד 
הדברים, ומיד הודיע: אני מתפטר מתפקידי! 
איני רוצה לשמוע על כך!". אך בני הקהילה 
לא התכוונו לסגת. "ירחם נא הרב עלינו. לא 
בשבילו אנו רוצים בכיבודים אלו, אלא עבור 
ברבים!".  להתבזות  שעלולים  הקהילה  בני 

אולם הרב נותר נחוש בעמדתו.
לנסות  החליט  היה,  שפיקח  הקהל,  ראש 
בין  סכסוך  או  ויכוח  "כשיש  אחר.  מכיוון 
והרב  לרב,  שניהם  הולכים  בתים,  בעלי  שני 
עלה  לא  אם  פשרה.  ביניהם  לעשות  מנסה 
בידו ניגשים הם לדין תורה. כעת, כבוד הרב, 
התעורר לנו סכסוך עם הרב עצמו. למי אפוא 
בינינו  שנעשה  היא,  הצעתי  ללכת?  נוכל 
פשרה - הרב אינו רוצה שום כיבוד, אנו רוצים 
לתת את כל הכיבודים, הבה נחליט שיהיה רק 

כיבוד אחד שאותו יקבל הרב, ותו לא".
הרב,  של  ללבבו  מסילות  הדברים  מצאו 
והוא הסכים לפשרה המוצעת. כעת נותר רק 
להחליט איזה כיבוד יקבל. מאחר שבהונגריה 
נהוג שהרב הוא בעל המוסף בימים הנוראים 
ובימים טובים, הכריע הרב, שהוא יהיה בעל 

התפילה בתפילות המוספים.
בני  רצון  לשביעות  האסיפה  כשהתפזרה 
הקהילה, הבין ראש הקהל שישנם דברים בגו, 
לא בכדי, בחר לו הרב דווקא את הכיבוד הזה. 
והוא פנה אל הרב ושאל: "מה יש במוספים? 
אינם  יונה"  "מפטיר  או  תורה"  "חתן  האם 

מכובדים יותר?".
לאחר הפצרות נענה לו הרב ואמר: "ודאי 
בימים  במוסף  שהחזן  שמנהגנו  לך,  ידוע 
אתה  'ברוך  מיוחדת:  ברכה  אומר  הנוראים 
ה' שאותך לבדך ביראה נעבוד'. כל ימי הייתי 
לבוראי  ולומר  לעמוד  אוכל  מתי  משתוקק 
יתברך בשם ובמלכות: 'ברוך אתה ה' שאותך 
אותך,  רק  עובד  אני   - נעבוד'  ביראה  לבדך 
לומר  אפשרות  כל  מלבדך?  אחד  אף  ולא 
ברכה מיוחדת זו הייתה עבורי ברכה לבטלה. 
כעת שאולצתי שאקח על עצמי כיבוד כלשהו, 

החלטתי כי זו ההזדמנות שלי". 
"שהחיינו".  עליהם:  שאומרים  רבנים  אלו 
כמו על בניית בית שהכוונה היא לעשות נחת 

רוח ליוצרנו שאומרים עליו "שהחיינו".



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



דירות 
למכירה

י’ באלול -י”א אלול  תשפ”א
18/08-19/08/2021  

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(_____________________________________________

 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 

+ אופציה להרחבה, 
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, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 אהרונסון 4 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית 

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

משופץ, 3,400,000 תיווך 
ש.מאירוביץ

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

 בבלעדיות ברחוב 
אחיה השילוני, דירת 4 

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

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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

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

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 ברחוב חברון 4 
חדרים משופצים + יח"ד 

משופצת, המושכרת 
2,800 ש"ח, קומה ב', 

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

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

 בבלעדיות איזור 
דונולו לקראת תוספת 

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

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

ש.מאירוביץ
 054-6506501

03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

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

בני ברק

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(_____________________________________________

 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, 

1,690,000 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
 לל"ת, מחולקת ל- 2, 

משופצות, מרוהטות, 
ממוזגות, הכנסה חודשית 

_____________________________________________)33-36ל(גבוהה 053-3134479

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

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

03-7153035)33-35(_____________________________________________

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

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

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

משכנתא 03-8007000
052-3344721)34-34(_____________________________________________

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

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

052-3344721)34-34(_____________________________________________

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

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

052-3344721 03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

הארץ 052-3344721
03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
052-3344721)34-34(_____________________________________________

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

ישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)34-34(_____________________________________________

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

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

עדן לוי 052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)34-34(אלפסי 054-4813717

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

לחלוקה עדן לוי 052-9690902 
_____________________________________________)34-34(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 
_____________________________________________)34-34(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)34-34(_____________________________________________

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

עדן לוי 052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)34-34(אלפסי 054-4810902

 מבצע נחשון, קומה א', 
משופצת מהיסוד, מושכרת 

2,800, מחיר מציאה 750,000 
ש"ח עדן לוי 052-9690902 
_____________________________________________)34-34(שמעון אלפסי 054-4813717

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

עדן לוי 052-9690902 שמעון 
_____________________________________________)34-34(אלפסי 054-4813717

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)34-34(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 שכונה י"א, דירת 4 

חדרים, קומה ג' מתוך ד', 84 
מטר, מעולה לחלוקה, מחיר 

מציאה עדן לוי 052-9690902 
_____________________________________________)34-34(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)34-34(_____________________________________________

 בעל דירה? נמכור את 
דירתך ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)31-40(תיווך צור 03-6701920

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

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

1,130,000, לל"ת
_____________________________________________)34-35ל(054-8478171

 ברח' ברויאר, דירת 
חלומות, כ- 180 מ"ר, 

חדשה, מושקעת, 
ומפוארת מאוד, 2 

מרפסות, נוף פתוח 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

03-5791770)34-35(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבניה בשיכון 
ג', דירות 3/4 חד', במיקום 
מעולה אמפייר-סטייט נדל"ן 

052-7181411)34-34(_____________________________________________

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

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

גמיש 054-8449423 תיווך 
B.D.A)34-34(_____________________________________________

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

B.D.A 34-34(תיווך(_____________________________________________

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

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

B.D.A 34-34(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 34-34(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

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

 054-8449423 2,000,000
B.D.A 34-34(תיווך(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)34-34(והשקעות 054-4290600

 מציאה, א.סוקולוב 
כ- 40 מ"ר, משופצת, 

א.הרחבה בג.בטון, 
990,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

וילות ובתים
 בבלעדיות באבטליון 

בבנין חדיש, בית 
פתוח!!! 4 וחצי חד', 
110 מ', 3 כיווני אוויר, 
קו"3 + סוכה, מעלית, 

חניה, מחסן בטאבו 
"פנחס נכסים"
055-6789653)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
בית פרטי 4 קומות, 370 

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

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)34-34(א. פנחסי 03-5799308

 ברחוב נחמיה דירת 4 
חדרים, קומה ג' ואחרונה, 

עם מעלית, חזית, גג 
בטון + אופציה להרחבה 

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

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

 באזור אלישע פנטהאוס 
200 מ"ר + בגג מרפסת 
ענקית וחדר מחולק ל- 3 

דירות, הכל חדש, חזית, ק"ד 
+ מעלית, 3,850,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)34-34(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 ענקית ומרפסת 
70 מ"ר, משופצת בגג 

)מדרגות חיצוניות( 
+ מחסן, כ.מיידית, 

2,500,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

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

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

2,890,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)34-34(פנחסי 03-5799308

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

יחידות, 3,850,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)34-34(פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)34-34(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 למכירה בבארי 
דופלקס 250 מ"ר, 7 
חדרים, מושקע, עם 

מרפסת גדולה
050-6452128)34-34(_____________________________________________

 באזור העיריה 5 חד', 110 
מ"ר, ק"א, משופצת + יחידת 

הורים, 4 כ"א, 1,990,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 5 
חד', 180 מ"ר, מפלס אחד, 

ק"א, חזית, חדשה, מושקעת 
ברמה מאד גבוהה, פונה 

לשדרה, 4,000,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)34-34(פנחסי 03-5799308

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

וחניה, משופצת, 
מושכרת ל- 5 שנים, 

במחיר מציאה!
050-6452128)34-34(_____________________________________________

 למכירה בגולומוב 
2, דירת 5 חדרים, 115 
מטר, עם מרפסת + 2 
חניות בטאבו, במחיר 

2,890,000 תווך רבקה 
_____________________________________________)34-34(נקב 053-9244430

 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)34-34(_____________________________________________

 מציאה! באבן גבירול 6 
חד' ענקית, כ- 140 מ"ר, 

קומה ראשונה, חזית, 
מיידי! + חניה בבניין, 

ב- 2,295,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)34-34(נכסים 050-4177750

 בלעדית ברוזובסקי!! 
5 חד', ק"א, מעלית, 140 
מ"ר, סוכה גדולה, וחניה, 

2,870,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)34-34(נכסים 052-7684074

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

מרפסת 10 מטר, 
משופצת "פנחס נכסים" 

055-6789653)34-34(_____________________________________________

 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)34-34(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 באזור רח' הרצוג/
שמואל הנביא, מרווחת, 
מאווררת, 4.5 חד', סלון 

גדול, חזית, 3 כיווני אויר, 
משופצת, יחידת הורים, 

3 שירותים, ק"ג, אופציה 
בגג בטון, נוף פתוח 

בלעדי בתיווך אשכנזי
03-5791770

054-4555884)34-35(_____________________________________________

 בעזרא 4 חדרים גדולים, 
ק"א, עורפית, שמורה תיווך 

_____________________________________________)34-34(צור 03-6701920

 ברשבם 4 חדרים גדולים, 
ק"א, עורפית, משופצת, עם 2 
_____________________________________________)34-34(סוכות תיווך צור 03-6701920

 מציאה בהגליל!!! 4 
חד', ק"ב, מעלית, 85 
מ"ר, עורפית בבניה, 

1,495,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)34-34(נכסים 052-7684074

 בבלעדיות בהשומר 
באיזור חבקוק, 4 חד', 

משופצת, 105 מטר 
+ סוכה + יחידת דיור 

40 מטר, קומה א', 
2,850,000 גמיש "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

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

ראשונה, או חלוקה כרצון 
הקונה, טאבו משותף, 

1,650,000 גמיש "פנחס 
_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בדניאל 
4 וחצי חד', 115 מטר, 
קו"2, אופציה בגג, 2.3 

גמיש "פנחס נכסים" 
055-6789653)34-34(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל 4 
וחצי חד' + מרפסת 

שמש, אופציה 42 מטר 
מאושרת, קו"3, מעלית 

וחניה, 2,050,000 "פנחס 
_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

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

2,750,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)34-34(_____________________________________________

 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. 

_____________________________________________)34-34(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)34-34(_____________________________________________

 בלעדי בנתן הנביא 
בבנין חדש 4 חדרים 

+ מ.שמש/סוכה, 
מושקעת, ק"ד + 

מעלית + חזית + חניה, 
2,390,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)34-34(_____________________________________________

 א.אברבנאל כ- 100 
מ"ר, 4 חד', מפוארת, 

ח.בטאבו, מעלית, 
מ.שמש, 1,980,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 בנחום, קומה ג', כ- 90 
מטר, 4 חדרים, א. לאופציה 

בגג בתוספת תשלום, 
1,950,000 נדל"ן השקעות 

050-4130093)34-34(_____________________________________________

 מציאה, בתמ"א 
משותף, 60 מטר, קומה 
5, ללא, 895,000 ש"ח, 

אפשרות למשכנתא
_____________________________________________)34-35ל(054-8421867

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

גדולה, שכנים בנו, 
1,470,000 )גמיש( 

"פנחס נכסים"
055-6789653)34-34(_____________________________________________

 למכירה בבני ברק 3 
חדרים, קומה ראשונה, ברחוב 

הנגב, 1,360,000 ש"ח
052-2948691)34-34(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)34-34(פנחסי 03-5799308

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

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

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

1,860,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)34-34(_____________________________________________
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עסקים

 בבלוי להשכרה/
למכירה, לקליניקה/

עסק/אולם שקט 
ק.קרקע מוגבהת, חזית, 

משופצת, 80 מ"ר עם 
כניסה נפרדת + אופציה 

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

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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(_____________________________________________

 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

 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

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(_____________________________________________

 מוכר חזן?
קישוטים / סכך?ארבעת המינים / סוכות

בעל תוקע?

 פרסמו 
ותתפרנסו
הלוח המוכר למגזר החרדי

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

03-6162228

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(_____________________________________________

 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

 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 )קרוב לרחוב 
עמי(, דירת 4 חדרים, 

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

3-3.5 חדרים
יחידות דיור

 מציאה, לזוג/בודד, 
בכהנמן, יפיפיה ומושלמת, 

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

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

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

 דרושה דירה/יחידת דיור 
להשכרה מחודש חשוון לזוג 

_____________________________________________)34-35ח(צעיר בבני ברק 054-7938941

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)34-35ח(תיווך 054-7432035

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

_____________________________________________)34-35ח(מתיווך( 052-3595314

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

ישוב הארץ 052-3344721 
03-8007000)34-34(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה בהראשונים ב"ב 

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

850 ש"ח )אופציה לגלריה( 
052-7671305)34-34(_____________________________________________

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

סוכה, 3,200 ש"ח
052-7671305)34-34(_____________________________________________

 בבניה בהושע, דירת 
נכה 3 חד' + חצר ענקית 

בבלעדיות אמפייר-סטייט נדל"ן 
052-7181411)34-34(_____________________________________________

 מציאה! בפלמח 
3 חד' משופצת, 63 
מ"ר, ב- 1,420,000, 

בדנגור בהתחלה 3 חד', 
1,420,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)34-34(נכסים 050-4177750

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

1,790,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

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

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

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

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

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

+ 15 מ"ר מרפסת 
+ אופציה ענקית 

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

03-5797756)32-32(_____________________________________________

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

ישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)34-34(_____________________________________________

 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)34-34(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 ברבי עקיבא מרכז, דירת 

חדר 30 מ"ר, ק"ב אחרונה, 
אופציה בגג, משופצת, חזית, 

1,000,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)34-34(_____________________________________________

 למכירה בפ"ת בית פרטי, 
בכפר גנים ובכפר אברהם 

052-2948691)34-34(_____________________________________________

וילות ובתים

+5 חדרים
 "אינפינטי עוצמה", 

ביום שישי הקרוב 20/8/21, 
יתקיים בית פתוח, יום ללא 

עמלת תיווך, בדגל ראובן 42 
)כפר גנים א'(, בין השעות 
10:30-12:30, דירת 5 חד', 
קומה 1, מעלית, חניה עידן 

_____________________________________________)34-34(אלבז 050-9695498

 בהזדמנות!! למכירה 
דירה בקרית אתא, ברחוב 
זבולון 3 חדרים, 65 מטר, 
מושכרת!! מחיר מצויין 

052-7688189)34-35(_____________________________________________

קריית אתא

ירושלים
4-4.5 חדרים

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

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

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)34-34(_____________________________________________

 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)34-34(_____________________________________________

 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)34-34(_____________________________________________

קוטגים

אולמות
 רמות ב': דירת אולם 

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

_____________________________________________)34-34(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 באזור רמב"ם 4.5 חדרים, 
גדולה ויפה + מעלית, מידית, 

4,500 054-8449423 תיווך 
B.D.A)34-34(_____________________________________________

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

חנייה, 4,500 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)34-34(_____________________________________________

 בלעדי בהתנאים 
כ- 4 חדרים + מ.שמש, 

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

חניה, 4,600 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 להשכרה דירת 3 
חדרים, משופצת, ברמז, 

60 מטר + 20 חצר, 
במחיר מציאה 4,000 

תווך רבקה נקב
053-9244430)34-34(_____________________________________________

 להשכרה ביצחק שדה 
דירת 3 חדרים, יפה 

ומשופצת, עם מרפסת, 
ב- 4,500 תווך רבקה נקב 

053-9244430)34-34(_____________________________________________

 3 חד' באזור הרב 
קוק, כ- 90 מ"ר, ק"א, 

סורגים, מסודרת, ריקה, 
מיידית תיווך אשכנזי 

03-5791770)34-35(_____________________________________________

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

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

 בבירנבוים 3.5 חדרים, 
משופצת, קומה ראשונה, 

4,300 ש"ח, מיידי, ללא תיווך 
_____________________________________________)34-35ל(052-7672357

 בבלעדיות בנורדאו, 
להשכרה 3 חד', קומה 1, 
3 כיווני אוויר, בניין חדש 
מהנילון, 4,200 "פנחס 
_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

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

מצב מעולה, חזית, 4,000 
_____________________________________________)34-34(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 להשכרה במרים 
הנביאה דירת 3 חדרים, 
משופצת ויפה, 65 עם 
מרפסת, במחיר 3,500 

תווך רבקה נקב
053-9244430)34-34(_____________________________________________

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

_____________________________________________)34-37ש(052-7691171

 להשכרה דירת 2 
חדרים, בשדרות הנציב, 

משופצת ומרוהטת 
קומפלט, מהממת 

ביופיה, במחיר 2,550 
תווך רבקה נקב
053-9244430)34-34(_____________________________________________

 להשכרה במרים 
הנביאה דירת 2 חדרים, 

משופצת ויפה, קומה 
3, במחיר מציאה 2,350 

תווך רבקה נקב
053-9244430)34-34(_____________________________________________

 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)34-34(_____________________________________________

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

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

 בהזדמנות!!! שטח 
מסחרי בב"ב, ק"ק, 

נגיש, מאושר למרפאה, 
בית רופאים, קליניקה, 

מרפאת שינים, 200 מ"ר 
"תווך המסחר"
052-7165120)34-34(_____________________________________________

 שוכר או משכיר חנות 
או משרד? עם הלווי שלנו 

תרוויח יותר תיווך דורון 
054-4980159)34-34(_____________________________________________

השקעות

 ליד העיריה ברח' 
ירושלים, להשקעה, 
כ- 120 מ"ר, בק"ג, 

דירת 2.5 חד', כ- 60 
מ"ר, מאווררת, ופתוחה, 

וחזיתית + 2 יחידות 
דיור בק"ד, מושכרות 

בבלעדיות בתיווך אשכנזי 
03-5791770)34-35(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! שטח 
מסחרי בב"ב, ק"ק, 

נגיש, מאושר למרפאה, 
בית רופאים, קליניקה, 

מרפאת שינים, 200 מ"ר 
"תווך המסחר"
052-7165120)34-34(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! למכירה 
חנות בהרב קוק, 25 מ"ר, 

גבוהה, אופציה לגלריה, 
970,000 ש"ח "תווך 

_____________________________________________)34-34(המסחר" 052-7165120

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

ז'בוטינסקי תיווך דורון
054-4980159)34-34(_____________________________________________

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

_____________________________________________)34-34(תיווך דורון 054-4980159

מגרשים
 קונים מגרש עם חקלאים 

_____________________________________________)34-07/2022(בכל הארץ 052-2457617

 קניה ומכירה, אדמות 
חקלאיות, בכל הארץ, 

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

 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)34-34(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! שטח 
מסחרי בב"ב, ק"ק, 

נגיש, מאושר למרפאה, 
בית רופאים, קליניקה, 

מרפאת שינים, 200 מ"ר 
"תווך המסחר"
052-7165120)34-34(_____________________________________________

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

054-4980159)34-34(_____________________________________________

 בטבריה פנטהאוז 
ענק, 5.5 חדרים, מפואר 

ומאובזר ברמה גבוהה, 
מדהים, נוף לכנרת

050-4442212
050-6452128)34-34(_____________________________________________

 5 חד', מרווחת, נוף 
פסטורלי לכנרת, חצר גדולה, 
מתאים למשפחות, לבחורים/

ות, תח"צ במקום, אופציה 
_____________________________________________)34-37ש(לסוכה 050-4124556
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מחשבים

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

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

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

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

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

שיפוצים
 מעוניינים לשפץ/לשדרג 

את ביתכם? מוזמנים 
לפנות אלינו. שינפלד 

נכסים והשקעות בע"מ
03-6191221

_____________________________________________)34-35ש(052-6123101

 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

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

3.5-3 חדרים
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אפימדיום המקורי

שלום בית

052-8868876

דבש 

גמחים
 גמ"ח של מוצרי פרחים 

לשבע ברכות בר מצוות 
ובריתות וכו' לפרטים
_____________________________________________)34-34(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

 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

 "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

 מכשיר דפני להחלקת 
שיער עצמי חדש באריזה ללא 

שימוש ב- 200 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(052-7773526

 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, 
אופציה לסוכה, בשכונת "נוף 

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

 צימר מקסים + בריכה 
גדולה ומפנקת, חצר 
פסטורלי וטרמפולינה 

058-3223320)33-34(_____________________________________________

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 אבדה שקית בגדים 
ובתוכה משקפיים היקרים 

מאוד לבעליהם ביום שני י"ז 
אב בחוף הים הרצליה המוצא 

הישר יתקשר לטל':
_____________________________________________)34-35ח(054-8405791

 נאבדה טבעת זהב לבן 
עם אבן כחולה ביום ראשון 

ט"ז אב בירושלים או בקו 360 
למודיעין עילית המוצא הישר 

מתבקש להתקשר לטל': 
_____________________________________________)34-35ח(053-3191240

 אבדה מטפחת משי 
לבנה בשבת פרשת עקב 
בבית שמש המוצא הישר 
מתבקש להתקשר לטל': 

_____________________________________________)34-35ח(053-3191240

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)34-35ח(סימלי 052-3595314

 מעוניין לקנות אורגן קורג 
03-9160392 600

_____________________________________________)34-35ח(053-4132976

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)34-35ח(או ישנה 052-3595314

 למשפחת אברך מבית 
שמש דרוש תנור בילדאין 

_____________________________________________)33-34ח(בתרומה 054-8596616

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)34-35ח(054-7432035

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת וחג 30 כוסות ב- 100 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-6850138

 HP מדפסת משולבת 
כמו חדשה 280 ש"ח )השווי 

_____________________________________________)34-35ח(הוא 700( 052-7104053

 למכירה מסך גודל 32 
אינץ במצב טוב במחיר 250 

_____________________________________________)34-35ח(ש' פלא': 055-9178123

 מחשב נייד אסוס מצב 
טוב 10.1 מעבד אטום עם 
אופיס 2010 ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7154435 

 מפזר חום לאמבטיה 
_____________________________________________)34-35ח(ולבית 25 ש"ח 054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 קנווד מעבד מזון 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 70 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח 054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 דיסקים חשמלי 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מכשירי כושר לבית 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 גק לרכב מקצועי 25 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש 054-4273857

 מגהץ קיטור מצוין 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש 054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי כחדש 
_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 מיכל מים חמים לשבת 
_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים אטמור 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מיקסר לסאונד 8 ערוצים 
ואפקטים ובלוטוס וכניסה 

למחשב חדש 500 ש"ח יהודה 
_____________________________________________)34-35ח(052-7667577

 טאבלט סילוור ליין 7 אינץ 
חדש + כיסוי מגן המשמש 
גם מעמד נוח ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7154435

 כבלים לסוכה לכל מטרה 
_____________________________________________)34-35ח(10-25 ש"ח 053-3155415

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 90 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 מחשב נייח כולל עבכר 
מקלדת כבלים וכו 450 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)34-35ח(350 ש"ח 053-3155415

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מגהץ אדים )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מכונת גילוח נטענת 
פנסוניק 3 ראשים 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מקדחה חשמלית 150 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4273857

 מקרר גדול אמקור 400 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מלחם מקצועי 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מגהץ כחדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

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

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

 במגדלי המלכים! שבת 
נחמו מחמישי עד ראשון - 

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

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

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

מרוהט + מעלית, עד 6 
_____________________________________________)34-35ש(נפשות 050-6241690

 מתחם הארחה בצפת, 
9 חדרים, בריכה יהודה 

_____________________________________________)34-37ל(054-8971034

מכירת רכבים

 B4 למכירה! סובארו 
2006, 335,000 ק"מ, 

ללא טסט, שמורה, 
משופרת ומטופלת, רק 

ב- 6,000 ש"ח
054-9758435)34-37(_____________________________________________

 B4 למכירה! סובארו 
2006, 335,000 ק"מ, 

ללא טסט, שמורה, 
משופרת ומטופלת, רק 

ב- 6,000 ש"ח
054-9758435)34-37(_____________________________________________

סובארו

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

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

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

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

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

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)34-35ח(ילדים 050-6651365

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)34-35ח(052-3595314

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

_____________________________________________)34-35ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)34-35ח(בתחום 052-7396092

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

 דרושות אופניים איכותיות 
בזול לאברך לנסיעה לכולל 

_____________________________________________)34-35ח(077-5013014 בני ברק

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
במצב טוב במחיר מוזל

_____________________________________________)34-35ח(055-9178123

 ixus 185 מצלמת קנון 
תקינה יד 2 ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7154435
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ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 

ספה 3 מושבים, אפשרות 
לכל מוצר בנפרד, עור איטלקי, 

_____________________________________________)33-34ל(חדישים 052-4227714

תינוקות

כללי

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

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

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105
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 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל אפשר להשאיל 

בחנקין 3 דירה 6
_____________________________________________)28-29ח(054-8422105

 למכירה כחדש! אמבטיית 
תינוקות עם מעמד החתלה, 
נוחה ובטיחותית, רק ב- 250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7773526

 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

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 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

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

 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

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(280 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

 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

 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

 בלונים לסודה סטרים גדול 
מלא 70 ש"ח ריק 20 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-2786557 בפתח תקוה

 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

 סטנד לשתי גיטרות חדש 
באריזה 110 ש"ח יהודה

_____________________________________________)34-35ח(052-7667577

 שולחן משרדי בצורת ריש 
מתפרק ל- 2 חלקים במצב 

_____________________________________________)34-35ח(חדש 450 ש"ח 052-7603032

 ספה בד מוקה מצב מצוין 
3 מושבים ב- 350 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-4135002

 למכירה שולחן כתיבה 
לבן + כסא גלגלים וידיות 210 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 חדר שינה הורים מושלם 
כל רהיט רק ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7619852

 כורסא יחיד מעור צבע 
קרם לא נפתח רחבה 300 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 053-3155415

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(280 ש"ח 054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 2 שידות למיטה תוצרת 
איטליה )בני ברק( 300 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 שולחן לסלון 75*72*150 
)ניתן להארכה בעוד 100 

ס"מ( )בני ברק( 400 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 סוכה תוצרת גדנסקי 
3.1*2.1 )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 ארונית לנעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לים מבוגר + 
ילד )בני ברק( 90 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 כל סוגי פלורוסנטים 20 
ש"ח לסוכה ולבית

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 נברשות 50 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כסאות משרד 100 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מנורות 34V ב- 3 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 נברשות וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4273857

 מנורה עם זרוע 40 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש 054-4273857

 כיסאות לבית ולחצר 15 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4273857

 ארונית מעץ עם זכוכית 
_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח 054-4273857

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר חזק 
במיוחד 400 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(054-5656194

 למכירה עמודון ספרים 
מהודר 2 דלתות זכוכית 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה מדפי פלסטיק 
עבים כתר 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(054-5656194

 למכירה כוורת חזקה צבע 
חום בהיר מדפים עבים במיוחד 
_____________________________________________)34-35ח(210 ש"ח בלבד 054-5656194

 ארון לנעלים 4 מגירות 
צבע חום רק 200 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 ספה בד מוקה מצב מצוין 
3 מושבים ב- 350 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4135002

 סימילאק שלב 1 שנקנה 
בטעות ב- 60 ש"ח באיזור 

_____________________________________________)34-35ח(סוקולוב 054-8466342

 משאבת חלב ידנית 
כחדשה חברת טומי טופ ב- 

_____________________________________________)34-35ח(80 ש"ח 050-4135002

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)34-35ח(130 ש"ח 050-4135002

 למכירה עגלת אמבטיה + 
טיולון איכותית צבע ירוק זוהר 
 chipoculu שחור ציפוצולו +

ב- 450 ש"ח בלבד איכותי 
_____________________________________________)34-35ח(כולל צמיגי אויר 052-5737813

 למכירה עגלת טיולון ציקו 
CHICO שחורה איכותית 
כולל גג צל מלא 240 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-5737813

 מגן למיטת תינוק או 
מיטת מעבר 25 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)34-35ח(400 ש"ח 054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(400 ש"ח 054-7216671

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(220 ש"ח 054-7216671

 מיטת מעבר במצב יוצא 
מן הכלל )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 עגלת טרמפ לעגלת 
תינוק 150 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 למכירה לול עץ מתקפל 
_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח 054-5656194

 עגלה משולבת + 
טרמפולינה + כסא בטיחות + 

פעלולון 200 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 לול גדול מעץ + שטיח 
למשחקים רק 190 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 50 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

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב- 240 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-6850138

 נגן Q3 חדש באריזה + 
קבלה + מגן ספר + אוזניות 

_____________________________________________)34-35ח(ומטען 399 053-3135838

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי שניהם ב- 20 

_____________________________________________)34-35ח(שקל 054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופניים 

חשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)34-35ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)34-35ח(054-3177932

 גלגל 14 קידמי 10 שקל 
אחורי 20 שקל גלגל 16 אינץ 
_____________________________________________)34-35ח(אחורי 20 שקל 054-3177932

 סקייטבורד 20 שקל אופני 
ילדים 30-40 שקל

_____________________________________________)34-35ח(054-3177932

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)34-35ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בירושלים 054-8415306

 נגן עם מצלמה 
ואפליקציות ורשת וכניסה 

_____________________________________________)34-35ח(לסים 350 ש"ח 053-4313396

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

 למכירה דלת מברזל 
)שער( לכל מטרה + משקוף 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 054-2819921

 למכירה אופני הרים 
מיוחדות הכל אלומיניום 480 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-2819921

 ברה"ע למכירה תיק 
מזוודה שחור מידות 15*35*55 

_____________________________________________)34-35ח(ב- 50 ש"ח 050-6850138

 שולחן עם 4 כסאות 
מתקפלים לתיק מזוודה 250 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 053-3169314

 2 מזרונים קפיצים 
190*80*15 100 ש"ח כל 

_____________________________________________)34-35ח(אחד 053-3169314

 גגון אלומיניום 150*120 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח 053-3169314

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(053-3187276

 2 תרנגולים לבנים מסוג 
ברמה ב' 80 ש"ח לאחד 

וברווזה לבנה מטילה האכלת 
_____________________________________________)34-35ח(יד ב- 60 ש"ח 052-7175927

 דיסק שמע ל"ג בעומר 
במירון-ווברמן 8 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)34-35ח(052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)34-35ח(בבני ברק

 בושם לוליטה למפיקה 
כמעט חדש 160 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-7157077

 בושם ארין 100 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-7157077

 משקפי שמש ג'ימי צו' 
חדשות 500 ש"ח + 300 תווי 

_____________________________________________)34-35ח(קניה 052-7157077

 מגזיני זמן ישנים 14 
מגזינים במחיר של 50 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בבני ברק 052-7130655

 כלוב לארנבת + מתקן 
מים ב- 70 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-8471038

 אהיל לבן דמוי תחרה 
לתליה מהתקרה 40 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בב"ב 052-7600336

 שמלת חתונה שחור 
זהב מידה 14 150 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)34-35ח(052-7600336

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 כרית נוחות למיטה 
עמינח כמעט חדשה גודל 

60*60 בב"ב 80 ש"ח במקום 
_____________________________________________)34-35ח(180 ש"ח 052-7600336

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(למדף בב"ב 052-7600336

 נעלי sas כחדשות 
בקופסא מידה 8W דגם 

שרוכים קלאסי 490 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(058-3233170

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)34-35ח(058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(058-3233170

 מערכת רצפתי 2 רמקולים 
+ מגבר + באס 450 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7603032

 ילקוט טרולי )+עגלה( של 
מודן חדש באריזה לבת 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-4191219

 תוכי גדול מסוג דררה 
האכלת יד לשעבר רק 100 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483305 

 תוכי קוקטייל מאולף 
ברמה בצבע פנינה מב"ב 350 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483305

 תוכי מאולף מסוג קואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה 390 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483305

 מייק אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)34-35ח(45 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
שחור לבן כריכה קשה 15 ב- 

_____________________________________________)34-35ח(75 ש"ח 050-4135002

 תרנגולים פרגיות 3 ב- 75 
_____________________________________________)34-35ח(050-4135002

 למכירה תכולת בית כולל 
עגלת שוק קומודה טיולון 

מזוודות פקס שידה מדפסת 
מפזר חום + מכשיר אדים + 
מסך מחשב + פינת אוכל + 

מגהץ אדים 90 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 למכירה מגבעת פנתר 
מצב מעולה 150 ש"ח + 

מעבד מזון איכותי 280 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-5737813

 פוך גדול לבחור ישיבה 90 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח מצב חדש 053-3155415

 ספר קורות הדורות לכיתה 
_____________________________________________)34-35ח(ח 30 ש"ח 053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL צבע שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 קסדה לאופניים חשמלי 
מידה XL צבע שחור 30 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 עיתוני קומיקס חברים 
אביבים יתד ילדים הכל ב- 40 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 053-3155415

 כיסוי חדש לספה מושב 
_____________________________________________)34-35ח(אחד 35 ש"ח 053-3155415

 לת"ת/לספריה ספרי 
קריאה סיפורי צדיקים 7 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(כל אחד 053-3155415

 מסננת נרוסטה גדולה 25 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 053-3155415

 שמיכת קטיפה לבת 25 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 053-3155415

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(70 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-37(לחולצה 058-3206802

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
עם תומך )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 וילון לבן משי כחדש נפתח 
לעוד 4.5 מ"ר ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7773526

 כיסא לרכב במצב חדש 
במחיר מציאה 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-8494774

 ספה לשינה, נפתחת 
אוטומטי, לעוד מיטה, חברת 

עמינח, חדישה, בהזדמנות 
_____________________________________________)33-34ל(052-4227714

 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

 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

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 ארון סנדוויץ 4 דלתות 
כחדש ב- 700 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7773526

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 מציאה שולחן סלון עם 3 
מגירות מעץ מלא ונגה 100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-4514210

 ספרי לימוד- ביה"ס 
יסודי רמת אהרן וסמינר 
בית יעקב, בחצי מחיר 

054-8527470)34-37(_____________________________________________

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-8490548

 למכירה 3 קסדות 
אכותיות לאופניים קורקינט 30 

_____________________________________________)34-35ח(שקל כ"א 054-5783743

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

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-4129179
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דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

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

_____________________________________________)20-43ש(052-7623142

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

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

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

7,000

 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

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

053-3109811

תנאים מעולים 
הסעות מירושלים 

למעון בטלזסטון
דרושות מטפלות
לכיתת בוגרים 

 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

 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

 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

 לאגודה למען הזקן 
דרושות: מפעילה במוזיקה 

)מנגנת(, מפעילות חוגים 
)אומנות, מחשבים(

office@aguda-zaken.com)33-34(_____________________________________________

 למכירה בירושלים תיק 
קיפלינג מקורי יפה ושמור 60 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 058-3206168

 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

 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

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד בתחום/לפי שעה
_____________________________________________)34-35ח(050-6651365

 מזכירה/מנהלת מכירות 
למשרד תיווך בבני ברק, קו"ח 

 yshoov@gmail.com :ל
_____________________________________________)34-34(לפקס 03-800-7050

 דרוש סוכן למשרד תיווך 
בבני ברק, קו"ח ל:

yshoov@gmail.com
_____________________________________________)34-34(לפקס 03-800-7050

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

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

 לארגון תורה וחסד בית 
הלל דרושים מתנדב ומתנדבת 
לעבודה משרדית, טל' בשעות 

הבוקר: 054-3452017 או 
beithillel2@gmail.com :34-34(במייל(_____________________________________________

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
דרושים מתרימים, בבני ברק 

וירושלים, לער"ה ועיו"כ, 
בדוכנים, בתי עלמין, ומקוואות, 

תנאים טובים 052-7124416 
_____________________________________________)34-37(בערב

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מיכפל, וורד 
ml2460@partner.net.il)34-35ל(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למשרד 
רו"ח בבני ברק, מ- -09:00

16:00, קו"ח לפקס:
03-570-6330

shpila@netvision.net.il)34-35ל(_____________________________________________

 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

 4 סטנדים לרמקולים 
ולמיקרופונים משומשים במצב 
טוב בחצי מחיר 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)33-34ח(054-3132330 דביר

 למסירה סירים ומחבתות 
חברות טובות במצב טוב 

_____________________________________________)33-34ח(052-7773526

 גלשן בוגי לים )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(50 ש"ח 054-7216671

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

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(050-4176661

 בבני ברק גיפ ממונע חדש 
לילדים עם נגרר 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8457681

 מחברים לאינסטלציה 
_____________________________________________)34-35ח(10-50 ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לגינה 20 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 וסט לבלוני גז 60 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 סט תורה מפורשה תאג' 
_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח חדש 054-4273857

 שק שינה חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 בתי תפילין גסה 350 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4273857

 מזוזות 100 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 תפילין פשוטות בהמה 
_____________________________________________)34-35ח(דקה 150 ש"ח 054-4273857

 מגבעת לנערים כחדשה 
_____________________________________________)34-35ח(50 ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 100 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 כלי בית סירים מחבתות 
_____________________________________________)34-35ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 מפתח ובוקסות לרכב 
_____________________________________________)34-35ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4273857

 מוט כושר מתח 20 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש 054-4273857

 מתקן לתליית מסך חדש 
_____________________________________________)34-35ח(30 ש"ח גמיש 054-4273857

 דיסק 5 לברזל 250 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 סולמות 50 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 כלי עבודה לבנין 10-20 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4273857

 מזמרה 20 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מנשא לאופנים לרכב 150 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח כחדש 054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 תפילין מהודרות 500 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מיכל ריסוס קטן 30 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש 054-4273857

 בבני ברק אופנוע ממנוע 
חדש לילדים עד גיל 11 500 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-8457681

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 220 ש"ח 054-7216671

 רולר בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 מנהל חשבונות סוג 3 
+ נסיון, ידע, ואחריות בלבד, 

למחלקת גביה, עבודה במגדלי 
בסר בני ברק קו"ח ל-

rdm@rdm.co.il פקס: 
03-633-8889)34-35(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן ילדים 
צמחוני במרכז ת"א, למשרה 
מלאה )לא דתי(, גילאים 0-3 

_____________________________________________)34-35(שנים 054-7915398

 לרשת גנים בפתח 
תקווה דרושה גננת + 

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

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

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)34-35ח(052-3595314

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
בטיפול במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

 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

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

 דרושה גננת לפעמים 
בשבוע, עם אופציה 
ליותר בהמשך, בגן 

מרכז העיר פתח תקווה 
_____________________________________________)34-35(לפרטים 054-8121234

 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
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