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אבי גרינצייג

בין הפטיש לסדן
בשבוע הבא, עם שוך הדי חגיגות העצמאות 
שיש  בטוח  לא  זיקוקים,  בלי  )גם  הישראלית 
הרבה מה לחגוג כרגע(, תשוב הכנסת לפעילות 
ותפתח את מושב הקיץ, על רקע התפוררותה 
של הקואליציה וקולות הולכים וגוברים משני 
מי  שיש  פלא  לא  דרכה.  לסוף  להביא  צדדיה 
לממש  יותר,  מוקדם  אקזיט  לעשות  שמחפש 
לעיני  האג'נדות  את  מחדש  ולחדד  הישגים 

בוחריו הפוטנציאליים.
מרבית חברי הקואליציה נתונים בין הפטיש 
כעדר  מצבם  עם  להשלים  להם  קשה  לסדן. 
צייתני לדרישות הקיצוניות שיעלו שני צדדי 

הקואליציה.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

ילדי  יקבלו  הבאה  בשנה"ל  גם 
אברכים סבסוד למעונות היום

במימון  הסבסוד  קיצוץ  ביטול  למען  המאבק 
בעקבות  נמשך:  אברכים  לילדי  היום  מעונות 
עתירה שהוגשה על ידי ארגון 'אמת ליעקב' לביטול 
המדינה:  מודיעה  ורבנות,  דיינות  ללומדי  האפליה 
גם בשנת הלימודים ה'תשפ"ג יקבלו ילדי אברכים 

סבסוד למעונות היום  | עמ' 10

המדינה מודיעה: הקיצוץ במעונות יידחה בשנה נוספת

 אולם בית המשפט העליון | צילום בעריש פילמר

בצה"ל כבר פשטו על ביתו של 
המחבל דיא חמארשה בכפר יעבד, 

והודיעו על כוונתם להרוס את הבית, 
אולם ביהמ"ש העליון הוציא צו ביניים 

המעכב את הריסת ביתו  | עמ' 6

ינון פלח

החוט המשולש
הזרעים לפירוקה של ימינה נזרעו כבר בכ"ח בסיון 
הממשלה  הקמת  לאחר  כחודש   ,08.06.21  - תשפ"א 
הנוכחית. באותו יום אישרה מזכירות הליכוד פה אחד, 
את הצעתו של יו"ר המפלגה בנימין נתניהו לאפשר לו 
שריון של שלושה מועמדים ברשימת המפלגה לכנסת 
פוטנציאלים  נועדו לשכנע עריקים  הבאה. השריונים 

מהצד הימני של הממשלה.
בחלוף 11 חודשים, יודעים חברי 'ימינה' שבמוקדם 
של  הפטירה  תעודת  על  יחתום  בנט  במאוחר,  או 
קדחתני  במרוץ  נמצאים  המפלגה  חברי  המפלגה. 
על  המועדפת  המפלגה  היא  הליכוד  הבאה.  לכנסת 

כולם. לנתניהו כזכור, יש שלושה קלפים ביד.

)הטור המלא בעמ' 12(

בג"צ הוציא צו 
המעכב את הריסת 

בית המחבל מבני ברק

והעסקים  העצמאיים  הארגונים  בלשכת 
הפיצויים  מתווה  את  תוקפים  בישראל 
האוצר  שר  של  האומיקרון  גל  לנפגעי 
אביגדור ליברמן: "משפיל ומבזה. 100 אלף 
יש  לפיצוי.  זכאים  יהיו  לא  עסקים  בעלי 
הבדל תהומי בין הנוסח שהוצג על ידו לבין 

זה שיעלה לדיון בכנסת" | עמ' 10

"מענק זעום שרוב העצמאים 
לא יהיו זכאים כלל לקבלו"

ארגון 'אמת ליעקב' 
לשר התקשורת: החלת 

הרפורמה בסלולר 
תפגע בשוק החופשי 
ובזכותם של החרדים 

לתייג את עצמם ⋅ 
הארגון שכבר בלם 

את הקיצוץ במעונות 
האברכים

 | עמ' 10 

מכתב להנדל: 
בטל הרפורמה  
או שנפנה לבג"צ

החלטה מקוממת

בבית שמש

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

פרשת קדושים

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:42
19:02
18:44

20:03
20:05
20:05

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה



1700-556-700
הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

תוצאות 
כבר

מהחודש 
הראשון!

כמוסות בוסטר קליר
+ בוסטר קליר קרם

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

booster.ttmisrael.com

עור חלק ובריא?

עכשיו זה
 אפשרי!

סובלים מאקנה?

אנחנו מחויבים לתהליך
עד לעור בריא וקורן!

השילוב המהפכני
לעור חלק בריא!

הפורמולה, פרי פיתוחה
של חברת TTM הישראלית,
מבוססת על תמציות צמחים
ומכילה ויטמינים ומינרלים
החשובים לבריאות העור

כמוסות בוסטר קליר
תוסף תזונה מהפכני - תרכובת 

נטורופתית מוכחת קלינית, 
המאזנת מצבי עור מדולק 

במקרים של אקנה

בוסטר קליר קרם
קרם לאיזון מצבי 

אקנה, אותו פיתחנו על 
בסיס תמציות צמחים 

המתאימות למצבי דלקת



מרכז מידע לתחבורה ציבורית

*כרטיס רכב פרטי: שימו לב - בעת הכניסה לחניון יהיה עליכם להציג את כרטיסי הכניסה בהתאם לכמות הנוסעים ברכב. 

בעת הרכישה שימו לב לשעה המצוינת בכרטיס. לא תתאפשר כניסה בשעות אחרות!

ההגעה להילולת רשב"י מותנית 
ברכישת כרטיס נסיעה מראש 

המהווה אישור שהייה בהר מירון.

כל כרטיס מאפשר כניסה ושהייה 
במתחם ההילולה עד 4 שעות

בהתאם לשעה הנקובה על הכרטיס.

לבחירתכם 3 סוגי כרטיסים לרכישה

טרמינל
5

טרמינל
2 צפת וטבריה

חזרה ישירה
מטרמינלים:

תחבורה ציבורית  
שאטל מהטרמינל לחניון 'פרוד'

ומשם ליעדים השונים ברחבי הארץ.

כך תחזרו הביתה בבטחה

כרטיס כניסה משולב
נסיעה בתחבורה ציבורית

מאזור מגוריכם.

כרטיס כניסה משולב
בכרטיס נסיעה בשאטל.

הבאים ברכב פרטי חונים בחניון ״אליפלט״
משם ממשיכים בשאטל באמצעות כרטיס

*פרטי שנרכש מראש.

כרטיס כניסה לאוטובוס פרטי
עד 50 נוסעים משולב בשאטל.
מאפשר כניסה למתחם חניון האוטובוסים
״כחל״ ומשם המשך הנסיעה בשאטלים.

רכב פרטי  
שאטל מהטרמינל לחניון 'אליפלט'

שם חניתם.

אוטובוס פרטי  
שאטל מהטרמינל לחניון 'כחל' 

להסעה הפרטית שלכם. טרמינל
א1

טרמינל
1

טרמינל
א1

אוטובוס
פרטי

כרטיס

רכב
פרטי

כרטיס

תחבורה
ציבורית

כרטיס

באתר טיקצ'אק ובאתר גלאטיקט 
Meron.tickchak.co.il :או בכתובת

בעמדות
'נדרים פלוס'

שימו לב כל כניסה להר ובכל גיל מותנית ברכישת כרטיס מראש! הנסיעה חזור מותנית בהצגת כרטיס הנסיעה.

בשמחה. בערבות. באחריות.

ן ו ר י מ

הפקה: עזריאלי הפקות

קו המידע להילולת רשב"י

הנסיעה תתאפשר רק ברכישת כרטיס נסיעה מראש.

מערך הסעים מיוחד שע"י עזר מציון, יפעל מחניון ספסופה ויעמוד לרשות
נכים המתניידים באמצעות כסא גלגלים.

להזמנת הסעה בהגעה למקום בלבד - 073-24-777-24

רכישת
כרטיסים

גלו אחריות וערבות הדדית. הקפידו לצאת ממתחם ההילולה
בהתאם לשעה הנקובה על הכרטיס בכדי לאפשר לבאים בתור להיכנס!
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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 חמו (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

הנרצח בפיגוע באריאל: תושבי 
בית שמש גולב ויאצ'סלב הי"ד

מאות בני אדם ליוו למנוחות את המאבטח שנרצח בכניסה ליישוב אריאל

בלי  אריאל  היישוב  לשער  שהגיעו  מחבלים   2
לשבת רצחו את המאבטח בשער הכניסה ליישוב 
את  שאיבטח  שמש  בית  תושב  ויאצ'סלב,  גולב 
המאבטחת  ארוסתו  את  הציל  במותו   ⋅ המקום 
שעבדה לצידו ⋅ הלווייתו התקיימה ביום ראשון 

בבית העלמין בבית שמש

מי השחית את פתח בית הכנסת?
מתפללי בית הכנסת בשכונת רמת בית שמש ה', התעוררו ביום שישי בבוקר 
המשטרה  כוחות   ⋅ הכנסת  לבית  הכניסה  דלת  את  השחיתו  אלמונים  כי  וגילו 
שנקראו למקום פתחו בבדיקת האירוע ולקחו את סרטי האבטחה מהמצלמות 

שהותקנו בשטח בית הכנסת
מאת: אלי כהן

בית  רמת  בשכונת  הכנסת  בית  מתפללי 
וגילו  בבוקר  שישי  ביום  התעוררו  ה',  שמש 
לבית  הכניסה  דלת  את  השחיתו  אלמונים  כי 
הכנסת. כוחות המשטרה שנקראו למקום פתחו 
האבטחה  סרטי  את  ולקחו  האירוע  בבדיקת 

מהמצלמות שהותקנו בשטח בית הכנסת.
שמש.  בבית  ה'  ברמה  ממוקם  הכנסת  בית 
מאז עברו להתגורר בשכונה קבוצה גדולה של 
לטענתם  עוברים  הם  החרדי  מהמגזר  תושבים 
מעוניינים  שאינם  בודדים  מצד  התנכלות 
ולטענת  בשכונה,  החרדי  הציבור  בהתרחבות 
הראשונה  ההתנכלות  לא  זו  השכונה  תושבי 

לציבור החרדי בשכונה.
לטענת המתפללים, מלבד השחתת דלת בית 
סיד  נשפך  לביהכנ"ס  הכניסה  בפתח  הכנסת, 

וצבע ועוד מספר חומרים מבאישים אחרים. 
התאכלסו  האחרונים  החודשים  במהלך 

למשתכן"  "מחיר  תוכנית  במסגרת  בשכונה 
תושבים  מאות  החופשי  בשוק  קניה  ודרך 
מהמגזר החרדי, ואז כאמור החל המאבק נגדם 

מצד תושבים בודדים אנטי-חרדים. 
רינה  שמש,  בית  העיר  ראש  סגנית  מטעם 
ואני  הולנדר, נמסר כי מדובר ב"מעשה מגעיל 
מגנה אותו". עוד נמסר, כי בהזדמנות זו סגנית 
ראש העיר מבקשת לגנות פרובוקציות ומעשים 
חוקית  האסורים  העיר  ברחבי  שנעשו  שונים 

והלכתית".

ההשחתה בפתח בית הכנסת )שימוש לפי סעיף 27א'( 

מאת: אלי כהן

עמדת  אל  מחבלים  שני  הגיעו  שבת  בליל 
אריאל  ליישוב  הכניסה  בשער  המאבטחים 
)ולדי(  ויאצ'סלב  גולב  במאבטח  למוות  וירו 
נמלטו  המחבלים  במקום.  שנרצח  ז"ל  דניאל 
מהמקום ונתפסו למחרת ע"י שירות הביטחון 

הכללי.
הרווחה  צוותי  באריאל,  הפיגוע  בעקבות 
משפחתו  לבית  הגיעו  שמש  בית  עיריית  של 
סיוע  למשפחה  להעניק  ע"מ  המאבטח,  של 
אנחנו  גיבור.  פשוט  היה  "המאבטח  ראשוני. 
עם המשפחה ברגעים קשים אלו", אמרה ראש 

העיר ד"ר עליזה בלוך.
לקחו  ראשון,  ביום  שהתקיימה  בהלוויה 
מוקיריו,  חבריו,  גולב,  משפחת  בני  חלק 
רזבוזוב,  יואל  התיירות  שר  הממשלה  נציג 
רה"ע  וסגן  מ"מ  שטרית,  קטי  הכנסת  חברת 
משה שטרית, סגנית ראש העיר רינה הולנדר 

ומכובדים נוספים.
ד"ר  העיר  ראש  הספידה  ההלוויה  במהלך 
שלנו  דניאל  "ולדי-  ואמרה:  בלוך  עליזה 
ולדי-  כולנו.  אותך  נזכור  כך  גיבור!  אתה 
אריאל  לישוב  הכניסה  בפתח  עמדת   דניאל 
המחבלים  כדורי  למול  בצורה  כחומה  והגנת 
ויקטוריה  על  הגנת  הרצחניים.  הנפשעים 
איתך  יחד  שעבדה  ארוסתך,  פליגלמן 
כמאבטחת, והגנת על העיר אריאל ותושביה. 
עמדת כחומה בצורה עד שקרסת ממכת האש 

הרצחנית. 
"ולדי- דניאל אני אספר לך מה אמרו עליך 
אמש. אמרו שאתה איש חזק כמו שור. שמרת 
בבית  למדת  והוריך.  שלך  האחים  על  וגוננת 
שם  וגם  שמש  בית  בעיר  דביר  עתי"ד  הספר 
המורים שלך החל מאמש מדברים על העוצמה 

שבך  השקט  איתן.  סלע  שהיית  כך  על  שלך. 
אפיין אותך גם בביצוע המשימות בצבא. 

"משפחת גולב המופלאה. אתם הסיפור של 
ישראל.  מדינת  של  הסיפור  אתם  שמש,  בית 
במסלול חייכם שליבתם עלייה לארץ. בחרתם 
שמש.  בית  בעיר  ובחרתם  ישראל,  במדינת 
אתגרים.  מאד  הרבה  בתוכו  שמקפל  מסע 
ולא  הזדמנות  באתגר  לראות  בחרתם  אתם 
חרדית,  בשכונה  מתגוררים  אתם  קושי. 
של  במוסדות  לומדים  המדהימים  הילדים 
שלכם  הבכור  דניאל  וולדי  הדתית  הציונות 
וגם קצת שלנו בחר לצאת לשרות צבאי מלא 
ומשמעותי, פנה להשכלה גבוהה ובחר לעסוק 
אריאל.  והעיר  הארץ  על  בשמירה  בביטחון 
אתם  הישראלי.  הפסיפס  אתם  גולב  משפחת 
נבנית  עליו  הזהב  מגש  אתם  הכסף,  מגש  לא 

תקומת עמנו. 
ניתן  לא  אנחנו  המופלאה.  גולב  "משפחת 
למחבלים הנפשעים להרפות את ידינו. אנחנו 
לא נתן למחבלים שפלים לעצור אותנו במסע 
אחריות.  לקח  הגיבור  דניאל  ולדי-  שלנו.  
ועוד  ויקטוריה  את  הציל  המופתית  בפעולתו 
אחרים  על  חשב  ולדי-דניאל  נוספים.  רבים 
האחריות,  המסירות,  עצמו.  על  שחשב  לפני 
העוצמה שלו ראויה לכל מילות גבורה. אנחנו 
נמשיך כאן בעיר לספר את סיפורו של ולדי-

נספר  הנוער  בתנועות  הספר,  בבתי  דניאל. 
תשכח.  לא  שהיא  הכול  נעשה  גבורתו.  את 
נעשה הכול שכל אחד מילדי בית שמש מכל 
להמשך  עמו  ייקח  המגזרים  ומכל  הקהילות 
ולדי-  של  ומגבורתו  מתכונותיו  משהו  חייו 
דרכנו  זו  תהיה  קטנה,  נחמה  זו  תהיה  דניאל. 
חי  הגיבור  ולדי  דניאל-  של  זכרו  על  לשמור 
של  נשמתו  תהה  שמש.  בית  בעיר  כאן  עמנו 
איש הביטחון גולב דניאל- ולדי צרורה בצרור 

החיים", סיימה ראש העיר את הספדה.

הלווייתו של גולב ז"ל )צילום: דוברות עיריית בית שמש(
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כך החמיצה ישראל עסקת 
חילופי שבויים עם חמאס

מאת: חיים רייך

ימים  כי  11', מעיד  ב'כאן  ונחשף  ביותר",  מסמך שסווג "סודי 
ספורים לאחר אחד מסבבי הלחימה מול עזה ב-2018, התקיימה 
השבויים  בנושא  הביטחון  מערכת  ראשי  של  דרמטית  פגישה 
והנעדרים. על פי הדיווח, זאת הייתה ההזדמנות הכי קרובה מאז 
מבצע "צוק איתן" ועד היום להתקדמות ממשית לעסקת שבויים 

עם חמאס.
בדיון נטלו חלק ראש השב"כ דאז נדב ארגמן, ראש אמ"ן דאז 
האלוף תמיר היימן, ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, מתאם השבויים 
משתתפי  איזנקוט.  גדי  לשעבר  והרמטכ"ל  בלום  ירון  והנעדרים 
הדיון הגיעו למסקנה שהתנאים הקיימים, הם הטובים ביותר עבור 
חילופי שבויים, שתחזיר הביתה במחירים  להגיע לעסקת  ישראל 
אורון שאול  וסמ"ר  גולדין  הדר  סגן  סבירים את שני חללי צה"ל 
שנהרגו במבצע "צוק איתן", ואת שני האזרחים המוחזקים חיים 

ברצועה – אברה מנגיסטו והישאם א-סייד.
הכותרת שניתנה למסמך הסודי הייתה – "יוזמת ראשי הגופים 
השבויים  להשבת  והנעדרים  השבויים  ומתאם  הביטחוניים 
והנעדרים מרצועת עזה", ובו הציגו בכירי המערכת תוכנית סדורה 
שישראל  המחירים  על  להסכמה  הגיעו  ובעיקר  עסקה,  לגיבוש 

תשלם.
דיון, השלב הראשון כלל  לפי התוכנית שגובשה במהלך אותו 
הפסקת אש הדדית ועצירת הסנקציות האזרחיות מצד ישראל, בין 
היתר פתיחת מעבר כרם שלום והרחבת מרחב הדיג בעזה. המשך 
התוכנית כלל הרחבת החשמל לרצועה ופתרון בעיית המשכורות 

במימון של קטאר.

בשלב השני של העסקה, כך ע"פ התכנית במסמך המסווג, ישראל 
תשחרר אסירי חמאס, ביניהם כאלה שנעצרו במבצע "צוק איתן", 
הסעיפים  אחד  משמעותית.  טרור  בפעילות  שעסקו  כאלה  למעט 
קבע ש"לא ישוחררו מחבלים עם דם על הידיים". בתמורה, ישחרר 
בתוכנית  השלישי  השלב  והנעדרים.  השבויים  ארבעת  את  חמאס 

עסק בקידום צעדים אזרחיים וכלכליים לשיקום רצועת עזה.
במסמך החתום נקבע במפורש כי "דחיית עסקת שבויים ונעדרים 
הפתרון  להרחקת  להוביל  עלולה  ההסדרה  מתהליך  והפרדתה 

להשבת השבויים והנעדרים שנים קדימה".
והוא  וצה"ל,  המוסד  השב"כ  סמלי  מתנוססים  המסמך  על 
נשלח לראש המל"ל מאיר בן שבת, ולראש הממשלה דאז בנימין 
נתניהו. אלא שבתום הדיון בו נכח נתניהו סיכם רה"מ לשעבר כי 
יקבל החלטה בקרוב, אולם לא התקיים דיון נוסף בנושא ועסקת 

השבויים ירדה מהפרק.

מאת: חיים רייך

שצה"ל  אחרי  שבועיים 
דיא  המחבל  בית  כי  הודיע 
יעבד,  בכפר  חמארשה 
למעלה  לפני  שרצח  המחבל 
חמישה  ברק  בבני  מחודש 
אכזרי  טבח  במסע  אנשים 
וחוסל על ידי השוטר האמיץ 
במים  ז"ל,  ח'ורי  אמיר 
בנושא  בג"ץ  דן  האחרונים 
והוציא צו ביניים המעכב את 

הריסת ביתו של המחבל.
צה"ל  דובר  של  בהודעה 
כי  נמסר  שבועיים  לפני 
למשפחת  הודעה  "נמסרה 
על  חמארשה  דיא  המחבל 
את  להרוס  צה"ל  כוונת 
המחבל".  התגורר  בו  הבית 
כי  הוסיף  צה"ל  דובר 
ניתנה  המחבל  "למשפחת 
השגה  להגיש  אפשרות 
ונראה  להריסה",  ביחס 
מימשה  המשפחה  שאכן 
לערער  שלה  האפשרות  את 

לעיכוב  ביניים  צו  והוצא 
ההריסה.

במקביל, צה"ל ערך מבצע 
וסריקות  מעצרים  של  נרחב 
בלתי  לחימה  אמצעי  אחר 
הכפר  יעבד,  בכפר  חוקיים 
ממנו יצא המחבל שביצע את 
במהלך  ברק.  בבני  הפיגוע 
משייטת  כוחות  המבצע, 
עצרו  גולני  ומסיירת   13
החשודים  מבוקשים  שמונה 
פעילות  בהוצאת  במעורבות 

טרור.
סרקו  אגוז  יחידת  לוחמי 
אמצעי  אחר  הכפר  במרחב 
חוקיים.  בלתי  לחימה 
תחמושת  איתרו  הלוחמים 
בביתו  צה״ל  ומדי  צה״לית 
בבית  החשודים.  אחד  של 
נוסף, איתרו מטען אשר עתיד 
פיגוע.  להוצאת  לשמש  היה 
את  החרימו  היחידה  לוחמי 
שנמצאו  הלחימה  אמצעי 
אלה  החשודים.  את  ועצרו 
טיפול  להמשך  הועברו 

כוחות הביטחון.

בדיון שהתקיים ב-2018 בהשתתפות ראש המוסד, ראש השב"כ, הרמטכ"ל וראש אמ"ן, הוצגו לרה"מ לשעבר 
בנימין נתניהו ולראש המל"ל לשעבר יעקב בן שבת תכנית אופרטיבית לשחרור גופותיהם של אורון שאול והדר 

גולדין ושל שני האזרחים אברה מנגיסטו והישאם א-סייד המוחזקים בעזה

בצה"ל כבר פשטו על ביתו של המחבל דיא 
חמארשה בכפר יעבד, והודיעו על כוונתם 
העליון  ביהמ"ש  אולם  הבית,  את  להרוס 

הוציא צו ביניים המעכב את הריסת ביתו

סודי ביותר. ראש המוסד לשעבר נדב ארגמן, ראש השב"כ דאז יוסי כהן 
והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט )צילום: תקשורת שב"כ( 
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ניצולי השואה חולצו מחזית 
המלחמה באוקראינה

מאת: יוסף טולידנו

חילוץ  המטוס  בישראל  נחת  שעבר  בשבוע 
חולים  שואה,  ניצולי  קשישים  ועליו  הרפואי 
מאזורי  זק"א  מתנדבי  ע"י  שחולצו  ופצועים 

הלחימה בלב אוקראינה.
של  ופראמדיקים  רופאים  של  מיוחד  צוות 
ממולדובה  הרפואית  הטיסה  את  ליוו  זק"א 

לישראל.
השואה  שורד  של  גופתו  גם  הובאה  בנוסף 
אהרון סקמורובסקי ז"ל, שחולץ יחד עם אשתו 
החולים  בבית  ונפטר  זק"א  מתנדבי  ע"י  מקייב 

בקישינב כשהוא מוקף בבני משפחתו.
העלייה  שרת  קיבלו  העולים  של  פניהם  את 
והקליטה הגברת פנינה תמנו שטה, מנכ"ל זק"א 
דובי ויסנשטרן ומנכ"לית הקרן לידידות איילת 
והקליטה  העלייה  משרד  עובדי  תמיר,  שילה 
בליווי אמבולנסים של זק"א ועזר מציון שהסיעו 
אבות  בתי  חולים,  לבתי  החדשים  העולים  את 

ודירות ייעודיות שהוכנו להם מבעוד מועד.
שטה  תמנו  פנינה  והקליטה,  העליה  שרת 
קיבלה את פני שורדי השואה בנחיתתם בישראל 
ראשונה  ומשימה  זכות  "זו  היתר:  בין  ואמרה 
אותם  ללוות  השואה,  לשורדי  לסייע  במעלה 
יהיה  המופלג  שבגילם  ולוודא  הקשים  ברגעים 
להם ביטחון פיזי ונפשי. זו חובתנו וכך נעשה".

תמיר:  שילה  איילת  לידידות  הקרן  מנכ"לית 
לניצולי  להעניק  לנו  שיש  הזכות  על  גאה  "אני 
סכנת  חשו  בחייהם  השנייה  שבפעם  שואה, 
חיים אמתית והפכו לפליטים, את סגירת המעגל 
לישראל.   – הביתה  להגיע  להם  שאפשרה 
לצד  סייענו  באוקראינה,  המלחמה  פרוץ  מאז 
אלפים  כשלושת  של  בהעלאתם  שותפינו 
השותפים  לכל  מודה  אני  לישראל.  יהודים 
נצליח  העת  בכל  הידיים  שילוב  שבזכות  שלנו 

במשימה החשובה שלקחנו על עצמנו".
המיוחדות  היחידות  מפקד  אוטמזגין  חיים 
בזק״א ומנהל מוקד החירום של זק"א אוקראינה 
להיות  עצמו  על  נטל  זק"א  "ארגון  בישראל: 
בורחים,  ומוביל במקומות מהם אחרים  ראשון 
וכך  המת  בכבוד  בארץ  זק"א  במשימות  כך 

בהובלת משימות חילוץ פליטים ניצולי שואה, 
פצועים וקשישים מלב אוקראינה כשלא הייתה 
הלחימה  ימי  מתחילת  להצילם.  אחרת  דרך  כל 
ובמסירות  השעון  סביב  המתנדבים  פועלים 
בהובלתם של  סגן מפקד זק״א אוקראינה נחמן 
פועלם  בזכות  אשר  וולרי  ורעייתו  דיקשטיין 
ניצלו חייהם של מאות פצועים וחולים ועשרות 
למתחם  מגיעים  המחולצים  שואה.  ניצולי 
לבית  זוכים  שם  במולדובה,  זק"א  של  הרפואי 
רפואי עד  וטיפול  חם בשיתוף חב"ד מולדובה 

להגעתם לישראל".
"המבצע  וייסנשטרן:  דובי  זק"א,  מנכ"ל 
הסתיים  ממולדובה  רפואית  להטסה  הרביעי 
לישראל  שהובאו  הפליטים  עשרות  בהצלחה. 
חולצו מאוקראינה במבצעים מורכבים שהובלנו 
עם  הפעולה  ושיתוף  כוחות  שילוב  ובזכות 
בשותפות  לצדנו  הפועלים  והקרנות  הארגונים 
יד  ארגון  לידידות,  הקרן  בראשם  אמיצה 
מולדובה  חב״ד  פימה,  משה  הרב  ע״י  ישראל 
משרד  נציגי  אבלסקי,  זושא  הרב  בנשיאות 
ישראל  שגריר  נתיב,  נציגי  במולדובה,  החוץ 
ישראל,  ג'וינט  ליאון,  יואל  מר  במולדובה 
ורעייתו.  חלפון  יצחק  הרב  היהודית,  הסוכנות 
למרות המצב המורכב, מתנדבי זק"א ממשיכים 
לפעול בכל זירה למען הצלת חיים וכבוד המת".

מאת: חיים רייך

מדי  מותם  את  מוצאים  ילדים  לעשרים  קרוב 
שנה בשנתם, כך עולה ממסמך רשמי ששיגר שר 
הבריאות ניצן הורוביץ לכנסת לאחר דיון שיזם 
בוועדה  בדיון שהתקיים  אורי מקלב.  הרב  ח"כ 
חג  לפגרת  הכנסת  יצאת  בטרם  הציבור  לפניות 
ייעודי  מכשיר  שישנו  למרות  כי  התברר  הפסח 
אינו  הבריאות  משרד  הסכנה  מפני  להתרעה 

מעודד את השימוש בו.
מוות  הבריאות  משרד  של  הנתונים  לפי 
בתמותת  המובילה  הסיבה  מהווה  בעריסה, 
 90% חודשים.   1-12 הגילאים  בין  תינוקות 
חודשים,   6 גיל  עד  מתרחשים  המוות  ממקרי 

 1.5 פי  גבוהה  בבנים  בעריסה  למוות  הסיכוי 
מאשר בבנות. יוזם הדיון ח"כ הרב אורי מקלב: 
"אנחנו עסוקים בהצלת חיים של תינוקות וחסרי 
חשיבה  לעשות  צריך  היום  של  בעידן  ישע. 
כדי  טכנולוגיים  אמצעים  מגייסים  איך  מחדש 

למנוע מקרי מוות מיותרים".
צימרמן,  דינה  ד"ר  הבריאות  משרד  נציגת 
מנהלת המחלקה לאם וילד טוענת כי אין המלצה 
הידוע  ככל  אלקטרוניים.  באמצעים  לשימוש 
במכשור  שימוש  שאימצה  מדינה  אף  אין  לנו 
אלקטרוני. אך בסיכום הדיון הנחו חברי הכנסת 
הבריאות  במשרד  המקצועיים  הגורמים  את 
ולהפיץ אותה בצורה  להבהיר את העמדה שלו 

רחבה וברורה לציבור.

תשעה ניצולי שואה ועולים נוספים הגיעו לישראל במטוס חילוץ רפואי 
של זק"א בסיוע הקרן לידידות וארגון יד ישראל כחלק ממערך הטסה 
מיוחד של פורום הארגונים זק"א, חב"ד מולדובה, הג'וינט, הסוכנות 

היהודית והקרן לידידות

כך עולה ממסמך רשמי אותו שיגר שר הבריאות אל מזכיר הכנסת דן מרזוק לאור דיון שקיימה 
בכנסת ביוזמת ח"כ אורי מקלב בנושא

מנתונים שנחשפו במהלך דיון בכנסת: 

376 ילדים נפטרו מ'מוות 
בעריסה' בעשור האחרון

מנכ"ל זק"א עם אחד משורדי השואה 

משרה 101

משרה 103

משרה 102

דרוש/ה מנהל/ת סטודיו 

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

בעל/ת יכולות ניהול מוכחות קריאטיביות ואהבה לעיצוב

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

דרושים/ות

תמיד רצית להיות חלק מתחום התקשורת?

InDesign, illustrator, Photoshop ,שליטה בתוכנות
יתרון: ניסיון בעיתונים ועיצוב מודעות מסחריות 

 הכרה עם עולם הדפוס 
 יחסי אנוש מעולים, אנרגיה ויצירתיות 
 חריצות, אחראיות ומוסר עבודה גבוה

 יכולת עבודה בתנאי לחץ  עבודה במשרה מלאה 
 זמינות מיידית

office@kav-itonut.co.il :קו”ח ותיק עבודות למייל

דרוש/ה מעצב/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

נסיון של שנתיים לפחות בניהול סטודיו

מעוניינים להשתלב בעבודה בתחום העיתונות?

דרישות התפקידים:



לציוד טיפוס חילוץ סנפלינג 
עבודה בגובה בניית קירות טיפוס 

בניית מתחמי נינג'ה 
אביזרי נינג'ה מזרנים ועוד

היכנסו עכשיו והזמינו 
את הציוד שאתם צריכים!

www.iclimb-shop.co.il

האתר הגדול בישראל
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הקיצוץ המתוכנן במעונות 
היום לילדי האברכים 

יידחה בשנה נוספת

מאת: חיים רייך

הסבסוד  קיצוץ  ביטול  למען  המאבק 
במימון מעונות היום לילדי אברכים נמשך: 
ידי  על  שהוגשה  לעתירה  הגיבה  המדינה 
עוה"ד  באמצעות  ליעקב'  'אמת  ארגון 
זלמן בלאק נגד אפלייתם של לומדי רבנות 
העתירה,  למחיקת  בקשה  בהגשת  ודיינות, 
היות ובכוונתה להמשיך את הסבסוד לכלל 
לומדי לימודים תורניים גם בשנת הלימודים 

הבאה.
רשמי  באופן  המדינה  אומרת  לראשונה, 
כי הקיצוץ המתוכנן שנועד להתנכל באופן 
ובנשותיהם  הכוללים  באברכי  נקודתי 
לאחר  זאת  נוספת,  בשנה  יידחה  וילדיהם, 
שבהכרעת בית המשפט הוא כבר נדחה עד 

סוף השנה הנוכחית.
כזכור, במסגרת הניסיון לקצץ לאברכים, 
נקבע כי רק מי שנמצאים בלימודים מוכווני 
היום  למעונות  לסבסוד  יזכו  תעסוקה 
לילדיהם. בנוסף, נקבעו קריטריונים מפלים 
רבנות  במסלולי  הלומדים  אברכים  לילדי 
הצלחה  להוכיח  מהם  תובעים  ודיינות, 
לימודי  שאר  לכל  בניגוד  נקודתי,  במבחן 

המקצועות בהם לא נדרשת הוכחה כזו.
נגד  גם  שעתר  ליעקב',  'אמת  בארגון 
נגד  נוספת  עתירה  הגישו  עצמו,  הקיצוץ 
כי  וטענו  לרעה  המפלים  הקריטריונים 
המדינה,  שכזו.  להבחנה  הצדקה  כל  אין 
ידי עוה"ד נטע  בתגובה שהוגשה היום על 
אורן ושרון הואש-איגר ממחלקת הבג"צים 
יבקשו  "המשיבים  כי  מציינת  בפרקליטות, 
התקבלה  האחרונים  בימים  כי  לעדכן 
החלטה על כוונת שר האוצר ושרת הכלכלה 
לקבוע כי במבחן התמיכה לשנה"ל תשפ"ג, 

תתווסף ההכרה בלימודים תורניים".
אומרת  בו  הראשונה  הפעם  זו  כאמור, 
המדינה במפורש כי הקיצוץ המתוכנן יידחה 
לפחות לשנה נוספת. עם זאת, בארגון 'אמת 
והם  יסתפקו בכך,  כי לא  ליעקב' מבהירים 
דורשים הודעה רשמית של המדינה על כך 

שהקיצוץ יבוטל בתקציב הקרוב.
הארגון  את  המייצג  בלאק  זלמן  עו"ד 
מסר: "אני שמח שהמדינה מבינה – גם אם 
באיחור – שקיצוץ הסבסוד רק יפגע באלפי 
אנחנו  לפרנסתן.  העובדות  חרדיות  נשים 
משפחות  רבבות  בשם  להיאבק  נמשיך 

חרדיות וילדיהן".

מאת: אלי כהן

בעקבות הכרזתו של שר התקשורת יועז הנדל 
על כניסתה הצפויה של הרפורמה בשוק הסלולר 
לניוד  האפשרות  כולל  חודשים,  שלושה  בעוד 
של  פקטו  דה  ביטול  ולמעשה  כשרים  מספרים 
המשמעות ב'קומות הכשרות', שלח ביום ראשון 
השבוע עוה"ד זלמן בלאק לשר התקשורת מכתב 
מיצוי הליכים בשם ארגון 'אמת ליעקב' - בטרם 

תוגש עתירה לבג"ץ.
במכתבם מציינים הפונים כי הם נדהמו לשמוע 
כתוצאה  החופשי  בשוק  החמורה  הפגיעה  על 
הסלולר  חברות  על  הכופה  השר,  מהחלטת 
שיתאימו  כשרות  קומות  מהקצאת  להימנע 
בזמן  זאת  שלם,  מגזר  של  ולרצונו  לדרישותיו 
שאין כל מניעה ממי שחפץ בכך לרכוש קו שאינו 
בקומות הכשרות. בפרט כאשר מדובר בהחלטה 
שחלה למפרע על מי שכבר רכש סלולר בהתאם 
את  וימצא  כשרה  לקומה  משויך  להיות  לרצונו 

עצמו בקומה חסרת משמעות.

מהווה  הכשרה  לקומה  שייכות  כי  נטען,  עוד 
מעין אפשרות לתיוג עצמי, ממש כמו רכישת רכב 
של חברה מסוימת, והיא מסייעת לציבור החרדי 
ללכידותו הפנימית ולהשגחה חינוכית במוסדות. 
הדעת  על  יעלה  שלא  "כפי  כי  מציינים  הפונים 
ששר התחבורה יאסור על יצרני רכבים להציב את 
סמלי הרכבים שהם מייצרים... גם בנוגע לשירותי 
הקו הכשר הציבור החרדי רואה בשימוש בשירות 
הקו הכשר דבר חיובי המאפשר לו לעשות שימוש 
באמצעי תקשורת בדרך המתאימה לאורחות חייו 

ובהתאם הוא מעוניין לתייג את עצמו".
והשר  ככל  כי  הפונים  מציינים  מכתבם  בסיום 
לא ייענה לבקשה, הם מתכוונים לפנות לערכאה 
מהמכתב  עותק  ראוי.  סעד  לקבל  כדי  המוסמכת 

נשלח גם ליועמ"ש.
עו"ד  באמצעות  ליעקב'  'אמת  ארגון  כזכור, 
הסבסוד  קיצוץ  בסוגיית  גם  לבג"ץ  עתר  בלאק 
כפול:  ניצחון  ורשם  אברכים  לילדי  במעונות 
התשפ"ג,  לשנת  הקיצוץ  דחיית  בעצם  בתחילה 
יידחה  הקיצוץ  כי  המדינה  בהודעת  מכן  ולאחר 

בשנה נוספת.

בעקבות עתירת 'אמת ליעקב' לביטול האפליה ללומדי דיינות 
ורבנות, מודיעה המדינה: גם בשנת הלימודים ה'תשפ"ג יקבלו 

ילדי אברכים סבסוד למעונות היום
ארגון 'אמת ליעקב' במכתב חריף לשר התקשורת: החלת הרפורמה 
בסלולר תפגע בשוק החופשי ובזכותם של החרדים לתייג את עצמם 
⋅ בעבר, הצליח הארגון באמצעות עתירה לבג"ץ לבלום את הקיצוץ 

בסבסוד מעונות היום

בעקבות עתירת ארגון אמת ליעקב - המדינה מודיעה רשמית:                            

מכתב לשר התקשורת 
יועז הנדל: בטל הרפורמה 
בסלולרי או שנפנה לבג"צ

"מענק זעום שרוב העצמאים 
לא יהיו זכאים כלל לקבלו"

מאת: חיים רייך

שנפגעו  לעצמאים  פיצוי  למתן  החוק  תזכיר 
בעקבות גל האומיקרון, שיזם שר האוצר אביגדור 

ליברמן, מעורר סערה בקרב העצמאיים.
בישראל  והעסקים  העצמאים  ארגוני  בלשכת 
)להב( הגדירו את המתווה "משפיל ומבזה", כך 
דווח בישראל היום. "התוכנית תותיר כ־100 אלף 
בעלי עסקים שניזוקו, ברמה שמסכנת את משלח 
ידם באופן ממשי, מאחר שהם לא יהיו זכאים על 

פי תזכיר החוק לסיוע כלל", טוענים בלהב.
פברואר,  בסוף  כבר  לציבור  שהוצג  המתווה 
שיצליח  ברור  לא  כלל  חקיקה,  בשלבי  ונמצא 
לאור  בכנסת,  החקיקה  משוכות  את  לעבור 
מצבה הרעוע של הקואליציה שתתקשה למצוא 
רוב למרבית הצעות החוק. מעבר לכך, בלשכת 
הקריטריונים  כי  טוענים  העצמאיים  הארגונים 
מכל  בהרבה  ומחמירים  דרקוניים  הסיוע  למתן 
תוכנית סיוע שקדמה לה. "יש הבדל תהומי בין 
הנוסח שהציג לנו לבין הנוסח שיעלה בכנסת", 

אמרו בלהב.

ע"פ הדיווח בישראל היום, לדברי העצמאיים, 
התוכנית מתיימרת לתת לעצמאים מענק בתקציב 
סוציאלי,  מענק  שיכלול  שקלים,  מיליארד  של 
מענק השתתפות בהוצאות קבועות, מענק עידוד 
תעסוקה ופטור מארנונה - אלא שבפועל סכומי 
המענק זעומים, והקריטריונים שבתזכיר מדמים 
רוב  אך  סיוע שתוקצב,  ניתן  לכאורה  מצב שבו 
העצמאים לא יהיו זכאים כלל לקבלו, על פיהם.

אלפי  מעשרות  גם  הסיוע  נשלל  להב,  לפי 
בהכנסותיהם  דרסטית  ירידה  שחוו  עצמאים 
"בעלי  האומיקרון.  משבר  שלפני  בחודשים 
התרבות,  האירועים,  ההפקות,  מענפי  עסקים 
הפנאי, התיירות והאירוח - שפעילותם הושבתה 
יהיו   - המגיפה  גל  התפשטות  בתקופת  למעשה 
מזערי,  למענק  המוצע,  המתווה  לפי  זכאים, 
שאין בו אלא לשלם חלק זעום בלבד מההפסדים 

שנגרמו להם".
"האם  ציין:  הלשכה  נשיא  כהן,  רועי  עו"ד 
לראות  כדי  מגדלת  זכוכית  צריך  האוצר  שר 
הקטנים,  והעסקים  העצמאים  המצוקה?  את 
שמחכים מאז 28 בפברואר לסיוע מיידי, נשכחו 

כרגיל. אין לתאר את האכזבה הקשה מהצהרתו 
הפיצוי,  מתווה  על  יום,  באותו  האוצר  שר  של 
זו   - אחרי  חודשיים   - כרגע  בידנו  שיש  כשמה 

שקלים  אלפי  כמה  של  להחזר  חלולה  תוכנית 
בלבד, ו־100 אלף בעלי עסקים שלא יהיו זכאים 

לפיצוי כלשהו".

בלשכת הארגונים העצמאיים והעסקים בישראל תוקפים את מתווה הפיצויים לנפגעי גל האומיקרון של שר האוצר אביגדור ליברמן: 
"משפיל ומבזה. 100 אלף בעלי עסק לא יהיו זכאים לפיצוי. יש הבדל תהומי בין הנוסח שהוצג על ידו לבין זה שיעלה לדיון בכנסת"

שר האוצר אביגדור ליברמן 

ביקורת חריפה על מתווה העצמאיים של שר האוצר: 



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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חברי  שבעה  כיום  המונה  ימינה,  סיעת 
 – ושניים  בקואליציה,  )חמישה  כנסת 
מפלגה  היא  באופוזיציה(,  וסילמן  שיקלי 

בפירוק, על סף כינוס נכסים.
כבר  נזרעו  ימינה  של  לפירוקה  הזרעים 
כחודש   ,08.06.21  - תשפ"א  בסיון  בכ"ח 
באותו  הנוכחית.  הממשלה  הקמת  לאחר 
יום אישרה מזכירות הליכוד פה אחד, את 
נתניהו  בנימין  המפלגה  יו"ר  של  הצעתו 
מועמדים  שלושה  של  שריון  לו  לאפשר 
ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. השריונים 
מהצד  פוטנציאלים  עריקים  לשכנע  נועדו 

הימני של הממשלה.
חברי  יודעים  חודשים,   11 בחלוף 
'ימינה' שבמוקדם או במאוחר, בנט יחתום 
חברי  המפלגה.  של  הפטירה  תעודת  על 
לכנסת  קדחתני  במרוץ  נמצאים  המפלגה 
הבאה. הליכוד היא המפלגה המועדפת על 
קלפים  שלושה  יש  כזכור,  לנתניהו  כולם. 

ביד.
בידיה  נמצא  המפלגה  לפירוק  המפתח 
של שרת הפנים איילת שקד. היא רואה את 
הסקרים. היא שומעת את הקולות בשטח. 

יותר מאלו  היא רואה את אחוזי התמיכה במפלגה, הנמוכים 
של אהוד אולמרט בערוב חייו הפוליטיים.

היא גם מבינה וסביר להניח שהבינה כבר מהרגע הראשון, 
אחרי  שנים  שמונה  פוליטי.  אקזיט  עשה  מפלגתה  שיו"ר 
הבית  על  השתלטו  הישראלית,  הפוליטיקה  את  שהיממו 
היהודי והזניקו את המפלגה ל-12 מנדטים, הסתיימו בחודש 

מאי 2021, עם כיבוש לשכת ראש הממשלה ע"י נפתלי בנט.
בשבועות  פוליטיקה.  לעשות  שלה  הזמן  זה  עכשיו 
האחרונים היא חשה את מה שחשו כל חברי המפלגה: בנט 
מימין.  הנוקבת  לביקורת  חשופים  המפלגה  חברי  את  הותיר 
בזמן שהיה עסוק בשיחות עם ביידן ופוטין, הוא שכח להרים 

טלפון לסילמן ושקד.
אל  הקדמית  בדלת  להיכנס  שקד  של  השנים  רב  חלומה 
אנשיו,  נתניהו,  של  עזה  בהתנגדות  כה  עד  נתקל  הליכוד, 
צפוף  להרגיש  רוצים  שלא  המפלגה  בכירי  וכל  משפחתו 
בעשירייה הראשונה. שקד מבינה שהדרך היחידה לקבל שריון 
בליכוד היא בדיוק מה שבנט ולפיד עשו ב-2013: ברית אחים. 
בשעתו, אילץ בנט את נתניהו לכונן ממשלה עם לפיד ובנט 
ולהותיר את המפלגות החרדיות באופוזיציה. כעת, שקד כוננה 
ואביר  אורבך  ניר  למפלגה  חבריה  עם  משולשת  אחים  ברית 
קארה. ביום שבו הטילה סילמן את הפצצה הפוליטית ופרשה 
לפגישה  וקארה  אורבך  את  לכנס  מיהרה  שקד  מהקואליציה, 
הנוכחים  המפלגה.  חברי  ושאר  בנט  נפתלי  ללא  משולשת 
ההוא  הדרמטי  היום  מהלכים.  תיאום  על  סיכמו  במפגש 
לראש  השלישייה  שהציבו  אולטימטומים  בשורת  הסתיים 

הממשלה. נכון לשבוע הנוכחי, האולטימטום עודנו בתוקף.
למפגש של שקד עם אורבך וקארה, יש משמעות מרחיקת 
לכת. היא מנעה פרישה של קארה יחד עם סילמן. קארה היה 
על סף סיכום עם הליכוד על פרישה משותפת עם סילמן. שקד 
הבינה היטב את תמונת המצב: פרישה של קארה עם סילמן 
להם  מאפשרת  הייתה  כפורש,  יוכרז  בטרם  לשקלי  וחבירה 
סיעה  והקמת  מ'ימינה'  שפרשו  כשלישיה  עצמם  על  להכריז 
ומערכת  ל-59  מתכווצת  הייתה  הקואליציה  בכנסת.  חדשה 
המקומות  שלושת  שריון  את  לדרך.  יוצאת  הייתה  הבחירות 
בליכוד היו מקבלים שיקלי, סילמן וקארה. שקד הייתה נאלצת 

להמשיך עם בנט להרפתקה פוליטית לוטה בערפל.

שקד הגתה תכנית חלופית. היא מעוניינת בשלישייה אחרת 
בהובלתה שתשתלב בליכוד. היא כביכול סייעה לבנט לעצור 
את הדימום ומנעה פרישות נוספות, אך בפועל שריינה לעצמה 

את האפשרות לקבל את מלוא שלושת המקומות בליכוד. 
אולם  שקד,  של  הטוב  ברצונה  כעת  תלוי  אמנם  נתניהו 
בידיו משככי הכאבים לטיפול בכאבי הבטן התכופים שתקפו 
הרפואית  בספרות  כידוע  הממשלה.  הקמת  בעת  שקד  את 
הפוליטית, שריון בעשירייה הראשונה במפלגת הליכוד, מרפא 

כל כאב בטן שנוצר על רקע תזוזות פוליטית לא רצוניות.
בימים  החדשה.  השלישייה  של  ההצהרות  אחרי  תעקבו 
האחרונים ניתן לראות סימנים מטרימים לחוסר שביעות הרצון 

שלהם.
ניר אורבך שאת השבוע האחרון העביר במחיצת מנחמים 
ע"ה  וחמותו  ע"ה  אמו  פטירת  על  הפוליטית  הקשת  מכל 
שנפטרו תוך יממה אחת, היה הברור מכולם. נתניהו, סמוטריץ' 
ולהשתתף  לנחמו  כדי  לביתו  להגיע  טרחו  הימין  בכירי  וכל 
עם  משותף  מכנה  יותר  הרבה  לו  שיש  יודע  הוא  גם  באבלו. 
בצלאל סמוטריץ, שמחה רוטמן ואופיר סופר, מאשר עם וליד 
כסגנית  שמכהנת  ח'טיב-יאסין  ואימאן  גנאיים,  מאזן  טאהא, 

יו"ר מועצת השורא של רע"ם.
כללי,  "באופן  למנחמים.  אורבך  אמר  אוזלת",  "הסבלנות 
קשה לי מאוד. בנט עובד כל היום אבל אני חוזר לכאן ופוגש 
ונמנע  תקציב  נעביר  שאנחנו  זה  על  מדבר  בנט  הציבור.  את 
להביא  צריך  מוצה.  הנושא  זה.  אחרי  אנחנו  די,  בחירות. 

הישגים ימניים לציבור".
לנקות  וביקשה  משרדה  לבכירי  השבוע  קראה  שקד, 
של  בסיומה  עושים  שולחן  ניקוי  הקרוב.  בחודש  שולחן 
ולא שלוש שנים לפני סיום כהונת הממשלה, אלא  הקדנציה 
האחרון  הוא  הכנסת  של  הקיץ  שמושב  למסקנה  הגעת  אם 
יקדימו  רע"מ  שחברי  הוא  הגדול  חששה  הנוכחית.  בכנסת 
נטישה של מנסור עבאס וחבריו את  את פרישתם לפרישתה. 
ימינה  פורשי  שלושת  בשריון  הצורך  את  תייתר  הקואליציה, 
בליכוד. בכך ייגוז חלומה להתקבל בליכוד כמי שקיצרה את 

ימיה של הממשלה הנוכחית.
לא  סילמן,  עם  יחד  פרישה  סף  על  היה  שכבר  קארה,  גם 
רמזים  מפזר  הוא  הנוכחית.  בקואליציה  להישאר  מתחייב 

דקים, אך לא שולל חבירה לליכוד.

ראיון  שבכל  העובדה  את  לכך  תוסיפו 
לא  שקד  האחרונים,  בשבועות  שמתקיים 
בבחירות  ימינה  במסגרת  לרוץ  מתחייבת 
בחול  שהעניק  בראיון  בנט,  גם  הבאות. 
האם  לשאלה  להשיב  סירב  לגל"צ  המועד 
יש בידו הבטחה מהשרה שקד שבכוונתה 
רשימה  באותה  איתו  יחד  להתמודד 
משהו  מלמל  בנט  הבאות.  בבחירות 
אלא  בבחירות  כעת  עוסק  שאינו  כך  על 
הייתה  התשובה  המדינה.  ענייני  בניהול 
ברורה ופשוטה להפליא - הן למראיין, הן 
התחייבות  אין  למאזינים:  והן  למרואיין 

כזאת. 
בנט, כפי שפורסם השבוע, התחנן בפני 
מהקואליציה,  תפרוש  שלא  הפנים  שרת 
ימינה  בראשות  תעמוד  היא  ובתמורה, 
בבחירות הבאות. ניסיון קודם להעמיד את 
שקד בראשות 'הימין החדש' באחד מסבבי 
כהצלחה  הוגדר  לא  ב-2019,  הבחירות 
שוות  כמה  היטב  יודעת  גם  היא  גדולה. 

כיום ההבטחות של בנט בשוק הפוליטי.
בהכרזה  תמכו  ימינה  שחברי  הסיבה  זו 
על שיקלי כפורש. הם ישמחו שגם עידית 
סילמן תזכה לסטטוס דומה. אין כאן מניעים אידיאולוגיים או 
עודף תקינות פוליטית ושמירה על מעמדה של הכנסת. יש כאן 
אופורטוניזם צרוף ומהלך פוליטי מחושב. הפרשתו של שיקלי 
וכאשר,  אם  סילמן,  של  הפרשתה  בליכוד.  שריונו  את  מנעה 
ביד. שקד  יש שלושה קלפים  לנתניהו  גם את שריונה.  תמנע 

רוצה את שלושתם – עבורה ועבור אורבך וקארה. 
עשויה  בחיים,  בנט  ממשלת  את  שמחזיקה  השלישיה 
חמישית,  בחירות  למערכת  ישראל  את  שתשלח  זאת  להיות 
פחות משנה מאז כינונה. על צווארם לא ינוח האיום שיוכרזו 
כפורשים מהמפלגה. הם יהיו הרוב. אם ירצו, יוכלו )יחד עם 
סילמן אם לא תוכרז עדיין כפורשת( לקחת גם את השם ימינה 
את  לתרום  ישמחו  וסילמן  שיקלי  כפורש.  בנט  על  ולהכריז 

קולם ולתמוך בהצעה. 
על משקל דבריו של ראש הממשלה נפתלי בנט ניתן לומר: 
הממשלה הזו תיפול רק אם שלושה מחברי מפלגתו של ראש 

הממשלה, יזוזו עשר מעלות ימינה.
האם תכניתה של שקד תצלח? בפוליטיקה הישראלית הדבר 
חוקה של  לחם  הן  הפתעות  צפוי.  הבלתי  הוא  היחיד שצפוי 
הרגע,  כותרות  דור.  שנות  כבר  בישראל  הפוליטית  המערכת 
ניתן להטיל ספק. הנה  תקפות אך ורק לאותו הרגע וגם בכך 
ישראל  מדינת   ,2012 למאי  ב-8  עשור,  לפני  בדיוק  תזכורת: 
לפיזור  והצע"ח  בחירות  למערכת  יציאה  עם  לישון  הלכה 
הכנסת שהייתה אמורה לעבור ברוב עצום וסיכום על הקדמת 
ישראל  מדינת  שנה.  אותה  של  בספטמבר  ל-4  הבחירות 
התעוררה לדרמה פוליטית שבה יו"ר האופוזיציה שאול מופז, 
שעמד בראשות קדימה, בחר להיכנס לממשלת אחדות לצידו 
ללא  הפכו  היום  למוחרת  הבוקר  עיתוני  כותרות  נתניהו.  של 

רלוונטיות.
תכניות  על  גם אחרים  תכניות, שוקדים  טווה  בזמן ששקד 
גם  הקלפים.  את  לטרוף  עשויה  רע"ם  של  פרישה  משלהם. 
המערכת  את  להטיל  יכולות  חדשה'  'תקווה  מכיוון  הפתעות 
מפורשי  כמה  להחזיר  ישמחו  בליכוד  לסחרור.  הפוליטית 
המפלגה – זאב אלקין, שאשא ביטון ובני בגין. נכון, הסיכויים 
בפוליטיקה  יותר.  עוד  גבוהים  הסיכונים  אבל  גבוהים.  לא 
פוליטיים  וחיבורים  ביותר,  מוזרים  דברים  ראינו  הישראלית 

מוזרים עוד יותר.

ינון פלח

החוט המשולש

המרוץ לשריון. קארה ושקלי )צילום: דוברות הכנסת( 



1700-556-700
הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

הערכה כוללת 2 מוצרים 
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
המכיל תמציות צמחים 

מובחרות המשפיעות על
חילוף החומרים בגוף

ועל תחושת הרעב.

xs.ttmisrael.com

ק"ג
פחות

בחודש!
עד-5

הפיתוח המוביל 
בארץ ובעולם

לירידה במשקל 
באופן מהיר וקל!

אקסטרה סמול

ברצינות!
את זה תשקלו
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על סדר היום
אבי גרינצייג

העצמאות  חגיגות  הדי  שוך  עם  הבא,  בשבוע 
הישראלית )גם בלי זיקוקים, לא בטוח שיש הרבה 
מה לחגוג כרגע(, תשוב הכנסת לפעילות ותפתח את 
הקואליציה  התפוררותה של  רקע  על  הקיץ,  מושב 
וקולות הולכים וגוברים משני צדדיה להביא לסוף 
למרץ  שלה  התפוגה  תאריך  הוקדם  כך,  גם  דרכה. 
ולגייס שישים  2023, כשהיא צפויה שלא להצליח 
שיש  פלא  לא  התקציב.  להעברת  אצבעות  ואחת 
לממש  יותר,  מוקדם  אקזיט  לעשות  שמחפש  מי 
הישגים ולחדד מחדש את האג'נדות לעיני בוחריו 

הפוטנציאליים.
תדרוכים  התפרסמו  כבר  השבוע  בתחילת 
הדדיים: מחד גורמים ברע"מ שטענו כי הממשלה 
שמסביר  מה  המסלול,  לסוף  הגיעה 
שהציב  הגבוה  הדרישות  רף  את 
לפני  הממשלה  לראשי  עבאס 
רע"מ  של  חברותה  הקפאת  הפשרת 
לירדנים  כניעה  כולל  בקואליציה, 
בימינה  מאידך,  הבית.  הר  בענייני 
יש כבר מי שמציב קו אדום ומצהיר 
לא  ודרישות  באיומים  שמדובר 
הגיוניות. וכמו שלמדנו במקרי עבר, 
כשכדור השלג מתחיל במסעו, קשה 

מאוד לבלום אותו.
נתונים  הקואליציה  חברי  מרבית 
להם  קשה  לסדן,  הפטיש  בין 
צייתני  כעדר  מצבם  עם  להשלים 
לדרישות הקיצוניות שיעלו שני צדדי 
הקואליציה – אורבך ושות' מול וליד 
טאהא וחבריו, אבל קשה להם הרבה 
יותר לדמיין את מצבם ביום שאחרי 
לא  סבירות  עם  הבאות,  הבחירות 
מבוטלת לחתימה בלשכת האבטלה 
את  למצוא  במיוחד  גבוה  וסיכוי 
האחוריים  בספסלים  בחזרה  עצמם 
קידום  על  נאבקים  האופוזיציה,  של 
בנאומים  ועסוקים  שוליים  חוקים 

משמימים.
במפלגות האמצע של הקואליציה 
– יש עתיד, ישראל ביתנו וגם העבודה 
– מנסים להוביל קו של הימנעות מעיסוק בנושאים 
ההחלטה  הקרוב.  הקיץ  במושב  ונפיצים  רגישים 
העקרונית היא לקדם בחקיקה בחודשים הבאים רק 
נושאים מוסכמים, כאלו שגם האופוזיציה תתקשה 
להתנגד להם, כמו פיצוי כלכלי לנפגעי הקורונה או 

חקיקה חברתית שוטפת.
אלא  ברירה  תהיה  לא  בהם  במקרים  במקביל, 
לקבל החלטה מורכבת, ייעשה הדבר רק בהחלטת 
שם  מקווים  כך  הכנסת.  במליאת  ולא  ממשלה 
מעט  להרפות  ואולי  הקרוב,  המושב  את  לצלוח 
המשותפת  הרשימה  של  ה'אנטי'  יצר  את  בינתיים 
בתקווה  סילמן,  עידית  ח"כ  של  התלהבותה  ואת 
ברשת  לזכות  או  הקואליציה  לחיק  אותה  להחזיר 

ביטחון חלקית מהח"כים הערבים.

שוקל את צעדיו

לגייס  במאמצים  ממשיכים  מנגד,  באופוזיציה, 
נוסף כדי לסגור עניין כבר בפתיחת המושב.  עריק 
בנוסף, עסוקים שם בחיזוק התנגדותה של הרשימה 
הלהבות  ובהגברת  הנוכחית  לממשלה  המשותפת 
כדי  עבאס,  ובין  ועודה  טיבי  בין  הערבי  ברחוב 
ביטחון  רשת  אספקת  של  אפשרות  כל  למנוע 
לממשלה. אלא שלעת עתה לא נראים באופק שיקלי 
נעולים  הנותרים  ימינה  חברי  נוספים,  סילמן  או 
שומרת  שעדיין  שקד,  איילת  של  בחיקה  חזק  חזק 
אחרות  ובמפלגות  משמר,  מכל  הקואליציה  על 
אין מי שמנהל מו"מ רציני דיו )אם כי יש לא מעט 
שעשויים להפתיע בהינתן והספינה תתחיל לטבוע(.
הנוכחית  בכנסת  והיחיד  יותר  הותיק  הפורש 
על  לשמור  כדי  ביודעין  מפתות  הצעות  על  שויתר 
האג'נדה שהבטיחה מפלגת 'ימינה' לבוחריה, ח"כ 
על  המשפטי  בקרב  נואש  אמר  לא  שיקלי,  עמיחי 
הכרזתו כפורש, גם אחרי שועדת הכנסת הכריעה – 
מעין  "באופן  מלהתנהל  מאוד  ורחוק  צורם  באופן 

שיפוטי", כפי שדורש החוק.
שיקלי  אומר  במחוזי",  לערעור  בדרכנו  "אנחנו 
רק  נעשה  לא  "הערעור  עיתונות',  'קו  עם  בשיחה 
עבורי אלא מתוך ראייה רחבה שיש פה בעצם מאבק 
היא  שלי  והגישה  הכנסת,  חברי  של  מעמדם  על 
בפוליטיקה  מגמות  תחזק   - כפורש  עלי  שההכרזה 
של  במפלגות  ויס-מנים  מריונטות  של  הישראלית 
איש אחד, במקום לקדם אנשים בעלי שיעור קומה 
לרעיון  היא  המחויבות  בה  במסגרת  שמתמודדים 

ולדרך ולא איזו מחויבות פרסונלית ריקה מתוכן".
או  הדיון  נושא  היית  שאתה  חושב  אתה  בכנות, 
ולהפחיד  לאחרים  לאותת  בהול  צורך  פה  שהיה 

פורשים נוספים?
פורשים  להרתיע  הייתה  הכוונה  שכל  "ברור 
נגד  מלהצביע  סילמן  עידית  את  ולהרתיע  נוספים, 
עמדת הקואליציה. אבל לדעתי יצא שכרם בהפסדם, 
הבומרנג הציבורי שהם חווים בעקבות ההחלטה הזו 
זוכר  לא  אני  תקדים.  חסר  הוא  וההתנהלות שלהם 
כזה דבר בתקופה שאני מונח בפוליטיקה. הם אולי 

רשמו הישג טקטי, אבל נחלו תבוסה אסטרטגית".
שיקלי  המשפטי,  ולמסלול  לערעור  במקביל 

בוחן גם את האפשרות 
חדשה,  מפלגה  של 
נולדה  שלא  אפשרות 

בשבוע האחרון...
שלאור  "כמובן 
ת  ו י ו ח ת פ ת ה ה
והאפשרות  האחרונות 
להתמודד  אוכל  שלא 
קיימת  במסגרת 
לאופציה  ההסתברות 
מציין  עולה",  הזו 
שיש  "הגם  שיקלי, 
הייתה  שהיא  לציין 
השולחן  על  מונחת 
מצוינת  כאופציה 
לנושא  ללא שום קשר 
ועסקתי  הפורש  הח"כ 
תשתיתית  מבחינה  בו 

בלי שום קשר, משום שאני חושב שזה עשוי לענות 
על צרכי המחנה הלאומי, מתוך ניתוח אסטרטגי של 

הסיטואציה ותמונת המצב הפוליטית".
סביר להניח שהחלטה כזו על הקמת מפלגת ימין 
עם  בתיאום  תיערך  תתקבל,  וכאשר  אם  ליברלית, 
בחינת שטח מדוקדקת,  ולאחר  הימין  ראשי מחנה 
נוספים  בכירים  יצטרפו  כזו  שלמפלגה  גם  סביר 
עתה  לעת  מעדיף  שיקלי  הישראלית,  בציבוריות 
להימנע מאזכור שמות ספציפיים. מסיבות מובנות. 
וכאשר  אם  בימינה,  אחרים  שחברים  גם  ייתכן 
אנחנו  חדש.  חם  בית  אצלו  יחפשו  ממנה,  יימלטו 

תוהים לגבי הקשר עם החברים הנותרים.
לפרסם  בלי  אורבך,  בניחום אבלים אצל  "הייתי 
"אבל  שיקלי,  מספר  רעש..."  מזה  ולעשות  תמונה 
אין ממש קשר עם שאר החברים שנותרו במפלגה. 
ונפתלי  איילת  את  רואה  אני  ההנהגה,  מבחינת 
דבר  וזה  שלי,  הפוליטי  החיסול  לניסיון  כאחראים 
שאין ממנו דרך חזרה ואין עליו כפרה ומחילה, זה 
מאוד קטנוני, וכפי שאמרתי אני בטוח שהם מבינים 

את גודל הטעות".
נאום  נשאת  הכנסת  בועדת  הדיון  בסוף  לסיום, 
אותו  כתבת  מתי  מכונן'.  כ'נאום  הגדירו  שרבים 

וכמה נוסף תוך כדי דיון?
שלי  הנאומים  את  לכתוב  משתדל  אני  "ככלל, 
בסמוך למועדם, כדי שזה ישקף את מה שאני חש 
ומרגיש בו בזמן. הקדשתי הרבה מחשבה למה צריך 
לומר, אבל כתבתי את הנאום באותו בוקר והוספתי 
התכתבות  אותה  כמו  דברים,  כמה  היום  לאורך 
עם יותם זמרי )התכתבות עם העיתונאי יותם זמרי 
שהופרה,  בנט  של  נוספת  התחייבות  שחשפה 
מהיממה שלפני הבחירות, להיצמד לממשלת ימין 
בלבד. א.ג.(, וכמובן, היה לי חשוב לפתוח ולסיים 

בדברי תורה".

קצר בתקשורת
אין חולק על כך שיש מה לשפר בתחום הסלולרי 
הכשר. לא מעט טענות, מוצדקות, הצטברו לאורך 
לענייני  הרבנים  ועדת  של  התנהלותה  נגד  השנים 

זיקוקים וברקים

ח"כ שיקלי: "הכוונה 
הייתה להרתיע פורשים 
נוספים, ולהרתיע את עידית 
סילמן מלהצביע נגד עמדת 
הקואליציה. אבל לדעתי יצא 
שכרם בהפסדם, הם אולי רשמו 
הישג טקטי, אבל נחלו תבוסה 
אסטרטגית... מבחינת ההנהגה, 
אני רואה את איילת ונפתלי 
כאחראים לניסיון החיסול 
הפוליטי שלי, וזה דבר שאין 
ממנו דרך חזרה ואין עליו כפרה 
ומחילה, זה מאוד קטנוני, וכפי 
שאמרתי אני בטוח שהם מבינים 
את גודל הטעות"

סוגר חשבון 
עם נפתלי 
ואיילת, ח"כ 
עמיחי שיקלי
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זיקוקים וברקים

מידע  קווי  של  בחסימתם  אותה  האשימו  תקשורת, 
שונים ללא הצדקה, נטען גם כי מחיריהן של תוכניות 
טענות  והיו  מהנדרש  בהרבה  גבוהים  היו  כשרות 
תקשורת  שר  נוספות.  ובעיות  סדרים  אי  על  נוספות 
הזה,  המוקשים  לשדה  פקוחות  בעיניים  נכנס  שהיה 
בצורה  ומתנהל  החרדי  במגזר  גורמים  עם  מתייעץ 

נכונה, היה יכול לרשום על שמו חתיכת הישג.
אבל ההתנהלות של השר הנדל, ששיאה בהכרזתו 
השבוע כי החל מתחילת חודש אוגוסט הקרוב תיכנס 
יכולת  תהיה  ולפיה  הכריז,  עליה  הרפורמה  לתוקף 
חוסר  על  מעידה  הכשרות,  מהקומות  חופשית  ניוד 
עם  התינוק  שפיכת  על  וניתוק,  בורות  על  הבנה, 
לא  ומסודרת.  ראויה  מטה  עבודת  העדר  ועל  המים 
כפי  החרדי,  הציבור  את  תשנה  לא  שהרפורמה  רק 
שהנדל אולי מייחל, היא עוד תעניק יותר כוח ועוצמה 
לידיהם של גורמי קיצון, שיוכלו להצדיק כעת הצבה 

של דרישות מחמירות יותר.
הסלולר  חברות  הקצו  כה,  עד  סדר:  רגע  נעשה 
מוגבלים  השירותים  היו  בהן  כשרות,  קומות 
מלכתחילה ומותאמים למגזר החרדי. איש לא נדרש 
מי  כל  אבל  הכשרה,  בקומה  מספר  בדווקא  לרכוש 
שרכש מספר כזה – ידע כי הוא מוגן וידע גם כי כל 
על  מקפיד  שהוא  יודע  שלו  המספר  את  שמכיר  מי 
מוגנות. זה היה התיוג האולטימטיבי של המיינסטרים 

החרדי, קידומת כשרה בסלולר.
שוויון  מהחברות  לדרוש  מקום  היה  זו,  במסגרת 
המוצעות  לתוכניות  הכשרות  הקומות  של  בתמחור 
לציבור הכללי, היה גם מקום לדרוש את ביטולה של 
חיוג  ומונעת  החסימות  על  שמפקחת  הרבנים  ועדת 
מהקומות הכשרות לרשימת יעדים שנבחרה על ידה, 
גורם  הצבת  או  אחרת,  ועדה  של  הקמה  ובמקומה 
מקצועי שיקבל החלטות על חסימת קווים בעייתיים 
הוא  מקום,  לו  היה  שלא  היחיד  הדבר  הצורך.  לפי 
התיוג  ביטול  של  חילונית  וכפייה  פסולה  התערבות 
הפנים מגזרי הזה, וזה בדיוק מה שהנדל בחר לעשות.

את  לחלוטין  הנדל  עיקר  צדדי,  לכאורה  בצעד 
הוראתו  באמצעות  הכשרות.  הקומות  של  משמעותן 
אחרת  חברה  לכל  כשרים  מספרים  של  ניוד  לאפשר 
באופן חופשי. כך נוצר מצב בו מספר כשר לא יצביע 
את  יאבד  הוא  וממילא  כשר,  מסלול  על  בהכרח 
וגם  מיותרת,  והתערבות  גסה  כפייה  זו  הרלוונטיות. 
בעיניים חילוניות מדובר בפגיעה בשוק החופשי, שכן 
שירות  לקבל  שמעוניינים  לקוחות  והותר  די  יש  אם 
למה  כזה,  שירות  מציעות  הסלולר  וחברות  מסוים 

למנוע זאת מהם בכוח? מי ביקש מהשר להתערב?
בכמה  מלחמה  להשיב  מתכננים  החרדי  בציבור 
להחמיר  דרישה  נמצא  יותר  הקיצוני  בצד  מסלולים: 
רק  ולהשתמש  הסלולר,  מכשירי  על  ההגבלות  את 
מתון  היותר  בצד  אופציות,  וחסרי  ישנים  במכשירים 
לעתור  שמתכוון  ליעקב'  'אמת  ארגון  את  נמצא 
מרובה  בהצלחה  שעשה  )כפי  הרפורמה  נגד  לבג"ץ 
לילדים(  היום  מעונות  בסבסוד  לקצץ  הכוונה  נגד 
שמשוכנעים  מי  יש  שם  הפוליטית,  הנציגות  ואת 
שהממשלה תתפרק עוד לפני החלת הרפורמה בעוד 
שלושה חודשים, והכל ישוב על מקומו בשלום, ויש 
מי שכבר יוזמים הצעת חוק נגדית תחת הכותרת 'הגנת 
החירות בטלפונים', ביוזמתו של יו"ר ש"ס אריה דרעי 
ובביצועו של משפטן המפלגה, ח"כ משה ארבל. על 
של  לידיהם  שיחק  הנדל  כולם:  מסכימים  אחד  דבר 
הקיצוניים, וכעת, גם שר שיהיה מעוניין לבצע באמת 
האדמה  בתפוח  להתעסק  יתקשה  חיובית,  רפורמה 

הלוהט הזה.

מתן בסתר
שבנט  מישהו  ב'ימינה',  בטוח  אחד  גורם  יש  אם 
שבשום  ולדעת  עצומות  בעיניים  עליו  לסמוך  יכול 
מצב הוא לא יתקע לו סכין בגב, הרי זה שר הדתות 
מתן כהנא. גם ימינולוגים מומחים הופתעו בחודשים 
האחרונים לגלות את עוצמת הקשר, ולכל ברור כי ציר 
בנט-כהנא גובר אפילו על ציר בנט-שקד, מה גם שאין 
מי שלא נחשף לסוד הגלוי ביותר במערכת הפוליטית 
– המגעים שמנהלת שרת הפנים עם נציגי הליכוד כבר 
זמן מה, בין אם הם נעשים לצורכי מיקוח פנים ובין 

אם מתוך הבנה שימיה של הקואליציה ספורים.
הקשר התקדימי הזה מתבטא גם במטלות הפחות 
לסגור  עצמו  על  לוקח  כשכהנא  נוחות,  או  נעימות 
גם  לזה  יש  וכמובן,  הממשלה,  ראש  עבור  פינות 
כיום  שנחשב  השר,  של  הפוליטית  בעוצמתו  ביטוי 
לאיש האמון הקרוב ביותר לראש הממשלה במערכת 

הפוליטית.
לקראת  פינות  בסגירת  כהנא  עסוק  אלו  בימים 
אירועי ל"ג בעומר במירון. בניגוד לקולגה יועז הנדל, 
שכהנא  דתית  נגיעה  עם  אחרות  לרפורמות  ובניגוד 
מתואם  כהנא  מירון  שבנושא  הרי  הוביל,  עצמו 
לפרטי פרטים עם הנציגות החרדית. הוא השר היחיד 
בממשלה הנוכחית ששומר בימים אלו על ערוץ של 
הנציגות  עם  סדירה  ואינטראקציה  רשמיות  פגישות 

החרדית, כך למשל ח"כ מאיר פרוש שנפגש 
בנושא,  שנייה  לפגישה  שעבר  בשבוע  עמו 
את  להסתיר  יותר  שמתאמצים  אחרים  וכך 
כוס  על  שכשיושבים  לציין  מיותר  הלו"ז... 
קפה ומפת מירון, עולים גם נושאים נוספים 
לספקולציות  נאה  כר  ומהווים  לשיחה 

פוליטיות.
ונותר  היה  המרכזי  האתגר  אבל 
ובפני  ויועציו  השר  בפני  מירון. 
עמו,  שמתואמים  החרדים  הנציגים 
שימור  מחד,  כפולה:  מטרה  ניצבת 
כמה  עד  במתכונתה  רשב"י  הילולת 
ההדלקה  מסורת  מבחינת  שאפשר, 
ומאידך,  ההמונית,  וההשתתפות 
כמובן, הפקת לקחים שתמנע אפילו 
שמכיר  מי  נפש.  פיקוח  של  צלו  צל 
את מירון ואת ההליכה הנדרשת בין 
גם  האתגר,  גודל  את  מבין  הטיפות, 
לו היה מדובר בשר מכהן בממשלת 

ימין-חרדים.
מקדם  כהנא  לרדאר,  מתחת 
שהנציגות  נוסף  מהלך  אלו  בימים 
בחריפות,  לו  תתנגד  לא  החרדית 
שר  צפוי  השבוע  המעטה.  בלשון 
עיר,  רבני  תקנות  על  לחתום  הדתות 
בעבר,  בהרחבה  כאן  הובאו  שכבר 
במיוחד  משמעותיים  סעיפים  כולל 
ערים  רבני  של  כהונתם  קציבת  על 
עיר  רב  בחירת  והגבלת  מכהנים 
יידרש  בסיומה  תחומה,  לקדנציה 

לעמוד שוב לבחירה.
במפלגות  שגם  בעדינות  נגיד 
הרעיון  את  מחבבים  החרדיות 
ימין- שממשלת  הנמנע  מן  ולא 

תסכל  אם  גם  עתידית,  חרדים 
שביצעה  מהרפורמות  חלק  רטרו-אקטיבית 
ומדינה,  דת  בענייני  הנוכחית  הממשלה 
המאפשרות  התקנות  את  כנן  על  תותיר 
משחק פוליטי מחודש אחת לתקופה בשורה 
ארוכה של משרות רב עיר, וגם מחייבות את 
ולפעול, אם  הנבחרים להשקיע  רבני הערים 

ברצונם לשמור על מקום עבודתם.

פגישות חסרות תועלת והתנהלות מזיקה, שר התקשורת בפגישה עם נציגי המגזר החרדי

ההתנהלות של השר הנדל, 
ששיאה בהכרזתו השבוע 

כי החל מתחילת חודש 
אוגוסט הקרוב תיכנס לתוקף 
הרפורמה עליה הכריז, ולפיה 

תהיה יכולת ניוד חופשית 
מהקומות הכשרות, מעידה על 

חוסר הבנה, על בורות וניתוק, 
על שפיכת התינוק עם המים 

ועל העדר עבודת מטה ראויה 
ומסודרת. לא רק שהרפורמה 
לא תשנה את הציבור החרדי, 

כפי שהנדל אולי מייחל, היא 
עוד תעניק יותר כוח ועוצמה 

לידיהם של גורמי קיצון, 
שיוכלו להצדיק כעת הצבה של 

דרישות מחמירות יותר
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

                  

אל  תבואו  "כי  נאמר:  העומר  בקרבן 
את  וקצרתם  לכם  נותן  אני  אשר  הארץ 
קצירה והבאתם את עומר ראשית קצירכם 
נדרש:  ובמדרש  כג,י(  )ויקרא  הכהן"  אל 
"הדא הוא דכתיב בקהלת )א,ג(: מה יתרון לאדם 

בכל עמלו שיעמול תחת השמש" ) מדרש רבה(. 
שואל הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל: מדוע 
אל  המתייחס   – 'קצירה'  בלשון  פתח  הפסוק 
האיש  אל  המתייחס  ב'קצירכם'  וסיים  השעורים, 
שעושה את הפעולה. אם מדבר הכתוב על הקציר 
היה צריך לומר: "והבאתם את עומר ראשית הקציר 
בין פסוק  יש להבין, מהו הקשר  עוד  אל הכהן"? 
זה לדבריו של שלמה המלך "מה יתרון לאדם בכל 

עמלו שיעמול תחת השמש"?
מתבואתו  לאדם  לו  אין  כי  ללמדנו,  שבא  אלא 
ומפריש  שנותן  מה  רק  לביתו,  ומכניס  קוצר  אשר 
לקט  לכהן,  והמעשרות  התרומות  באמצעות  לה'. 
נעשית התבואה  לעני, קרבן העומר,  ופאה  שכחה 
בבחינת 'קצירכם'. וכדרשת הגמרא )פסחים כג,א(: 
"קצירכם – שלכם יהא!".  כי מה שיש לו לאדם 
אינו שייך לו, אלא רק מה שנותן ומפריש לצדקה 
זהו שלו. וכך אמר יעקב אבינו: "וכל אשר תתן לי 
עשר אעשרנו לך", היינו, רק מה ש'עשר אעשרנו 
לך' – מה שאני נותן למעשר, זהו מה שנותן לי ה' 

יתברך, כי זה ישאר קניני לעולמי עולמים.
כבר השיב מונבז המלך כששאלו אותו קרוביו: 
'מפני מה אתה מבזבז אוצרות אבותיך'? – השיב 
להם: 'אבותי גנזו למטה ואני גונז למעלה במקום 

שאין היד שולטת, שנאמר: ולך תהיה צדקה'.
זה מה שדרשו חז"ל, שכל מה שהאדם עמל תחת 

ביד  נשאר  שלא  שלו.  ואינו  הבל  הכל   – השמש 
האדם, אלא אך ורק מה שגונז למעלה מן השמש 
אבל  יתרון,  אין  השמש'  'תחת  המלך.  כמונבז 
למעלה מן השמש יש יתרון, ולכן הסמיך המדרש 

פסוק זה לפרשת העומר.
שנאמר  מה  על  שואל  זי"ע  משה  הבאר 
בפרשתנו: "ובקוצרכם את קציר ארצכם לא תכלה 
לעני  תלקט  לא  קצירך  ולקט  בקצרך,  שדך  פאת 
מדוע  כ"ב(.  כ"ג,  )ויקרא  אותם..."  תעזוב  ולגר 
על  הקוצר  בעלות  את  זה  בפסוק  מדגישה  התורה 
לשון:  כייתור  לכאורה  הנראות  הדגשות  שדהו, 
ו"קצירך",  "פאת שדך", ואח"כ "בקוצרך", ושוב 
וכי לא היה יותר פשוט שייכתב: "לא תכלה פאת 

השדה לקצור, ולקט הקציר לא תלקט"?
חז"ל:  שדרשו  הדרשה  את  שם  מביא  רש"י 
לך  ואין  ילקטו,  והם  לפניהם  "הנח   – "תעזוב" 
מהתורה  איסור  יש  כלומר  מהם"!  לאחד  לסייע 
לבעל השדה לעזור לעניים בסיוע בקצירת התבואה 

המיועדת בעבורם.
יש אם כן להתבונן איזה חיסרון מצאה התורה 
אומרת  הייתה  הדעת  לקצור?  לעני  שמסייע  במה 
מושלם,  חסד  העושה  שדה  בעל  כאן  יש  להיפך, 
הוא יורד אל השדה, וניגש בכבודו ובעצמו לקצור 
'יחד' עם העני את התבואה נשבח אותו על כך. הרי 
נאמר בתורה: "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת 
מאתנו  דורשת  התורה  עמו",  תעזוב  עזוב  משאו 
עליו  אוסרת  התורה  וכאן  במשאו,  ליהודי  לעזור 

לסייעו, מה פשר הדבר?
יתרה מזאת, וכי מה רע היה אם בעל השדה היה 
התהליך,  כל  את  עמה  ועושה  התבואה  את  קוצר 

וכשיגיעו העניים, יקבלו בפתח השדה ארגז תבואה 
ענין  איזה  יש  וכי  לשימוש.  מוכנה  וארוזה  נקיה 

מיוחד שהעני יעמול בקצירה?
זצוק"ל,  באקשט  לייב  אריה  רבי  הגאון  השיב 
ירדה התורה  בצדה.  ומוסר השכל  נפלאה  תשובה 
לסוף דעתו של אדם - טבעו שגם כאשר הוא עושה 
מעשה חסד מחמת הציווי של הקב"ה, הוא מצפה 
שהניח  אחר  כי  ויתכן  נדיבותו.  עבור  'להכרה' 
"לקט, שכחה ופאה"  בשביל העניים, התעורר בו 
מנת  על  המתנות,  בלקיטת  לעני  "לעזור"  הצורך 
"שידע  כדי  למקבל,  הנותן  בין  'היכרות'  לעשות 
מי בעל הבית פה". לכן ציוותה תורה: "לעני ולגר 
לבדם, שירגישו  ללקטם  להם  הנח  אותם".  תעזוב 
שהיבול שלהם, והשפע בא להם ישר מהבורא ית' 

ולא באמצעות 'יד שניה'... 
התורה  הדגישה  מדוע  מובן  הדברים  לאור 
כדי  קוצרך",  בפסוק כמה פעמים: "שדך, קצירך, 
ללמד את בעל השדה את החלוקה בשדה, מה שייך 

לו ומה אינו שלו.
ששימש  אברבנאל  יצחק  דון  רבינו  על  מסופר 
כשר האוצר בממשלת ספרד, שהצליח מאד בעסקיו 
והתעשר. הדבר עורר את קנאת שאר השרים והם 
הלכו והוציאו את דיבתו רעה אל המלך. בין השאר 
סיפרו כי יודעים הם נכונה שאת כל עושרו עשה על 
חשבון קופת אוצר בית המלוכה.  לאחר שהשרים 
לא הרפו מן הדרישה לחקור את הענין, לא נותרה 
רכושו  בדבר  לחקירה  להזמינו  אלא  ברירה  למלך 

הרב. 
כאשר התייצב דון יצחק אברבנאל לפני המלך, 
השווי  על  הון"  "הצהרת  לו  שיתן  המלך  ביקשו 

המדויק של כל רכושו תוך חודשיים. תוך יום שב 
אליו אברבנאל עם דו"ח שהצביע רק על כעשירית 

משווים האמיתי של נכסיו כרכושו.
על  מצביע  שהוא  תוך  מאד,  עליו  כעס  המלך 
לא  שהם  לו,  ששייכים  שידועים  נכסים  עשרות 
מופיעים בדו"ח, עד שציווה בעקבות כך להחרים 
את כל רכושו. משהובא כל הרכוש אל בית המלך 
כאן  נחושה.  במצח  שיקר  השר  כי  בעליל  הוכח 
לא יכול המלך לסלוח לו והשליכו לכלא על מנת 

להעמידו לדין. 
להביא  המלך  ציווה  המשפט  יום  כשהתקרב 
בדבר  לשקר  העז  כיצד  ושאלו:  לפניו  השר  את 

שהמציאות היא כה ברורה? 
ניצל השר את ההזדמנות שניתנה לו להבהיר את 
דבריו ואמר: כל מה שאמרתי הוא האמת לאמיתה. 
וכך הוא פשרם של דברים: רגיל אני לרשום בפנקס 
לצדקה.  מפריש  שאני  הכסף  סכומי  את  מיוחד 
נקבתי  רכושי?  של  ערכו  מהו  נשאלתי  כאשר 
רכושי  זהו  שכן  הצדקה,  בפנקס  הרשום  בסכום 
אדם  לשום  ואין  שמים,  באוצרות  הגנוז  האמיתי 
אפשרות לקחת את זה ממני. שאר רכושי, המשיך 
אברבנאל ואמר: אינו רכושי האמיתי, הואיל ואין 
אדוני  היא,  והראיה  בידי.  לכך שישאר  ערובה  כל 
המלך יודע היטב מה אירע לרכושי המדומה שבין 
וניטל ממני. מיד ציווה המלך להביא  רגע הוחרם 
שראה  אחרי  השר.  של  הצדקה  פנקס  את  לפניו 
אל  והשיבו  רכושו  את  לו  החזיר  נכונים,  שדבריו 

כנו.
שניתן  מה   – הכהן"  "אל  שלנו?  הקציר  מהו 

לכהן ולעני.





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

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ֲהרֹן  "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַהּֽכֲֹהִנים ְּבֵני ַאֽ
יו"  ְּבַעָּמֽ ִיַּטָּמא  ֹֽלא  ְלֶנֶפׁש  ֲאֵלֶהם  ַמְרָּת  ְוָאֽ

)ויקרא כא, א(.
יתירה  בזהירות  מוזהרים  הכהנים 
ולכן  שהתקדשו,  קדושתם  עבור  נוספות  במצוות 

נאסרו אף להיטמא למתים.
כופל  לכאורה  בפרשה  הראשון  הפסוק  אמנם 
ַמְרָּת ֲאֵלֶהם",  ֲהרֹן.. ְוָאֽ עצמו, "ֱאמֹר ֶאל ַהּֽכֲֹהִנים ְּבֵני ַאֽ
ֲהרֹן  לכאורה היה די לומר "ֱאמֹר ֶאל ַהּֽכֲֹהִנים ְּבֵני ַאֽ
יו" ומדוע אם כן כפלה התורה  ְלֶנֶפׁש ֹֽלא ִיַּטָּמא ְּבַעָּמֽ

לשון אמירה?
דברי  את  ומביא  בקושיה  מרגיש  הקדוש  רש"י 
רבותינו )יבמות קיד ע"א( "אמור ואמרת- להזהיר 
הגדולים  שהכהנים  היינו  הקטנים",  על  גדולים 
יטמאו  שלא  הקטנים  ילדיהם  על  להיזהר  מצווים 
לגדולים,  "אמור"-  הפסוק  ביאור  וזהו  למתים, 
למדו  ומכאן  הקטנים,  את  שיזהירו  "ואמרת"- 
חז"ל לשאר מצוות התורה שיש חיוב על הגדולים 
מצוות  את  לשמור  הקטנים  את  ולחנך  להדריך 

התורה ולא לעבור על אזהרות ואיסורי התורה. 
רבי יצחק הוטנר זצ"ל, היה גאון עולם וחריף, חי 
ולמד יחד עם אחד מגדולי בעלי המוסר של הדור 
הקודם, הגאון ר' שלמה וולבה זצ"ל. בשכונת הר 
נוף שבירושלים הוקמה ישיבתו בה לומדים תלמידי 
רבי  יצחק".  "זרע  בשם  ונקראת  מופלגים  חכמים 
יצחק הוטנר זצ"ל סבר שקטן פטור מכל המצוות 
ואסור לחייבו, והיה עומד בתוקף בסברתו שחינוך 

זה לא חיוב. 
התורה  מתלמודי  לאחד  הרב  הגיע  אחת  פעם 
תורה  בתלמוד  הילדים  אם  המלמדים  את  ושאל 
וחיוך:  בשמחה  השיבו  הרמי"ם  מתפללים, 
"וודאי שהם מתפללים, אנו מחייבים אותם לבוא 
השיב  הרב  זאת  כששמע  יום",  בכל  ולהתפלל 
לרמי"ם שיש בכך איסור גמור ומוחלט לחייב את 
ולא  חיוב,  לא  זה  שחינוך  כיון  להתפלל,  הנערים 
את  שמחייבים  בתפילה  ותועלת  טובה  שום  תצא 
הקטן להתפלל, כיון שעושה זאת מתוך אימה ופחד 

ולא בחשק ושמחה.

הרב המשיל להם זאת במשל מן החיים ואמר: 
"וכי יעלה על הדעת לצעוק ולאיים על אדם ולומר 
זה  המלך?",  מאת  לבקש  הולך  אינך  "מדוע  לו 
להרגיש  צריך  הקטן  זכות,  זו  התפילה  שייך,  לא 
שזוכה  מתנה  ותחושת  והתרגשות,  השתוקקות 
בכך  אין  חיוב  מתוך  זאת  עושה  ואם  להתפלל, 
חלילה  לגרום  עלול  זה  דבר  ואדרבה  תועלת, 

להיפך, ולהשניא על הילד את נושא התפילה.
זצ"ל  הוטנר  יצחק  רבי  על  מסופר  זה  בעניין 
בעצמו שלמד בישיבת בנו של הסבא מקלם, ראש 
הישיבה לא היה מסביר לו פנים ולא מרבה לדבר 
עמו, והדבר הקשה מאוד על רבי יצחק הצעיר, אך 
למרות הקושי הוא השקיע את ראשו ורובו בתורה 

הקדושה והמשיך בלימודו. 
לאחד  הישיבה  ראש  קרא  הכיפורים  יום  בערב 
התלמיד  של  אמו  שם  מה  ושאלו  הישיבה  מרבני 
לשם  ושאלו  יצחק  לרבי  ניגש  הרב  הוטנר,  יצחק 
הרב  "כנראה  בליבו:  ואמר  יצחק  רבי  שמח  אמו, 
רוצה להתפלל עלי ביוה"כ, איזה יופי", ניגש רבי 
כדי  הישיבה  ראש  של  לחדרו  הרב  עם  יחד  יצחק 
לו את שם אמו, אך כשראהו ראש הישיבה  לומר 
מה  לו  אין  לאחוריו.  שיחזור  לו  וסימן  בידו  נפנף 
לעשות כאן, הוא עדיין לא הגיע למדרגה הראויה 

ולא תיקן מספיק את עצמו. 
גרם  זה  שדבר  הוטנר  יצחק  רבי  סיפר  לימים 
במדרגות  ועוד  עוד  ולעלות  עצמו  על  לעבוד  לו 
בכל  בתורה  ולעמול  לשקוד  והיראה,  הקדושה 
הכח והעמל, ולהביאו להיכן שהגיע, אך סיים הרב 
ואמר שהסכים יחד עם רבי שלמה וולבה שבימינו 
אסור לנהוג בדרך זאת, כיון שדבר זה עלול לשבור 
לחנך  חובה  בימינו  אלא  הבחור,  את  ולמוטט 

ולהדריך רק בדרך אהבה וחיבה, 

***
בחינוך  והעיקרים  החשובים  מהמרכיבים  אחד 
בציווי  זאת  ורמזו  האישית,  הדוגמא  הוא  הילדים 
חז"ל "להזהיר גדולים על קטנים", להזהיר מלשון 
אם  ג(,  יב,  )דניאל  ָהָרִקיַע  ְּכזַֹהר  ַיְזִהרּו  וזוהר,  אור 

יושפעו  בניו  ודרכיו  במידותיו  ומאיר  זוהר  האבא 
את  רואים  כשהבנים  הטובה,  בדרך  ללכת  מכך 
והתלהבות,  בשמחה  המצוות  את  מקיים  אביהם 
מפספס  ולא  תורה  ללמוד  נפש  במסירות  הולך 
תפילה במניין בשום אופן, זה נחקק במוחם וליבם 
והמצוות  התורה  מעלת  את  להבין  להם  וגורם 
וחושקים ורוצים להידמות לאביהם וללכת בדרכיו.
על  דורשים  ע"א(  )פו  יומא  במסכת  רבותינו 
ה(,  ו,  )דברים  אלוקיך  ה'  ֵאת  ְוָאַהְבָּת  הפסוק 
אוהבים  כיצד  ידך.  על  מתאהב  שמים  שם  שיהיה 
וירימם  ידיו  את  שינשק  אדם  יש  יתברך?  ה'  את 
ה',  את  אוהב  הוא  שבזה  בחושבו  השמים  כלפי 
זו כוונת התורה  אך רבותינו מלמדים אותנו שאין 
פירושו  ה'  אהבת  אלא  ה',  את  לאהוב  בציווי 
שונה  שבכתב(,  בתורה  )לומד  קורא  "שיהיה 
)לומד בתורה שבעל פה, משניות וגמרא(, ומשמש 
הבריות  עם  בנחת  ומתנו  ומשאו  חכמים,  תלמידי 
נקרא  הוא  טובות(",  ומידות  ארץ  בדרך  )מתנהג 
בעולם,  יתברך  שמו  את  להאהיב  וגורם  ה'  אוהב 
שלמדו  אביו  אשרי  עליו?  אומרות  הבריות  ומה 
לבריות  להם  אוי  תורה.  שלמדו  רבו  אשרי  תורה, 
- ראו כמה  שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה 
הכתוב  עליו  מעשיו,  מתוקנים  כמה  דרכיו,  נאים 
ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה  אומר )ישעיה מט, ג( 

ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר. 
ס"ב(  )פ"א  שלמה  אבן  בספרו  כותב  הגר"א 
שעיקר חיות ועבודת האדם להתחזק תמיד בשבירת 
המידות, ואם לאו למה לו חיים, זהו העיקר- מידות 
הטובות ודרך ארץ, בפרט בתוך הבית עם האשה, 
הבנים,  על  משפיעה  זה  עם  זה  ההורים  התנהגות 
הגדולים,  הקטנים"-תיזהרו  על  גדולים  "להזהיר 
נחקקים  והדברים  ובוחנים  מסתכלים  הקטנים 
אשתו  בפני  הזמן  כל  מתלונן  הבעל  אם  בליבם! 
מדוע לא הכינה מאכל פלוני ומדוע לא עשתה את 
כלפי  וטרוניה  בכעס  מגיבה  והאשה  זה,  ואת  זה 
הבעל ומתעוררת מכך מריבה, דבר זה נקלט ונחקק 
וכדו'  כעס  של  רעות  מידות  בהם  ומפתח  בילדים 
ההורים  כלפי  הכעס  את  הם  מחזירים  וכשגדלים 

באי שמיעה וציות לדבריהם. 
אחת מהדוגמאות הדרושות שימת לב היא שלא 
ישבח הבעל את אמו בפני אשתו, "הדגים שאמא 
תצליחי  לא  לעולם  כמוהם,  אין  בישלה,  שלי 
לעשות כמוהם", דיבור זה פוגע ומעליב מאוד את 
לקנות  שטרחה  והטרחה  העמל  כל  לאחר  האשה, 
את כל המוצרים ולהכינם זו המחמאה שהיא צריכה 
וכי יש לה את הניסיון של עשרות השנים  לקבל? 
והמידות הטובות?  ארץ  איפה הדרך  לאמו?  שיש 
ְמנּוָחִתי  ָמקוֹם  ֶזה  ְוֵאי  ִלי  ִּתְבנּו  ֲאֶׁשר  ַבִית  ֶזה  ֵאי 
)ישעיה סו, א(, וכי זה בית שהשכינה יכולה לשרות 
כך  ובעקבות  כזה  מבית  בורחת  השכינה  לא,  בו? 

מתחילים כל הצרות והבעיות. 
בעלה,  בפני  אביה  את  תשבח  לא  האשה  וכן 
אלא רק ישבחו ויעודדו אחד את השני, ַעל ֵּכן ַיֲעָזב 
)בראשית  ְּבִאְׁשּתוֹ  ְוָדַבק  ִאּמוֹ  ְוֶאת  ָאִביו  ֶאת  ִאיׁש 
היה  התיבלון  הכנת,  נפלא  סלט  "איזה  כד(,  ב, 
מכינה,  שאת  העוגה  כמו  אין  המדויקת.  בכמות 
ֵּתן  טעימה בריאה ולא עושה צרבות", וכן הלאה, 
הזמן  כל  לחפש  ט(,  ט,  )משלי  עוֹד  ְוֶיְחַּכם  ְלָחָכם 
איך לשבח את האשה, והאשה תחפש איך לשבח 
אמו  בפני  הוריו  בבית  יהיה  כשהבעל  בעלה,  את 
לבד ישבחה ויפארה כפי שחפץ ליבו, אך לא בפני 
אשתו, וכן האשה תשבח ותברך את אביה, אך לא 

בפני בעלה. 
טובים  חיים  אין  הזאת,  בצורה  חיים  אם 
מהוריהם  לומדים  הבנים  וגם  מאלה,  ומאושרים 
נכונה  בצורה  וגדלים  טובות  ומידות  ארץ  דרך 
ָּבֶניָך  ושמחה,  נחת  רוב  להוריהם  ומרווים  וישרה, 

ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך )תהילים קכח, ג(. 
יהי רצון שנזכה ליישר דרכנו ואורחותינו ותשרה 
וצאצאנו  בבנינו  שיתקיים  ונזכה  בביתנו,  השכינה 
ִּכי  ַיִּכירּום  רֵֹאיֶהם  ָּכל  )ישעיה סא, ט(  דברי הנביא 
ונראה בקרוב בקרוב בבניין בית  ֵּבַרְך ה',  ֶזַרע  ֵהם 
המקדש ובביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. 

דרכי חינוך ושלום בית 

ראשית קצירכם אל הכהן
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יו"ר  הבר,  דיוויד  ד"ר  לדברי 
הרבלייף:  של  התזונה  מכון 
איגוד  "לפי הדוח השנתי של 
האמריקאי,  הפסיכולוגים 
כסף ועבודה הם גורם המתח 
זאת,  עם  בחיינו  המשמעותי 
לא כל סוגי המתח הם רעים. 
חלק  הוא  מתח  למעשה, 
"להילחם  שלנו  מהתגובה 
להתגונן  דרך  לברוח",  או 
או  פתאומית  סכנה  מפני 
שלנו  הגוף  תגובת  איומים. 
להרגיש  לנו  עוזרת  למתח 
ערניים יותר, ממוקדים ומלאי 
מוטיבציה. המפתח הוא לנהל 

דורשת  החיסון  "מערכת  לדבריו:  ביעילות".  מתח 
כמויות מספקות של שינה, פעילות גופנית ותזונה 
בריאה. למרבה הצער, מתח מתמשך עלול לגרום 
מצב   הרוח,  מצב  על  לרעה  ולהשפיע  לעייפות 

שמקשה על ביצוע בחירות אורח חיים בריאות."

ביותר  היעילות  הדרכים  את  מונה  הבר  ד"ר 
להתמודדות וניהול מתחים: 

אכילה בריאה: 
      אנשים רבים נוטים לאכול יותר מדי בזמנים 
ומנחמים,  מהירים  למאכלים  ופונים  מתוחים 
וסוכר.  מלח  שומן,  עתירי  הם  קרובות  שלעיתים 
במהלך  גדולות של קפאין  כמויות  צריכת  בנוסף, 
הרוח  מצב  את  לשפר  כדי  בערב,  ובמיוחד  היום 
ורמות האנרגיה, עלולה לשבש את השינה. מודעות 
מתוחים,  בזמנים  במיוחד  אוכלים,  שאתם  למה 
את  ולשנות  המתח  רמות  בניהול  לסייע  עשויה 

האופן שבו אתם מגיבים אליו. 
     

שימו לב לפרמטרים 

הבאים לאכילה בריאה:
חטיפים  של  מודעת  בלתי  מאכילה  הימנעו   •
לעודד  עשויים  קלוריות  עתירי  נוחות  -מזונות 
שחרור כימיקלים במוח שמעוררים תחושת תגמול 
חיובי, אך רק לזמן קצר. הם גם גורמים לנו לרצות 
יתר  אכילת  קסמים  ובמעגל  לאכול,  להמשיך 
את  שמגביר  מה  במשקל,  לעלייה  להוביל  עלולה 
דוגמת  מתוקים  חטיפים  גם  הפסיכולוגי.  המתח 
גלידה עשויים להעניק לכם רגע של תחושה טובה, 
אך לאחריו תמיד תגיע נפילה. אם אתם מרגישים 
צורך לאכול, נסו מזונות בעלי מרקם קשה או פריך 
המסייעת  פעולה  הלסת,  שרירי  את  המפעילים 
בהפגת המתח. חלופות מומלצות כוללות שקדים, 

אגוזי סויה וגזר גמדי.

ארוחות-  על  תדלגו  ואל  מסודר  באופן  אכלו   •
אפילו  או  ארוחות  לדחות  קל  מתוחים,  כשאתם 
ורמות  הרוח  מצב  במקביל,  לחלוטין;  עליהן  לדלג 
האנרגיה שלכם ירדו ואתם עלולים בסופו של דבר 
לאכול יותר מדי כשתאכלו לבסוף. אם מתח מדכא 
קטנות  כמויות  לאכול  נסו  שלכם,  התיאבון  את 

יותר לעיתים קרובות יותר במשך היום.

הארוחות  זמני  על  לשמור  זכרו  בנוסף, 
מעבודה  ומופרדים  האפשר  ככל  נעימים 
נסו  אחרים.  מתח  מעוררי  מגורמים  או 
ולעבוד  העבודה  שולחן  ליד  לאכול  לא 
במקביל, או לשלם חשבונות בזמן שאתם 
זמן  הקדישו  הערב.  ארוחת  את  אוכלים 
ולהירגע  הקצב  את  להאט  כדי  נוסף 
זאת,  תעשו  אם  אוכלים.  שאתם  בזמן 
יותר  ותיהנו  סביר להניח שתאכלו פחות 

מהארוחה.

משככי מתח- 
תנועה:

תנועה/ פעילות גופנית היא משככת מתח 
הגוף שלכם  נפלאה. כשאתם מתאמנים, 
לכם  גורמים  טבעי  שבאופן  אנדורפינים  משחרר 
אימונים  מסוימים,  אנשים  עבור  טוב.  להרגיש 
פילאטיס  יוגה,  דוגמת  נמוכה  בעצימות  קלילים 
או טיול רגוע בפארק הם התרופה הטובה ביותר 
למתח. אחרים מעדיפים אימונים בעצימות גבוהה 
שגורם  הפעילות  סוג  מהו  משנה  לא  ריצה.  כמו 
לכם להרגיש טוב, ישנו סיכוי טוב שתוכלו לבצע 
אותו גם בבית זה ייקל עליכם להתמיד. עצות זהב: 
תרגילים  בחרו  היום,  כל  לאורך  פעילים  הישארו 
לאנג'ים,  בטן,  כפיפות  כמו:  בבית  לבצע  שתוכלו 

סקוואטים, פלאנקים.

 

תיקון וחידוש התאים- 
מצב שינה: 

הגוף שלנו משחרר  ישנים מספיק,  לא  כשאנחנו 
יותר קורטיזול- הורמון הסטרס; כאשר הוא מופרש 
בעודף, הוא עלול לגרום לנו לעייפות ומתח. שינה 
עוזרת לגוף שלנו לעבור למצב תיקון ולחדש את 
מנוחת  בנוסף,  הגוף.  לכל  חיונית  פעולה  התאים, 
לילה טובה עשויה לסייע בהפחתת המתח הנפשי.

לבריאות
מאת: הילה פלאח

התעמלתם? השרירים כואבים? כך תקלו על הכאבים 

עם  להתמודד  ליכולת  אליו.  מגיבים  והגוף  המוח  כולנו,  על  משפיע  מתח 
מצבי מתח יש חשיבות רבה בשמירה על הבריאות הכללית ⋅ ללא טיפול או 

התייחסות, מתח כרוני עלול לגבות מחיר מהמוח ומהגוף  

גופנית באופן שגרתי,  אנשים המבצעים פעילות 
הנלווית  דלקתית  בתגובה  אחת  לא  נתקלים 
לפעילות הגופנית. כאב ומגבלה בתנועה עלולים 
ברקמות  והגב,  הברכיים  כגון  במפרקים  להופיע 
רכות כמו שרירים וגידים בקרסול, בכתף, במרפק 
יד, ואף ככאבי שרירים מאוחרים  או בשורש כף 
גופנית  פעילות  לאחר  יום  המופיעים   )DOMS(

שלא הורגלנו אליה )“שרירים תפוסים” בסלנג(.

יתר,  מעומס  החל  ומגוונות;  רבות  לכך  הסיבות 
תוכנית אימונים לא מותאמת, נעליים לא נוחות, 
מעבר  יתר.  להתלהבות  ועד  לקויה  טכניקה 
אורטופד,  כמו  מוסמך,  גורם  עם  להתייעצות 

שאינם  פתרונות  גם  ישנם  ומאמן,  פיזיותרפיסט 
תרופתיים המבוססים על רכיבים טבעיים.

אחד הרכיבים היותר מוכרים בתחום הספורט הוא 
הכורכום. הכורכום הינו רכיב טבעי שנמצא יעיל 
שרירים  כאבי  כמו:  במצבים  קליניים  במחקרים 
מאוחרים המופיעים לאחר פעילות גופנית, כאבי 

גב וכדומה.

כאבים  בהפחתת  יעיל  נוסף שנמצא  טבעי  רכיב 
הלבונה,  מעץ  המופק  גומי  שרף  אפלפין,  הוא 
התגובה  את  ומווסת  דלקת  מתווכי  על  הפועל 
יעיל  ונמצא  והבצקת  הנפיחות  של  הדלקתית 

בעיקר במצבים של שחיקת סחוסים בברכיים.

הפועלת  בריאות'  'אלטמן  באדיבות  מוגש  התוכן 

שנים רבות במקצועיות ובאחריות על מנת לספק 

אשר  בריאותיים  פתרונות  מגוון  הציבור  לכלל 

ישתלבו בשגרת החיים ויסייעו להיטיב עם הגוף 

במצבי חיים שונים ולאורך מעגל החיים.

כל הדרכים להתמודדות עם מתח
 

אופק חדש: טיפול 
הפיך ובטוח לרעד 

ראשוני
פורץ  ניתוח  בישראל:  לראשונה 
השתלת   ⋅ בבילינסון  בוצע  דרך 
בגירוי  לטיפול  חכמה  מערכת 
ראשוני  לרעד   )DBS( עמוק  מוחי 
עד  דרמטית  ירידה  התוצאות:   ⋅
לאורך  המטופל,  ברעד  הפסקה 

זמן, וללא תופעות לוואי

הכללית  מקבוצת  בבילינסון  בוצע  בישראל  לראשונה 
ניתוח חדשני - השתלת מערכת  SENSIGHT במטופלת 
שנים.   10 מ-  למעלה  ראשוני  מרעד  שסבלה   70 בת 
בגירוי  מטפלת  במוחה  שהושתלה  החדשה  המערכת 
המערכת  ראשוני.  רעד  להפחתת    )DBS( עמוק  מוחי 
הטיפול  במסגרת  הניתן  ממוקד  חשמלי  זרם  מאפשרת 
הרעד,  ביצירת  מעורב  אשר  במוח  ייעודי   לאזור  המוחי 
שליטה מיטבית ברעד לאורך זמן, ובאופן דו צדדי )לשני 

חצאי הגוף ולטיפול ברעד של הראש והקול(. 

השליטה בכיווניות הזרם מאפשרת גם להימנע מתופעות 
לוואי )הפיכות( אפשריות, כגון נימול )הפרעת תחושה(, 
הפרעה בדיבור והפרעה בשיווי משקל. בנוסף, המערכת 
המוח.  מעומק  ממושך  חשמלי  רישום  גם  מאפשרת 
על  הניתוח  לאחר  במרפאה  מעקב  מאפשר  זה  רישום 
ומידת  הרעד,  חומרת  את  המנבאת  המוחית  הפעילות 
של  לשיפור  גורמת  המערכת  הפעלת  ברעד.  השיפור 

כ-90% בחומרת הרעד, לאורך זמן. 

לדברי ד"ר עידית תמיר, מנהלת היחידה לנוירוכירורגיה 
תפקודית בבילינסון: "רעד ראשוני מאובחן בכ- 5% מכלל 
לעיתים  הוא  כאחד.  ובמבוגרים  בצעירים  האוכלוסייה, 
חמור וגורם למגבלה קשה בתפקוד – קושי להחזיק כוס 
קפה, כף מרק או מזלג, קושי להתגלח, לכתוב, להקליד 
לחשוב  בלי  עושים  רובנו  אשר  יומיומיות  פעולות  ועוד 
ונבוכים  מתביישים  מהמטופלים  הרבה  מאמץ.  וללא 
מהסביבה  המתקבלות  רבות  הערות  בשל  גם  מהרעד, 
בעבודה  מצבם  על  להתנצל  ואף  להסביר  והצורך 
ובמסגרות חברתיות, מה שגורם להימנעות ובידוד חברתי 
כמעט  שליטה  מאפשר  החדשני  הטיפול  מהסביבה. 

מלאה ברעד, וחזרה לתפקוד מלא תוך זמן קצר." 

בבי"ח  בוצע   SENSIGHT-ה מערכת  להשתלת  הניתוח 
בילינסון, ע"י צוות ייעודי ומיומן ברשות ד"ר עידית תמיר. 

הצוות כלל מרדימים, נוירולוגים, ואלקטרופיזיולוגים.  

לנוירוכירורגיה  היחידה  מנהלת  תמיר,  עידית  ד"ר 
שהשתלנו  החדישה  "המערכת  בבילינסון:  תפקודית 
מאפשרת לי להציע לחולים עם רעד ראשוני אופק חדש 
– טיפול הפיך ובטוח, המביא לשליטה מירבית ברעד של 
הידיים והראש, באופן אוטומטי ועם יעילות ארוכת שנים, 
שלי  המטופלת  הניתוח  בעקבות  לוואי.  תופעות  ללא 
תוכל שוב לאכול במסעדה בלי להתבייש שהאוכל נופל 
מהסכו"ם, לספר סיפור לנכד שלה בלי שהקול שלה ירעד, 
לחתום על צ'ק בבנק בלי צורך להסביר לפקיד שלא, אין 
לה פרקינסון ולא לחשוב פעמיים לפני כל יציאה מהבית. 
למחלות  הנוירוכירורגי  בטיפול  מדרגה  עלית  עוד  זוהי 

נוירולוגיות, כולל פרקינסון, דיסטוניה ואפילפסיה."

 

כל הדרכים להתמודדות עם מתח
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יוניליוור ישראל מבקשת להבהיר: "הבדיקות הנוספות 
שביצענו במפעל גלידת שטראוס נמצאו כולן תקינות"

צרכנות
 hila@kav-itonut.co.il  | מאת: הילה פלאח

המותג המצליח Fitness ביסס עצמו בשנים האחרונות 
שילוב  בזכות   - המאפה  בקטגוריית  המוביל  כמותג 
על  והמלצה  מלאים  דגנים  נהדר,  טעם  בין  מושלם 
ובמיוחד  הגדולה  להצלחה  בהמשך  כעת,  מדודה.  מנה 
לרגש  אסם-נסטלה  ממשיכה  השבועות,  חג  לקראת 
ואהוב:  חדש  טעם  עם  הסדרה  את  ומרחיבה  ולחדש 

קרקר THIN בתוספת זיתי קלמטה. דק, פריך וטעים.

דגנים  ומכיל  תזונתיים  יתרונות  בעל  החדש  המוצר  גם 
מלאים, זיתי קלמטה ועשבי תיבול. הקרקרים החדשים 
טעימים, דקים וקריספיים ומכילים כ- 99 קלוריות ב- 5 

יחידות. 

גבוהים  בציונים  הטעימה  מבחני  בכל  זכו  הקרקרים 
והם משתלבים נהדר בכל ארוחה. ניתן להשיג ברשתות 
העדה  בד"ץ  כשרות:  הפרטיות.  ובחנויות  השיווק 

החרדית.

זמן קיץ כבר ממש בפתח , ועם אווירת ההתחדשות 
לישיבות  לחזור  הבנים  יתחילו  באוויר  המורגשת 
טוב,  בכל  מלאה  כשמזוודתם  הזמן  לפתיחת 
בבגדים נקיים וריחניים ובחולצות לבנות ובוהקות, 
הנוסחה  על  רבות  עמלו  בוניש  ישיבה!  לבני  כיאה 
 4 בעלת  פאואר  מולטי  אבקת  לקבלת  המדויקת 
לבנים  1.שומרת על הבגדים  היתרונות המנצחים: 
להסיר  2.מסייעת  כביסות   50 עד  אפילו  ובוהקים 
מגוון כתמים קשים בצורה יעילה 3.מנטרלת ריחות 

לא נעימים 4.משמידה 99.9% מהחיידקים.

חולצות  עם  מזוודות  לארוז  תוכלי  את  שגם  כך 
בכדי  שצריך לעשות  כל  ובוהקות שיש.  לבנות  הכי 
לשמור על הלבן הבוהק של הפריטים הלבנים, הוא 
אבקת  כף  מכונה  של  הפעלה  לכל  להוסיף  פשוט 
לחומר  בנוסף  לבנה,  לכביסה  פאואר  מולטי  וניש 

הכביסה בו משתמשים .

חדש: פיטנס 
זיתי קלמטה

חוזרים ל "זמן קיץ" 
עם החולצות הכי 

לבנות ובוהקות שיש

של  הראשונה  הריקול  הודעת  "לאחר  ישראל:  יוניליוור 

הודענו  זהירות,  משנה  של  וכצעד  שטראוס-עלית, 

אף  על  שטראוס,  גלידת  מוצרי  למספר  ריקול  על 

כי  הראו  שטראוס-עלית,  של  והן  שלנו  הן  שהבדיקות, 

חומרי הגלם שסופקו ליוניליוור נמצאו תקינים. בתיאום 

בדיקות  ביצענו  הבריאות  במשרד  המזון  שירות  עם 

הריקול  זאת,  עם  תקינות.  כולן  הן  גם  שנמצאו  נוספות 

שעליו הודענו, כצעד של זהירות יתרה, עדיין בתוקף".

לקראת הקיץ מציעה רשת עינית מבחר דגמים איכותיים ממיטב 
היצרנים המובילים בעולם. כמו כן, בתקופה זו ניתן לבצע בדיקות 
ראייה מקצועיות ברוגע ולהתכונן לקראת עונת החתונות הקרבה 

שתחל מיד לאחר ספירת העומר. 

איכותיות,  מסגרות  של  רחב  מגוון  מציעים  הרשת  סניפי 
צוות  בנוסף,  המובילים.  מהיצרנים  ראיה  ואביזרי  מגע  עדשות 
מתקדמות  ראייה  בדיקות  מספקים  מנוסים  אופטומטריסטים 
במקום באמצעות ציוד חדיש להשגת התאמה מרבית של עדשות 

הראייה. 

הדרך שלכם להתחדשות עוברת בכל אחד מסניפי עינית הבאים: 
ירושלים: חנות הדגל ברח' ישעיהו 1, וקניון רב שפע, רח' שמגר 
הרב  רח'  רייסדור,  במרכז  ג'וניור'  ו'עינית  'עינית'  ברק:  בני   ;16
'רימון' רח' בן שטח 10; בית שמש: חדש  4; אלעד: מרכז  לנדא 
עילית:  ביתר   ;4 זוהר  נחל  וברח'  הירדן  נהר  רח'  הרמה  לב  קניון 

רח' הר"ן 9 ז'. 

הקיץ הזה תראו 
טוב יותר

לא  שעדיין  בסטנדרט  ניקיון  של  חדש  דור  מציגה   Dyson
 slim total האבק:  שואבי  של  הבא  הדור  את  הכירו  הכרתם. 
שואב האבק הקל, החזק ביותר ובעל טכנולוגיית   clean  12V

לייזר ייחודית שמגלה חלקיקי אבק מיקרוסקופיים.

שואב האבק החדש והקל ביותר של Dyson, מצויד במברשת 
ירוק,  לייזר  אלומת  עם  משולבת  בטכנולוגיה  רכה,  פלאפי 
שפועלת בזווית מדויקת לגילוי אבק מיקרוסקופי ובלתי נראה 
המנוע  של  העוצמתית  השאיבה  ופרקטים.  רצפות  פני  על 
לוכדת את האבק ללא איבוד עוצמת השאיבה. השואב מתוכנן 
במיוחד לניקוי רצפות ופרקטים כך שהוא מיועד לשימוש ביתי 

ויומיומי.

לחצן   12V האבק  לשואב   :Dyson מבית  זה  בדגם  חידוש  עוד 

הפעלה חדש ללא צורך 
בזמן  ההדק  בהחזקת 
מגיע  והוא  השאיבה 
 Tangle מברשת  עם 
ומזרנים  לספות   Anti

המברשת.  סביב  שיער  הסתבכות  למניעת  ייחודי  פטנט  עם 
דייסון V12 מגיע עם ערכה מיוחדת שמכילה את כל האביזרים 

הנדרשים גם למקומות הקשים ביותר לניקוי.

מוצרי  של  הרשמי  היבואן  בע"מ,  והפצה  יבוא  סחר  ב.נ.ז.כ 
Dyson בישראל, משווק במחיר של 2,799 שקל. לכל המוצרים 
ברשתות  להשיג  ניתן  הלקוח.  בבית  ושירות  אחריות  שנתיים 

ובחנויות החשמל המובחרות ובדיגיטל.

סטנדרט חדש בנקיון

בשורה משמחת 
לרגישים לגלוטן

־חדש ממעולה: קורנפלקס רגיל וקורנפ
לקס בטעם שוקולד ללא גלוטן

בשורה  עם  מתרחבת  מעולה  של  הקורנפלקס  משפחת 
הקורנפלקס  לגלוטן.  ולרגישים  ציליאק  לחולי  משמחת 
האהוב והמוכר של מעולה כעת ללא גלוטן ואין בו חשש 
של חמץ שעליו עבר הפסח. בסידרה ללא גלוטן ישנם 2 

מוצרים: קורנפלקס רגיל וקורנפלקס בטעם שוקולד. 

הקורנפלקס של 'מעולה' עשיר בויטמינים וברזל ומצוין 
וכתחליף  ובריאה  טעימה  בוקר  כארוחת  חלב  בתוספת 
לשידרוג  מעולה  ואף  היום  שעות  בכל  קלילה  לארוחה 

קינוחים ועוגות.

מרשתות  לכם  והמוכר  האהוב  'מעולה'  האיכות  מותג 
מיטב  את  להכיר  אתכם  מזמין  המובחרות,  המזון 
ממוצרים  וליהנות  ולבישול  לאפיה  לאכילה,  המוצרים 
מפתיעים.  ובמחירים  מעולים  בטעמים  איכותיים 
טעמים  איכותיים,  ברכיבים  מתאפיינים  מעולה  מוצרי 
מה  מדהימה  ונראות  מוקפדת  איכות  בקרת  מושלמים, 
שמבטיח לכם הנאה מהמוצר בדיוק כמו שאתם מצפים.

כשרות: פרווה, בד"ץ העדה החרדית. ניתן להשיג בנתיב 
החסד, בר כל טוב, שירה מרקט וברשתות נבחרות.

האהוב,  המותג  שהיא  השנה  גם  מוכיחה  כרמל  יקבי 
הצרכנים  בכדי.  ולא  בישראלי  והפופולארי  האיכותי 
החברה  של  מובילים  מוצרים  ושני  בידיים  הצביעו 
של  השנה  מוצר  בתחרות  הגדולים  כזוכים  הוכתרו 
ישראל בקטגוריית היין. המוצרים הזוכים: סלקטד אדום 
ישראלי ותירוש כרמל מבעבע. ביקב מברכים על הזכיות 
לטעמם  המושלם  והמענה  החדשנות  את  שמשקפות 
הודות  השנה  במוצר  זוכים  המוצרים  הצרכנים.  של 
לחדשנות שמאפיינת אותם כחלק מתפיסת החדשנות 

הכוללת של יקבי כרמל. 

תחרות "מוצר השנה" הינה תחרות ארצית ובינלאומית 
 40 מ-  ולמעלה  שונות  יבשות   5 ב-  שנה  מידי  הנערכת 
מדינות, וכיום נחשבת לפרס הצרכנים הגדול והמשפיע 
החדשניים  למוצרים  הצריכה  מוצרי  בתחום  בעולם 
ביותר בתחומם. התחרות מבוססת על בחירת הצרכנים 
ומשקפת  שנערך  תלוי  בלתי  מחקר  לתוצאות  בהתאם 
את העדפתם עפ"י 3 פרמרטים: חדשנות, אטרקטיביות 

ושביעות רצון מהשימוש במוצר.

שתי זכיות ב"מוצר 
השנה" ליקבי כרמל

הודעה 
חשובה

שופרסל מבקשת להודיע ללקוחותיה, כי בשל חשד להימצאות סיבי 
מהמוצרים  בחלק  הייצור  מקו  מסוע  בסרט  שמקורם  דקים  ניילון 

המפורטים להלן, הציבור מתבקש שלא לצרוך מוצרים אלו. 

לאיסוף  פעלה  החברה  לקוחותינו,  כלפי  ואחריות  זהירות  כמשנה 
המוצרים ממדפי הרשת:

ברקוד 7296073074434  שם המוצר ביסקוויטים פתי בר גדול 500 
גרם  תאריכי תוקף רלוונטיים 1/10/2022-13/10/2022 )כולל(

המוצרים  אותם.  לצרוך  חשש  ואין  תקינים  התפוגה  תאריכי  שאר 
מיוצרים על ידי חברת "אם החיטה בע"מ" ומשווקים תחת המותג 

שופרסל.

שופרסל הדגישה כי: 

בפרטי  הבריאות  במשרד  המזון  שרות  את  עדכנה  שופרסל   .1
ההודעה.  

2. החברה פועלת להורדת המוצרים ממדפי הרשת והציבור מתבקש 
שלא לצרוך אותם.

מהולנד  המיובאים  בר  הפתי  מוצרי  ובהם  החברה  מוצרי  יתר  כל   .3
הינם בטוחים לשימוש.

כספי  החזר  לקבלת  לפנות  יוכלו  המוצרים  את  שרכשו  לקוחות   .4
בגינם. 

5. בכל שאלה הציבור מוזמן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות 
החברה  של  האתר  דרך  או   1-800-68-68-68 בטלפון  החברה  של 

ונציגי שירות הלקוחות ישמחו לסייע. 
6. בשופרסל מצטערים על אי הנוחות.
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מה חדש? *

20% הנחה על 
ריהוט הגן

"מלח הארץ" חוגגת 
100 שנה להיווסדה 

־ומשיקה מהדורה מוג
בלת של המלח האהוב 

במלחייה בעיצוב 
מיוחד ונוסטלגי. ניתן 

להשיג בכל רשתות 
השיווק

יקב ברקן הוא הזוכה 

 BEST'  הגדול בתחרות

VALUE' לשנת 2022 

ליינות המעניקים את 

התמורה הטובה ביותר 

למחיר

יוגטה מרשמלו כחול לבן 
בטעם וניל מארז מיוחד 

במהדורת חג מוגבלת. ניתן 
לרכוש בכל רשתות השיווק 
במחיר של 12.90 ₪ כשר 
פרווה בהשגחת בד"ץ חוג 

חתם סופר ב"ב

חברת "אחוה" משיקה את הממתקים הנוסטלגיים: קרם 
מוקצף בטעם בננה ותות עם ציפוי בטעם שוקולד. כשר 

פרווה בהשגחת בד"ץ העדה החרדית ירושלים.  מחיר: רק 
כ-1 ₪ לחטיף

רשת בנא משקאות ברחבי 
הארץ בארבעה ימים של מכירות 

ומבצעים מיוחדים על מגוון 
הבירות ומשקאות אלכוהוליים 
בחנויות הרשת ובמשלוח עד 

הבית מהיום להיום. תוקף 
המבצעים: 01-04.05.22

אתר מושבניק מציע 
לקטים חדשים 

מהחקלאים שישדרגו 
את ארוחת ה"על 

האש" הקרובה. 
לקטי ירקות מוכנים 

החל מ – 9.90 שח' עד – 
22.90 שח', לקטי פירות 
מוכנים החל מ – 13.90 
שח' ועד – 79.90 שח'. 

 .www.moshavnik.co.il
כשרות: כשר – היתר 

מכירה

*

*

בגרמניה,  ביותר  והנמכר  המוביל  הבירה  מותג 
גם  ופופולארי  איכותי  אהוב,  מותג  שהוא  מוכיח 
כזוכה  והוכתר  נבחר  הוא  בכדי.  ולא  בישראלי 
בקטגוריית  ישראל  של  השנה  מוצר  בתחרות 
 1 מספר  הפרמיום  בירת  של  הזכייה  הבירה. 
והמענה  החדשנות  את  משקפת  בגרמניה 

המושלם לטעמם והעדפתם של הצרכנים. 

בתחרות  זכייה  השנה  קטפה  קרומבאכר  בירה 
במוצר  זוכה  הבירה  השנה".  "מוצר  היוקרתית 
השנה הודות לחדשנות שמאפיינת אותה ובחירת 
ואפיונה.  מטעמה  שנהנו  הישראלים  הצרכנים 
המבשלה  של  הדגל  בירת   ,PILS קרומבאכר 
הגלם  מחומרי  מיוצרת  פילזנר(,  בסגנון  )לאגר 
מנהר  טבעיים  מעיינות  וממי  ביותר  האיכותיים 
עבר  המותג  המבשלה.  שבבעלות  הקרומבאך 
צורת  שיפור  הכולל  מחודש,  מיתוג  לאחרונה 

הבקבוקים, חידוש הלוגו וריענון מראה האריזות.

ה-19/4/2022  שלישי  ביום  שהתקיימה  הלוטו  בהגרלת 
זכתה זוכה יחידה בפרס הראשון במסלול הדאבל לוטו על 
סך 40 מיליון ₪. שבוע לאחר ההגרלה, הגיעה הזוכה לבית 
את  לפדות  מנת  על  משפחתה,  בני  בליווי  הפיס,  מפעל 

כספי הזכייה.

הזוכה, מתגוררת באחד מהישובים בצפון הארץ, יצאה לא 
בהגרלות  להשתתף  לעת  מעת  ונוהגת  לגמלאות,  מכבר 
קבועים  מספרים  עם  לוטו  טופס  לי  היה  "בעבר  הלוטו. 
עם  יחד  בדוכן  כשעברתי  מזמן  לא  לשלוח.  נהגתי  שאותם 
טופס  במקום  ולשלוח  זמן  לחסוך  הציע  הוא   - שלי  הבן 
זניח  אז  שנראה  קטן,  טיפ  איזה  עוד  והוסיף  לוטומט, 
היום  לוטו. מאותו  לחלוטין, לשלוח טופס במסלול הדאבל 
רק  ולשלוח  ידנית  למלא  הפסקתי  למעשה  עשיתי.  כך   -
דרך הלוטומט – ובמקום טופס לוטו רגיל, אני שולחת טופס 
יחליט  עולם  בורא  כבר  שאם  לעצמי  אמרתי  לוטו.  דאבל 
שהמזל יפקוד אותי, כבר לא משנה אילו מספרים יהיו בכל 

טבלה. ואם לזכות, נחמד שזה יהיה בסכום כפול". 

שלישי  "ביום  הזכייה:  היוודע  רגע  את  שיחזרה  הזוכה 

בלילה, לאחר שהתקיימה ההגרלה, אני ובעלי הלכנו לישון. 
בעלי היה עייף ונרדם מהר, אני פשוט לא הצלחתי להרדם. 
לקחתי את מכשיר הטלפון והחלטתי לבדוק את המספרים 
בו  מסתכלת  אני   - לידי  היה  הטופס  הפיס.  מפעל  באתר 
ורואה את כל המספרים שעלו בגורל. מיד הערתי את בעלי. 
צעקתי לו: 'קום מהר! אתה לא תאמין!', בעלי פקח עין ולא 
הבין ממה אני כל כך מתרגשת עד כדי כך שהחלטתי להעיר 
חולם  אחד  שכל  המשפט  את  אמרתי  רגע  באותו  אותו. 

לומר: 'יש לנו זכייה בלוטו!'. 

התגובה הראשונה של בעלי היתה, קצת סקפטית, כשאמר 

לי: 'בסדר, נבדוק בבוקר, אבל אל תספרי לאף אחד', והוא 
חזר לישון. אני חושבת שהוא לא ממש הבין שאני מתכוונת 

לפרס הראשון, ובטח שלא חשב על 40 מיליון ש"ח".

וכמובן  ערים  היו  כולם  כבר  הזכייה  סכום  לי  שהסתבר 
למרות  הלילה.  כל  עין  לעצום  הצלחנו  לא  רגע  שמאותו 
לילדינו,  ולבשר  להתקשר  החלטנו  המאוחרת,  השעה 

ששמחו והתרגשו יחד איתנו". 

כשהזוכה נשאלה מדוע לקח להם שבוע להגיע לפדות את 
היותנו  את  לעכל  גם  צריכים  "היינו  סיפרה:  היא  הפרס, 
תשפיע  הזכייה  איך  לחשוב  וגם  בלוטו  הגדולים  הזוכים 
עלינו. במהלך השבוע, אני ובעלי הבנו, שלמרות הכל, אנחנו 
את  בכבוד  ופרנסנו  קשה,  עבדנו  חיינו  כל  צנועים.  אנשים 
המשפחה. אין לנו רצון לנקר עיניים או לשנות משהו בחיינו. 
טוב לנו בבית בו אנחנו גרים ועם המכונית בה אנו מתניידים. 
ומאושרים עם מה שיש. מה שכן החלטנו,  אנחנו שמחים 
על  נכון,  הכסף  את  ולהשקיע  מושכל  באופן  להתנהל  זה 
מנת לסייע לילדינו ולהבטיח את עתידם ואת עתיד נכדינו."

בירה קרומבאכר זכתה 
בפרס "מוצר השנה" 

הטיפ ששווה מיליונים

חגיגת מבצעים על מגוון מוצרים לאורך כל השבוע בכל סניפי 
ענק  מבחר  קנייה,  מחוויית  ליהנות  בואו  החסד'  'נתיב  רשת 
לפני  עוד  וזה  משתלמים  הכי  מחירים  מוצרים,  של  ומגוון 

שתשמעו על המבצעים. 

חגיגת מבצעים עד יום שישי ה' באייר )6.5.22( לדוג': קפה גולד 17.90 ₪, איגלו כרמית 11.90 ₪, מגנום/
סודה  רביעיית   ,₪ ב-17.90   2 צבר  ירקות  סלטי   ,₪ ב-8.90  אחוה  גולמית  טחינה   ,₪ ב-20   3 זמן  פסק 
לימון ליים ב-10.90 ₪ ,פפסי מקס 3 ב-20 ₪, בקר טחון 1 ק"ג אשפר ב-19.90 ₪, כנפיים עוף קפוא 
בלדי ב-12.90 ₪ לק"ג, מגבות הפלא גליל כפול ב-19.90 ₪, סיף לניקוי כללי 4 ליטר ב-17.90 ₪, מארז 
זוג מרכך כביסה בדין ב-26 ₪, שמפו/מרכך דאב 2 ב-26 ₪, טיטולי פרימיום 4 ב-100 ₪, אבקת כביסה 
אריאל 5 ק"ג ב-34.90 ₪, מגוון כלים חד פעמיים במבצע: מרקיות 3 ב-20 ₪  צלחות אובליות 4 ב-20 ₪ 

, לפתניות 5 ב-20 ₪ ועוד. 

שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי שמיטה לחומרא.  עדיין לא חברי מועדון של "נתיב החסד"? זה 
הזמן להצטרף למועדון המשתלם ביותר במגזר החרדי ולהתחיל לקנות ברוגע, בשפע ובזול. 

מבצעי אביב

מבצעים חסרי תקדים לאורך כל השבוע בכל סניפי הרשת. מבצע 
כאסח כל השבוע: ממרח שוקולד טופז 400 גר' 2 ב-10 ₪, קפה 

גולד 17.90 ₪.

מגוון מוצרים בהנחות ענק לאורך כל השבוע עד יום שישי ה' אייר 
)6.5-22( כגון: עשיריית פיתות ב-9.90 ₪, טורטייה מעולה 2 ב-23.90 ₪, כנפיים עוף בלדי ב-12.90 ₪ 
לק"ג, טילון פסק זמן/קורנטו /טעמקור 5 רק ב- 20 ₪, איגלו כרמית ב-11.90 ₪, ממרחים בצנצנת 180 
גר' מעולה ב-10 ₪, שישיית בירה שנדי ב-24.90 ₪, פפסי מקס 3 ב-20 ₪, מיקס לסלט מעולה ב-14.90 
 5 אריאל  כביסה  אבקת   ,₪ ב-100   3 מידות:3-6  האגיס  חיתולי   ,₪ ב-16.90   2 בלדי  קפואים  ירקות   ,₪
ק"ג ב-34.90 ₪, זוג מרכך כביסה בדין ב-26 ₪, אשפתון שטוח 900 גר' ב-10 ₪, סיף לניקוי רצפות 4 
ליטר ב-14.90 ₪, שמפו/מרכך דאב 2 ב-26 ₪, מגבות הפלא גליל כפול 12 גלילים ב-19.90 ₪, רביעיית 
מגבונים מעולה ב-10 ₪, מגון כלים חד"פ במבצע: מרקיות 3 ב-20 ₪, אובליות 4 ב-20 ₪, לפתניות 5 

ב-20 ₪ ועוד.

שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי בכשרות מהדרין שמיטה לחומרא. כמו כן ניתן לקנות גם בכרטיסי 
משרד הפנים.

*

*

"פרימור" תשווק לל"ג בעומר את סדרת המשקאות הקלים 
שלה עבור הפיקניקים והאירועים: משקה קל אשכוליות, 
תפוזים, לימונים, תפוחים, ענבים, תות בננה, מנגו ודיאט 
אשכוליות שיהפכו כל אירוע משפחתי, מנגל ו"על האש" 

לטעים ומרענן במיוחד. מחיר מומלץ לצרכן: כ- 6.6 ₪ 
לבקבוק 1.5 ליטר.

*

*

*

*

חדש לשומרי איכות הסביבה: רדיד אלומיניום אקולוגי 
לצליית תפוחי אדמה במדורה על האש. ניתן להשיג 

ברשתות הטבע, בבתי מרקחת ובאתר סופר פארם. מחיר 
השקה: 18 ₪

*

אתר sayeret.co.il משיק מוצר 
חדש ומהפכני בעל פטנט 

ייחודי: מדליק פחמים אקולוגי. 
מניחים אותו בין הפחמים של 
המנגל או המדורה, זורקים 

גפרור לתוכו והוא נדלק! 
עלות המוצר: 10 ₪ ל-3 

יחידות

בנק  שעורך  הרצון  שביעות  סקר 
הבנקים  לקוחות  בקרב  ישראל 
החשבון  מתנהל  שבו  מהבנק 
הבנקים  שמבין  מגלה  שלהם 
הגדולים הלקוחות של בנק מזרחי 

טפחות הכי מרוצים.

בנק ישראל מפרסם את תוצאות 
הסקר השנתי שבוחן את שביעות 
מהבנקים,  הלקוחות  של  הרצון 
לקוחות  בקרב  כי  עולה  ממנו 
נמצאה  מזרחי-טפחות  בנק 
הגבוהה  הרצון  שביעות  רמת 
הבנקים  לשאר  בהשוואה  ביותר, 
כי  עולה  למשל,  כך  הגדולים. 
מזרחי-טפחות  מלקוחות   87%
מהמוקד  מרוצים  הם  כי  השיבו 
מהסקר  עולה  עוד  הטלפוני. 
מזרחי  בנק  מלקוחות   65% כי 
טפחות השיבו כי ימליצו לחבר או 
חשבונם  את  לנהל  משפחה  לבן 
להסביר  ניתן  טפחות.  במזרחי 
נתון זה בין היתר בעובדה שמזרחי 
בראש  השירות  את  שם  טפחות 
סדר העדיפויות והוא הבנק היחיד 

של  אישי  שירות  על  מוותר  שלא 
בנקאי אישי לכל לקוח.

הבנקים,  על  המפקח  לדברי 
המערכת  "לקוחות  אבידן:  יאיר 
שירות  לקבל  זכאים  הבנקאית 
סטנדרטים  ובעל  הגון  איכותי, 
שערכנו  השנתי  הסקר  גבוהים. 
לבחינת  חשוב  כלי  הוא 
הבית  משקי  של  הרצון  שביעות 
על  להם  הניתנים  מהשירותים 
הסקר  תוצאות  המערכת.  ידי 
הבנקים  על  לפיקוח  מאפשרות 
רמת  בהם  השירותים  על  ללמוד 
מספקת  איננה  הרצון  שביעות 
ונקיטת  לב  בתשומת  צורך  ויש 
לשפרם,  במטרה  נוספים  צעדים 
הוא  שהלקוח  תפיסה  מתוך 
צריך  עבורו  והשירות  במרכז, 

להיות במיטב".

באיזה בנק הלקוחות 
הכי מרוצים? 

האביב שבפתח מביא עמו פריחה 
מגיעים  איתו  יחד  אך  והתחדשות 
גם אורחים רצויים פחות- האוויר 
האביבי מלא באלרגנים וגם בתוך 
זיהום  השפעות  פנימה-  הבית 
 dyson פוסחות.  לא  האוויר 
ובלעדי  מהפכני  פתרון  מציגה 
אותו  שהופך  בבית  האוויר  לסינון 
דגמים  ומציעה  מאלרגנים  לנקי 
הכירו  אוויר.  מסנני  של  חדשים 
של  החדשים  האוויר  מסנני  את 
 TP09 קר  אוויר  מסנן   :dyson
 Dyson Pure Cool™ דגם 
ומשמיד  מזהה   Formaldehyde
אלרגנים  אבק,  לוכד  פורמלדהיד, 
עד  מהחלקיקים   95.99% ומסלק 
ומאוורר.  אוויר  מסנן  מיקרון,   1.0
דגם  HP09 וקר  חם  אוויר  מסנן 

 Dyson PureHot+Cool™
לכל  בנוסף   Formaldehyde
עצמו  את  מתאים  הפונקציות, 
והוא  המתחלפות  השנה  לעונות 
מאוורר ומחמם את החדר באופן 

אוטומטי.

חכמים,  חיישנים  האוויר  למסנני 
ולוכדים  מגלים  הם  באמצעותם 
החדר,  בחלל  וגזים  חלקיקים 

אמת  בזמן  עליהם  מדווחים 
זיהום  בעיית  את  ופותרים 
מסנני  סגורים.  בחללים  האוויר 
על  שמירה  מאפשרים   dyson
כל  במשך  נוחה  טמפרטורה 
האוויר.  איכות  של  וניטור  השנה 
המסננים של Dyson מסלקים בין 
היתר אבקנים ואלרגנים, חיידקים 
וחומרים  אבק  קרדית  ועובש, 
תעשייה  ממפעלי  הנפלטים 

ורכבים, ריחות ואדים ביתיים.

מסנן    –  HP09 המסננים:  מחירי 
מסנן    –  TP09  ₪  3,360 חם-קר 

קר 2,999 ₪ 

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

בישראל.

dyson מסננים 
ומרעננים את האוויר

 20% ומציעה  הקיץ  עונת  את  פותחת  איקאה 
ד'-ז'  ראשון,  חמישי-  בימים  ריהוט.  על  הנחה 
 20% של  הנחה  איקאה  תציע   )5-8.5( באייר 
בנתניה,  הרשת  חנויות  בחמשת  הגן,  ריהוט  על 
ואשתאול.  שבע  באר  לציון  ראשון  אתא,  קריית 
בין המוצרים שימכרו בהנחה ניתן למצוא סטים 
פינות  ולמרפסת,  לגן  וכסאות  שולחנות  של 
הצללה,  ופתרונות  שמשיות  גן,  אחסון  ישיבה, 
גן  לריהוט  כריות  שולחנות,  מגוון  אוכל,  כסאות 

ועוד. 

ביום חמישי, ד' באייר, 5.5, חנויות איקאה יפתחו 
החל מהשעה 14:00 ועד 22:00



דירות 
למכירה

ב’ איר- ג’ איר תשפ”ב
3/5/22-4/5/22

4-4.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)5-5(23 ב"ב 

 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

 בבן זכאי דופלקס 
6 חדרים + גג גדול, 

240 מ"ר, קומה ג' ללא 
מעלית, 3 כ"א, נוף 

מרהיב, חניה משותפת, 
3,490,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

 מציאה!!! בבירנבוים, 
דירה מחולקת, בקומת 

קרקע מוגבהת, 3 חדרים 
+ יחידה של 2 חדרים 
המושכרת ב- 2,800 

ש"ח, 1,920,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 מציאה!!! בבירנבוים, 
דירה מחולקת, בקומת 

קרקע מוגבהת, 3 חדרים 
+ יחידה של 2 חדרים 
המושכרת ב- 2,800 

ש"ח, 1,920,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 בשיכון ג' ברחוב אלוף 
שמחוני בקרבת רחוב 
בארי, דירת 5 חדרים 
ענקית!!! 120 מ"ר, 
קומה א', חזית, סלון 
ענק, חדרים ענקיים 
+ אופציה מעשית 

לתוספת מרפסת שמש, 
2,390,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)5-5(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)5-5(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

בני ברק

 מציאה!! בשבטי 
ישראל דופלקס 5 חד', 

סה"כ 120 מ"ר, קומה ג'
)ללא מעלית(, חזית, 

ומשופצת, 2,050,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 ברשבם 4 חדרים, 103 
מ"ר, קומה א', עורפית, 

מסודרת + אופציה 
להרחבה, 2,500,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501)10-10(_____________________________________________

 איזור רשבם 5 חדרים, 
קומה ב', 140 מ"ר, 

חזית, חניה, 2,800,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ  

054-6506501)11-11(_____________________________________________

 דירת נכה 4 חדרים 
בשיכון ה' + מרפסת 50 

מ"ר, בבניין חדיש, 
2,500,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)12-12(_____________________________________________

 ברמבם 4 חדרים, 90 
מ"ר, בטאבו משותף, 
קומה א', 1,550,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש.

מאירוביץ 054-6506501
03-5797756)13-13(_____________________________________________

 באפשטיין/חברון דירת 
2.5 חדרים, ק"ק 

מוגבהת, 70 מ"ר + 
מרפסת מרוצפת 30 מ"ר 

+ אפשרות להרחבה, 
1,750,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)14-14(_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא אזור 
סוקולוב דירה 3 חדרים, 
חדשה, בק"ג, ומעליה 

2 יחידות חדשות 
המושכרות ב- 5,200 

ש"ח, 2,950,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)15-15(_____________________________________________

 באזור קוטלר בטאבו 
משותף 4 חדרים, קומה 

ג' ללא מעלית, חזית, 
ונוף, משופצת )חדשה(, 
אפשרות למשכנתא עד 

380,000 ש"ח, 
1,620,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא אזור 
סוקולוב, בטאבו משותף, 
דירת 3 חדרים, קומה ג' 
ללא מעלית, משופצת, 
1,500,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 בהסכמת שכנים 
בדמשק אליעזר דירת 3 
חדרים, 70 מ"ר, ק"ק + 

חצר 14 מ"ר חדשה!! )אי 
אפשר לקחת משכנתא(
1,300,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)8-8(קוק 23 054-6506501

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 3 חדרים 

+ יח"ד 2 חדרים + 
יח"ד 1 חדר, קומה ב', 

2,400,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 ברחוב צפניה קרוב 
לר"ע/חזון איש דירת 3.5 

חדרים מרווחים, קומה 
א' )ללא מעלית(, חזית, 
2,000,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)6-6(_____________________________________________

 ברמבם בטאבו 
משותף, דירת 3 חדרים, 

80 מ"ר )אופציה ל- 4 
חדרים(, קומה א', 

1,420,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)13-13(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)4-4(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

פנטהאוזים ודירות גן

 דירת נכה 4 חדרים 
בשיכון ה' + מרפסת 50 

מ"ר, בבניין חדיש, 
2,500,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)12-12(_____________________________________________

+5 חדרים 

 5 חד', משופצת, 220 
מ"ר, מרפסת פרגולה 35 מ"ר

+ יחידת דיור א.ב. נכסים
_____________________________________________)17-20ש(050-5344030

 מציאה!! ברחוב 
הרצוג דירה ענקית, 

דופלקס, קומה ג' )ללא 
מעלית(, משופצת ברמה, 

בקומה ג' 3 חדרים 
ענקית, 90 מ"ר, ומעליה 

עוד 2 חדרים ובנוסף יח"ד 
של 35 מ"ר מושכרת, 

2,850,000 ש"ח כל 
הקודם זוכה תיווך ש.

_____________________________________________)15-15(מאירוביץ 054-6506501

 מיוחד!! ביהודה 
הנשיא/מוהליבר, בבניין 
חדש, קומה ב', דירת 6

חדרים מפוארת ביותר+ 
יחידה של 2.5 חדרים 
להשכרה או להורים 

מבוגרים ובנוסף בקומת 
הכניסה יחידה + משרד 

להשכרה )הכל חדש 
ומשופץ( + חניה, 

5,500,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501)19-19(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות, 3 
חדרים, בטאבו משותף, 
ק"א, חזית, 1,075,000 

ש"ח כל דירה בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)42-42(_____________________________________________

  בגינות דוד 4.5 חדרים 
)115 מ"ר(, משופצים 
ברמה גבוהה, ק"ק + 

מרפסת של 35 מ"ר + 
מחסן + חניה, מתאים גם 

לנכה, 3,100,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)5-5(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבניה 4 ח' 
2,000,000, 5 חדרים 

2,800,000 גמיש
B.D.A 20-20(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 90 מטר, 
מחולק לשני יחידות, מושכר 

5,500, כניסה גם מלוי יצחק, 
1,690,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות ברבי טרפון 50 
מטר, מחולק ל- 2, 1,450,000 

גמיש "פנחס נכסים"
055-6789653)20-20(_____________________________________________

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)20-20(_____________________________________________

 בויזניץ 130 מ"ר, ק"ג, 
מעלית, חזית, משופצת, 

3,200,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בלעדי בשפת אמת 
100 מ"ר, מחולקת ל- 2 

דירות, ק"ק מוגבהת,
משופצות ומושכרות, 

תשואה גבוהה, 
2,390,000 ש"ח גמיש 

"סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)20-20(_____________________________________________

 בצירלסון לקראת אכלוס 
פנטהאוז יחיד בקומה, 160 

מ"ר + 30 מ"ר מרפסת, 
4,950,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 באזור סוקולוב 5.5, 
משופצת כחדשה, כ- 150 

מטר + יחידה 25 מטר, 
מושכרת ב- 2,500 שקלים, 

2,800,000 גמיש
B.D.A 20-20(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות בפרל כ- 6 חד', 
140 מטר, קומה 1 + יח"ד 35 

מטר, 2,990,000 "פנחס 
_____________________________________________)20-20(נכסים" 055-6789653

 בהרצוג 5 חד' גדולה + 
יחידה מפוארת, חזית, 

2,850,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 מציאה בשלוש השעות 4 
חד', קומה 2, עורף, מעלית 

וחניה בטאבו, 1,900,000 
גמיש "פנחס נכסים"

055-6789653)20-20(_____________________________________________

 בשחר העיר 4 חד', יחידת 
הורים, חזית, ק"ו, מיידית, 

2,200,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 מציאה! בחברון 4 חד', 
ק"א, עורפית, משופצת, 

1,910,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בצירלסון לקראת אכלוס
4 חד', 3 כ"א, ק"א, 

2,300,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בצירלסון לקראת אכלוס 
דירת נכה 4 חד' + חצר גדולה, 

2,500,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בבלעדיות בהשומר רבי
עקיבא 3.5 חד', קו' 2 + 

אופציה, חניה בטאבו, 
2,050,000 גמיש "פנחס 

_____________________________________________)20-20(נכסים" 055-6789653

 מציאה, בבניה בפרדס כץ 
3 חד', קומה 3, מפרט טכני 

עשיר, 1,600,000 "פנחס 
_____________________________________________)20-20(נכסים" 055-6789653

 בנורדאו 3 וחצי חד' + 
סוכה, קומה 2, חניה בטאבו, 

92 מטר, 1,800,000 גמיש 
_____________________________________________)20-20("פנחס נכסים" 055-6789653

 בשבזי בבניין חדש 3 חד', 
קומה 2, חזית, מרפסת שמש, 
מעלית וחניה בטאבו + מחסן, 

1,750,000 גמיש "פנחס 
_____________________________________________)20-20(נכסים" 055-6789653

 באבן גבירול 3 חד', בניין 
חדש, חזית, 3 כ"א, ק"ב, 

1,750,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 3 חד' יפה +
חניה, מעלית, עורף, 

1,800,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בצירלסון לקראת אכלוס 
3 חד' אחרונה, ק"ו, חזית, 

1,700,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 ברמת אלחנן 5 3 חד', 
חזית, מעלית, חניה, כ"א, 

2,900,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)20-20(_____________________________________________

 בתחילת הרב קוק 3 חד',
בניין חדש, נוף פתוח, 

משודרגת, 2,000,000 תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

058-7870079)20-20(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 באזור גבעת רוקח 2.5 
חדרים חדשה ויפה + אופציה 

להרחבה, 1,500,000 גמיש 
B.D.A 20-20(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בחברון 2.5 חד', כ- 70 
מטר, קומה 1, 1,780,000 

_____________________________________________)20-20("פנחס נכסים" 055-6789653

 להשכרה ברחוב 
צפניה קרוב לרבי עקיבא, 

דירת 3 חדרים גדולה, 
קומה 1.5, חזית, מיידי, 

4,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)1-1(_____________________________________________

 להשכרה במינץ 3 חד', 
סוכה, 60 מטר, קומה 2, 
מפואר מאוד, 4,000 ש"ח 

_____________________________________________)20-20("פנחס נכסים" 055-6789653

 להשכרה באבן שפרוט 
3.5 חד', קומה 1, דירה גדולה, 

3,800 ש"ח "פנחס נכסים" 
055-6789653)20-20(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
דובק 3 חדרים, ק"א, 

חזית, משופצת + 
מעלית, ריהוט חלקי, 

4,700 ש"ח גמיש 
"סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290600)20-20(_____________________________________________

יחידות דיור

 בשיכון ג', ק"ק 
מוגבהת, כניסה פרטית, 

2 חד', 40 מ"ר, מיידי, 
2,800 ש"ח 

054-4627814
_____________________________________________)19-22ש(050-9627814

 להשכרה בלבד, 
בקרית הרצוג, מגרש 
מעל דונם, לאחסון או 
למבנה או לכל מטרה, 

לטווח ארוך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

השקעות

 בבלעדיות, למכירה 
בצפת, קרוב למרכז 

העיר, וילה מחולקת ל- 4 
יח', מושכרות כיחידות 

לצימרים 050-5313031 
_____________________________________________)17-20ש(050-8981616

 ברמת אהרון, ק"א, כ-
87 מ"ר, בונים מעטפת עד
120 מ"ר + מרפסות כ- 12

מ"ר, אופציה ל- 5-6 חד' 
תיווך אשכנזי

 058-5558815)20-21(_____________________________________________

 באזור אנילביץ דירת גן 
חמודה, 3 חד', כ- 60 מ"ר

+ כ- 30 מ"ר, חצר, 
אופציה להרחבה, שמורה 

בבלעדיות בתיווך אשכנזי   
058-5558815)20-21(_____________________________________________

 באבטליון דירת גן 5 חד', 
מרווחת ומושקעת מאוד +

גינה גדולה, 3 אמבטיות 
ושירותים תיווך אשכנזי 

058-5558815)20-21(_____________________________________________

 באזור בן זכאי במיקום 
המבוקש דופלקס 6 חד', 

וגג, נוף מדהים, פתוח 
במיוחד, ק"ג, מטופחת,  

מטבח גדול, משופץ תיווך 
_____________________________________________)20-21(אשכנזי 058-5558815

 באזור עמיאל 4 חד',  
ק"ב, מעלית, מטופחת, כ- 
120 מ"ר, גדולה ומרווחת, 

סלון גדול, חניה בטאבו 
תיווך אשכנזי

058-5558815)20-21(_____________________________________________

 בשיכון ג' דופלקס כ- 
190 מ"ר, גדולה, מרווחת, 
מאווררת, מרפסת שמש 

+ יח"ד ומרפסת גג גדולה, 
משופצת ומושקעת תיווך 

_____________________________________________)20-21(אשכנזי 058-5558815

בני ברק

דירות 
להשכרה

4-4.5 חדרים
 להשכרה בשבטי ישראל 4 

חד', בניין חדש, קומה 2, 
5,000 ש"ח "פנחס נכסים" 

055-6789653)20-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בשיכון ה' ברחוב שח"ל 3 
חד' משופצת, ממוזגת + חצר 

*3 חד', ממוזגת, ק"א
_____________________________________________)19-22ש(052-6357763

 3 חד' גדולה, מרווחת + 
סוכה, ק"ג, כ"מ, בפרויקט 

שחר העיר לפרטים
_____________________________________________)20-20(052-2221614 תיווך

 זול!!! ירד המחיר!! רבי 
יוסי 4 חד', ק"1.5, 
משופצת חלקית, 

1,690,000 זנזוריגולד 
054-2345633)20-20(_____________________________________________

 שיכון ה', טאבו, מחסן, 
2.5 חד', 800,000, קרקע 

_____________________________________________)20-20(זנזוריגולד 054-2345633

 ברח' עוזיאל יחידת דיור 2 
חדרים, כ- 40 מטר, כחדשה, 
יפהפיה ומרוהטת + סוכה +

מרפסת, ללא תיווך
054-3975952)20-26(_____________________________________________

 דירת חדר בקהילות יעקב, 
לבודד/לזוג, 1,900 ש"ח
)19 מ"ר( 03-5744031

_____________________________________________)20-21ש(052-7654674

 בפרדס כץ יחידת דיור 2.5 
חדרים, מעוצבת בסטייל, 

מטופחת ומושקעת, חדשה 
052-7679620)20-21(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)20-21ח(תיווך 054-7432035

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

_____________________________________________)20-21ח(מתיווך 052-3595314

 דרושה דירה לקניה בבני 
ברק עד 1,300,000 שקל 

_____________________________________________)20-21ח(050-6651365

עסקים

 למסירה-להשכרה, 
מספרה ברחוב רבי 

עקיבא )בקטע הקרוב 
לזבוטינסקי(, 2,500 ש"ח 

לחודש + מוניטין וציוד, 
8,000 ש"ח, מיידי בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)48-48(_____________________________________________

דופלקסים
 בשלמה בן יוסף דופלקס 

120 מטר, קו' ב' + אופציה 
80 מטר מוכן, 2,100,000 

ש"ח "פנחס נכסים"
055-6789653)20-20(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
דופלקס 140 מ"ר + 120 מ"ר

מרפסת, 3 כ"א, חזית, 
3,100,000 תיווך ישוב הארץ 
03-8007000 058-7870079)20-20(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 6 ח' ברב 
קוק היוקרתי + מעלית +

חניה, 3,300,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)20-20(אלטרנטיב 054-5500263

 בעלי הכהן דירת 2 
חדרים + מרפסת, קומה 

ב' ואחרונה + אופציה 
לבניה על הגג, חזית, 

1,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)21-21(_____________________________________________

 ברחוב רמבם/אבן 
גבירול דירת 3 חדרים 
גדולה, קומה ג' ללא 

מעלית, עורפית, עם נוף 
פתוח, 4,800 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742
 054-6506501)20-20(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 להשכרה דירת חדר וחצי, 
מרוהטת ממוזגת ומאובזרת, 

רח' רבינו אשר 8 בני ברק 
_____________________________________________)20-23ש(050-9734807

 בלעדי 3 חדרים בביאליק, 
קומה ב', עורפית, 76 מטר +
אופציה לסוכה, 1,600,000 

גמיש תיווך אלטרנטיב
054-5500263)20-20(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
סוקולוב, בטאבו משותף, 
2 יח"ד חדשות, קומה ד' 
ללא מעלית, המושכרות 

ב- 5,200 ש"ח, 
1,500,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 בלעדי 2.5 ח' ברב שך, 
עורפית, כ- 60 מ"ר, ק"ק + 

אופציה לסוכה )לא משופצת(, 
1,420,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)20-20(_____________________________________________

 באבן גבירול בטאבו 
משותף יח"ד 2 חדרים, 

30 מ"ר, קומה א', 
מרוהטת, מושכרת 2,500

ש"ח, א"א לקחת 
משכנתא, 670,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501)11-11(_____________________________________________

 בקוק 2 חדרים, כ- 35 
מטר, יפיפיה, מרוהטת 

קומפלט, 2 מרפסות, ממוזגת, 
_____________________________________________)20-23ל(סוכה 052-7672648

ירושלים
1-1.5 חדרים
 בבית וגן חדר וחצי, 

מרוהטת וממוזגת, כניסה 
_____________________________________________)20-21ל(פרטית, מיידית 053-3169314

לפרסום
בלוח

03-6162228

 חדשה, מפוארת, מרוהטת 
קומפלט, קומה ג', בבנימין 

אברהם, 2,700 ש"ח 
_____________________________________________)20-23ש(050-3428666

2-2.5 חדרים
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מעוניין למכור נכס? לקנות? להשכיר? מחפש עבודה? 
קורסים? ייעוץ ועזרה? מחפש צימר לנופש?

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

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

זוגות, 052-5254569/70,
_____________________________________________)12-11/23ש(04-6980419

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

050-8550462)1-4/23(_____________________________________________

 בעתיקה! בס"ד, צימר 
לתפארת, למשפחות ובחורים, 

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

_____________________________________________)42-41/22ש(052-7623725

 דופלקס פרטי וחצרות, 
במרכז צפת, עד 26 איש + 

צימרים לזוגות עם נוף לכנרת, 
הבית משופץ 053-2749180 

_____________________________________________)52-51/22ש(058-3217401

 צימר יוקרתי אירופאי 
בכיכר המגינים, הכי 

מרכזי בעתיקה, מאובזר 
ברמה גבוהה

050-6784922
_____________________________________________)50-49/22ש(052-5452203

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

שולחן סנוקר, מנגל, 
בריכה מקורה מחוממת 
ומוצנעת, נקיה במיוחד! 

050-4296661
_____________________________________________)46-47/22ש(050-7477127

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

_____________________________________________)32-31/22ש(058-5188846

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

מאובזר היטב
053-5681288

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

 במגדלי המלכים! מבצע 
חורף, 3 לילות 1,000 ש"ח, 5 
דק' למדרחוב + מרפסת נוף, 

עד 4 ילדים
_____________________________________________)3-27ש(054-6511250/350

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-33/22ש(ונדנדות 052-5856465

 "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

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)33-25/22ש(053-3226630 053-7707020

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

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

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

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)21-19/22ש(054-6388082

ספסופה

 2 יח' נופש, 10 דק' 
מהכנרת, מאובזרת + בריכה 
על עמודים + ג'קוזי ומתקני 
גן, מקווה ובית כנסת קרוב 

_____________________________________________)17-28ש(050-4776772

 צימר חדש לזוג + 2, 
מרוהט ברמה גבוהה + גינה, 

בשכונת "נוף מירון", קרוב 
לעתיקה 052-2607031 )גם

_____________________________________________)33-32/22ש(וואצאפ(

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-48/22ש(050-6241690

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)47-46/22ש(קרליבאך 052-7153475

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-49/22ש(050-8954654

 וילת נופש גדולה, 6 חד',
דירת 2 חד', יפיפיות, 

מרוהטות, משופצות, נוף לים 
_____________________________________________)12-23ש(050-5263031

 בק. שמואל דירת נופש 
מפוארת גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)16-27ש(לנופש מושלם! 055-6788938

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון, כולל שרותי המלון, 

_____________________________________________)16-40ש(ללא אוכל 0527-184183

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

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)31-38/22ש(050-6217759 02-5361771

מושב גורן
 "ניחוחות גד"- 3 צימרים 
ודירת נופש מהממת + נוף, 

מקום מפנק, במחירים נוחים, 
_____________________________________________)9-20ש(מאובזר וממוזג 0505-990545

מושב תרום
 מזל-ארוח כפרי- וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות, גזור 

_____________________________________________)41-40/22ש(ושמור!! 052-8013000

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי, 

חצר ענקית 054-6928116 
_____________________________________________)52-51/22ש(054-8470055 02-9913107

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

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

_____________________________________________)36-35/22ש(052-8741443
 סוויטות ארגמן, 4 יחידות 
+ ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה 
+ בריכה בנויה, ברמה גבוהה, 

_____________________________________________)13-12/23ש(צמוד למירון 050-2606535

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)16-23ש(052-4604609

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

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

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה 
_____________________________________________)1-52/22ש(052-5254570

 "אצל אביה" וילה וצימר 
+ מתחם 3 צימרים, סה"כ 

ל- 50 איש, בריכה מחוממת 
בכל מתחם. ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)24-24/22ש(וסנוקר. 050-5313031

צפת

 וילה 8 חד', ממוזגת, 
מאובזר קומפלט, בריכה גדולה 

+ מתקנים, ביהכנ"ס צמוד, 
_____________________________________________)7-32/22ש(פארק קרוב 053-2827371

 2 צימרים, עד 16 איש 
+ ג'קוזי + בריכה מחוממת 
ומקורה, חצר ומתקני גן + 

נוף, בית קפה מהדרין
_____________________________________________)49-48/22ש(053-7519197

 בהר כנען: בית ארז - 55 
מיטות, בריכה, חצר, חדר 

אוכל, בית כנסת
 053-4185084

www.beiterez.net)19-22ש(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/23ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

לפרסום
בלוח

03-6162228

ירושלים והסביבה

יבניאל
 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

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

_____________________________________________)39-38/22ש(02-5382304

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
_____________________________________________)3-19/22ש(לסוויטה 052-3540874

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת 054-8376899
_____________________________________________)47-45/22ש(052-7653899

 בס"ד, צימרים מהממים 
בכוכב יעקב, ליד ירושלים, 

חצי חינם לאברכים, בריכה + 
_____________________________________________)7-6/23ש(ג'קוזי 055-6697474

 בגאולה דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 

_____________________________________________)12-8/23ש(במגוון גדלים 053-3184783

 "בנצימר"- נופי ירדן-צימר 
מרווח, ג'קוזי, מרפסת נוף, 
אפ' לקבוצות, אפ' לג'יפים, 

_____________________________________________)16-11/23ש(050-7362739 052-2403750

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/22ש(04-6989734

 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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/22ש(וחדר אוכל. 054-6987257

 בהר כנען דירת נופש 
פרטית עד 20 איש, מאובזרת 

+ חצר וגג, עם נוף לכנרת 
_____________________________________________)19-30ש(050-8633770

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חד', למשפחות 
גדולות, קרוב לחיספין, בריכה 

_____________________________________________)10-47ש(ביישוב 050-9303353

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

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

מכוניות

מוצרים 
ושירותים

גמחים
 גמ"ח של מוצרי פרחים 
קנדלברות לשבע ברכות בר 

מצוות ובריתות וכ"ו לפרטים 
_____________________________________________)20-20(054-8449588 מירי 

 קוזאקים קוזאקים 
השכרת בגדי קוזאקים ברמה 

גבוהה לאירועים לשמחות 
052-7150774)19-20(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)39-33/22ש(077-40-900-70

השכרת רכב

 "שלוימלה הסעות" 
- 14,16,20,23 מקומות 

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-33/22ש(050-7532336

הסעות

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-31/22ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

לימוד נהיגה

ייעוץ משפטי
 מסורי - משרד עורכי 

דין מוביל המתמחה 
בגירושין ופלילי -

03-570-70-70 ייעוץ 
_____________________________________________)49-22/22ש(והכוונה - רמת גן

 נהיגה ברמה אחרת, לימוד 
מהיר, יוסי בן יהודה. 

_____________________________________________)9-8/23ש(03-5352975 052-2595370

 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, 

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

CX5 חדשות, 170 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)3-27ש(חינם 052-2514960

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
_____________________________________________)46-40/22ש(054-4543701

שידוכים
 שידוכים לבני ובנות 

ישראל מכל העדות 
והחוגים הדורשים טלפון 

כשר וכיסוי ראש 
במטפחת כהלכה בלבד 
077-3305364 שדכנים 

הרוצים להצטרף יש 
_____________________________________________)17-28ש(לפנות להנ"ל

 שידוכי המרכז, 
לחרדים ודתיים בלבד, וכל

הגילאים, לחסידיות 
וליטאיות, מחלקה לכל 
העדות, שדכן מקצועי! 

המון הצעות! גם פרק ב' 
_____________________________________________)12-11/23ש(וחצי חצי 054-8422105

 מעונין לקנות את הספר 
הבית שעל הגיבעה מאת 

_____________________________________________)20-21ח(קיסנר 052-8364385

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 
_____________________________________________)20-21ח(גם אחרי פורים 052-3595314

 דרושה יחידה פנימית 2.5
כוח של מזגן אלקטרה

_____________________________________________)20-21ח(054-7938941

 דרושה מגילת אסתר עד 
500 שקל או ישנה במחיר 

_____________________________________________)20-21ח(סביר 050-6651365

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)20-21ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)20-21ח(בתרומה 054-7938941

 מעוניין בספרים מתוק 
האור ומדרשים ובספרים עם 
_____________________________________________)20-21ח(חידושי תורה 054-7432035

 מעוניין במגילת אסתר 
פסולה בתרומה 

_____________________________________________)20-21ח(054-7432035

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)20-21ח(052-3595314

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

_____________________________________________)20-21ח(אלקטרה 052-3595314

 דרוש קורקינט חשמלי 
 EX-POWER מקולקל דגם

לצורך חלקי חילוף 
_____________________________________________)20-21ח(052-7396092

 דרושה מכונת חישוב עם 
סרט נייר במצב תקין

_____________________________________________)20-21ח(050-5343924

 דרושה קלנועית לבודד או 
זוג תקינה או תקולה ב"ב

_____________________________________________)20-21ח(050-5343924

 מחפש אופניים תקינים או 
_____________________________________________)20-21ח(תקולים ב"ב 050-5343924

 דרושים אופניים חשמליות 
או רגילים תקינים או תקולים 

_____________________________________________)20-21ח(052-9544107

 מעוניין במכשיר למינציה 
_____________________________________________)20-21ח(בתרומה 054-8478897

 מעוניין במחשב נייד 
לכתיבת ד"ת בתרומה

_____________________________________________)20-21ח(054-8478897

 דרוש מקרר למסירה 
לבחורי ישיבה באזור אלעד 

_____________________________________________)20-21ח(052-7612757

נדל”ן 
מסחרי

חנויות
 חנות או משרד בבני 

ברק, זה המומחיות שלנו, 
תן לנו להוביל אותך 

למקום הנכון תיווך דורון 
054-4980159)20-20(_____________________________________________

 חנות 55 מ"ר ברבי עקיבא 
32, קומה א', מחיר מציאה 

_____________________________________________)20-20(תיווך דורון 054-4980159

 להשכרה ברחוב ירושלים 
חנות 30 מ"ר + גלריה תיווך 

_____________________________________________)20-20(דורון 054-4980159

 חנות להשכרה בר"ע 34, 
משופצת ברמה גבוהה, 35 

מ"ר, חזית תיווך דורון
054-4980159)20-20(_____________________________________________

 להשכרה חנות בירמיהו 
ר"ע, 35 מ"ר, במחיר מציאה 

_____________________________________________)20-20(תיווך דורון 054-4980159

 חנות 20 מ"ר להשכרה, ר'
עקיבא 143, 4,000 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ש(053-8526893

מבנים
 בקרית הרצוג באיזור 
עמק יזרעאל, להשכרה 

160 מ"ר, ק"ק, לכל 
מטרה, 9,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
054-6506501)12-12(_____________________________________________

 ברמת אהרון באזור 
רחוב פוברסקי, להשכרה 

חנות 27 מ"ר, לכל 
מטרה, 3,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)6-6(_____________________________________________

משרדים
 להשכרה משרד 70 מ"ר 

במרכז העיר, מחיר מציאה 
_____________________________________________)20-20(תיווך דורון 054-4980159

 בלעדי ברבי עקיבא/
דובק 100 מ"ר, מתאים 
למרפאת שיניים/משרד/

או לכל מטרה, משופץ + 
מרפסת, קומה ב' + 

מעלית + חניה, מיידי 
לפרטים נוספים "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290600)20-20(_____________________________________________

 להשכרה משרד 10 מ"ר 
בגני גד 11 + שרותים ומיטה, 

1,000 ש"ח 050-6528100 
_____________________________________________)20-21ש(052-6555301

 בקרית הרצוג באיזור 
עמק יזרעאל, להשכרה 

160 מ"ר, ק"ק, לכל 
מטרה, 9,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
054-6506501)12-12(_____________________________________________

 מתחם נופש מדהים 
- 8 חד', 26 מיטות. 

בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגם מים"

055-2275344
_____________________________________________)48-47/22ש(02-5344514

בית מאיר

טיולי גיפים
 בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים- חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 

לנהיגה עצמית, אופציה 
לצימרים 052-2403750

_____________________________________________)16-11/23ש(050-7362739

בני ברק

בר יוחאי
 2 יח' ארוח מרווחות, 

מאובזרות, מטופחות, גינה 
גדולה + מתקני גן

_____________________________________________)23-22/22ש(052-3452522 052-3771789

דלתון

חשמונאים
 "צימר דן"- סוויטות 

מפוארות ביישוב הדתי, ג'קוזי 
+ בריכה, גינה פסטורלית 

 052-4481113
zimerdan1@walla.com)6-5/23ש(_____________________________________________

 "הפרח בגני"- צימרים 
מפוארים + בריכה 

מוצנעת, חדר אוכל, ג'קוזי, 
נוף, עד 40 איש, חצר + 

_____________________________________________)9-34ש(מתקנים 050-8219080/1

 קרית הרצוג בני ברק, 
לשבתות, חגים, ונקיה לפסח, 
5 חד', ק"ק, בין 7-9 מיטות + 
מזרונים, מטופחת ומסודרת, 

מחירים טובים! 052-7113508
_____________________________________________)10-21ש(050-7113508

טבריה
 חדשה, בקרית 
שמואל, 4 חדרים, 

נקיה, מרווחת, נוף 
מדהים, במרכז

050-4191727/6 וואצאפ 
055-9836473 מייל 

me18543672@gmail.com)19-44(_____________________________________________

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

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

 15 מיטות, מרפסת 
לכנרת ולגולן, נקיה, מרווחת, 

חצר, קרוב לשטיבלאך, 
תחבורה ציבורית במקום 

_____________________________________________)20-31ש(050-4124556

מירון

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

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)50-49/22ש(מהדרין צמוד 053-7519198

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)4-6/23ש(במקום 050-3388668

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)3-1/23ש(054-8042119 04-6989119

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

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)28-26/22ש(077-5590283

עין יעקב
 בעין יעקב, חדשה!!! לזוג 
+ 2, בריכה מחוממת, שקטה, 

פרטיות, נוף מהמם!!! פנוי 
_____________________________________________)17-28(לפסח!!! 052-4222965

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

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

_____________________________________________)35-34/22ש(מרהיב 052-8793288

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות/לזוגות, אטרקציות 

_____________________________________________)17-16/23ש(050-5275981 04-6961175

לפרסום
בלוח

03-6162228

השבת 
אבידה

 נאבדה מזוודה קטנה 
ירוקה בקו 402 במוצ"ש בכ"ג 
_____________________________________________)16-17ח(אדר ב' )26/3( 054-3976211

 אבד צמיד זהב באזור 
סוקולוב ר' עקיבא המוצא 

הישר יתקשר ל-
_____________________________________________)16-17ח(052-7630059

יד שניה 
קונים

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

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

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל 
_____________________________________________)45-44/22ש(052-7674348

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
_____________________________________________)20-21ח(052-3595314

 דירות נופש גדולות, 
מאובזרות, גינה, מטופחת, 

טרמפולינה, נדנדות, ונוף
052-3771789
_____________________________________________)20-19/23ש(052-2342522



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה
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ב’ איר- ג’ איר תשפ”ב 3/5/22-4/5/22

תינוקות

תקשורת

 סטנדר שולחני מהודר 
מאוד לגמרא חדש בקופסא 

_____________________________________________)19-20ח(110 ש"ח 054-7289931

 מנורת לד עגולה לחדר 
בנים/בנות 70 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(052-7148005

 4 כסאות לבנים בשילוב 
מתכת איקאה 120 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-7148005

 כסאות מתקפלות 35 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן מחשב 120 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(052-7126106

 עגלת פג מצב מצויין 400 
ש"ח במערב בני ברק

_____________________________________________)19-20ח(052-7131071

 joie עגלת תאומים 
במצב טוב מאוד 250 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(בב"ב 052-7131071

 טרמפיסט לעגלה- 
אוניברסלי מתאים לכל סוגי 

העגלות חדש במחיר 115 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-8447306

 למכירה מס' קופסאות 
של מטרנה חלבי ללא שלבים 
במחיר של 35 ש"ח לקופסא 

_____________________________________________)19-20ח(054-8447306

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

054-8443223)7-10(_____________________________________________

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)4-7(לחולצה 058-3206802

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 300 ש"ח 

054-8422105)14-14(_____________________________________________

 רדיאטור בטיחותי + שעון 
_____________________________________________)20-21ח(שבת 350 ש"ח 054-8303051

 מחבת חשמלי ענק קוטר
40 ס"מ זק"ש 50 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 sh-770 מסך מחשב דק 
מידות: 35*40 ס"מ 150 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 3 גופי תאורה נורות הלוגן
מיועד לקיר 50 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 תנור חימום חשמלי קטן 
גרץ תקין 100 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 סדין חשמלי זוגי חב' 
זק"ש דגם ef-183 ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 מגהץ קיטור 150 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 ג'ק לרכב 25-50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 טוסטר 20 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 כיריים גז 150 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-4273857

 מכונת תפירה חשמלית 
דגם מרדיקס במצב מצויין 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-7432035

 בהזדמנות!!! מחשב נייד 
מצויין רק 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(053-3346080

 מסך דק 150 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(050-3346080

 למכירה פקס משולב 
3835hp ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-2437292

 3 שעוני חשמלי דיגיטלי 
באריזה נ.מצא בלוח חברת 

_____________________________________________)20-21ח(ווגה 300 ש"ח 052-2786557

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-3558949

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-3558949

 מחשב נייד מציאה עובד 
_____________________________________________)20-21ח(מהר 499 ש"ח 054-3558949

 מסך דק איכותי 23 אינץ 
_____________________________________________)20-21ח(רק 250 ש"ח 054-3558949

 מקרן לצפייה באיכות 
מדהימה 500 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-3558949

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח 054-3558949

 מקרר שארפ עם התקן 
שבת 250 במערב ב"ב

_____________________________________________)20-21ח(052-7131071

 תנור דו תאי של קינג 150 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח מערב ב"ב 052-7131071

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב חדש למזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(בפתח תקוה 052-2786557

 כרטיס גמבוי חדש 2 
מסכים 482 משחקים אוסף 

מריו וסוניק ועוד 149 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(052-7154435

 cf fc rosh מקרן איכותי 
רמקול מובנה + שלט תצוגה 

כ- 120 אינץ ענק + בד לבן ב- 
_____________________________________________)20-21ח(450 ש"ח 052-7154435

 מיני מקרן עם רמקול 
מובנה ושלט גודל תצוגה ב- 

40 אינץ ב- 200 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(052-7154435

 למכירה כיריים 5 להבות 
במצב מצוין ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-7619852

 למכירה מערכת הגברה 
לדיג'יי במצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-5494443 שבתאי

 למכירה אופה לחם חדש 
בניילון של מורפי ריצ'ארד 

250 ש"ח במקום 400 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-5494443 שבתאי

 nespresso מכונת קפה 
דגם חדיש מקציף חלב 350 

_____________________________________________)20-21ח(שקל 052-6784969

 אוזניות בלוטוס חדשות 
עם תיבת טעינה חברת 
LUOLO עם מיקרופון 

עמידות למים שנה אחריות 
_____________________________________________)20-21ח(110 ש"ח 052-7154435

 מגהץ אדים חדש באריזה 
frima ב- 130 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)20-21ח(052-2786557

 טאבלט 10.1 אינטש
lenovo מצלמות + וידאו 

מצויין 320 שקל 
_____________________________________________)20-21ח(052-6784969

 4gb ram מחשב שולחני 
intel l3 3.3ghz ב- 300 שקל 

_____________________________________________)20-21ח(052-6784969

 מסך מחשב תפריט 
עברית אחריות לשנה 250 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה מערכת מקצועית 
רמקולים + מגבר 200 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(ב"ב 052-9544107

 דוד שמש 120 ליטר מצב
מצויין 200 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)20-21ח(054-8401705

 למכירה בהזדמנות מכונת 
כביסה פתח עליון כחדשה 

_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח 054-7950006

 פקס כולל טלפון במצב 
חדש חדש ב- 300 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-7151045

 פלורוסנטים לא לדים 
במצב חדש אחריות שנה ב- 3 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-7151045

 סיר לחץ חדש נעמן 7.5 
_____________________________________________)20-21ח(ליטר 100 ש"ח 050-4131038

 מחשב נייח hp מסך דק 
+ עכבר מקלדת מדפסת 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-7662828

 סיר טיגון בריאותי חדש 
_____________________________________________)19-20ח(200 ש"ח 050-4136221

 אטמור חדש לחימום מים 
לחיסכון בחשמל לאמבטיה או 
למטבח SKW ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-2786557 בפ"ת

 למכירה מערכת מקצועית 
רמקולים + מגבר 200 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(ב"ב 052-9544107

ריהוט

 שולחן לסלון, צבע חום 
כהה, נפתח ל- 3 מטר, 

וכסאות מרופדים חדישים, 
_____________________________________________)20-21(בהזדמנות 052-4227714

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 050-3337530

 תמונת גובלאן 50*60 
_____________________________________________)19-20ח(ס"מ 10 ש"ח 050-6245339

 פינת אוכל + 6 כסאות 
_____________________________________________)19-20ח(150 ש"ח 050-6245339

 שולחן כתיבה 100 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(050-6245339

 מכשיר תמי 4 במצב סופר 
מעולה כולל פילטר ומנורה 

צבע קרם 1,000 ש"ח
_____________________________________________)20-23ל(052-4076070

 סוכה תוצרת גדנסקי 
3.1*2.1 350 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-7216671 בני ברק 

 עמודון 7 מדפים + 2 
דלתות מצב מצוין 250 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(מערב ב"ב 052-7131071

 עגלת תאומים ועגלת פג
300 ש"ח כ"א מערב ב"ב 

_____________________________________________)20-21ח(052-7131071

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה ד"ר בייבי מצב מצוין 

_____________________________________________)20-21ח(390 ש"ח בב"ב 052-7600336

 נעלי מוקסין מבד לילד 
מידה 23 רק 15 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(058-4843223

 עגלה לתינוק ברייטקס 
טיולון ושכיבה מיטת אמבטיה 

כחדשה אדומה 499 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(050-4171008

 מציאה! עגלה חדשה! 
אפורה גם אמבטיה וגם טיולון 

_____________________________________________)20-21ח(רק 500 ש"ח 058-3245685

 ישבנון לאסלה תקין 30 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-3463482

 עגלת טיולון 200 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-7216671 בני ברק

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 054-7216671 ב"ב

 סלקל לתינוקות 130 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-7216671 בני ברק

 למכירה עגלת תאומים 
מצב מצויין 190 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)20-21ח(053-3076507

 למכירה עגלת טיולון + 
אמבטיה מצב חדש 300 ש"ח 

בלבד + מיטת תינוק 180 
ש"ח + מזרון 80 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(053-3076507

 למכירה אמבטיה לתינוק 
+ מעמד מצב חדש 90 ש"ח 

בלבד + לול 140 ש"ח + מזרון 
50 ש"ח + סלקל חדש 80 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה לול נשיאה 
מתקפל כולל תיק נשיאה צבע 

כחול כהה 180 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)20-21ח(053-3076507

 מנשא לתינוק חדש 
בקופסא חברת ציקו 120 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(מערב ב"ב 052-7131071

 מכשיר mtk1 מצב טוב 
_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח ב"ב 053-3121020

 נוקיה c2 במצב כחדש 
_____________________________________________)19-20ח(200 סופי י"ם 054-2228720

כללי

 ערכות להכנת קשתות 
מפרחים לתעסוקה לילדות 

_____________________________________________)20-21ח(8-10 ש"ח 053-3187276

 פאת פוני טבעית חום 
כהה חדשה ללא שיער ארוך 

בעורף 500 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(053-3187276

 למכירה אופניים לילדים 
מתאים לגיל 6 חדשות לגמרי 
בצבע כתום ראלי קרוס 320 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-2819921

 למכירה גלגלים לאופני 
הרים קידמי 80 ש"ח אחורי 

_____________________________________________)20-21ח(120 ש"ח 054-2819921

 מכונת תפירה ברנט 500 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-7938941

 למכירה אופני הרים במצב 
מצויין מידה 26 300 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-2819921

 פיתיון ג'ל קוטל נמלים 
במחיר מציאה 30 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-4699761 פ"ת

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

_____________________________________________)20-21ח(052-7600336

 כרית נוי של עמינח 
למיטה או לספה כמעט חדשה

גודל: 60*60 ב- 80 ש"ח 
במקום 180 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-7676856

 משחק קלפים טאקי 
מילים מצב מעולה 30 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה פראק חדיש ב- 
_____________________________________________)20-21ח(200 ש"ח 052-7619852

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(למדף בב"ב 052-7600336

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 

_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 052-2727474

 כיריים גז 3 להבות 150 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח בפ"ת 052-2786557

 אהיל לבן דמוי תחרה 
לתליה מהתקרה 40 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(בב"ב 052-7600336

 קוצץ ירקות דמוי סלייסר 
במשיכת חוט של פוד אפיל 

מצוין 50 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)20-21ח(052-7600336

 למכירה אופני ילדים 55 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח ב"ב 050-5343924

 מצלמת קנון 710 טובה 
לחלקים מטען ובטריה 300 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 058-3245685

 משאבה חשמלית נטענת 
חדשה לאופניים חשמליות 

_____________________________________________)20-21ח(190 ש"ח 055-6777199

 צמיגים רחבים לאופניים 
חשמליות 4.0 ו- 3.0 חדשים 

_____________________________________________)20-21ח(110 ש"ח 055-6777199

 שלט גיימינג איכותי 
למחשב ולטלפון ולסוני 3 150 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 053-3147379

 לוח שנה תשפ"ב לפי 
אופק ירושלים 10 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(053-3147379

 כרטיס זיכרון 2 גיגה סוג 
m2 במצב חדש 20 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(053-3147379

 כרטיס משחקים לגמבוי 
סוג עבה 10 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(053-3147379

 טלפון נוקיה 6131 במצב 
מצויין 150 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(053-3147379 

 בובת פרווה ענקית חתול 
מצב מצוין 50 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)20-21ח(052-7600336

 מגהץ שיער קנדי 40 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(בבני ברק 052-7600336

 מחבת חשמלי בשרי 
לפסח מצוין 100 ש"ח בבני 

_____________________________________________)20-21ח(ברק 052-7600336

 סט מחזורים 3 רגלים 
ספרד 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)20-21ח(050-4131038

 להשכרה/מכירה שמלה 
ציפי שכטר מידה 46 450 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-4131038

 כובע בורסלינו טורינו 
מידות 53/54 מצב מעולה 

_____________________________________________)20-21ח(350 ש"ח 052-7663188

 קורקינט גלגלי אויר לא 
חשמלי 150 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)20-21ח(053-3121020

 מציאה! אקווריום + 
פילטר + תאורה רק ב- 289 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 03-6163478

 בהזדמנות! גלגליות 35-6
ורוד רק ב- 99 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(03-6163478

 נדיר! אוסף גדול של עונג 
שבת בקלסר רק ב- 25 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(03-6163478

 טרבוקה 100 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-8303051

 צינור מים + גלגלת חדש 
_____________________________________________)20-21ח(150 054-8303051

 חליפות בר מצווה כ"א 
_____________________________________________)20-21ח(250 ש"ח 054-8303051

 שטיח עגול סרוג עבודת יד 
מצב חדש צבע לבן ורוד לחדר 
_____________________________________________)20-21ח(ילדים 150 ש"ח 054-4668112

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)20-21ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 

דניאל 050-5291073 אבנר 
_____________________________________________)20-21ח(050-3337530

 sharp למכירה מיקרוגל 
ב- 300 ש"ח אבנר

_____________________________________________)20-21ח(050-3337530

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 2 תמונות מפאזל 
מרהיבות ביופיין 80*100 150 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-3463482

 עוברים דירה ב- 
15/8/22! בהזדמנות 

בב"ב תכולת דירה, 
רהיטים, מוצרי חשמל, 

הכל מצב טוב- עד 
_____________________________________________)20-23ש(כחדש! 052-2437292

 למכירה גלשן מצב חדש 
מחיר 1,500 ש"ח

_____________________________________________)20-21ל(054-6548366

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

054-8527470)4-7(_____________________________________________

 כובע ברסלינו, מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 400 

_____________________________________________)14-14(ש"ח 054-8422105

 למכירה שמלה 
מהממת לארוע, 

שהחולצה מפייטים 
והחצאית קטיפה שחור, 
מקסי, מידה 42, ב- 550 

ש"ח, נלבשה רק פעם 
אחת, עלתה 1,200 ש"ח, 

_____________________________________________)6-9(לפרטים 054-6337121

 תופסן חדש עם ידית 
מתכווננת לטלפון וכד' ב- 50 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-7154435

 מציאה! תוכי גרינצ'יק 
יפייפה כולל כלוב גדול 200 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-7663188

 בסיס לתליה למזגן סטנד 
חדש 70 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)19-20ח(052-2786557

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני
)מדיום( חדש באריזה מתאים 

לכל רכב 150 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 למכירה אופני הרים 
מצויינות רק 350 ש"ח מציאה 

_____________________________________________)19-20ח(050-4106869

 מעמיד לגיטרה חדש 
לגמרי רק 25 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-8447306

 5 דיסקים לצפייה של 
מסעות כרמלי 100 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(03-5700672

 למכירה כיסוי בד חיצוני 
למכונית 100 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-6389446 בני ברק

 למכירה מגבעת חדשה 
crown מידה 58 300 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(054-6389446 ב"ב

 עלוני פרשת שבוע מצב 
רוח שבתון חב"ד ועוד 200 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-3463482

 30 דיסקים מוסיקה 
חסידית פריד ורדיגר ועוד 200 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-3463482

 אופני ילדים bmx מידה 
16 במצב טוב 120 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-7148005

 אופני הילוכים מידה 24 
במצב מצוין 280 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(052-7148005

 מכונה ידנית איטלקית 
לעשות איטריות ולבצק דק 

_____________________________________________)19-20ח(150 ש"ח 03-5700672

 למכירה גורי ארנבות כ"א 
ב- 30 ש"ח גמיש בי"ם 

_____________________________________________)19-20ח(052-7175776

 למכירה אופני הילוכים 
מידה m גלגל 26 250 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(050-4107904

 hero למכירה אופני הרים 
מידה m גלגל 26 300 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(050-4107904

 למכירה אופני ילדים 55 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח ב"ב 050-5343924

 למכירה דגי נוי החל מ- 5 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח כ"א 054-8515875

 אופניים לילד צבע צהוב 
כחול גיל 7-10 120 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(054-5339488 מ- 16-20

 שרשראות קשירה לכל 
מטרה החל מ- 60 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(050-7757420

 משקולות החל מ- 50 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 050-7757420

 2 חולצות של אקסוס 
חדשות באריזה 90 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-7289931

 כובע רו'צ מידה 52 חדש 
_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח 054-7289931

 מכונת תפירה ברנט 500 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-7938941

 מציאה! דיסק אונקי ברזל 
2 טרה! חדש באריזה 100 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 058-3203691

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

_____________________________________________)20-21ח(052-7600336

 אדניות גדולות מאוד 20 
ש"ח ליחידה 052-7600336 

_____________________________________________)20-21ח(בב"ב

 ילקוט ניקי + קלמר תואם 
מצב מעולה 80 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)20-21ח(052-7600336

 אהיל לחדר ילדים ירוק 40 
ש"ח לבן 30 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)20-21ח(052-7600336

 אפודה חדשה מהממת 
לילד לשבת בצבע אפור מידה 

2/3 רק 25 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(058-4843223

 נעליים לגבר של קסטרו 
חדשות שחורות מעור! מידה 

44 רק 130 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(058-4420684

 קובץ מפרשים כ.יופי 
קידושין + גיטין חלק א' 

חדשים 80 ש"ח כ"א
_____________________________________________)20-21ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)20-21ח(38 80 ש"ח 058-3233170

 שמלת מעצבים להשכרה/
למכירה ורוד עתיק 350 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(מידה 34 058-3233170

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח ליח' 050-6245339

 למכירה אופני ילדים לגיל 
4 150 ש"ח + אופניים לגיל 8 

_____________________________________________)20-21ח(220 ש"ח 054-2819921

 מציאה! רולר באריזה ורוד
39 רק ב- 120 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(03-6163478

 מולטי אפקט לגיטרה 
חברת דיגיטא'צ אמריקאי ב-

250 ש"ח יהודה
_____________________________________________)20-21ח(052-7667577

 משדר לגיטרה חדש 
באריזה עובד על בטריות ב- 59 

_____________________________________________)20-21ח(שקל יהודה 052-7667577

 מולטי אפקט לגיטרה 
חברת דיגיטא'צ אמריקאי ב-

500 ש"ח יהודה
_____________________________________________)20-21ח(052-7667577

 מתקן כושר משקולות 60 
_____________________________________________)20-21ח(שקל 054-3177932

 כובע ליגוטה מידה 55
מצב טוב 200 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-7663188

 אופניים לילד צבע צהוב 
כחול גיל 7-10 120 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-5339488 מ- 16-20

 אוסף של שעוני יד גברים 
ונשים כ"א 5 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(053-4190416

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(03-6199806 בערב

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן משופץ 
פיקסו 500 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(050-4960603

 רובוט לטויוטה קורולה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(050-4960603

 איי בי אס הונדה סיווק 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(050-4960603

 איי בי אס יונדאי משופץ 
_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח 050-4960603

 גלגל 29 דיסק קידמי נשלף 
_____________________________________________)20-21ח(80 שקל 054-3177932

 אופני ילדים 16 אינץ חסר 
צמיג ב- 20 שקל

_____________________________________________)20-21ח(054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 10 
_____________________________________________)20-21ח(שקל לאחד 054-3177932

 שלדה אופניים חשמליות 
ללא גלגלים 30 שקל

_____________________________________________)20-21ח(054-3177932

 תמונה יפיפיה ממוסגרת 
כחדשה ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(03-6169291

 כסא נוח של כתר צבע 
חום כחדש ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(03-6169291

 מאוורר שולחני גדול אפור 
כחדש אלקטרו חנן ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(03-6169291

 מעמד לתווים במצב מצוין 
_____________________________________________)20-21ח(ב- 30 ש"ח 03-6169291

 ספר לפסח הייתי שם של 
וקסברגר חדש ב- 20 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(03-6169291

 קישוט מיוחד לקיר אם 
אשכחך כסוף ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(03-6169291 

 למכירה שו"ע יו"ד ג"כ 
דפוס וילנא תר"מ 300 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-8478897

 למכירה דרכי תשובה ח"ה
דפוס סוואליווע תרע"ב 50 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-8478897

 עלוני פרשת שבוע מצב 
רוח שבתון חב"ד ועוד 150 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-3463482

 30 דיסקים מוסיקה 
חסידית פריד ורדיגר ועוד 150 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-3463482

 למכירה אופניים לילדים 
ראלי פעלולים 150 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-2819921

 למסירה סט צלחות 
כשרות לפסח בירושלים

_____________________________________________)20-21ח(052-7646370

 תיק לנשים חדש 40 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(050-4131038

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

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

remington, ב- 270 ש"ח 
054-6337121)4-7(_____________________________________________

 מטחנת בשר + טחינת 
אגוזים מולינקס 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-4131038

 מזגן חלון עובד מעולה 1 
כ"ס אלקטרה 500 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)20-21ח(053-3121020

go gps  מסך מגע ללא 
אינטרנט + כרטיס 350

_____________________________________________)20-21ח(053-3121020

 מערכת קולנועית ביתית 
+ 6 רמקולים ומגבר כחדש 

_____________________________________________)20-21ח(400 ב"ב 053-3121020

 למכירה ספה נפתחת + 
_____________________________________________)20-21ח(כיסוי 250 ש"ח 052-2437292

 למכירה וילונות מיוחדים 
לסלון לחדר ילדים 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-2437292

 למסירה שידה 4 גלגלים 
_____________________________________________)20-21ח(משרדי 052-2437292

 למכירה פינת אוכל + 6 
כסאות מרופדים במצב טוב 

מאוד 500 ש"ח 054-5494443 
_____________________________________________)20-21ח(שבתאי

 שולחן סלון במצב טוב 
300 ש"ח בהזדמנות!!!
_____________________________________________)20-21ח(050-4160457 ירושלים

 כסא סלון כ"א 200 ש"ח 
בהזדמנות!!! 050-4160457 

_____________________________________________)20-21ח(ירושלים

 למכירה מזרון מצב מצוין 
ספוג קפיצי למיטה זוגי ב- 150 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-5173714

 למכירה ספת עור חומה 
ומושב מעוצב ללובי 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(בב"ב 052-3662700

 למכירה 3 שידות בגדלים 
שונים בין 50 ל- 250 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)20-21ח(בב"ב 052-3662700

 תמונת גובלאן 50*60 
_____________________________________________)20-21ח(ס"מ 10 ש"ח 050-6245339 

 פינת אוכל + 6 כסאות 
_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 050-6245339

 שולחן כתיבה 100 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(050-6245339

 ארון בגדים גדול 240*240 
מצב חדש 6 דלתות כולל אזורי 

תליה ומדפים 500 ש"ח עקב 
_____________________________________________)20-21ח(מעבר דירה 054-4668112

 מזנון עץ 3 פתחי אחסון 
טריקה שקטה 500 ש"ח עץ 

אורן גודל 40*200 עקב מעבר 
_____________________________________________)20-21ח(דירה 054-4668112

 סלון פינתי מצב כמו חדש 
צבע אפור מרווח בד רחיץ 

דוחה כתמים 500 ש"ח עקב 
_____________________________________________)20-21ח(מעבר דירה 054-4668112

 ספות מעור אמיתי 
1+2+3 במצב מצויין 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח פ"ת 052-7662828

 שולחן עץ מלא צבע 
דובדבן גודל 1.70/90 מצב 

מצוין 500 ש"ח + 6 כיסאות 
כ"א 100 ש"ח 054-5339488 

_____________________________________________)20-21ח(מ- 16-20

 2 ארונות מדפים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות כ"א 

500 2 מזרונים כ"א 500 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(03-6199806

 למכירה כסאות כ"א 30 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-8303051

 מנורה יפה 200 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-8303051

 מאוורר ניתן לתליה 100 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 054-8303051

 ערסל מקרמה בצבע 
שמנת כולל כרית ושידה 

ומתקן מתכת לתליה בתקרה 
_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 054-4668112

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)20-21ח(050-3337530 אבנר

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור 300 ש"ח 054-7216671 

_____________________________________________)20-21ח(בני ברק

 שולחן כתיבה מידות 
75*60*120 250 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-7216671 בני ברק

 מצלמת סאמוויקס מגע 
ענק + נרתיק 400 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(חדשה בקופסא 054-8523181

 מקרר ותנור במצב טוב 
200 ש"ח מערב בני ברק 

_____________________________________________)19-20ח(052-7131071

 למכירה מדפסת לייזר 
שחור/לבן כולל טונר ל- 2,000 

_____________________________________________)19-20ח(דף 450 ש"ח 052-8380655

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת רמקולים ומסך 450 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-8380655

 למכירה מקרר 3 דלתות 
lg תיקון קל 500 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-2258589

 כרטיס לכל סוגי גמבוי 2 
מסכים 482 משחקים ב- 100 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-7154435

 מיני מקרן עם רמקול 
מובנה ושלט גודל תצוגה ב-

40 אינץ ב- 200 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(052-7154435

 ce fc rosh מקרן איכותי 
רמקול מבנה + שלט תצוגה 

כ- 120 אינץ ענק + בד לבן ב- 
_____________________________________________)19-20ח(450 ש"ח 052-7154435

 טוסטר 20 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 סיר טיגון בריאותי חדש 
_____________________________________________)19-20ח(200 ש"ח 050-4136221

 אטמור חדש לחימום מים 
לחיסכון בחשמל לאמבטיה או 
למטבח SKW ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-2786557 בפ"ת

 למכירה מערכת מקצועית 
רמקולים + מגבר 200 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(ב"ב 052-9544107



ב’ איר- ג’ איר תשפ”ב 43/5/22-4/5/22 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ 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(_____________________________________________

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

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

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

לפרטים נוספים ושליחת קורוח חיים:
  jobstaf@alut.org.il

המשרות מיועדות לגברים ונשיםענבל 054-4200843

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות

גננות  מטפלות חינוכיות )סייעות( 
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים

הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם

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

7,000

ביקוש 
עבודה

 סייעות/גננת לגן פרטי 
בגני תקווה, הנהלה חרדית, 40

ש"ח לשעה, הסעה מב"ב 
_____________________________________________)19-22ל(050-4131561

קו”ח ותיק עבודות למייל: 
shlomi@kav-itonut.co.il

דרוש/ה גרפיקאי/ת 
משרה 103

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 הכרה בעולם הדפוס
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה  זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

קו”ח ותיק עבודות למייל: 
shlomi@kav-itonut.co.il

דרוש/ה מעצב/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

משרה 102

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 הכרה בעולם הדפוס
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה  זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

קו”ח ותיק עבודות למייל: 
shlomi@kav-itonut.co.il

דרוש/ה מנהל/ת סטודיו 
בעל/ת יכולות ניהול מוכחות, 

קריאטיביות ואהבה לעיצוב ותקשורת

משרה 101

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 נסיון של שנתיים לפחות בניהול סטודיו
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

 מחפש להצטרף לנסיעה- 
בני ברק/בית שמש

058-3267966)19-20(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרושה רפרנטית בעלת 

נסיון, שעות 8:00-14:00 
)גמיש( קו"ח למייל 

 mayan@mss-ins.co.il
_____________________________________________)17-20ש(נייד: 050-7456044

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרושה סוכנת ביטוח 
בעלת רישיון פנסיוני, 

שעות 8:00-14:00 
)גמיש( קו"ח למייל:

mayan@mss-ins.co.il
תנאים מעולים  

_____________________________________________)17-20ש(למתאימות

|

09-7966359 
kosherjobs@gmail.com

058-4076560 

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון בגבול ב"ב- רמת גן 
_____________________________________________)19-22ש(054-8507450

 ליוסי מעליות, רקע 
מכני/חשמלי, רשיון 

נהיגה, הכשרה במקום, 
_____________________________________________)19-22ש(במרכז 03-6160186

 דרוש עובד חרוץ לנקיון 
בנינים 054-2421996 

_____________________________________________)19-22ש(052-4003742

 דרוש עובד לחנות פלאפל, 
כל יום מ- 7 בבוקר עד 11, 

_____________________________________________)19-20ל(בבני ברק 054-8099198

 לרשת מעונות בפריסה 
ארצית דרושה עובדת גביה, 
 gmail, ידע וניסיון בתוכנות

 word, ecxel, google
docs, יכולת דיבור ושכנוע, 
אסרטיבית, עבודה במשרה 

מלאה, במשרדי הרשת בבני 
ברק, שעות עבודה 10:00 עד 
18:30, ימים ראשון עד חמישי 

פקס: 03-633-8889 מייל 
rdm@rdm.co.il)19-20(_____________________________________________

לר‚ל ‰˙רחבו˙ ‰˘ירו˙ים
בו‡ ו‰ˆטרף ‚ם ‡˙‰ לנבחר˙ ‰מ˜ˆועי˙

˘ל עלי ˘יח - מרכז
לע˘י‰ עם מ˘מעו˙. ‡˙‚ר ו‰רב‰ סיפו˜ 

פרטים בטל. 03-3734983
ני˙ן ל‰˘‡יר ‰ו„ע‰ ויחזרו ‡ליכם

„רו˘ים מ„ריכים

„רו˘/‰ עוב„/˙ סוˆי‡לי/˙
(‡פ˘רו˙ למ˘ר‰ חל˜י˙) 

עבו„‰ במערך ‰„יור ו‰˙עסו˜‰
˙נ‡ים טובים למ˙‡ימים.

cv.labor1@gmail.com  :ו"ח למייל˜

„רו˘/‰ ˜לינ‡י/˙ ˙˜˘ור˙
למערך ‰˙עסו˜‰

רבע מ˘ר‰. ˙נ‡ים טובים למ˙‡ימים.
cv.labor1@gmail.com :ו"ח למייל˜

מ˘ר‰
37

מ˘ר‰
93

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושות: 1. סייעת 
למשרה מלאה/חלקית 2. 
בחורה בין השעות -14:30

17:00, שכר גבוה
_____________________________________________)19-20ש(052-7177524

 דרושה מטפלת 
תינוקות חמה ומנוסה 

למעון איכותי ברמת 
אביב, 45 ש"ח לשעה, 
במיידי, משרה חלקית/

מלאה. חגית- 
_____________________________________________)19-22ש(054-7708715

דרושים
לרשת מינימרקטים חרדית בבני ברק

:ות\דרושים

ות/סדרנים
למשמרת בוקר  

7:00-15:00

050-7103245: לפרטים

ת/מחסנאי
למשמרת בוקר  

7:00-16:00

ות/קופאים
למשמרת ערב 

15:00-22:00

ות/קופאים
בוקרלמשמרת 

7:00-15:00

 לבוטיק יוקרתי לבגדי 
נשים בבני ברק, דרושה 
אשת מכירות, לעבודה 

במשמרות, שכר גבוה + 
_____________________________________________)20-21ל(בונוסים 052-2050266

 לגן ילדים בק. אונו דרושה 
בדחיפות מטפלת למשרה 

חלקית/מלאה פנינה-
_____________________________________________)20-23ש(058-4770321

 למשרד בב"ב דרושה 
פקידת שירות לקוחות, 
א'-ה' 9:00-15:00, נסיון

בשיווק יתרון קו"ח למייל- 
shalomed2010@gmail.com)20-23ש(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת
שמואל דרושה מטפלת עם 
נסיון, משרה מלאה/חלקית, 

אפשרות גם לצהרון
_____________________________________________)20-31ש(050-7250631

 לרבקה זהבי, תופרת, א'-
ה', שעות גמישות, מכונה + 

_____________________________________________)20-21ל(תפירה 03-5797279

 דרוש עובד למחסן 
בב"ב לשעות הבוקר 
המוקדמות, בין -5:00
10:00 בבוקר, 5 פע' 

בשבוע 052-6364614 
beny631@gmail.com)20-21ש(_____________________________________________

 למרכז יום בבני ברק 
דרושות: מטפלות, עובדת 

ניקיון, דרישות: יחסי 
אנוש מעולים, סבלנות, 
יכולת נתינה, חריצות, 

יסודיות, ניסיון תעסוקתי 
_____________________________________________)20-21(לפרטים 03-5707716

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה, 

הכרת המחשב ושליטה 
בתוכנות אופיס חובה! 

נסיון בתחום הניהול 
והנדל"ן יתרון, ימים א-ה 

בשעות 9:30-15:30 
_____________________________________________)20-20(לפרטים 052-6230193

לרשת מינימרקטים חרדית

ות/דרושים
סניפיםות/מנהלי

ניהול עובדים ותפעול שוטף של הסניף
חובה–ניסיון ניהולי קודם

יתרון משמעותי-ניסיון בתחום המזון

ד"בס

hrnetiv@netivc.co.il: ח"לשליחת קו

ירושלים/לציוןראשון /קריית מלאכי/רחובות: לאזורים

!ות/שכר הולם למתאימים
!רשת משפחתית עם אופציות קידום 

החברה מהיום הראשוןות/עובדי

 מעוניין לעבוד בתיקון 
וניקיון הבית/אפשרי חד פעמי 

_____________________________________________)20-21ח(גמיש בשעות 052-3595314

 מעוניין לעבוד בבוקר/
בערב בגיהוץ וקיפול בגדים וכו' 
_____________________________________________)20-21ח(עבודות כלליות 054-7938941

 זוג מעוניין לשמור על 
אנשים + עזרה בבית/לפי 

_____________________________________________)20-21ח(שעה 050-6651365

 7 יונות בית 300 שקל 
דניאל 050-5291073 אבנר

_____________________________________________)19-20ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 

דניאל 050-5291073 אבנר 
_____________________________________________)19-20ח(050-3337530

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)19-20ח(050-3337530

 נרתיק לטלית עשוי 
קטיפה איכותית במצב חדש 

צבע שחור 80 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)19-20ח(03-6496130

לבית אבות באווירה דתית 
ומשפחתית בפתח תקווה

דרוש/ה מדריך/ה תעסוקה לש
לשעות הבוקר

עבודה בצוות בהכוונה 
של מרפאה בעיסוק.

עשוי להתאים לאנשים עם רקע בחינוך.

תנאים טובים למתאימים

טלפון 054-4991445 
shiradahari22@gmail.com מייל 

 שלדה אופניים חשמליות 
ללא גלגלים 30 שקל

_____________________________________________)19-20ח(054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24-26 
אינץ 10 שקל יש שמיניות 

_____________________________________________)19-20ח(054-3177932

 אופני ילדים 16 אינץ חסר
צמיג ב- 20 שקל

_____________________________________________)19-20ח(054-3177932

 גלגל 14 אינץ אחורי 20 
שקל גלגל 16 אינץ אחורי 20 

_____________________________________________)19-20ח(שקל 054-3177932

 שולחן עם 4 כסאות 
מתקפלים לתוך מזוודה 250 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3169314

 גגון אלומיניום לרכב 
1.20*1.50 300 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3169314

 בהזדמנות! חוברת לימוד 
עצמי לנגינה באורגנית רק ב- 

_____________________________________________)17-18ח(30 ש"ח 03-6163478

 מציאה! אקווריום יפה + 
תאורה ופילטר רק ב- 290 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 03-6163478

 להשכרה שמלת אירוע 
צבע זהב קצר מידה 20 

מהממת 300 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-3124448

 להשכרה שמלת אירוע 
שחורה קצר מידה 18 מהממת 

_____________________________________________)17-18ח(300 ש"ח 053-3124448

 לארגון חסד בגבול בני 
ברק ר"ג דרוש/ה מאזינה 

לבקרה על שיחות מוקלטות, 
דיוק סבלנות ואינטליגנציה 
אישית חובה קו"ח לפקס: 

03-632-4535 מייל: 
mail:9080666@gmail.com)19-20(_____________________________________________

 לישיבה בבני ברק דרוש 
מחסנאי למטבח, להתקשר 

בשעות 10:00-15:00 ל-
050-5304424)19-20(_____________________________________________

 דרושה פקידה לניהול 
משרד, משרה חלקית, ידע 
בשפה אנגלית חובה, בבני 

_____________________________________________)19-20(ברק לפרטים 050-5257147

 לת"ת בת"א דרוש ר"מ 
לכיתה ח' לשנה"ל הבאה, 

ניסיון חובה קו"ח: 
mail:6307420@gmail.com)19-22(_____________________________________________

 לרשת מעונות בפריסה 
ארצית דרושה מזכירה, ידע 

 gmail, וניסיון בתוכנות
word, google docs, ראש 

גדול וחריצות, עבודה במשרה 
מלאה, במשרדי הרשת בבני 
ברק, שעות עבודה 7:00 עד 

15:30, ימים ראשון עד חמישי 
פקס: 03-633-8889 מייל 

rdm@rdm.co.il)19-20(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



לקוחות כללית, לשירותכן זימון כל התורים 
לכל תקופת טרום הלידה בשיחה אחת

בטוח זה כללית
שיחה אחת לכל שירותי טרום הלידה?

המוקד זמין בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00

חייגו 
*2700

הקישו 1
לרפואה יועצת

הקישו 3 
למוקד

קביעת תור2022
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