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מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מערכת 'קו עיתונות' מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל חג סוכות שמח

"תקציבי עולם 
התורה לא ייפגעו"

שר המשפטים מגלה את ספקותיו לגבי הישרדות הממשלה והשותפות עם עבאס, מסביר 
מדוע לא הייתה ברירה אחרת, מספר על השיחות המקדימות עם הנציגים החרדים והסיכוי 
שיצטרפו לבסוף לקואליציה ומשוכנע – תקווה חדשה תתחזק בכנסת הבאה  וגם: מדוע 

נחלץ להגן על תקציבי עולם התורה וקצבאות הילדים? האם ההתנהלות בקורונה מפלה את 
הציבור החרדי? על מה הוא מצטער בשנה החולפת? האם יש סיכוי שנראה כאן שופט עליון 

חרדי? ואיזה חוק יסוד צפוי לעבור במושב הקרוב של הכנסת?  | אבי גרינצייג, מוסף חג

שר המשפטים גדעון סער מבטיח בראיון חג מיוחד ל'קו עיתונות':

בהלוויה רווית תוגה הובאו 
למנוחת עולמים שרידי 
עצמות קדושי גטו ורשה

כחודש לאחר שנתגלו במהלך עבודות בפיקוח הרה"ר לורשה ברחוב 
מילה על חורבות גטו ורשה העביר התובע הכללי את העצמות לידי 
רבה של פולין חבר הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' הרב 

מרדכי יוסף שודריך; 'זכות גדולה היא לנו להביא לקבר ישראל קרבנות 
קדושים שנרצחו עקדה"ש במיוחד בערב יום הגדול והנורא' | עמ' 14

78 שנים לאחר שהגטו הופצץ נתגלו עצמות יהודים במרתף

מצורף 
מוסף חג

המשטרה חוקרת: מי תקף 
את ח"כ מאיר פרוש?

רוכב אופנוע הגיע סמוך למקום מגוריו של ח"כ מאיר פרוש, 
תקף אותו וניסה לגזוז את זקנו  אבטחה הוצמדה לח"כ פרוש 

  במשטרה מבטיחים לתפוס את התוקפים  ע"י משמר הכנסת
גל גינויים במערכת הפוליטית | עמ' 12

בעקבות העתירה לבג"צ 
ובעקבות פניית ח"כ משה ארבל:

המשנה ליועמ"ש 
משנה את 

הקריטריונים לסבסוד 
מעונות היום

עורכי הדין שמואל מקלב, 
אוריאל שטרן ויונתן פלדמן 

אומרים: "אנו מברכים 
על כך שהמדינה הודתה 
בטעותה בכך שהפלתה, 

הלכה למעשה, את הציבור 
החרדי מלקבל הטבות 
באופן שוויוני" | עמ' 12

שני רוכבי אופנוע תקפו את ח"כ מאיר פרוש וניסו לגזוז את זקנו 
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אוהבים לטפס?

welcome to theexperienceexperience

  קעמפים  ימי הולדת  אירועים  חוגים
סדנאות  ימי כיף  קורסים  קבוצות

המדהים 

בואו 
לקיר טיפוס

בירושלים

בואו אלינו 

קירות טיפוס בהובלה    
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית    

קירות בולדר 
מתחם כוח וכושר



בשם  ה'  נעשה ונצליח

תמיד תצאו בזול.
 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

במחירי יש חסד 
שמחת חג

יש חסד מזמינה אתכם להרבות בשמחת חג
 עם מגוון ענק, בכשרויות מהודרות, וש... 

תמיד תצאו בזול!

בסניפי "יש חסד" אתרוגים, לולבים והדסים מהודריםשוק ארבעת המינים



רוצים קיר טיפוס

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

חישבו על חלום, בכל מקום ואנחנו נגשים אותו עבורכם!

משלכם?
  מתנסים  מוסדות  חצרות  בתים 

  גני ילדים  רשויות  פארקים  עיריות
בתי ספר  גני שעשועים

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

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

חברתנו מייבאת את 
מיטב מותגי הציוד 
המקצועי לטיפוס, 

לבטיחות, לתעשיה 
וגלישה 

פרוייקטים לדוגמא



פותחים שנה 
בפיצה גולדה!

פסטהמלאווח פיצה לחם שום/זעתר

פתוח בחוה"מ סוכות!
רח' ז'בוטינסקי 178, ב"ב

להזמנות: 052-2113684

מגש פיצה
השני ב-

השני ב- השני ב- השני ב- השני ב-
זיוה

פיצה ללא גלוטן 
חדש! חדש!השני ב-

ח
ט.ל.

ממוצאי המבצעים
21.9 לזמן חג סוכות 

מוגבל
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מאת: מנדי קליין 

ברק  בני  עיריית  של  מהפכנית  ביוזמה  תורה:  תצא  ברק  מבני 
בראשות ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין, הציב אגף התברואה 
בפיזור  העיר  רחבי  בכל  ייעודיים  שמיטה’  ‘פח  מתקני  עשרות 
ייעודיים לקליטת שיירי שימוש בייתי של  נרחב בשכונות, פחים 
בהתאם  ייעודי  באופן  ויפונו  בקדושה  שיישמרו  וירקות,  פירות 
להוראות רבני העיר שליט"א, באמירה ערכית והלכתית של עיר 

התורה – על שמירת קדושת שביעית מכל משמר.
על המערך הגדול שהוחל בהוראת רה"ע מיד עם כניסתה של 

ויימשך במשך כל שנת השמיטה, הופקד מנהל אגף  שנת השבע 
התברואה נתי נחום, כאשר צוות האגף מציב בפריסת שיא עשרות 
נקודות ייעודיות בהן הוצבו הפחים המיוחדים שיטופלו בתכנית 
מיוחדת על ידי צוותי האגף, בפינוי מיוחד תוך שמירה על קדושת 

פירות שביעית.
זצוק"ל  איש  החזון  מרן  עירו של  ברק  מבני  היוצאת  הבשורה 
ממש  של  בשורה  מהווה  האחרון,  בדור  השביעית  ייסודי  מנחיל 
על  העירייה  נוטל  לראשונה  כאשר  כולה.  ישראל  ערי  לכל 
תושבי  לרבבות  ומסייעת  שביעית  בפירות  הטיפול  את  כתפיה 
וירוקת הקדושים  ומניעת ביזוי פירות  העיר בשמירה על ההלכה 
להנחיות  בהתאם  נעשה  כולו  הטיפול  כאשר  שביעית,  בקדושת 

המארי דאתרא שליט"א.
ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין אמר כי “בני ברק נרגשת 
על זכייתה להיות חלוצה בתחום הלכתי חשוב זה, כאשר במאמץ 
עירוני כולל שיימשך בס"ד במשך כל שנת השמיטה, ייזכו תושבי 
העיר לשמור על מצוות השביעית וסגולתה המיוחדת, ומבני ברק 
יוצאת מאז היווסדה ועד היום – תורת השביעית ואהבת מצוותיה".

נקודות  רשימת  את  ברק  בני  עיריית  מפרסמת  אלו  בימים 
ההצבה של פחי השמיטה המיוחדים, כאשר בכל אחת מהנקודות 
הוצב המתקן המיוחד הנושא שילוט ייעודי המציין את השימוש 
ייפעל  הגדול  המערך  שביעית.  פירות  תוצרת  לאיסוף  הבלעדי: 

בס"ד עד חודשי החורף תשפ"ג – מועד ביעור פירות שביעית. 

מאת: מנדי קליין

קורונה?  נגד  החיסון  מהשפעות  וחוששים  מאלרגיות  סובלים 
כי  נמצא  שיבא,  הרפואי  במרכז  שנערך  ייחודי  מחקר  במסגרת 
למרות הדיווחים על שכיחות גבוהה מהצפוי של תגובות אלרגיות 
לאנשים  גם  בטוח  הוא  אחרים,  לחיסונים  בהשוואה  זה  לחיסון 
הרפואי  העת  בכתב  פורסם  המחקר  קשות.   מאלרגיות  הסובלים 

  .JAMA
ננסי אגמון-לוין, מנהלת היחידה לאימונולוגיה קלינית,  פרופ' 
המחקר,  ומובילת  שיבא  הרפואי  במרכז  ואלרגיה  אנגיואדמה 
קשות  באלרגיות  ללקות  מסיכון  הסובלים  את  גם  כי  מוסיפה 
בעקבות החיסון אפשר לחסן בביטחה – ובתנאי שהחיסון יתבצע 

תחת השגחה רפואית. 
"החיסונים נגד נגיף הקורונה, ובפרט החיסון של חברת פייזר 
ראשונים  דיווחים  אך  מאוד,  יעילים  נמwצאו   ,BNT162b2
הצביעו על שכיחות גבוהה מהצפוי של תגובות אלרגיות לחיסון", 
מסבירה פרופ' אגמון-לוין ומוסיפה כי דיווחים אלה עוררו חשש 

בקרב בעלי היסטוריה של תגובות אלרגיות משמעותיות וגם בקרב 
הצוותים הרפואיים שחששו לחסנם. 

לאור זאת, הושק במרכז הרפואי שיבא פרויקט ייחודי שמטרתו 
לאפשר לכלל המטופלים, ובהם גם בעלי היסטוריה של אלרגיה 
קשה ומשמעותית, להתחסן נגד קורונה במסגרת מחקר ותוך כדי 

ניהול מעקב אחר תופעות של רגישות יתר לחיסון. 
ובמסגרתו   2021 פברואר  עד   2020 בדצמבר  נערך   המחקר 

בוצעו הערכה ומיון של  8,102 מטופלים עם רקע אלרגי שפנו 
זיהומיות  ידי היחידה למחלות  ל"מוקד-קורונה"  שהופעל על 

והיחידה למניעה ובקרת זיהומים בשיבא. 
היחידה  צוות  ידי  על  שפותחו  ושאלון  אלגוריתם  באמצעות 
כבעלי  למוקד  מהפונים   7,163 הוגדרו  ואימונולוגיה,  לאלרגיה 
האוכלוסייה.  לכלל  בדומה  לחיסון  והופנו  נמוך  אלרגי   סיכון 
הנחיית  פי  על  חיסון"  "מנועי  הוגדרו  נוספים  מטופלים  חמישה 

משרד הבריאות.  
אלרגי  סיכון  כבעלי  הוגדרו  ונשים,  גברים   429 הפונים,  שאר 
גבוה והונחו להתחסן תחת השגחה של צוות היחידה לאימונולוגיה 
זו כללה מטופלים שלקו  ואלרגיה במרכז הרפואי שיבא. קבוצה 

או  לחיסון  חיים(  מסכנת  )אלרגיה  אנפילקטיות  בתגובות  בעבר 
תרופות בהזרקה או כאלה שלקו באלרגיות קשות מרובות בעבר 

והומלץ להם על ידי הרופא המטפל להימנע מחיסון. 
אלרגי  בסיכון  מתחסנים   429 מתוך  כי  עלה  המחקר  מממצאי 
חולים   9 תגובה;  או  בעיה  כל  ללא  חוסנו   )97.9%(   420 גבוה, 
או  עורית  תפרחת  דוגמת  קלות  אלרגיות  תגובות  פיתחו  בלבד 
שיעול וטופלו על ידי הצוות הרפואי במקום ו-3 מטופלים )0.7%( 
בלבד פיתחו תגובות אנפילקטיות, שחייבו טיפול באדרנלין.  כל 

המחוסנים שוחררו לביתם באותו יום. 
לדברי פרופ' אגמון-לוין, "הרוב המכריע של המטופלים בעל 
הסיכון האלרגי הגבוה קיבלו גם את מנת החיסון השנייה של פייזר 
ובדומה למנה הראשונה -  98.2%  מהם לא פיתחו תגובה אלרגית. 
1.8% בלבד פיתחו תגובות אלרגיות קלות וטופלו במקום על ידי 

צוות היחידה לאימונולוגיה ואלרגיה". 
שהחיסון  היא  מהמחקר  שעולה  "המסקנה  אגמון-לוין:  פרופ' 
מאלרגיות  הסובלים  אנשים  עבור  בטוח  פייזר  של  קורונה  נגד 
קלות, ובהחלט בטוח גם עבור הנמצאים בסיכון אלרגי מוגבר – 

ובתנאי שיתחסנו תחת השגחה רפואית".

עיריית בני ברק הציבה עשרות ‘פחי שמיטה’ 
ייעודיים ברחבי העיר למשך כל שנת השמיטה 

לשמירה על קדושת פירות שביעית

החיסון נגד קורונה בטוח גם לאנשים 
הסובלים מאלרגיות קשות

ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין: “בני ברק נרגשת על זכייתה להיות חלוצה בתחום הלכתי חשוב זה, כאשר במאמץ עירוני כולל שיימשך בס"ד במשך כל שנת השמיטה, 
ייזכו תושבי העיר לשמור על מצוות השביעית וסגולתה המיוחדת, ומבני ברק יוצאת מאז היווסדה ועד היום – תורת השביעית ואהבת מצוותיה"

פרופ' ננסי אגמון-לוין, מנהלת היחידה לאימונולוגיה קלינית, אנגיואדמה ואלרגיה במרכז הרפואי שיבא: "גם קבוצות בסיכון ללקות באלרגיות 
קשות יכולות להתחסן - ובתנאי שיחוסנו תחת השגחה רפואית"
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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
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שלומית ַיאְּבִני סוכה

 זו הבטחה: בתוך שנה בלבד 
תסיימו תנ"ך וש"ס משניות!

מאת: מנדי קליין 

האחרונות  בשנים  פועל  לאחים'  'יד  ארגון 
במדינות  המתגוררים  יהודים  בקרב  במרץ 
ערביות ויהודים דוברי ערבית בעולם כולו, לצד 
הנולדו  פליטים  במחנות  ערבית  דוברי  יהודים 
לאמא יהודייה ושואפים לחזור לזהותם ולעמם. 
'יד לאחים' מספק להם מידע יהודי ועזרה דתית 
בטלפון  תורה  שיעורי  כולל  שונים,  מסוגים 

ומשלוחי פריטי קודש לחגים, ועוד.
הקשר הגובר והולך עם יהודים דוברי ערבית, 
העלה את הביקוש למידע יהודי בשפה הערבית, 
ב'יד  סוגים.  במגוון  הלכתית  הדרכה  כולל 
שיתוף  יצרו  הם  הכפפה:  את  הרימו  לאחים' 
עשרות  שהפיק  יהדותון'  'ערוץ  עם  פעולה 
סרטוני הסברה יהודיים שתורגמו במגוון שפות, 

גייסו שחקנים דוברי ערבית ויצרו דיבוב בערבית 
לסרטון הראשון בסדרה – "איך בונים סוכה?".

באמצעות  בהפצה  החלו  לאחים'  ב'יד 
האינטרנט. הסרטון צפוי להגיע להמוני יהודים 
וינגיש  ערבית,  דוברת  אוכלוסייה  בקרב  החיים 
עבורם את ההלכות הנדרשות לחגי ישראל ועוד. 
יהודיים  הסברה  סרטוני  עשרות  עוד  "באופק 
בערבית", מבטיחים ב'יד לאחים'. "מרגש אותנו 
בכל פעם מחדש לגלות את הצימאון העז שקיים 
שלא  ממקומות  אלינו  הפונים  יהודים,  בקרב 

שיערנו בדמיוננו".
אחראי  אמיר  לנו  מספר  כעת",  "ממש 
המבצעים ביד לאחים, "מועברים עשרות סטים 
עירק  כמו  שונות  למדינות  המינים  ארבעת  של 
וסוריה לצד מעבר של ארבעה מינים לשועפט". 

לא מוותרים על אף יהודי – כבר אמרנו?

מאת: יחיאל חן

יהודים  אלפי  עשרות  רשמי:  כבר  זה  עכשיו 
מסיימים שנה אחר שנה את כל ש"ס המשניות 
ובתחושת  נדירה, בהבנה מלאה  עתים  בקביעת 
ממש  נמצאים  יהודים  אלפי  עמוקה.  סיפוק 
עכשיו בעיצומו של מסלול סיום כל כ"ד ספרי 
התורה, נביאים וכתובים בעד חודשים ספורים, 
הם  איך  נוסף.  רוחני  יעד  מציינים  כשהם 
גדול  הכי  התורני  המיזם  ולמה  זה?  את  עושים 
אתכם  גם  לסחוף  עומד  האחרונות  השנים  של 
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העמלים לפרנסתם ואף תלמידי חכמים גדולים 
מחולק  יומי  הספק  לימוד:  של  חדש  עולם 
שלא  מתומצת  פירוש  עם  משניות  בחוכמה, 
עוצר את העיון השוטף ופורמט שמבטיח ללוות 
את הלומד עד הסיום המיוחל, בתוך שנה בלבד 

- בבהירות, בקלות ובנוחות.
ואז, אחרי שהזריח אור באינספור בתים, כתב 
ליום'.  'דף  ממלכת  של  הימים  בדברי  חדש  דף 
לפני מספר חודשים התבשר שדה הספר התורני 
המבואר  תנ"ך  של  הדפוס  ממכבש  יציאתו  על 

'דף ליום'. מכון 'מאור חיים' עשה את זה שוב, 
יותר  עוד  כביר  יותר,  עוד  שאפתני  יעד  עם 
ונחשוני עוד יותר: סיום כל התנ"ך בשנה אחת 

בלבד!
מבוסס  הפסוקים  במילות  המשולב  הביאור 
בעיקרו על פירושי רש"י והמצודות, ועל גדולי 
של  שפירושו  מקום  בכל  האחרים  המפרשים 
רבן של ישראל חסר. במכון 'מאור חיים' עמלו 
לשמור על נוסח קצר ככל האפשר, ועם זאת כזה 
ברור  הלומד  את  ומותיר  היריעה  את  שמרחיב 
מתמיד - והתוצאה המרהיבה מכונסת באותיות 
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להיראות אחרת לגמרי: לימוד יומי קבוע ובלתי 
'סיום'  וסעודת  אמיתי  רוחני  עונג  מתפשר, 
מרגשת בשלהי השנה. "בסייעתא דשמיא ספרי 
'דף ליום' מוכיחים שהכול אפשרי", קובע הרב 
חדשה  לדרך  היוצאים  לכל  מאחל  "אני  כהן. 
הצלחה מרובה במשימה. החיים שלכם הולכים 

להשתנות".
מתחילים בתשפ"ב, מסיימים בתשפ"ב!

להשיג  החיים.  אור  ספרי  רשת  הפצה: 
הבית  באתר  החיים,  אור  ספרי  סניפי  בעשרות 

ובחנויות הספרים המובחרות.

הפקה ייחודית של 'יד לאחים' לקראת חג-הסוכות: סרטון מדובב בשפה ערבית המדריך 
כיצד לבנות סוכה • הצימאון שהעיד על הביקוש, והשחקנים דוברי הערבית שהוכנסו 

לאולפני ההקלטה • פטיש ומסמר משועפט ועד עירק

תנ"ך המבואר 'דף ליום' ומשניות המבוארות 'דף ליום' מיוזמתו של הרה"ג רבי ישראל מאיר 
כהן שליט"א, מאפשרים לקבוע לימוד יומי בהיר ולהגיע ליעד הסיום בתוך 12 חודשים

הקבלות הטובות של תשפ"ב כבר כאן:
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ספרא אמר, ספרא יודע.

ה'קבלות' של אלול

מחזיקות לשנה 

שלמה! 

דף ליום, כל יום:

בפרוס השנה החדשה תקבלו הזדמנות להעפיל לפסגות חדשות:
עם ספרי תנ"ך מבואר 'דף ליום' ומשניות מבוארות 'דף ליום',
בחלוקה ללימוד יומי למשך שנה, קנייני הנצח קרובים מתמיד

ביאור משולב בהיר | 10 דקות לימוד ביום | סיום בתוך שנה

המיזם מבית 'מכון מאור חיים' בראשות הרב ישראל מאיר כהן מחבר ויוזם הרעיון "משניות דף ליום"

מתחילים ללמוד בתשרי
ועורכים סיום כבר בתשפ"ב!

חגיגות העשור

אלעד: רבי  יהודה הנשיא 94, אשדוד: רבי יהודה הנשיא 8, רבי אליעזר בן הורקנוס 8, בית-שמש: רבי יהודה הנשיא 6, נחל ניצנים 3, ביתר:  הר"ן 9,  בני ברק: 
נחמיה 28, הרב כהנמן 62, הרב שך 8 )איצקוביץ׳( רבי עקיבא 68, אהרונוביץ 12, רבי עקיבא 152, חיפה: מיכאל 27, ירושלים: שאולזון 49 )הר נוף(, חבקוק 2 )מאה 

שערים(, שמגר 21,  הפסגה  45 )בית וגן(, חדש! בר  אילן  4,  מודיעין עילית: שד' יחזקאל 2 ברכפלד,  חפץ חיים 7 קרית ספר, נתיבות: הרמב"ם 1, פתח תקווה: רוטשילד 75

להזמנות באתר: להזמנות מסחריות: 0527686318
 sifreiorhachaim.co.il

אלעד רבי  יהודה הנשיא 94 • אשדוד רבי יהודה הנשיא 8, רבי אליעזר בן הורקנוס 8 • בית-שמש רבי יהודה הנשיא 6, נחל ניצנים 3 
ביתר  הר"ן 9  • בני ברק  נחמיה 28, הרב כהנמן 62, הרב שך 8 )איצקוביץ׳( רבי עקיבא 68, אהרונוביץ 12, רבי עקיבא 152 • חיפה מיכאל 
27 • ירושלים שאולזון 49 )הר נוף(, חבקוק 2 )מאה שערים(  חדש! ירמיהו 13 פינת שמגר  הפסגה  45 )בית וגן(, בר  אילן  4 • מודיעין 

עילית שד' יחזקאל 2 ברכפלד,  חפץ חיים 7 קרית ספר • נתיבות: הרמב"ם 1 • פתח תקווה: רוטשילד 75 • נתניה לילינבלום פינת הס 18

להשיג בכל חנויות הספרים המובחרות | הפצה ראשית ספרי אור החיים | להזמנות מסחריות: 0527686318

 התנ"ך והמשניות מחולקים לפי דף ליום

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה | קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

072-259-2845 לפרטים 
והרשמה:

חינוך וחברה
נוער בסיכון / שילוב והכלה 

אנשים עם מוגבלות
לבעלות תעודת

מורה / גננת בכירה -
הכרה בלימודים קודמים

זה הזמן לצאת לדרך
ולללמוד לתואר אקדמי מתגמל

בתחום שאת אוהבת!

ראיית חשבון

פרסום ושיווק

 משאבי אנוש

מנהל עסקים 
עריכת דין

יעוץ משפטי, פלילי, 

תאגידים ועוד

משפטים

מלגות גבוהות 
לזכאיות

הלימודים 
משולבים בזום

סיוע בהשמה 
במקומות עבודה

ֶּדֶרְך
ְצֵלָחה

*ברכה למי שיוצא לדרכו



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

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

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם

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

הגיע הזמן להירגע

ארוחת בוקר

טרקטור רכבת

בריכה
מתחם בולדר

פאנטופיה

מתחם נינג'ה

חדרי אירוח 

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

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

*האירוח כולל ארוחת בוקר בלבד
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"נציגי מכבי שירותי בריאות הם "שליחי עמך בית ישראל"

מאת: יחיאל חן

מנהל השיווק למגזר החרדי ר' משה שלזינגר 
קיבל את ברכתם ועידודם של מרנן ורבנן ראשי 
של  הברוכה  פעילותם  לאור  שליט"א  הישיבות 
השדרה הניהולית החרדית ועשרות מתאמי קשרי 

קהילה בכל רחבי הארץ. 
ביתר  לפעול  ממשיכה  מכבי  זו,  בתקופה  גם 
הרחבה  הנגשה,  שירותים,  בהתאמת  שאת 
וחשיבה בלתי פוסקת. הקשר המיוחד של הנהלת 
ישיבות  ראשי  הוראה,  מורי  רבנים,  עם  מכבי 
מאבני  אחת  ספק  ללא  הוא  קהל  דעת  ומובילי 
היסוד להצלחתה ולשביעות הרצון הגבוהה של 

חבריה. 
למכבי נבחרת של עשרות מתאמים הפרוסים 
בכל רחבי הארץ שמהווים חוד החנית של מכבי 
האחרונה  ובתקופה  הנגיף  עם  בהתמודדות 
פוסקת  הבלתי  המסירות  את  הוכיחו  במיוחד, 
ובמאור  ותמיד בחיוך  למען החברים בכל שעה 
עם  משותפת  בעבודה  בהנגשה,  בסיוע,  פנים 
בכל  החברים  לכל  זמין  במענה  החסד  ארגוני 

שאלה. 
בשעות  עבודתם  את  מתחילים  "המתאמים 
הבוקר המוקדמות ועובדים לא פעם עד השעות 
שמחה  הרב  מסביר  הלילה",  של  הקטנות 
דירקטוריון  חבר  מכבי,  הנהלת  חבר  שטיצברג 
אסותא וחבר מועצת עיריית בני ברק. עם כניסתם 
לתפקיד עוברים מתאמי קשרי הקהילה הכשרה 
עוברים  הם  חודשים  לכמה  ואחת  מקצועית, 

סדנאות הכשרה במגוון נושאים וימי עיון לטובת 
שיפור השירות לכלל החברים.

וחבר  מציון  עזר  מנכ"ל  פרוינד  חיים  הרב 
הנהלת מכבי מציין כי מדובר בסך הכל בתגובה 
טבעית ומתבקשת. הרי אין חולק על כך שהקופה 
הגבוהה  ברמה  המיטבי,  השירות  את  המספקת 
ביותר ובאיכות הגבוהה ביותר, זו מכבי. "פשוט 
לצרכי  המצוין  השירות  את  והתאמנו  שדרגנו 
החברים" הוא אומר. "מתאמי קשרי הקהילה הם 
הרב  אותם  מגדיר  כך  הקופה",  של  החנית  חוד 
הראשונים  מזכות  רק  נהנים  לא  במכבי  פרוינד, 
במתאמים  רואים  שבמכבי  מהעובדה  גם  אלא 
הכרחית  שתרומתם  למערכת  חיוניים  עובדים 

ונחוצה. 
מצהירים  כך  להקשיב",  הוא  שצריך  "מה 
והרב  שטיצברג  הרב  מכבי  הנהלת  חברי 
להקשיב,  רק  לא  היא  החכמה  זאת,  עם  פרוינד. 
הוכיחו  במכבי  ולהפנים.  לקבל  בעיקר  אלא 
ליישם  בעיקר  אבל  בהקשבה,  אומנים  שהם 
הקשבה  אותה  מתוך  העולות  המסקנות  את 
ולהביאן לידי מעשה, ואת זה אנו רואים בכל יום 
מחדש ובכל אחד מאזורי הפעילות של הקופה. 
הניהולית  החרדית  השדרה  כי  מדגישים  במכבי 
ומתאמי קשרי הקהילה הם הגשר שנועד להיטיב 
הטוב  המקצועי  הרפואי  השירות  את  ולהתאים 
והם  החרדית  הקהילה  לצרכי  מכבי  של  ביותר 
עושים זאת בהצלחה רבה. וכהגדרתם של גדולי 
בית  עמך  שליחי  הם  הישיבות:  וראשי  ישראל 

ישראל.   

מכבי מובילה בשיעור הנאמנות הגבוה ביותר מבין קופות החולים • גם בצל הקורונה, מכבי ממשיכה להוביל עם השירותים המתקדמים ביותר והמותאמים אישית לקהילות השונות בכל רחבי 
הארץ • השדרה החרדית הניהולית ומתאמי קשרי הקהילה של מכבי פרושים בכל רחבי הארץ ועושים עבודת קודש במסירות, אכפתיות ורגישות • מכבי הייתה הראשונה לזהות את הצורך 

בהקמת מערך מתאמי קשרי קהילה שהוכיח את עצמו בייחוד בתקופה זו בה הם היו לעזר רב לחברים בהתמודדות עם הנגיף.

ראשי הישיבות למנהל השיווק למגזר החרדי ר' משה שלזינגר:

ועידת רפואה והלכה שהתקיימה בשנים קודמות במחוז הדרום

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב

עיריית פתח תקוה

בברכה
רמי גרינברג 

ראש העיר
מינהל שרותי קהילה054-6733156

היחידה לתרבות יהודית

עו"ד צביקה וישנגרד
ראש האגף

ראובן יוסופוב
ראש המועצה הדתית

הכניסה למחוסנים בלבד

בית הספר המרכזי 
לחזנות פ"ת
בניהולו של מאסטרו אלי יפה

חזנות לומדים בבירת החזנות

פתיחת שנת הלימודים כ"ח בתשרי תשפ"ב 4.10.2021

להרשמה: מנהל ביה"ס יצחק ראשי 050-7219916

צוות מורי האקדמיה לפיתוח קול:
אגנס מסיני ׀ אנה סקבינסקי ׀ דנה גלזר ׀ ד"ר יוסף ארידן ׀ נח בריגר

השנה תפתח 

כיתת בוגרים 

עם תוכנית 

לימודים מגוונת

H
טן

גר
וינ

ת 
גי

ח

מורי בית הספר:

מנחם בריסטובסקי ׀ יוסי שוורץ ׀ ישראל רנד ׀ יחזקאל קלאנג ׀ אברמי רוט

המועד האחרון להגשת החומר-יום חמישי, כ״ב בחשוון התשפ״ב, 28 באוקטובר 2021

מדינת ישראל | משרד החינוך| גף פרסי ישראל

יוענקו במוצאי יום העצמאות ה-74 למדינת ישראל
על הישגים למופת ומצוינות בתחומים הבאים: 

חקר הכימיה, חקר הפיזיקה
חקר מדעי החיים

מדעי החיים ומדעים מדויקים

חקר הפילוסופיה וחקר מדעי הדתות
חקר הבלשנות העברית והכללית 

חקר מדעי המזרח הקרוב

מדעי היהדות, הרוח והחברה

אמנות הבמה: תיאטרון, מחול 
זמר עברי, אמנות עממית 

תרבות ואמנות

יזמות וחדשנות טכנולוגית
מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה 

פרס על הישגים מיוחדים

הקריטריונים להגשת מועמדות
כל תושב/ת מדינת ישראל רשאי/ת להציע מועמד/ת. לא יציע אדם את עצמו.הפרס יוענק ליחידים, או במקרים חריגים לשותפי הישג, 

אך לא לתאגידים. הצעת המועמדות תוגש על גבי טפסים של גף פרסי ישראל, בהתאם לנהלים ולהנחיות המפורטים בטפסים אלה.

לקבלת טפסים ולכל מידע נוסף אפשר לפנות אל הממוָנה על פרסי ישראל בטלפון 3935148/7- 073 
www.education.gov.il/pras-israel  :אפשר להוריד טפסים גם באתרנו באינטרנט

משרד החינוך



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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המשטרה חוקרת: מי תקף 
את ח"כ מאיר פרוש?

המשנה ליועמ"ש 
משנה את הקריטריונים 

לסבסוד מעונות היום

ח"כ אורי מקלב: 
"אכיפה קשה מובילה 
לאובדן אמון הציבור"

מאת: חיים רייך

של  הבוקר  בשעות  הותקף  התורה  מיהדות  פרוש  מאיר  ח"כ 
יום שני, סמוך לביתו בירושלים. על פי החשד, שני בני אדם ניסו 
לגזוז את זקנו – ונמלטו מהמקום לפני שהספיקו לבצע את זממם.  
אלמונים  שני  כי  עולה  ירושלים  משטרת  של  ראשונית  מהחקירה 
מהם  אחד  פרוש.  של  לביתו  סמוך  אל  הגיעו  אופנוע  על  רכובים 
שאל אותו: "אתה פרוש?". כאשר השיב בחיוב, התנפל עליו אחד 
לפני  עוד  מסוים,  בשלב  זקנו.  את  לגזוז  וניסה  האופנוע  מרוכבי 
הנס,  למרבה  מהמקום.  השניים  נמלטו  זממו,  את  לבצע  שהצליח 

ח"כ פרוש לא נזקק לטיפול רפואי. 
ח"כ פרוש מיהר לעדכן את המשטרה שמיהרה להגיע לביתו של 
פרוש ופתחה בחקירה. השוטרים אף ביצעו סריקות אחר החשודים 
כתיבת  לשעת  נכון  אולם  אבטחה,  מצלמות  מהמקום  לקחו  ואף 

השורות, עד כה איש לא נעצר.
במערכת הפוליטית גינו בחריפות את התקיפה וח"כ פרוש קיבל 
האופוזיציה ח"כ בנימין נתניהו התקשר לשאול בשלומו. במשטרה טלפונים הדורשים בשלומו מקרב חברי כל סיעות הכנסת. גם יו"ר 

מי שביקש  על  ידם  את  יניחו  הם  וכי  נמשכת  כי החקירה  טוענים 
לפגוע בח"כ פרוש.  

וחיזק את  אייכלר התקשר לח"כ הרב מאיר פרוש  ישראל  ח"כ 
ידיו של שלוחם של גדולי ישראל העוסק בימים ובלילות בשירות 
לכל  קרא  אף  אייכלר  ח"כ  באמונה.  הציבור  ובצרכי  פונה,  כל 
האלימה.  התקיפה  את  תוקף  בכל  לגנות  החרדי  הציבור  ראשי 
הצליחו  לא  בנס  שאך  התוקפים  את  במהרה  לצוד  המשטרה  "על 
לבצע את זממם. אלימות היא דבר מסוכן כנגד כל אזרח, ולא רק 
כנגד שליחי הציבור. כך החלו גלי הרציחות במגזר הערבי, כאשר 
וכי מדובר בכמה  פנימי  ענין  חשבו שהאלימות בתוך המגזר היא 
'משוגעים'. האחריות מוטלת על כולנו לגדוע את הפשיעה, בעודה 

באיבה", אמר ח"כ אייכלר.
גם ח"כ יעקב ליצמן הגיב לתקיפה: "מזועזע מתקיפתו האלימה 
נגד ח"כ הרב מאיר פרוש בידי פורעים מסוכנים בירושלים. מדובר 
בשפל חדש ומסוכן וחציית קו אדום. על המשטרה לפעול במהירות 
ולשים ידה על התוקפים ולפעול נגדם בכל חומרת הדין. לא מתקבל 
ירגיש מאוים  ייפגע או  יותקף,  ייתכן שאיש ציבור  ולא  על הדעת 

בשל כל סיבה שהיא".

מאת: חיים רייך

ובעקבות  לבג"צ  שהוגשה  העתירה  בעקבות 
המשנה  ארבל,  משה  הכנסת  חבר  של  פנייתו 
משנה  נזרי  רז  עו"ד  לממשלה  המשפטי  ליועץ 

את הקרטריונים לסבסוד מעונות היום.
משרד  בערב  שלישי  ביום  שהוציא  במכתב 
המשפטים נכתב כי "לאחר דיון שקיים בנושא 
הוחלט  הרלוונטיים,  הגורמים  עם  נזרי  מר 
מבחני  טיוטת  של  המקורי  הנוסח  שינויי  על 
מאפשרים  הם  וכעת  תשפ"ב  לשנת  התמיכה 
בנסיבות מסוימות הכרה בלימודי רבנות ודיינות 

כמסלול לימודים לצורך חישוב הדרגה".
המשפטים  במשרד  מסיימים  מכתבם  את 
לדיון  עובר  תוגש  המפורטת  המדינה  "עמדת 

שיתקיים בבג"ץ בתאריך 25.10.2021".
שטרן  אוריאל  מקלב,  שמואל  הדין  עורכי 
כך  על  מברכים  "אנו  אומרים:  פלדמן  ויונתן 
שהמדינה הודתה בטעותה בכך שהפלתה, הלכה 

הטבות  מלקבל  החרדי  הציבור  את  למעשה, 
באופן שוויוני. עם זאת, אנו סבורים שיש לבטל 
חלקי,  ולא  מלא  באופן  המפלה  ההחלטה  את 
בקנה  עולים  אינם  אשר  מהותיים  פגמים  עקב 
ואת  והחוקתי,  המנהלי  כללי המשפט  עם  אחד 

זאת נדרוש במסגרת הדיון בבג"צ".

מאת: חיים רייך

לוועדת  הגיע  פנים  לביטחון  המשרד  מנכ"ל 
את  וסקר  הכנסת  של  ומשפט  חוק  החוקה, 
לאכיפת  הקשור  בכל  ישראל  משטרת  פעולות 
תקנות הקורונה. מנכ"ל המשרד הציג את נתוני 
האחרונים  בחודשים  הקורונה  תקנות  אכיפת 
ישראל אכפה באופן שוויוני  ולדבריו, משטרת 
את תקנות הקורונה, באמצעות כ-4,000 שוטרים 

ופקחים. 
קנסה  הקודם  בחודש  המשטרה,  נתוני  לפי 
המשטרה קרוב לחמישים אלף אזרחים בגין אי 
עטיית מסכה. יצויין כי אכיפת מחוייבי הבידוד 
של  בית  ביקורי  אופנים:  בשלושה  נעשית 
השוטרים, בקרה באמצעות ההסכמון ואמצעים 
המשטרה  הקודם  בחודש  חזותיים.  טכנולוגיים 

חילקה קרוב לאלפיים דוחות למיפרי הבידוד.
ח"כ הרב אורי מקלב תקף בדיון את מדיניות 
הממשלה לפיה הם משתמשים באכיפת תקנות 
המרכזי  ככלי  ישראל  משטרת  ידי  על  הקורונה 
במלחמה כנגד הנגיף. "האכיפה היא כלי אחרון 
שיש להשתמש בו לאחר שיש אמון של הציבור 
בתקנות הממשלה ובפעולות משרד הבריאות", 
אמר הרב מקלב, "אנחנו רואים כי האכיפה היא 
כנגד  להתמודדות  הממשלה  של  המרכזי  הכלי 
נגיף הקורונה. להשתמש באכיפה ככלי המרכזי 

מזיקה  הנוקשה  האכיפה  קשה.  טעות  הינה 
מודדים  שאנחנו  פה  ראינו  הציבור.  לאמון 
מספר  באמצעות  המשטרה  אפקטיביות  את 
שלילית  מוטיבציה  נותן  וזה  שניתנו  הדו"חות 
וכל  השרים  הממשלה,  השיטור. ראש  לכוחות 
המערכת צריכה לעמוד בראש המאבק ולהחזיר 
את אמון הציבור שנפגע, להביא בדיקות נגישות 
ופעולות בריאותיות ורק אחרי זה לבצע אכיפה. 
צריכה  שלא  איפה  אוכפת  שהמשטרה  כיון 
לאכוף, הם מחפשים איפה ניתן לתת דוחות ולא 
הרב  אמר  הבריאותית”,  הסכנה  קיימת  איפה 

מקלב בדיון.

  אבטחה הוצמדה לח"כ פרוש ע"י משמר הכנסת  רוכב אופנוע הגיע סמוך למקום מגוריו של ח"כ מאיר פרוש, תקף אותו וניסה לגזוז את זקנו
במשטרה מבטיחים לתפוס את התוקפים  גל גינויים במערכת הפוליטית

עורכי הדין שמואל מקלב, אוריאל שטרן ויונתן פלדמן 
אומרים: "אנו מברכים על כך שהמדינה הודתה בטעותה 
בכך שהפלתה, הלכה למעשה, את הציבור החרדי מלקבל 

הטבות באופן שוויוני"

בדיון בוועדת החוקה של הכנסת אמר ח"כ מקלב: "האכיפה היא 
כלי אחרון שיש להשתמש בו לאחר שיש אמון של הציבור בתקנות 

הממשלה ובפעולות משרד הבריאות"

שני רוכבי אופנוע תקפו את ח"כ מאיר פרוש וניסו לגזוז את זקנו 

בעקבות העתירה לבג"צ ובעקבות פניית ח"כ משה 

 ח"כ מאיר פרוש | צילום: דוברות הכנסת

ח"כ אורי מקלב | צילום: דוברות הכנסת

ח"כ משה ארבל | צילום: דוברות הכנסת



לציוד טיפוס חילוץ סנפלינג 
עבודה בגובה בניית קירות טיפוס 

בניית מתחמי נינג'ה 
אביזרי נינג'ה מזרנים ועוד

היכנסו עכשיו והזמינו 
את הציוד שאתם צריכים!

www.iclimb-shop.co.il

האתר הגדול בישראל
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ורשה ערב יום הכיפורים; 
בהלוויה רווית תוגה הובאו 

למנוחת עולמים שרידי 
עצמות קדושי גטו ורשה

מאת: יחיאל חן

78 שנים לאחר שהגטו היהודי בורשה הופצץ 
לקבורה  והובאו  נתגלו  המרד  בעקבות  ונשרף 
שרידי עצמות יהודים בבית הקברות אוקופובה 

'גנשא' שבורשה.
נזילה  לאיתור  עבודות  במהלך  כחודש  לפני 
בבנין ברחוב מילה שנבנה על חורבות גטו ורשה 
הופצץ,  בעת שהגטו  מרתף  במה שהיה  נתגלו, 
עצמות אדם. עבודות בניה ושיפוצים בכל אזור 
לורשה  הראשית  הרבנות  בפיקוח  נעשות  הגטו 
קרבנות  בעצמות  מדובר  דעתם  חוות  פי  ועל 
ונקברו  במרתף  הסתתרו  הנראה  שככל  יהודים 
תחת ההריסות. העצמות הועברו למכון לרפואה 
פעילות  לשלול  כדי  ותיעוד  לבדיקה  משפטית 

פלילית לאחר המלחמה.
בתיאום עם הרב הראשי לפולין וחבר הועדה 
המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' הרב מרדכי 
יוסף שודריך לא התקיימה בדיקה אנתרופולוגית 
לקבורה  ולהביאם  בעצמות  לפגוע  שלא  כדי 
ג'( בשעות הבוקר  )יום  בהקדם האפשרי. היום 
הרב  לידי  העצמות  את  הכללי  התובע  העביר 
לנו להביא  היא  גדולה  'זכות  כי  הראשי שאמר 
לקבר ישראל קרבנות קדושים שנרצחו עקדה"ש 

במיוחד בערב יום הגדול והנורא'.

כשעה לאחר מכן ערב יום הכיפורים תשפ"ב 
מבני  איש  כמאה  ליוו  תוגה  רווית  בהלוויה 
וקהילות  בוורשה  המקומית  היהודית  הקהילה 
נוספות מערים סמוכות, ונציגי ארגונים יהודים 
שודריך,  הרב  פולין  של  רבה  בראשות  רבים. 
הרב יהושע אליס עוזר הרב הראשי לפולין, מר 
בורשה,  הקהילה  נשיא  קרישבסקי  לוי  יהודה 
הרב  צסקובסקי,  רפאל  מר  ורשה  עיריית  ראש 
הכנסת  בבית  ורשה  כולל  ראש  רפפורט  יצחק 
ישראל  שגריר  מ"מ  'נוז'יק',  השואה  שריד 
ורשה מר  עיריית  נציג  יקנס,  עידית  גב'  בפולין 
לסוואב קריש ונציג לשכת נשיא פולין מר וויטק 

קולנסקי.
עצמות הקדושים עם עפר מהמקום בו נתגלו 
וחלקי עץ שרופים נטמנו בסמוך לקבר האחים 
ספרי  של  וגווילים  ורשה  גטו  מרד  הרוגי  של 
לקבורה  והובאו  השואה  מימי  ששרדו  תורה 
לפני כארבע שנים. בהתרגשות רבה נשא החזן 
רחמים  מלא  א-ל  תפילת  את  זרצקי  יהודה  ר' 
ובקשת מחילה ואשכבה נשא הרב מרדכי יוסף 

שודריך.
התקשורת הפולנית גילתה עניין רב ובאירוע 
בפולין  המרכזיים  הטלוויזיה  ערוצי  השתתפו 
התקשורת  כלי  ממרבית  רבים  ועיתונאים 

במדינה.

כחודש לאחר שנתגלו במהלך עבודות בפיקוח הרה"ר לורשה ברחוב 
מילה על חורבות גטו ורשה העביר התובע הכללי את העצמות לידי 
רבה של פולין חבר הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' הרב 

מרדכי יוסף שודריך; 'זכות גדולה היא לנו להביא לקבר ישראל קרבנות 
קדושים שנרצחו עקדה"ש במיוחד בערב יום הגדול והנורא'

78 שנים לאחר שהגטו הופצץ נתגלו עצמות יהודים במרתף

 

 

 

 

 

 

 

לתשומת לב! הכניסות לעיר העתיקה ולכותל המערבי 
ייסגרו במידה ויהיו עומסים.

הגבלת הקהל באחריות משטרת ישראל ויש 
להישמע להוראות המשטרה.

▪ חובת עטיית מסיכה חלה על כל רחבת הכותל המערבי.
▪ הציבור מתבקש להישמע להנחיות הסדרנים לטובת

בריאות פוקדי הכותל המערבי.

יום רביעי ׀ א’ דחול המועד
22.9 ט”ז ניסן ׀ 
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10:00

10:15

הכניסה בזמן ברכת הכהנים מוגבלת ל-8,000 
מתפללים בחלוקה למתחמי תפילה.

ברכת הכהנים תפוצל לשני מעמדים 
שונים במטרה למנוע צפיפות.

”ושמחת בחגך“
חג סוכות תשפ“ב

ברכת 
הכהנים 

”ושמחת בחגך“
חג סוכות תשפ“ב

ברכת 
הכהנים 

ההגעה לכותל המערבי 
בחג הסוכות תשפ“ב

תתאפשר לכלל הציבור 
מרחבי הארץ ללא תו ירוק

יום חמישי ׀ ב’ דחול המועד
   23.9 י”ז ניסן ׀ 





בחרתם ללמוד לתואר יוקרתי
במכללת מבחר החרדית?

זה כן משנה
באיזו מכללה!

קמפוס ראשי:
רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

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

פגישה 
צרו קשר:

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

יצאתם
מובחרים!

אם גם לכם חשוב ללמוד לקראת מקצוע מכבד 
ומפרנס, במכללה שחרטה על דגלה מצוינות 

מקצועית תוך עזרה וליווי אישי, בלי להתפשר 
בדרך על הערכים ועל אווירה חרדית מלאה,

מקומכם כאן,
במכללת מבחר החרדית!

מסגרת 
חרדית 

וליווי רוחני
לאורך כל

הדרך!

במכללת מבחר

רק תואר
אוניברסיטאי

היתרון הגדול
בהשמה!

מהרו לשריין מקום לשנת הלימודים תשפ"ב

מכללת מבחר מאחלת לכם חג שמח!

ההרשמה בעיצומה
ללימודי המכינה

ולמגוון המסלולים 

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

עקב 
הביקוש הרב

 הגיע משלוח 
חדש!



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

  לפיזיוטרפיסטים ולתרפיסטים ועוד...

התקשרו והזמינו עכשיו! חן ארז

בואו לבחור את המתקנים שהכי מתאימים לכם ולילדיכם!  

מחפשים 
מוצרים דומים? 
 או לגילאים 
 גדולים יותר?

 מעולה! 
יש לנו מבחר עצום!

 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים 
שהכי מתאימים לכם!

050-7431335 | 1599-500-808

נדנדות לקטנטנים

בריכת כדורים

מערכת טיפוס גלישה

כי כולנו רוצים 
את הטוב ביותר 

לילדינו!

לגנים, למוסדות ולבתים

לקטנטנים
מתקני פעילות

מתקנים שיעזרו בהתפתחות, הנאה וכוחות הנינג'ה שלהם...



אגד בתנופת
התחדשות

תחבורה חכמה במבחן הזמן
חברה  בייחוד  חברה,  כל  של  האמיתי  מבחנה 
בתחום הסעת המונים, היא היכולת להסתגל ולתת 
מענה לצרכי הנוסע, השעה והמקום. ראיית הנוסע 

כלקוח הנמצא במרכז השיקולים של המפעיל, הם 
הציבורית.  התחבורה  להצלחת  ותנאי  מרכזי  גורם 
פיתוח  החדישים,  הטכנולוגיים  האמצעים 
לשדרוג  משמעותית  תרומה  תורמים  התשתיות, 

כשהוא ניצב על דוכן הנואמים, אל מול כ-3,000 עובדי אגד, הכריז בערב ראש השנה יו"ר ומנכ"ל אגד אבי פרידמן: 
"אגד נמצאת בפתחו של עידן התחדשות שבו היא תוביל את תחום התחבורה הציבורית בישראל ובעולם". עובדי אגד, 

שהם ה"מנוע" העיקרי המאפשר לאגד לנוע קדימה אל עבר העידן התחבורתי החדש – הבינו  היטב למה מכוונים דבריו 
וידעו כי יש כיסוי לקביעתו של המנכ"ל. 

אגד אכן עומדת על פתחו של עידן חדש הנגזר מההתפתחות של התחבורה הציבורית והמשימה הלאומית להגברת השימוש 
בתחבורה הציבורית.  רוח חדשה נושבת באגד. העידן החדש מבשר התחדשות בכל תחום אפשרי. החזון של אגד, המהווה את מפת 
הדרכים של החברה, הוא להגדיל את מספר הנוסעים בתחבורה הציבורית  וחיזוק אחיזתה והשתלבותה בכל שרותי התחבורה הציבורית, 

כולל תחבורה חכמה, תחבורה שיתופית, רכבת קלה וכל מה שנע. 
אגד מפעילה יום-יום כ-3,500 אוטובוסים עירוניים ובין עירוניים המסיעים למעלה ממיליון נוסעים  בכל רחבי הארץ.

בתשעים השנים בהם נעה אגד בכבישי הארץ הוכיחו חבריה האוחזים בהגה יכולת הסתגלות לדרישות הזמן ומתן מענה להווה התחבורתי.  
תשעים שנות נסיון – אינן דבר של מה בכך.

אגד בסימן "ופרצת"
שיאפשרו  קלות  רכבות  בהפעלת  משתלבת  אגד 
זכתה  אגד  ומתקדמת.  יעילה  ציבורית  תחבורה 
דן. בכך  הקו האדום במטרופולין  במכרז להפעלת 
עשתה צעד משמעותי למימוש חזונה להשתלב בכל 
שרותי התחבורה הציבורית. אגד תתמודד במכרזים 
נוספים להפעלת קווי רכבת קלה בירושלים, גוש דן 

ובחיפה.

אגד – מחוץ לגבולות המדינה
שווקים  ומחפשת  ישראל  גבולות  את  פורצת  אגד 
חדשים בהם תוכל לנצל את היתרון רב השנים שיש 
ביצועית  זרוע  אגד  לקבוצת  המונים.  בהסעת  לה 

המרכזת  את הפעילות העסקית בחו"ל תחת השם "אגד 
תחבורה  שרותי  מפעילה  אירופה"  "אגד  אירופה".  

ציבורית בהולנד ובפולין.
תחבורה  שירותי  כבעלת  באירופה  מוערכת  הולנד, 
בהולנד,  מפעילה  אגד  ביותר.  המתקדמים  ציבורית 
תחת השם EBS, צי של כ-360 אוטובוסים חדישים 
באזור אמסטרדם, רוטרדם ועיר הבירה – האג. סקרי 
את  שנה  מדי  מדרגים  הנוסעים  בקרב  רצון  שביעות 
החברה בצמרת מפעילי התחבורה הציבורית בהולנד.

שרותי  אגד  מפעילה  בה  נוספת  מדינה  היא  פולין 
 MOBILIS בשם  חברה  תחת  ציבורית.  תחבורה 
ורוצל'ב  בוורשה,  אוטובוסים  כ-280  אגד  מפעילה 
הינה  אגד  ע"י  MOBILIS המופעלת  וקרקוב. חברת 
של  הפרטיות  המפעילות  מבין  והמתקדמת  הגדולה 

תחבורה ציבורית עירונית בפולין.

הערכות אגד לעידן החדש
את  מחייב  אגד,  של  לפתחה  הניצב  החדש  העידן 

החברה להערכות המצויה בעיצומה. 
של אוטובוסים,  הצטיידות  במהלך  נמצאת  אגד 

שטרם היה בתולדותיה: 
שחלקם   - חדישים  מדגמים  אוטובוסים   800
ישראל בכבישי  נראו  וטרם  באגד  היו  טרם 

יכנסו בשנתיים הקרובות לשרות. 
אוטובוס קומותיים – העושים כבר דרכם בנתיבים 

שונים. 

אוטובוס פרימיום מרווח  - מדובר ב-20 אוטובוסים 
שעתידים לשמש את אגד בנסיעות הארוכות לאילת. 
את  המאפשרים  מרווחים  מושבים   43 עם  אוטובוס 
הטיית משענת הגב באופן שישפר את חווית הנסיעה 

הארוכה )כמו בטיסה(.

אוטובוסים חשמליים –5 אוטובוסים חשמליים מצויים 
בניסוי באגד בחיפה וירושלים. בתום תקופת הפיילוט 
אוטובוסים  ב-150  אגד  תצטייד   2022 שנת  במהלך 
הנוסעים.  ציבור  של  לצרכים  שמותאמים  חשמליים 
ייכנסו לשירות במהלך 2022  ובכך  אוטובוסים אלה 
הגדול  האוטובוסים החשמלי  צי  אגד לבעלת  תהפוך 

בישראל.

ההצטיידות חסרת התקדים מתווספת לרכבים חדישים 
ומתקדמים  מדגמי מרצדס, וולבו, מאן וגולדן דרגון  

המיועדים לשירות העירוני והבין עירוני.

אגד – מוליכה את המחר
את פניהם של אלפי עובדי אגד באירוע לכבוד השנה 
את  מובילים  בעבר  "גאים  הסיסמה:  קידמה  החדשה 
המחר". יו"ר ומנכ"ל אגד, אבי פרידמן, התייחס לכך 
בדבריו ואמר: "גאים בעבר, מובילים את המחר אינה 
סיסמא גרידא. זוהי המציאות. מי שלא זוכר את העבר 

שלו אין לו עתיד. ההתחדשות היא מקור החיים".
התחדשות. בתנופת  תשפ"ב  של  בפתחה  אגד 

תשפ"ב - תהא שנת פיתוח בהתחדשות. 

שרותי התחבורה הציבורית לטובת ונוחיות הנוסע. 
הישראלים  הטכנולוגיה  ספקי  עם  עובדת  אגד 
תוך  החכמה  התחבורה  בתחום  בעולם  המובילים 
בישראל  הייחודית  הטכנולוגית  הקידמה  ניצול 

לטובת ציבור הנוסעים.
חכמה  שיתופית  תחבורה  שירות  מפעילה  אגד 
ובירושלים  בחיפה  פועל  שכבר  "תיק-תק",   -
כמערך משלים לשירות האוטובוסים. השירות ניתן 
באמצעות אפליקציית אגד, בה אפשר להזין בקשת 
מיניבוסים  באמצעות  שיתופית  בתחבורה  נסיעה 
נוסעים,  אלפי  גמישים.  נסיעה  ובמסלולי  נוחים 
בתיק-תק  כבר  התנסו  וירושלים,  חיפה  תושבי 
ונוחה לשימוש  זמינה  ואימצו את השרות כחלופה 
ברכב הפרטי או באוטובוס. אגד מתכננת להפעיל 
את השירות בכל האזורים בהם היא פועלת כחלק 
מהמטרה הלאומית לצמצום השימוש ברכב הפרטי.

בישראל,  החכמה  התחבורה  שירותי  הטמעת  המשך 
של  שיפור  בהמשך  יאפשר  אגד,  מחוייב  לו  מהלך 
בזמן  לביקושים  והתאמתם  האוטובוסים  קווי  מערך 
אמת, שדרוג חווית הנסיעה וקיצור זמני ההגעה ממקום 
למקום. זאת במקביל וכפתרון משלים להשקעות הענק 

המתוכננות בשדרוג תשתיות התחבורה הציבורית.
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אגד בתנופת
התחדשות

תחבורה חכמה במבחן הזמן
חברה  בייחוד  חברה,  כל  של  האמיתי  מבחנה 
בתחום הסעת המונים, היא היכולת להסתגל ולתת 
מענה לצרכי הנוסע, השעה והמקום. ראיית הנוסע 

כלקוח הנמצא במרכז השיקולים של המפעיל, הם 
הציבורית.  התחבורה  להצלחת  ותנאי  מרכזי  גורם 
פיתוח  החדישים,  הטכנולוגיים  האמצעים 
לשדרוג  משמעותית  תרומה  תורמים  התשתיות, 

כשהוא ניצב על דוכן הנואמים, אל מול כ-3,000 עובדי אגד, הכריז בערב ראש השנה יו"ר ומנכ"ל אגד אבי פרידמן: 
"אגד נמצאת בפתחו של עידן התחדשות שבו היא תוביל את תחום התחבורה הציבורית בישראל ובעולם". עובדי אגד, 

שהם ה"מנוע" העיקרי המאפשר לאגד לנוע קדימה אל עבר העידן התחבורתי החדש – הבינו  היטב למה מכוונים דבריו 
וידעו כי יש כיסוי לקביעתו של המנכ"ל. 

אגד אכן עומדת על פתחו של עידן חדש הנגזר מההתפתחות של התחבורה הציבורית והמשימה הלאומית להגברת השימוש 
בתחבורה הציבורית.  רוח חדשה נושבת באגד. העידן החדש מבשר התחדשות בכל תחום אפשרי. החזון של אגד, המהווה את מפת 
הדרכים של החברה, הוא להגדיל את מספר הנוסעים בתחבורה הציבורית  וחיזוק אחיזתה והשתלבותה בכל שרותי התחבורה הציבורית, 

כולל תחבורה חכמה, תחבורה שיתופית, רכבת קלה וכל מה שנע. 
אגד מפעילה יום-יום כ-3,500 אוטובוסים עירוניים ובין עירוניים המסיעים למעלה ממיליון נוסעים  בכל רחבי הארץ.

בתשעים השנים בהם נעה אגד בכבישי הארץ הוכיחו חבריה האוחזים בהגה יכולת הסתגלות לדרישות הזמן ומתן מענה להווה התחבורתי.  
תשעים שנות נסיון – אינן דבר של מה בכך.

אגד בסימן "ופרצת"
שיאפשרו  קלות  רכבות  בהפעלת  משתלבת  אגד 
זכתה  אגד  ומתקדמת.  יעילה  ציבורית  תחבורה 
דן. בכך  הקו האדום במטרופולין  במכרז להפעלת 
עשתה צעד משמעותי למימוש חזונה להשתלב בכל 
שרותי התחבורה הציבורית. אגד תתמודד במכרזים 
נוספים להפעלת קווי רכבת קלה בירושלים, גוש דן 

ובחיפה.

אגד – מחוץ לגבולות המדינה
שווקים  ומחפשת  ישראל  גבולות  את  פורצת  אגד 
חדשים בהם תוכל לנצל את היתרון רב השנים שיש 
ביצועית  זרוע  אגד  לקבוצת  המונים.  בהסעת  לה 

המרכזת  את הפעילות העסקית בחו"ל תחת השם "אגד 
תחבורה  שרותי  מפעילה  אירופה"  "אגד  אירופה".  

ציבורית בהולנד ובפולין.
תחבורה  שירותי  כבעלת  באירופה  מוערכת  הולנד, 
בהולנד,  מפעילה  אגד  ביותר.  המתקדמים  ציבורית 
תחת השם EBS, צי של כ-360 אוטובוסים חדישים 
באזור אמסטרדם, רוטרדם ועיר הבירה – האג. סקרי 
את  שנה  מדי  מדרגים  הנוסעים  בקרב  רצון  שביעות 
החברה בצמרת מפעילי התחבורה הציבורית בהולנד.

שרותי  אגד  מפעילה  בה  נוספת  מדינה  היא  פולין 
 MOBILIS בשם  חברה  תחת  ציבורית.  תחבורה 
ורוצל'ב  בוורשה,  אוטובוסים  כ-280  אגד  מפעילה 
הינה  אגד  ע"י  MOBILIS המופעלת  וקרקוב. חברת 
של  הפרטיות  המפעילות  מבין  והמתקדמת  הגדולה 

תחבורה ציבורית עירונית בפולין.

הערכות אגד לעידן החדש
את  מחייב  אגד,  של  לפתחה  הניצב  החדש  העידן 

החברה להערכות המצויה בעיצומה. 
של אוטובוסים,  הצטיידות  במהלך  נמצאת  אגד 

שטרם היה בתולדותיה: 
שחלקם   - חדישים  מדגמים  אוטובוסים   800
ישראל בכבישי  נראו  וטרם  באגד  היו  טרם 

יכנסו בשנתיים הקרובות לשרות. 
אוטובוס קומותיים – העושים כבר דרכם בנתיבים 

שונים. 

אוטובוס פרימיום מרווח  - מדובר ב-20 אוטובוסים 
שעתידים לשמש את אגד בנסיעות הארוכות לאילת. 
את  המאפשרים  מרווחים  מושבים   43 עם  אוטובוס 
הטיית משענת הגב באופן שישפר את חווית הנסיעה 

הארוכה )כמו בטיסה(.

אוטובוסים חשמליים –5 אוטובוסים חשמליים מצויים 
בניסוי באגד בחיפה וירושלים. בתום תקופת הפיילוט 
אוטובוסים  ב-150  אגד  תצטייד   2022 שנת  במהלך 
הנוסעים.  ציבור  של  לצרכים  שמותאמים  חשמליים 
ייכנסו לשירות במהלך 2022  ובכך  אוטובוסים אלה 
הגדול  האוטובוסים החשמלי  צי  אגד לבעלת  תהפוך 

בישראל.

ההצטיידות חסרת התקדים מתווספת לרכבים חדישים 
ומתקדמים  מדגמי מרצדס, וולבו, מאן וגולדן דרגון  

המיועדים לשירות העירוני והבין עירוני.

אגד – מוליכה את המחר
את פניהם של אלפי עובדי אגד באירוע לכבוד השנה 
את  מובילים  בעבר  "גאים  הסיסמה:  קידמה  החדשה 
המחר". יו"ר ומנכ"ל אגד, אבי פרידמן, התייחס לכך 
בדבריו ואמר: "גאים בעבר, מובילים את המחר אינה 
סיסמא גרידא. זוהי המציאות. מי שלא זוכר את העבר 

שלו אין לו עתיד. ההתחדשות היא מקור החיים".
התחדשות. בתנופת  תשפ"ב  של  בפתחה  אגד 

תשפ"ב - תהא שנת פיתוח בהתחדשות. 

שרותי התחבורה הציבורית לטובת ונוחיות הנוסע. 
הישראלים  הטכנולוגיה  ספקי  עם  עובדת  אגד 
תוך  החכמה  התחבורה  בתחום  בעולם  המובילים 
בישראל  הייחודית  הטכנולוגית  הקידמה  ניצול 

לטובת ציבור הנוסעים.
חכמה  שיתופית  תחבורה  שירות  מפעילה  אגד 
ובירושלים  בחיפה  פועל  שכבר  "תיק-תק",   -
כמערך משלים לשירות האוטובוסים. השירות ניתן 
באמצעות אפליקציית אגד, בה אפשר להזין בקשת 
מיניבוסים  באמצעות  שיתופית  בתחבורה  נסיעה 
נוסעים,  אלפי  גמישים.  נסיעה  ובמסלולי  נוחים 
בתיק-תק  כבר  התנסו  וירושלים,  חיפה  תושבי 
ונוחה לשימוש  זמינה  ואימצו את השרות כחלופה 
ברכב הפרטי או באוטובוס. אגד מתכננת להפעיל 
את השירות בכל האזורים בהם היא פועלת כחלק 
מהמטרה הלאומית לצמצום השימוש ברכב הפרטי.

בישראל,  החכמה  התחבורה  שירותי  הטמעת  המשך 
של  שיפור  בהמשך  יאפשר  אגד,  מחוייב  לו  מהלך 
בזמן  לביקושים  והתאמתם  האוטובוסים  קווי  מערך 
אמת, שדרוג חווית הנסיעה וקיצור זמני ההגעה ממקום 
למקום. זאת במקביל וכפתרון משלים להשקעות הענק 
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הצצה לחיי היישוב בירושלים בתקופת מלחמת העולם 
הראשונה, לצד תיאור אנקדוטות עצובות ומשעשעות  - 

מיומנו של שגריר ספרד הרוזן 'דה ביובר' שהיה יהודי מצד 
אימו וניסה לסייע ככל יכולתו ליהודי ירושלים, וגם על 

תפקידה הקריטי של הרכבת העות'מאנית שהשלטונות 
סירבו לקבל תרומה מיהודים להמשך בנייתה עד לנפילתה 

של האימפריה העותמאנית, מותו של הסולטן הטורקי 
והגעתו של הגנרל אלנבי לירושלים בחנוכה תרע"ח

דברו על לב ירושלים:   הצצה היסטורית למצבם של יהודי ירושלים בתחילת המאה ה-20 בתקופת מעבר השלטון על א"י מהעות'מאניים לבריטים

"ויהי רעב"ויהי רעב
בארץ"

אלי שניידר

 חנוכת רחוב המלך ג'ורג' בירושלים בשנת 1924 
מאת: צלמי המושבה האמריקנית - ספריית הקונגרס האמריקני 
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נדמה שאך עתה נישאו עם הרוח צלילי "אוחילה לק-ל", "אחות קטנה תפילותיה... תחל שנה וברכותיה". 
מי שיטה אזנו לשמוע אולי יצליח לקלוט הדים מרחפים מעל הסמטאות הצרות.

נחלאות, אהל-משה, מאה שערים, שכונת הבוכרים. לא תמיד שכונות ירושלים הישישות, העטורות חוט 
חן-וחסד - שימשו מוקד לסיורי-סליחות 'טרנדיים' לילדי שנות האלפיים. אי אז בשנים, ידעו הרחובות 

הצרים ובתי האבן, תחנוני 'סליחות' תחת איום מתמיד של רעב מצמית, מגפות וייסורי יתמות. 
שנת התרע"ה )1914( - מלחמת העולם הראשונה פורצת בסערה, עם הכרזתה של רוסיה הצארית על 
מלחמה באימפריה הטורקית העות'מאנית. יום לאחר מכן תקפה בריטניה את האימפריה הטורקית במצרי 
הדרדנלים ולבסוף הצטרפה גם צרפת. תלאות רבות עברו באותה תקופה על תושבי ירושלים – עיר מחוז 
למאבק  נקלעו  סביב  החדשות  והשכונות  הישן  היישוב  העות'מנית.  הטורקית  האימפריה  של  בשוליה 

הישרדות בלתי ניתפס שקשה לשערו.
כשפרצה  מיד  החלוקה.  כספי  על  שנשענו  הישן  היישוב  בני  היו  בירושלים  העיר  אוכלוסיית  רוב 
המלחמה פחתו כספי החלוקה באופן ניכר והקשרים עם חלק מן המדינות נותק. תחילה נוצר חוסר במוצרי 
ונפוחי-כפן  יסוד אחרים – האמירו. לאחר מכן החל הרעב לפשוט טלפיו. תינוקות  מזון ומחירי מוצרי 
פירוש  מה  היטב  ידע  ירושלמי  ילד  כל  המלחמה.  שנות  ארבע  כל  במשך  מבהילה,  בצורה  מתים  החלו 
במלחמת  ירושלים  תושבי  מתו  "ממה  במאמרו  גרינברג  )זלמן  אין.  לחם   - ל"אק-מיק-יאק"  בטורקית 

העולם הראשונה?"(
ימים, בחוצות העיר תמורת פת לחם עבשה. כתרי התורה נסחרו  הכול בכול מכל כול, נמכר באותם 
השתמשו  הקודש  בספרי  הפלאחיות,  של  ראשן  על  הזוועה  למרבה  התנוססו  הטליתות  במחיר,  למרבה 

החנוונים לאריזת הקמח, ורצועות התפילין ויריעות ספרי התורה הפכו זה מכבר לרצועות למנעל רגל.
תבואה נחמסה על ידי החיילים הטורקים, וכאילו לא די בכך, הגיע הארבה ופשט על הארץ. להקות 

להקות הגיעו ולא חמלו על השדות ועל היבול. ביפו, בשפלה ואף על ירושלים לא פסחו. עד מהרה הטילו החגבים ביצים, ומהם בקעו חגבים חדשים 
המאיימים לכלות את המזון. הפלאחים הערבים ניסו לסלקם והקישו בכפות על סירים חזור והקש, חזור והקש. אך הרעש לא הפחיד את להקות הארבה. 

לעומתם החקלאים היהודים, ניסו להבעיר אש ולחפור תעלות מים סביב הנטיעות, אך גם עמלם היה לשווא.
המושל הצבאי אחמד ג'מאל פאשה, מינה את המומחה לחקלאות, אהרן אהרונסון מהמושבה "זיכרון יעקב", לפקח על הטיפול במכת הארבה. האחרון 
החליט להתפטר, בשל הצו החדש עליו הכריזו השלטונות הטורקים בתקווה להרוויח קצת "בקשיש": על כל אדם מעל גיל חמש עשרה לאסוף עשרים קילו 
של ארבה או לחילופין לשלם קנס של לירה טורקית. לבסוף לאחר חודש, עזבו להקות הארבה את הארץ הנרמסת, אך הנזק נורא. למאכל נותר קוץ ודרדר. 

עשרים בתי תמחוי נפתחו בירושלים ועדיין נשמעות קריאות לשווא של הפלאחים הרעבים השוכבים תשושים בצידי הדרכים: "ג'ענה, ג'ענה".
אין זה נדיר לראות יהודי מבני היישוב הישן כשלחייו נפוחות, וכעבור כמה ימים עוברת השמועה כי נפח את נשמתו ברעב, רחמנא ליצלן. 

יהדות-התפוצות מיהרה להושיט יד. שגריר ארה"ב, הנרי מורגנאטו שהיה יהודי, הצליח לגייס 50,000 דולר תרומה עבור יהודי ארץ הקודש. בנוסף 
נשלחה  האונייה "וולקן" עם אספקה של תשע-מאות טון מזון חיוני. האונייה הגיעה לחופי הארץ, אך הטורקים החרימו ארבעים וחמישה אחוזים מהמזון, 

ומה שנותר לא הספיק לכל התושבים.
בתי-המזון שנפתחו על מנת לעזור ולסייע לרעבים בארוחות חמות וכוס תה, הוכרו כחשודים על הפצת המחלות והמגפות אך למזי הרעב הגודשים את 

בתי התמחוי לא הייתה כל ברירה אחרת.  
בצוק העיתים, בשלהי המלחמה הוחלט על הקמת בית היתומים "ציון בלומנטל", כפתרון חלופי והכרחי למול הסעד שהציעו בתי היתומים של המיסיון. 

בארכיון של בית היתומים בלומנטל נמצא תיאור דו-שיח של שני ילדים שרשם אחד המנהלים המציג בצורה מוחשית את הרעב של אותה התקופה:
"אמרתי לנפשי לא אלך עדיין לביתי אטה את אזני לשמוע את שיחתם! אבינה ברגשותם! ארד לסוף דעתם! אראה מה חכמתם! אתבונן מה בינתם! 
אוחילה עדי ישכבו על מיטתם! ולעת יחלצו את עצמותם! ואשמע מה יספר אחד אל רעהו. כי חביבים ונעימים היו לי דברי היתומים האומללים. והנה 
אחורי הדלת והמזוזה עמדתי )...( שמעתי מאחורי הפרגוד שאחד נער כבן שבע שנים מדבר לבן גילו... התזכור מה שאמרתי לך אתמול בלילה? התראה של 
דברי אמת וצדק! אמרתי להם מה היה אתמול עמכם? ומה אמרת לרעך? אמרו לי אתמול בלילה כשהיינו רעבים ושכבנו בשוק צעקנו במר נפשנו בקולות 
גדולים, ובא אלינו איש אחד שאינו ישראל, ואמר לנו ילדי יהודיים! התרצו ללכת עמי לביתי ותהיו כילדי, לא יחסר לכם מאומה מחלב ודבש? תשבע 
נפשכם אם תהיו תמיד בביתי ולא תהיו עוד יהודים, אז אמרתי לחברי ... לא! לא! לא נרצה ולא נאבה לילך עמו לאכול טרפות חלילה, יותר טוב שנמות 
ברעב, ולא נגעל את נפשינו במאכלי טרפות, יהודים היינו ויהודים נשאר. יהודים נמות ועל דתנו לא נעבור, לא נחליף ולא נמיר את תורתנו הקדושה. ונשאר 

מושכבים בשוק עד שריחמו עלינו המרחמים והורמנו מהשוק להובילנו בשערי בית חסד זה".

"מי במגפה"

בתקופת המלחמה הצטמצמה אוכלוסיית העיר בצורה דרסטית. מכמות של  70,000 תושבים, נותרו 40,000 תושבים )יהודים וערביים(. הקיטון במספר 
האוכלוסין נובע אף מעזיבה של תושבים. הסיבות לעזיבה היו: גירוש של נתינים זרים )בעיקר למצרים(,  גיוס לצבא הטורקי, מעבר לאזור גאוגרפי אחר 
בשל המחסור במזון, ובריחה מהמגפות המשתוללות, כגון מחלת המלריה, אבעבועות שחורות, דבר, כולרה, טיפוס חוזר וטיפוס הבהרות. אף לשפעת-
הספרדית הייתה נוכחות מועטה. אומנם היו חמישה עשר בתי חולים בירושלים שבהם היה אפשר לקבל שירות רפואי, ביניהם: משגב לדך, שערי צדק, 
העות'מאניים.  בידי  הולאמו  וחלקם  ונסגרו  המלחמה  את  שרדו  לא  החולים  מבתי  חלק  אך  ציון",  "למען  לעניים  חולים  ובית  רוטשילד  חולים,  ביקור 
בעיתונות של אותם הימים פורסם קול קורא: "אל תגעו ביד", על פי המלצת הרופאים אין הושטת-יד לחבר לאמירת שלום מתאימה לחוקי הבריאות, 

ובפרט בשל מגפת הכולרה השוררת בעיר.
את מגפת הטיפוס הקטלנית ביותר, הביאו חיילי הצבא העות'מאני מהחזית הנגועה - סרביה – שם החלה מלחמת העולם -  מספר המתים במגפה בסרביה 
הגיע לכ-150.000 בני אדם בתוך חודשים ספורים. כשליש מהסגל הרפואי מתו במגפה.  בתחנת המשטרה הידועה ה"קישלה" ברובע היהודי בירושלים, 

אותרו שבעים אסירים עם 'טיפוס' והוטל סגר על המתחם. 

דברו על לב ירושלים:   הצצה היסטורית למצבם של יהודי ירושלים בתחילת המאה ה-20 בתקופת מעבר השלטון על א"י מהעות'מאניים לבריטים

»

כיבוש ירושלים בידי הבריטים

הצבא הבריטי נכנס לירושלים השלטון הבריטי בירושלים
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את 
קושי 

ההישרדות של ההמון  בשנת תרע"ו: "אך כל השמות שעשו המחלות בארץ ישראל בשנת תרע"ה היו כאין וכאפס לעומת השנה שלאחריה, שנת תרע"ו, 
שבה נהפכה ארץ ישראל, וביחוד ירושלים, לבית חולים-גדול, והתמותה גדלה בה באופן מבהיל שלא היה עוד כמוהו, והמחלות המיתו חללים על ימין ועל 

שמאל עד כי נתקיים בה הפסוק: "אין בית אשר אין בו מת". 
בפסח של שנת תרע"ו )1916(, נאלצו לסגור את בתי הספר. לאחר מכן לפתוח שוב לקראת שבועות ולסגור שוב בשל מגפת הכולרה.

המנוסה מחשש גיוס לצבא הטורקי: האימפריה העות'מאנית קראה לגיוס מלא, שהביא עמו חשש מוות, והחלה מנוסה המונית למדינות השכנות.  
בודדים שהחליטו להתגייס לצבא הטורקי – נראו מסתובבים שדופים ומזי רעב - מחרימים כל פיסת מזון שימצאו.

עדותו של הרוזן דה-ביובר

ימים,  באותם  ישראל  בארץ  ספרד  הרוזן 'דה ביובר' פירסם ביומנו את מאורעות שגריר 
28 כשהתמנה  בן  ביובר, שהיה  ימים.  לקונסול ספרד הניטרלית בישראל בין השנים  אותם 
שהיו 1919-1913, ייצג בשל המלחמה, 12 מדינות  מדינות  אף  המצב  )ובשל  זמנית  בו 
רבה  אחריות  מנוגדים(.  אינטרסים  הייתה מוטלת על כתפיו של הקונסול הצעיר. בעלות 
והרוזן  אירופה,  יהודייה ממזרח  הייתה  נרתם ככל יכולתו לעזרת האוכלוסייה היהודית אמו 

שהייתה במצוקה.
הוחבאו  מהשלטונות  שהסתתרו  מלספק יהודים  חדלו  בנקים  בה  בתקופה  בביתו. 
כספי אשראי, בניינים הוחרמו, מזון הופקע וחולק  לזרום  המשיכו   - הרוזן  דרך  בהקצבות, 

הסיוע מיהודי הגולה - ליהודי ארץ ישראל.
פרטי - ברחוב אתיופיה 5 "בית הקונסוליות". ביובר העמיד לרשות יהודי ירושלים משרד 
אותו במשך הזמן הפך חבר קרוב לג'מאל פאשה  ואירח  טורקי(  ומדינאי  צבא  )איש 

לארוחות ולטיולי ציד באזור יריחו.
הוא מתאר  ב-1916,  הגדול  היה למרות הרעב  לא  הגבוהה'  'החברה  אנשי  בקרב  כיצד 
משותפת   בסעודה  במזון.  מחסור  התקרובת: מורגש  את  מתאר  הוא  פאשה  ג'מאל  עם 
טורקי,  מרק  ומטעמים  מעדנים  דגים, פילה, מאפה בשר ותרנגול הודו ממולא "אכלנו 

ולקינוח: גלידת וניל, אננס ופירות".
הצליח  וכך  מיוחד  קסם  בעל  היה  הגרמני, ביובר  הטורקי,  הצבא  צמרת  על  להתחבב 
גם  הפך   – יותר  ומאוחר  יהודיות,  לידיד הבריטים.משפחות 
צרפתית בתאריך 14.11.1914 כותב ביובר: "חבריי  דובר  היה  )ביובר  עזבו.  הצרפתיים 
ברורה למדי, שימים מרים מאד נמצאים לפני, שוטפת(. כשחזרתי למשרדי הרגשתי הייתה 
ועצובים,  קודרים  רבים  ימים  הקטן ואאלץ לבלות  הדבר  על  בדאגה   - שינה  בלי  ולילות 
של  האינטרסים  על  שמירה   - עלי  מהאחריות שהוטל  מבוהל  אני  בירושלים.  צרפת 

שרובצת עלי כמשקל כבד.
ביי',  "'זכי  כתב:   30.11.14 המושל הצבאי אינו מאפשר לאנשי הדת לעזוב בתאריך 
כאן  אישאר  אם  בירושלים.  תקועים  חודשים רבים, כל הדאגות הללו יהרגו אותי".והם 
ביובר  "הרוזן  כותב:  הוא  'חסן-באק' ב-30.12.14  עם  קפה  שותה  ביפו.  מבקר 
עם )המושל הצבאי של יפו( שמתעקש שיישאר  צהריים  אוכל  פנטסטי.  ול'לדר'  לתה 
של  החובל  רב  ועם  האמריקאי  ועם השגריר   – 'טנסי'  האמריקאית  המלחמה  אוניית 
והנשיא הקפטן שלה. לסיום הם מרימים כוסית לחיי  הספרדי  המלך  הטורקי,  הסולטאן 

האמריקאי גם יחד".
החיילים  "רוב  מציין:  הוא  שעוברים דרך העיר עושים דרכם לעבר כיבוש ב-9.1.1915 
המצחיקים  הדברים  את  ראיתי  ילדים מצרים.  של  צעצוע  עגלת  המושך  חייל  ביותר: 
פרש  ימים  מספר  ולפני  מים.  בפחי  בבית מלאה  מצבות  מעל  בקפיצות  התאמן  טורקי 

קברות טורקי. משנשאל מדוע הוא עושה זאת? ענה: "בכדי שהסוס שלי יהיה מסוגל לקפוץ מעל תעלת סואץ'. מצבם של החיילים שעוזבים לכיוון מצרים 
כאוב ביותר. רבים מהם יחפים".

22.1.1915: החיילים ממשיכים לצעוד והפעם הם נראים טוב. הם הצליחו להרים צבא רציני הפעם, לפחות ארבעים או חמישים אלף שעברו דרך העיר. 
אבל הצד הלוגיסטי הוא פשוט 'מדהים', אין להם מה לאכול! הקצינים אוכלים לחם שחור ו"תודה רבה לך"...

תפקידה של הרכבת

הרכבת העות'מאנית שנבנתה בין השנים 1905-1902 שימשה ככלי תחבורה מרכזי במזרח-התיכון של אותם הימים והופעלה באמצעות קיטור. בימי 
המלחמה הלאימו הטורקים את הרכבת לשינוע גייסות ואספקה לחזית המלחמה. לרכבת היו שלושה נתיבים שונים.

מסילת הרכבת ירושלים – יפו: במשך מאות שנים העלייה לירושלים התנהלה באמצעות רכיבה על בעלי-חיים. אין מי שלא הכיר  את "שביל-החמורים" 
המוביל אל העיר. אישים שונים כמו משה מונטפיורי, ניסו לדרבן את העות'מאניים להניח מסילות ברזל אך העות'מאניים חששו שהרכבת תעניין בעיקר 
תיירים נוצרים ולכן התוכנית ירדה מעל הפרק. אחרי מונטפיורי, הגיע יוסף נבון - איש עסקים ואיש ציבור מירושלים אשר נסע לטורקיה למשך שלוש שנים, 
והצליח לבסוף לשכנע את הממשל הטורקי בנחיצות העניין וזכה בקבלת זיכיון להנחת המסילה הראשונה במזרח-התיכון )מחוץ למצרים וטורקיה(. תוואי 
הרכבת נבחר בסמיכות למקור המים – נחל-שורק, על מנת שיהיה נוח לצנן את קטרי הקיטור. התחנה הסופית הייתה – עמק-רפאים. משך הנסיעה מיפו-

לירושלים שארך אז יום-וחצי, כולל חניית לילה, קוצר בצורה דרסטית, לארבע עד שש שעות בלבד. ועל כך זכה מר יוסף נבון לאיתור כבוד מיוחד - "ביי". 

»

נהג פרדות במלחמת העולם הראשונה תחנת הרכבת בנהריים

 כניעת ראש עיריית ירושלים ופמלייתו בפני הבריטים 
ב-9 בדצמבר 1917

שוטרים בריטיים בודקים עוברים ושבים ברחוב בירושלים, 
בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל, 1947
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אך  ביותר,  חגיגית  הייתה  הפתיחה 
הנסיעה שלא הייתה קלה, אלא מטלטלת 
ירושלמיות  בדיחות  הולידה  ואיטית 
את  הזהיר  ברכבת  שנתלה  שלט  רבות: 
פרחים  לקטוף  "אין  הנוסעים:  ציבור 

במשך הנסיעה".
הרכבת  מסילת  המלחמה,  פרוץ  עם 
לצורך  מנת להשתמש בברזל  על  פורקה 
מאזור   – המזרחית  המסילה  סלילת 
הצפון – טול כארם עד באר שבע וחצי-
האי-סיני, במטרה להגיע לתעלת סואץ', 
הגרמני  ולצבא  הטורקי  לצבא  ולסייע 

שאיחדו כוחות. 
היה  המסילה,  לפרוק  נוספת  סיבה 
בריטית  פלישה  של  במקרה  כי  החשש 
הבריטים  ליד  ייפלו  יפו,  חופי  מכיוון 
מרחק  המסילות  את  להרחיק  רצו  הטורקים  בנוסף  המוכן.  מן  שינוע,  מסילות 

ניכר מטווח תותחי הספינות הבריטיות.
הרכבת החיג'אזית / רכבת החג': מסלול הרכבת הוגדר כמסלול לשירות עולי 
הרגל המוסלמים – במסעם למדינה ומכה. אך היעד הסופי – מכה, לא הושלם 
האימפריה-הטורקית  של  ראשי  אספקה  כציר  המסלול  שימש  בנוסף  מעולם. 
בארץ  עבר  בדמשק,  החל  המסלול  ברחבי-המזרח-התיכון.  השונים  לבסיסים 
ישראל-בחיפה – לכיוון העיר הסורית דרעא, חצי-האי-סיני, דרך תעלת סואץ'.  
המסילה נבנתה בשיתוף פעולה עם גרמניה. הבדואים שחששו ששיירות הולכי 
המדבר ייפסקו ועמם גם דמי-החסות שאותם היו מקבלים מכל שיירה  – ניסו 
בניית  את  לעצור  בידם  עלה  לא  אך  הפועלים,  את  ולתקוף  לעבודות  להפריע 
המסילה. בנוסף, דאגו הבדואים ל"העלים" את אדני המסילה העשויים עץ, בשל 
אדני  את  להמיר  בררה  בלית  נאלצו  והגרמנים  במדבר,  נדיר  מצרך  העץ  היות 
העץ - באדני מסילה מברזל. הגרמנים דאגו לחפור במדבר בארות וקידוחים ולהעלות מים ממעמקי האדמה אל בריכות ומגדלי אגירה - על מנת להגדיל 
את מקורות המים )שבמדבר מצומצמים( לצינון דודי הקיטור של הרכבת, זאת, באמצעות שבשבות רוח גדולות שהפכו לסימן ההיכר של הרכבת במרחבי 

המדבר השוממים. בזמן המלחמה האריכו הטורקים המסילה עד העיר שכם. 
עם תחילת מלחמת העולם הראשונה, עקב המצור הימי שהוטל על הארץ, החל מחסור בחלקי חילוף וחומרי גלם. המחסור החיוני ביותר שהורגש היה 
בפחם-האבן ששימש להסקת קטרים, והרכבת נאלצה לשבות פעמים רבות. הפתרון שהוצע היה כריית פחם בלבנון – אך הפחם לא היה באיכות הנדרשת 

ונגרם נזק לקטרים. מחוסר ברירה החלו לכרות עצים על מנת להשתמש בפחם עץ ועל מנת להבעיר עצים חיים בקטרים.
הבריטים בתחילת כיבוש הארץ, ניסו לכבוש את עזה אך נכשלו. מפאת שכך, החליטו לבנות מסילת ברזל חדשה בין רפיח לבאר שבע, דרך לוד עד 
טול-כארם. )מפאת לחץ הזמן לא התאפשר לבריטים לסלול מסילה שתעבור במקביל לעיר יפו( ככל שהעמיקו הבריטים את אחיזתם בארץ נפרסו עוד ועוד 

מסילות ברזל לתמיכה בכוחות הלוחמים עד  שהסתיים כיבוש הארץ והחל פרק חדש ביישוב היהודי בארץ ישראל  – תקופת המנדט הבריטי.
למעשה, נתיב הרכבת פעל כשורה עד מלחמת ששת הימים, לאחר מכן  ניסו לבצע ניסיונות לשקם את הקו שנהרס במלחמת העולם הראשונה אך בשל 

העלויות הגבוהות התוכנית לא יצאה לפועל.
רכבת העמק: שלוחת מסילת הרכבת החיג'אזית – שעברה בארץ ישראל וחיברה בין חיפה -לעיירה הערבית  סמח' )כיום "צמח"( בעמק הירדן – ומשם 

המשיכה המסילה לעיר דרעא בסוריה.  
רכבת העמק, הייתה מיזם מבורך עבור היישוב היהודי בפלשתינה של אותם ימים. העיר טבריה שכנה אז בירכתיי הארץ – וכל נסיעה מטבריה לחיפה 
שלקחה אז - כמה ימים )!( קוצרה לכמה שעות - בזכות תחנת הרכבת הסמוכה בסמח'. הנוסעים לטבריה היו יורדים בתחנת הרכבת וממשיכים באמצעות 

הפלגה בספינה הגרמנית "נורדוי" ששרידיה שקעו בקרקעית הכנרת.  
עם השלמת הקו מחיפה לצמח: תחנת "ג'יסר-אל-מג'מעייה" שברה שיא בתור תחנת הרכבת הנמוכה ביותר בעולם. 

העות'מאניים לא טרחו בהקמת רכבת העמק, מ'מניעים-ציוניים'. תרומה שנשלחה מטעם נשיא ההסתדרות העולמית דוד וולפסון על סך חמישים ליש"ט 
– נדחתה בטענה כי מיזם הרכבת  החיג'אזית – הינו מפעל מוסלמי קדוש וכי 
אין בכוונתם לקבל תרומה המגיעה מיהודים כופרים. לבסוף, לאחר נפילתו של 
הסולטאן וחילופי השלטון בטורקיה, הושגה הסכמה כי התרומה תוענק לבניית 

בית יתומים חדש באיסטנבול.

אקספרס המרחצאות הפינקי 

באזור  שחנתה  גרמנים  חיילים  קבוצת  מתארת  המלחמה  מתקופת  אנקדוטה 
עמק יזרעאל והייתה אמורה להגיע לחיפה, אך נבצר מהם מסיבות שונות לנסוע 
ברכבת העמק. לאחר שנמלכו בדעתם מצאו פתרון. נטלו קרון שטוח קטן ועליו 
ובאמצעות  הפינקי"  המרחצאות  "אקספרס  הלוגו  תחת  ומפרש  תורן  התקינו 
המפרש והרוח "שטו" בנתיב המסילה עד חיפה. בכלי התחבורה המאולתר היה 
ובדרך  ניתן "להפליג" רק בעזרת הרוחות המערביות הערות שנושבות בעמק, 

כלל רק לצד מערב.
מעניין לעניין באותו עניין, מסופר על המהנדס ברוך קטינקא, )אחד היהודים 
הבודדים שהיו מעורבים בפעילות הרכבת( ושימש כמהנדס טכני ראשי ברכבת 
החיג'אזית. בתקופת המלחמה קבוצת חיילים גרמניים שוב נתקעה באזור עמק 
יזרעאל. החיילים נזקקו להגיע לחיפה אך אופציית הנסיעה היחידה הייתה עם 
'קרונועים' והנהלת הרכבת לא טרחה לספק לחיילים גם מנועים. קטינקא בפרץ 
של יצירתיות נטל מדחף ומנוע של מטוס, הניח על קרקעית הקרונוע, על ראשו 
הניח כובע טייסים וכך לצד טייס גרמני נוסף 'טסו' קבוצת החיילים על המסילה 
לכיוון חיפה, במהירות של מאה קמ"ש לשעה והגיעו בשלום. כך שבר קטינקא 

- מהירות-שיא-עולמית,  של כל הזמנים בנסיעה בכלי תחבורה, באותם ימים.

"עת מלחמה ועת שלום"

הצבא הבריטי נכנס לירושליםתל אביב רחוב אלנבי פטרולים בריטיים 1945  

טייסים גרמניים על קרון אוירון במלחמת העולם הראשונה

מגדל המים של סמח'

מבנה תחנת סמח'
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 ? ֵ לְִמיד יְׁשִיָבה אֹו ְמַרּג ּתַ
 ֶּפֶרק ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר ֶהָחָדׁש ֶׁשָּיָצא ָלאֹור ְּבָיִמים ֵאּלּו ֵמֵאת ָמְרְּדַכי ַחָּלִמיׁש

בס"ד

ְּבִמְׁשָּפטֹו ֶׁשל ַּתְלִמיד ְיִׁשיַבת 
'ַראִדין' ֶאְפַרִים ֵליּבֹוִביץ 

ַהֶּנֱאָׁשם ְּבִרּגּול ָחמּור:
עֹוֵרְך ַהִּדין ִיְׂשָרֵאל )אֹוְסַקר( 

ְגּרּוְזְנֶּבְרג ְמָתֵאר ִּבְפֵני 
ַהּׁשֹוְפִטים ֶאת ְּדמּותֹו ֶׁשל 

ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה 
ֶׁשָּבּה לֹוֵמד ֵליּבֹוִביץ:

ָהִאיׁש ָהָיה ָצִעיר ְלַמַּדי, ְוִהְתַרֵחק ַמֵהר...
ֲאִני ָהִייִתי ְמַצֶּפה ֶׁשָהַרִּבי ִיְצַעק ְלֶעְזָרה...

ֲעֹצר ָנא, 
ְיהּוִדי ָיָקר!

ָמחּול ְלָך, ְיהּוִדי ָיָקר.
ַהֹּכל ָנתּון ְלָך ְּבַמָּתָנה.
ֵלְך ְלָׁשלֹום ְלַדְרְּכָך.

ָהַרִּבי ָרץ ְּבָכל ֹּכחֹו ְוִכְמַעט ֶׁשָּכַׁשל,
אּוָלם ַהַּגָּנב ִנְתַקל ְּבִמְכׁשֹול, ְוָנַפל.
אֹו ָאז ָקַרב ֵאָליו ָהַרִּבי ְוָאַמר לֹו...
ַמה ָאַמר? ְּכבֹוְדֶכם ֹלא ַתֲאִמינּו.

ׁשֹוְפִטים ִנְכָּבִדים! ָהָבה ְוַנְמִׁשיְך ַּבִּסּפּור.

ָהַרִּבי ָקם ִמְּמקֹומֹו ְוָצַעד ְּבִעְקבֹות ַהַּגָּנב.
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ֶאל ִסְדַרת ַהְּסָפִרים ַהְּמֻצָּיִרים ָהֵאכּוִתִּיים ֶׁשל ַהּסֹוֵפר ַהּנֹוָדע ְוֶהָאהּוב ָמְרְּדַכי ַחָּלִמיׁש, ִמְצָטֵרף ְּבָיִמים ֵאּלּו ֵסֶפר 
ָחָדׁש – "ַּתְלִמיד ְיִׁשיָבה אֹו ְמַרֵּגל?" – ֲאֶׁשר ֹּפֵרׂש ִּבְפֵני ַהּקֹוְרִאים ֲעִליָלה ַמְסִעיָרה ֶׁשִהְתַרֲחָׁשה ִּביִׁשיָבתֹו ֶׁשל 

ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ַהָּקדֹוׁש: ֶאָחד ִמְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה ֻהֲאָׁשם ְּבִרּגּול ָחמּור ְוָצפּוי ָהָיה ְלֹעֶנׁש ָמֶות ָרַח"ל.

ַהֵּסֶפר "ַּתְלִמיד ְיִׁשיָבה אֹו ְמַרֵּגל?" ֻהָפק ְּבָרָמה ְּגבֹוָהה, ּוִבְפָרט ַהִּצּיּוִרים ֶׁשּבֹו ֶׁשֻצְיּרּו ְּבָאָּמנּות ְּגדֹוָלה. ֶנֶעְׂשָתה 
ַּגם ֲעבֹוַדת ַּתְחִקיר ַמִּקיָפה ְּכֵדי ֶׁשָּכל ַהְּפָרִטים ַהּמֹוִפיִעים ַּבִצּיּוִרים ִיְהיּו ְמֻדָּיִקים ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר, ְּכגֹון ַהִּמְבִנים 
ַהְּלבּוׁש ְוַהֵּכִלים ֶׁשְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה, ְוֹזאת ְּבַמָּטָרה ְלַהִּגיׁש ֶאת ַהִּסּפּוִרים ֵמַחֵּיי ֶהָחֵפץ ַחִּיים ַזַצ"ל ְּבצּוָרה ַמְרִהיָבה 
ְואֹוֶתְנִטית. ַּבֵּסֶפר ֻׁשְּלבּו ַּגם ִּדְבֵרי תֹוָרה ּומּוָסר ִמְּסָפָריו ְוִאְגרֹוָתיו ֶׁשל ֶהָחֵפץ ַחִּיים ַזַצ"ל, ְוַהּקֹוְרִאים ֶנְחָׂשִפים 
ָלֶהם ּתֹוְך ְּכֵדי ְקִריָאה. ְלֹלא ָסֵפק ַהֵּסֶפר הּוא ַמָּתָנה ֻמְמֶלֶצת ְמֹאד ֶׁשּתֹוְצאֹוֶתיָה ַהִחּנּוִכּיֹות ַהְּברּוכֹות ִיְהיּו ִנָּכרֹות 

ַּגם ְלַאַחר ְזַמן ַרב. ַהֵּסֶפר ְמֻשָׁוק ַעל ְיֵדי ֲהָפַצת 'ְיֵפה נֹוף' ַּבֲחנּויֹות ַהְּסָפִרים ַהֻּמְבָחרֹות.

אּוָלם ִסּפּור ְמַרֵּתק ֶזה ֶטֶרם ִנְגָמר. ַרּבֹוַתי ַהּׁשֹוְפִטים ַהִּנְכָּבִדים ְמֹאד,
ְּבטּוֲחִני ֶׁשֵּיׁש ְּבִפיֶכם ְׁשֵאָלה ָקָׁשה. ְׁשֵאָלה זֹו ִנְׁשַאל ָהַרִּבי ְּבׁשּובֹו ְלֵביתֹו.

ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה
ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו, 
ִּכי ִמי ֶׁשִּמְתַּכֵּון

ַלֲעׂשֹות ֲעֵבָרה, 
ֵיׁש ְּבָידֹו ֵחְטא

ַּגם ִאם ָעָׂשה ְּבֶהֵּתר.

ָלֵכן ָרִציִתי ֶׁשהּוא ֵיַדע ֶׁשֶּזה ַמָּתָנה, 
ְוָכְך ֹלא ִיָּכֵׁשל ְּבַמְחֶׁשֶבת-ִאּסּור!

ְּבַחְסֵדי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ִהְצַלְחִּתי 

ִלְתֹּפס אֹותֹו ּוְלַדֵּבר ִעּמֹו.
ָהָיה ִלי ַמָּזל ֶׁשָהַרִּבי ִוֵּתר ִלי.. 
ָעַלי ְלַהְפִסיק ִעם ַהְּגֵנבֹות...

ָהִייִתי ַחָּיב ָלרּוץ ַאֲחָריו ְוִלְמחֹול לֹו,
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּכֵׁשל ָחִליָלה ְּבִאּסּור ְּגֵנָבה.

ׁשֹוְפִטים ִנְכָּבִדים! ֵאין ִלי ָסֵפק 
ֶׁשַהַּגָּנב ֹלא ֶהֱאִמין ְלגֹוָרלֹו ַהּטֹוב... 

ִּבְמקֹום ְלֵהָאֵסר הּוא ְמֻׁשְחָרר, 
ְועֹוד ְמַקֵּבל ֶאת ַהְּגֵנָבה ְּבַמָּתָנה...

ֲאָבל מֹוִרי ָחִמי, ָהִריָצה ְמֻסֶּכֶנת ָלֶכם!
ַוֲהֵרי ְיָכְלֶּתם ִלְמחֹול לֹו ָּכאן, ֵמַהָּבִית!

ְּכבֹוְדֶכם, ָעַלי ְלַצֵּין ׁשּוב
ֶׁשַאֶּתם ִּתְתַקׁשּו ְלַדְמֵין
ָמה ָהַרִּבי ָעָנה ַעל ָּכְך.

ְוַעָּתה, ׁשֹוְפִטים ְמֻכָּבִדים ּוְמֻלָּמִדים, 
ֲהֵרי ָּכל ִמָּלה ֶׁשאֹוִסיף ְּתֵהא ְמֻיֶּתֶרת.

ְלַאַחר ֶׁשָאנּו ְמִביִנים ֶאת ֹּגֶדל ִאיִׁשּיּותֹו
ֶׁשל ַהַּצִּדיק ֶׁשָּבא ְלָהִעיד ַעל ַּתְלִמידֹו,
ַהִאם נּוַכל ְלִהְתַעֵּקׁש ְוִלְדֹרׁש ֶׁשִּיָּׁשַבע?

ַאְּדַרָּבה, ִאְמרּו ִלי ַאֶּתם, ְמֻכָּבַדי:
 ְוִכי ָאָדם ֶׁשְּכמֹותֹו ָצִריְך ְלִהָּׁשַבע ָּכאן, ֶׁשהּוא ַיִּגיד ַרק ֶאת ָהֱאֶמת?

ַהִאם ֶיְׁשָנּה ֶאְפָׁשרּות ֶׁשָאָדם ֹּכה ָטהֹור יֹוִציא ָחִליָלה ֶׁשֶקר ִמִּפיו? - - - 
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ממפעלי תעשייה ורכבים, ריחות ואדים ביתיים.

איך זה עובד?

מסנני האוויר של דייסון פועלים באמצעות אלגוריתם ייחודי 
המעבד נתונים המגיעים משלושה חיישנים 

מובנים במכשיר, מאבחן את מדדי איכות האוויר, 
ומדווח עליהם בזמן אמת. 

מסנני פחמן פעילים אחראים ללכידת גזים, בעוד 
שמסנן ה- HEPA החדשני לוכד עד 99.95% 

מהחלקיקים העדינים, כגון אלרגנים ומזהמים.

דייסון שיתפה פעולה עם החברה הישראלית 
Breezometer, אשר פיתחה מערכת לניטור 
זיהום אוויר מחוץ לבית דרך שילוב בין תחנות 

מדידה בכל העולם, נתוני תחבורה ולוויינים, בכל רגע נתון. 
המערכת שולבה במסנני האוויר של דייסון, כאשר היא מודדת 

את רמת זיהום האוויר שבחוץ, בעוד החיישנים הנמצאים על 
המכשיר מזהים את רמת זיהום האוויר בבית. כך, ניתן לעקוב 
בזמן אמת אחרי השיפור באיכות האוויר. בנוסף,  צבע המסך 

משתנה בין אדום לירוק בהתאם לרמת זיהום האוויר. 

⋅
דגם Dyson Pure Cool™ מאוורר את החדר. 

דגם Dyson Pure Hot+Cool™ מאוורר ומחמם את החדר. 

שנתיים אחריות ושירות בבית הלקוח ע"י ב.נ.ז.כ סחר, היבואן 
הרשמי של מוצרי Dyson בישראל.

אינפורמטיבי
***

*

איקאה- לחג יצירתי ומהנה
אם יש משהו שלמדנו בשנה האחרונה יותר מכל- זה להנות 

בבית, מהחוויות הפשוטות והרגעים של ביחד. במחלקת הילדים 
של איקאה תוכלו למצוא מגוון חומרי יצירה ומשחקים לשעות 

של דמיון והנאה לכל המשפחה. השנה, בחול המועד, הילדים לא 
ירצו לצאת מהסוכה!

שולחן ילדים עם 2 כיסאות LÄTT לבן/אורן 145 ₪

טוש MÅLA צבעים שונים 
9 ₪ / 12 יחידות

CIRKUSTÄLT אוהל לילדים

₪ 95

 MÅLA קופסת צבעי מים
צבעים שונים 29 ₪

דפי יצירה MÅLA צבעים שונים/מידות שונות 29 ₪

רשימת הסניפים:

נתניה: רח' גיבורי ישראל 1, אזה"ת פולג. ראשל"צ: רח' היוזמה 
1 מרכז עסים שורק כביש פלמחים. קריית אתא: רח' תפוצות 

ישראל )דרך חיפה 52 קריית אתא(. באר שבע: הירדן 24. 
אשתאול: המלאכה 7, אזה"ת הר טוב.

לארח בקלות ובטוב טעם

גולדיס מציגה מארזי אירוח 
חגיגיים ומפנקים לאירוח מושלם

בגולדיס, מעדניית הגורמה של האוכל המוכן, מזמינם אתכם 
ליהנות ממגוון מגשי האירוח המפנקים הכוללים בשרים, דגים, 

מעושנים, כריכים, מאפים ועוד

האירוח בחג הסוכות מעולם לא קל וטעים יותר! עם מבחר מגשי 
האירוח המיוחדים 

של גולדיס, מעדניית 
הגורמה של האוכל 

המוכן בירושלים, 
תוכלו לפנק 

ולהתפנק במגוון 
טעמים מיוחדים 
שמתאימים לכל 

אירוע, ישיבה ואירוח!

מגשי האירוח של גולדיס כוללים כריכים עשירים, מאפים 
ייחודים, בשרים, דגים, מעושנים, סלטים במגוון טעמים 

מפתיעים המגיעים ארוזים במגשים המתאימים לכל אירוע 
שתבחרו. את מגשי האירוח יש להזמין לפחות 24 שעות מראש.

בכל ימות השנה מציעה לכם גולדיס תפריט עשיר ומגוון של 
מבחר מנות שף, בשרים ודגים משובחים, לצד עשרות תוספות 

ותפריט קינוחים עשיר במיוחד מחומרי גלם איכותיים. על 
התפריט מנצח ביד רמה השף בעל השם העולמי משה קצ'וקי 

לצידו של השף המיתולוגי משה גולדיס וביחד הם מרכיבים 
לכדי יצירה קולינרית משובחת ועשירה במיוחד שיגיעו אליכם 
באריזה מוקפדת לשמירה על איכות טריות, בכשרות מהודרת 

של הבד"ץ העדה החרדית. המטבח עומד בכל הקריטריונים של 
משרד הבריאות.

בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

דייסון מציגה: הקץ 
לאוויר המזוהם בבית

 Dyson Pure Cool -ו Dyson Pure Hot+Cool מסנני האוויר
מסלקים 99.95% מן האלרגנים והמזהמים באוויר עד גודל של 

0.1 מיקרון

על פי ההערכות השונות, האוויר בבית מזוהם עד פי 5 מהאוויר 
שבחוץ. בנוסף, אנחנו מבלים את רוב הזמן שלנו בחללים 

סגורים. כך, מבלי לשים לב, במשך רוב שעות היממה אנחנו 
נושמים אוויר מזוהם ומלא באלרגנים. לא פלא שאנחנו עייפים 

למרות שישנו טוב בלילה, מפתחים אלרגיות, מחלות ריאות 
ומחלות זיהומיות שונות.

דייסון מציגה פתרון חדשני ומהפכני לזיהוי אלרגנים, סילוקם 
והזרמת סירקולציה של אוויר מטוהר ומסונן לחלל החדר. מסנני 
 Dyson Pure Cool™ -ו Dyson Pure Hot+Cool™ האוויר

לוכדים 99.95% מן האלרגנים והמזהמים המזיקים בחללים 
סגורים, מסלקים חלקיקים עד לגודל של 0.1 מיקרון, ולאחר מכן 

מזרימים סירקולציה של אוויר מטוהר ומסונן לחלל החדר.

למסנני ה- Pure חיישנים חכמים, באמצעותם הם חשים 
בחלקיקים וגזים בחלל החדר, מדווחים עליהם בזמן אמת 

ופותרים את בעיית זיהום האוויר בחללים סגורים. מסנני דייסון 
מאפשרים שמירה על טמפרטורה נוחה במשך כל השנה וניטור 

של איכות האוויר.

המסננים של Dyson מסלקים בין היתר אבקנים ואלרגנים, 
חיידקים ועובש, הפרשות של קרדית אבק, חומרים הנפלטים 

חול המועד סוכות עם 
יינות יקבי כרמל

אירוח מושלם בחג הסוכות מתחיל עם היינות הקלילים 
והמרעננים של יקבי כרמל. בין אם אתם מתארחים אצל 

קרובי משפחה ובין אם אתם מארחים אותם, היינות 
האיכותיים של יקבי כרמל תמיד יוסיפו טעם לארוחות חול 

המועד החגיגיות. 

חג הסוכות הוא זמן לאירוח משפחתי ולרגעים משותפים 
של שמחה. בין אם אתם מתארחים אצל קרובי משפחה 

בסוכה ורוצים להביא את המתנה המושלמת, ובין אם אתם 
המארחים שמגישים יינות לשולחן 

החג, תמיד תוכלו להפוך את 
חוויית הסעודה למושלמת עם 

היינות האיכותיים של יקבי כרמל. 
כדי להתאים את היינות לשולחן 

המשפחתי של חול המועד, 
ביקבי כרמל ממליצים על יינות 

קלילים יותר שילוו את הארוחות 
המשפחתיות בחול המועד. 

יינות של סדרת באזז: יינות 
קלילים, נגישים וארומטיים במיוחד, משמחים ומהנים. 

בדיוק מה שאתם צריכים לשולחן החג שלכם בסוכה. הסדרה 
מאפשרת ליהנות ממנעד רחב של טעמים מרעננים, כולם 
עם בעבוע קל ומתיקות עדינה המציעים לגימות מרעננות 

וקלילות בכל הזדמנות צריכה. הסדרה כוללת יין מבעבע 
קריניאנו, מוסקטו ויינות בטעמים פופולאריים: אפרסק, 
מנגו, רימון ואננס. מגוון הטעמים הרחב מאפשר מרחב 
בחירה והתנסות בטעמים מרגשים, המתאימים במיוחד 

לארוחות בסוכה. 

יינות סדרת באזז של יקבי כרמל מומלצים להגשה 
בטמפרטורה נמוכה, ובכך הם מספקים חוויה מרעננת בזמן 

השתייה. בתקופה זו של השנה, כשעוד חם בחוץ, אין כמו 
לשבת בסוכה וללגום יין קליל עם אחוז אלכוהול נמוך באופן 

טבעי ובמגוון טעמים. 

יינות של סדרת סלקטד: סדרת סלקטד של יקבי כרמל, 
סדרת היינות הנמכרת בישראל, מציעה שלל יינות ובהם גם 
יינות קלילים המתאימים במיוחד לארוחות חול המועד. בין 

היינות המומלצים מהסדרה: סלקטד אדום ישראלי- יין אדום 
יבש, פרנץ' גוורצטרמינר – יין לבן חצי יבש ומוסקטו- יין 

לבן מתוק מוגז. היינות הלבנים והרוזה, מתאימים במיוחד 
לארוחות משפחתיות קלילות בסוכה ובכלל,  ויכולים 

להשתלב בכל ארוחה משפחתית כחלק מהחוויה הנעימה. 

יינות סדרת פרייבט קולקשן: הסדרה עטורת המדליות 
של יקבי כרמל מציעה שלל יינות איכותיים, חלקם קלילים 
ומרעננים המתאימים לארוחות חול המועד המשפחתיות. 

בין היינות המומלצים מהסדרה: סוביניון בלאן גוורצטרמינר- 
יין לבן חצי יבש, מוסקטו- יין לבן מתוק מוגז שרדונה- יין 

לבן יבש ויין לבן יבש. היינות כולם נגישים, קלילים ומרעננים, 
המשתלבים היטב בכל ארוחה עם עושר של טעמים וארומות 

ייחודיות. 

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

קרומבאכר - בירת הפרימיום מספר 1 בגרמניה:

 מותג הבירה הגרמני קרומבאכר 
מגיע לישראל בכשרות מהודרת

קרומבאכר, מותג בירת הפרמיום הנמכר ביותר בגרמניה )ע"פ 
דוח IWSR, גרמניה, 2020(, נוחת בישראל בכשרות בד"צ מהדרין 

בראשות הגר"א רובין שליט"א. 

בירה קרומבאכר, בירת הפרמיום מספר 1 בגרמניה, מיוצרת תוך 
שמירה קפדנית על מסורת הכנת בירה גרמנית בווארית אמיתית 

מרכיבים טבעיים בלבד באיכות הגבוהה ביותר, הכוללים בין 
היתר: שימוש במי מעיינות טבעיים ושימוש בשמרים איכותיים 

בהם נעשה שימוש חד פעמי בלבד בעת תהליך הייצור - דבר 
המבטיח איכות גבוהה ביותר ועושר של טעמים. 

מותג הבירה הגרמני קרומבאכר מביא לארץ את טעמו הייחודי 
והכשרות המהודרת, 

שהופכים אותו למותג נחשק 
ונמכר ביותר. מדובר בבירת 

פרימיום משובחת, המציעה 
חוויה מענגת בכל לגימה. 

בשלב הראשון הגיעו לארץ 
2 סוגים שונים של בירה 

קרומבאכר:

PILS קרומבאכר

בירת הדגל של מבשלת קרומבאכר מאז 1890. 

קרומבאכר פילס היא בירת לאגר גרמנית בסגנון פילזנר, בצבע 
זהוב בוהק, המיוצרת ממי מעיינות טבעיים. לבירה ארומות 

פירותיות ופרחוניות עם רעננות טבעית וטעמי מאלט חלקים, 
קריספיים וכשותיים, עם אפטר טייסט ארוך ומעט מרירות 

מאוזנת.

אלכוהול 4.8%

WEIZEN – קרומבאכר חיטה

בירת חיטה גרמנית, מקורה בממלכת בוואריה בדרום גרמניה.

קרומבאכר ווייצן היא בירה בסגנון חיטה, הנכלל כווריאנט בירות 
אייל. צבעה של הבירה עכור-מעונן והיא בעלת ארומות פירותיות 

עם רמזים לטעמי דבש ובננה.

קרומבאכר ווייצן היא בירה עשירה, בעלת טעמים מלאים 
ומורכבים המובילים לסיומת פירותית ומאוזנת.

אלכוהול  5.3% 

בירה קרומבאכר משווקת בישראל על ידי יקבי כרמל. המותג 
מצטרף לפורטפוליו המותגים האיכותיים המשווקים תחת היקב, 
שלאחרונה נכנס גם לקטגוריית הבירה עם המותגים קרומבאכר 

ומבשלת בירת הבוטיק הישראלית המובילה אלכסנדר. 

יוסי אדרי, סמנכ"ל השיווק והמכירות ביקבי כרמל: "בירה 
קרומבאכר היא דריסת הרגל הראשונה שלנו בתחום בירות 

הפרמיום. לבירה היסטוריה מפוארת של למעלה מ-200 שנות 
מומחיות בהכנת בירה איכותית על פי המסורת הגרמנית. 

הרחבת פורטפוליו מותגי הפרמיום של יקבי כרמל, יחד עם 
סדרות היין המובילות שלנו, מאפשר לנו להציע ללקוחותינו מגוון 

של משקאות בסטנדרטים הגבוהים ביותר."

אודות בירה קרומבאכר

קרומבאכר, בירת הפרמיום מס' 1 בגרמניה, נוסדה ב-1803 ע"י 
משפחת שאדברג. המבשלה שוכנת בעיר "קרוצאל – קרומבאך" 

ונחשבת למבשלת הבירה בבעלות פרטית הגדולה ביותר 
בגרמניה.

המעיין הטבעי ממנו נשאבים המים ליצור הבירה נתגלה בטעות 
ב-1722 כשבוחן כורי פחם שחיפש מאגרי מתכות יקרות ביער 

טיפים מנירלט לחג 
מעוצב, חגיגי וצבעוני!

תקופת החגים זו הזדמנות נפלאה לרענן את אזור האירוח 
שלנו בעיצוב עדכני ומיוחד. נירלט מעניקה לנו טיפים יישומים 
וקלילים שישדרגו את פינת האירוח שלנו ויהפכו אותה בקלות 

לחגיגית ומיוחדת. 
רצוי שנתחיל 

מעיצוב הקירות 
שלנו סביב 

השולחן. בחרו 
בקיר מרכזי, 

כזה שניצב מול 
הכניסה לאזור 

פינת האוכל, זו 
יכולה להיות גם 

נישה שכבר קיימת, ובחרו עבור הקיר או הנישה גוון וטקסטורה 
בעלי מראה מנוגד לגוון הכללי של הקירות, כזה שיבלוט בחלל 

ותהיה לו נוכחות עיצובית מובהקת. 

השלב הבא תלוי בסגנון העיצובי אליו אתם מתחברים, יש 
להתייחס כמובן לאפיון הבית,

אחרי שלב הקירות חשוב לתת את הדעת לריהוט ואביזרי 
הסטיילינג המשלים לפינת האוכל. לאבזר ולסגנן את שולחן החג 

כך שיראה יפה וחגיגי עם הרבה שיק וכמובן שיהיה גם פרקטי 
ויצירתי.

לסגנון מודרני אורבני, בחרו בחומרים קרים של זכוכית, מתכת 
שחורה, עץ, טקסטיל אפור או לבן נקי.  

לסגנון טבעי עם נגיעה כפרית, הוסיפו פריטים כגון עץ גולמי, 
ברזל, מתכת במראה חלודה, בד למפת שולחן בפשתן גס בגווני 

קפה או שמנת. הוסיפו וילונות פשתן עם רקמה, כלי חרס 
בגוונים מעושנים.

למראה קליל וצעיר, שלבו חומרים וחפצים מכל מיני סגנונות. 
שולחן לבן עגול, כיסאות בגוונים שונים, וילונות של פסים בשחור 

לבן, כלים צבעוניים במרכז השולחן, וקיר מרכזי אחד בצהוב 
לימוני, או כתום תפוזי, קירות משלימים בלבן בוהק.

אם יש הרבה ילדים, כדאי לתת לשולחן נופך צעיר וקליל, כזה 
שיעשה לקטנטנים חשק לשבת סביב השולחן, לפחות עשר 

דקות.. אז איך עושים זאת? על ידי נגיעות צבעוניות בכל מקום. 
לוחות עץ/דיקט צבועים בגוונים שונים ועזים יכולים לשמש 

כתחתיות לצלחות אישיות, או לכלי הגשה, ביחד עם ריבועי עץ 
קטנים שישמשו כתחתיות לכוסות.

ומה אם על פי מיטב מסורת האירוח השולחן צריך להיות, 
אלגנטי ובוגר, כזה שיעשה וואו לאורחים עוד לפני שהתיישבו? 

לשם כך נשלב אלמנטים מנצנצים אך נשמור על מראה אלגנטי 
ומכובד. שילוב של צמחים ופרחים בנגיעות של זהב, למשל 

בכלים או בסכו"ם. 

חג שמח לכולם!

בחג הסוכות ובייחוד בימי חול המועד, 
כולנו זוכים לביקורי אורחים ואושפיזין 

ואין כמו ארוחת ערב חגיגית בסוכה 
כדי לקבל את פני האורחים. כמו 
תמיד, גם השנה נוכל להשתמש 

בטונה סטארקיסט כדי להכין מנות 
מזינות וטעימות במיוחד, עם שפע 

של יתרונות בריאותיים שכל המשפחה 
תוכל להנות מהם.

טונה היא מנת מזון איכותית 
המשתלבת נהדר בכל ארוחה, כתוספת 

או כמנה בזכות עצמה. לקראת סוכות 
טונה סטארקיסט מגישה מתכון 

לפשטידת טונה איכותית וחגיגית 
במיוחד )עם עד 400 קלוריות למנה(.

מצרכים:

3 קופסאות טונה סטארקיסט במים

3 כפות קמח

3/4 כוס יוגורט טבעי 0%

4 ביצים

1 בצל קטן קצוץ

3 כפות פירורי לחם

מלח ופלפל

אופן הכנה: 

מערבבים יחד את כל החומרים 
ומעבירים לתבנית אפיה משומנת, 
אופים בתנור במשך 40 דקות בחום 

של 180 מעלות ומגישים. מחלקים את 
הפשטידה לשש מנות, שיש בה כ-400 

קלוריות בממוצע. להשלמת הטעם 
מומלץ להגיש עם ירקות טריים.

טונה סטארקיסט היא מקור מעולה 
לחלבון, ומכילה שפע של ויטמינים 

ומינרלים כגון ויטמין B12, ברזל, 
מגנזיום, ויטמין D, וחומצות שומן 

מסוג אומגה 3. בקיצור, טונה 
סטארקיסט – כל מה שמבורך בטונה!

מארחים בסוכה בחול המועד? 
קבלו מתכון פשטידת טונה טעימה עם ירקות ו-400 קלוריות בלב

הסמוך גילה אותו ואת המים הזכים שבו, שמהווים את מקור 
האיכות הגבוה והייחודי של הבירה, יחד עם שימוש בשמרים 

איכותיים ומוקפדים העוברים שימוש חד פעמי בלבד ושמירה על 
תהליך ייצור טבעי לחלוטין.

מבשלת קרומבאכר דוגלת בייצור בירה ברמה הטובה ביותר. 
המסורת, האיכות הטבעית והאותנטית, לצד החדשנות והבנת 

צרכני הבירה, הם החזון העומד מאחורי המותג.

בירות קרומבאכר הינן בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א 
רובין שליט"א

ניתן להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המשקאות הנבחרות.
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יש לוודא
שחוטי החשמל

יהיו מבודדים היטב
  במקרה של גשם

אין להשאיר 
תאורה

דולקת בסוכה 
ללא השגחה

אין
להדליק 

נרות
בסוכה 

יש להימנע
ממגע ישיר
בין התאורה

לסכך

מומלץ למקם 
אמצעי כיבוי
סמוך לסוכה, 
כגון: מטפה או

צינור מים

כללי בטיחות אש 
בחג סוכות

מוגש מטעם ענף הסברה והדרכת אוכלוסייה

 אין מכירת כרטיסים במקום  תשלום מגיל שנתיים  הורה מלווה חייב בתשלום  קווי הגעה לפארק 2,4,5,6
 עפ"י הוראת הרבנים: העלייה למתקן לבנים בעת הפעלתו לבנות הינה עד גיל 6

  השהות בשטח הפארק היא בידיעת ובאחריות ההורים בלבד
הכניסה לבילונה הינה בהרשמה מראש באמצעות כרטיס התושווים בלבד עפ"י רשימת הקודים הנ"ל.

פארק השעשועים הענק חוזר שוב 
בפעילות אטרקטיבית לחול המועד סוכות

 הפארק יפעל בימים רביעי - ראשון ט"ז- כ' בתשרי )חוה"מ סוכות(
בין השעות: 10:30-14:30 )בוקר( 16:00-20:00 )צהריים(.

    להרשמה:073-3477764    הפארק ברח' גניחובסקי 32 פינת הצבי

אגף 
תרבות

מיני גלגל ענק רכבת הרים
עולמית

מגוון מתקנים 
אטרקטיביים 

לילדים ולבוגרים

מתחם ישיבה 
מוצלל עם מאות 

מקומות ישיבה

סוכה במקום

הלונה פארק של בני ברק
 דמי

כניסה
₪ 25

הפארק
יפעל בהתאם

 להנחיות 
 משרד 
הבריאות

קוד 101
יום רביעי

ט"ז בתשרי
בוקר

קוד 102
יום רביעי

ט"ז בתשרי
צהרים

קוד 103
יום חמישי
י"ז בתשרי

בוקר

קוד 104
יום חמישי
י"ז בתשרי

צהרים

קוד 105
יום שישי

י"ח בתשרי
בוקר

קוד 106
יום ראשון
כ' בתשרי

בוקר 

קוד 107
יום ראשון
כ' בתשרי

צהרים

הרישום יתקיים בין התאריכים: יום שני ז' בתשרי - יום ראשון יג' בתשרי

מיוחד לתושבות בני ברק

מחיר מסובסד: 45 ש״ח )מופעי אחר הצהריים(| 55 ש״ח )מופעי ערב(

מכירת כרטיסים חצי שעה לפני המופע על בסיס פנוי

 מופעי חול המועד
סוכות תשפ״ב

G
Ro

up
m
ed

ia

ראשון, ה' חוה"ממוצ״ש חוה״מחמישי, ב' חוה"מרביעי, א' חוה"ממוצאי יו"ט ראשון

אסרו חג

מוצ״ש בראשית
שעה רחוב מיקום המפיקה

21:30 רח' ירושלים 1 פרלשטיין אודיטוריום משואות

22:00 רח' אורליאן 29 אורליאן פרלשטיין

21:15 אליאס אודיטוריום רמת אלחנן רח' רבינוב 4

21:15 רח' חזו"א 50 סמינר "אור ברכה" אליאס

21:15 רח׳ פתאיה 1 פתאיה אליאס

שעה רחוב מיקום המפיקה

21:00|17:00 רח' רבינוב 4 פרלשטיין אודיטוריום רמת אלחנן

21:30|17:30 רח׳ פתאיה 1 פתאיה פרלשטיין

21:00|17:00 רח' ירושלים 1 אליאס אודיטוריום משואות

21:00|17:00 רח' עזרא 51 אודיטוריום "אור החיים" אליאס

21:00|17:00 רח' אורליאן 29 אורליאן אליאס

שעה רחוב מיקום המפיקה

21:00|17:00 רח' ירושלים 1 פרלשטיין אודיטוריום משואות

21:15|17:00 רח' אורליאן 29 אורליאן פרלשטיין

21:00|17:00 רח' רבינוב 4 אליאס אודיטוריום רמת אלחנן

21:00|17:00 רח' עזרא 51 אודיטוריום "אור החיים" אליאס

21:00|17:00 רח' פתאיה 1 פתאיה אליאס

שעה רחוב מיקום המפיקה

21:15 רח' ירושלים 1 אליאס אודיטוריום משואות

21:15 רח' אורליאן 29 אורליאן אליאס

21:30 רח' רבינוב 4 פרלשטיין אודיטוריום רמת אלחנן

22:00 רח׳ פתאיה 1 פתאיה פרלשטיין

שעה רחוב מיקום המפיקה

15:30 רח' רבינוב 4 אליאס אודיטוריום רמת אלחנן

15:30 רח' פתאיה 1 פתאיה אליאס

16:30 רח' אורליאן 29 אורליאן פרלשטיין

17:00 רח' ירושלים 1 פרלשטיין אודיטוריום משואות

שעה רחוב מיקום המפיקה

21:00|17:00 רח' רבינוב 4 אליאס אודיטוריום רמת אלחנן

21:00|17:00 רח' אורליאן 29 אורליאן אליאס

20:30|16:30 רח' ירושלים 1 פרלשטיין אודיטוריום משואות

21:00|17:00 רח׳ פתאיה 1 פתאיה פרלשטיין

שעה רחוב מיקום המפיקה

21:15 רח' ירושלים 1 אליאס אודיטוריום משואות

21:00 רח' רבינוב 4 פרלשטיין אודיטוריום רמת אלחנן

21:30 רח' חזו"א 50 סמינר "אור ברכה" פרלשטיין

כל הדמויות שאהבתן לראות, חוזרות בדרמה פורצת דרך- שכולה הומור!

הכניסה ע"פ הנחיות
התו הירוק

הכניסה לאירועים הינה על פי 
מתווה התו הירוק בלבד!

בברכת המועד,
אברהם רובינשטיין

ראש העיר



דירות 
למכירה

י”א תשרי- י”ג תשרי תשפ”ב
17/09/2021-19/09/2021

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

+5 חדרים 

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

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

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

 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

אלעד

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

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

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים- קומה ד', 3 

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

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

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

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

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

 054-6506501)23-23(_____________________________________________

דופלקסים

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 4 חדרים 

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

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

 בעל דירה? נמכור את 
דירתך ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)31-40(תיווך צור 03-6701920

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

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

בלעדי תיווך מאירוביץ 
 054-6506501

03-5797756)35-35(_____________________________________________

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

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

03-5797756)35-35(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר, 
דירת 3 חדרים, 70 

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

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

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

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

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

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

1,790,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

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

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

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

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

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

+ 15 מ"ר מרפסת 
+ אופציה ענקית 

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

03-5797756)32-32(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

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

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

1,690,000 ש"ח
050-2321046 אופק מאיר 

_____________________________________________)35-38(נכסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

2-2.5 חדרים
 בהרב שך/זבוטינסקי, 

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

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

 בגבעת שמואל 
בשכ' בית וקנטרי, 5 

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

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

גבעת שמואל
+5 חדרים

4-4.5 חדרים
3-3.5 חדרים

3-3.5 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(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

בני ברק

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

_____________________________________________)36-39ל(מיידי 052-2437292

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

050-3003455)38-41(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

1-1.5 חדרים
 דירת חדר, מרוהטת + 

מזגן, מכונת כביסה, ופריג'ידר, 
ליחיד/ה, ברחוב קהילות יעקב, 

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

 מעוניינים לקנות בית 
פרטי עם גינה באזור בני ברק 

_____________________________________________)37-38ח(סיגל 053-4224340  ברמת אלחנן, כ- 2 
חדרים, קומה ג', משופצת, 

סוכה, דוד"ש, ממוזגת, 
מאווררת, אפשרות לגנרטור

עסקים_____________________________________________)35-38ל(054-8413233

 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(_____________________________________________

בני ברק

 3 חד', בשמעיה, 
מושקעת, משופצת, כ- 91 

מ"ר + מרפסת סוכה 13 
מ"ר, 2 מעליות, חניה, לל"ת 

_____________________________________________)38-41ש(052-6137111

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

_____________________________________________)38-38(נכסים" 055-6789653

 באזור נויפלד 5 חדרים, 
125 מ"ר, קומה ב' + 

חדר עבודה בקומת 
קרקע, משופצת, 

2,050,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)38-38(_____________________________________________

 מפוארת יוקרתית ויחודית, 
באיזור השלושה 6 חדרים, כ- 

250, קומה ה', גג 143, מעלית 
ו- 2 חניות, 4,700,000 בלעדי 
_____________________________________________)38-38(נדל"ן השקעות 050-4130093

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

1 + יחידה 35 מטר, 3 כיווני 
אוויר "פנחס נכסים"

055-6789653)38-38(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)38-38(נכסים" 055-6789653

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

2,750,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)38-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)38-38(נכסים" 055-6789653

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

וחניה, 2,050,000 "פנחס 
_____________________________________________)38-38(נכסים" 055-6789653

 בפרדס כץ 3.5 חדרים, 
משופצת, מסודרת, קומה 4 
ללא, אופציה על הגג ובצד, 

1,550,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)38-38(השקעות 050-4130093

 בלעדי 3 ח' )במקור 4 
ח'(, בפ"כ מתחרדים, 75 

מטר, קומה א' + מעלית + 
חנייה בטאבו + סוכה גדולה, 
1,480,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בדנגור 3 חד', 70 מטר, 
קומה 2, אופציה גדולה, שכנים 
בנו, 1,440,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)38-38(_____________________________________________

 בארלוזורוב, ק"א, 
מרפסת שמש, משופצת, 

4 חד', מעלית וחניה, קרוב, 
1,850,000 ש"ח

_____________________________________________)38-38(050-6610501 סתיו

3-3.5 חדרים
 בסמילנסקי, ק"ב, 95 

מ"ר, משופצת, מושכרת ב- 
3,600 ש"ח, 1,520,000 ש"ח 

_____________________________________________)38-38(050-6610501 סתיו

4-4.5 חדרים

 להשכרה במנחם בגין 
4 חד', קומה ראשונה, 
משופצת מהיסוד, 90 

מטר, 4,600 )גמיש( 
"פנחס נכסים"
055-6789653)38-38(_____________________________________________

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

חנייה, 4,500 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בבילו, 2.5, מרווחת 
ונהדרת, ממוזגת ומרוהטת, 

נוחה גם למבוגרים
_____________________________________________)38-39ל(050-4192808

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מבנים

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(_____________________________________________

מגרשים
 קניה ומכירה, אדמות 

חקלאיות, בכל הארץ, 
במחירים הגונים
052-2457617)34-07/2022(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

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

משרדים

 4 חד', בראשונים, מרווחת, 
יפה וממוזגת, מעלית, שרותים 

כפולים, מיידי, לתקופה 
_____________________________________________)38-39(ממושכת 052-7117548

 3 חדרים, במינץ, מרווחת, 
ממוזגת + מעלית, מיידי, 

לתקופה ממושכת 
052-7117548)38-39(_____________________________________________

 דירת גן מדהימה, בטבריה 
עילית, צמוד לפרויקט, 4 חד', 

100 מ"ר, פינתית, משופצת + 
נוף לכינרת + כניסה פרטית 

+ מחסן 15 מ"ר + אופ' 
להרחבה 60 מ"ר + יחידת 

הורים, רק 940,000 ש"ח
052-7166160 ידידיה 

_____________________________________________)39-39()בבלעדיות(

טבריה
פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים
 בשז"ר המבוקש 3 חד', 

73 מ"ר, קומה שניה, מסודרת, 
בניין חרדי, רק 580,000 

ש"ח ידידיה 052-7166160 
_____________________________________________)39-39()בבלעדיות(

ירושלים
4-4.5 חדרים

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

_____________________________________________)39-39(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)39-39(_____________________________________________

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

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

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)39-39(_____________________________________________

 רמות ב': 4.5 חד' )83 
מ"ר נטו(, ללא מדרגות 

+ סוכה + חניה פרטית, 
משופצת, נוף, יחידת הורים, 

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)39-39(הכוכבים: 02-5713375

 במערב בני ברק בבניין 
חדש ומפואר, פנטאוס 

יוקרתי ביותר, 220 מ"ר 
במפלס אחד! ב- 12,000 

ש"ח גמיש להב נכסים 
050-4177750)39-39(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בבעלזא 110 מ"ר, 
מטופחת, מיידי, ב- 

4,900, במינץ 110 מ"ר 
+ מעלית וחנייה, ב- 

4,900, מיידי להב נכסים 
050-4177750)39-39(_____________________________________________

 2 חד', ק"ג, ברח' טבריה, 
מוארת ומאובזרת, משופצת 

ומרוהטת, 2,800 ש"ח, בוידם 
_____________________________________________)39-42ש(גדול 055-5630196

 2.5 חדרים ברבי טרפון, 
קומת כניסה, לכל מטרה תיווך 

_____________________________________________)39-39(דורון 054-4980159

יחידות דיור
 בק. הרצוג יח' דיור 2.5 

חד', 43 מ"ר, חדשה, מרוהטת, 
3 מזגנים, סוכה ודו"ד, 2,400 

_____________________________________________)39-42ש(ש"ח 054-8432013

 יח' 2 חד', בירושלים-
שד"ל, מרווחת, מוארת, 

ניתן גם למשרד/מרפאה/
מחסן, 3,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)39-42ש(054-6870848

 לרציניים בלבד, מחיר 
מציאה, 5 חדרים, מרווחת, 
קומה ראשונה + 2 חניות 

+ מחסן גדול, חדש מקבלן 
_____________________________________________)39-50ש(050-7856208

חריש
+5 חדרים

ירושלים
קוטגים

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

ש"ח לחודש תיווך הכוכבים: 
02-5713375)39-39(_____________________________________________

 בעל חנות ומשרד בבני 
ברק, אתה חייב את הלווי 

שלנו תיווך דורון
054-4980159)39-39(_____________________________________________

אולמות
 רמות ב': דירת אולם 

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

_____________________________________________)39-39(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 חנות 22 מ"ר, בפסג, רק 
2,800 ש"ח תיווך דורון

054-4980159)39-39(_____________________________________________

 משרד 50 מ"ר, בגן וורשא, 
במחיר מציאה, למיידי תיווך 

_____________________________________________)39-39(דורון 054-4980159
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חג סוכות שמח

לכל לקוחותינו
 קוראינו ולכל עמך בית ישראל

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

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

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

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

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

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

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

 במגדלי המלכים! שבת 
נחמו מחמישי עד ראשון - 

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

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

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

כפר שמאי
 בוסתן לבל - 3 

צימרים, מתחם 4 דונם, 
בריכה + גקוזי' ספא 

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

ירושלים והסביבה

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

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

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

יבניאל

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

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

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

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

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

מושב תרום

 דירת ארוח מפוארת 
במרכז ירושלים )לשומרי 

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

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

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

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

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

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

_____________________________________________)36-39ש(058-5409886

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

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

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

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

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

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

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

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

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

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

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

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה, המון 

דשא, פינות ישיבה ומרפסת 
גדולה 054-5726412

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

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

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

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

צפת

קצרין

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

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

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

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

 "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

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

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

מכוניות

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה 052-4714818
_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

לפרסום
03-6162228

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)37-40ש(קרליבאך 052-7153475

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

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

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

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

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

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

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

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

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

השכרת רכב
אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

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

מוצרים 
ושירותים
גמחים

 להשתתפות בקו הצניעות 
073-383-4050, סיסמה 2448 

_____________________________________________)35-39(סולמית, שלוחה 5

מחשבים
 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

 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

השבת 
אבידה

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

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

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

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

 אבד נגן סאנדיסק שחור 
וצהוב הדגם הישן בבני ברק 

_____________________________________________)37-38ח(טל': 053-3103209

 נאבד עגיל זהב של אישה 
בתאריך י"ד אלול בבני ברק 

_____________________________________________)38-39ח(050-4105312

 ב"ה כבר זכינו להיות 
שותפים בהחזרת מאות זוגות 
תפילין, אבל עדיין בידינו מאגר 

של מאבדי ומוצאי תפילין, 
שלא הצלחנו לאתר, ולכן 

מבקשים ממי שאיבד או מצא 
תפילין בתקופה האחרונה 
לפנות אלינו - לששי קרקו 
בטלפון 054-4467877 או 

k0544467877@gmail.com 38-39ח(במייל(_____________________________________________

שיפוצים

יד שניה 
קונים

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

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

 לישיבה חדשה בב"ב 
דרושים ספרי קודש )ש"ס 

_____________________________________________)37-38ח(מפרשים מוסר( 053-3133509

 דרושה עריסה לתינוק 
עבור משפחה נזקקת 

בירושלים עד 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)37-38ח(052-7197544

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)38-39ח(ומפרשים 054-7432035

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)38-39ח(052-3595314

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

_____________________________________________)38-39ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)38-39ח(ילדים 050-6651365

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)38-39ח(סימלי 052-3595314

 לישיבה חדשה בב"ב 
דרושים מזגנים ארונות 

)לפנימיה( סטנדרים כסאות 
מכונת ייבוש סירים

_____________________________________________)38-39ח(053-3133509

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 דרוש שנאי 6V למכונת 
חישוב במצב תקין

_____________________________________________)37-38ח(050-5343924

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)37-38ח(בתחום 052-7396092

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

מסלסל שיער ומוברש, 
מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

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

 שואב אבק הובר תקין 80 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 400 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-3463482

 בהזדמנות הליכון חשמלי 
במצב חדש פונקציות עדכניות 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 053-3118229

 למכירה שואב אבק חזק 
_____________________________________________)38-39ח(110 ש"ח בלבד 052-5737813

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 055-6651237

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-3558949

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)38-39ח(054-7432035

 למכירה מסך למחשב 
לכל מטרה במצב מצוין 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש' פלא': 055-9178123

 מיחם מים לפלטה 40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7676856

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

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

 משרד 24 מ"ר, רק 1,500 
ש"ח, קומה א' תיווך דורון 

054-4980159)39-39(_____________________________________________

אתר ממוזג צמוד לתחנת הרכבת בכפר חב“ד

03-9606367 לפרטים:

נסיעה 
בטרקטור*

ום
של

 ת
פת

וס
בת

 *

הפעילות
בהתאם
להנחיות

סוכההתו הירוק
מהודרת
במקום

beedvash.co.il

פתוח בחול המועד סוכות בימים:
רביעי ט"ז תשרי 22.9 | חמישי י"ז תשרי 23.9

ראשון כ' תשרי 26.9 | אסרו חג- רביעי כ"ג תשרי 29.9
בין השעות 10:00-18:00 

ניתן להזמין כרטיסים מראש דרך האתר או הברקוד

משחקיה

התשלום מגיל שנתיים ומעלה45 ₪ לילד 35 ₪ למבוגר

חדש!

אין כמו בבית-הצגה
משחק תפקידי הדבורה

תהליך ייצור הדבש - מיצג אור קולי
חידון קליקרים סוחף

יצירת נר מדונג דבורים טהור
משחק אינטראקטיבי תוסס
תצפית בכוורת השקופה

מפגש עם דבוראי בכוורת דבורים
צנצנת דבש מתנה

של אמן

הדרמה
ר‘ מיכאל וייגל
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ניתן להזמין כרטיסים מראש דרך האתר או הברקוד

משחקיה

התשלום מגיל שנתיים ומעלה45 ₪ לילד 35 ₪ למבוגר

חדש!

אין כמו בבית-הצגה
משחק תפקידי הדבורה

תהליך ייצור הדבש - מיצג אור קולי
חידון קליקרים סוחף

יצירת נר מדונג דבורים טהור
משחק אינטראקטיבי תוסס
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צנצנת דבש מתנה

של אמן

הדרמה
ר‘ מיכאל וייגל

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים
 2 יחידות נופש + בריכה 
ומדשאות, פינת מנגל ומתחם 

_____________________________________________)20-43ש(מבודד 052-3833809

בר יוחאי

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

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

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

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

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

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

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

 דירה באבני נזר, 
קומה נוחה, עם מעלית, 

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

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

טבריה

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

חצור הגלילית 
 צימר מקסים בצפון, 

סוכה כשרה למהדרין, בריכה 
מפנקת וחצר גדולה

058-3223320)38-39(_____________________________________________

 2 חד', יפה ומטופחת + 
מרפסת גדולה + נוף לים, 

ק"ק, אזור חרדי, קרוב לכנרת 
_____________________________________________)39-50ש(052-8355839

 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

דשא + נוף, 2 חד' שינה + 
יח' הורים 053-7173048 

_____________________________________________)39-38/2022ש(02-5382304

 בס"ד, צימרים יפים ליד 
ירושלים, לאברכים, בריכה 
פרטית, ענקית, מחוממת, 

ג'קוזי, 250 ללילה
_____________________________________________)39-06/2022ש(055-6697474

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

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה י”א תשרי- י”ג תשרי תשפ”ב   17/09/2021-19/09/2021

 כורסא + הדום בצבע חום 
_____________________________________________)37-38ח(150 052-8958197

 שולחן סלון מזכוכית אורך 
110 רוחב 60 גובה 40 200 

_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 סלון 2+3 דמוי עור במצב 
_____________________________________________)37-38ח(טוב 400 ש"ח 052-8958197

 ארון הזזה בצבע עץ גובה 
240 רוחב 160 עומק 50 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-8958197

 ארון נעליים בצבע לבן 2 
מדפים 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 כסאות חדשים דמוי עור 
אפור כהה נקנו בטעות ב- 570 

ש"ח לפני חודש 220 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-6140800

 למכירה שולחן עץ פינת 
_____________________________________________)37-38ח(אוכל 500 ש"ח 052-6140800

 מיטת ילדים מעץ מלא 
במצב מצוין ב- 450 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7619852

 למכירה שולחן כתיבה לבן 
+ כסא וידיות 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות עם 
2 מזרונים כ"א 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(03-6199806

 כסאות משרד 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מנורות 24V ב- 3 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 פלורוסנטים 20 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(כולל גוף 054-4273857

 שולחנות לסוכה 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מנורת זרוע לסופרים 40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 

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

_____________________________________________)35-36ל(חדישים 052-4227714

 ספה לשינה, נפתחת 
אוטומטי, לעוד מיטה, חברת 

עמינח, חדישה, בהזדמנות 
_____________________________________________)35-36ל(052-4227714

 קולט אדים של לוינט 200 
_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 נברשות/תאורה 100 
_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 מאוורר עמוד בלו סטאר 
עוצמתי במיוחד כחדש 180 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7623377

 מאוורר חדש לתקרה 
באריזה 4 כנפיים 150 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-2786557 בפתח תקוה

 מזגן חלון אלקטרה 500 
_____________________________________________)37-38ח(שקלים 052-3595314

תינוקות

 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

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל אפשר להשאיל 

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

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

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 למכירה! מיידי! בב"ב, 
תכולת בית! כג' ארונות, 

בגדי ערב, חדר שינה, 
מזנון, מדיח, מטפחות, 

וכ', במחיר עלות
052-4668429)35-36(_____________________________________________

 מטרנה אקסטרה קאר 
מהדרין שלב 3 תוקף 11/22 

_____________________________________________)37-38ח(ב- 43 ש"ח בב"ב 03-6038281

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית 150 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

 משאבת חלב רלבוב 
דו"צ חשמלית 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 פגוש לעגלת תאומים 50 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3245685

 משחק לתינוק לעגלה 
_____________________________________________)38-39ח(קשת 60 ש"ח 058-3245685

 משאבת אוונט ידנית 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח כחדשה! 058-3245685

 עגלת בוגבו קמיליון צבע 
בז' רק 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 מנשא לתינוק מגיל חצי 
_____________________________________________)38-39ח(שנה 50 ש"ח 053-3155415

 כסא אוכל כולל מגש של 
איקאה 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 מגן למיטת תינוק או 
מיטת מעבר מיקי 30 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 למכירה עגלת אמבטיה + 
טיולון איכותית צבע ירוק זוהר 

+ שחור ציפוצולו 400 ש"ח 
בלבד איכותי כולל צמיגי אויר 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל
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 מיטה וחצי במצב מצויין 
רוחב 1.20/2.00 מחיר 450 

_____________________________________________)36-37ח(פלא': 052-8958197

 כורסא + הדום בצבע חום 
_____________________________________________)36-37ח(מחיר 150 052-8958197

 שולחן סלון מזכוכית אורך 
110 רוחב 60 גובה 40 מחיר 

_____________________________________________)36-37ח(200 פלא': 052-8958197

 ארון 3 דלתות דלת אחת 
מראה בצבע לבן גובה 240 

רוחב 120 עומק 54 מחיר 450 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח פלא': 052-8958197

 ארון הזזה בצבע עץ גובה 
240 רוחב 160 עומק 50 מחיר 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 052-8958197

 ארון נעליים בצבע לבן 2 
מדפים מחיר 150 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)36-37ח(052-8958197

 שידה מעץ מלא 5 מגירות 
גובה 1.20 רוחב 55 עומק 44 

_____________________________________________)36-37ח(מחיר 450 052-8958197

 מיטה מזרון 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-3847842

 ארונית עם מדפים 
בצבע שחור כחדש מתאימה 
למרפסת שרות איקאה 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8542330

 ספה מעור בצבע חום 
מצב מצוין דו מושבית 450 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח טל': 054-8542330

 מיטה וחצי במצב מצויין 
רוחב 1.20/2.00 מחיר 450 

_____________________________________________)36-37ח(פלא': 052-8958197

 כורסא + הדום בצבע חום 
_____________________________________________)36-37ח(מחיר 150 052-8958197

 שולחן סלון מזכוכית אורך 
110 רוחב 60 גובה 40 מחיר 

_____________________________________________)36-37ח(200 פלא': 052-8958197

 ארון 3 דלתות דלת אחת 
מראה בצבע לבן גובה 240 

רוחב 120 עומק 54 מחיר 450 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח פלא': 052-8958197

 ארון הזזה בצבע עץ גובה 
240 רוחב 160 עומק 50 מחיר 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 052-8958197

 ארון נעליים בצבע לבן 2 
מדפים מחיר 150 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)36-37ח(052-8958197

 שידה מעץ מלא 5 מגירות 
גובה 1.20 רוחב 55 עומק 44 

_____________________________________________)36-37ח(מחיר 450 052-8958197

 מיטה מזרון 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-3847842

 ארונית עם מדפים 
בצבע שחור כחדש מתאימה 
למרפסת שרות איקאה 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8542330

 ספה מעור בצבע חום 
מצב מצוין דו מושבית 450 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח טל': 054-8542330

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(280 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

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

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

ס"מ( )בני ברק( 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 למכירה שולחן כתיבה 
לבן + גלגלים וידיות 210 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד 052-5737813

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 ארונית לנעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מיטה סיעודית )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות 80 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(מצויין 052-7188017

 כסא אוכל לתינוק כחדש 
איכותי ישיבה שכיבה מתקפל 

יורד 3 מצבים + 2 מגשים 180 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7188017

 מעמד לאמבטיה תינוק 
אוניברסלי חדש 40 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 מטרנה בד"ץ גדולה 35 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7188017

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח 054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

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

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(450 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח 054-7216671

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(220 ש"ח 054-7216671

 למכירה עגלת אמבטיה + 
טיולון איכותית צבע ירוק זוהר 

+ שחור ציפוצולו 450 ש"ח 
בלבד איכותי כולל צמיגי אויר 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 עגלה לתינוק ברייטקס 
טיולון ושכיבה מיטת אמבטיה 
משוכללת כחדשה 499 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(טל': 050-4171008

 משאבת חלב מדלה 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב ידנית 
_____________________________________________)38-39ח(חדשה 50 ש"ח 058-3245685

 בקבוקים ומוצצים חדשים 
_____________________________________________)38-39ח(5 ש"ח כ"א 058-3245685

 עגלת בייבי גוגר תאומים 
_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח 058-3245685

 ניילון לגשם לעגלה 10 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3245685

 מזרן לעגלה חדש 30 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 מנשא לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 עגלת תינוק כחדשה 
עגלה + טיולון גוי 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 משאבת חלב מדלה 
סואינג 300 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 משאבת חלב טומי חדשה 
_____________________________________________)38-39ח(דו"צ 350 ש"ח 058-3245685

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)38-39ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(03-6199806 בערב

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי שניהם ב- 20 

_____________________________________________)38-39ח(שקל 054-3177932

 כיריים בילדאין 4 להבות 
סאוטר שחור תקינות 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 100 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 סכך קלוע לסוכה כחדש 
1.60/3 נזר הקודש 70 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(03-5700672

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 10 שקל 

_____________________________________________)38-39ח(055-6768157

 רגליות לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)38-39ח(30 שקל 055-6768157

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)38-39ח(לרפידות דיסק 055-6768157

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים 100 
ש"ח דניאל 050-5291073 

_____________________________________________)38-39ח(אבנר 050-3337530

 גגון אלומיניום מרובע חדש 
_____________________________________________)38-39ח(לרכב 350 ש"ח 053-3121020

 ציליה חדשה 4*3 + 
טבעות קשירה צבע קרם 180 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר לא 
חשמלי 180 ש"ח + מעצורים 

_____________________________________________)38-39ח(053-3121020

 למכירה שואב אבק ידני + 
כסא אוכל לתינוק + אמבטיה 

עם מעמד + סלקל + כסא 
רכב + מדפסת הזרקת דיו 90 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח כל פריט 052-5737813

 למכירה כובע מגבעת 
פנתר מצב מעולה 100 ש"ח 

+ מעבד מזון איכותי 110 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד 052-5737813

ABS  למזדה 3 משופץ 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 050-4960603

ABS  לטויוטה משופץ 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 050-4960603

 למכירה תכולת בית כולל 
עגלת שוק ברזל 90 ש"ח 

בלבד + קומודה 220 ש"ח + 
טיולון + מזוודות 90 ש"ח + 
מדפסת סורק 140 ש"ח + 
שידה 160 ש"ח עץ מלא + 

מפזר חום + אופניים תקינות 
+ מסך מחשב 90 ש"ח + 

מגהץ אדים 140 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 זוג תוכונים + כלוב + 
כלוב הטלה בני חצי שנה 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-8508966

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

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(050-4176661

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

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 050-4129179

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)38-39ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בירושלים 054-8415306

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופניים 

חשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)38-39ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)38-39ח(054-3177932

 גלגל 14 קידמי 10 שקל 
אחורי 20 שקל גלגל 16 אינץ 
_____________________________________________)38-39ח(אחורי 20 שקל 054-3177932

 סקייטבורד 20 שקל 
אופני ילדים 40 שקל 20 אינץ 

_____________________________________________)38-39ח(054-3177932

 שק שינה בוגבו 100 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(שחור חדש 058-3245685

 קלמרים חדשים 10 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(כ"א 058-3245685

 HP תיק למחשב נייד 
_____________________________________________)38-39ח(חדש 50 ש"ח 058-3245685

 מגבעת ברון כובעים מידה 
54 במצב חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 משחק חוליה בשורה עם 
12 לוחות רק 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 נעלי בית פתוחות מורן 
חדשות רק 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 סנדלים שחורות חדשות 
לילדים מידה 36 רק 40 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 ילקוט חד קרן עם עגלה 
מובנית קל גב כחדש 100 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3245685

 מחשב נייד מצויין 500 
ש"ח אפשרות בתוספת 

תוכנות 440GB טל':
_____________________________________________)38-39ח(052-7126359

 נגן MP3 טאצ' חברת 
דוקו 8 גיגה כולל בלוטוס 

כניסה לכרטיס רמקול חיצוני 
מובנה מגן 120 ש"ח טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8562463

 סט רפואות תימן ג' חלקים 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח טל': 054-8562463

 שולחן נגרות לילדים + 
פטיש מברג פלסטיק 55 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 XL קסדה למבוגר מידה 
_____________________________________________)38-39ח(ב- 40 ש"ח 053-3155415

 ילקוט צבע כחול ירוק 
לבנים קל גב 30 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7676856

 ז'קט צמר כחדש צבע 
אפור מידה 36-38 50 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7676856

 מגבעת לנערים 250 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 שעונים לגברים ונשים 
_____________________________________________)38-39ח(20-50 ש"ח 054-4273857

 ספר היסטוריה דברי 
בית שני לכיתה ו 20 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 מחברים וחומרי 
אינסטלציה 10-50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 וסט לבלוני גז 60 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 שק שינה 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 בתי תפילין בהמה גסה 
_____________________________________________)38-39ח(350 ש"ח 054-4273857

 תפילין בהמה דקה קטנות 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח 054-4273857

 מעיל צמר לאישה צבע 
_____________________________________________)38-39ח(שחור 70 ש"ח 053-3155415

 עיתונים לילדים קומיקס 
אביבים יתד שלנו 40 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 קנווד מעבד מזון 70 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 80 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 כיריים לקמפינג 3 להבות 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח 054-4273857

 מגהץ אקאי כחדש 50 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מלחם בדיל מקצועי 50 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 טוסטר 20 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 גק לרכב 25-50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מגהץ קיטור 100 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 מיכל מים חמים לשבת 
_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 מפזר חום לבית 25 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)37-38ח(שקלים 052-3595314

 למכירה טוסטר חדש 
באריזה אחריות לשנה 40 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(054-8481830 ירושלים

 למכירה סלילים גדולים 
לטייפ 20 ש"ח כ"א מלאים 

בשירים וקונצרטים רבים 
ובשפות שונות 050-6688160 

_____________________________________________)37-38ח(שמואל

 למכירה טייפ סלילים 
גדולים של חברת אקאי 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-6688160 שמואל

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)37-38ח(054-7432035

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

_____________________________________________)37-38ח(052-7600336

 למכירה אוזניות בלוטוס 
חדשות דגם אייר פודס אפל 

ב- 50 ש"ח בלבד!!
_____________________________________________)37-38ח(055-6758075

 מסך למחשב במצב מצוין 
24 אינץ חברת PILOT ב- 

_____________________________________________)37-38ח(250 ש' 055-9178123

 מזגן תדיראן עילי 
קומפקטי 1 כ"ס + צנרת 

מתכת 3.5 מ' מפורק מהקיר 
רק 450 ש"ח במקום 550 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-8412976 ב"ב

 בהזדמנות!!! מחשב נייד 
היה בשימוש מועט 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3346080

 תנור סאוטר 2 תאים 4 
להבות 8 שנים 500 בב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(054-8548433

 מכונת גילוח ותספורות 
_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח 054-4273857

 מקדחה חשמלית 150 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 מקרר אמקור XL ב- 400 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

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

_____________________________________________)38-39ח(054-8491154

 מזגן תדיראן עילי 
קומפקטי 1 כ"ס + צנרת 

מתכת 3.5 מ' מפורק מהקיר 
רק 450 ש"ח במקום 550 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-8412976 ב"ב

 מטען למכונת גילוח 
פיליפס 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 מקרן USB נייד עם חיבור 
למחשב רק 95 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 מחשב נייח עם זכרון 4 
_____________________________________________)38-39ח(גיגה 500 ש"ח 053-3155415

 מברשת שיניים חשמלית 
_____________________________________________)38-39ח(חדשה 20 ש"ח 054-4273857

 מסחטת פירות גזר 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 משאבה לניפוח גלגלים 
_____________________________________________)38-39ח(10 ש"ח 054-4273857

 שידה מעץ מלא 5 מגירות 
גובה 1.20 רוחב 55 עומק 44 

_____________________________________________)37-38ח(450 052-8958197

 מיטה וחצי במצב מצויין 
רוחב 1.20/2.00 450 

_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 ספה בודדת במצב מצוין 
צבע מקורי 150 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(050-4166201

 סטנדר בניחוח של פעם 
_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח ב"ב 050-4166201

 למכירה עגלת טיולון 
ציקו שחורה איכותית כולל 
גג צל מלא 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מיטת מעבר 100 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-5708636

 לול קמפינג 100 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-5708636

 טיולון גוי פאקט 500 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-5708636

 למכירה עגלת ציקו 
שחורה איכותית כולל גג צל 

מלא 240 ש"ח בלבד
_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 מיטת תינוק כחדש 300 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-4108948

כללי

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

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

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-37(לחולצה 058-3206802

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

054-8527470)34-37(_____________________________________________

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105

   למכירה מכשיר מדידת 
לחץ דם + חיתולים למבוגרים 
+ מכשיר אדים קרים 80 ש"ח 

+ מעבד מזון כמו חדש 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 052-5737813
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 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

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

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

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

למעון תקשורת של העמותה לילדים בסיכון בתל אביב

קורות חיים יש לשלוח למייל
jobs@childrenatrisk.org.il

משרה חלקית או מלאה
 בשעות הבוקר והצהריים

הדרכות והכשרות ניתנות במקום,
שכר מתגמל ומענקים למתאימים/ות

דרוש/ה סייע/ת חינוכי/ת

אנחנו מגייסים!

קורות חיים יש לשלוח ל:
dorins@hcsra.co.il 

Best invest רפרנטים/ות פוליסות
 להפקת פוליסות, פדיונות 
ושינויים בפוליסות חיסכון. 

העבודה בחולון      שעות גמישות 
מתאים לאימהות     הטבות בחגים 

קליטה כעובד מהיום הראשון
כרטיס סיבוס

 ותנאים מעולים למתאימים.
בצירוף מספר משרה 2097

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)39-42ל(או בבתים 055-5527391

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

■ 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

 ■

 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(_____________________________________________

 דרושות סייעות לגיל 
+25, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג-ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)36-39ש(054-8507450

 לישיבה בב"ב דרוש 
אב בית + שיפוצים קלים 

_____________________________________________)36-39ש(054-7310237

 לישיבה בב"ב דרוש 
עובד מטבח לארוחות 

_____________________________________________)36-39ש(קלות 054-7310237

 למעון דתי בפ"ת, דרושה 
מידית, מטפלת בעלת ניסיון, 

למשרה מלאה 052-8226582 
_____________________________________________)37-40ל(052-8530061 

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

_____________________________________________)20-43ש(052-7623142

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

7,000

 גננת אחראית לצהרון 
בת"א, משרה קבועה, קו"ח: 
mail:6307420@gmail.com)38-39(_____________________________________________

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

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

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד בתחום/טיפול לפי שעה 
_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 למעון חרדי בפ"ת 
דרושה מטפלת חמה 

ומסורה, לתינוקיה, 
תנאים מעולים!
_____________________________________________)38-41ל(053-5459071

 מעוניין לעזור לקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)38-39ח(052-3595314

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
בטיפול במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)38-39ח(052-7396092

 מצבר 60 אמפר בשימוש 
ביתי מועט 380 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(055-6766201

 נעלי SAS כחדשות 
בקופסא מידה 8W דגם 

שרוכים קלאסי 490 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(058-3233170

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)37-38ח(058-3233170

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3187276 

 למכירה שובר על סך 300 
ש"ח בקפה קפה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3187276

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)37-38ח(052-7396092 

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)37-38ח(שקלים 052-7396092

 למכירה עגלה מנירוסטה 
4 מדפים כחדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(ברוך 052-8374783

 למכירה תוכי קווקאר 
האכלת יד מטובע 350 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7130731

 למכירה תוכי דררה 
האכלת יד לשעבר מטובע 150 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7130731

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)37-38ח(בפתח תקוה 052-2786557

 שובר לליבוביץ בשווי 
500 ש"ח במחיר 470 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-3285857

 מציאה אמיתית חדש 
באריזה משחק רגעי קסם 

לזוגיות מושלמת ב- 200 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(לפרטים 052-7630089

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי שניהם ב- 20 

_____________________________________________)36-37ח(שקל 054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופניים 

חשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)36-37ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)36-37ח(054-3177932

 גלגל 14 קידמי 10 שקל 
אחורי 20 שקל גלגל 16 אינץ 
_____________________________________________)36-37ח(אחורי 20 שקל 054-3177932

 סקייטבורד 20 שקל אופני 
ילדים 30-40 שקל

_____________________________________________)36-37ח(054-3177932

 מטאטא הפלא 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 דשא סינטטי חדש באריזה 
_____________________________________________)36-37ח(4*4 300 ש"ח 052-7188017

 מראה חדשה לאמבטיה/
חדר שינה 60*60 70 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 למכירה אופני הרים במצב 
חדש שילדה אלומיניום 350 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-2819921

 אקווריום פנורמי + עמודי 
שיש ואביזרים שמור במיוחד! 
_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח כ"א 058-3274726

 2 ארנבות לבנות 
חברותיות מאד! כולל כלוב 

_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 058-3274726

 נעלי בית אורטופדיות 
יפיפיות 38.5 איזיספיריט 

חדשות באריזה 259 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7177248

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8415306 

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8415306

 כלובים לארנבות 60*35 
_____________________________________________)36-37ח(ס"מ 110 ש"ח 054-8419172

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 רגליות לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)36-37ח(30 שקל 055-6768157

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות 10 שקל לרפידות 

_____________________________________________)36-37ח(דיסק 055-6768157

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות מידה 38 

חדשות 100 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(058-3233919

 נעלי SAS כחדשות 
בקופסא מידה 8W דגם 

שרוכים קלאסי 490 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(058-3233170

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח 058-3233170

 מעיל צמר לנשים מזרה 
מידה L מהמם כמו חדש 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7127132

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 370 ש"ח כ"א ב"ב 
_____________________________________________)36-37ח(054-8412976

 מכירת דגים לתשליך 5 
_____________________________________________)36-37ח(שקל כ"א 054-8515875

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 למכירה תוכונים כלוב ותא 
הטלה צבעים נדירים 50 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-4141702

 סיר בישול איטי 6.5 זק"ש 
חדש באריזה 150 ש"ח שמעון 

_____________________________________________)36-37ח(050-8774181

 ילקוט קיפלינג מהמם 
במצב חדש ורוד פוקסיה 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד! 052-7130655

 למכירה בפ"ת אופניים 
לילדים במצב מצויין ב- 130 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-2819921

 אופני ספורט 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(050-7757420

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 220 ש"ח 054-7216671

 רולר בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן בוגי לים )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 054-7216671

 בריטה מסנן מים )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 סודה סטרים )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח 054-7216671

 למכירה מזוודה חזקה 90 
ש"ח + כסא רכב + סלקל 95 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שואב אבק ידני + 
כסא אוכל לתינוק + אמבטיה 

עם מעמד + סלקל + כסא 
רכב + מדפסת הזרקת דיו 90 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח כל פריט 052-5737813

 למכירה מגבעת פנתר 
מצב מעולה 150 ש"ח + 

מעבד מזון איכותי 110 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד 052-5737813

 פיטום הקטורת חדש 
מהסופר קטן 450 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8430025

 נעלים צבע חום מידה 38 
חברת 1936 180 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-7177539

 למסירה חינם! 15 
קרטונים למעבר דירה 
מקופלים במצב ט"מ

_____________________________________________)36-37ח(055-6724446

 כיור כפול מנירוסטה אורך 
99 ס"מ 500 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(050-4108948

 מתקן פלסטיק ליבוש 
כביסה כתר כחדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-4108948

 כיריים בילדאין 5 להבות 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח 050-4108948

 ברז פרח יפה ארוך לכיור 
מטבח 120 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(050-4108948

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(70 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 זוויות למדפים זוג ב- 20 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן נמוך לילדים 25 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 כבלים לסוכה 10-15 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 ציפות לשמיכה חדשות 
מתאים למיטת שלישיה 70 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 053-3155415

 דרושה מטפלת ריגשית 
להעברת סדנא מובנת 

למודעות עצמית וחשיבה 
חיובית בילדים, בראש העין 

050-9303146)39-40(_____________________________________________

 למרכז הספורט הדתי, 
מדריכי/ות: כדורגל, 

חנ"ג, התעמלות, קרקע, 
אומנות, לשעות צהרים, 
ש.גבוה 052-6420609 

053-5242789)39-42(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק, 
מטפלות לתינוקיה לאחר 

החגים, למשרה קבועה או 
_____________________________________________)38-39(למילוי מקום 052-7641817

 בחורי ישיבה לעבודה 
בכפרות, לאוטיזם, וגם 

מעוניינים לעבוד בארבעת 
_____________________________________________)38-39ל(המינים 052-7168717

 דרוש עובד חרוץ לנקיון 
בנינים 054-2421996 

_____________________________________________)38-41ש(052-4003742

 דרוש נהג לחלוקה 
ברמת אביב, שעות 

12:30 עד 04:00, רכב 
פרטי חובה, שכר טוב 

למתאימים
_____________________________________________)38-39ש(051-5797730 יניב

לפרסום
03-6162228

 למכירה צמיד פנדורה 
כסף 925 חדש ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3150790

 חגז חדש באריזה 300 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4166201

 תרנגולים לבנים מסוג 
ברמה ב- 80 ש"ח ל- 1 יונים 

_____________________________________________)37-38ח(ב- 30 ש"ח ל- 1 08-9765927

 למכירה אופני ראלי 
פעלולים ב- 300 ש"ח במצב 

נהדר + אופני ילדים 130 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(054-2819921

 כיריים גז 3 להבות חדש 
באריזה 150 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)37-38ח(תקוה 052-2786557

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 גיפ ממונע לילד במצב 
חדש + נגרר בבני ברק 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-8457681

 למכירה כפכף נעלי בית 
סגור גברים/נשים טבע נאות 
מידה 42 חדש באריזה 350 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7116853

 2 יח' סורגי בטן מידות 
1/120 1/1 מ' 500 ש"ח כולל 

_____________________________________________)37-38ח(התקנה 052-7116853

 למכירה אופני הרים 25 
אדום שחור כחול כ"א 350 

ש"ח מתאים לנערים מגיל 10 
_____________________________________________)37-38ח(054-2819921

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 054-8415306

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

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4129179

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

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(050-4176661

 2 גלילי דשא סינטטי 
איכותי בזול אפשר לפי מטר 
_____________________________________________)37-38ח(33 ש"ח למטר 03-8000024

 מוט מתח כושר ומכשירי 
_____________________________________________)38-39ח(כושר 50 ש"ח 054-4273857

 כלי בית סירים ומחבתות 
_____________________________________________)38-39ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 מתקן חדש לתליית מסך 
_____________________________________________)38-39ח(מחשב 30 ש"ח 054-4273857

 דיסק לחיתוך ברזל 5 200 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סולמות 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 בלוני גז 250 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לבית ולגינה 
_____________________________________________)38-39ח(20 ש"ח 054-4273857

 מנשא לאופניים 100 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(גמיש 054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 תפילין בהמה דקה 500 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 מיכל ריסוס קטן 30 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 כבל מאריך בכל הגדלים 5 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 נעלי הרים מידה 41-45 
_____________________________________________)38-39ח(20-50 ש"ח 054-4273857

 ילקוט קל גב עפרונות 
+ קלמר תואם לבנים במצב 

_____________________________________________)38-39ח(כחדש 80 ש"ח 054-8485026

 נעליים לבנים מידה 35 
בצבע שחור חב' דקו חדשות 
_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח טל': 054-8485026

 משחקי קופסא לילדים 
במצב מצוין 20-30 ש"ח טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8485026

 וואזה לשולחן גובה 30 
_____________________________________________)38-39ח(ס"מ 45 ש"ח 053-3155415

 פוך זוגי יחיד מתאים 
לבית הארחה/צימר 40 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 משחק הרכבה לילדים 
דומה קליקס 60 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 מסננת נירוסטה גדולה 
_____________________________________________)38-39ח(מאוד 25 ש"ח 053-3155415

 תלת אופן חזק לילדים 
_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח 053-3155415

 סט מצעים זוגי חדש 
באריזה כיתן 350 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 ערכה לחנוכה 44 כוסיות 
פלסטיק ללא שמן 25 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 ספר ילדותנו לכיתה ד 15 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 053-3155415
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