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בכירי מערכת הבריאות 
נגד ראש הממשלה

הדברים שאמר ראש הממשלה נפתלי בנט מעל במת עצרת האו"ם ולאחמ"כ בתדרוך לעיתונאים בהם תקף את גורמי המקצוע 
במשרד הבריאות, עוררו גל אדיר של ביקורת מצידם של בכירי מערכת הבריאות על עצם אמירת הדברים ועל העיתוי המוזר לומר 

את הדברים דווקא מעל עצרת האו"ם • בכירים במערכת הבריאות: "בנט נתן באחת הבמות החשובות בעולם רוח גבית למי 
שגורמים את הנזק הגדול ביותר בישראל למאבק במגיפה - מתנגדי החיסונים, הססני החיסונים ומכחישי הקורונה" | עמ'  10

מנהל מח' קורונה: "כל מי שמגדיר את המצב הנוכחי כהצלחה – חי בניתוק מוחלט מהמציאות הרפואית בישראל כיום"

אבי גרינצייג ינון פלח

איחוי ודיבוק נאו"ם שמום
להעביר  כדי  לאו"ם  מגיע  ישראלי  ממשלה  ראש 
בפני  להופיע  מיעטו  בעבר  ממשלה  ראשי  מסר. 
המליאה האנטישמית למחצה בניו יורק, וביכרו קהל 
או  באייפא"ק  מוחאי הכפיים  כמו  יותר  ופעיל  אוהד 
חובבי קימת הכבוד מהקונגרס. לזירה כפוית הטובה 
נהגו לשלוח את השגריר  על רקע השיש הירוק, הם 
כמה  כי  לציין  הראוי  )מן  החוץ  שר  את  או  הייעודי 
וכמה מראשי ממשלת ישראל, כולל האחרון, נשלחו 
לאו"ם לא מעט פעמים או אף כיהנו בו בתפקיד מלא 

עוד לפני שהגיעו לפסגה(.
נתניהו בכהונתו זיהה הזדמנות ופוטנציאל. בעודו 
כפי  ישראל  של  הדיפלומטיים  יחסיה  את  מקדם 
בברית  וכלה  וברזיל  מהודו  החל  היו,  לא  שמעולם 
הפך  וטראמפ,  פוטין  עם  המיוחד  ובקשר  וישגארד 
למגרש  האו"ם  במת  את  לשעבר  הממשלה  ראש 
נאומים שנשא שם  המשחקים הפרטי שלו. לא מעט 
נאום  הוא  כמובן,  שבהם,  הזכור  בפנתיאון,  נחקקו 

הפצצה עם הבריסטול המפורסם.
)הטור המלא בעמ' 14-15(

נאום  לשלוח  בחרו  העולם  ממנהיגי   194 מתוך   80
את  לחצות  טרחו  לא  הם  האו"ם.  לעצרת  מוקלט 
בנט  של  הנאום  ריק.  אולם  מול  לנאום  כדי  האוקיינוס 

עורר הדים רק בגלל שככה זה נשמע כשהאולם ריק.
בנט יכול היה לוותר על הנסיעה לארה"ב. זה לא הוסיף 
לו נקודות זכות בדעת הקהל. גם תומכיה של הממשלה 
הנוכחית, השתמשו במילים חריפות כדי לתקוף את ראש 
הממשלה על נאומו. בהנחה שכותבי הנאומים בלשכת 
לקוראים,  כשירות  מתנדב  אני  חג,  בחופשת  היו  רה"מ 

להציג בפניכם את הנאום הנכון שבנט שכח בלשכה:
ראש הממשלה של  כעת  אני  העולם.  ואזרחי  מנהיגי 
ישראל. תשכחו מזה שהיה כאן לפניי 12 שנה. אני לא 
תמונות  ועם  ציורים  עם  בריסטולים,  עם  לכאן  הגעתי 
נכון  טרור.  ומממנות  תומכות  מדינות  של  מפלילות 
שבמשך שנים טענתי שהפלסטינים לא רלוונטיים, אבל 
זה היה כשאני הייתי עוד פחות רלוונטי מהם. היום, אני 
עומד בראשות ממשלת ישראל ואין לי מושג איך הגעתי 

לתפקיד הזה. 
)הטור המלא בעמ' 12(

 מחשש לקריסה: כוחות החירום 
 הורו לפנות 2 בניינים מתושביהם 

בשל סדקים שהתגלו בבניין
תשע משפחות משני בניינים ברחוב בר אילן פונו ערב חג הסוכות מבתיהם לאחר שלדברי אנשי המקצוע שהוזעקו למקום 

באחד המבנים התגלו סדקים • צוות של כיבוי והצלה שהגיע למקום פינה את הבניין מדייריו • למקום הוזעק מהנדסה העיר 
שבדק גם את המבנה הצמוד אליו וקבע כי גם הוא נמצא באותה סכנה והורה על פינויו | עמ' 4

בנט באו"ם | צילום: לע"ם

צילומים: דוברות כבאות והצלה מחוז דן
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  קעמפים  ימי הולדת  אירועים  חוגים
סדנאות  ימי כיף  קורסים  קבוצות
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קירות טיפוס בהובלה    
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית    

קירות בולדר 
מתחם כוח וכושר



במסגרת הקמת הקו הירוק, מקימה נת"ע בימים אלה מעבר מסילה 
מתחת לתוואי רכבת ישראל. במהלך העבודות, תפורק זמנית חלק 
מהמסילה בין תל אביב לבני ברק, ולכן יחולו שינויים זמניים בנסיעות.

שימו לב: 
החל מיום ראשון ה-3.10.21 ועד ליום שלישי ה-19.10.21 )כולל( 
תופסק תנועת הרכבות בין תחנות ת"א אוניברסיטה ורעננה. 

בימים אלה תחנות רעננה, הוד השרון סוקולוב, כפ"ס 
נורדאו, ראש העין צפון, פ"ת ובני ברק תהיינה סגורות.

בימי העבודות, יופעלו היסעים מתחנות נבחרות לאורך הקו אל 
תל אביב ובחזרה. לרשותכם עומדים קווי תחבורה ציבורית אחרים 

הפועלים באותו האזור.

מוזמנים להתעדכן:
באתר האינטרנט של רכבת ישראל, 

ביישומון או במוקד השירות הטלפוני: 5770* 

פרטים אודות קווי תחבורה ציבורית: 
במוקד משרד התחבורה: 8787*

משרד התחבורה ונת"ע 
מקדמים את הרכבת הקלה
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מאת: מנדי קליין 

תשע משפחות משני בניינים ברחוב בר אילן 
הסוכות  חג  בערב  חמישי  ביום  פונו  ברק  בבני 
מבתיהם לאחר שלדברי אנשי המקצוע שהוזעקו 
צוות של  למקום באחד המבנים התגלו סדקים. 
הבניין  את  פינה  למקום  שהגיע  והצלה  כיבוי 
מדייריו. למקום הוזעק מהנדסה העיר שבדק גם 
את המבנה הצמוד אליו וקבע כי גם הוא נמצא 

באותה סכנה והורה על פינויו.

"בשעות  כי  נמסר  וההצלה  הכיבוי  משירותי 
אזרח  של  הודעה  התקבלה  המאוחרות  הלילה 
שהתריע  דן,  במחוז   102 במוקד  אורח  עובר 
על בניין שנראה בסכנת קריסה ברחוב בר אילן 

בעיר".
"צוות לוחמי אש מתחנת בני ברק יצא למקום 
סדקים  המשמרת  מפקד  הבחין  ומשהגיעו, 
מפקד  עם  מצב  הערכת  לאחר  במבנה.  עמוקים 
תחנת בני ברק, טפסר משנה ג'קי בנימיני, החליט 
מפקד התחנה לפנות אותו מכל הדיירים. בנוסף 
המבנה  בדיקת  לאחר  העיר.  מהנדס  את  הזעיק 

כי מדובר בבניין  ידו  על  נקבע  על-ידי המהנדס 
בסכנת קריסה, יתרה מזאת, לאחר בדיקת מבנה 
נוסף שסמוך לאותו בניין, החליט מהנדס העיר 

לפנות גם אותו". 
במלון  שפונו  הדיירים  את  שיכנה  העירייה 
ויז'ניץ שבעיר וצוותי הכיבוי ניתקו את הבניינים 
מחשמל ופינו את מכלי הגז מהמקום כדי למנוע 

סכנה עתידית במקרה של קריסה חלילה.
סיכונים  לקחת  שלא  העדיפו  ב"ב  בעיריית 
לאחר שכמה ימים קודם לכן קרס בניין מגורים 
ופחות  סדקים  התגלו  בו  שגם  לאחר  בחולון 

קרס  מדייריו,  הבניין  שפונה  לאחר  מיממה 
הבניין. התיעודים הרבים בהם נראה הבניין בזמן 
חששות  של  גל  והעלו  לנפוצים  הפכו  הקריסה 
בקרב דיירים המתגוררים בבניינים ישנים. בכמה 
ומומחי  העיריות  מהנדסי  הורו  אכן  מהמקרים 
הבטיחו תעל פינויים של בניינים נוספים. החשש 
מפני מקרה דומה למה שארע בחולון, גורם לכך 
שאנשי המקצוע לא מוכנים לקחת סיכון ומורים 

על פינויים של התושבים.

מחשש לקריסה: כוחות החירום 
הורו לפנות 2 בניינים מתושביהם 

בשל סדקים שהתגלו בבניין
תשע משפחות משני בניינים ברחוב בר אילן פונו ערב חג הסוכות מבתיהם לאחר שלדברי אנשי המקצוע שהוזעקו למקום באחד המבנים התגלו 

סדקים ⋅ צוות של כיבוי והצלה שהגיע למקום פינה את הבניין מדייריו ⋅ למקום הוזעק מהנדסה העיר שבדק גם את המבנה הצמוד אליו וקבע 
כי גם הוא נמצא באותה סכנה והורה על פינויו
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בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

צילומים: דוברות כבאות והצלה מחוז דן



ושומרים על התו
מתחסנים עכשיו

ירוק

זו

השגרה
החל מ-כ"ז תשרי 3.10

יפקע התו הירוק לזכאים לחיסון השלישי 
שטרם התחסנו
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מיליון אנשים פקדו את הכותל 
המערבי בחודשי החגים

בול לזכרו של הראשל"צ זצ"ל

מאת: יחיאל חן

חודשי  במהלך 
ותשרי  אלול 
השתתפו מאות רבות 
במעמדי  אלפים  של 
המרכזיים  הסליחות 
בשלהי  שהתקיימו 
חודש אלול ובעשרת 
תחת  תשובה  ימי 
אלפי  של  מגבלות 
בודדים  משתתפים 
ביחס  מרכזי  למעמד 
אלפים  לעשרות 
כמו  הקורונה.  טרום 
אלפים  מאות  כן, 
את  פקדו  נוספים 

כזכר  הסוכות  חג  במהלך  המערבי  הכותל 
לעלייה לרגל, והשתתפו במעמדים המסורתיים 
של 'ברכת הכהנים' שפוצלו והתקיימו יום אחר 
מאות  נשאו  ובהם  צפיפות  למנוע  בכדי  יום 
הבאים  המוני  את  ובירכו  ידיהם  את  כהנים 

בברכה המשולשת הכתובה בתורה. 
מעמד ברכת הכהנים החל לפני יובל מיסודו 
זצוק"ל,  גפנר  מנדל  מנחם  רבי  הגה"צ  של 
למורשת  הקרן  ידי  על  שנים  מזה  ומאורגן 
הכותל המערבי בימי חול המועד פסח וסוכות, 
בברכה  הקהל  את  כהנים  מאות  מברכים  בו 
נוהרים  ואליה  בתורה  הכתובה  המשולשת 

משתתפים רבים. 
הראשי  הרב  בהשתתפות:  התקיים  המעמד 
לישראל הגאון רבי דוד לאו שליט״א, רב הכותל 
שמואל  הרה"ג  הקדושים  והמקומות  המערבי 
רבינוביץ, ראש עיריית ירושלים מר משה ליאון.
לפני התיבה בשחרית התפלל הרה"ג מרדכי 
גפנר שליט"א בנו של מייסד המעמד ולתפילת 
רבינוביץ  הגר"ש  המערבי  הכותל  רב  מוסף 
שליט"א, כשמקהלת נרננה הנעימה את המעמד 

בשירי ערגה והלל.
רבים  אלפים  פקדו  רבא'  'הושענא  בליל 
נוספים את רחבת הכותל המערבי כמו גם בחג 
שמיני עצרת ובהקפות השניות ברחבת הכותל – 
בריקודים  בירושלים,  שהפכו למסורת השנתית 
תורה המשמשים  ספרי   100 כ  עם  יחד  שמחים 

את באי הכותל המערבי לאורך כל השנה.
רב הכותל המערבי הרה"ג שמואל רבינוביץ 

הכותל  את  שפקדו  "ההמונים  כי  ציין  שליט"א 
המערבי העידו בצורה מרשימה וחזקה על זיקתו 
של עם ישראל אל הכותל המערבי המאחד את 

כולנו, תוך שמירה על המסורת ועל קדושתו".
מסכמים  המערבי  הכותל  למורשת  בקרן 
הסוכות  חג  אירועי  את  ובהתרגשות  בסיפוק 
תשפ"ב בכותל המערבי, בייחוד לאור העובדה 
מבורכת של  לשגרה  חזרה  לראות  היה  ניתן  כי 
שעשו  החג  ימי  אורך  לכל  ומבקרים  מתפללים 
הסדר  על  לשמור  מנת  על  שביכולתם  כל 
לרגל  העלייה  זכר  מצוות  את  וקיימו  הציבורי 

בסדר מופתי.
המסורים  לעובדים  הערכה  מביעה  הקרן 
שעשו  והמשטרה  הביטחון  ולכוחות  הקרן  של 
מאמצים רבים לאפשר את הגעתו של עם ישראל 
שלומם,  על  ולשמור  האחרונים  בחודשים 
הכותל  אל  הבאים  של  וביטחונם  בריאותם 

המערבי.

מאת: יוסף טולידנו 

השירות הבולאי בדואר ישראל, 
הרב  של  לזכרו  חדש  בול  הנפיק 
זצ"ל,  ניסים  יצחק  הרב  הגאון, 
שכיהן בעבר כרב הראשי הספרדי 
השנה  גם  שנה,  כמדי  לישראל. 
ממשיכים בשירות הבולאי במסורת 
מנפיקים  במסגרתה  השנים  רבת 
היסטורית.  בולים במהדורה  סדרת 
מחשבה  מושקעים  אלו  בבולים 
רבה, תוכן, מסורת ונוסטלגיה רבה. 
המעצבת  עיצבה  אשר  בבול, 
מוטבעת  הובר,  טל  הגרפית 
אשר  ניסים  יצחק  הרב  של  דמותו 
שיעור  בעל  רוחני  מנהיג  היה 
כושר  ובעל  מעמיק  פוסק  קומה, 

ידע להקשיב  ופיקחות מעשית, הוא  התמצאות 
הוא  ומשפיעה.  קורנת  היתה  ואישיותו  ולקרב, 

שימש כראשון לציון - הרב הראשי 
השנים  בין  לישראל  הספרדי 
התשט"ו - התשל"ג )-1972 1955(. 
ערכו של הבול 11.7 ₪ והוא מוצע 
למכירה במאות סניפי דואר ישראל 

ברחבי הארץ.
השירות  מנהל  שפירא,  אלחנן 
מסר:  ישראל  בדואר  הבולאי 
"לבולים יש ערך היסטורי רב והם 
משמעותיות  דרך  אבני  מייצגים 
הראשי  הרב  המדינה.  בתולדות 
ניסים  יצחק  הגאון  הרב  לשעבר, 
זצ"ל, הוא אחד הרבנים המרכזיים 
עבורנו  גדול  וכבוד  והחשובים, 
באמצעות  פועלו  את  להוקיר 
יש  כיום  לבולים  הבול.  הנפקת 
אירועים  מנציחים  הם  סמלי,  ערך 
ואישים היסטוריים, ומהווים  גשר בין הדורות, 

ומחברים בין ערכים ומסורת רבת שנים". 

כמיליון איש פקדו את הכותל המערבי במהלך חודשי אלול ותשרי – לאחר שאשתקד 
התאפשרה ההגעה לרחבת הכותל לאלפים בודדים בלבד  עם זאת, מדובר בכמחצית 

ממספר המבקרים ברחבת הכותל בתקופה שלפני הקורונה 

דואר ישראל השיק בול חדש להוקרת זכרו של הרב הגאון יצחק ניסים 
זצ"ל שכיהן בעבר כרב הראשי הספרדי לישראל 

 מעמד ברכת כהנים | צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

 הבול לזכר הגר"י ניסים זצ"ל 

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



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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אגד מפעילת התחבורה 
שמעניקה את השירות 

הטוב בישראל

רשת 'טרם' ממשיכה להיות 
הזרוע המבצעת לקטיעת 

שרשראות ההדבקה

מאת: יחיאל חן

על פי הסקר אגד ניצבת במקום הראשון בין 
 92.9 של   כולל  ציון  עם  הגדולות  המפעילות 
בעוד  הקודם(  לחציון  ביחס   1.8% של  )שיפור 
91.1; מטרוטפולין  שאפיקים דורגה שניה  עם 
90.3. חברת  דן משתרכת  במקום השלישי עם 
הרחק מאחור עם ציון של  84.9. הציון שקיבלה 
שירד  הענפי  מהממוצע  נקודות  ב-3  גבוה  אגד 
אגד  ואילו  הקודם,  לחציון  בהשוואה  קלות 

מציגה המשך מגמה של שיפור.
מעשרות  מורכב  אגד  של  הגבוה  הציון 
והן  ממוכן  באופן  הן  שנבחנים  פרמטרים 
התחבורה.  משרד  של  פקחים  באמצעות 
נסיעות,  ביצוע  שנבחנו:  העיקריים  הפרמטרים 
אדיבות  בתחנות,  שילוט  זמנים,  בלוחות  דיוק 

הנהגים, נגישות, ניקיון ועוד.
אגד מובילה את הסקר בין מפעילי התחבורה 

ובין  פרמטרים  במספר  הגדולים  הציבורית 
המקומות  מ-13   9 את  החברה  תפסה  היתר 
עירוניים  אשכולות  סיווג  לפי  הראשונים 
באשכולות  הראשונים  המקומות  חמשת  ואת 

המטרופוליטניים.
לאחר פרסום הסקר אמר אבי פרידמן, מנכ"ל 
התחבורה  משרד  של  הסקר  "תוצאות  אגד: 
שלנו  מתפשרת  הבלתי  ההשקעה  את  משקפות 
המדברות  התוצאות  השירות.  איכות  לשיפור 
המתמיד  בשיפור  שיא  נקודת  הן  עצמן  בעד 
האחרונות.  השנים  בשלוש  מראים  שאנו 
של  תהליך  החולפת  בשנה  עוברת  אגד  חברת 
כי  זוכרים  תמיד  אנו  אך  וחדשנות,  התחדשות 
ברמת  ונגמר  מתחיל  מצטיינת  לחברה  הבסיס 
מדובר  ללקוחותינו.  מעניקים  אותה  השירות 
במאמץ קבוצתי של כלל עובדי החברה מנהגי 
האוטובוסים ועד למנהלי אגף תחבורה ציבורית 

ואני רוצה להודות לכל עובדי החברה".

מאת: יחיאל חן

להיות  ממשיכה  אשר  הקורונה  תחלואת 
ששוב  ההדבקה  ומקדם  ומשמעותית,  גבוהה 
עלה, ממשיכים להעלות הצורך במערך בדיקות 
את  הניתן  ככל  לקטוע  מנת  על  ומקצועי,  יעיל 

שרשראות ההדבקה.
מי שנבחר להיות אחד מהגורמים המקצועיים 
'טרם'  רשת  היא  הקורונה  בדיקות  לביצוע 
קורונה  בדיקות  משנה  למעלה  מזה  שמבצעת 
בשיתוף משרד הבריאות ופיקוד העורף במסגרת 

פרויקטים רבים.
בין היתר משמשת 'טרם' כמרכז בדיקות של 
פרויקט 'מגן אבות' במסגרתו נבדקים הקשישים 
בבתי האבות מידי שבוע, בדיקות סקר, על מנת 

לוודא היעדר תחלואה. 
בנוסף, מפעילה 'טרם' מתחמי דיגום דרייב-
אין להולכי רגל ולרכבים ב-30 מקומות בארץ, 
הרשויות  מחליטים  אשר  מיקומים  פי  על  זאת 

המקומיות, פיקוד העורף ומשרד הבריאות. 
כן ביצעה 'טרם' מבצע גדול לביצוע בדיקות 
בשיתוף  שנים,   12 עד    3 לגילאי   סרולוגיות 
בביתר  המקומיות  והרשויות  העורף  פיקוד 
לאתר  יהיה  שניתן  כדי  שמש,  ובבית  עילית 
המבצע  בידודים.  ולמנוע  מחלימים  ילדים 
העורף  פיקוד  הבריאות,  משרד  בהובלת  נערך 
המבצע  במסגרת  ישראל.  גדולי  של  ובעידודם 
נלקחו מהילדים בדיקות דם מהאצבע והתשובה 
האם לילד ישנם נוגדנים לקורונה מתקבלת בתוך 
כרבע שעה. ילד אשר התגלו בדמו נוגדנים קיבל 
ועל משפחתו  יקל עליו  ירוק', אשר  'תו  אישור 

בכל הנוגע לכניסה לאתרים ולאירועים והמשך 
לימודים, וכאשר ישנה חשיפה לחולה ידוע. 

ב'טרם' נערכו גם לביצוע פרויקט 'מגן חינוך' 
מייד לאחר החגים, ובמסגרתו יתבצעו בדיקות 
תחלואה  למנוע  כדי  החינוך  במוסדות  קבועות 

ולקטוע מיידית את שרשראות ההדבקה. 
של  תרבותית  בהתאמה  הרב  הניסיון  לאור 
של  והניהול  המחשוב  מערכת  נבחרה  הארגון, 
טרם ע"י פיקוד העורף וצה"ל לשמש את אלפי 
חיילי תהליך דוגמים הסרולוגיה במבצע הארצי, 
ל'טרם'  בארץ.  המחשוב  מערכות  כל  מבין 
הודעות  עם  הציבור  לכל  שמותאמת  מערכת 

קוליות למספרים כשרים ובחמש שפות.
'טרם'  ברשת  האסטרטגי  הפיתוח  סמנכ"ל 
ד"ר גבריאל פולאק: "טרם פיתחה פלטפורמה 
תהליך  את  ולהבטיח  לייעל  במטרה  טכנולוגית 
הליך  המיטבי.  באופן  הבדיקות  וביצוע  לקיחת 
התשובות  קבלת  למעבדה,  המסירה  הדיגום, 
החולים  ולקופות  הבריאות  למשרד  והעברתם 
ככל  למזער  במטרה  מרבית,  ביעילות  מתבצע 
מהיר  טיפול  ולהבטיח  בתהליך  תקלות  הניתן 
ויעיל בכל תהליך הדיגום על כל שלביו, בפרט 
נקיטת  המחייבת  חיובית  תשובה  קבלת  בעת 

צעדים.
בהתאמה  ייעודי  באופן  פותחה  המערכת 
ממשקים  פתוח   תוך  ב'טרם'  הדיגום  לאופן 

משותפים עם יתר גורמי הרפואה הרלבנטיים".
'טרם' היא אחת המובילות  כפי שצוין, רשת 
צוות  אנשי  העמדת  תוך  הבדיקות  בביצוע 
מקצועיים, אשר עברו הכשרה ייעודית לביצוע 

מגוון דיגומים אלה, ברמה הלאומית.

אגד, מפעילת התחבורה הציבורית הגדולה בישראל, היא גם החברה 
המובילה באיכות השירות בחציון הראשון לשנת 2021 - כך עולה מסקר 

שביעות רצון שערך משרד התחבורה ופורסם בימים אלה

לאחר שנבחרה בידי משרד הבריאות, פיקוד העורף ורשויות מקומיות לבצע 
בדיקות PCR  מהירות, וכן ביצוע בדיקות סרולוגיות, נערכת 'טרם' לקראת 

מבצע מגן חינוך ושאר הפרויקטים בתום החגים

סקר משרד התחבורה לדירוג השרות בתחבורה הציבורית: אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

עקב 
הביקוש הרב

 הגיע משלוח 
חדש!

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
סוג 3

קו"ח ניתן לשלוח:

« שנתיים ניסיון לפחות
« שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

« אחראית לקוחות, גביה
« יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

מייל:

פקס:
03-5796645

sari@kav-itonut.co.il



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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בכירי מערכת הבריאות 
נגד ראש הממשלה

מאת: חיים רייך

בנט  נפתלי  הממשלה  ראש  שאמר  הדברים 
הפקידות  את  תקף  במסגרתה  האו"ם  בעצרת 
מעל  דווקא  הבריאות,  משרד  של  המקצועית 
הבמה הבינלאומית, גררו גל תגובות הן במערכת 

הפוליטית והן מצד ראשי מערכת הבריאות.
"אנחנו נותנים את הנשמה ומובילים בעולם, 
- ועוד  ובמקום להתגאות בנו הוא משתלח בנו 
במערכת  בכירים  אמרו  האו"ם",  בימת  מעל 
הבריאות. בכיר במשרד הבריאות תקף את בנט 
בחריפות ואמר: "מערכת הבריאות ובתי החולים 
משנה  יותר  כבר  המגפה  בעול  נושאים  בפרט 
וחצי, למרות שלא ניתנו להם אמצעים מספיקים 
אחרות  מערביות  שבמדינות  בעוד  כן.  לעשות 
על  המופקדים  ולאחיות  לרופאים  טוב  יחס  יש 
האחרים,  ובחולים  הקורונה  בחולי  הטיפול 
כל  את  נותנים  בישראל  הרפואיים  הצוותים 
את  לסחוב  נאלצים  שהם  הגם   - להם  שיש  מה 
עם   - הנוכחי  במשבר  גם  שנים,  כבר  האלונקה 
את  לשבח  במקום  עובדות.  ידיים  פחות  הרבה 
מערכת הבריאות הישראלית ולתת לה רוח גבית 
אותה.  ולבזות  להעליב  בחר  הממשלה  ראש   -
ואת  הפעולה  שיתוף  את  להשיג  הדרך  לא  זו 

המחויבות שלנו בזמן מלחמה".
"התנהגות  הבריאות:  במשרד  הבכיר  לדברי 
האחרונים,  בימים  וסביבתו  הממשלה  ראש 
פרייס,  אלרעי  שרון  ד"ר  נגד  מההשמצות  החל 
שקולה המקצועי והאמיץ הוא קרן אור בניהול 
המגפה, ועד העקיצות באו"ם, מעידה על הלחץ 
הרב שהוא נמצא בו ועל הרצון לשאת חן בעיניי 
הבוחרים. מומחי משרד הבריאות ימשיכו לומר 
וביושר  באומת  שלהם  המקצועית  האמת  את 
מכל  המכוונת  ההתעלמות  למרות  בהמשך,  גם 

העצות והדרישות שלנו".
ראש  מדברי  והתנער  בקולו  שדיבר  מי 
פרופ'  הבריאות  משרד  מנכ"ל  הוא  הממשלה, 
במשרד  המקצוע  "גורמי  שאמר:  אש  נחמן 

הבריאות תפקידם לעקוב אחר הנתונים ולהציג 
לדרג הפוליטי את תמונת המצב העדכנית וניתוח 
בריאות  על  לשמירה  והמלצות  משמעויות 
הבריאות  במשרד  המקצועי  הדרג  הציבור. 
עמדתו  את  ולהציג  תפקידו  את  לבצע  ימשיך 
כה. משרד  עד  כפי שנעשה  ובטוח,  ברור  בקול 
הצוותים  את  ולגבות  להוביל  יוסיף  הבריאות 
כבר  שמתמודדים  הארץ,  ברחבי  הרפואיים 
יתר  למתן  במקביל  מגיפה,  עם  וחצי  שנה  מעל 

הטיפולים הרפואיים לאזרחי מדינת ישראל".
מבתי  באחד  קורונה  מחלקת  ממנהל  אחד 
החולים אמר ל-YNET: "ניהול מגפה הוא קודם 
כל עניין של בריאות, ורק לאחר מכן של כלכלה. 
החולים  בבתי  מסייר  היה  הממשלה  ראש  אם 
הבלתי  העומס  את  ורואה  יותר  קרובות  לעתים 
שהוא  ההחלטות  בשל  בו  פועלים  שאנו  נסבל 
ולקבל  להתפשר  שלו  ההסכמה  וחוסר  מקבל 
החלטות לא פופולריות, ייתכן שהוא היה משנה 
התחלואה.  להגבלת  לפעול  ומסכים  דעתו  את 
המערכת אינה מסוגלת לתת כעת טיפול מיטבי 
לא לחולי הקורונה ולא לחולים האחרים. וכל מי 
שמגדיר את המצב הנוכחי כהצלחה – חי בניתוק 

מוחלט מהמציאות הרפואית בישראל כיום".
גם שרים בממשלה תקפו את בנט על המתקפה 
שלו על אנשי המקצוע במשרד הבריאות וטענו 
זה  מיותרת.  ממש  הייתה  בנט  של  ש"הביקורת 
את  לקבל  מנדט  יש  ממשלה  שלראש  ברור 
ההחלטות. הוא לא מחויב לקבל את עמדת אנשי 
להשתמש  אבל  לגמרי  לגיטימי  וזה  המקצוע 
כבר  זה  פניהם  את  להלבין  כדי  האו"ם  בבימת 
מוגזם. הם הרי עושים עבודה קשה מנשוא ויש 

לכבד אותם על זה".
גם מנכ"ל משרד הבריאות וכיום מנכ"ל בית 
החולים ברזילי באשקלון פרופ' חזי לוי הצטרף 
לא  שעד  המקצועי,  "הדרג  ואמר:  למבקרים 
נאמנה,  עבודתו  עושה  ממנו,  חלק  הייתי  מכבר 
במסירות ובמקצועיות תוך התייעצויות ולמידה 
נראה את ההחלטות האחרונות  די אם  מתמדת. 

של ה-FDA, שנסמכו על מידע של המומחים. 
אנשי  את  הזמין   - והנוכחי  הקודם   - הקבינט 
המקצוע על מנת לשמוע את דעתם וללמוד מהם 

טרם קבלת ההחלטות".
שחבל  דברים  "נאמרו   - לוי  פרופ'  לדברי 
את  להביא  חייב  המקצועי  הדרג  שנאמרו. 
וראש   - הפוליטי  והדרג  המקצועית,  דעתו 
לקבל  וצריך  המוסמך  הוא   - בראשו  הממשלה 
להחליף  מתיימר  לא  אחד  אף  ההחלטות.  את 
אותו ואת שרי הקבינט בקבלת ההחלטות. ראוי 
אם  בייחוד  יותר,  ומאוזן  מכבד  יהיה  שהשיח 
רוצים לקבל את אמון הציבור ושיתוף הפעולה 

שלו".
זאב  השר  הקורונה  קבינט  חבר  לעומתם, 
שדעתי  "למרות  ואמר:  בנט  את  גיבה  אלקין 
ומחמירה  שמרנית  ויותר  בנט  מעמדת  שונה 
חושב  אני  הבריאות,  משרד  מעמדת  אפילו 
שזה לגיטימי לחשוב אחרת", טען אלקין. "יש 
התחזית  למשל  כמו   - אחרות  מומחים  תחזיות 
לצאת  שאפשר  שטוענת   - סגל  ערן  פרופ'  של 

מהגל הנוכחי בלי מגבלות נוספות".
יודגש כי המתקפה נגד בכירי מערכת הבריאות 
מצידו של נפתלי בנט, לא החלה היום. בשבועות 
התקשורת  כלי  מרבית  תודרכו  האחרונים 
כשאת  הבריאות,  במשרד  בכירים  נגד  בישראל 
בריאות הציבור  על  סופגת הממונה  עיקר האש 
ד"ר שרון אלרועי פרייס. חלק מהעיתונאים היו 
מגיעים  שהתדרוכים  לחשוף  אמיצים  מספיק 
פרייס  אלרועי  ד"ר  הממשלה.  ראש  מלשכת 
גורמים  אולם  ממלכתי,  קו  על  לשמור  בחרה 
שלכת  כך  על  ביקורת  הביעו  הממשלה  בתוך 
המקצוע  אנשי  נגד  בתדרוכים  עסוקה  רה"מ 

במערכת הבריאות.
דווקא  כאשר  לשיא  הגיעו  הדברים  כאמור, 
עם  חשבון  לסגור  בנט  בחר  האו"ם,  במת  מעל 
הבכירים במשרד הבריאות, במקום להקדיש את 
הנאום ולדבר על חזונה של ישראל ועל הדברים 

שחשוב להציג לעולם.

בכירים נוספים תקפו בראיון ל"ישראל היום" 
את דברי ראש הממשלה. "ראש הממשלה נפתלי 
משרד  בכירי  את  כולו  העולם  בפני  ביזה  בנט 
שיועצים  הבכירים  הרופאים  ואת  הבריאות 
לממשלה. חמור מכך, גם אם ראש הממשלה לא 
נתן באחת הבמות החשובות  התכוון לכך, הוא 
בעולם רוח גבית למי שגורמים את הנזק הגדול 
מתנגדי   - במגיפה  למאבק  בישראל  ביותר 
החיסונים, הססני החיסונים ומכחישי הקורונה. 
מהדברים של ראש הממשלה משתמע שהוא לא 
סומך על הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות 

ושהם 'מגמגמים' כשהוא שואל אותם".
בנט  דברי  של  "ההשפעה   - הבכיר  לדברי 
בפגיעה  גם  וקטלנית  הרסנית  להיות  עלולה 
לבצע  בנטייה  גם  הציבור,  באמון  מאוד  קשה 
הבריאות  משרד  של  וההוראות  ההמלצות  את 
להתחסן.  הישראלים  מיליוני  של  ברצון  וגם 
והפוגעניים  החמורים  הצעדים  אחד  אולי,  זה, 
במגפת  המאבק  בזמן  עכשיו  עד  שנעשו  ביותר 
הקורונה, ועוד בלי קשר שזה נעשה באו"ם, וזה 
היה נראה כמו חיסול בפני כל העולם של צמרת 

משרד הבריאות".
אמר  בארץ  הבריאות  מערכת  מבכירי  אחד 
ל"ישראל היום" כי "מפתה מאוד לחשוב מה שר 
הביטחון בנט היה אומר על ראש הממשלה בנט: 
תתפסו  עושים?  אתם  מה  השתגעתם?  'אתם 
יודעת  אמיתית  מנהיגות  בידיים'.  עצמכם  את 
כמו  איתה,  ולעבוד  המקצועי  הדרג  את  לרתום 
שחלק מהשרים האחרים עושים זאת יפה מאוד, 
מנהלת דיון ענייני ובעיקר לא מחפשת תירוצים 
הגל  פרוץ  מאז  ולפיהם  מאוד,  הקשים  לנתונים 
ישראלים,  מ-1,200  יותר  עוד  מתו  הרביעי 
הדברים  במילה.  ולו  אותם  הזכיר  לא  שהוא 
זאת  שאמר  נתפס  בלתי  מזעזעים,  היו  בנט  של 
ראש הממשלה, והוא עוד מתגאה בהישגים שלו 
בושה  נפלא,  הכל  ובכמה  בקורונה  במלחמה 

וחרפה".

הדברים שאמר ראש הממשלה נפתלי בנט מעל במת עצרת האו"ם ולאחמ"כ בתדרוך לעיתונאים בהם תקף את גורמי המקצוע במשרד הבריאות, עוררו גל אדיר של 
ביקורת מצידם של בכירי מערכת הבריאות על עצם אמירת הדברים ועל העיתוי המוזר לומר את הדברים דווקא מעל עצרת האו"ם ⋅ בכירים במערכת הבריאות: "בנט 
נתן באחת הבמות החשובות בעולם רוח גבית למי שגורמים את הנזק הגדול ביותר בישראל למאבק במגיפה - מתנגדי החיסונים, הססני החיסונים ומכחישי הקורונה"

מנהל מח' קורונה: "כל מי שמגדיר את המצב הנוכחי כהצלחה – חי בניתוק מוחלט מהמציאות הרפואית בישראל כיום"

 שיירת רה"מ בכניסה לבניין האו"ם 
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בחרו  העולם  ממנהיגי   194 מתוך   80
הם  האו"ם.  לעצרת  מוקלט  נאום  לשלוח 
לא טרחו לחצות את האוקיינוס כדי להגיע 
ריק.  אולם  מול  ולנאום  ארה"ב  לבירת 
הנאום של בנט עורר הדים רק בגלל שככה 

זה נשמע כשהאולם ריק.
הנסיעה  על  לוותר  היה  יכול  בנט 
זכות  נקודות  לו  הוסיף  לא  זה  לארה"ב. 
הממשלה  של  תומכיה  גם  הקהל.  בדעת 
כדי  חריפות  במילים  השתמשו  הנוכחית, 
נאומו.  על  הממשלה  ראש  את  לתקוף 
רה"מ  בלשכת  הנאומים  שכותבי  בהנחה 
כשירות  מתנדב  אני  חג,  בחופשת  היו 
לקוראים, להציג בפניכם את הנאום הנכון 

שבנט שכח בלשכה:
ראש  כעת  אני  העולם.  ואזרחי  מנהיגי 
מזה  תשכחו  ישראל.  של  הממשלה 
הגעתי  לא  אני  שנה.   12 לפניי  כאן  שהיה 
ועם  ציורים  עם  בריסטולים,  עם  לכאן 
תומכות  מדינות  של  מפלילות  תמונות 
ומממנות טרור. נכון שבמשך שנים טענתי 
היה  זה  אבל  רלוונטיים,  לא  שהפלסטינים 
מהם.  רלוונטי  פחות  עוד  הייתי  כשאני 

להערכתי,  הזה.  לתפקיד  הגעתי  איך  מושג  לי  ואין  ישראל  ממשלת  בראשות  עומד  אני  היום, 
העובדה שאני קצת יותר חכם משותפיי לממשלה, איפשרה לי לתמרן אותם בלוליינות פוליטית 

שעוד תילמד בבתי הספר לפוליטיקה.
בגדול, אני הסיעה הקטנה בממשלה. בדמוקרטיות יציבות, מנהיג המפלגה הגדולה הוא שעומד 
בראשות הממשלה. מקסימום, במקרה של תיקו פוליטי, מנהיג המפלגה הגדולה חולק את התפקיד 
הרם עם מנהיג המפלגה השניה בגודלה. אבל ישראל איננה דמוקרטיה יציבה. הוויכוחים הישנים 

של ימין ושמאל נזנחו לטובת הדבר החשוב ביותר: האם אתה נגד קודמי בתפקיד או בעדו.
אם יאיר לפיד לא היה מתעקש על נוסחת "רק לא ביבי", הוא היה היום ראש הממשלה. גם בני 
גנץ יכול היה לישון כל לילה בבלפור. אפילו גדעון סער יכול היה לעמוד כאן במקומי ולנאום על 

הבמה המכובדת של עצרת האו"ם. 
מבחינה אישית, זה האקזיט השלישי בחיי, עוד בטרם הגעתי לגיל חמישים. פעמיים עשיתי זאת 
במגרש העסקי ופעם אחת במגרש הפוליטי. אני מבטיח לכם שזה לא האקזיט האחרון שלי. תודו, 
שמעולם לא ראיתם אדם עם כיפה עומד על הבמה הזו ונואם באנגלית משובחת ברמה של שפת 

אם. איפה אני ואיפה ביבי. סליחה, ואיפה קודמי בתפקיד.
דעתי עליו ידועה. גם דעתו עליי איננה סוד מדינה. לפעמים אני חושב לעצמי, שאם הייתי עובר 
את אחוז החסימה בבחירות מועד א', קודמי בתפקיד, זה שהיועץ האסטרטגי שכבר הספיק לעזוב 
אותי, ייעץ לי לא לומר את שמו המפורש, היה ממשיך באותו תפקיד וקוטע את חלומי הגדול 

להפוך אותו לקודמי בתפקיד.
מנהיגי העולם, אני יודע שהבטחתי שהנאום הזה יהיה בלי שטיקים. אבל היי, תראו איך הטריק 
הזה תפס. בכל האולפנים מדברים על זה שהגעתי לנאום בלי שום עזרים וגימיקים. אצלנו בעברית 

קוראים לזה הפוך על הפוך.
עכשיו בואו נדבר על הדברים החשובים באמת: הקורונה והגרעין האיראני. תראו, בעיצומה 
של המגפה שפעם קראו לה קורונה ואח"כ בגלל מצבה הקשה עשינו לה שינוי השם ל'דלתא', 
כתבתי ספר. נכון, זה לא היה רב מכר. אבל מה רציתם שאעשה כשאני יושב באופוזיציה ואין לי 
משהו יעיל יותר לעשות? קראתי לספר "איך לנצח מגפה", והאמת היא שלא היה לי מושג אז וגם 
אין לי מושג היום. הבטחתי שאם יתנו לי את ראשות הממשלה אני אצליח למגר את הקורונה תוך 
חמישה שבועות. בהתחלה רציתי לכתוב תוך 48 שעות, אבל אז נזכרתי איך עשו צחוק מאביגדור 
ליברמן כשהבטיח לחסל את הניה תוך 2 יממות. לא חשבתי שאי פעם אקבל את התפקיד ותכני 
הספר ייאלצו לעמוד במבחן. אני בטוח שגם ליברמן בשעתו לא חשב שיקבל את התפקיד ודבריו 

יעמדו למבחן המציאות.
אם הייתה לי יושרה אישית הייתי טוען שמה שכתבתי בספר הוא קשקוש אחד גדול, כי מגפות 
לא מנצחים עם טקסטים נחרצים. יש תורת לחימה לניהול התפרצות פנדמית ויש אנשים שזהו 
תחום העיסוק שלהם אחרי הרבה מאד שנות לימוד. רק חשוב לי להדגיש שהם לא קובעים כלום. 
שאנשי  אומר  שלי  ההיגיון  החלטות.  יקבלו  וגם  מקצוע  אנשי  יהיו  גם  שהם  בעיניי  הגיוני  לא 
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מה שהיה הוא שיהיה
ז"ל, בנו של  83 השר לשעבר אהרון אבוחצירא  בעיצומו של חג הסוכות הלך לעולמו בגיל 
בכירים  תפקידים  של  שורה  נשא  הוא  זיע"א.  חאקי  הבבא   - אבוחצירא  יצחק  רבי  האדמו"ר 
בפוליטיקה הישראלית: ראש העיר רמלה בשנות ה-70, חבר כנסת ושר במשך 18 שנים מאמצע 
שנות ה-70 ועד תחילת שנות ה-90. תחילה במסגרת המפד"ל מטעמה כיהן כשר הדתות. בהמשך 
הקים מפלגה עצמאית בשם תמ"י שבשיאה גרפה שלושה מנדטים ולאחמ"כ התמזג בתוך הליכוד 

כסיעה עצמאית.
סיפורו של אהרון אבוחצירא יכול למלא ספר עב כרס. עשור לפני שעמודי העיתונים התמלאו 
בהדלפות אינסופיות מחקירת דרעי, חווה זאת אהרון אבוחצירא על בשרו. בראשית שנות ה-80 
נפתחה נגדו חקירה. המשטרה טרחה להדליף ש-32 תיקים עומדים נגד אבוחצירא. בסופו של דבר 
נותרו שני תיקים. בתיק המרכזי יצא אבוחצירא זכאי בביהמ"ש. חצי שעה לאחר הזיכוי, הוגש 
לביהמ"ש התיק השני, בגינו נמצא אשם בקבלת 1400 לירות מעמותת ההלוואות ברמלה. נגזרו 

עליו שלושה חודשי מאסר שהומרו בעבודות שירות בתחנת משטרת בית דגן.
כשהחלו חקירות דרעי, ביוני 1990, סיפר אבוחצירא ז"ל בראיון ל'מעריב': "לא שכחתי. לא 
שאפשר לשכוח. אבל כאשר התחילו הפרסומים נגד דרעי, הכל קם לנגד עיני בעוצמה מחודשת, 
כאילו זה מתרחש עתה: הניסיונות הנואשים של המשטרה לגייס עדי מדינה, תוך איומים עליהם 
מה צפוי להם אם לא ייעתרו; ההדלפות המרושעות לעיתונים; השקרים הגסים; המאמצים לשבור 
קשים  ימים  תישבר.  אל  ללחצים,  תיכנע  אל  חזק.  תהיה  לדרעי:  מילה  להגיד  רוצה  אני  אותי. 
מזומנים לך. ידליפו שקרים לעיתונאים. ינסו לגייס נגדך עדי מדינה מאויימים, ועד שיוכח שהם 

שקרנים אתה תתנסה בשבעה מדורי גיהנום". 
בגיל  בכירות  פוליטיות  לעמדות  הגענו  ששנינו  שהעובדה  חושש,  "אני  אמר:  הריאיון  בתום 
צעיר וכבשנו עוצמה פוליטית והיינו שרים חזקים ועוד יותר מזה שלא היינו יוצאי הפלמ"ח ולא 
נמנינו עם המשפחות שחתמו על מגילת העצמאות - כל החסרים האלה היו לנו לרועץ. פשוט: 

חסרו לנו הקשרים של החיפויים האישיים".
ה-90  שנות  תחילת  של  המצומצמת  שלרשימה  דומה  השתנה.  לא  דבר  ושום  חלפו  שנה   30
הצטרפו שורה ארוכה של אישים שחוו את טעמן המר של החקירות המגמתיות: אביגדור קהלני 
ורפאל איתן רגע לפני מינוייהם לשרי המשטרה, רובי ריבלין ויעקב נאמן רגע לפני מינוייהם לשרי 

המשפטים, דרור חוטר ישי בעודו מכהן כיו"ר לשכת עורכי הדין, והרשימה ארוכה.
מה שהיה הוא שיהיה.
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נאו"ם שמום
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)כשירות לקוראים: הנאום שראש הממשלה נפתלי בנט שכח בלשכה(



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

וזה מרגיש לנו שרק התחלנו...

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

באמונה ונאמנות להצלחת כל הקהלים 
כל הזרמים, כל העדות,

כל החוגים וכל החצרות.

לכל אחד ובכל בית
תמיד אתכם ובשבילכם.

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

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

לקוראים, ללקוחות, למפרסמים 
לעובדים היקרים ולכל השותפים בדרך 

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

תודה

155,000
עיתונים

בן 30 לכח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים באלעדבפתח תקוהבני ברק

כלכליברחובות

בכל שבוע, בכל מקום, 
בכל הארץ, לכל אחד

לפרסום 03-5796643

ל ז וברכהמ

כולם בקו אחד!

כולם בקו אחד!
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דרוש/ה 
סוכן/ת מכירות

דרישות

קו"ח ניתן לשלוח ל-
פקס:

shlomi@kav-itonut.co.ilמייל:
03-5796645

 ניסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
  אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

 כושר ביטוי מצוין
 עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

 משרה מלאה
 תנאים טובים 

אם יש לך מוסר עבודה גבוה -
מקומך איתנו!

 ⋅ 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...

תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

שימו לב  הכתובת החדשה: רח’ חיד”א 27 ב”ב, מול עזרה למרפא
רק אצל שייקה
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מגיע  ישראלי  ממשלה  ראש 
ראשי  מסר.  להעביר  כדי  לאו"ם 
בפני  להופיע  מיעטו  בעבר  ממשלה 
בניו  למחצה  האנטישמית  המליאה 
יורק, וביכרו קהל אוהד ופעיל יותר 
או  באייפא"ק  הכפיים  מוחאי  כמו 
מהקונגרס.  הכבוד  קימת  חובבי 
לזירה כפוית הטובה על רקע השיש 
הירוק, הם נהגו לשלוח את השגריר 
הייעודי או את שר החוץ )מן הראוי 
לציין כי כמה וכמה מראשי ממשלת 
נשלחו  האחרון,  כולל  ישראל, 
לאו"ם לא מעט פעמים או אף כיהנו 
שהגיעו  לפני  עוד  מלא  בתפקיד  בו 

לפסגה(.
הזדמנות  זיהה  בכהונתו  נתניהו 
את  מקדם  בעודו  ופוטנציאל. 
ישראל  של  הדיפלומטיים  יחסיה 
מהודו  החל  היו,  לא  שמעולם  כפי 
וישגארד  בברית  וכלה  וברזיל 
ובקשר המיוחד עם פוטין וטראמפ, 
את  לשעבר  הממשלה  ראש  הפך 
המשחקים  למגרש  האו"ם  במת 
נאומים  מעט  לא  שלו.  הפרטי 
הזכור  בפנתיאון,  נחקקו  שם  שנשא 
שבהם, כמובן, הוא נאום הפצצה עם 

הבריסטול המפורסם.
אבל  שוטפת  אנגלית  דובר  בנט, 

נטול כריזמה ויכולת רטורית, וגם "בלי בריסטולים", 
החליט שהוא רוצה להיות נתניהו. בכל מחיר.

כמו בביקור בבית הלבן, התקר הראשון התחולל 
כבר בשלב ההגעה והתכנון. מדינאי חכם היה מוותר 
המושב,  של  האחרון  ביום  הופעה  על  מלכתחילה 
תוכי במסדרונות הקרים של המבנה  אפילו  כשאין 
המפואר. מדינאי חכם גם לא היה מתעקש להטריד 
את ביידן בשעה שזה האחרון שקוע במשבר האפגני 

והצבא האמריקני סופר גופות.
אבל בנט אינו מדינאי חכם, ועל שר החוץ שלו - 
שהמציא מחדש את האנטישמיות ואת ההיסטוריה 
של  הדיפלומטיים  מהקשרים  כמה  לסכן  והספיק 
ישראל - הוא בוודאי לא יכול להסתמך בכגון דא. 
ממשלת  ראש   - מכולם  הגרוע  לתסריט  הגענו  כך, 
ישראל ניצב מול מליאת או"ם ריקה, עם אפס עניין 
תקשורתי מחוץ לביצה המקומית, וכל זה בהתחשב 

במגבלות חג שמחת תורה המתקרב.
וכל זה עודנו כאין וכאפס מול הנאום עצמו. דרעי 
טען בזמנו במליאת הכנסת כי בשיחה אישית שערך 
עמו בנט, הסביר האחרון בנימה משיחית ש"בנאום 
של  התודעה  את  לשנות  יכול  הוא  באו"ם  אחד 

ישראל בעולם".
איזה  הממשלה  ראש  של  בארכיון  וישנו  יתכן 
זכויותיו של העם  ובנוי לתלפיות על  נאום מתוכנן 
ואהבת השלום  המוסרית  התנהלותו  בציון,  השוכן 
יותר  היה  בפועל,  שהושמע  הנאום  בו.  המקננת 

ראיון פוליטי מצוי ופחות אור לגויים.
בנט תקף בפראות את בכירי משרד הבריאות )וגם 

הם לא נשארו חייבים, כמובן(, ניסה לקחת קרדיט 
על מיגור המגיפה )בזמן שהוא קיבל מדינה מחוסנת 
עם אפס הדבקה והספיק במאה יום לרשום למעלה 
מ-1,200 קרבנות(, התייחס לסוגיה האיראנית במה 
וגם טרח להסביר  שנתפס כחיקוי עלוב של קודמו 
כלומר  הזו,  המצערת  התאונה  נוצרה  איך  לעולם 
דיבוק  והדיבוק.  האיחוי  הריפוי,  השינוי,  ממשלת 

להיות נתניהו.

גלים של מבוכה
מתקשה  כבר  בישראל  הציבור  שגם  הבעיה, 
בתקשורת  אמנם  הריפוי.  צפרדעי  את  לבלוע 
המקפידים  במצוות  מהדרין  כמה  ישנם  הכללית 
להמשיך לתקוע בשופר גם אחרי שהחגים הסתיימו 
ועודם שומרים על האתרוג מכל משמר, אבל גם שם 

ניכרים הסדקים.
שבנט  ולהסביר  ללהטט  ניסו  משמאל  הפרשנים 
בעצם "החזיר את במת האו"ם לגודלה הטבעי", או 
"חידד את התחושה שהכל בסדר". קשה לראות איך 
זה מצטלב עם הכותרות הראשיות אמש )ד'( בשני 

היומונים הגדולים בישראל.
בעוד 'ידיעות אחרונות' סיפר על "בנט מול בכירי 
הכותרת  את  וליווה  העימות"  הבריאות:  מערכת 
הביקורתית בארבעה טורים קשוחים, כולל הפרשן 
הוותיק של העיתון, סבר פלוצקר, שציין כי למשמע 
בושה",  כדי  עד  מבוכה,  של  "גלים  חש  הנאום 

איחוי ודיבוק

איך אפשר לנהל את המדינה 
בהצלחה כשהקורונה מכה 
בעוצמה והקבינט מסרב 
להתכנס במשך שבועות 
ארוכים, ובכלל, איך התאייד לו 
ספין ה'דלתא' לבלי שוב? ואיך 
אפשר לנהל מדינה כשעבאס 
מאיים אחת לשעתיים לפרק 
את הממשלה אם לא יקבל 
הישגים נוספים? ואיך אפשר 
לנהל מדינה כשכל שר מנהל 
אוטונומיה עצמאית במשרדו, 
כשאיש אינו מרגיש מחויב לקו 
של ראש הממשלה, כשחברי 
הקואליציה מתקוטטים ביניהם 
וראשי המפלגות השונות כבר 
עסוקים בהעברת מסרים 
לבייס האישי, כהכנה לבחירות 
הבאות?

על סדר היום

תום עידן מרקל. 
הרייכסטאג, 
בו יושב הפרלמנט 
הגרמני 
הבונדסטאג 
| צילום: יורגן מטרן

אבי גרינצייג
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בכירי  תגובת  את  להציג  ביכרו  היום'  ב'ישראל 
בנט  "דברי  כי  חריפה  בהאשמה  הבריאות  מערכת 

נתנו גיבוי למתנגדי החיסונים".
וקצת  במאה  הספיק  בנט  הבעיה.  לוז  בעצם  וזה 
כראש  מאווייו  כל  את  להגשים  שחלפו  הימים 
עם  להצטלם  ארה"ב,  נשיא  את  לפגוש  ממשלה: 
נשיא מצרים ולעמוד על במת האו"ם. כעת נותר לו 

רק העניין הפעוט הזה של לנהל מדינה.
בהצלחה  המדינה  את  לנהל  אפשר  איך  אבל 
כשהקורונה מכה בעוצמה והקבינט מסרב להתכנס 
לו  התאייד  איך  ובכלל,  ארוכים,  שבועות  במשך 
ספין ה'דלתא' לבלי שוב? ואיך אפשר לנהל מדינה 
כשעבאס מאיים אחת לשעתיים לפרק את הממשלה 

אם לא יקבל הישגים נוספים?
מנהל  שר  כשכל  מדינה  לנהל  אפשר  ואיך 
מרגיש  אינו  עצמאית במשרדו, כשאיש  אוטונומיה 
מחויב לקו של ראש הממשלה, כשחברי הקואליציה 
וראשי  החברתיות  ברשתות  ביניהם  מתקוטטים 
מסרים  בהעברת  עסוקים  כבר  השונות  המפלגות 

לבייס האישי, כהכנה לבחירות הבאות?
את  מחדש  לבנות  בנט  גם  מנסה  ברירה,  בלית 
סימון של  כל  קודם  דורשת  כזו  בנייה  אבל  הבייס. 
המטרה, וכזו טרם נמצאה. בעוד שרת הפנים איילת 
שקד מפזזת בהקפות שניות לנשים ושר הדתות מתן 
מפלגתם  יו"ר  התורה,  ספר  עם  לרקוד  טורח  כהנא 
מתזז ימין ושמאל בתקווה )חדשה( לאתר לו מאגר 

מצביעים פנוי להובלה.
כהונתו,  תום  עד  לבנט  שנותרו  וקצת  בשנה 
ישקיע את  אז, הוא  בהנחה שהממשלה תשרוד עד 
שם  עלום  בייס  אותו  את  למצוא  בניסיון  כוחו  כל 

וזהות, להתביית עליו ולנסות לקלוע לטעמו. עד אז, 
נמשיך להרגיש "גלים של מבוכה".

בנט בנוסח גרמני

וראש  ערבות,  ישראל חבטו  בית  בשעה שהמוני 
הסתיימו  באו"ם,  חבוט  נאום  נשא  ממשלתם 
הבחירות בגרמניה, ולראשונה מזה שנות דור יוכתר 
כיהנה  בהן  שנים   16 אחרי  חדש,  קנצלר  במדינה 

בתפקיד אנגלה מרקל.
לא נלאה את הקוראים המסורים בנבכי הפוליטיקה 
בצורת  מדובר  ראשית,  טעמים.  משני   - הגרמנית 
מהנציגים  חצי  המשקללת  למדי,  סבוכה  חישוב 
ואשר  ארצי,  וחצי במסלול מפלגתי  אזורי  במסלול 

מספר חברי הפרלמנט משתנה בה מפעם לפעם.
שנית, עד לבחירות הללו, שלטה בגרמניה בדרך 
מרכזית שהורכבה משתי המפלגות  קואליציה  כלל 
 )CDU( הדמוקרטית  הנוצרית  המפלגה   - הגדולות 
הסוציאל  והמפלגה  מתונה  כימנית  יותר  המזוהה 
דמוקרטית )SPD( המזוהה יותר עם השמאל המתון. 
חברי  של  מוחץ  ברוב  המפלגות  שתי  החזיקו  יחד 
והשאלה  הגרמני(  הנבחרים  )בית  הבונדסטאג 
מרקל, שכיהנה  בראש.  מי  הייתה  היחידה שנותרה 

לאורך השנים בראשות CDU, החזיקה בכתר.
על כל זה כדאי לציין שגרמניה מוגדרת פדרציה, 
של  המקומיים  הפרלמנטים  מחזיקים  וככזו, 
מבוטל,  לא  בכוח  גרמניה  את  המרכיבות  המדינות 

והבונדסטאג מוגבל בכוחו באופן יחסי.
דרמטי,  שינוי  מסתמן  הנוכחיות  בבחירות  אבל 
בראשות   CDU של  הכואבת  בנפילה  שתחילתו 

ארמין לאשט, מחליפה של מרקל ומי שכיהן עד כה 
נורדריין- מדינת  של  הממשלה  כראש 

לא  איבדה  המפלגה  וסטפאליה. 
והידרדרה  מושבים  מ-50  פחות 

למקום השני עם 196 כאלו בלבד.
דמוקרטים  הסוציאל  מנגד, 
שהיה  מי  שולץ,  אולף  בראשות 
הקנצלר  סגן  הקודמת  בממשלה 
דרמטי  גידול  רשמו  האוצר,  ושר 
כאלו,   206 וקיבלו  נציגים   53 של 
הובלה  בעמדת  אותם  שהציב  מה 

מצוינת.
דור,  שנות  מזה  לראשונה  כעת, 
להרכיב  המפלגות  שתי  מנסות 
בניסיון  עצמאי,  באופן  קואליציה 
הירוקים  מפלגת  את  לצדן  לגייס 
 118 עם  השלישי  למקום  שהגיעה 
הדמוקרטית  המפלגה  ואת  נציגים, 
החופשית עם 92 נציגים. מי שצפויה 
להישאר 'מוקצה מחמת מיאוס' היא 
עם  לגרמניה  אלטרנטיבה  מפלגת 
זיהויה  שמונים ושניים נציגיה בשל 
עם הימין הקיצוני ומפלגת די לינקה 
השמאל  עם  המזוהה  המצומקת 

הקיצוני.
לעשות  יתקשו  הצדדים  שני  אם 
הבנט  את  נגלה  עוד  אולי  זאת, 
אנאלנה  של  בדמותה  המקומי, 
שעשויה  הירוקים,  יו"ר  ברבוק, 
לסחוט את תפקיד הקנצלר לעצמה...

נאום פוליטי. רה"מ בנט נואם באו"ם | צילום: אבי אוחיון לע"מ

כמו בביקור בבית הלבן, התקר 
הראשון התחולל כבר בשלב 

ההגעה והתכנון. מדינאי 
חכם היה מוותר מלכתחילה 
על הופעה ביום האחרון של 
המושב, כשאין אפילו תוכי 

במסדרונות הקרים של המבנה 
המפואר. מדינאי חכם גם 

לא היה מתעקש להטריד את 
ביידן בשעה שזה האחרון 

שקוע במשבר האפגני והצבא 
האמריקני סופר גופות. אבל 

בנט אינו מדינאי חכם, ועל 
שר החוץ שלו - שהמציא 

מחדש את האנטישמיות ואת 
ההיסטוריה והספיק לסכן כמה 

מהקשרים הדיפלומטיים של 
ישראל - הוא בוודאי לא יכול 

להסתמך בכגון דא
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הוא נתנה לאשר 
ישר בעיניו

בזכות מידת הענווה 

בפרשה  הראשון  הפסוק  על 
שיש  רש"י  מביא  בתורה  ובכלל 
לטעון  שעשויים  לטענה  תשובה  מכאן 
בני אומות העולם, ביחס לזכותם של בני 
אתם  "ליסטים  ישראל:  ארץ  על  ישראל 
לאור  כי  גויים".  שבעה  ארצות  שכבשתם 
בריאת  אודות  פותחת התורה,  בו  התיאור 
יוכלו   – יתברך  הבורא  ידי  על  העולם 
ישראל להשיב ולומר להם: "כל הארץ של 
הקדוש ברוך הוא, הוא בראה ונתנה לאשר 

ישר בעיניו!". 
סבורים  באמת  האם  שאלו:  רבים  כבר 
אנו כי הגויים יקבלו את התשובה הזו? וכי 
אודות  בתורה  המופיע  התיאור  בעקבות 
טענתם  על  יוותרו  הם  העולם,  בריאת 
לעשות  ובזכותו  יתברך  במלכותו  ויכירו 

בעולמו כרצונו? 
לאשורה,  התשובה  את  להבין  בכדי 
נקדים ונספר סיפור נאה מבית מדרשו של 
מרימנוב  מנדל  מנחם  רבי  הנשגב  הצדיק 

זי"ע, וכך היה מעשה: 
הממשלה  החליטה  תקופה  באותה 
הפולנית לפזר את מחסני המזון של הצבא 
או  גדוד  שלכל  כך  השונות,  העיירות  בין 
די  יקחו  ממנו  זמין  מחסן  יהיה  פלוגה 
מיוחדת  ועדה  נשלחה  כך,  לשם  סיפוקם. 
לאתר  בכדי  המדינה,  מערי   אחת  כל  אל 
בכל עיר שכזו מבנה מתאים שיוכל לשמש 
כמחסן, ולהפקיעו מיד בעליו לטובת אוצר 

הממשלה – בתמורה לסכום פיצוי זעום.
גם על העיר רימנוב לא פסחה המשלחת. 
שבעיר  הבניינים  כל  את  שסרקה  לאחר 
הכנסת  בבית  ובחרה.  פסוקה  את  פסקה 

הגדול. שומו שמים!!
העיר.  יהודי  על  השתלט  מוחלט  הלם 
איש  לתיאור.  ניתן  בלתי  היה  הזעזוע 
מהם לא העלה בדעתו כי נציגי הממשלה 
כך,  כל  תחתונה  לדיוטה  עד  יתדרדרו 
של  למחסן   – כך  כל  קדוש  מקום  להפוך 
תבואה! אולם כעת, נראה היה כבר כאילו 
החלטת  על  כי  ידעו  הכול  גזירה:  נגזרה 
הועדה אין לערער בשום פנים ואופן, וכי 
כמרידה  יתפרש  לה  להתנגד  ניסיון  כל 

במלכות! 
עם  הקהל  ראשי  התאספו  להם,  בצר 
הרבי רבי מנחם מנדל מרימנוב זי"ע, בכדי 
לטקס עצה כדת מה לעשות. על פניו נראה 
כי  העיד,  הניסיון  תקוה:  אפסה  כי  היה 
מעולם לא נאותו השלטונות לשחרר מבנה 
כל  בעוד  אולם  ידם.  על  שנבחר  כלשהו 
מוחם  את  מייגעים  באסיפה  המשתתפים 
את  פצה  מהסבך,  מוצא  למצוא  בניסיון 
איני  "רבותי,  ואמר:  העסקנים,  אחד  פיו 
מקום  יש  לדעתי  שלכם.  ביאוש  משוכנע 
יחזרו  שהערלים  ותקווה  לאופטימיות 

בהם".
שאלו  הזו?"  האופטימיות  "מהיכן 
השיב:  והוא  בהתרגשות,  כולם  הנוכחים 
בית  בגג  הרעפים  לכולנו,  שידוע  "כפי 
אל  בעדם  דולף  והגשם  שבורים,  הכנסת 
לרשותנו  עמד  לא  כה  עד  פנימה.  הבית 
הגג,  של  תיקונו  את  שיאפשר  הסכום 
של  פתח  תהווה  זו  עובדה  דווקא  ואולם 

הצלה. סביר להניח, שעם בוא החורף יסב 
שתאוחסן  לתבואה  כבדים  נזקים  הדלף 
כל  תהיה  לא  ולשלטונות  הכנסת,  בבית 
ולחפש  המקום  את  לפנות  אם  כי  ברירה 

אסם אחר!".
הנאספים,  של  פניהם  על  פשט  חיוך 
ללבבות.  החלה מחלחלת  הקלה  ותחושת 
הדברים  לשמע  שלהפתעתם,  אלא 
לא  כה  שעד  הצדיק,  של  פניו  החוירו 
משום  הכנסת  בית  של  למצבו  מודע  היה 
שאת תפילותיו קבע בבית מדרשו הפרטי 
בזוויות  נקוות  החלו  ודמעות  שבחצרו, 

עיניו.
אל  בכאב  הצדיק  פנה  כך?"  "האמנם 
העסקן ובירר: "האם אמנם היו רעפי בית 
הכנסת שבורים? האם הגשם דלף אל הבית 
הסכום  את  לגייס  דאג  לא  ואיש  הקדוש, 
הדרוש בכדי לתקן זאת? אם אכן כן, כלום 
כה  גזירה  שנגזרה  על  להתפלא  מקום  יש 
ביד  שימסר  שלנו,  הכנסת  בית  על  קשה 
זרים. אם אנו עצמנו נוהגים זלזול במקום 
בו!"  להחזיק  ראויים  אנו  אין  המקודש, 
מיד:  והוסיף  משפטו,  את  הצדיק  חרץ 
ומבלי  חושים,  היחלצו  כעת,  "מהרו 
המעוות  את  לתקן  דאגו  בהוצאות  לחסוך 
מהעסקנים  הצדיק  דרש  ומיד!"  תיכף 
ברור  יהא  זה  "דבר  בהוסיפו:  הנבוכים, 
הבית  צל של פקפוק, מצבו של  בלי  לכם 
אלא  הצלה,  לפתח  לנו  יהיה  לא  הכנסת 
להיפך: לפקפוק ולמכשול, שכן בעקבותיו 

באה עלינו הצרה הזו!".
ואכן, עוד באותו היום החלה המלאכה 
חדש  וגג  הושלמה,  ימים  מספר  ובתוך 
פלא:  זה  וראה  מעט.  המקדש  את  כיסה 
ואמרכלי  חלפו,  חודשים  נקפו,  שבועות 
הצבא שאמורים היו לקבל את בית הכנסת 

לידם בוששו מלבוא.
בלתי  באופן  כי  התברר,  תקופה  לאחר 
הגיוני ומבלי כל סיבה נראית לעין החליטו 
של  החלטתה  את  לבטל  הצבא  שלטונות 
בעיר  ולבחור לעצמם מבנה אחר  הועדה, 

הסמוכה 'דוקלא'.
כמובן,  ללמוד  אנו  יכולים  זה  ממעשה 
ובכבודו  בקדושתו  הזהירות  חובת  על 
טמון  לכך  מעבר  אולם  מעט.  מקדש  של 
בדברים מסר עמוק בהרבה: הגויים יכולים 
לשלוט בבית הכנסת ולחלל את קדושתו, 
רק כאשר היהודים עצמם אינם מכירים בה 
כראוי. לעומת זאת כשאנו מעניקים  משקל 
וחשיבות לקדושת בית הכנסת מתוך הכרה 
הגויים  יוכלו  לא  לעולם  עמוקה  פנימית 

לשלוח בו יד.
כך גם לגבי ארץ ישראל. אמנם אין ספק 
המבוססת  טענה  יקבלו  לא  שהגויים  בכך 
התורה.  בפתח  העולם  בריאת  תיאור  על 
עבור  מיועדת  אינה  הזו  התשובה  אולם 
ישראל!  בני  עבורנו,  אלא   – הגויים 
משוכנעים  נהיה  עצמנו  אנו  כאשר  שכן 
זכותינו  בדבר  עמוקה  בהכרה  וחדורים 
בארץ ישראל, בגלל שאותה קיבלנו מידו 
לא  שלו,  הארץ  שכל  העולם  בורא  של 
יוכלו הגויים לשלוט בה, בין אם יבינו את 

הסיבה ובין אם לא.

ְוֵאת  ַהָּׁשַמִים  ֵאת  ֱאֹלקים  ָּבָרא  ְּבֵראִׁשית 
ָהָאֶרץ )בראשית א, א-ב(.

דוד'  )'פני  בספרו  כותב  החיד"א  מרן 
כי  הנחל(,  שפת  על  בספרו  וכן  י"א  אות  דברים  פ' 
"בראשית" אותיות "בשארית", ללמדך שכל העולם 
כולו לא נברא אלא בזכות ישראל שנקראו "שארית", 
כמו שנאמר "ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ֹלא ַיֲעׂשּו ַעְוָלה" )צפניה 

ג, יג(.
בחר  שלא  ג'(  את  )עקב  תנחומא  במדרש  ואיתא 
שלהם,  הענווה  מידת  בעבור  אלא  בישראל  הקב"ה 
שהרי גם באומות העולם יש מהם שמקיימים מצוות 
ומקריבים  יתברך,  ומהללים לה'  שבין אדם לחבירו, 
קורבנות לשם ה', כמו שנאמר "ִּכי ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ְוַעד 
ָּגדוֹל ְׁשִמי ַּבּגוִֹים" )מלאכי א, יא. ועי' מנחות  ְמבוֹאוֹ 
קי ע"א(, ובכל זאת לא בחר הקב"ה בישראל אלא רק 

בשביל הענווה שבהם. 
וכמו שאמרו רבותינו )חולין פט ע"א( על הפסוק 
ָּבֶכם  ָהַעִּמים ָחַׁשק ה'  ִמָּכל  ְמֻרְּבֶכם  ז, ז( "ֹלא  )דברים 
הקב"ה  להם  אמר  ַהְמַעט",  ַאֶּתם  ִּכי  ָּבֶכם  ַוִּיְבַחר 
לישראל: חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע 
לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם ֵלָפַני, נתתי גדולה 
יח,  )בראשית  ָוֵאֶפר.."  ָעָפר  "ְוָאנִֹכי  ואמר  לאברהם, 
ָמה"  "ְוַנְחנּו  ואמרו  ואהרון  למשה  גדולה  נתתי  כז(, 
)שמות טז, ז(. נתתי גדולה לדוד, ואמר "ְוָאנִֹכי תוַֹלַעת 
ְוֹלא ִאיׁש" )תהילים כב, ז(. אבל אומות העולם אינם 

כן.
אותיות  "בראשית",  במילה  התורה  התחילה  ולכן 
כמו  הענווה,  דהיינו  שיריים(,  )מלשון  "בשארית" 
ַנֲחָלתוֹ"  "ִלְׁשֵאִרית  ע"א(  יז  )ר"ה  רבותינו  שאמרו 
וזה  כשיריים".  עצמו  שמשים  למי  יח(,  ז,  )מיכה 
ותחילת  דברים  חומש  סוף  את  התורה  שהסמיכה 
)דברים  ִיְׂשָרֵאל"  ָּכל  "ְלֵעיֵני  במילים  בראשית  חומש 
שבזכות  לרמוז  ֱאֹלקים"-  ָּבָרא  "ְּבֵראִׁשית  יב(,  לד, 
ישראל שהם ענווים ברא הקב"ה את העולם )ויצבור 

יוסף ענתבי(. 

⋅⋅⋅
ועל פי זה ביאר מורנו ורבינו מרן רבי עובדיה יוסף 
זצוק"ל בדרך הלצה את הפסוק: "ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ֹלא 
ְלׁשוֹן  ְּבִפיֶהם  ִיָּמֵצא  ְוֹלא  ָכָזב  ְיַדְּברּו  ְוֹלא  ַעְוָלה  ַיֲעׂשּו 
ַּתְרִמית" )צפניה ג, יג(. שלכאורה קשה, מה ענין לא 

ידברו כזב ותרמית אצל "שארית" ישראל? 
מלובלין  החוזה  על  שמספרים  מה  פי  שעל  ואמר 
וקדוש  עולם  גאון  זצ"ל,  הורביץ  יצחק  יעקב  )רבי 
עמו  נפגש  אחד  פעם  כי  הקודש(,  רוח  בעל  עליון 
עולם  )גאון  זצ"ל  עזריאל  הברזל"-ר'  "ראש  הגאון 
הוא  שכאילו  כלפיו  והטיח  דלובלין(,  אב"ד  וחריף, 
מטעה את הבריות, ומתיימר להיות גאון וצדיק, ולכן 
גדולים  שיש  בשעה  בו  חסידים,  אלפי  אליו  נוהרים 

ממנו בתורה ובחכמה.

בי  טועים  הבריות  אם  אעשה  ומה  החוזה:  ענהו 
ְּבקִֹלי  ומשכימים לפתחי. אמר לו רבי עזריאל: ְׁשַמע 
אליו  כשיבואו  בשבת  כי  יט(,  יח,  )שמות  ִאיָעְצָך 
יקום  על שולחנו,  והיו מסובים  בהמוניהם  החסידים 
ויאמר להם את האמת כי הוא כלי ריק חס ושלום, ואין 
בו לא תורה ולא חסידות, ושוב לא יוסיפו החסידים 

לנהור אליו.
רגליו,  על  ה"חוזה"  עמד  הסעודה  בשעת  בשבת 
ופנה אל אלפי חסידיו בלב נשבר וברוח נמוכה ואמר: 
אתם  כי  להודיעכם,  מחובתי  אני  מוצא  "רבותי! 
כי  טובים,  ולא מעשים  תורה  לא  בי  ואין  בי,  טועים 
הדיוט גמור אני, ואין לכם לטרוח לבוא אלי, כי זוהי 

ביאה זוהי שיבה, ולא יהיה לכם מה ללמוד ממני.."
הגדולה  ענוותנותו  את  והפליאו  החסידים  שמעו 
של רבם ה"חוזה", פרסמו את גודל ענוותנותו ברבים, 
והתחילו  לו(,  כב,  א  )מלכים  ַּבַּמֲחֶנה  ָהִרָּנה  ַוַּיֲעבֹר 
חז"ל  כמאמר  דלתותיו.  על  לדפוק  חסידים  רבבות 

)עירובין יג ע"ב(, כל הבורח מן הכבוד הכבוד רודף 
אחריו.. 

אחר זמן נפגש רבי עזריאל עם החוזה ושאל אותו 
אם עשה כאשר יעצהו,  השיבו החוזה: "כן, עשיתי 
כאשר ציותנו, אך לצערי הרב נתרבו יותר הבאים אלי 

ומשכימים לפתחי".
חשבו  שהחסידים  כנראה  עזריאל:  רבי  לו  אמר 
שדבריך נאמרו מתוך ענווה יתירה. ולכן רבו הדופקים 
על דלתותיך, אך עכשיו אשיאך עצה אחרת: בשבת 
הבאה, כשיבואו אליך החסידים המסתופפים בצלך, 
קום נא ואמור להם: דעו כי אני אחד מגדולי התורה 
ולא  יפרשו  גאותך  בשמעם  ואז  וכו',  הדור  ומגדולי 
לא  "זאת  החוזה,  לו  פניך. השיב  לראות  עוד  יוסיפו 
אעשה בשום אופן, כי אמנם אני קטן שבקטנים, אבל 

שקרן וכזבן אינני..".
ַיֲעׂשּו  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  "ְׁשֵאִרית  הכתוב:  שאמר  וזה 
החושבים  אלה  שאפילו  ָכָזב",  ְיַדְּברּו  ְוֹלא  ַעְוָלה 
כן  גם  נחלתו,  "שארית"  ונקראו  כשיריים,  עצמם 
שלהם,  הענווה  לקיום  כזב  לדבר  עוולה  יעשו  לא 
להימנע  בצילם  המסתופפים  לחסידיהם  לגרום 
סוטה מט: במש"  יהוידע  בן  )ועי'  בגבולם..  מלבוא 
"ויאמר  הספר  אנא. מתוך  דאיכא  ענווה  תתני  לא  ר' 
חמיו של  זצ"ל,  רבי אברהם פטאל  לגאון  אברהם"- 
מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. ובדרך אגב, רוב ככל 
הספר הראשון של חומש בראשית  נכתב על ידי מרו 
זצוק"ל בעצמו ומענוותנותו הרבה נתן לחמיו שיקרא 
הספר על שמו(. ה' יעזרנו שנזכה להיות בעלי ענווה 

אמתיים ונראה בגאולת ישראל בקרוב, אמן ואמן. 

⋅⋅⋅
אוקירו לנשייכו

ָאִביו  ֶאת  ִאיׁש  ֲעָזב  ַיֽ ֵּכן  ַעל  כתוב  הפרשה  בהמשך 
ד )בראשית ב,  ְוֶאת ִאּמוֹ ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתוֹ ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחֽ
כד(. ובעניין זה מסופר על הצדיק הירושלמי ורבם של 
אסירי המנדט הגאון רבי אריה לוין זצ"ל, שפעם אחת 
הלך לרופא יחד עם רעייתו ואמר "כואב לנו הרגל", 
ושוב  הרגל?",  כואב  "למי  ושאל  הבין  לא  הרופא 

השיב הרב: "כואב לנו הרגל". 
הרופא שלא הבין מה הכוונה "כואב לנו" המשיך 
לשאול היכן כואב ברגל, ואו אז סימן ר' אריה לוין על 
רגלה של אשתו. לתדהמת הרופא הסביר הרב שכתוב 
בתורה "ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחד", ואם כואב לאשתי הרגל- 

כואב גם לי הרגל..  

כך צריך האדם להרגיש שהוא ואשתו בשר אחד, 
וכמו שרוצה בטובתו כך צריך לרצות ולחפש בטובתה 
השפע  אשתו  את  ויכבד  שיעריך  וככל  אשתו,  של 
לבני  רבא  שאמר  וכמו   מביתו,  ימושו  לא  והברכה 
תייקרו  דתתעתרו-  היכי  כי  לנשייכו  אוקירו  מחוזא: 

את נשותיכם וכך תתעשרו )בבא מציעא נט ע"א(.
זהיר  אדם  יהא  לעולם  )שם(  רבותינו  אמרו  ועוד 
בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם 
אלא בשביל אשתו, שנאמר )בראשית יב, טז( ּוְלַאְבָרם 

ֵהיִטיב ַּבֲעבּוָרּה.
⋅⋅⋅

ה'  ְוַהִּׂשיֵאנּו  אומרים:  אנו  המועדים  בתפילות 
ּוְבָׁשלוֹם,  ְּבִׂשְמָחה  ְלַחִּיים  מוֲֹעֶדיָך  ִּבְרַּכת  ֶאת  אלוקינו 
מבקשים  אנו  ונישואין,  חיבור  מלשון  "השיאנו" 
מבורא עולם שיחבר אותנו עם ברכת המועדים שילוו 
אותנו במשך כל השנה כולה. מתחילים אנו השבוע 
את זמן חורף, יהי רצון שיהיה זמן מוצלח של שקידה 
בתורה ויראת שמים, ושנהיה חמים ובוערים כל הזמן 

בעבודת ה', ַחם ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ַּבֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש, אמן. 
כל השנה  וטובים  להיות שמחים  רצון שנזכה  יהי 
משיח  בביאת  הגדולה  בשמחה  לראות  ונזכה  כולה 

צדקנו ובישועה השלימה במהרה, אמן ואמן. 





הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

הרה"ג ראובן אלבז
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה
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איך מתמודדים
למול פריצות לבתים?

בברכה לבבית ובהוקרה על שיתוף הפעולה,

אברהם רובינשטיין                            רפ"ק ליאור עוזר
      ראש העיר                             סגן מפקד משטרת בני ברק

בס“ד

תושבים יקרים,

בשיתוף פעולה – לפיתרון הבעיה

במספרים  באחרונה,  להתרבות  לצערנו,  שהחלה,  הכאובות  הבעיות  אחת 
הגדולים  הכספיים  והנזקים  לבתים  הפריצות  הן  שונים,  באזורים  ניכרים, 

כתוצאה מהן.

מפתחות  מהשארת  נובע  הפריצות  ריבוי  כי  עולה,  בשטח  המצב  מבדיקת 
גם  ומתברר  לדירות,  שבכניסות  לשטיחים  מתחת  או  חשמל,  בארונות 
המתגוררים  חוקיים,  בלתי  בשוהים  המדובר  אחת,  שלא  פורצים,  מחקירת 
בעיר, עוקבים אחרי הדיירים שמטמינים את המפתחות בארונות חשמל, או 

מתחת לשטיח, ולאחר מכן הם מבצעים את הפריצות.

לא  התושבים  נקראים  המשכה,  את  ולמנוע  הבעיה  עם  להתמודד  כדי 
נעולות  דלתות  על  להקפיד  ודומיהם,  אלו  במקומות  מפתחות  להשאיר 
ודירות סגורות ולהתקין גם סורגים בהתאם. כמו-כן מתבקש הציבור לגלות 
עירנות מירבית לחשודים באזור ולהודיע על כך מיידית למוקד המשטרתי 

"100", או למוקד העירוני "106".

ועובדה  הפריצות,  כנגד  מצידנו,  הניתן  ככל  ולהפעיל,  לפעול  נשתדל  אנו 
שבס"ד בעקבות הסיורים ירד מספרן באופן ניכר, אך בכך, כמובן, לא די, ויש 
לעשות הכל כדי למנוע את התופעה והנזקים הנגרמים בעקבותיה, ולכך יש 

צורך בשיתוף הפעולה ההדוק והחיוני עימכם.

מחלקת 
הבריאות

אגף 
החינוך

האגף 
לשירותים 
חברתיים

תכנית מצליחים
)ADHD( הרשמה לתכנית ייחודית להפרעת קשב

נפתחה הרשמה למחזור חורף תשפ"ב 
של תכנית "מצליחים" – לבנים ו"מצליחות" – לבנות. 

התכנית מופעלת בשיתוף פעולה של התכנית 360 לילדים ונוער, "מרכז לילד 
ולמשפחה", האגף לשירותים חברתיים - עיריית בני ברק, ו"מכון הקשב". 

מה בתכנית?
התכנית נמשכת שלושה חודשים ומטרתה לשפר את ההתמודדות עם תסמיני הפרעת קשב 
קבלה,  בין-אישית,  תקשורת  הגברת  הילדים;  של  הפנימי  העולם  הבנת  בעזרת   )ADHD(
לסייע  מעשיים  כלים  ותרגול  מסוגלות  תחושת  הגברת  חיוביות;  וחשיבה  משמעות  הכלה, 

להצליח.  לילדים 

למי מיועדת התכנית?
מסלול מלא: איתור ומיפוי צרכים, הערכה מקיפה, השתתפות שבועית בהרצאות ידע, חומרי 
לאמהות,  לאבות,  שבועיות  סדנאות  פרסים,  נושאת  התנהגות  תכנית  וליווי  בנייה  תרגול, 
נכונים  הוריהם  אשר  ברק,  בני  תושבי   ,13-9 בגילאי  ובנות  לבנים  מיועד  ולילדות.  לילדים 

לקחת חלק פעיל בתהליך כולו. 

מסלול בסיסי: האזנה להרצאות ידע וחומרי תרגול שיועברו במסלול המלא. מיועד למחנכים 
ומחנכות/הורים לילדים בגילאי 15-6.

ההשתתפות בתכנית מותנית בראיון קבלה, מילוי שאלונים, בדיקת התאמה ותשלום סמלי. 

ניתן להגיש מועמדות באמצעות השארת הודעה קולית 
 hakshev.adhd@gmail.com בטלפון שמספרו 03-6752018, בדוא"ל

נא לציין שם וגיל הילד/ה

אמא יקרה!אמא יקרה!
מרכז נתיבים שמח לבשר 

שבס"ד נפתחת קבוצה להנחיית הורים

עם הגב' יהודית סולומון

הסדנה תכלול 12 מפגשים
בהן תקבלי כלים מעשיים בחינוך הילדים

תחילת הסדנה:
יום רביעי, ל' בתשרי ה‘תשפ“ב

(6/10/21), בשעה 20:30.

מיקום:
הסדנה תתקיים במרכז נתיבים,

רחוב בר אילן 2, בני ברק.

רישום:
בטלפון

 073-3476794

 

לברורים:
03-6365457

בין 9:00-15:00

עלות הסדנה:
 ₪ 336

כיבוד קל

חברתיותקבוצות 
העשרה וכלים לילדים בגילאי 5-9

הבריאותמחלקת 

החינוךאגף 

חברתייםלשירותים האגף 

לאור הביקוש
קבוצות
נוספות

קידום מיומנויות תקשורת וכישורים חברתיים
בשיתוף מרכז מעוף- המרכז לקידום רב תחומי התפתחותי התנהגותי חברתי

הנחיית קבוצות חברתיות דרך הנאה ומשחק, קבוצות גיל: 5-9 )בנים ובנות בנפרד(

מונחות ע"י:
מנתחות התנהגות ומנחות קבוצות חברתיות

B.E.C.I על פי מודל

הבנת כללים וחוקים חברתיים )טקט( | ערנות, יזימה ומעורבות חברתית | הצטרפות והתנהלות בקבוצה 

| פתרון בעיות וקונפליקטים חברתיים | תכנון טקטיקה | ניהול שיחה | הבנת סיטואציה חברתית | ועוד

לפרטים והרשמה ימים א' ב ד' ה' בין השעות 20:30-22:00

ייעוץ טלפוני התפתחותי התנהגותי חברתי ללא עלות ע"י מרפאות בעיסוק, 

קלינאיות תקשורת,  מטפלות רגשיות ומנתחות התנהגות.

בס"ד
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בהשגחת בד"צ העדה החרדית

 Heaven הפסגה של הטבע: הכירו את מולר

סדרת היוגורטים החדשה והמפנקת של מולר – בהשגחת 
בד"צ בעדה החרדית

מותג היוגורט הבינלאומי Muller מתחדש לרגל חודשי הקיץ 
החמים בסדרת יוגורטים חדשה ומפנקת במיוחד ביוגורט 

"מולר אוון", בסדרה החדשה הושם דגש על הטעם והמרקם 
שמביאים את הטעם הטוב של הטבע לפסגות חדשות.

סדרת Muller heaven מכילה יוגורט בטעמי פירות במרקם 
קרמי עשיר ובתוספת חתיכות פרי, בטעמים: מנגו-פסיפלורה, 

תפוח-פטל ואננס-תות. 

מוצרי Muller heaven מהווים רגע קטן של פינוק ומאפשרים 
לצרכנים, מקטן 
ועד גדול, לצאת 

להפסקה קלה 
וליהנות ממעדן 

יוגורט עדין ומרענן 
בטעמי פירות 

מפנקים, בין אם 
זאת ארוחת בוקר מהירה או ארוחת ביניים בין הארוחות.

הסדרה החדשה כשרה למהדרין בהשגחת בד"צ העדה 
החרדית. ניתן להשיג בכל נקודות המכירה. 

חדש במקררים ובמדפי המשקאות!

בפעם הראשונה בישראל:
Fanta Zero 

טעמים חדשים של פאנטה ZERO ללא סוכר נוחתים על 
המדפים, 'פאנטה בטעם אורנג'' האהוב והמוכר וטעם חדש 

שמצטרף למשפחת פאנטה- 'פאנטה בטעם תפוח' בצבע 
תפוחי צלול

פאנטה, מותג המשקאות הפירותי מבית קוקה-קולה, משיק 
בפעם הראשונה בישראל את סדרת Fanta Zero ללא סוכר. 

השקת טעמי זירו מאפשרת לציבור רחב 
ומגוון להתנסות במשקאות המוגזים 

ללא סוכר. בהשקה זו קוקה-קולה 
משלימה את סדרת הזירו של התוססים 
אחרי השקת קוקה-קולה זירו וספרייט 

זירו.

הסדרה החדשה כוללת את הטעמים: 
'פאנטה זירו אורנג'', הטעם הכתום 

והאייקוני של המותג רק בגרסת זירו, וכן 
טעם חדש בצבע תפוחי צלול שמצטרף 

למשפחת פאנטה- 'פאנטה זירו תפוח'. 

אלו מצטרפים למשפחת משקאות פאנטה המוכרים 
והאהובים, הכוללת את הטעמים: אורנג', אורנג' מנגו, תות, 

אקזוטיק וענבים. 

Fanta ZERO בטעם אורנג' – משקה זירו סוכר בטעם אורנג' 
בטעם המוכר והאהוב, המכיל ויטמין C וללא סוכר.

Fanta ZERO בטעם תפוח - פאנטה בטעם חדש וצבע צלול 
אשר נכנס למגוון הטעמים, ללא סוכר.

שני הטעמים החדשים של פאנטה זירו מושקים ללא סוכר 
)וללא סימון אדום(, ללא חומרים משמרים וכל זאת מבלי 

להתפשר על הטעם. 

Fanta זירו בטעם אורנג' ובטעם תפוח מושקים בבקבוקי 
1.5 ליטר. פאנטה אורנג' מושק גם בקבוקים אישיים של 500 

מ"ל. ניתן להשיג בכל רשתות השיווק ונקודות המכירה, כאשר 
המחיר הסופי נקבע על ידי הקמעונאי בלבד.

כשר למהדרין בהשגחת הרב לנדא והרב רוזנבלט.

 – D מחסור בוויטמין
בעיה של אנשים בריאים

לא רק לתינוקות – למה ויטמין D חשוב כל כך?

D נזהרים מהשמש? קחו ויטמין

מהי חשיבותו של ויטמין D?מדוע קיים חוסר הולך וגובר של 
הוויטמין וכיצד מומלץ להתגבר על החוסרים?

בשנים האחרונות ובעיקר בתקופה האחרונה מרבים לדבר 
ולכתוב על ויטמין D ומתרבים המחקרים שקושרים מחסור בו 

עם מחלות שונות ועם בעיות בריאות 
רבות. מתברר כי בגלל הסכנות 

הכרוכות בחשיפה לשמש והצורך 
להגן על העור מפני קרני השמש 

האולטרה-סגולות, נוצרה בעיה של 
מחסור בוויטמין D בקרב אוכלוסיות 

רבות, אפילו כשמדובר במדינה 
שטופת שמש כישראל. 

ויטמין D הוא שם כולל לחמישה 
חומרים חיוניים המסיסים בשומן, 

ושנקראים D1 עד D5. ויטמין D חיוני לתפקוד תקין של 
העצמות, השיניים, הכליות והכבד, לתפקוד תקין של מערכת 

החיסון ולמניעת שורה של מחלות ידועות כמו אוסטיאופורוזיס 
ורככת, שכן הוא משפיע על ספיגת הסידן בגוף. ויטמין D חיוני 

במיוחד בקרב נשים לפני לידה, למניעת הפרעות ובעיות במהלך 
התקופה והשפעה על בריאות התינוק. 

המחסור בוויטמין D מוגדר בספרות הרפואית כבעיה של 
אנשים בריאים, בדרך כלל. על פי מחקרים רבים ישנה ירידה 

ניכרת ברמתו באוכלוסיות שונות ומגוונות בעיקר בגלל מחסור 
בחשיפה לשמש בעקבות הימנעות ממנה באמצעות מסנני 

קרינה ואמצעי זהירות נוספים, או כפועל יוצא של לבישת בגדים 
ארוכים, בשילוב אורח החיים שלנו שכולל שהיה במשך שעות 

רבות במקומות ללא חשיפה לשמש.

תינוקות רכים נמצאים בסיכון מוגבר למחסור בוויטמין D, זאת 
בעקבות הזהרת משרד הבריאות שלא לחשוף תינוקות לשמש 
בשנת החיים הראשונה. ומשום שאין מקורות תזונתיים טובים 

של ויטמין D לתינוקות, מומלץ לתת להם ויטמין D3 במשך שנת 
החיים הראשונה. המינון המומלץ על ידי משרד הבריאות היא 

400 יחידות בינלאומית )יחב"ל( ליום, לתינוקות ולפגים.

קבוצת גיל נוספת שעלולה לסבול ממחסור בוויטמין D הם 
הקשישים. ככל שאנחנו מתבגרים פוחתת יכולתו של העור לייצר 
את הוויטמין וכן ישנה גם ירידה בספיגתו במעיים, במיוחד בקרב 

קשישים. 

כדי להתגבר על חוסר של ויטמין D ניתן להיעזר בתוסף תזונה 
המכיל ויטמין D3, במינון המומלץ: 400 יחידות בינלאומיות 

)יחב"ל( ליום לתינוקות ופגים וכ-1000 עד 2000 יחב"ל 
למבוגרים.

ניתן להשיג את ויטמין D-1000 בכמוסות רכות, טיפות או 
טבליות, ואת ויטמין D-400 בטיפות או כמוסות רכות, במדפי 

אלטמן בחנויות הפארם.

אינפורמטיבי
***

*

רכב חדש
חברת הרכב המובילה 'אלדן' עם מגוון רכבים בליסינג תפעולי 

פרטי

ליסינג תפעולי פרטי ב'אלדן' מאפשר לכם ליהנות מכל היתרונות 
תחת קורת גג אחת: ליווי אישי לאורך כל תקופת הליסינג, 

מחירים אטרקטיביים, שירותים תפעוליים ובחירה מתוך מגוון 
רחב של רכבים חדשים מהיבואן. 

ב'אלדן' מציעים שירות ליסינג תפעולי פרטי, המאפשר לכל אחד 
ליהנות מיתרונות הרכב ולהשאיר את החסרונות לאחרים. 

שירות הליסינג הפרטי מציע 3 שנים של שקט נפשי בעסקה 
אחת – ביטוח וכיסוי נזקים, אבזור, טיפול תקופתי לרכב בכל 

רחבי הארץ במוסכים מורשים בלבד, שירותי דרך 24 שעות 
ביממה, אפשרות לקבלת רכב גישור עד למועד הגעת הרכב 

המוזמן, וכן בחירה של רכב חדש כל 3 שנים ממלאי רכבים מגוון. 

ל'אלדן' סניפים הפרוסים בכל רחבי הארץ, כולל בסמיכות 
לריכוזים החרדיים, באמצעותם ניתן לקבל מענה נגיש. לצידם, 

מספקת החברה מעטפת כוללת בתחום הרכב בתנאים 
משתלמים – החל מליווי אישי ומקצועי לכל אורך תקופת 

הליסינג, מגוון רחב של סוגי טיפול לרכב בעסקה, שקיפות 
מלאה, תשלומי מקדמה נמוכים וגמישים, תשלום חודשי נוח, 

חיסכון של זמן וכל הדרוש להחזקת רכב ופתרונות רכישה 
מותאמים לצורך האישי. 

פירות תכנית המצטיינים של החוג למדעי המחשב במכללת מבחר: 

מודל מתמטי מדויק 
לחיזוי מגמות קורונה

האם החיסון השלישי מתחיל ליצור מגמה של ירידה בתחלואה? 
מחקר חדש שנעשה במרכז האקדמי לב בהשתתפות 

סטודנטים  ממכללת מבח"ר, מציג מודל חיזוי בעל דיוק מרבי 
המנבא היקפי תחלואה ותמותה מקורונה. המחקר פורסם 

לאחרונה בעיתונות מחקרית בין־לאומית.

לצד נתוני תחלואה שאינם מבשרים טובות כשני מיליון 
ישראלים כבר התחסנו במנה השלישית. מומחים דנים האם 
ומתי גרף התחלואה יחל לרדת, כאשר דיונים אלו מבוססים 

על הערכות ואומדנים. על סמך הערכות אלו ממשלת ישראל 
מגבשת את מדיניותה. הקורונה לא כאן מאתמול ובאמצעות 

שיטות מחקר שונות ניתן לנבא את המצב מבחינת התחלואה 
ולקבל החלטות בהתאם.

במרכז האקדמי לב פותח לאחרונה מודל מתמטי החוזה מגמות 
תחלואה בקורונה. המודל נוסה במספר מקומות ומפליא ברמת 

הדיוק שלו, בהשוואה למודלים הקיימים בישראל המבוססים 
על סטטיסטיקה והערכות. המחקר פורסם בשני מגזינים 

מדעיים )Computer Methods in Biomechanics וב 
- Biomedical Engineering, PeerJ( ומשתמש בכלים 

מדויקים – משוואות המתארות את כלל הגורמים המשפיעים 
על התחלואה.

בראש המחקר עומד ד"ר אופיר נווה, חוקר ומרצה בחוג 
למתמטיקה במרכז האקדמי לב, ולצידו ישראל הרטוב ועוזיאל 

שמש, סטודנטים במכללת מבח"ר המשתתפים בתכנית 
המצטיינים של החוג למדעי המחשב במרכז האקדמי לב. 

"מדובר במשוואות מתמטיות המשקללות את רוב הגורמים 
שמשפיעים על התחלואה. הזנת כלל הנתונים תביא לתחזיות 

מדויקות של היקף התחלואה, כמות החולים במצב קשה והיקף 
 התמותה",

מסבירים החוקרים.  "מה שנדרש הוא להציב במודל שבנינו 
את כלל הנתונים והמשתנים הרלוונטיים לגבי עיר מסוימת או 
מדינה, ובאמצעותם ניתן לקבל תחזית לגבי היקף התחלואה 

הצפוי בכל פרק זמן נתון. מעבר לכך, מה שמיוחד במודל, 
שהוא גם מראה אילו פרמטרים משפיעים בצורה חדה יותר על 

התחלואה, כך ניתן לדעת במי להתמקד יותר".

"ההחלטות בעניין ההגבלות מתבססות בעיקר על 
סטטיסטיקות והערכות. מדובר באומדן בלבד ולא בחישוב 

מדויק", מוסיף ד"ר אופיר נווה. "היו תחזיות על תמותה גבוהה 
בישראל מהנגיף, אך המצב בפועל שונה לגמרי. אין ספק, כי 

התבססות על מודל מתמטי מדויק עשוי לסייע לקבל החלטות 
מושכלות ואני קורא למקבלי ההחלטות לאמץ את המודל".

המחקר שפורסם כאמור בשני כתבי עת מדעיים, החל לפני 
כשנתיים, עוד לפני שנגיף הקורונה הגיע לישראל. "התחלנו 
לבנות את המודל כשהקורונה רק הייתה בסין", מסביר ד"ר 

נווה. "במשך שנתיים בדקנו באופן שוטף אלו פרמטרים 
משפרים את הדיוק, ועדכנו את המודל עד שהגענו לרמת דיוק 
מרשימה ללא צורך בשיטות קירוב. בהמשך הדגמנו את המודל 

על הערים בני ברק וירושלים, אשר בהן התחלואה הייתה אז 
גבוהה מאוד, וגם שם התפלאנו מהדיוק".

החוקרים מעריכים כי ההשפעות של מודל ניבוי שכזה עשויות 
להיות מרחיקות לכת, שכן, באמצעות הבנה מעמיקה של 

מהם המשתנים המרכזיים המביאים לעליה בתחלואה – ניתן 
לנקוט בצעדים ממוקדים לבלימת העלייה. "סגר נדמה לרבים 
כפתרון אולטימטיבי לבלימת העלייה במספר חולי הקורונה", 

מוסיפים החוקרים. "בשונה מההערכה האינטואיטיבית, דווקא 
התבססות על מודל מתמטי מוכח, עשויה לשמש את מקבלי 

ההחלטות בקביעת מדיניות שמטרתה לבלום את המגפה 
ולמגרה".

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, קבלו מתכון
פשטידת טונה טעימה עם ירקות ו-400 קלוריות בלבד

אין כמו ארוחת ערב כדי לקבל את פני האורחים. כמו תמיד, 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. טונה סטארקיסט מגישה מתכון 
לפשטידת טונה איכותית וחגיגית במיוחד )עם עד 400 קלוריות למנה(

 Heaven Muller :חדש ממולר
)מולר אוון( 

סדרת יוגורט קרמית סמיכה במיוחד עם חתיכות פרי עסיסיות – 

 כל מה שחשוב שתדעי על 
לימודים לתואר אקדמי

למה כדאי  לך ללמוד לתואר? איך תדעי מה מתאים לך? 
ואיך תצליחי לתמרן בעומס החיים בין העבודה ללימודים?

שולי הלל –מנהלת מדור רישום בקריה האקדמית אונו עונה על 
כל השאלות:

מה היתרון של תואר אקדמי?

אני נשאלת על כך לא מעט, ואני חושבת שמציאות החיים 
מוכיחה מעל הכל, כי התואר האקדמי מעניק יציבות כלכלית 

בס"ד. ראינו את זה בתקופת הקורונה בצורה ברורה: בעלי 
תואר אקדמי נפגעו פחות מבחינה כלכלית, הם פוטרו הרבה 

פחות מעובדים ללא תואר אקדמי ובכלל, הם מאיישים 
תפקידים חשובים ונצרכים גם בעיתות שכאלה. כאשר האשה 

כבר יוצאת 
לעבוד ולסייע 

בפרנסת 
הבית או עוד 

יותר חשוב 
מכך, לסייע 

לבעלה לשבת 
וללמוד תורה, 

אז בוודאי 
שהדבר משמעותי. ישנן משרות רבות הפתוחות רק בפני 

בעלות תואר אקדמי. מדובר במשרות ברשויות המקומיות, 
בחברות גדולות ואף בתחום החינוך. כמובן שתנאי השכר הם 

טובים יותר, תנאי העבודה טובים יותר ואני יכולה לומר מנסיון 
של פגישות עם נשים רבות שעשו את הצעד הזה והיום הן 

מברכות על כך.

תכלס, השוק מוצף בהצעות של מסלולי לימודים, במה 
כדאי לבחור?

אנחנו מציעים לימודים בתחומים פרקטיים. דווקא בגלל 
שאנחנו יודעים מה זה אומר לאשה לקבל החלטה של 

להתחיל לימודים, להתמיד בהם ולראות את התוצאות, אנחנו 
מקיימים מסלולים שיש בהם ביקוש בשוק העבודה. יש לנו 
תואר ראשון במנהל עסקים  עם התמחות בראיית חשבון, 

יש לנו תואר מרתק של פרסום ושיווק, תואר במשאבי אנוש, 
תואר במשפטים ואף תואר בחינוך וחברה. במסלול החינוך 

אנו מציעים הכרה למורות וגננות שיש להם תעודה של בכיר 
)מורה/גננת בכירה(.

אני חושבת שכל אחת יכולה לשאול את עצמה, מה היא 
הייתה אוהבת לעשות באמת? לאיזו עבודה היא הייתה הולכת 

בשמחה, באיזה תחום היא יכולה לממש את כישוריה? כי זה 
מאד חשוב. פגשתי לא פעם נשים בגילאים +30 או +40 בעלות 
רקורד תעסקתי מרשים בתחום כלשהוא, שבאו וביקשו ללמוד 

במסלול לימודים בתחום אחר לגמרי. הן למדו והצליחו מאד 
בתחום החדש שאליו הן התחברו.

איך מצליחים להכניס בעומס החיים גם לימודים לתואר?

קודם כל לדעת שזה אפשרי! את רוצה? תקפצי למים! 
העובדה לכך שזה כדאי – הן אלפי הבוגרות שלנו. כולן החליטו 
יום אחד שהן מתחילות ללמוד ויהי מה, והן עשו זאת בהצלחה 

רבה. מעבר לכך, אנחנו עושים את המירב בכדי להעניק את 
התנאים הנוחים והטובים ביותר לסטודנטים שלנו. זה אומר 

ימי לימוד מרוכזים ונוחים, התחשבות במועדי בחינות – בסמוך 
לחגים או תאריכים מורכבים יותר, יש לנו כאן מלגות ועוד.

אם יש לך חלום ללמוד לתואר? זה הזמן להצטרף למסלולי 
הלימודים שמתחילים במהלך חודש אוקטובר הקרוב. 

אל תוותרי! את יכולה לדבר איתנו וביחד נבנה את מסלול 
הלימודים המתאים לך ביותר, שיפתח בפנייך את הדרך 

להצלחה. בהצלחה! 



רוצים קיר טיפוס

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

חישבו על חלום, בכל מקום ואנחנו נגשים אותו עבורכם!

משלכם?
  מתנסים  מוסדות  חצרות  בתים 

  גני ילדים  רשויות  פארקים  עיריות
בתי ספר  גני שעשועים

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

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

חברתנו מייבאת את 
מיטב מותגי הציוד 
המקצועי לטיפוס, 

לבטיחות, לתעשיה 
וגלישה 

פרוייקטים לדוגמא
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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 

_____________________________________________)41-44(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

 ברמת אלחנן, כ- 2 
חדרים, קומה ג', משופצת, 

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

_____________________________________________)35-38ל(054-8413233

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

 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

 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

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בבילו, 2.5, מרווחת 
ונהדרת, ממוזגת ומרוהטת, 

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

 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

פנטהאוזים ודירות גן

 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(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
בית פרטי 4 קומות, 370 

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

03-5799308)41-41(_____________________________________________

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן
 בלעדי! באזור הרב שך 

פנטהאוס 6 חד' + מרפסת, 
130 מ"ר, ק"ד + מעלית 

בתכנון, משופצת כחדשה, נוף 
פתוח, 2,400,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)41-41(א. פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בדוב הוז 
דופלקס 260 מטר, 3 כיווני 

אוויר + חניה בטאבו, קומה 3, 
חזית "פנחס נכסים"

055-6789653)41-41(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב הרב שך 
קרוב לאיצקוביץ, דירת 

4 חדרים, קומה ג' )ללא 
מעלית(, משופץ, ומעליה 

2 דירות בנות 2 חדרים, 
המושכרות ב- 5,500 

ש"ח, 2,890,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)41-41(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

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

+ מרפסת 10 מטר, משופצת 
_____________________________________________)41-41("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באזור יהושוע 5 
חד', 116 מ"ר + חצר, ק"ק, 

כניסה פרטית, 3 כ"א, שמורה, 
2,220,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)41-41(_____________________________________________

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

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

055-6789653)41-41(_____________________________________________

 בגבול ר"ג בני ברק, 
בבניין חדש, 4 חד' + 

מרפסת שמש, וחנייה, 
לקראת גמר בנייה, ב- 
2,080,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)41-41(נכסים 050-4177750

 באברבנאל בבניין 
חדש 4 חד', קומה 

ראשונה, חזית + חנייה, 
ב- 1,890,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)41-41(נכסים 050-4177750

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

2,750,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)41-41(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)41-41(_____________________________________________

 באזור מימון 4 חד', 
100 מ"ר + שלד 30 מ"ר + 

אופציה לעוד 30 מ"ר, ק"א א. 
_____________________________________________)41-41(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור ניסנבוים, 
מיקום מעולה, 4 חד', 97 

מ"ר, ק"ב, חזית, 3 כ"א + 
סוכה גדולה + א. להרחבה, 

כולל רצפה ועמודים, שמורה, 
2,000,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)41-41(_____________________________________________

 בקריית הרצוג 4 וחצי 
חד', 90 מטר, אופציה של עוד 

145 מטר מאושרת )שולמו 
אגרות( "פנחס נכסים"

055-6789653)41-41(_____________________________________________

 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)41-41(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 3 חד' 
+ 2 מרפסות, 80 מ"ר, ק"א, 

חזית, משופצת חלקית, 
1,690,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)41-41(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3.5 
חד', 78 מ"ר, ק"ג, חזית, א. 

בצד ובגג, 1,650,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)41-41(פנחסי 03-5799308

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

גדולה, שכנים בנו, 1,440,000 
_____________________________________________)41-41("פנחס נכסים" 055-6789653

 בארלוזורוב, ק"א, 
מרפסת שמש, משופצת, 

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

_____________________________________________)41-41(050-6610501 סתיו

 בסמילנסקי, ק"ב, 95 
מ"ר, משופצת, מושכרת ב- 

3,600 ש"ח, 1,520,000 ש"ח 
_____________________________________________)41-41(050-6610501 סתיו

 באזור רבי עקיבא 
הראשונים דופלקס 4 חד' 

עם מעלית + מרפסת 
שמש גדולה, ב- 7,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)41-41(_____________________________________________

 להשכרה פנטהאוס 
5 חד', 210 מ"ר, מפואר 
ויוקרתי ביותר! במערב 
בני ברק, בבניין חדש + 

מרפסת שמש וחנייה, ב- 
12,000 ש"ח להב נכסים 

050-4177750)41-41(_____________________________________________

 בהרי גולן 4 חדרים, 
משופצת, קומה שניה, חזית, 

כניסה מיידית, 3,900 שקל 
_____________________________________________)41-41(תיווך 03-6701920

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

חנייה, 4,500 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)41-41(_____________________________________________

 חדשה בשוק, בדנגור 
3 חדרים, ק"ג, חזית, יפה 

ושמורה, כ- 65 מ"ר + אופציה 
ממשית גדולה )שכנים חרדים(, 

1,450,000 ש"ח בבלעדיות 
תיווך ישיר במרכז 

 054-8535000)41-41(_____________________________________________

 ברח' ברויאר, דירת 
חלומות יוקרתית, כ- 200 

מ"ר, חדשה, מושקעת 
ומפוארת מאוד, 2 

מרפסות, נוף פתוח, בלעדי 
בתיווך אשכנזי
03-5791770)41-42(_____________________________________________

 דירה מדהימה בר' 
עקיבא/הראשונים, 4.5 

חד', סלון וחדרים גדולים, 
כ- 100 מ"ר, מאווררת, 

ממוזגת, משופצת, יחידת 
הורים, חזית, נוף פתוח, 

ק"ג, חניה מקורה + 
_____________________________________________)41-42(אופציה 054-5905884

 בלעדי! במרכז אזור ר' 
טרפון דופלקס 5 חד', 130 

מ"ר, ק"ד + מעלית, משופצת, 
מטופחת, סלון ענק, מ. גג, 
2,400,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)41-41(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)41-41(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

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

2,850,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)41-41(פנחסי 03-5799308

 דירת 2 חד', קומה ב', 35 
מ"ר, בשיכון ו', מזגן ואמבטיה, 

מיידי 050-4131689 2,400 
_____________________________________________)41-42(ש"ח גמיש

 דירה 2 חדרים, מרווחים, 
קומה א', רחוב שטרסר

_____________________________________________)41-44ל(054-8404320

פתח תקווה
2-2.5 חדרים

 באחד העם פינת שפירא, 
2.5 חדרים, ק"א, משופצת, 

מזגנים, כניסה מיידית
_____________________________________________)41-44ל(050-4120132

 דרושה דירה/יחידת דיור 
להשכרה מחודש חשוון לזוג 

_____________________________________________)41-42ח(צעיר בבני ברק 054-7938941

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

_____________________________________________)41-42ח(מתיווך( 052-3595314

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)41-42ח(תיווך 054-7432035
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 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

 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 

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

יבניאל

 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

 "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

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

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

 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 מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

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

 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

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(_____________________________________________

 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

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

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

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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 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(_____________________________________________

עסקים

 בבלוי להשכרה/
למכירה, לקליניקה/

עסק/אולם שקט 
ק.קרקע מוגבהת, חזית, 

משופצת, 80 מ"ר עם 
כניסה נפרדת + אופציה 

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

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 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

 בעל חנות ומשרד בבני 
ברק, אתה חייב את הלווי 

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

 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

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

054-4980159)39-39(_____________________________________________

 במגדלי המלכים! שבת 
נחמו מחמישי עד ראשון - 

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

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

 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

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

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

 מזל-ארוח כפרי- וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 

+ בריכה, למשפחות, גזור 
_____________________________________________)41-40/2022ש(ושמור!! 052-8013000

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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 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

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

 אחוזת רויאל דרים- 
מתחם וילות 9-45 חדרים, 
נוף, בריכות, ג'קוזי, חדר 
אוכל, בית כנסת קרוב, 

מאובזר היטב
050-6481288

054-8469788 )תמונות 
_____________________________________________)41-40/22ש(באתר(

לפרסום
03-6162228

מכוניות

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)41-42ח(בתחום 052-7396092

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)41-42ח(ומפרשים 054-7432035

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)41-42ח(052-3595314

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

_____________________________________________)41-42ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)41-42ח(ילדים 050-6651365

 לישיבה חדשה בב"ב דרוש 
מזגנים ארונות )לפנימיה( 

כסאות סטנדרים מכונת ייבוש 
_____________________________________________)41-42ח(סירים וילונות 053-3133509

 דרוש בתרומה או במחיר 
סימלי נגן עדיף עם רדיו

_____________________________________________)41-42ח(055-9178123

 לישיבה חדשה בב"ב דרוש 
ספרי קודש )ש"ס מפרשים 

_____________________________________________)41-42ח(מוסר( 053-3133509

 דרוש טרמפיסט של חברת 
בוגבו לעגלה במצב טוב

_____________________________________________)41-42ח(050-4146068/6

 B5 דרוש גג לעגלת בוגבו 
_____________________________________________)41-42ח(צבע בורדו 050-4146068

 דרושה סוכה במחיר 
סימלי/תרומה + סכך + בדים 

מעצים/מברזלים
_____________________________________________)41-42ח(054-7432035

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)41-42ח(או ישנה 052-3595314

 דרוש מחשב נייד במצב 
טוב במחיר 300 ש'

_____________________________________________)41-42ח(052-7163334

 מעונינים לרכוש גלגלים 
_____________________________________________)41-42ח(לילקוט קל גב 052-7127132

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)41-42ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)41-42ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)41-42ח(סימלי 052-3595314

 מעונין לקנות אופניים 
חשמליות או קורקינט חשמלי 

_____________________________________________)41-42ח(052-7163334

 מיקסר קיטשנייד כסוף 
כמו חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(058-3274726

 מכונת תספורת אוסטר 
95 + סכין חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-3274726

 מכשיר חיטוי של חברת 
גולד ליין היה בשימוש פעמים 
_____________________________________________)41-42ח(בודדות 40 ש"ח 03-6496130

 אופני כושר/ספינינג 
חדשות לגמרי 500 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(בהזדמנות 054-2239905

 מערכת רדיו + מערכת 
מולטימדיה מסך מגע למזדה 

_____________________________________________)41-42ח(3 300 054-8421707 ב"ב

 כירים גז 5 להבות 250 
_____________________________________________)41-42ח(שקל 050-4128920 

 מקפיא 6 מגירות 250 
_____________________________________________)41-42ח(שקל 050-4128920

 למכירה בהזדמנות מסך 
מחשב במצב מצוין ב- 190 ש' 

_____________________________________________)41-42ח(055-9178123 לכל מטרה

 נגן ביזנס כמעט חדש 
באריזה כשר 230 ש"ח פלאפון 

_____________________________________________)41-42ח(055-6775680

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

_____________________________________________)41-42ח(052-7600336

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)41-42ח(054-7432035

 3 ניידים ZTE ושתי 
סוללות תקינות 40 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-3233170

 מיחם מים לפלטה 40 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-7676856

 מיחם מים חשמלי 60 
כוסות 100 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(052-7676856

 שואב אבק הובר תקין 80 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)41-42ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 350 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-3463482
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 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

 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

 מציאה!!! פאה תינוקות
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(_____________________________________________

 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

ם
אי

ור
ק

 1
,0

00
,0

00
 

ם 
לי

מי
 1

0 
כה

בר
  ו

   
   

ל  
מז

 
03

-6
16

22
28

 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

 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

 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 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

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

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

 למכירה מראה 70/75 
מקושטת בפרח חדשה במחיר 

200 ש"ח פלאפון
_____________________________________________)41-42ח(052-4213421 פתח תקווה

 למכירה שולחן זכוכית 
לגינה/חצר במחיר 280 ש"ח 
חדש פלאפון 052-6565524 

_____________________________________________)41-42ח(הוד השרון

 למכירה מיטת קומותיים 
על קל עם ארגז מצעים 500 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 055-8811828

 כסאות חדשים דמוי עור 
אפור כהה נקנו בטעות מחיר 
220 ש"ח נקנו ב- 570 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(לפני חודש 052-6140800

 למכירה שולחן עץ פינת 
_____________________________________________)41-42ח(אוכל 500 ש"ח 052-6140800

 למכירה נברשת מפוארת 
_____________________________________________)41-42ח(200 ש"ח 052-6140800

 ספריה מעץ מלא מדפים 
+ מגירות רוחב 120 מנגר 

אפשרות לשולחן תואם 500 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-2239905

 נברשות/תאורה מחיר 
100 ש"ח פלאפון

_____________________________________________)41-42ח(052-8958197

 סלון 2+3 דמוי עור במצב 
טוב בסך 400 ש"ח פלאפון 

_____________________________________________)41-42ח(052-8958197

 שידה מעץ מלא 5 מגירות 
גובה 1.20 רוחב 55 עומק 44 

מחיר 450 פלאפון
_____________________________________________)41-42ח(052-8958197

 מיטה וחצי במצב מצויין 
רוחב 1.20/2.00 מחיר 450 

_____________________________________________)41-42ח(פלאפון 052-8958197

 כורסא + הדום בצבע חום 
מחיר 150 פלאפון

_____________________________________________)41-42ח(052-8958197

 ספת נוער 190*80 
נפתחת + ארגז מצעים טוב 
_____________________________________________)41-42ח(מאוד 500 ש"ח 03-7318042

 מדף זכוכית חדש 45*18 
+ תלי פינות מעוגלות 70 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 058-3233170

 מזנון 4 מטרים, עץ 
בוק מלא, צבע אגוז הכולל 

וטרינות, מראות, מצב מצויין, 
_____________________________________________)41-44(במחיר מציאה 050-6734292

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה ד"ר בייבי מצב מצוין 

_____________________________________________)41-42ח(390 ש"ח בב"ב 052-7600336

 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

 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

 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

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)41-42ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(בירושלים 054-8415306

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)41-42ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות מידה 38 

חדשות 100 ש"ח
_____________________________________________)41-42ח(058-3233170

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי שניהם ב- 20 

_____________________________________________)41-42ח(שקל 054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופניים 

חשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)41-42ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי נשלף 
10 שקל עם שמיניות וצמיג 

29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)41-42ח(054-3177932

 גלגל 14 קידמי 10 שקל 
אחורי 20 שקל גלגל 16 אינץ 
_____________________________________________)41-42ח(אחורי 20 שקל 054-3177932

 סקייטבורד 20 שקל 
אופני ילדים 40 שקל 20 אינץ 

_____________________________________________)41-42ח(054-3177932

 ילקוט צבע כחול ירוק 
לבנים קל גב 30 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(052-7676856

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

_____________________________________________)41-42ח(052-7676856

 קסדה לילדים לרכיבה 
על אופניים חדשה 30 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(052-7676856

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 10 שקל 

_____________________________________________)41-42ח(055-6768157

 רגליות לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)41-42ח(30 שקל 055-6768157

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)41-42ח(לרפידות דיסק 055-6768157

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)41-42ח(500 ש"ח 050-4960603

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 200 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-3463482

 אקווריום פנורמי + עמודי 
שיש ואביזרים שמור במיוחד! 
_____________________________________________)41-42ח(500 ש"ח כ"א 058-3274726

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

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 050-4129179

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

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)41-42ח(050-4176661

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

_____________________________________________)41-42ח(ברק 052-7600336

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 תוכי קוואקר מאולף 
מטורף!!! האכלת יד שורק 

מתוק ומטופח ב- 285
_____________________________________________)41-42ח(03-5740868

 למכירה שעון יד לגבר/
נער כחול יבוא אישי מארה"ב 

במצב חדש 320 ש"ח + 
אופניים לנערים 24 הרים ו- 2 

הילוכים 300 ש"ח
_____________________________________________)41-42ח(054-2819921

 זיכוי להמרת קלטות וידאו 
_____________________________________________)41-42ח(320 ש"ח דורי 054-8660314

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)41-42ח(052-7396092

 מכונת תפירה 500 
שקלים דגם ברנט

_____________________________________________)41-42ח(052-7396092

 זוג תוכונים + כלוב + 
כלוב הטלה בני חצי שנה 200 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-8508986

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(לכרך ב"ב 052-7600336

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

_____________________________________________)41-42ח(052-7600336

 כרית נוחות למיטה עמינח 
כמעט חדשה גודל 60*60 

בב"ב 80 ש"ח במקום 180 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-7600336

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(למדף בב"ב 052-7600336

 למכירה בפ"ת אופניים 
לילדים במצב מצויין ב- 130 

ש"ח + מאוורר על עמוד 
ב- 130 ש"ח במצב חדש 

_____________________________________________)41-42ח(054-2819921

 כיסוי חדש לאופניים לא 
פתחנו מידה XL ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(+ משלוח 058-3287846

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)41-42ח(בבני ברק

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(053-3187276

 למכירה שובר על סך 300 
ש"ח בקפה קפה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(053-3187276

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 100 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(052-3463482

 אופני ילדים BMX מס' 
_____________________________________________)41-42ח(12 100 ש"ח 052-7676856

 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

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

 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
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sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

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

 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

 למעון חרדי בפ"ת 
דרושה מטפלת חמה 

ומסורה, לתינוקיה, 
תנאים מעולים!
_____________________________________________)38-41ל(053-5459071

 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

 פאזל של מפת ישראל 
120 חלקים ב- 23 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

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

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל גב )בני ברק( 120 

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

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 )בני ברק( 150 

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

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(60 ש"ח 054-7216671

 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

 שולחן ילדים פלסטיק 25 
_____________________________________________)36-37ח(050-7757420

 אופניים למבוגר 300 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-3847842

 שמיכה חורפית ביג אושי 
חדש באריזה תכלת מודפס 50 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-4131634

 CLRY קפוטה חדשה 
56L בטנה מלאה חלק 

בירושלים 300 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7618093

 מציאה!! גרביים 
אלסטיות חדשות! )ירך( לחץ 

L2 חברת ונוטרין בסך: 140 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-4176661

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

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-4129179  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

 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

 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

בגבעתיים! מעון ותיק 
צוות מדהים! 

דרושה סייעת 
לפעוטות עד גיל 3 

שכר גבוה תשלום חגים 
ארוחות לעובדים

052-383-8484

 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 

 לגן פרטי בגבעת שמואל 
דרושה מטפלת למשרה מלאה 

_____________________________________________)41-42ל(ניקול 050-7250631

 דרושה מטפלת 
למעון יום במרכז בני 

ברק, תנאים מצויינים 
למתאימה 052-7119894 

054-4842065)41-52(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש עוזר 
טבח מנוסה + עבודות קלות 

053-6604091)41-42(_____________________________________________

 דרושה עובדת לחנות 
ממתקים ומתנות, בק.ויזניץ 
ב"ב, עדיפות לדוברי אידיש 

058-3215030)41-44(_____________________________________________

 למאפיית מצות בכפר 
חב"ד דרושים עובדים עם 

נסיון/ללא נסיון, תחילת 
עבודה יום שלישי כ"ט 

תשרי יוסי-
058-7701005)41-44(_____________________________________________

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד בתחום/טיפול לפי שעה 
_____________________________________________)41-42ח(050-6651365

 מעונין לגור אצל קשיש 
בתשלום סימלי ומגורים

_____________________________________________)41-42ח(055-9178123

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
בטיפול במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)41-42ח(052-7396092

 מעוניין לעזור לקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)41-42ח(052-3595314

 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

למשרד בתחום התקשורת 
דרוש/ה מנהל צוות! 

« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

קו"ח למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il 
 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



שני-רביעי
 4-6.10.21
כ"ח-ל' בתשרי

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון * חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק.
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'מעולה'

מארז חטיפי 
דגני בריאות

1190

5 יח'
'מעולה'

חטיפי דגני טריק

1790
2 ב-

קמח מנופה
1 ק"ג

'מעולה'

10
2 ב-

בייגלה
330-400 גר'

'מעולה'

20
3 ב-

עוגיות ברמן
175-230 גר'

1090
3 ב-

100 גר'
'מעולה'

רסק עגבניות

10
10 ב-

לא כולל שלבים
700 גר'

מטרנה מהדרין

3990

400 גר'
אסם

שקדי מרק

890

ללא פלפל שחור/לבן/
ציפורן/צ'ילי/סוגי שום

'מעולה'

תבלינים בשקית

10
5 ב-

750 גר'
אסם

קטשופ

890

25 שקיקים
'מעולה'

שקיות תה

10

בשמן צמחי/במים
4*140 גר'

'מעולה'

רביעיית טונה

1790

8 יח'
'מעולה'

שלוקים

1090
4 ב-

560 גר'
בני דרום

זיתים חרוזית/טבעות

1490
2 ב-

6 ק"ג

אבקת כביסה 
אריאל

2990

מידות:3-6
חיתולי האגיס

2 ב-
70

3*500 מ"ל
'מעולה'

נוזל כלים 1.5 ליטר/
מרכך כביסה 1 ליטר/
שלישיית סבון נוזלי

890
ליח'

שלישיית מגבוני 
האגיס

22
2 ב-

איטריות סבתא 400 גר' 
שיבולים/פתיתים 500 גר'/
קוסקוס ללא חיטה מלאה 

350 גר' 'מעולה'

1090
3 ב-

מארזי חטיפי אסם
במבה 4*60 גר'/10*15 גר'/
ביסלי 4*55 גר'/10*20 גר'/
אפרופו 3*50 גר'/5*25 גר'/

במבה מתוקה 10*15 גר'/
דובונים 5*20 גר'/

פופקו 8*20 גר'

1790
2 ב-

טבלאות שוקולד 
בלונדי/אקסטרה

100 גר'
עלית

10
2 ב-

דג פילה מושט
גודל: 3-5

ג. עופר

100
4 ק"ג ב-

ספרינג/ספרינג תה/
תפוזינה/שוופס מוגז 

עדין/שוופס מוגז 
פירות 1.5 ליטר

20
4 ב-
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