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 הוספות ועדכונים לאינדקס המידע למשתמשי המייל

 כא' סיון תשע"ז

 gmach.bamail@gmail.com  :פנו אלינו בכתובת (5 עדכון)האחרונה  מהדורההאינדקס המלא בלקבלת 

 כתובת תיאור שם

 בית מהרי"ץ
גליון שבועי ע"ש גדול רבני תימן מורי יחיא 

 צאלח זצוק"ל
 betmaharitz@gmail.com 

 תורת הקרבנות
לימוד קדשים בעיון אליבא גליון חודשי ל

 דהלכתא
 korbanot@okmail.co.il 

 arevimkupat@gmail.com  ניתן להירשם לקרן 'ערבים' באמצעות המייל קופת העיר-ערבים

 בית הוראה לענייני ריבית
ניתן לקבל מידע הלכתי ומעשי בנוגע לאיסור 

ריבית על ידי בית ההוראה לענייני ריבית שע"י 

 הרב פינחס וינד שליט"א

 u.052763@gmail.com 

הועדה לענייני אנרגיה 

 בשבת

בנוגע לחשמל ועדכונים ניתן לפנות ולקבל מידע 

 כשר בשבת
 vaada.c.energy@gmail.com 

 קול הלשון במייל

שיעורים שמאזינים במייל את הניתן לקבל חדש!!! 

לשיעור לעשות מנוי  אולהם בטלפון בקול הלשון, 

 .ם למייל דרך הטלפוןמסוי

ולכתוב ת מייל על ידי שליח לשירותירשם היש ל

ואת מספר הטלפון שרוצים  'םרישו'בשורת הנושא 

ניתן לשייך כמה מספרי טלפון לאותו ) להכניס

 .(מייל

ושומעים  כשמתקשרים למערכת של קול הלשון

ניתנת האפשרות לקבל את ואז  26שיעור לוחצים 

 להגדירניתן וכן שיעור בשידור חי , למיילהשיעור 

 יישלח למייל שבסיום השיעור

 mp3@kolhl.com 

 עולם המוצרים
' עולם המוצרים'ת של הציבור החרדי אתר הקניו

 המבצעים ישירות למייל את לקבלניתן 
 m.co.il-office@o 

בית המדרש להלכה 

 בהתיישבות

בית המדרש להלכה לשאלות פנות ביתן לנ

 אמונת אי"ש של הגרי"ש אפרתי -בהתיישבות 

 שליט"א

 bhl@bhl.org.il 

 סיפור במייל
ניתן לקבל מידי שבוע סיפור בהמשכים מהסופרת 

 מ. קינן
 sipurbamail@etrog.net.il 

 נדוניה לכלה
מצעים  תכוללהרשימות של נדוניה לכלות 

 מגבות חלוקים סיוע כספי כלי בית ועוד
 nona5ys@gmail.com 

 אוסף גליונות
תמצית הש"ס, עין לא ראתה, עומק הפשט, 

 חשבתי דרכי, אז נדברו
 gmail.com@9518470 

 הפטרה מבוארת

)מבית  'הפטרה מבוארת'צבעוני  עלון שבועי

'שתי הלכות ביום'(, עם ההפטרה של השבוע 

מבוארת בביאור צח השוה לכל נפש, על פי 

 המלבי"ם.

 

haftara@2halachot.org  

 משכנא דרשב"י
המדבר בענייני חיזוק  'משכנא דרשב"יגליון '

 לקריאת ולימוד הזוהר הקדוש, לקירוב הגאולה.
rashbi6462@gmail.com  
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 ולערב עירובו

אוסף גיליונות המבארים אופן בניית עירוב שכונתי 

בצורה ברורה ובהירה, ובצירוף עשרות מהודר, 

כל אחראי עירוב, תמונות והדמיות מחשב. חובה ל

הלכה לדעת הלכות עירובין  ןולכל מי שמעוניי

 למעשה.

w5711401@gmail.com  

 מגזין רחוב האמן

לאשה החרדית הכולל: אמנות, איכותי מגזין 

 ומתכונים.עיצוב, השראה 

 ועוד מתנות של פרינטבלס חינמיים ועוד!

קבצים: אחד בעיצוב ואחד  2שבוע כל שולחים 

 מתכונים.

 בחודש₪  7תמורת תשלום סמלי של  ההרשמה

haoman.email@gmail.com  

 גליון השו"ת

הכולל  המשנה ברורבדפים  4על שבועי גליון 

הבנויות מתוך הגמרא  הקדמות להלכות

, וסיכום דרך שאלה ותשובה, עם וראשונים

 באורים קצרים למשנה ברורה מהאחרונים

 okmail.co.il@356 

 שירות לקוחות-ישראכרט
רורים כספיים יבנושא ב ישראכרט שירות לקוחות

 והטבות
sherut4u@isracard.co.il  

 פניני עין חמד
סיפורים, הכולל חמד  פניני עין גליון שבועי

 הלכותוהנהגות 
 pnineeh@gmail.com 

 שירות לקוחות-מי ברק
מחברת 'מי ברק' תאגיד  ניתן לקבל שירות ומידע

 המים של בני ברק
barak.co.il-fax@mei  

 שירותי משרד בקהילה

ניתן לקבל שירותי משרד במייל )בתשלום(, 

לרישום ₪  40הרשמה למעונות ומשפחתונים )

₪(,  30)להוספת טפסים(, תיאום מס ₪  7י, ראשונ

 ₪(, 15) שלילי בשיחת טלפון! תביעת מס הכנסה

כים , שליחת מסמש"ח( 30תביעת דמי לידה )

, אישור לפטור לביטוח לאומי, הפקת נסח טאבו

סיוע בהגשת  ,ש"ח( 40ממס במשיכת פיצויים )

ש"ח(,  150דוחות שנתיים למס הכנסה עצמאיים )

 ועוד

omd089933354@gmail.c  

 בני ברק –מפתח העיר 
עדכון תושבים ומידע למפתח ניתן לפנות בבקשת 

 העיר בני ברק 
maft@maft.co.il  

  bbm.org.il@106  הציבור תלונות ברק בני עירוני מוקד מוקד עירוני בני ברק

 הישר והטובבי"ד 
 הישר הוראה ובית ד"ביניתן לפנות בכתב ל

  והטוב
hatov@enativ.com  

  ahavatshalom@012.net.il ם -בית הוראה אהבת שלום י בית הוראה אהבת שלום

 לוח נווה יעקב
 השבת הסעות דרושים מודעות - יעקב נווה לוח

 ארגוניםהו השכונה חדשות ,ועוד אבידה

 הקהילתיים

lneveyacov@gmail.com  

  pniot@mod.gov.il  טחוןיהב משרד -הציבור  פניות משרד הביטחון

  tavlaotchazara@gmail.com טבלאות חזרה על משניות וש"ס  טבלאות חזרה

 פרנסה לפי כישורייך

 פרנסה לפי כישורייך -פל"ך 

אם אין לך עבודה או שנמאס לך ממנה, אם את 

שכירה שמשתעממת בעבודה או עצמאית שרוצה 

לחוות דיוק תעסוקתי בואי  -להרוויח ממנה יותר 

 ה-ג-נם סדרת טיפים במייל בימים אוקבלי חי

hachnasot.hagdili@gmail.co

m  
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 גליון שבועי מתורת ה'זרע שמשון'  סגולת התורה
zerashimshon12@gmail.co

m  

בי"ד  –תשובות בהלכה 

 ירושלים

ניתן לקבל תשובות רבנים בהלכה ע"י בית דין 

 צדק ירושלים
gmail.com@6261131  

 מענה הלכתי
ניתן לקבל מענה לשאלות בהלכה בכל שעות 

 היממה
beithdin@gmail.com 

 הזכות לדעת
יום בהלכות  40ניתן להצטרף למחזורי לימוד של 

 צניעות
a0527684409@gmail.com  

 מידי שבת
שע"י מוסדות 'מאורות  שבועי 'מידי שבת'עלון 

 בעברית ובצרפתית - נתן'
midey.shabat@gmail.com  

 עיריית אשדוד –ארנונה 
ניתן לפנות בנוגע לארנונה והנחות בעיריית 

 אשדוד
arnona@ashdod.muni.il  

 כח הפרסום
הפרסום' בבני  ניתן לקבל גליון פרסומי שבועי 'כח

 ברק
W6199913@gmail.com  

 היוצרת במייל
פעם רעיונות והדרכות מידי ניתן לקבל חינם 

ליצירה לכל גיל, סגנון ורמה. הדרכות מצולמות 

 וברורות כולל טיפים ורשימת חומרים.

galery6048@gmail.com  

 שלושת המימדים
ת שלושת פוסט על שיטפעם בשבועיים ניתן לקבל 

 הלכתית ועוד, מבחינה מעשית, מדעית, המימדים
michal.fraiman@gmail.com  

 טיפול רגשי
עונה על שאלות במייל  מטפלת בשלושת המימדים

 ללא תשלום )גם למורכבות וארוכות(
michal.fraiman@gmail.com  

 gmail.com@496649  גמ"ח ייעוץ בביטוח ופיננסים גמ"ח ייעוץ בביטוח
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