בס"ד

את המרחב
הציבורי

מתאמצים
לקריה ירוקה

מגזין החגים בתקופת הקורונה  /יוצא לאור ע"י המועצה המקומית  /כ"ב באלול תש"פ 11.9.2020

קרית יערים
משמשת
מודל לניהול
נכון של משבר
הקורונה

יריד
המכירות
הענק

33
עצה של ילד חכם

35

אלוף פיקוד העורף

אורחו של ראש המועצה

ויזואל

קריה ירוקה
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את המרחב
הציבורי

למרא דאתרא מורנו הגאון רבי אריה שולמן שליט"א,
למרנן ורבנן רבני הקהילות ובתי המדרשות שליט"א,
למשפחת תושבי אתרא קדישא קרית יערים הי"ו,

לשנה טובה
תכתבו ותחתמו
תהא השנה הבעל"ט
שנת בריאות לפרט ולכלל
שנת אחדות,
ומילוי כל משאלות לבנו לטובה
יצחק רביץ

ראש המועצה
סגני ראש המועצה

2

חברי המועצה

שמחים
בחגי תשרי

את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

תושבים נכבדים
אנו נגשים לימים הנוראים ולחגים הבעל"ט
באווירה של התרגשות ורוממות הרוח,
"אשר בחר בנו מכל העמים".
בורא עולם מעמיד אותנו בניסיון כאשר נגיף הקורנה מכה בנו
ואנו דבוקים בתורה ובתפילה ועבודת ה'.
כולנו ביחד עושים מאמצים לשמור על הבריאות ,כי זה צו השעה שמורה לנו בורא עולם.

המועצה עושה מאמצים כבירים בס"ד כדי שהתושבים יישארו בישוב
וימעטו את יציאותיהם לקניות בירושלים ועוד.
לקראת החגים בהם כל משפחה רוכשת החל מספרי קודש תשמישי קדושה עד לביגוד,
הקמנו בס"ד יריד שבו ירוכזו כל הקניות לחג ,והמכירות יתנהלו בהתאם לכללי הבריאות.
בנוסף ,בחוברת זו מרוכזים בעלי העסקים בישוב במגוון רחב של דברים.
אנו קוראים ומבקשים מהתושבים ,זו חובת השעה ,וכבר דוד המלך קבע "צאו והתפרנסו זה מזה"
בואו נחזק את בעלי העסקים בישוב ,כך פועלת חברה בריאה ,לדאוג האחד לשני בני העיר.

כתיבה
וחתימה
טובה

שנזכה לשנת גאולה וישועה
יצחק רביץ
ראש המועצה
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את המרחב
את המרחב
הציבורי
הציבורי

שמחים
מתאמצים
תשרי
בחגיירוקה
לקריה

איכותי ,בזול
ובלי לצאת מהישוב
תושבי הקריה מוזמנים להשתתף ביריד המכירות הענק
שיזמה המועצה כחלק ממאמציה למיגור הקורונה
היריד יתקיים מיום ראשון כ"ד באלול ()13.9
עד יום שישי י"ד בתשרי ()2.10
בין השעות  14:00עד השעה 23:00
בימים מרוכזים לכל מכירה לפי הפירוט בחוברת
מה ביריד? ספרים ,תשמישי קדושה ,כלי בית ועיצובים ,מתנות,
ביגוד ,הנעלה ,קוסמטיקה ,תכשיטים ומוצרי סוכות

כל מה שצריך לחג

למען הסדר הטוב נא להמנע מהבאת ילדים ליריד
היריד יתקיים בכפוף להוראות משרד הבריאות ובמתכונת קפסולות| מאבטח יעמוד בכניסה למתחם
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רק ביחד נצליח!

.

connectionsסיטון

את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

כלי בית
ומגבות

סטים של סירים,
מחבתות ,רוסטרים,
מערכות סכו"ם ,מערכות אוכל,
סכיני מטבח קופסאות אחסון
מזכוכית ומפלסטיק ועוד ועוד

המכירה תתקיים ביריד המועצה במתחם המתמידים
בימים ראשון שני שלישי כ"ד  ,כ"ה ,כ"ו באלול ( 13-15בספטמבר)
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את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

בגדי
נשים
מכירת בגדי נשים ונערות
בסגנון חגיגי  /ספורטיבי

קולקציה עשירה ומגוונת
במחירים זולים במיוחד
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המכירה תתקיים ביריד המועצה במתחם המתמידים
ביום ראשון כ"ד באלול ()13.9
וביום רביעי ה' בתשרי ()23.9

את המרחב
הציבורי

שמחים

ספרים לחגי תש
ר
י
,
סי
ד
ו
ר
י

הוצאה ֹלאור ,שיווֱק והפצת ספרים

רים
פ רי

www.hbooks.co.il | hhbooks20@gmail.com

ם

,
מ
חזו

,ס

רח' בית הִדפוס  | 32טֹל | 02-6428885 :פֱקס02-6422023 :

מבצעים
אדירים

בחגי תשרי

ש ספרי ילדים קומיק
ס
ו
ע
ו
קוד
ד ועו
ד

יפה נוף-פלדהיים | תפארת | צוף

מכירת
ענקית
של
ספרים

המכירה תתקיים ביריד המועצה במתחם המתמידים
בימים ראשון שני שלישי כ"ד ,כ"ה ,כ"ו באלול
( 13-15בספטמבר)
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את המרחב
הציבורי

תשמישי קדושה

שמחים
בחגי תשרי

כיפות ציציות וטליתות

לרגל החגים

8

המכירה תתקיים ביריד המועצה במתחם המתמידים
בימים ראשון ,שני ,שלישי כ"ד ,כ"ה כ"ו באלול ()13-15.09

שמחים

מארחת
את

29
79

bac

בגדי
ילדים

79

המכירה
בעיצומה
ליומיים בלבד!

את המרחב
הציבורי

בחגי תשרי

₪

כל הבגדים

המכירה תתקיים בימים שלישי ורביעי י“ט ,כ‘ אלול
בשעות ” 19:00-22:30בנה ביתך“ רח‘ יהלום  51אופקים

back to school

₪

₪

המתמידיםאלול
במתחםי“ט ,כ‘
ורביעי
המכירה תתקיים בימים שלישי
המכירה תתקיים ביריד המועצה
רח‘()14.9
ביתך“באלול
בשעות ” 19:00-22:30בנהיום שני כ"ה
יהלום  51אופקים
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את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

מכירת
גרבי איכות
במבחר דוגמאות מרהיבות

דנייר
בשיתוף עם קופה
של צדקה טלז סטון

כמו כן,
ניתן יהיה להזמין במכירה זו
מכנסיים וחולצות של ילדים
וחולצות למבוגרים

ממכירת
"מלבושי כבוד"

בהזמנה לפי קטלוג
במחירי קרן מיוחדים

לנשים נערות וילדות
במחירי הקרן
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המכירה תתקיים ביריד של המועצה במתחם המתמידים
ביום שלישי כ"ו אלול ()15.9

את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

בגדי
נשים

של המותג

מכירת בגדי נשים ונערות
בסגנון חגיגי  /ספורטיבי
קולקציה עשירה ומגוונת
במחירים זולים במיוחד
המכירה תתקיים ביריד המועצה במתחם המתמידים
בימים רביעי וחמישי כ"ז ,כ"ח באלול ()16-17/09
ובימים רביעי וחמישי ה' ,ו' בתשרי ()23-24/09

11

ע
החדשים
הדגמים
את
לרכוש
בואו
ירה במזומן או בצקים בלבד
רחוב הבעל שם טוב ( 5הכניסה מסביב) ,בין השעות 21:00

בין התאריכים כ"ב אלול ( - )25.09.16י"ב תשרי (16

נעלי מרשה בלרינה במכירה מיוחדת לחגים ,קולקציה חדשה ומדהי

רחוב הבעל שם טוב ( 5הכניסה מסביב) ,בין השעות .18:00-21:00
לפרטים 052-7102368

בין התאריכים כ"ב אלול ( - )25.09.16י"ב תשרי (.)14.10.16

לי מרשה בלרינה במכירה מיוחדת לחגים ,קולקציה חדשה ומדהימה בכל המי

מכירת
נעלים

את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

של המותג

רשה בלרינה במכירה מיוחדת לחגים ,קולקציה חדשה ומדהימה בכל המידות.

בין התאריכים כ"ב אלול ( - )25.09.16י"ב תשרי (.)14.10.16

לפרטים 052-7102368

רחוב הבעל שם טוב ( 5הכניסה מסביב) ,בין השעות .18:00-21:00
לפרטים 052-7102368

במזומן או בצקים בלבד
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בואו לרכוש את הדגמים החדשים עכשיו

המכירה תתקיים ביריד המועצה במתחם המתמידים
ביום רביעי כ"ז באלול ( )16.9וביום רביעי ה' בתשרי ()23.9
לפרטים052-9535053 054-5547449 :

את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

מחירים
מיוחדים
קרית יערים
מגיעה
לקריית יערים
עם קולקציה
חדשה
וחגיגית
במיוחד!

מגוון דגמים עשיר של מפות ,מפיות ,חבקים,
פלייסמטים ותחתיות לצלחות חבקים ואגרטלים
כיסוי חלה ועוד מוצרים חדשים

המכירה תתקיים ביריד של המועצה במתחם המתמידים
ביום רביעי כ"ז אלול ()16.9
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את המרחב
הציבורי

מכירת מוצרי איפור  /טיפוח  /קוסמטיקה

שמחים
בחגי תשרי

לקראת החגים

איפור
ויופי

 30%הנחה

על כל המוצרים +
בקניה מעל 350

מתנה

טל0526450554 :

המכירה תתקיים ביריד המועצה במתחם המתמידים
ביום חמישי כ"ח באלול ( )17.9ביום שלישי ד' בתשרי ( )22.9ביום חמישי ו' תשרי ()24.9
14

את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

מוצרי
אלוורה

המכירה תתקיים ביריד המועצה במתחם המתמידים
ביום חמישי כ"ח באלול ()17.9
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את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

רחלי בן זקרי

עיצובים
ומתנות

מפות | מפיות| חבקי מפיות | פלייסמנט ואנדרפלייט | אגרטלים |
פרחים מלאכותיים ועוד המון לעיצוב שולחן החג והשבת

16

המכירה תתקיים ביריד המועצה במתחם המתמידים
בימים שלישי ורביעי ד' ,ה' תשרי ()22-23.09

את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

תכשיטי
ברבור

התמונה להמחשבה בלבד

המכירה תתקיים ביריד המועצה במתחם המתמידים
ביום שלישי ד' בתשרי ()22.9
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את המרחב
הציבורי

שמחים

חיה סבג

בחגי תשרי

התמונה להמחשבה בלבד
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המכירה תתקיים ביריד המועצה במתחם המתמידים
ביום שלישי ד' בתשרי ()22.9

עליוניות  ,חצאיות ,חולצות בסיס כותנות ,פיג'מות ,חולצות הנקה

בגדי נשים
ונערות

את המרחב
הציבורי

שמחים

כיסויי
ראש

מבצע מיוחד !

כיסויי ראש כובעים ,מטפחות ,סרטים

בחגי תשרי

סרט מונע החלקה מתנה
בקניה מעל  100ש"ח.
בתוקף עד סוכות

נעלי ספורט מהמותגים המובילים במחירים מיוחדים

המכירה תתקיים ביריד המועצה במתחם המתמידים
ביום שלישי ד' בתשרי ()22.9
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את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

מכירת
פוסטרים
מבית מלכות וקסברגר
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המכירה תתקיים ביריד המועצה במתחם המתמידים
ביום שלישי י"א בתשרי ( )29.9יום רביעי י"ב בתשרי ()30.9
לפרטים שרה054-8414461 :

את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

עם מבחר של חליפות מכנסיים
(לילדים מגיל )10

חולצות כל המידות ,עניבות ,חגורות ,חפתים ,גרביים ,נעלים

מכירת אקסוס הגדולה
מגיעה לקרית יערים

מחירים מיוחדים לימי היריד
המכירה תתקיים ביריד המועצה במתחם המתמידים
בימים שלישי ,רביעי ,חמישי ,שישי י"א ,י"ב ,י"ג ,י"ד בתשרי ()29.09-02.10
יום שישי משעה 9:00-13:00
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את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

פוסטרים
לסוכה
וערבות

מכירת
ער
בות בד"צ
במקום

מכירה של פוסטרים מיוחדים
מבית שופרא במחיר אטרקטיבי

22

המכירה תתקיים ביריד המועצה במתחם המתמידים
בימים רביעי חמישי ושישי י"ב ,י"ג ,י"ד בתשרי ()30.9-2.10
יום שישי בין השעות 9:00-13:00
לפרטים :יוסף 058-320-5806

את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

הגפן
מכירת
יינות
ואלכוהול

הטבה ייחודית לתושבי הקריה בקניה
מעל  100ש"ח בקבוק מוסקטו רמת
הגולן ב  10שח בלבד!!
שווי המתנה כ  30ש"ח.
המכירה תתקיים ביריד המועצה במתחם המתמידים
בימים שלישי ,רביעי ,חמישי ,ושישי י"א – י"ד בתשרי ()29.9-2.10
יום שישי בין השעות 9:00-13:00 :
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את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

פרותי-רות בן זכרי

מטעם חפץ חיים

מנחת שלמה קריית יערים
0546830320
עיצובי פירות/מגשי פירות ,עוגות,
מארזי עוגיות,קינוחים,
קייטרינג חלבי/בשרי ועוד...

הריף  14קומה  2דירה 10
0584266619\7
כל מוצרי הבשר באיכות ובכשרות מהודרת של מטעם
חפץ חיים
אפשר להזמין דרך הטלפון או מייל ESTI2394@GMAIL.COM

שירות משלוחים ומחירים מיוחדים לחגים

אפשרות למשלוח חינם | מקבלים אשראי

משלוח חבילות שי ומתנות ,שוקולדים ויינות.

 - Go Fishשיווק דגי פרימיום טריים וקפואים מהים לדלת!
שרות לבית הלקוח
טלפון0559770999:
שעות פתיחה24/6:
שירות טלפוני ושרות אינטרנטי

לפרטים:

www.BasketstoIsrael.com
info@basketstoisrael.com
Tel: US: 1 718-689-1493
IL: 972 2 561 6239

גישמאק -אוכל מוכן לשבת

gofish.co.il

סלט שישי
חינם

למציג פרסום זה

משעול הרי"ף 6
052-3410220
סלטים צ'ולנט קוגלים הערינגים כבד קצוץ פיצוחים
שתיה עוגות עוגיות ממתקים ארטיקים
וכל מה שצריך לשבת
סימנים לראש השנה | קרפלאך ליום כיפור

24

24\6
בתאום

פירות קפואים
 2מוקדים* :הגרא  * 16טלזטויז
052-7155124
052-7128405
שעות של טלזטויז ובבית בתיאום כל היום
משלוחים חינם

צ‘יפס

לחם
ביגלה גבינה

french fries

שום garlic bread

מאפים calzoes
פלאפל

ביגלה מלוח צ‘יפס
frenchsalty
fries
pretzels

cheese pretzels

פלאפל
לחם שום

לחם
ביגלה גבינה

ביגלהחלבימלוח
פיצריה

בחגי תשרי

חלבי

לקראת החגים
saltyבחינם
מגש 13
מבצע
pretzels

שום garlic bread

פיצריה

שמחים

מאפים calzoes
פלאפל

המקום החם  -בירנבאום

את המרחב
הציבורי

falafel

צ‘יפס

french fries

חדש!
מתחם פתוח עם
נוף לאירועים קטנים
שבע ברכות,
יום הולדת וכדו'

פלאפל ופיצה וסביח שקשוקה ועוד...של רוני חבה

מהשעה  13:00עד  21:00בערב
טל'  02-5334653או 054-5510389

בלוך ( 5בחניה) 0584651083
ימים א'-ה'20:00-22:00 :
יום ו'10:00-13:00 -
או בתיאום מראש בכל שעות היום
משלוחים חינם בקניה מעל  70ש"ח

falafel

cheese pretzels

falafel

פסטה| פסטה | לחם שום | ציפס
פלאפל | מאפים
ביגלה|
מאפים
pasta
calzoes
רחוב אוזניים לתורה 9
garlic bread
052-7371817
| 02-5016030
cheese pretzels
גבינה
ביגלה

לוטוס הכל לאפיה מקצועית

פתיחה חגיגית
ביום ב כ"ה אלול
בשעה 20:00
כיבוד קל חלבי במקום

הגפן-יינות ואלכוהול
רחוב הגפן  | 2/3טלפון0556681071-
שעות פתיחה -כל יום כל היום בתיאום
בחנות -יינות מ  55ש"ח ומעלה .וויסקי .ואלכוהול.
אפשרות הזמנה דרך הטלפון.
משלוחים חינם בקניה מעל  150שח
הטבה ייחודית לתושבי הקריה בקניה מעל  100ש"ח
בקבוק מוסקטו רמת הגולן ב  10שח בלבד!

לוקחים
אחריות

את המרחב
הציבורי
שומרים
על בריאות הציבור

עוטים מסיכה
שומרים על קרית יערים ירוקה
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את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

 - ISCAבגדי נשים ונערות בייצור וייבוא אישי

נעלי טלז

הזית  2קומה ( 2-מול הרימון  3בחניה)
פתוח בימים א'-ה' בין השעות20:30-22:30 :
0548819471
לקבלת קטלוג והזמנות:
iscacatalog@gmail.com

בלוך ( 2ליד טלז טויז) 053-4163821
פתוח כל יום בין השעות  16:00-20:00וביום שישי 11:00-14:00
נעליים לכל המשפחה ,צעד ראשון ,ילדים ,נשים וגברים,
ניתן לקבל תמונות ולהזמין משלוח לתשלום בנפרד
נא לשלוח וואטסאפ ל050-6594557
שעות פתיחה מיוחדות לקראת החג:
י"א תשרי עד י"ג תשרי בין השעות,11:00-22:00 :
ערב סוכות י"ד בתשרי בין השעות 10:30-14:30

Shaina Style
מכירת סרטים אמריקאיים לפאה אופנתיים
ואיכותיים במיוחד!
ניתן לקבל קטלוג למייל ולוואצפ.
כתובת :הרי"ף 29
טלפון0523440670 :
שעות :בתאום מראש
שרות משלוחים חינם בטלז סטון

תכשיטי נוי

מבצעים
לכבוד החג!

חיה סבג בגדי נשים ונערות
מעין שטוב הלבשה אישית
חצאיות חולצות בסיס עליוניות סרפנים ושמלות
הלבשה אישית כותנות חולצות וכותנות הנקה סנודים
אפשרות למשלוחים והזמנה בטלפון
בלוך  11בכניסה לחניה
558002656 / 0527657356
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בקניית  5זוגות
קבל הנחה 50%
על השישי

מחירים
מיוחדים
לקראת
החגים!

כתובת :בלוך 13
טלפון0587145345 ,0526220682 :
שעות פתיחה :בכל שעה -בתיאום
מבחר גדול ומרהיב של תכשיטי כסף  ,925שעוני נשים
וגברים ,תכשיטי זהב ויהלומים בהזמנה אישית.
אפשרות הזמנה דרך הטלפון
שירות משלוחים

בא עם גרביים
גרביים ,וגרביונים לכל המשפחה כיפות ציציות טליתות
תכשיטים ניקוב חורים לעגילים
רחוב יצחק 5
שעות המכירה:
כל ערב משעה  20:00עד 21:30
יום שישי משעה 11:30-13:00 :

את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

מוצרי יודאיקה ומתנות

מכירת עצים לסוכה

מחברת" :סט מסורת" ,ללא פערי תיווך ,מהיצרן לצרכן.
המכירה דיגיטלית -בוחרים מוצר מקטלוג ובו מבחר
מתנות ,ומזמינים דרך הטלפון,
לתושבי טלזסטון בלבד משלוחים חינם למזמינים עד
שבת פרשת האזינו.
אברהם דזלובסקי 054-849-7951

לאטות לסוכה ( 2*4ס"מ)  4.8מטר אורך ב –  20ש"ח
הזמנה מראש עד יום שני כ"ה באלול בלילה .
אפשרות לחיתוך במידת הצורך.
ניתן להזמין ברגים ועצים נוספים
050-2900803לפרטים:

אתרוגי שפירא טלזסטון

יהודה דוד

לרשותכם  2סניפים
ישיבת כתר דוד | גרילוס הגפן  8דירה 1
054-8485747

אפשר להזמין מצום גדליה אפשרות למשלוחים עד הבית.

משווק בלעדי כבר  15שנה בטלז סטון.
מחירים מיוחדים ואטרקטיביים לתושבי הקריה
כבכל שנה והשנה במיוחד.

ארבעת המינים א'א' ליד המכולת בכניסה לישוב
בימים ממוצאי יום כיפור עד ערב החג
פתוח כל יום מהנץ עד  8בערב
אפשר לקבל סט עד הבית ללא תשלום נוסף רק השנה
 0533195811יהודה

פוסטרים לסוכה

מכירת ארבעת המינים

מבית שופרא
מיילס
058-320-5806

 4המינים מהודר עד לפתח הבית
אפשרות בחירה לכל סוגי ההידורים
חיים סורוצקין
0586210740 / 0556701279
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את המרחב
הציבורי

שמחים

de

kits

בחגי תשרי

com missions

si

s

gn

Jerusalem Embroideries

 10%הנחה
והדרכה
חינם לתושבי
טלזסטון

הכתובת  :הרי"ף 13
מס' טל להזמנות ובירורים02-5330617 ,052-7114919 :

עיצוב ומכירת קיטים ליצירה

ערכות רקמה בנושאים של יודאיקה /ארץ ישראל -כיסוי חלה,
קישוט לסוכה ,ועוד
מתנה מקורית ומהנה שיספק שעות של תעסוקה נעימה,
מתאים במיוחד לאלה בבידוד /סגר וכו' !

אצל פבר
הגר"א  9קומה 2
טלפון054-7262526/054-9199158 :
שעות פתיחה 13:00-19:00 :או בתיאום מראש
ציציות ,טליתות ,פתילים ,קיטלים ,כיפות,
מבית אלטמן וטלתניה ומתנות לחג
אפשרות הזמנה בטלפון ומשלוחים ללא עלות

י.מ.ר .אביזרים לרכב

מיי קלינינג קלאב My Cleaning Club

בחניון הרב בלוך 9
0585374424
פתוח בתיאום טלפוני רוב שעות היום

054-4903033
שרות תיווך מנקים/מנקות לבתים פרטיים לקראת החג
הזמנות דרך הטלפון ודרך המייל
mycleaningclub@gmail.com
 12עלות למנקה ₪ 70:לשעה  ₪ 12 +נסיעות

יהלום חשמל
(אלמסי תושב הקריה)
רחוב מאה שערים  21ירושלים
0543366940 - 025370271

ש.ל.ו שירות למנעולים וכספות

טלפון053-3308649 .
שעות פעילות 24/6
מומחה בהתקנת כספות | פריצת כספות| התקנת מנעולי
מספרים | החלפת ופריצת צילינדרים מכל הסוגים כמו ייל |
רב בריח | מולטילוק | אבלוי | התקנת מחזירי שמן | חיפוי
טפט לדלת תלת מימדי מעוצב | מערכות מאסטר | שרותי
והדלתותלתועוד...
סוגי
תיקונים לכל
המנעוליםדלת פלד
מה להחליף
ל
אם אפשר
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מנעול
מיוחד
מבצעים
מספר
לכבוד החגים
10%הנחה על
מנעולי מספרים

לעצב אותה מחדש?

חיפוי טפט
תלת מימדי חדשני
שיאפשר לכם לעצב
את הבית בקלות
במחיר משתלם!

שירותי פריצה  24שעות
מוצרי נעילה

החלפת צילינדרים ומנעולים

את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

מכירת משאבות חלב ומוצרי יולדות
טובה הרפז
בלוך 14
052-7684558
בתאום מראש

מכירת מוצרי אלוורה
 72גורדון | פתוח כל יום
054-3283148
משלוחים חינם בקריה
972000061586.fbo.
foreverliving.com

שבי קרויזר
058-5517279
ייצור ושידרוג פאות מקצועי  -סירוק-עיצוב -צבע-גוונים
שירות עד הדלת.
הטבה מיוחדת לקראת החגים לתושבות טלז סטון
 ₪ 100מתנה בחידוש פאה
שעות פתיחה בתיאום מראש

מוצרי קוסמטיקה וטיפוח טבעיים תוספי תזונה
ובריאות
מיטל גבאי הריף 12
052-7692272
שעות פתיחה :כל היום בתאום מראש
מגוון סוגים קרם לפנים בהתאמה אישית.
סבוני פנים ,פליניג ,מסכות.
תוספי תזונה לחיזוק לפני צום ועוד
שרות משלוחים

מכירת עדשות מגע ותמיסות
של המותגים המובילים
במכירים זולים במיוחד
בלוך  11דירה 1
לפי הזמנה בתאום מראש בפלאפון:
050-2419091

איפור כלות ואירועים וייעוצי איפור אישיים
מעין קרני,
בלוך .17
המבצע לתושבות הקריה
סדנאות איפור אישיות ללימוד לקראת החג
עם הנחה של !10%
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את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי
ויזואל 0527132618

פנינה דראך

Y U
L
K

סרוק | עיצוב | צבע וגוונים | כלות | תספורות | קורסים
מסרוק מקצועי עם סטייל יחודי משלך,
את תראי מושלם.
כאן לשירותך גם בדקה האחרונה):
סלון
פאות
רחוב הגפן 0527610027
מפנק

פנינה דראך  -פאנית ומתסרקת ותיקה ,מורה
מנוסה למקצועות השיער בבית ספר ''גודה''
מזמינה אותך לבוא להנות מסרוק מקצועי
עם סטייל יחודי משלך ,את תראי מושלם.

"בידך" מרכז ללימודי רפוי התחדשות וצמיחה ברוח היהדות
לקהל לקוחותי ,שנה טובה ויפה ,פנינה
סלאווןת משעול הריף  025863835 10אוו בנייד 054846345
פ
מפנק  30שנות ניסיון מוכח ומוצלח
להכשרת מטפלות
קורסים מקצועיים
כאן לשירותך גם בדקה האחרונה):
הוליסטי | דמיון מודרך | העצמה בתנועה
עיסוי שוודי
0527610027
רחוב הגפן
אפשרות לתשלום בכרטיס אשראי
קורסיםשלום בית ,התפתחות
תחומים
במגוון
אישיים
טיפולים
|
סרוק | עיצוב | צבע וגוונים | כלות | תספורות |
אישית ,נוער נושר ,התמכרויות ,מחלות וכו׳
ניתן לקבל חוברת פעילויות בדוא"ל

טלזסקארף  -מכירת מטפחות ראש-
מרובעות סוגים שונים ,קשירה ,לונגים ,בובו
מגוון ,אישי ונגיש
בלוך  9בקומת המחסנים,
 0548490442בתיאום מראש

אסתי הרצברג  -עיצוב שיער

 10%הנחה
על סירוק
הפאה השניה!

כתובת :הרב בלוך  13קומה ראשונה
טלפון 0527630084 :שעות פתיחה :בתיאום מראש
סירוק ועיצוב פאות ,צבע ,סירוק כלות ,תסרוקות ופאנים,
תספורות ,חומרים ואביזרים
שירות משלוחים :שירות  VIPלמבודדים ולמעוניינים -
משלוחים מהבית ולבית (בתוספת תשלום)

כבי -איפור ויופי
הזית  | 4שעות פתיחה בתאום מראש
מכירת מוצרי איפור /טיפוח /קוסמטיקה
יש אפשרות להזמנות דרך הטלפון
שרות משלוחים מ  100ש"ח
לקראת החגים  30%הנחה על כל המוצרים +בקניה מעל
 350ש"ח מתנה
052-6450554

ביוטי הייר
כתובת -יעקב 1
טלפון | 0523087896 -כל היום בתאום
כיסויי ראש | טיפולי יופי
משלוחים בקניה מעל 200

מבצע מיוחד !
סרט מונע החלקה
מתנה
בקניה מעל  100ש"ח.
בתוקף עד סוכות

(אפשרות לתמונות בוואצאפ או במייל
)leahl1303@gmail.com

נעלי ספורט מהמותגים המובילים במחירים מיוחדים
30

וטים

את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

רחלי בן זקרי עיצובים ומתנות
כתובת :מנחת שלמה
פלאפון050-5559195 :
שעות פתיחה :בתאום טלפוני
יש אפשרות להזמנה דרך טלפון/וואצאפ

טלז סטויז
בלוך 2
 10:00-14:00שעות פתיחה בוקר בין השעות
 16:00-20:00אחה"צ בין השעות
משחקים ,הרכבות ,מכוניות שלט ,פאזלים ,יצירות,
מכשירי כתיב,ה עגלות בובות ,בימבות

משלוחים בקריה חינם

צילומי חוץ וארועים

מוצרי יודאיקה ומתנות
מחברת" :סט מסורת" ,ללא פערי תיווך ,מהיצרן לצרכן.
המכירה דיגיטלית -בוחרים מוצר מקטלוג ובו מבחר
מתנות ,ומזמינים דרך הטלפון,
לתושבי טלזסטון בלבד משלוחים חינם למזמינים עד
שבת פרשת האזינו.
אברהם דזלובסקי 054-849-7951

בר מצווה | בריתות| אירוסין ועוד...
שלמה גולדפרב
0527632218

ספריה אנגלית
ימי פעילות :ימי ראשון משעה  8:00עד  11:00ימי
רביעי משעה  12:00עד 17:00
ניתן למסור/לרכוש חפצים שונים

שירות  .C.Uוילונות וריפודים
רחוב יצחק 8
7719 533
( 050-4173414אנגלית בלבד)
052-8112456
בין השעות מ  12בצהריים עד  8בערב.
בתיאום מראש בלבד.

מזגן נייד להשכרה  -חימום /קרור
חדש! נוח וקומפקטי!
להשכרה בטלז סטון.
מבצע לחגים  ₪ 150 -בלבד.
פיק 0527129562
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את המרחב
הציבורי

שמחים
בחגי תשרי

אורנה בהר ,משרד רו"ח ויעוץ עסקי

מגוון ויטמינים (מקסי הלט ,עדנה ועוד)

כתובת :רח' בלוך 76
טלפון058-5549010 ,02-5343735 :
•שירותי ראיית חשבון והנהלת חשבונות לחברות,
עמותות ,עצמאיים -דיווחים חודשיים ושנתיים |
פתיחת עסק חדש | טיפול בהחזרי מס| שכר | פרישה
| יעוץ עסקי ופיננסי-
שיחת יעוץ טלפונית חינם!

052-7110117
במחירים מוזלים

חלון פתוח לילדים שאוהבים לצייר
קורס איור מהבית עם שירי כהן | הגפן 6/2
077-2015731 / 053-3157312
קורס בן עשרה שיעורים מושקעים ללמידת יסודות
האיור הקליל (דמויות בעיקר) .השיעורים מוקלטים
ומוסרטים וניתן לצפות בהם בזמן שנוח לכם.
shiri-cohen.landwebpage.co.il
חדש  -הקורס בדיסק אונקי ,ללא צורך בגישה
לאינטרנט  -שרות משלוחים עד הבית!

צילומי סמאש קייק | עריכת וידאו | גרפיקה ועיצוב
מבצע מיוחד!
צילומי סטודיו סמאש קייק +מצגת 10 +תמונות+עוגה
ב 890-ש"ח בלבד!
ניתן להתרשם מדוגמאות
שרה קצנשטיין 054-8490197

אם לא נזהר
נצטער!

שומרים על ההנחיות
שומרים על קרית יערים ירוקה
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את המרחב
הציבורי
שומרים
על בריאות הציבור

הטור של קובי

את המרחב
הציבורי

עצה של ילד חכם

א .רענן

שמחים
בחגי תשרי

ָמה ָצ ִריְך ַּבּקֹורֹונָ ה ָּומה ֹלא ָצ ִריְך...
ּקֹוּבי לְ כָ ל ַהּיְ לָ ִדים ַּב ִּק ְריָ ה
ִמכְ ָּתב ִמ ִ
ַהּקֹורֹונָ ה ַהּזֹו ָּפׁשּוט ִה ְׁש ַּת ְּל ָטה ָלנּו ַעל ַה ַחּיִ ים!
ְּבכָ ל ָמקֹום ְמ ַד ְּב ִרים ָע ֶל ָיה וְכָ ל ָּד ָבר ְּב ַחּיִ ים נִ ְהיָ ה ָקׁשּור ֵא ֶל ָיה.
ַּגם ַא ָּבא ִוְא ָּמא ֶׁש ִּלי נַ ֲעׂשּו ֻמ ְד ָא ִגים י ֵֹותר.
ֲאנִ י ׁש ֵֹומ ַע א ָֹותם ׁש ֲֹוא ִלים זֶ ה ֶאת זֶ ה ּכָ ל ִמינֵ י ְׁש ֵאלֹות:
ַה ִאם יִ ְהיֶ ה ֶס ֶגר אֹו ֹלא? ַה ִאם ִּת ְהיֶ ה ָל ֶהם ֲעב ָֹודה אֹו ֹלא?
ָמ ַתי ַהּקֹורֹונָ ה ּכְ ָבר ַּת ֲעבֹר? ַה ִאם נַ ְצ ִל ַיח ֹלא ְל ִה ָּד ֵבק?
ַה ִאם יִ ְהיּו ִלּמ ִּודים אֹו ֹלא?
ַה ִאם ַהּיִ ּׁשּוב ֶׁש ָּלנּו יַ ֲהפְֹך ְל ָאדֹם אֹו ֹלא?
(וַאנִ י ִּבכְ ָלל ֹלא ֵמ ִבין ֵאיְך יִ ּׁשּוב ְמ ַׁשּנֶ ה ֶצ ַבע)...
ֲ
ַּגם ֲאנִ י ַּב ַה ְת ָח ָלה ָהיִ ִיתי ֻמ ְט ָרד ְמאֹד:
ֹוׁשב ּכָ ל ִמינֵ י ַמ ְח ָׁשבֹות ַמ ְד ִאיגֹות ֶׁש ִה ְפ ִריעּו ִלי ֲא ִפּלּו
ָהיִ ִיתי ח ֵ
ְל ַׂש ֵחק ַוְגם ְל ֵה ָר ֵדם ִוְליׁשֹן.
ֹוׁשב ְל ַע ְצ ִמי :א ַּולי ַהּקֹורֹונָ ה ַאף ַּפ ַעם ֹלא ַּת ֲעבֹר?
ָהיִ ִיתי ח ֵ
א ַּולי ַּגם ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה ח ֶֹולה ְּבקֹורֹונָ ה?
יׁשהּו ֵמ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁש ָּלנּו נִ ְד ַּבק?
א ַּולי ִמ ֶ
וְ עֹוד ּכָ ל ִמינֵ י ַמ ְח ָׁשבֹות ּכָ ֵא ֶּלה...
ֲא ָבל ַה ְּד ָאגֹות ָה ֵא ֶּלה ֹלא ָעזְ רּו ִלי ּכְ לּום.
ֹלא נִ ְהיֵ ִיתי ִּב ְג ָל ָלן ָרג ַּוע י ֵֹותר אֹו ָּב ִריא י ֵֹותר!
ֵהן ַרק ָּג ְרמּו ִלי ִל ְהיֹות ָּפחֹות ָׂש ֵמ ַח ָוְרג ַּוע.
ֵמ ָאז ֶׁש ֵה ַבנְ ִּתי ֶאת זֶ הֶ ,ה ְח ַל ְט ִּתי ֶׁש ֲאנִ י ָצ ִריְך ְלנַ ּסֹות
ְל ַה ְמ ִׁשיְך ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ַה ֲחׁש ִּובים ָוְה ִע ָּק ִרּיִ ים:
ְל ַקּיֵ ם ִמ ְצוֹותִ ,ל ְלמֹדְ ,ל ַׂש ֵחקִ ,ל ְׂשמ ַֹח ֶוְל ֱאהֹב.
ָּומה ִעם ַהּקֹורֹונָ ה ַ -א ֶּתם ׁש ֲֹוא ִלים?
ִל ְׁשּכ ַֹח ִמ ֶּמּנָ ה? ֹלא! ַמ ָּמׁש ֹלא!
ַחּיָ ִבים ִלזְ ּכֹר ֶׁשּיֵ ׁש ּפֹה קֹורֹונָ ה!
ָוְלכֵ ן ַחּיָ ִבים ִל ְׁשמֹר ַעל ּכָ ל ַה ַהנְ ָחיֹות:
ִל ְׁשטֹף יָ ַדיִ םֹ ,לא ְל ִה ְת ָק ֵרב ַל ֲח ֵב ִרים וְֹלא ָל ַג ַעת ָּב ֶהם
ַוְל ֲחבֹׁש ַמ ֵּסכָ ה ִאם ֲאנַ ְחנּו ּכְ ָבר ַמ ָּמׁש ְּגד ִֹולים.
ֲא ָבל –
ֹלא ְצ ִריכִ ים ִל ְדאֹג ִמ ֶּמּנָ ה!
יֵ ׁש ַמ ְס ִּפיק ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּד ֲֹוא ִגים ְל ַט ֵּפל ִּב ְב ָעיַ ת ַהּקֹורֹונָ ה.
ַה ְּד ָא ָגה ַהּזֹו ִהיא ַמ ָּמׁש ֹלא ִל ָיל ִדים!
(ּכְ ֶׁש ִּס ַּפ ְר ִּתי ֶאת ַה ַה ְח ָל ָטה ַהּזֹו ַלה ִֹורים ֶׁש ִּלי –
ֵהם ָא ְמרּו ֶׁש ֲאנִ י צ ֵֹודק וְזֶ ה ַמ ְר ֶאה ֶׁש ֲאנִ י ַמ ָּמׁש ָחכָ ם).
ְּב ִקּצּורִ ,אם ַּגם ַא ֶּתם ֲחכָ ִמיםַּ ,ת ְק ִּפידּו ִל ְׁשמֹר ַעל ּכָ ל
ַה ַהנְ ָחיֹות,
ַוְת ְמ ִׁשיכּו ְל ַקּיֵ ם ִמ ְצוֹותִ ,ל ְלמֹדֵ ,ל ָהנֹותִ ,ל ְׂשמ ַֹח
ֶוְא ָחד ֶאת ֵר ֵעהּו ֶל ֱאהֹב.
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למעשה

שותפים יחד לעשיה
בעקבות פעילות מאומצת מול הממשלה

קרית יערים הוצאה מרשימת הערים האדומות
עם היוודע הכוונה להכליל את קרית

דרכה בישוב זה כשבועיים ימים.

במשרד הבריאות לגרוע את קרית

יערים ברשימת הערים האדומות קיים

ראש המועצה הציג את תוכנית
מפעילה
שהמועצה
העבודה
וקטיעת
בנגיף
להתמודדות
שרשרת ההדבקות והטיפול בחולים
ובמבודדים" .תושבי הישוב נוקטים
משנה זהירות ,ביציאה למרחב הציבורי
כולם חובשים מסכות ,נמנעים ככל
הניתן מיציאה מהישוב ,ומקפידים
בדקדקנות מרובה על כללי הזהירות"

יערים מרשימת הערים האדומות.

את השגותיו בדבר עיוות הנתונים

האלוף נומה ציין שהוא עוקב
אחר פעילות המועצה והתנהלות
מהזהירות
ומתרשם
התושבים,
והאחריות הרבה שיש בקרית יערים.

ראש המועצה פעילות מרוכזת מול
הגופים הרלונטים ,מפגשים ושיחות
טלפון עם לשכת ראש הממשלה
ושרי הבריאות הפנים והשיכון ועם
הפרפ' גרוטו והפרויקטור הלאומי
פרפ' רוני גמזו ,ובנוסף נפגש עם
האלוף רוני נומה ואנשי צוותו.
ראש המועצה שטח בפני אנשי שיחו
באשר לספירת הנדבקים בקריה,
כאשר רבים מהנדבקים הם תלמידי
ישיבות שנמצאים בפועל בכרמיאל,
אלעד ובני ברק ועוד ,שרגלם לא

לאחר שמיעת טיעוני המועצה הוחלט

אלוף פיקוד העורף אורח של ראש המועצה
אלוף פיקוד העורף אורי גורדין
כדי
במועצה
השבוע
התארח
לעמוד מקרוב על מאמצי המועצה
הקורנה.
נגיף
עם
בהתמודדות
לאלוף התלוו מפקד מחוז מרכז
וירושלים בפיקוד העורף מר איתי
לוי ,מפקד הנפה מר עמית בר והיקלר
אודי דחבש וצוות לשכת האלוף.
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ראש המועצה סקר בהרחבה את פעילות
המועצה לטיפול בחולים ובמבודדים,
ואת הפעלויות שנעשות עבור התושבים

כדי שלא יצטרכו לצאת מהישוב.
ראש המועצה הודה לצוות פיקוד
העורף

ליקל"ר

ובמיוחד

אודי

דחבש

על

אלוף

פיקוד

העורף

תומך

בדרישת

מר

עזרתם

הרבה.

ציין

שהוא

המועצה

להרחיב

את הבדיקות גם למעגל הרחב יותר
של הנחשפים לחולים ואודה על
השיתוף פעולה והאחריות המיוחדת
שתושבי

קרית

יערים

מגלים

ראש המועצה ציין שהאלוף נומה
היה קשוב עם רצון רב לסייע
והערכה רבה לאורח החיים היחודי
של הציבור החרדי" ,ובחסדי שמים
אנו לא ברשימת הערים האדומות,
מה שהיה גורם שלא בצדק להגבלות
מכבידות ולצמצום האפשרויות לקיום
מניני
הרב

התפילה
רביץ

והבריאות
מקלב

על

בימים

הודה

הנוראים".

לשרי

הפנים

ולסגן השר ח"כ אורי
מעורבותם

בנושא.
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שמחיםהמרחב
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הציבורי

בחגי תשרי

בעשייה

שר החוץ גבי אשכנזי בביקור בישוב:

קרית יערים והנהגת המועצה משמשת מודל לניהול נכון של משבר הקורנה
ראש המועצה :הרשות המקומית יודעת טוב יותר מכל גורם חיצוני לתת מענה לצרכי התושבים
"קרית יערים והנהגת המועצה צריכה
לשמש מודל לרשויות אחרות כיצד
צריך ונכון לטפל באוכלוסייה בעידן
הקורונה .ההנהגה המקומית מודעת
יותר מכל גורם חיצוני לצרכים של
התושבים" .דברים אלה אמר שר החוץ
גבי אשכנזי ,שהתארח השבוע בקרית
יערים בביקור השתתפו סגן שר
התחבורה הרב אורי מקלב ,ח"כ הרב
יוסף טייב ומר חיים ביבס ,ראש עיריית
מודיעין ויו"ר מרכז השלטון המקומי.
ראש המועצה יצחק רביץ ציין כי
ביקורו של השר וירידתו לשטח הוא
אקט מנהיגותי ראשון במעלה .בהמשך
סקר את פעילות המועצה במשבר
הקורונה ,כאשר מיד עם פרוץ הנגיף,
פעלה המועצה המקומית ליישום
מוקפד של הנחיות משרד הבריאות
ואף החמירה מעבר להנחיות .המועצה

וכל זאת כדי שהתושבים ימעיטו
ככל הניתן את היציאה מהישוב.

מנהלת בס"ד פעילות ענפה לעזרה
וסיוע למבודדים ובהפעלות לתושבים
כולל פעילות מיוחדת בימי הקיץ,

השר גבי אשכנזי סיכם את ביקורו
באומרו כי הוא יוצא מהביקור חכם
יותר ועם תובנות אחרות מאלו שהגיע
איתם" .אני שמח שהגעתי לכאן הבוקר
ואני יוצא חכם יותר .בעקבות הביקור
ולאחר ששמעתי מראש המועצה
כיצד תפקדה המועצה בעידן הקורונה
דעתי התחזקה בדבר החובה לשתף
את הרשויות המקומיות .מה שנעשה
בקרית יערים צריך לשמש מודל
לרשויות אחרות .מרשים במיוחד
שהמנהיגות המקומית החמירה עם
האוכלוסייה אף יותר ממשרד הבריאות.
קרית יערים משמשת דוגמה לאיך
שצריך לנהל את המאבק בנגיף" .השר
אשכנזי יצא חוצץ נגד הניסיון לסמן
מגזר כזה או אחר בחברה הישראלית.

חייבים לעצור
את התפשטות הנגיף
שומרים על קריה יערים ירוקה
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Foreign Minister Gabi Ashkenazi visits the kirya:

Kiryat Ye'arim and the leadership of the Moatza
serves as a model for proper management of the Corona crisis
Rosh HaMoatza: The local authority knows better than any external body in
how to address the needs of the residents.

"Kiryat Ye'arim and the leadership
of the Moatza should serve as
a model for other municipalities
on how the population during the
Corona era should be treated. The
local leadership is more aware
than any external factor of the
needs of the residents." These
were the words of Foreign Minister
Gabi Ashkenazi, who was hosted
this week in Kiryat Ye'arim.
Rosh Moatza Yitzhak Ravitz noted
that the minister's firsthand visit
is a first-rate leadership act.
He later reviewed the Moatza's
activities in the corona crisis, when
immediately after the outbreak of
the virus, the local Moatza acted to
strictly implement the guidelines
of the Ministry of Health and
even went beyond the guidelines.
The Moatza conducts extensive

את המרחב
הציבורי
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על בריאות הציבור

to minimize the need to leave the
kirya as much as possible.

activities to help and assist those
in isolation in addition activities
for all the residents, including
special activities during the
summer, in order for the residents

Minister Gabi Ashkenazi summed
up his visit by saying that he
comes out of the visit smarter
and with different insights than
those he came in with. "I am glad
I came here this morning and I left
wiser. Following the visit and after
hearing from the Rosh HaMoatza
how the Moatza functioned in the
Corona crisis, my opinion was
strengthened about the necessity
to cooperate with the
local
authorities. Kiryat Yearim serves
as an example of how to fight the
virus. "
Minister Ashkenazi came out as
an advocate against the attempt
to mark one sector or another in
Israeli society.

אל יצא
איש ממקומו
!בידכם הדבר
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Following intense deliberations with the government
Kiryat Yearim has been removed from the list of red cities
Upon learning of the intention to
include Kiryat Yearim in the list
of red cities, the Rosh HaMoatza
has
spearheaded
meetings
with the relevant bodies and
telephone conversations with the
Prime Minister's Office and the
Ministers of Internal Health and
Housing and with Prof. Grotto
and National Projector Prof. Roni
Gamzu.
The Rosh HaMoatza presented
his audience with his objections
regarding the distortion of the
data regarding the count of those
infected in the Kirya, with many
of the infected being yeshiva
students who are actually
residing in Carmiel, Elad and
Bnei Brak and more, who have
not walked into the kirya for two
weeks.
The Rosh HaMoatza presented
the work plan that the Moatza
is running to deal with the virus
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monitors the activities of the
Moatza and the conduct of the
residents, and is impressed by
the great care and responsibility
that exists in Kiryat Yearim.
After hearing the Moatza's
arguments, the Ministry of Health
decided to exclude Kiryat Yearim
from the list of red cities.

and cut off the chain of infections
and the treatment of patients and
those in isolation. "The residents
of the kirya are extra careful,
when entering the public areas,
wearing masks and avoiding
leaving the kirya as much as
possible, and adhering very
carefully to the rules."
General Noma stated that he

שומרים על
עיר ירוקה

The head of the Moatza noted
that General Noma was attentive
with a great desire to help and a
great appreciation for the unique
lifestyle of the Chareidi public,
"and with Hashem’s kindness we
are not on the list of red cities,
which was unjustly restrictive
and reduced opportunities to hold
minyanim in the Yomin Noraim."
Rosh Moatza Yitzchak Ravitz
thanked the Ministers of the
Interior and Health and Deputy
Minister MK Uri Maklev for their
involvement in the issue.

את המרחב
הציבורי

את המרחב
הציבורי
שמחים

בעשייה

בחגי תשרי

במסגרת מתן תעסוקה לתושבי הקריה בימי החופשה השקנו מיזם
פעילות ביתית נרחבת לילדים ולנוער.
חולקו אלפי ערכות ביתיות הכוללות
חומר פעילות עשיר ומגוון לשעות
הפנאי הפעילות התחלקה לשני
פרויקטים:
במסגרת פרויקט 'חזון' שהתקיים
בשלושת השבועות קיבלו בנות
הישוב מכיתות ה' עד י"ד חומר
העשרה חוויתי בנושא ירושלים,
הגלות והגאולה
הערכות כללו גם חומרים וחוברות
הדרכה לסדנאות ביתיות עצמיות
בתחומים :אומנות ,תכשיטנות ,קיפול
מגבות ,עריכת שולחן ,תחרויות
בישול ב'לייב' ,כתיבה יוצרת ,חידות,
ציורי קיר ,קישוטי סוכה ועוד
במסגרת פרויקט 'המסע' שהתקיים
בימי בין הזמנים חולקו לילדי הת"ת
מכיתות א'  -ח' ערכות חווייתיות
בנושא שפות ,עמים וארצות .המוטו
שהוביל את ה'מסע' סביב לעולם
ביקש להדגיש את חשיבותם של

ילדי הת"ת שבלימודם ובתורתם
מחזיקים את כל העולם!
הערכות כללו :חידות ,העשרה,
משחקי הרכבה אלקטרוניים ,סדנאות
עצמיות ליצירה בשוקולד ,בניית
ערסלים ,בישולי שדה ומשחקי מים,
קישוטי סוכה ,פאזלים ועוד.

בהזדמנות זו רצינו להודות
למאות התושבים שנטלו
חלק בפעילות
החומר שהגיע אלינו הפעים
את צוות השופטים הן מצד
הרמה והן מצד ההשקעה!

פרויקט 'חזון' -לבנות הקריה
הגיליון הזוכה בבנות התיכון :נועה רוט | הגיליון הזוכה בבנות היסודי :מיכל בלנסון | השולחן
הזוכה -מסדנת עריכת שולחן :רות בירינבאום –
פרויקט ה'מסע' -לילדי הישוב
הגיליון הזוכה :זאבי רוזנבלום | הדרכונים הזוכים :אורי שולמן ,בנימין ברוך גולדמן ,יונתן
רבינוביץ | תחרות חובקת עולם :מקום ראשון :ביקור במצרים -משפ' סילבר | מקום שני :ביקור
באוסטרליה -משפ' רוזנבלום | ביקור בישראל -משפ' מורטנפלד | ביקור בצרפת -משפ' עדה
| ביקור בישראל -משפ' פריליך | ביקור בברזיל -משפ' בחבוט | מקום שלישי :ביקור בישראל-
משפ' ארנטרוי | ביקור בארגנטינה -משפ' רוטשילד | ביקור באירן -משפ' בהר | ביקור בצרפת-
משפ' מושקוביץ | ביקור בדרום אפריקה -משפ' הלר
להלן רשימת הזוכים:
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ָע ִט ִיתי לְ ַחנְּ נָ 
מתחננים לשנה טובה ,זועקים 'מנע מגיפה מנחלתך'
ומייחלים שנזכה לבריאות איתנה.
גם בבית-הכנסת בשעת התפילה לא מסכנים את המתפללים.
לא מסירים מסכה.

חובשים
מסיכה

שומרים מרחק
 2מטרים

מקפידים
על היגיינה

נמנעים
מהתקהלויות

בכל מקרה של חום ו/או תסמינים יש ליצור קשר עם רופא המשפחה

קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי:

03-509-7000

