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 משוש 
        ליבנו

פניני מקדש לימי בין המצרים

המקדש.  בית  בנין  של  עשה  מצות 
בתוכם".  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו 
אף שהקב"ה אמר "לי הכסף ולי הזהב" )חגי 
הוא  זה  כל  אבל  בכך.  צורך  לו  ואין  ח(,  ב, 

אהבה  כמה  לדעת  נסיון, 
יש לישראל אליו, וכמה 

רוצים באמת בזה.
 )הגרי"ש אלישיב, 
דברי אגדה, פרשת 
תרומה(

אחד

יש

להתריס  ביקש  העול  מפורקי 
ושאל את הגאון מבריסק זצ"ל: 
בבין  אבלות  ישראל  נוהגים  מה  לשם 
אפשר  אי  כלום  באב,  ובתשעה  המצרים 
מבריסק:  הגאון  לו  השיב  וכך  זה?  בלא 
אמשול לך משל. למה הדבר דומה? לשרפה 
שפרצה בעיר, ושרפה כליל בתים רבים. מי 
מה  את  ומפקיר  השרוף  ביתו  את  שעוזב 

שנותר מהשריפה ואינו 
 - בנעשה  מתעניין 
בדעתו  שאין  בידוע, 

לשוב ולבנותו...

)'דברי אמונים' 
שבת דברים )חזון(, 

תשע"ג(

אין  איך?  המקדש?  בית  נבנה 
יבנה בית  נביאים. מי  חכמים. אין 
ה'?... "וישלח המלך שלמה ויקח את חירם 
נפתלי  ממטה  הוא  אלמנה  אשה  בן  מצור, 
את  וימלא  נחושת  חרש  צרי  איש  ואביו 
לעשות  הדעת  ואת  התבונה  ואת  החכמה 
כל מלאכה בנחושת ויבוא אל המלך שלמה 

ויעש את כל מלאכתו". 
בעל  אביו  אלמנה,  אשה  בן  הנה  והמשיך, 
מלאכה צורף נחושת, וה' נתן בו חכמה ובינה 
אין  המקדש.  מלאכת  את  לעשות  ודעת 
צורך בנביאים. אין צורך במיוחסים. אין צורך 
 בחכמים. רק, כשיגיע זמן בנין בית המקדש, 
ה' נותן תבונה ודעת לבנות בית המקדש למי 

בן  שיש בו לב שלם ותם, 
בלתי  לאיש  בן  אלמנה, 

מוכר בעל מלאכה. 

)ה"חפץ חיים". 
המודיע, כ' תמוז 

תשע"ג(

בקרוב
לשכנו תדרשו

ַחר, ָיֻׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ּוִבְקׁשּו ֶאת ה' ֱאֹלֵהיֶהם, ַא
טּובֹו,  ְוֶאל  ה'  ֶאל  ּוָפֲחדּו  ַמְלָּכם  ָּדִויד  ְוֵאת 

ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים. ויתבעון ית פולחנא דה'.
)הושע, פרק ג, ותרגום יונתן, שם(

תני ר' שמעון בן יוחאי אומר, לא אותך מאסו, כי אותי 
מאסו וכו'. בשלשה דברים עתידים למאוס. במלכות 

שמים, ובמלכות בית דוד, ובבנין בית המקדש".
הוא  הדא  ירבעם.  בימי  שלשתם,  מאסו  אימתי 
חלק  לנו  אין  ויאמרו,  ישראל,  איש  ויען  דכתיב, 
זו  ישי,  בבן  נחלה  ולא  שמים.  מלכות  זו  בדוד, 
מלכות בית דוד. איש לאהליו ישראל, ולא לבית 

המקדש. אל תקרי לאהליו, אלא לאלהיו.
סימן  רואין  ישראל  אין  מנסיא,  בר  סימון  א"ר 
הדא  שלשתם.  ויבקשו  שיחזרו  עד  לעולם,  גאולה 
ה'  את  ובקשו  ישראל,  בני  ישובו  אחר  דכתיב,  הוא 
אלוקיהם, זו מלכות שמים. ואת דוד מלכם, זו מלכות 

בית דוד. ופחדו אל ה' ואל טובו, זה בית המקדש.
)ילקוט שמעוני, שמואל א, רמז קו(

הדור  פריצי  היו  מה  ליצנים.  בו  שאין  דור  אין 
דוד,  של  חלונותיו  אצל  הולכים  היו  עושין? 
המקדש?  בית  יבנה  אימת  דוד,  לו:  ואומרים 
אימתי בית ה' נלך? והוא אומר: אע"פ שמתכוונין 
שמחתי  בלבי,  שמח  שאני  עלי,  יבא  להכעיסני 

באו' לי בית ה' נלך.
)תלמוד ירושלמי, ברכות, פ"ב ה"א(

מצות בנין בית המקדש

והמצוה העשרים היא, שציוונו לבנות בית עבודה. 
ואליו  תמיד.  האש  והבערת  ההקרבה,  יהיה  בו 
יהיה ההליכה, והעליה לרגל, והקבוץ בכל שנה. 
והוא אמרו יתעלה )ר"פ תרומה( ועשו לי מקדש.
)רמב"ם, ספר המצוות, מצות עשה כ(

מצות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים 
בשנה  פעמים  שלש  אליו  וחוגגין  הקרבנות,  בו 
שהן  הדברים  הן  מקדש... ואלו  לי  ועשו  שנאמר 
עיקר בבנין הבית: עושין בו ֹקדש, וֹקדש הקדשים, 
ויהיה לפני הֹקדש מקום אחד והוא הנקרא אולם, 
אחרת  מחיצה  ועושין  היכל.  נקראין  ושלשתן 
סביב להיכל רחוקה ממנו, כעין קלעי החצר שהיו 
במדבר, וכל המוקף במחיצה זו שהוא כעין חצר 
אהל מועד הוא הנקרא עזרה, והכל נקרא מקדש...
ומצוה מן המובחר, לחזק את הבנין ולהגביהו כפי 
בית אלוקינו".  "ולרומם את  כח הציבור, שנאמר 
ומפארין אותו, ומייפין, כפי כחן. אם יכולין לטוח 

אותו בזהב, ולהגדיל במעשיו, ה"ז מצוה.
)רמב"ם, הלכות בית הבחירה, פרק א(

בזמן הזה

ועשו לי מקדש, היא מצות עשה כוללת כל הזמנים, 
שיהיו  זמן  לארץ בכל  בכניסתן  בין  במדבר,  בין 
לעשות  ישראל  היו  וצריכין  לדורות.  שם,  ישראל 
כל  ה'  שאסר  שמצינו  אלא  בגלויות.  אפילו  כן 
כאומרו  המקדש  בית  שנבנה  מעת  המקומות 
)דברים יב ט( כי לא באתם עד עתה אל המנוחה 

ואל הנחלה.
)אור החיים, פר' תרומה, עה"פ ועשו לי מקדש(

דק"ק  אב"ד  נ"י  ]איגר[  עקיבא  מו"ה  כקש"ת 
מו"ח  הגיעני, ומ"ש  קדשו  יקרת  יע"א.  פוזנא 
הגאון ]רע"א[ נ"י לבקש משר ירושלים ליתן רשות 
להקריב, הוא קפדן גדול. כי ההוא אמר. לבל יקרב 

שם מי שאינו מאמונת ישמעאל.
)שו"ת חתם סופר, יו"ד, ס' רלו(

וגם היום, אפשר שאם יתנו המלכויות רשות לבנות 
במדרש  כמבואר  לבנות.  מצוה  המקדש,  בית 
]בראשית רבה ד', י'[, בימי רבי יהושע בן חנניה, 

כפות  בספר  ועיין  לבנות,  והתחילו  רשות  דנתנו 
בעל  יחיאל  שרבינו  ע"ב[  ל"ד  ]סוכה  תמרים 
התוספות רצה לילך להקריב קרבנות בירושלים, 

א"כ הוא הדין לבנות בית המקדש.
)מנחת חינוך, מצוה צה(

נדבת  לבנ"י  שיהיה  עת  כפשוטו. שבכל  הפי'  גם 
ה'.  מקדש  ולבנות  להתרומם  יכולין  בזה,  הלב 
כאשר הי' אח"כ בבנין בהמ"ק שהתנדבו בשמחה 
בזמן דוד המלך ע"ה. וכמו כן בבית שני בנדבות 
השרים בעזרא. וכמו כן יש לקוות להש"י בגאולה 
ית'  אליו  בנ"י  בלבות  תשוקה  כשיהי'  העתידה, 
לדורות:  תעשו  וכן  וז"ש  בשמחה.  הלב  בנדבת 
ואמר למרע"ה ויקחו לי תרומה כו' ועשו לי מקדש 
בית  לבנות  שמצווין  לדורות  מצוה  הוא  ומ"מ  כו'. 
הבחירה. ולכן אמרו חז"ל דור שאין ביהמ"ק נבנה 
שיתנדבו  עת  כי בכל  והטעם,  נחרב.  כאלו  בימיו 
יכולין  בית,  לו  לבנות  להשתוקק  שלם,  בלב  בנ"י 

למצוא מבוקשם.
)שפת אמת, פר' תרומה, תר"מ; תר"נ(

הקרבת קרבנות באין מקדש

כי  שנים.  כמה  זה  טרם  קרבנות  הקריבו  שכבר 
מיום שעלו הראשונים העולים מהגולה, כשהגיעו 
בעריהם בנו המזבח, והקריבו עליו והיכל ה' לא 

יסד. וי"ט שנה נבנה המזבח קודם בנין הבית.
)רד"ק, חגי פרק ב(

בנוי.  בית  שם  שאין  אע"פ  כולן  הקרבנות  מקריבין 
שהיא  אע"פ  העזרה,  בכל  קדשים  קדשי  ואוכלין 
קדשים  ואוכלין  במחיצה.  מוקפת  ואינה  חריבה, 
קלים, ומעשר שני בכל ירושלים, אף על פי שאין 
לשעתה,  קדשה  ראשונה  שהקדושה  חומות.  שם 

וקדשה לעתיד לבא.
)רמב"ם, הל' בית הבחירה, פרק ו(

בנין והקרבה בטומאה

בשעה שנכנסין הבנאים לבנות ולתקן בהיכל, או 
להוציא משם את הטומאה, מצוה שיהיו הנכנסין 
בעלי  יכנסו  תמימים,  מצאו  לא  תמימים.  כהנים 
מומין. ואם אין שם כהנים, יכנסו לוים. לא מצאו 
מצאו  לא  בטהורים.  ישראל. מצוה  יכנסו  לוים, 

טהורים, יכנסו טמאים.
)רמב"ם, הלכות בית הבחירה, פרק ז(

כל קרבן שקבוע לו זמן, בין קרבן ציבור, בין קרבן 
כל  הטומאה...  את  ודוחה  השבת,  את  דוחה  יחיד, 
קרבנות הציבור קבוע זמנם, לפיכך כולן דוחין את 

השבת, ואת טומאת המת...
 )רמב"ם, הל' ביאת המקדש, פרק ד(

כגון  ליכנס.  מותרים  הטמאים  כל  המקדש  לצורך 
לבנות  או  שבמקדש  הטומאה  להוציא  שצריך 
תוספות  תורה שבארון.  הספר  לתקן  )וכן  ולתקן 
בבא בתרא יד ע"א( ואי אפשר לעשות בטהורים, 
לעזרה,  ולהיכנס  לעשות,  הטמאים  רשאים 
אפשר  אי  אם  קדשים,  לקדשי  ואפילו  ולהיכל, 
זולתם. לפי שטומאת המקדש עכשיו על ידם, זהו 

תיקונו, ועדיף ליה...
וטמאי מתים רשאים עוד, להיכנס למקדש אפילו 
והוא,  עצמם.  לצורך  אלא  המקדש,  לצורך  שלא 
ומוספין,  כתמידין  זמן,  להם  שקבוע  בקרבנות 
וכיוצא. שקריבים בטומאה, אם היו רוב ציבור, או 
כהנים, טמאים. דמותרים כל הטמאים ליכנס לעזרה 

לצורך הקרבן...
בית  לבנות  המלכות  שתרשינו  הרי  כי  ונתברר 
בירושלים )כדאיתא  הקודש  בעיר  המקדש 
דמתחילה  דוכתי  ושאר  שני  דמעשר  בירושלמי 
בונה ירושלים ה', ואחר כך נדחי ישראל יכנס(, אף 
לבנותו.  רשאים  נהיה  מתים,  טמאי  שכולנו  פי  על 
מיהו נראה, הבעל קרי וזבים יטבלו לקריין ויעריב 

שמשן... אם לא שאי אפשר בענין אחר, שאין פנאי 
שנתבאר.  וכמו  מת,  כטמא  הותרו  דאז  להמתין, 

והרחמן יזכנו לראות במהרה בימינו אמן.
  )ר' צדוק הכהן,
 ספר הזכרונות, במדבר, פר' נשא, סימן ש'(

באיסור  כלל  אינו  תיקון  לצורך  שנכנס  דכל  נראה 
כניסה אפי׳ בטמא. שאיסור הכניסה כשהוא טמא, 
נרתע  שאינו  ומראה  המקדש,  כבוד  מפני  הוא 
אינו  תיקון  לצורך  כשנכנס  אבל  קדושתו.  מפני 
ועבר  טהורים,  יש  אפילו  זה,  ולפי  זה...  בכלל 
"מצוה  לשון  וכן משמע  חייב.  אינו  ונכנס,  טמא, 

בטהורים"...
 )חזון איש, גליונות לחדושי רבנו חיים הלוי,
 הל' ביאת מקדש, פרק א(

לאחר החורבן
שמא בזמן החרבן יותן לנו רשות להקריב.

)כסף משנה, הלכות בית הבחירה, פרק ו(

גם  שפסק  וכמו  בית.  שאין  אע"פ  מקריבין 
הנשיאים  אלו  ב"ה, ובימי  מהל'  בפ"ה  ז"ל  הר"מ 
שהיו סמוכים לחורבנו של בית, וקרובים למלכות 
והקריבו  קיים,  המזבח  עדיין  הי'  אולי  ואהובים, 
בנינו  בתחלת  שעשו  )וכדרך  ציבור,  קרבנות 
ככתוב בעזרא(, כמו בימי הבית. או לכל הפחות 

פסחים.
 )שו"ת שאילת יעבץ, ח"א סי' פט(

בימי ר' יהושע בן חנניה, גזרה מלכות שיבנה בית 
ולוליאנוס טרפיזין מעכו  המקדש, הושיבו פפוס 
כסף  גולה  לעולי  מספיקים  והיו  אנטוכיא,  ועד 

וזהב וכל צרכם.
)בראשית רבה, פרשה סד(

ד'קכ"ה. מלך יוליאוס אפאסטאט, ויהי מלך חסד, 
הלל(  )ר'  הארץ  לנשיא  צוה  למלכו  ב'  ובשנת 
המלך  אכן,  לבנות.  והתחיל  בית המקדש,  שיבנו 

מת, ויחדלו לבנות.
 )תבואות הארץ, מעשה הארץ, זמן א(

עתליה שמלכה  מימי  שהוא  הראשון  מזמן  נחשוב 
אז  ולכן  התמיד  בטלה  ימיה  ובסוף  שנים,  שש 
התחזק יהוידע כנגדה. והיא מתה בשנת ג' אלפים 
מאז  וכשתחשוב  ס'.  אלפים  ג'  התמיד  ובטל  ס"א, 
ש"נ,  אלפים  ד'  בשנת  כלו  ותשעים  מאתים  אלף 
עת  בכל  שיגאלו  הגאולה  שמאז התחיל אפשריות 
שמאז  ר"ל  המחכה,  אשרי  אמר  זה  שעל  שיזכו, 
ההיא  כי בעת  ונודע  הגאולה,  על  לחכות  לנו  יש 
בירושלים,  המקדש  בית  לבנות  מהקיסר  רשות  נתן 
יוליוס  הקיסר  פקודת  היהודים ע"פ  מאת  נבנה  וגם 

בהוצאה רבה.
)מלבי"ם, דניאל פי"ב(

אחרי זה כאשר הוטב מצב היהודים בארץ הצבי 
ממשלת  ותחת  נערווא,  הקיסר  ממשלת  תחת 
ארץ  אזרחי  משפט  עמנו  בני  והשיגו  טריאנוס, 
המזבח,  לבנות  בפעם  כפעם  התחילו  אז  ומני 
של  ימים  כל  דבר  סוף  וכו'.  קצת  ההיכל  ולתקן 
ערך  רק  היה  לא  החרבן  אחר  הקרבנות  הקרבת 

עשרים שנה וכו'.
 )עבודת המקדש, קונטרס אחרון, פ"ד(

רבנו  גורסין  )ויש  ז"ל  דפריש  חננאל  רבנו 
יחיאל מפאריס, וי"ג הר' חיים הכהן( אמר לֹבא 
לירושלם, והוא בשנת שבע עשרה לאלף הששי, 
מטרדתי  ואני  הזה.  בזמן  קרבנות  ושיקריב 
להשלים עמו המלאכה, לא שאלתיו מה נעשה 
בדרך  אנכי  המיוחס.  הכהן  ואנה  מטומאתנו, 
שאין  הלכה  נזכרתי  למקומי,  שב  שילה  לפני 
צבור  שקרבנות  כדאמרינן  הטומאה,  על  לחוש 

דוחין את השבת, ואת הטומאה וכו'
)כפתור ופרח, פ"ו(

הגליון טעון גניזה
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בידי אדם
ּומֹוָבָאיו  ּומֹוָצָאיו  ּוְתכּוָנתֹו  ַהַּבִית  צּוַרת 
ְוָכל-צּוֹרָתו ְוֵאת ָּכל-ֻחֹּקָתיו ְוָכל-צּוֹרָתו ְוָכל-

ענייני  ילמדו   - וישמרו  אֹוָתם.  הֹוַדע  ּתֹוֹרָתו 
המדות מפיך, שידעו לעשותם לעת קץ.

)יחזקאל, פרק מג, ורש"י, שם(

יוסי בר חנינה,  ובואי תימן. רבי  עורי צפון 
בצפון,  נתונות  שהן  הגלויות  לכשיתעוררו 
נתון  שהוא  המקדש,  בית  ויבנו  ויבואו 

בדרום.
)תלמוד ירושלמי, מגילה, פ"א הי"א(

דודאי ביהמ"ק לעתיד לבא יבנה בנין ממש 
כוננו  ד'  מקדש  שנאמר  ומה  אדם.  בידי 
הוא  למטה,  שירד  בתנחומא  שנדרש  ידיך 
ביהמ"ק רוחני, שיבא לתוך ביהמ"ק הנבנה 
שירד  וכמו  הגוף.  בתוך  כנשמה  גשמי, 
במשכן ובבית המקדש האש של מעלה, תוך 

האש של הדיוט, שנבער בעצים.
 )ערוך לנר, מסכת סוכה, מא.(

על  מקדשך  וכונן  כבתחילה,  ביתך  בנה 
בתיקונו.  ושמחנו  בבניינו,  והראנו  מכונו, 
מעשר  במסכת  התוי"ט  מ"ש  מרמז 
שני, דתחילה יהיה נבנה הבהמ"ק ע"י מלכות, 
מדויק  ולכך  ית' באש.  בנין שלו  יהיה  ואח"כ 
אנו  דתחילה  התפלה,  בנוסח  היטב  זה 
מבקשים בנה ביתך כבתחילה, על ידי אדם. 
ואח"כ וכונן מקדשך, שיהיה על ידך ית' על 

מכונו.
 )יריעות שלמה, סידור הגר"י יעבץ,
 מוסף לשלש רגלים(

לפני ביאת המשיח
נגלה,  המשיח  שמלך  בשעה  רבותינו,  שנו 

בא ועומד על גג של בית המקדש.
)פסיקתא רבתי, פיסקא לו(

אמר רבי אחא, זאת אומרת שבית המקדש 
דוד.  בית  למלכות  קודם  להיבנות  עתיד 

דכתיב, ודם ענב תשתה חמר.
)תלמוד ירושלמי, מעשר שני, פ"ה ה"ב(

וכן משמע בגמרתינו )תלמוד בבלי, פסחים, 
לשלשה  זכו  ראשון  שלשה  בשכר  ע"א(  ה 
ולבנות  עמלק,  של  זרעו  להכרית  ראשון. 
בית המקדש, ולשמו של משיח. הרי קחשיב 
המקדש  בית  בנין  אחר  משיח  של  שמו 
קודם  המקדש  בית  בנין  יהיה  וכו'. לעתיד 

לביאת בן דוד.
)מעשה רוקח, מעשר שני, פ"ה(

טרם בֹא נביא
תלמוד  נביא,  לך  שיאמר  עד  תמתין  יכול 
דרוש  שמה.  ובאת  תדרשו  לשכנו  לומר, 

וְמָצא, ואחר כך יאמר לך נביא.
)ספרי, פרשת ראה, פיסקא סב(

היא מה שחוקר  לשכנו תדרשו, שהדרישה 
בעצמו למצוא את הדבר. וז"ש )ספרי( דרוש 
ע"י  סודו  ה'  יגלה  להם שלא  לימד  וְמָצא. 
נביאיו להודיעם מקום הנבחר רק אם ישתדלו 
רוח  עליהם  יערה  ואז  אחריו,  וידרשו  בזה 

ממרומים אחר ההכנה הראויה.
)מלבי"ם, פר' ראה(

מקום  בחירת  דהיתה  דאף  כאן,  מבורר 
המקדש על ידי נביא, מ"מ, דין הוא דקודם 

ידרשו לבד את המקום.
)חידושי הגרי"ז החדשים סימן מא(

לפי שבטלו צרי יהודה מהם בנין הבית כל 
הבית.  מבנין  העם  נואשו  שעברו,  השנים 
 ... הבנין  עת  הגיע  לא  עדיין  אומרים,  והיו 
כי לא לחנם העלה האל  והיה להם לדעת, 
מהגולה. ואעפ"י שלא אמר להם הנביא עדיין, 
היה להם להחל מעצמם, ולהתעורר על הדבר 
... וכשראה האל יתברך שלא היו מתעוררים 

מעצמם שלח להם ביד חגי הנביא.
)רד"ק, חגי א'(

ובאת שמה

שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי בית 
דוד  אמר  לוי:  בן  יהושע  רבי  אמר  נלך.  ה' 
לפני הקב"ה: רבש"ע, שמעתי בני אדם שהיו 
אומרים מתי ימות זקן זה, ויבא שלמה בנו, 

ויבנה בית הבחירה, ונעלה לרגל. ושמחתי.
)מדרש תהלים, מזמור קכב(

בית  לבנות  שצונו  היא,  העשרים  והמצוה 
האש  והבערת  ההקרבה,  יהיה  בו  לעבודה. 

תמיד. ואליו יהיה ההליכה, והעליה לרגל.
)רמב"ם, סה"מ, מ"ע כ'(

יוסי  ר'  של  בנו  אליעזר  ר'  של  ובמשנתו 
בתוך  תפילה  לעיקר  "מנין  אמרו:  הגלילי 
תירא  אלקיך  את-ה'  מהכא:  המצוות? 
"עבדהו  ואמרו:  יג(.  ו,  )שם  תעבד"  ואתו 
לשאוף  הכוונה  במקדשו"  בתורתו, עבדהו 

להתפלל בו, ונכחו. כמו שביאר שלמה.
)רמב"ם, סה"מ, מ"ע ה'(

מרחקים,  מארץ  לו  תדרשו... שתלכו  לשכנו 
איש  השם, ותאמרו  בית  דרך  אנה  ותשאלו 
אל רעהו, לכו ונעלה אל הר ה', אל בית אלוקי 
יעקב )ישעיה ב ג(... ועל דרך האמת לשכנו 
תדרשו, לכבודו תדרשו. ובאת שמה, לראות 

את פני האדון ה', א-לוהי ישראל.
)רמב"ן, פרשת ראה(

פיקוח נפש

בית  בנין  בהתאחר  ישראל  על  עונש  שהיה 
אל  מאהל  הולך  הארון  שהיה  הבחירה. 
מתעוררים  השבטים  בארץ,ואין  כגר  אהל 
לשמו,  הבית  ונבנה  ה'  את  נדרוש  לאמר 
כענין שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה.

רבים  מימים  לדבר  דוד  שנתעורר  עד 
ולזמן ארוך... שנאמר ויהי כי ישב המלך 
יושב  האלקים  וארון  ארזים  בבית  בביתו 
השי"ת  מנעו  דוד  והנה  היריעה.  בתוך 
]מלבנות הבית[ וכו', ונתאחר עוד הבנין 
עד מלוך שלמה. ואילו היו ישראל חפצים 
נעשה  היה  מתחילה,  בו  ונתעוררו  בדבר 
שאול  בימי  או  מהשופטים  אחד  בימי 
שבטי  אם  כי  דוד,  בימי  גם  או  המלך 
היה  לא  בדבר  מתעוררים  היו  ישראל 
הוא הבונה. אבל ישראל הם היו הבונים. 
הוא  ודוד  השגיחו,  לא  העם  כאשר  אבל 

המשגיח והמתעורר, והוא המבין הכל,
היה הוא הבונה וכו', ועל כן נתאחר הבנין 
היה  כן  ועל  ישראל,  בפשיעת  דוד  ימי  כל 
הקצף עליהם. ועל כן היה המקום אשר יבחר 
ה' לשום שמו שם נודע בעונשם ובמגפותם, 
והכתוב ירמוז כל זה שנאמר כי לא ישבתי 
ישראל  את  העליתי  אשר  למיום  בבית 

מארץ מצרים עד היום הזה.
)רמב"ן, במדבר פרשת קרח(

על  היוונים[ היתה  הגזירה ]של  עיקר 
הגזירה  היתה  וע"כ  בעבודה.  שהתרשלו 
בברייתא  כדתניא  העבודה.  מהם  לבטל 
התמיד.  לבטל  הרשע  אותו  עליהן  שגזר 
ועוד א"ל מצוה אחת יש בידם, אם אתה 
מבטל אותה מידם, כבר הם אבודין. ואיזו 
זו, הדלקת מנורה. שכתוב בה להעלות נר 
תמיד. כל זמן שמדליקין אותן, תמיד הם 

עומדין כו'. עמדו וטמאו כל השמנים.
וכשחזרו בתשובה, למסור נפשם על העבודה, 
הושיעם ה' על ידי הכהנים עובדי העבודה בבית 
ה'. ע"כ נעשה להם הנס גם כן בנרות, תחת 

אשר הערו נפשם, למות על קיום העבודה.
)ב"ח, או"ח, סי' תר"ע(

הרמב"ם
מן  הטמאים  כל  לשלח  עשה  מצות 
המחנה  מן  וישלחו  שנאמר  המקדש 
זה  לנפש.  טמא  וכל  זב  וכל  צרוע  כל 
המחנה האמור כאן, הוא מחנה שכינה, 

שהוא מפתח עזרת ישראל ולפנים... 
ומשלחין זבין וזבות נדות ויולדות חוץ 
הבית.  להר  חוץ  שהוא  מחנות,  לשתי 
והמושב  המשכב  מטמאין  שהן  מפני 
המת  שאין  מה  האבן,  מתחת  אפילו 

מטמא. 
מותר  עצמו,  המת  ואפילו  מת,  טמא 
ויקח משה  להכנס להר הבית. שנאמר, 
במחנה  עמו,  עמו.  יוסף  עצמות  את 

הלוויה.
)הל' ביאת המקדש פ"ג(

הראב"ח:
לא  הרומיים  כשהחריבוהו  ובתחילה 
אליו,  מלבוא  ישראל  את  מונעים  היו 
מלכי  היו  כן  וכמו  בתוכו.  ולהתפלל 
ישמעאל נוהגים עמם מנהג טוב, והרשו 
אל ישראל לבוא אל הבית, ולבנות בו בית 
ישראל  גלויות  כל  והיו  ומדרש,  תפילה 
בחגים  אליו  עולים  הבית  אל  הקרובים 
ובמועדים, ומתפללים בתוכו, ומעמידים 
ועל  ומוספין.  תמידין  כנגד  תפילתם 
המנהג הזה נהגו כל ימי מלכות ישמעאל, 
הזאת  בעת  הבית  על  שפשטה  עד 
את  והסירה  הרשעה  אדום  מלכות 

מלכות ישמעאל מעליו. 
)מגילת המגלה, צט.(

הרמב"ם:
ביום שלישי בשבת, ארבעה ימים לירח 
ליצירה,  ועשרים  שש  שנת  מרחשוון, 
תחת  לירושלים  לעלות  מעכו  יצאנו 
והקדוש,  הגדול  לבית  ונכנסתי  סכנה, 
והתפללתי בו ביום חמישי, ששה ימים 

לירח מרחשון.
)איגרת הרמב"ם, ס' חרדים מצוות התלויות 
בארץ ג'( 

הרדב"ז:
מותר  אם  דעתי  אודיעך  ממני  שאלת 
לבית  סביב  הבנויות  לעליות  ליכנס 
המקדש.  לתוך  בולטות  שהן  המקדש 
אין ספק כי האבן הזאת אשר תחת הכיפה 
היא אבן השתיה, אשר עליה היה הארון 
מערב...  לצד  הקדשים  קדש  בבית 
לרוח  אשר  בעליות  שעולה  מי  הילכך 

אשר  מערב או הנכנס לראות מהפתח 
לצד מערב צריך לשער שיהיה בינו לבין 
ואם  אמה...  עשר  מאחד  יותר  הכיפה 
להתרחק  צריך  צפון...  בצד  הם  העליות 
הצפונית  הכיפה  מכותל  המתוח  מהחוט 
ארבעים אמה ברוחב, באורך קפ"ז אמות, 
מן המערב למזרח... ואם העליות בנויות 
לצד מזרח... כל הבתים והעליות אשר 
שהרי  לשם.  להכנס  מותר  מזרח  בצד 
כותל  עד  המזרחי  הבית  הר  מכותל 
העזרה המזרחי יש שי"ג אמה וטמא מת 

מותר להכנס בהר הבית... 
כל  שנהגו  למנהג  טעם  לתת  לי  יש 
לראות  עליות  באותם  לעלות  העולם 
וכן  ראיתי  שוב  כולו...  הבית  את  משם 
אמרו לי בני אדם היודעים לשער שאין 
לך פתח ולא עלייה שלא תהיה רחוקה 
כתבתי,  אשר  השיעור  כפי  מהכיפה 
הפתחים  אל  להתקרב  מותר  הילכך 

ולעלות אל העליות. 
)שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרצ"א(

החיד"א, וכף החיים:
המקדש,  בית  פתחי  אל  להתקרב  מותר 
וליכנס לעליות אשר סביב בית המקדש. 
)החיד"א בר"י אור"ח סי' תקס"א, אות 
כף  ה'.  אות  שם  תשובה  השערי  ג. 

החיים שם אות ח'(.

אבני נזר:
איזה  כי  אחד  איש  בשם  כותב  אשר 
ענין נחשב אצלו ביאה במקצת במחנה 
לוי' וחייבין בע"ק ונדה ע"ז כרת ע"כ. 
והדבר מביא לידי גיחוך לחייב על מחנה 
דכלים  פ"ק  ברור  ודבר  כרת.  לויה 
חיוב  דאין  במשניות  עירובין  ושלהי 
כרת רק מעזרה ואילך. )שו"ת חלק יורה 

דעה, סימן תנב(

המהרי"ט:
בזמן הזה בעוונותינו...  וצריך להודיע 
וא"כ  שם...  ליכנס  אנו  מותרים  אם 
תורה יוצא לזמננו זה, שמותר ליכנס שם 
וכאשר  הבית,  בהר  לפנים  כשיטבול... 

זיכני ה' לעלות וליראות שם את פני ה'.
)בתשובה, הובא בס' 'דרך הקודש'(

משכנות לאביר יעקב:
עכשיו  נכנסים  היו  פנים  כל  על  ואם 
להר הבית במקום שמותר ליכנס והיו 
מקיימין מצוות מורא מקדש שלא יכנס 

שאין  כיון  כן  שאין  מה  וכו'...  במקלו 
נכנסין עכשיו כלל אפי' במקום שמותר 
ליכנס  כלל  אפשר  שאי  ליכנס, מטעם 
ירום  שם עד שיותן רשות מהממשלה 

הודה...
)ח"ב ד' טו(

האדמו"ר מקלויזנבורג:
שריד  היה  הדורות  שבכל  ידוע  הנה 
פתוח  המערבי  הכותל  מקדשנו  בית 
באין  ישראל  מזרע  איש  לכל  לרווחה 
להר  בנוגע  גם  כן  ומונע...  מעכב  שום 
סביב,  הקדושים  והמקומות  הבית 
שיעכב  מי  היה  לא  הראשונים  שבדורות 
והיו  אליו,  הכניסה  את  ישראל  בני  בעד 
מי שעלו להתפלל בהר הבית, עד הגבול 
מותר  ששם  בבירור  להם  ידוע  שהיה 
וכפי  ולהתקרב.  לגשת  מתים  לטמאי 
בזה  כיוצא  שמעיד הרמב”ם באגרתו... 
ככל  אולם  באגרתו...  הרמב”ן  מעיד 
העולם  אומות  באו  השנים,  שנקפו 
המקדש  מקום  כל  על  בזרוע  ושלטו 
וסביבותיה, ועל הכותל המערבי, ובנו 
שם בתי תפילה ובתי טומאה... בכוונה 
זדונית לחלל ולבזות את מקום הקודש 
והמקדש, ושוב לא נתנו לבני ישראל עוד 
מדרך כף רגל בכל הר הבית, ומנעו בעדם 

עלות בהר ונגוע בקצהו.
)גיליון אלף תקצ"ו( 

רבי ישראל יעקב פישר:
דלענין  לו  דנראה  מע"כ  ששאל  מה 
כניסה להר הבית אחרי טבילה במקוה, 
דלא יהני בזמן הזה כיון שגזרו חז"ל על 
וא"כ  דבריהם,  לכל  כזבים  שיהיו  ע"ה 
במים  וטבילה  נקיים  ז'  לספור  צריך 
 ... חיים דווקא. לדעתי אין לחוש לזה 

דלא גזרו דין זב לגבי שילוח מחנות.
 )ראב"ד העדה החרדית, 
שו"ת אבן ישראל ח"ט סי' קס"ג( 

המורם מכל הני רבוותא 
כי איסור חמור באיסור כרת יש 

בכניסה למקום המקדש ממש, היא 
העזרה המקודשת. כן גם אסור 

באיסור לאו מן התורה להיכנס להר 
הבית בטומאה היוצאת מן הגוף.  על 

כן, אלו הנכנסים להר הבית חייבים 
במורא מקדש ולהיזהר בטבילה 

כהלכה במקווה דאורייתא וליזהר 
מאד שלא להיכנס לעזרות ולחיל.

 למגדר 
 גדרים וגבולות בהר הבית         מילתא

באיסור הכניסה למקום המקדש והעזרות
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כי מיד בבואו שמה כשם שהשכינה רואה אותו, כך הוא רואה פני השכינה. ומיד  נעשה מושפע ומואצל, ודבק בזיו שכינתו יתברך מעין 
עוה"ב... אף בזמן  שביהמ"ק אינו בבנינו... ומטעם זה שלמים וכן רבים נכספה נפשם לעמוד במקום הקדוש ההוא. )כלי יקר בראשית יג,יז( 

 דומ"ץ וחבר ביד"צ ירושלים עיה"ק

 בנין בית המקדש 
קודם למלכות בית דוד 

 המקיף כל ענייני מצוות 
בנין בית המקדש בזה"ז

 ניתן להשיג את החיבור ושאר פירסומי המכון

 054-8528345 
 mikdosh100@gmail.com  

הופיע ויצא לאור מחדש חבורו הנפלא 
 של מרן  הגרחש"פ פרנק זצוק"ל 

מפת הר הבית ותוספותיו
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צרכנות: הילה פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,
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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: אהרן נצר

"אם לפני 3-4 שנים היית אומר לי שבאמצע 
הפעילות  את  לסכם  אצטרך  הנוכחית  הקדנציה 
מתעסק  שאתה  לך  אומר  הייתי  העירונית, 
כנראה  אבל  שלך,  הזמן  על  וחבל  בחלומות 
יודע  ורק הוא  נסתרות הן דרכי הק-ל,  שבאמת 
אנחנו  לפעמים  מאיתנו.  אחד  לכל  מתוכנן  מה 
חושבים שאנחנו עושים משהו, אבל אחרי זמן 
זה  הוא  עולם  בורא  שרק  מבינים  אנחנו  מועט 
שמנהל את העולם, ואנחנו כולנו בעצם שחקנים 
בתיאטרון שלו, ואני לא מתבייש להגיד לכולם 
שלימה.  באמונה  בזה  שמאמין  יהודי  שאני 
תושבי  את  מכיר  שאני  איך  ולפי  דעתי  לעניות 
חושב  בעיר  המוחלט  שהרוב  יודע  אני  העיר, 
כמוני. בת ים היא עיר מסורתית פלוס ואנחנו לא 
המילים  את  שלנו",  באמונה  להתבייש  צריכים 
הדתיים  מהנציגים  אחד  לנו  אמר  לא  האלו 
בכר,  יוסי  העיר,  ראש  אלא  ים,  בת  בעיריית 

בכבודו ובעצמו.
אתה נשמע חדור אמונה בהתחשב בעובדה 
קלה  לא  לכאורה  שהיא  תקופה  עובר  שאתה 

מבחינתך.
המתמשכים  הדיונים  על  מדבר  אתה  "אם 
בבית המשפט, אז את זה אני משאיר לשופטים. 
לא דיברתי לפני שהמשפט התחיל, ובטח שלא 
אדבר בעיצומו של המשפט. אם אתה מדבר על 
מצבה הכלכלי של העירייה אז אני יכול להגיד 
לך שהמצב שלנו הרבה יותר טוב ממה שאנשים 
חושבים, יש מי שמנסה לזרות חול בעיני הציבור 
אבל הוא כנראה לא יודע שתושבי העיר בת ים 

יותר ממה שהוא חושב. אך יחד  חכמים הרבה 
עם זאת, תאמין לי שאני עובר את התקופה הכי 
יפה בחיים שלי, מי שעושה טוב וחולם לעשות 
בעשיה  עסוק  אני  לעולם.  יפסיד  לא  טוב  יותר 
ים  נטו לכבוד הציבור. אני אוהב את העיר בת 
ושוב  ייהנו.  שהתושבים  מנת  על  הכל  ואעשה 
אני אומר, שאני סומך על הקב"ה. אין לי ספק 

שכל מה שהוא עושה זה רק לטובה".
מתחיל  בעיר  והחרדי  הדתי  נראה שהציבור 

להרגיש שסוף סוף מתייחסים אליו בכבוד.
"הציבור הדתי והחרדי בבת ים הוא חלק בלתי 
היום  שעד  יודע  אני  העיר,  תושבי  מכלל  נפרד 
ולשמחתי  מסוימת,  במידה  קופח  הזה  הציבור 
במועצת  יקרה  נציגות  יש  הזה  לציבור  היום 
העיר. מ"מ ראש העיר רפאל ברנז עושה לילות 
כימים כדי להדביק פער של עשר שנים בעשיה 
לטובת הציבור. כמו כן חבר הנהלת העיר הרב 
אלחרר  בנימין  המועצה"ד  ויו"ר  אסקפה  יצחק 
פרויקטים  כמה  יש  בעיה.  לכל  זמינים  כן  גם 
יכולים  לא  אנחנו  כרגע  הפרק,  על  שעומדים 
רגוע:  להיות  יכול  הציבור  אך  הכל,  לחשוף 
גיבוי  הנציגים הדתיים והחרדים מקבלים ממני 
מלא לכל דבר שהוא לטובת הציבור. אני אישית 
שמח מאוד כשאני רואה ושומע שהציבור הדתי 

מקבל שירותים שהוא צריך לקבל".

בשורה לציבור: שורה של אירועים

עם יד על הלב, האמנת שיבוא היום וסיעת 
ש"ס תהיה חלק בלתי נפרד מהקואליציה שלך 

כראש עיר?
נכון  מאוד.  בזה  האמנתי  הלב,  על  יד  "עם 
שבזמנו היתה מערכת בחירות טעונה, אבל זאת 
מלא  בפה  להגיד  יכול  אני  היום  הפוליטיקה. 
שאין שמח ממני שרפי ברנז הוא ממלא מקומי. 
מי שמכיר את רפי יודע שמדובר בשליח ציבור 
לשם שמים, אחד שלא משנה באיזה תפקיד הוא 
ששלח  לציבור  לעזור  יחפש  הוא  תמיד  יהיה, 
ותיק  מועצה  חבר  הוא  רפי  למערכה.  אותו 
לא  וזה  המערכת.  לכל  אדרנלין  להכניס  שיודע 
סוד שהלשכה שלו פתוחה מהשעות המוקדמות 
הוא  המאוחרות.  הערב  לשעות  עד  הבוקר  של 
וגם  הדתי  בציבור  גם  נפש  במסירות  מטפל 
זאת  עושה  הוא  ולשמחתי  החרדי,  בציבור 
ויוצא  נכנס  מי  לראות  אפשר  גדולה.  בהצלחה 
חרדים  לאומים,  דתיים  שלו,  ללשכה  היום  כל 
ואני  ומצוות.  תורה  שומר  שאינו  ציבור  וגם 
מאוד שמח שהוא חבר שלי, והיחסים ביננו הם 

הרבה יותר מיחסים פוליטיים".
איזו בשורה אתה יכול להביא לציבור התורני 

בעיר בת ים?
חוברת  את  ראינו  כולנו  ובראשונה,  "בראש 
לא  אני  אלו.  בימים  שמופצת  הקיץ  אירועי 
חילקה  העירייה  בארץ  עיר  עוד  באיזו  יודע 
אם  וגם  הדתי,  לציבור  נפרדת  אירועים  חוברת 
מדובר  חרדיות.  ערים  על  מדובר  בטח  אז  כן 
שונים,  תרבות  אירועי  מעשרים  למעלה  על 
סמלית.  בעלות  וחלקם  חופשית  בכניסה  חלקם 
חברות  אלו  שבימים  העובדה  את  לזה  תוסיפו 
בנייה ושיפוצים נמצאות בעיצומם של עבודות 
שיפוץ מאסיביות בבתי הספר התורניים, ובי"ס 

בני ציון הולך להיות אחד מבתי הספר התורניים 
גינה  הקמנו  באבוב  בשכונת  בארץ.  יפים  הכי 
ניקיונות  עברו  הילדים  גני  הצללות,  עם  ענקית 
דשא  התקנו  יעקב  בבית  גנים  בכמה  יסודיים, 
סינטטי עם הצללה, וכך גם בכניסה לבית הספר 
שיפוץ  עבר  הנפרד  החוף  גם  כך  הבנות.  של 
שבקרוב  פרויקטים  כמה  לנו  יש  בנוסף  יסודי. 
כן  כמו  נחת.  וירווה  אותם  יראה  הציבור  מאוד 
זה לא סוד שהמתנ"ס התורני בעמידר קורם עור 
שם  מתכננים  אנו  הקרוב  בחודש  וכבר  וגידים, 
ולמבוגרים,  לילדים  חוגים  של  רצינית  פתיחה 
והכל בהפרדה מלאה. תמיד אמרתי שאני ראש 
עיר של כולם, ואני שמח להוכיח זאת ברמה של 

קבלת ההחלטות בעירייה".
התורני  הציבור  לגבי  שלך  התוכניות  מה 

בעתיד? 
את  לי  לתכנן  עולם  לבורא  משאיר  "אני 
התוכניות. ברמת העיקרון יש לי המון שאיפות, 
וכולי תפילה שנזכה להוציא את כולן מהכח אל 
הפועל. יש לנו רצון ותכנון להכפיל את מוסדות 
החינוך התורניים שיפעלו ברמה הגבוהה ביותר, 
שירכז  נפרד  אגף  בעירייה  להקים  רצון  לנו  יש 
התורני.  המגזר  של  החברה  חיי  כל  את  תחתיו 
יש לנו גם תכנון למנות רב ראשי לעיר. כך גם 
התורני  המתנ"ס  בתכנון  המון  אנחנו משקיעים 
החדש שנבנה בעז"ה. ושוב, אני נותן רק טיפה 
אחת מהתוכניות והשאיפות שלנו. מי ייתן וב"ה 
ונעבור את הקיץ  לציבור  רק טוב  נזכה לעשות 

בשמחה ובשלום". 

"הנציגים הדתיים והחרדים 
מקבלים ממני גיבוי מלא לכל דבר"

לאחר שעבר כבר חצי קדנציה כראש עיריית בת ים, מתפנה יוסי בכר לראיון עם 'השבוע בחולון בת ים'  על צביונה של העיר 
בת ים: "בת ים היא עיר מסורתית פלוס ואנחנו לא צריכים להתבייש באמונה שלנו"  על הדיון במצבה הכלכלי של העיר: 
"יש מי שמנסה לזרות חול בעיני הציבור"  ועל הבחירות העירוניות: "היתה מערכת בחירות טעונה, אבל זאת הפוליטיקה"

בכר עם ברנז, אלחרר ואסקפה



250 גר'×2 יח'

מארז זוג 
חרמון

1 ליטר×2 יח'

מארז זוג 
שוקו תנובה

250 גר'×3 יח'

מארז שלישיית 
קוטג׳ תנובה

100 גר׳×16 יח'

 מארז
מיני קרלו

150 גר'×4 יח׳

 מארז רביעיית
מעדן תנובה 0%

500 גר'×2 יח׳

 מארז
זוג באדי

חדש! בכשרות מהודרת
פתיתי עמק 500 גר׳

 עד גמר המלאי  בחנויות הנבחרות בלבד
ההנחות או המבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה

על ידי הקמעונאי  ט.ל.ח
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הגדול  הכנסת  בית  אולם  אב.  חודש  ראש  ליל  בלילה,  חמישי 
"מרום ישראל" בבת ים היה מלא מפה לפה. ההמונים שגדשו אותו, 
באו לשמוע דברי התעוררות וחיזוק לרגל סיום י"ב חודש לאזכרת 
הגאון רבי יוסף בר שלום זצוק"ל, מי שהיה רבה של בת ים במשך 

קרוב לארבעים שנה.
מטובי  כאחד  בירושלים  בצעירותו  עוד  הוכר  שלום  בר  הגר"י 
המתמידים ובעלי ההלכה. בהגיעו לבת ים בשנת תשל"ג נתגלו בו 
גם מידותיו התרומיות: היא ניחן בהארת הפנים לכל אדם, בזריזות 
כל  אליו  שהדביקה  ובענווה  הצבור,  שדרות  כל  בכל  לפעול  ומרץ 
ואחר  ים,  בבת  לרב השכונות  נתמנה  ים  לבת  להגעתו  סמוך  אדם. 
כך – עם מעברו של הגר"א בקשי דורון מבת ים לחיפה – נתמנה 
בחודש חשון שנת תשל"ט לרב העיר בת ים, משרה אשר החזיק בה 

עד אחרית ימיו, א' אלול תשע"ה.
ים,  בת  נזקפת הפיכת התדמית של העיר  זצ"ל  לזכותו של הרב 
והצבתה על המפה מבחינה רוחנית: הגר"י בר שלום פעל בדרכים 
על  התורה  את  להאהיב  רבה,  ומסירות  עצומה  השקעה  תוך  רבות 
שלוש  בעיר  ישנם  וכיום  לבוא,  איחרו  לא  הפירות  העם.  שדרות 
בתי  רבים,  כוללים  לבנות,  סמינר  יעקב,  בתי  שלושה  ישיבות, 
רוחנית  ופעילות  לבנות,  מדרשות  תשובה,  לבעלי  ישיבות  הוראה, 

עצומה נוספת.
לשבח  הדברים  את  ציין  לאו,  הגר"ד  לישראל,  הראשי  הרב 
בהסבירו כי למהפכה כזו בעיר על ידי איש אחד, יכול להגיע רק מי 
שמתברך במידת הענווה והשלום שאחז בה הגר"י בר שלום זצ"ל. 
את אהרן – שיום הפטירה שלו בתורה מצויין בא' אב, בכו כל בית 

ישראל מפני הסיבה הזו: הוא היה איש השלום. 
רבי  האדמו"ר  כי  סיפר  אחריו,  שדיבר  שלום  בר  אליהו  הרה"ג 
אלעזר אבוחצירא זצ"ל הוסיף על הדברים, בציינו שיום ההילולא 

של משה רבנו נחוג לדורות כיום שמחה לעומת יום ההילולא של 
ותחילת חודש אב. הסיבה היא  יום של עצב לדורות,  אהרן שהוא 
ומעבירי  תורה  גדולי  תלמידים,  הרבה  נשארו  רבנו  שלמשה  מפני 
הלכה, אבל לאהרן הכהן לא נשארו בעוו"ה הרבה תלמידים, שיהיו 

גם מוסרי תורה וגם אוהבי שלום ורודפי שלום. 
הרב בר שלום היה אחד מהתלמידים הללו: הוא היה אהוב על כל 
חלקי החברה, וידע להסתדר היטב עם כולם, למרות שהפיץ תורה 
בכל כוחו ולא זז כמלוא הנימה בהנחלת ההלכה לצבור. הוא לא בנה 
לעצמו בניינים והקיף עצמו בחבר אוהדים, אלא בחר להשקיע בכלל 
ציבור דווקא. "זהו מפעל החיים של רב אמיתי: לבנות את הצבור – 

במקום לבנות בניינים", הכריז בנו בפאתוס.
במתק  תיאר  ברורה,  הלכה  בעל  יוסף,  דוד  רבי  הגדול  הגאון 
שפתיים את הליכותיו בקודש של הגר"י בר שלום, והכריז לנוכחים 
היום  עד  בארץ  בד"צ  בכל  העופות  בשחיטות  הכשרות  תקנות  כי 
נשענות על היסודות שקבע הגר"י בר שלום. כמו"כ רמת הכשרות 
רבנות  של  בכשרות  שיאים  להיות  הפכה  בכלל,  בעיר  שהנהיג 
מקומית. גם ראש הישיבה בבת ים הגר"י בסו, תיאר בצבעים קודרים 
את החלל שנפער עם הסתלקותו. זקן הרבנים בבת ים הרה"ג משה 
מזרחי זעק שוב ושוב "צר לי עליך אחי", וידידו ורעו רב השכונות 
בקודש  פעליו  על  מרתקים  סיפורים  סיפר  מלכה,  ישראל  הרה"ג 

בימים עברו.
שולחן המזרח היה עטור ברבני בת ים, ובנוסף ישבו עוד רבנים 
רבים בין הקהל. הגיוון הרב שהיה בקהל היה ביטוי לאהדה העצומה 
ראש  השתתפו  כמו"כ  הקשת.  גווני  מכל  לרב,  הצבור  כל  שרחש 
העיר יוסי בכר שאף נשא דברים, מ"מ ראש העיר רפאל ברנז, יו"ר 
המועצה הדתית בנימין אלחרר, וכן חברי מועצת, גבאי בתי כנסת 

ואישי ציבור נוספים. יהי זכרו ברוך.

עצרת התעוררות לזכר הגר"י בר שלום
מאות הגיעו ביום חמישי לעצרת התעוררות וחיזוק לרגל י"ב חודש לפטירת הגר"י בר שלום זצ"ל, רבה של בת ים במשך ארבעים 
שנה  הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו עמד על המהפכה הרוחנית שחולל  בנו הגר"א בר שלום ציין את ייחודיותו של הרב 

כאוהב שלום ורודף שלום, והגר"ד יוסף הזכיר את הקפדותיו ההלכתיות

הגר"ד לאו נושא דברים

הציבור במעמד

www.kolhazman.co.il



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

חדש מעמק!
פתיתי גבינה צהובה

בכשרות ועדת מהדרין
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עולם התורה התעטף בשבוע שעבר ביגון ובכאב, בסילוקו לשמי מרום של גדול מרביצי התורה 
ואהוב הדור, הגאון רבי משה מרדכי הלוי חדש זצוק"ל, בן לאביו מרן המשגיח הגה"צ רבי מאיר 

הלוי חדש זצוק"ל משגיח דישיבת חברון.
ברבות השנים הוא פגש בגאון רבי שמחה וסרמן זצ"ל, בנו של מרן הגאון רבי אלחנן וסרמן 
את  להקים  זצוק"ל  מהגרמ"מ  שביקש  אנג'לס,  בלוס  אלחנן'  'אור  ישיבת  בראשות  שכיהן  הי"ד 
הישיבה בירושלים ושיכהן בראשות הישיבה ע"ש וזכרו של מרן הגה"ק ר' אלחנן וסרמן זצוק"ל. 
וכך הוקמה לה הישיבה בירושלים, כשרבי משה משמש כראש הישיבה ורבי שמחה וסרמן זצוק"ל 

כנשיא הישיבה.
ברבות השנים המשיך והקים הגרמ"מ מספר ישיבות קטנות ברחבי הארץ, וביניהן את ישיבת 

'כנסת מאיר' בראשון לציון שהוקמה לפני כ-22 שנה ע"ש אביו, הגה"צ רבי מאיר חדש זצוק"ל. 
ישיבת כנסת מאיר משמשת כמגדל אור לכל העיר כולה, והדבר הביא לכך שרבים מתושבי העיר, 

דתיים וחילונים, חיבבו וכיבדו את ראש הישיבה בחדוותו ובהארת פניו לכל אדם.

כמו כן, בנושאים ציבוריים בעיר ראשל"צ היו מתייעצים עימו לכל דבר שיכול לחזק ולרומם את 
העיר ברוחניות ולהרבות שם שמים.

ראשל"צ  בעיר  הגדול  בשבת  לשבות  שכשהגיע  ראשל"צ,  מהעיר  ומכריו  תלמידיו  מספרים 
בישיבת כנסת מאיר, השוכנת בשיכון המזרח, צעד רגלית עד לבית הכנסת מקור חיים )בית הכנסת 
המרכזי הספרדי( לשמוע את דרשתו של הרב עזרן זצ"ל. כמו כן השתתף במסירת שיעוריו הבהירים 

בישיבת בין הזמנים המתקיימת זה מספר שנים בעיר ראשון לציון.
בשבת האחרונה פרשת מטות, בשיחתו האחרונה בסעודה שלישית, אמר וז"ל: "שמענו שבתקופה 
האחרונה היו הרבה חיזוקים, הן בתפילה והן בתורה, בלימוד רציפות שלש שעות וישר כח גדול על 
כך. יש הרבה בחורים שעד היום חשבו שהם לא מסוגלים ללמוד ברציפות כ"כ הרבה זמן, פתאום 
מתגלה שהם יכולים. איך מגיעים לזה? ע"י "קבלה", שכחה גדול ועל ידה אפשר להשיג הרבה. 
וכמו שהיה אומר האבא, מרן המשגיח זכרונו לברכה, על הפסוק בשמות )יט' ה'( שאמר הקב"ה 
לעם ישראל "ועתה אם שמוע תשמעו בקולי" וגו', ופירש"י 'אם עתה תקבלו עליכם, יערב לכם 
מכאן ואילך", שרואים שכל ההתחלות קשות. הרי מבואר גודל כחה ועוצמתה של "קבלה" שאע"פ 

שכל ההתחלות קשות - מ"מ קבלו עלכם וממילא מכאן ואילך יערב לכם". עד כאן דבריו.

ראש ישיבות אור אלחנן - כנסת מאיר זצ"ל
בשבוע שעבר נפטר הגאון רבי משה מרדכי הלוי חדש זצוק"ל, ראש ישיבות 'אור אלחנן' בירושלים ו'כנסת מאיר' בראשון 

לציון, ומגדולי מרביצי התורה ● השיב את נשמתו בשיא פריחתו התורתית בשנתו הע"ה, לאחר תקופה של מחלה קשה

הגרמ"מ עם ח"כ גפני וראש העיר ראשון לציון הגרמ"מ זצ"ל בבית מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

 הטיפול מיועד לגילאי 55-18 ואינו מתאים ל:  נשים בהריון  סובלים מקטרקט
  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: קרטוקונוס וגלאוקומה

לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031

לתקופת בין הזמניםמחיר קבוצתי מיוחד 

הסרת משקפיים 
עושים בבי"ח אסותא





         ז' באב תשע"ו 11/8/16בחולון בת ים1210

בני ברק    ו' באב תשע"ו 10/8/16 1214

בית הכנסת שבמשכן 
הכנסת יורחב וישופץ
בית הכנסת החדש יורחב כך מ-65 מ"ר ל-100 מ"ר  אולם הדיונים הסמוך לבית הכנסת, "הכנסת באמצעות מחיצות, 

ובימי תפילה מיוחדים ניתן יהיה להגדיל את בית הכנסת עד לגודל של 230 מ"ר

מאת: חיים רייך

יו"ר הכנסת, יולי יואל אדלשטיין, החליט 
כי בית הכנסת שבמשכן הכנסת שנבנה לפני 

כיובל שנים יורחב ויעבור שיפוץ נרחב
עשרות  יום  מידי  מתפללים  הכנסת  בבית 
כל  לאורך  פעיל  הוא  מתפללים.  של  רבות 
ביום.  תפילות  שלוש  בו  ומתקיימות  השבוע 
נוכח ריבוי המתפללים והעומס הרב נערכים 
מנחה.  לתפילת  מנינים  שלושה  יום  מידי  בו 
בית הכנסת פעיל ושוקק חיים ונערכים בו גם 

שיעורי תורה.
כ-50  לפני  שנפתח  הנוכחי  הכנסת  בית 
הפך  החדש,  הכנסת  משכן  חנוכת  עם  שנה 
הבאים  את  מלהכיל  צר  האחרונות  בשנים 
כך  יורחב  החדש  הכנסת  בית  בשעריו. 
שמגודלו הנוכחי - 65 מ"ר, בימים כתיקונם 
יהיה בגודל 100 מ"ר. אולם הדיונים הסמוך 
לבית הכנסת, "אולם שפרינצק", יחובר לבית 
תפילה  ובימי  מחיצות,  באמצעות  הכנסת 
יהיה  יגדל,  מיוחדים בהם מספר המתפללים 
בית  את  ולהגדיל  המחיצות  את  לפתוח  ניתן 

הכנסת עד גודל 230 מ"ר. 
כל  שדרוג  לצד  נערך  השיפוץ  כי  יצוין, 
הן  אף  שהותקנו  הקומה,  של  התשתיות 
תוחלף  השיפוץ  במסגרת  שנים.  כיובל  לפני 
תותקן  וחסכונית,  ירוקה  לתאורה  התאורה 
לרבות מערכת  מפני שריפה  מערכת התראה 
המסדרונות  וישופצו  ספרינקלרים  כיבוי 

עתיד  השיפוץ  זו.  שבקומה  והמבואות 
של  החורף  כנס  פתיחת  לקראת  להסתיים 

הכנסת, מיד לאחר החגים.  
יעבור  הכנסת  שבבית  הקודש  ארון  גם 
צוות  ידי  על  הועבר  הוא  מיוחד:  שיפוץ 
ויעבור  אמנות,  יצירות  בשינוע  המומחה 
שימור וטיפול על ידי משמרת עץ המומחית 
לשימור ארונות עץ מאיטליה. תהליך העבודה 
יכלול ניקוי פני השטח, מילוי סדקים וחורים, 

השלמות צבע וגימור בשעוות דבורים.
לכנסת  נתרם  שבכנסת  הקודש  ארון 
נכון  אומברטו  שלמה  ד"ר  של  בהשתדלותו 
אשר פעל בשנות ה-50 לגאול ולהביא ארצה 
ארונות קודש מאיטליה. הוא הובא מהעיירה 

סוראניה שבצפון איטליה. 
אמר:  אדלשטיין,  יואל  יולי  הכנסת,  יו"ר 
ומרחיבת  משמחת  הכנסת,  בית  "הרחבת 
ויריעות  אוהלך  מקום  "הרחיבי  בבחינת  לב, 
משכנותייך ַיטו." זהו ביטוי לכך, שעם השנים 
מתרבים באי הבית הפוקדים את בית הכנסת. 
כמי שמגיע אליו כמעט מדי יום, ראיתי במו 
לכל  לאפשר  ההכרח  ואת  הדוחק  את  עיניי 
ולא  המקום  בשערי  להיכנס  המתפללים 
ההרחבה  לכן  במפתן.  בעמידה  להסתפק 
שהצלחנו  שמח  אני  מאליה,  התבקשה 
להוציאה אל הפועל ומחכה כמו כולנו לראות 
את מתיחת הפנים של 'מקדש מעט' זה כראוי 

בית הכנסת לפני השיפוץ                                  )צילום: איציק הררי, דוברות הכנסת( לבית הנבחרים שלנו". 

מאת: חיים בנשק

מחפשים מזכיר ממשלה: אחרי עזיבתו 
אביחי  הקודם,  הממשלה  מזכיר  של 
מנדלבליט, חיפשו בלשכת ראש הממשלה 
דבר  של  בסופו  לתפקיד.  מתאים  מועמד 
דוד שרן  נתניהו,  ראש הלשכה של  נבחר 
לתפקיד, אלא שאתמול )שלישי( דווח כי 

שרן לא ימונה בסופו של דבר לתפקיד.
התקשורת,  בכלי  פרסומים  ע"פ 
ההחלטה על ביטול המינוי היא של ראש 
רה"מ  לשכת  מתגובת  אך  הממשלה, 
להתמנות  לא  החליט  ששרן  משתמע 
לראש  הודיע  שרן  הסגל  "ראש  לתפקיד. 

לקחת  כוונתו  על  נתניהו  הממשלה 
ולבחון  הממשלתי  מהשירות  זמן  פסק 
מחוץ  בכירים  לתפקידים  הצעות  מספר 

לממשלה", נכתב בתגובת לשכת רה"מ.
עמוקה  הערכה  ביטא  הממשלה  "ראש 
הממשלה  ראש  לשכת  ניהול  על  לשרן, 
האחרונות,  וחצי  בשנה  הסגל  כראש 
והודה לו על עבודה מקצועית מול משרדי 
ראש  במשק.  הכלכלה  וגורמי  הממשלה 
הממשלה אמר כי הוא בטוח ששרן יוסיף 
לתרום למדינת ישראל גם בשנים הבאות 
בתפקידים מגוונים. דוד שרן הודה לראש 
הממשלה על ההזדמנות לנהל את לשכת 
ראש הממשלה ולשרת את מדינת ישראל 

בתקופה מעניינת ומאתגרת זאת".
את  מנדלבליט  אביחי  של  עזיבתו  מאז 
המשפטי  היועץ  תפקיד  לטובת  התפקיד 
זהר.  אריה  מקומו  את  מילא  לממשלה, 

כאמור, כעת יפתח מרוץ חדש לתפקיד.
שהתפנה  היחיד  בתפקיד  מדובר  לא 
בסגל המורחב של ראש הממשלה. בשבוע 
שעבר הצהיר קובי צורף, היועץ הפוליטי 
של נתניהו, כי הוא עוזב את תפקידו ופונה 
של  דוברו  של  עתידו  גם  הפרטי.  לשוק 
ברור,  לא  סטמבלר  בועז  הממשלה  ראש 
לאחר שבשבועות האחרונים החל רן ברץ 
לשמש יועץ בכיר ומנהל צוות התקשורת 

והדוברות של נתניהו.

ויתר על התפקיד

מחפשים מזכיר ממשלה: דוד שרן לא ימונה לתפקיד
'דוד שרן, שהיה אמור להתמנות לתפקיד מזכיר הממשלה במקומו של מנדלבליט, לא ימונה לתפקיד  מלשכת 

ראש הממשלה נמסר, כי שרן החליט לא להתמנות לתפקיד 

 פורש. דוד שרן )צילום: קובי גדעון, לע"מ( 
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יעקב  של  הביולוגי  השעון  ידי  על  היקיצה שמופעלת  שעת 
לשעת  האחרון  בשבוע  הוצמדה  שנים,  עשרות  מזה  ליצמן 
במערכת  השביתה  איומי  והסלמונלה,  תלמה  סערת  השינה. 
ורפורמת  הבריאות  תקציב  על  האוצר  מול  הקרבות  הבריאות, 
הסיעוד והדיונים הארוכים לתוך הלילה עם תום מושב הקיץ, 
הפכו את סדר יומו של ליצמן ללו"ז נטול שינה. שעות השינה 

והיקיצה התערבו אלו באלו. 
זהו המשבר הראשון שליצמן מנהל כמיניסטר במשרה מלאה, 
בלי שר בריאות בתואר שמוצא לנכון להתערב ולקטוף קרדיט 
לא לו. פגשתי את ליצמן השבוע בלשכתו במרומי הקומה ה-13 
ברחוב ירמיהו בירושלים, ושאלתי האם ראש הממשלה הרים 
טלפון, כפי שנהג ברגעי משבר בתקופה בה כיהן כשר בפועל 
שתחתיו סגן. "לא", הוא אמר, "ברוך ה' אני מסתדר". העיקר 
הבריאות, אבל לביבי בימים האלו יש צרות משפטיות לא פחות 

מעיקות.
בערבו  לקפוץ  הפנאי  את  הבריאות  שר  מצא  הסערה  בלב 
יום ראשון השבוע, לביקור פתע בתל השומר. לא במרכז  של 
השומר  תל  במחנה  ומיון  קליטה  בבסיס  אלא  שיבא,  הרפואי 
ע"ש רב אלוף יעקב דורי. ליצמן כדרכו, הגיע על מדים – עם 
החליפה הארוכה והכובע, ומצא ברחבת המסדרים חייל נוסף 
אמונים,  שלומי  אחרת,  מיחידה  כי  אם  ישראל,  אגודת  מצבא 

שהקדים להגיע כדי לעשות כבוד. 
מעט  לא  הורמו  המסדרים  לרחבת  נכנסו  וליצמן  כשפרוש 
גבות מתחת לכומתות של קצינים מדרג תת-אלוף ומטה שנכחו 
את  שסיימה  קירשנר  מירב  לתא"ל  כבוד  לחלוק  כדי  במתחם, 
תפקידה כרח"ט תומכ"א )ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם(. 
שריכז  אגמון  גדי  תא"ל  את  כשנתיים  לפני  החליפה  קירשנר 
והביא את עמדת הצבא לדיוני ועדת שקד. בתפקידה הבא, היא 
אמורה לעבוד לצידו של ראש אכ"א חגי טופולנסקי, עוד אחד 

מיקירי המגזר. 
נכוחות של פוליטיקאים בכירים בטקס חילופי תא"ל, אינה 
כמה  אחת  על  חרדים  פוליטיקאים  ונוכחות  שכיחה,  תופעה 
וכמה. ההשתתפות של השניים הייתה תמוהה עוד יותר על רקע 
הטענות הקשות שהובאו כאן בחודשים האחרונים נגד מסקנות 
חוק  נגד  בעתירה  לבג"ץ  המדינה  ותשובת  הבינמשרדי  הצוות 
הגיוס המתוקן. מי שריכזה את כתיבת המסמך, סגנית יועמ"ש 
משרד הביטחון עו"ד הילה ארליך-עמר, נכחה אף היא בטקס 
רק  לו  ראשון,  ממקור  כך  על  להעיד  יכולה  והייתה  הפרידה 

הייתה נשאלת.
שאלה,  של  בגופה  מצויה  הזה,  במקרה  שהתשובה,  אלא 
ובעגה התלמודית: היא הנותנת. למחרת היום התכנסו ליצמן, 
כדי  הישיבות,  ועד  נציג  לצד  דרעי,  השר  בלשכת  ופרוש  גפני 
לבג"ץ.  המדינה  ובתשובת  הבינמשרדי  הצוות  במסקנות  לדון 
יצחק  עו"ד  ידו  תחת  שהוציא  הביטחון  לשר  מכתב  בטיוטת 
עם  בהרחבה  כאן  שהובאו  נקודות  אותן  כל  מפורטות  מירון, 
חשיפת מסקנות הצוות לפני כשלושה חודשים: כתיבת המסקנות 
הבלתי  ההוראות  התייעצות;  ללא  חד-צדדית  החריפות, 
ההתייחסות  הצוות;  מסמכויות  בבירור  שחורגות  מידתיות 
מערך  הקמת  פוטנציאליים;  רמאים  כאל  הישיבות  לתלמידי 
פיקוח ואכיפה על הישיבות והתלמידים בדרגת חומרה שאיש 
ועוד  וסטודנטים;  אוניברסיטאות  על  להטיל  מעז  היה  לא 
החדש  החוק  את  שהופכת  מעוותת  לפרשנות  רבות  דוגמאות 

לגרוע יותר מקודמו. 
המדינה  ובתשובת  בדו"ח  המילים  הכלב.  קבור  בדיוק  ופה 
כל ההבנות שהושגו במסגרת  ומחוררות לכאורה את  נוקבות, 
החוק. אך במקרה הזה, המילים מנותקות מהמציאות – לטובה. 
בקשר  שמצויים  נוספים  פוליטיקאים  וכמוהם  וליצמן,  פרוש 
בשנה  מרגישים  הצבא,  קציני  עם  דור  שנות  במשך  הדוק 

האחרונה שיש עם מי לדבר ובאווירה טובה. 
שכיום  מהעובדה  השאר  בין  נובעת  החיובית  האווירה 
הצבא,  לקציני  החרדים  הפוליטיקאים  בין  המגעים  מנוהלים 
שמוחלפים אחת לתקופה. לקצין שמגיע לתפקיד זמני וחושב 
עם  ולהתעמת  ראש  להגדיל  וחשק  כוח  אין  הבא,  הקידום  על 
מגזר שלם שיודע להחזיר מלחמה. המצב הזה עלול להשתנות 
אם יאומצו מסקנות הצוות הבינמשרדי ובמשרד הביטחון תוקם 
מינהלת מיוחדת לגיוס חרדים בה יישבו פקידים ממונים. וכבר 
ראינו מה קורה, במשרדים אחרים, כשפקיד חילוני ממונה כמו 
מסמר בלי ראש, ומכהן במשרת קבע לענייני חרדים בלי אופק 
מנוח  חסרי  שמתרוצצים  החברים  את  תשאלו  אישי.  לקידום 

במסדרונות אגף הישיבות והמחוז החרדי.
נפתרה,  טרם  הצוות  מסקנות  עם  להתמודד  כיצד  הדילמה 
כרגיל, בעיקר  קציני הצבא מתנהלים  אך בצידה המגעים מול 
שמגיעות  הרבות  הפניות  האירוניה,  למרבה  לרדאר.  מתחת 
לבחורים  ברובן  קשורות  הכנסת,  חברי  של  לשכותיהם  לפתח 
גפני  וליצמן,  כשפרוש  לעריקים.  ונחשבים  הפלג  על  שנמנים 
ודרעי פונים לקירשנר וחבריה באכ"א, הם נענים לרוב בחיוב 
ובדיסקרטיות מוחלטת. גם בשאר התחומים, התחושה בתקופה 
כולל   – נשמרות  וההבנות  מכובדים  שהסיכומים  האחרונה 
לגבי הבנות בלשכת הגיוס. פרחים לצה"ל הם לא ישלחו, אבל 
הנוכחות של ליצמן ופרוש בטקס הפרידה מהקצינה הבכירה, 

אמרה הכל. אז שיהיה אם כן, 'הטקסים לצה"ל'.
מוקצנות,  להצהרות  מתונה  מציאות  בין  הזאת  הניגודיות 
הצוות  למסקנות  להתייחס  כיצד  הפלונטר,  את  מעצימה  רק 
הבינמשרדי ותשובת המדינה, שמשקפות מציאות אחרת, בלתי 
יכולים  הח"כים  לבג"ץ,  המדינה  לתשובת  הנוגע  בכל  קיימת. 
הגיליון  הורדת  עם  כהודאה.  תוגדר  ששתיקתם  מבלי  לשתוק 
לדפוס, הגישה הפרקליטות לבג"ץ השלמה של תשובת המדינה 
ונתונים  הישיבות  אגף  של  החדשים  התבחינים  את  הכוללת 

מעודכנים בנוגע לעמידה ביעדי הגיוס והשירות האזרחי. 
בהתאם לנוהל הקבוע, גם הפעם עודכנו חברי הכנסת החרדים 
בדיעבד, לאחר ההגשה ולא לפני. לטקס הפרידה מעו"ד הילה 
למרות  כנראה.  יופיעו  לא  החרדים  חברי-הכנסת  ארליך-עמר, 
הכעס המצטבר על התנהלות פרקליטות המדינה והפרקליטות 
הצבאית, הרי שתשובת המדינה היא הבעיה הפחות קשה של 
חברי הכנסת שיכולים להרשות לעצמם לרתוח ולשתוק, לזעום 
ולהתעלם. מסקנות הצוות הבינמשרדי, לעומת זאת, מחויבות, 
יושבים  בה  המשלה  במליאת  להצבעה  לעלות  לחוק,  בהתאם 
שרים משלנו, מה שמאלץ את הנציגים החרדים לטכס עצה. אז 

עצה עדיין אין. טקס, כן.

ממלכתי תורני
כשתיאלם תרועת הפסטיבלים )ווקאלי, ווקאלי( על ההכרה 
בלימודים תורניים כתואר במכרזים, נישאר, כספיישל לחופש 

העדפה  חוק   – הושלם  שטרם  החקיקתי  המהלך  עם  הגדול, 
שהסתיים  הקיץ  מושב  הממשלה.  במשרדי  לחרדים  מתקנת 
ונותר רק לקוות שבמושב הבא  גזירות לפיד,  סימן את ביטול 
גם החוק הסופר-חשוב הזה יצלח את משוכת הקריאה השנייה 

והשלישית.
בשמחה  ממעטין  אב  משנכנס  ברע?  להתחיל  למה  אבל 
המצוקה  בשורה.  אנשי  הם  החרדים  הנציגים  הזה  בשבוע  אך 
הכואבת, באה בימים, של התעלמות מהשכלה תורנית, קיבלה 
דרעי  הפנים  שר  זה  היה  ראשון,  דו-מפלגתי.  מענה  השבוע 
שהודיע על חוזר מנכ"ל חדש, במסגרתו יוכרו תארים תורניים 
לצורך השתתפות במכרזי הרשויות המקומיות. אחריו, הוציא 
להוסיף  ומיהר  ברכה  הודעת  גפני  משה  הכספים  ועדת  יו"ר 
משלו ולהודיע כי קיבל מכתב רשמי מנציבות שירות המדינה 
"לצורך השוואה  בישיבה  לראשונה, שנות הלימוד  הוכרו  ובו 
תורנית  להשכלה  לימוד(  שנות   12( תיכונית  השכלה  והערכת 

כמתחייבת לעמידה בתנאי הסף למכרזים בשירות המדינה".
נאמן למחרת היום הוענקה מדליית הזהב של כותרת  ביתד 
יותר מהדגל של ש"ס,  גבוה  הונף  דגל התורה  לגפני.  הכתבה 
מיותר  משנה.  ובכותרת  הכסף  במדליית  הסתפק  דרעי  כאשר 
סטייל  התגוששות  לזירת  הלשכות  שתי  את  להפוך  נכון  ולא 
קרבות גפני-איציק כהן, הואיל ובתקופה האחרונה שני הצדדים 
הזה  הפעולה  שיתוף  וחיובי.  תקדימי  פעולה  בשיתוף  פועלים 
עבר את כור ההיתוך של בחירת הדיינים ואין שום סיבה שייסדק 
דווקא עם היציאה לפגרה. בשבוע שעבר פרגן דרעי לגפני על 
מאבקו רב השנים נגד הפנייה לא מידתית של תקציבי הגרעינים 
התורניים והקצבות תורניות לציונות הדתית. השבוע הגיע תורו 
של גפני לפרגן לדרעי. "דרעי עשה פה צעד גדול", אומר גפני 
ל'קו עיתונות'. ירושלים חרבה על שנאת חינם, ואין כמו תשעת 

הימים כדי להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות.
למחרת הפרסום עלה לשידור גם נציב שירות המדינה לשעבר 
שמואל הולנדר, שכיהן בתפקיד רב ההשפעה במשך קרוב ל-15 
שנה, ושיבח את המהלך שהוביל שר הפנים. יפה שכר שיחה 
היו המשבחים בכל עשרות  היכן  נותר אלא לשאול  ולא  נאה, 

שנות הקיפוח בהן הייתה הסמכות והאחריות בידיים שלהם. 

מבחן התוצאה
כשחגיגות הקרדיטים מסתיימות וההנחיות החדשות נבחנות 
נוגעת  לא  כשלעצמה,  החשובה  שהבשורה  מגלים  לגופן, 
מעשית לכל בן ישיבה, באשר הוא שם. באולימפיאדת החיים 
קובע מבחן התוצאה. השאלה שצריכה לעמוד לנגד עינינו היא 
האם אברך כולל בן תורה שנזקק לצאת ולפרנס את משפחתו, 
והרשויות  הממשלה  במכרזי  הבא  מהשבוע  להתמודד  יוכל 

המקומיות, טוב יותר מאשר לפני שבוע.
כדי להשיב ברמת הפרט, צריך לבחון את הפרטים הקטנים. 
ובכן, בנוגע להודעה המבורכת של גפני, מסביר גורם בנציבות 
לתפקיד  אותו  מכשיר  הדיפלומטי  שסגנונו  המדינה  שירות 
הלכה  מיושמת,  שכבר  בהוראה  מדובר  כי  החוץ,  בשירות 
למעשה, כאשר נציבות שירות המדינה מפנה להוראות משרד 
החינוך בנוגע להערכת השכלה מהארץ או מחו"ל. כך, במסגרת 
ארוכה,  תקופה  במשך  מיושמות  שכבר  להנחיות   2.9 סעיף 
הוכרו רשמית 12 שנות לימוד במוסדות תורניים בכפוף לקבלת 
ב'ישיבה  לימודים  סיום  על  הישיבה  ממנהל  רשמי  "אישור 
קטנה' מוכרת )לפי רשימה מוסמכת של משרד החינוך ומשרד 

הדתות( ובו ציון מספר שנות הלימודים ומסגרת הלימודים". 
אין מה לזלזל בהישג של גפני ואת דברי הגורמים בנציבות 
– אין שום סיבה לקבל כתורה מסיני. גורמי מקצוע שמעורים 
בתחום התעסוקה החרדית ובידם סיפורים מהשטח מסבירים כי 
בפועל עד היום, ההנחיות היו עמומות. במקרים רבים הוערמו 
מכשולים בדרכם של מתמודדים חרדים, אשר הוסרו לכאורה 
השבוע עם קבלת ההנחיה הגורפת שמכירה ב-12 שנות לימוד 
מכרזי  כל  של  הסף  בתנאי  עמידה  לצורך  תורניים  במוסדות 

שירות המדינה.
בכל מה שנוגע לחוזר המנכ"ל החדש של משרד הפנים הרי 
בהשכלה  להכרה  חלופות  שתי  קובעות  החדשות  שההנחיות 
בתעודת  החזקה  הראשונה:  החלופה  אקדמי.  כתואר  תורנית 
מחלק  מזדמן,  רב  כל  של  ולא   – יורה'  'יורה  לרבנות  סמיכה 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

הטקסים לצה"ל

תשובה בדיעבד. ההודעה שהוגשה שלשום )שלישי( לבג"ץ
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תארים בנדיבות, אלא תעודה רשמית של הרבנות 
לימודים  אישור  השנייה:  החלופה  הראשית; 
לאחר  לפחות  שנים   6 בכולל  או  גדולה  בישיבה 
גיל 18, בתוספת מעבר שלוש בחינות מתוך מכלול 
מתוך  שתיים  כאשר  הראשית,  ברבנות  בחינות 

השלוש יהיו בדיני שבת ובדיני איסור והיתר.
גם השגת תעודת יורה יורה וגם הצלחה בבחינות 
הרבנות, הן משימות קשות שרק מעטים צולחים. 
רובם ככולם של מחזיקי תעודות יורה יורה ונבחני 
הרבנות הראשית מכוונים ל'שטעלע' עם גושפנקא 
סביר  התורניות.  המשרות  מתחום  ממלכתית, 
להם  תועיל  לא  החדשה  שההוראה  אפוא,  להניח 
ההנחיה  מעוניינים.  הם  בו  בתחום  לקבלת משרה 
גם לא תקל על חייו של האברך הסטנדרטי, נטול 
תעסוקה.  שמחפש  הבחינות,  וחשוך  היומרות 
יתירה מזאת, מי שכבר עומד בתנאי החוזר החדש, 
יוכל להתמודד רק במכרזים בהם נדרש תואר כללי 
ולא תואר אקדמי ספציפי. גם השאלה האם תואר 
יוכר כתואר אקדמי לעניין דירוג השכר לא  תורני 

הוכרעה במסגרת החוזר החדש.
להתעלם  אפשר  שאי  אפוא  היא  המסקנה 
בלימודים  הרשמית  ומההכרה  השבוע  מהישגי 
בימים  שבעתיים  נכונה  הזאת  האמירה  תורניים. 
בהם קמים עוררים מתוך המועצה להשכלה גבוהה 
נשימה  ובאותה  הנפרדת.  החרדית  האקדמיה  נגד 
סיבה  אין  עדיין  בצד השמחה המאופקת,  ארוכה, 
בתשעת  שלא  בטח  וריקודים,  במחולות  לצאת 

הימים. 

סור מרע

שההישגים  ומבינים  יודעים  וגפני  דרעי  גם 
השבועיים עליהם הכריזו, הם צעד בכיוון הנכון, 
קלה.  ואינה  ארוכה  עוד  היעד  להשגת  הדרך  אך 
חרדית  נוכחות  של  המעוות  המצב  את  לתקן  כדי 
אפסית במשרדי הממשלה, לא די בהסרת חסמים. 
העובדות בשטח מוכיחות שגל של חרדים עם כל 
של  עביר  בלתי  בסכר  נבלם  הנדרשים,  התארים 

המכרזים הממשלתיים.
הצורך  על  זה  במדור  דובר  שעבר  בשבוע 
כמה  הכנסת  של  הדתי-לאומי,  המודל  באימוץ 
שיותר פקידים למנגנון הממשלתי וביצור המעמד 
זה  מעין  תהליך  הממשלה.  משרדי  מתוך  החרדי 
מתקנת  העדפה  חובת  העברת  ללא  יתרחש  לא 

העליון,  המשפט  בבית  כמו  בחקיקה.  לחרדים 
המקצועיים  הגורמים  הממשלה,  במשרדי  כך 
המועמדים  בחירת  על  האמונים  המשרדים  מתוך 
דמותם.  בני  אנשים  לבחור  מעדיפים   – במכרזים 
חוק  העברת  הוא  שינוי,  שיחולל  היחיד  הפתרון 
חרדים  מינוי  כגיגית,  הר  שיכפה  מתקנת  העדפה 
לפי חלקם היחסי באוכלוסייה, בכל מכרזי השירות 
אלו  מעין  שחוקים  מוכיחה  המציאות  הציבורי. 
עשו את העבודה והביאו לבחירת ערבים, אתיופים 
ומוגבלים במשרדי הממשלה ובגופים הציבוריים. 
על  דיבר  הולנדר  שמואל  המדינה  שירות  נציב 
כבר  שמתגלגל  כרעיון  תורנית,  בהשכלה  הכרה 
שנים רבות ומיושם רק היום. גם בעניין של העדפה 
היה  היוזמה,  אבי  תחת השמש.  חדש  אין  מתקנת 
כמודל  בשעתו  שהציע  ז"ל  רביץ  אברהם  הרב 
כל  שמחייב  לערבים'  מתקנת  העדפה  'חוק  את 
לערבים  ייעודיות  משרות  להקצות  ציבורי  גוף 
היועץ  זה  היה  שאז,  רק  באוכלוסייה.  כמשקלם 
לא  כי  וטען  חסמים  שהציב  לממשלה  המשפטי 
ניתן להגדיר 'מיהו חרדי', טענה שהתייתרה אחרי 

שההגדרה נקבעה מפורשות בחוק הגיוס. 
כבר נכתב כאן בעבר, כי החוק שקידם בשעתו 
היועמ"ש  הוראת  חרב  על  רק  נפל  לא  רביץ  הרב 
נון- של  סוג  היה  שתמיד  רביץ  הרב  לבדה. 
ובוכים'  ה'שפופים  שתווית  הרגיש  קונפורמיסט 
לביתו  ולעשות  לקום  שהעז  מי  לכל  שהודבקה 
להעביר  שיעז  למי  גם  תודבק  פרנסה,  ממצוקת 
בכך  שאין  כך  על  הנכוחים  ההסברים  החוק.  את 
ומדובר  התורה  לומדי  של  הציפורן  בקצה  פגיעה 
רק בדאגה כנה למי שנאלץ לעזוב את ספסלי בית 

חלפו,  הימים  ערלות.  אוזניים  על  נפלו  המדרש, 
שבוכה  מי  ובוכה  התחלפו,  השפופים  דמויות 

אחרון.
את גפני ודרעי כיום לא צריך לשכנע. גפני מנסה 
כאשר  קדנציה,  אחר  קדנציה  החוק  את  להעביר 
במו"מ הקואליציוני הנוכחי, החוק שנוסח בלשכות 
הקואליציוני של  בהסכם  נכלל  התורה,  דגל  ח"כי 
בקדנציה  להצבעה  החוק  את  העלה  גפני  ש"ס. 
הקודמת, חרף התנגדות לפיד. בקדנציה הנוכחית, 
ברוב  מתנגדים,  ללא  טרומית  בקריאה  החוק  עבר 

של 85 ח"כים, ביניהם ח"כי יש עתיד המתחזקת. 
מאז ועד עתה החוק קודם אך טרם הושלם. בין 
לבין, הגיש דרעי בדצמבר 2015 הצעת מחליטים 
בשירות  החרדית  האוכלוסייה  לשילוב  מפורטת 
המדינה. ההצעה אושרה בממשלה ונתניהו כדרכו, 
אץ רץ לגזור לעצמו קרדיט לא לו. ועדיין, המלאכה 
חוק  יעבור  בו  ביום  רק  גמר  לידי  ותבוא  תושלם 

העדפה מתקנת בקריאה שניה ושלישית. 
עם  בחקיקה  שינוי  ללא  פשוטה.  לכך  הסיבה 
להיות  ימשיכו  החרדים  מחייבות,  נלוות  תקנות 
אין  עוד  כל  הציבורי.  השירות  ממכרזי  מודרים 
ברשימת  אחרונים  להיות  יוסיפו  הם  מחייב,  חוק 
לאתיופים  שלערבים,  משום  וזאת  המיעוטים, 
יש העדפה  ולשאר המגזרים המועדפים בחקיקה, 
מכוח  להעדפה  במדרג  שקודמת  חוק,  מכוח 

החלטת ממשלה. 
שאלתי את דרעי האם היוזמות הברוכות שקודמו 
יבואו על  עד כה, כולל ההוראה שפרסם השבוע, 
חשבון העברת חוק העדפה מתקנת. "חד משמעית 
בהסכם  ברורה  התחייבות  "יש  השיב,  הוא  לא", 
ונדרוש להעביר את החוק להעדפה  הקואליציוני, 

מתקנת במושב הבא". 
הכנסת  חברי  התמקדו  שהסתיים  הקיץ  במושב 
 – עתיד  יש  חוקי  ביטול  מרע':  'סור  בעבודת 
מגיוס ועד ליב"ה. עוד לא אבדה תקוותנו, שאחרי 
החגים, במושב החורף הבא, יתאפשר להם לעבור 
למסלול של 'ועשה טוב', ולהעביר בשלוש קריאות 
'חוק העדפה מתקנת' שעשוי להשפיע דרמטית על 
של  'מלכות  הממשלה.  במשרדי  החרדים  מעמד 
תהיה,  לא  פעם  אף  ישראל  מדינת  לחרדים,  חסד' 
פקידים  ממשלה  במשרדי  יישבו   בו  היום  אבל 
מאנ"ש, קשובים לכל פנייה, נחרדים מכל פגיעה, 
על  לעלות  יוכלו  ודרעי  גפני  שבו  הרגע  יהיה 
ההמנון  את  להשמיע  הדגל,  את  להניף  הפודיום, 

ולהרגיש מנצחים.
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בלב הסערה מצא 
שר הבריאות את 

הפנאי לקפוץ 
בערבו של יום 
לביקור פתע 

בתל השומר. לא 
במרכז הרפואי 

שיבא, אלא בבסיס 
קליטה ומיון. ליצמן 

כדרכו, הגיע 
על מדים – עם 

החליפה הארוכה 
והכובע, ומצא 

ברחבת המסדרים 
חייל נוסף מצבא 

אגודת ישראל, אם 
כי מיחידה אחרת, 

שלומי אמונים

ביתד נאמן 
הוענקה מדליית 

הזהב לגפני ודגל 
התורה הונף אל 
על, כאשר דרעי 

הסתפק במדליית 
הכסף. מיותר 

להפוך את שתי 
הלשכות לזירת 

התגוששות, הואיל 
ובתקופה האחרונה 

שני הצדדים 
משתפים פעולה. 

ירושלים חרבה על 
שנאת חינם, ואין 

כמו תשעת הימים 
כדי להרבות אהבה 

ואחווה, שלום 
ורעות

הכן סיעתך למושב החורף. פגישת ראשי הסיעות בלשכת דרעי

מורשת רביץ. הרב אברהם רביץ ז"ל
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מאת: יעקב אמסלם 

לרחבת  מתחת  קדחתניות  חפירות  מתנהלות  כשנה  מזה 
נכון לעכשיו,  הכותל המערבי. ולעת עתה, התוצאות מדהימות: 
ספרו  סלומון,  אבי  הכותל  ארכיאולוג  ובראשם  הארכיאולוגים, 
ארבעה נדבכים של הכותל המערבי אשר לא שזפתם עין במשך 
כלא-פחות  להגדירה  שניתן  הזו,  התגלית  לפחות.  שנה   1600
הכותל  של  גובהו  החוקרים:  הערכות  את  מבססת  ממרעישה, 
המערבי כפול מגובהו הנוכחי. והתגלית, אשר נחשפת לראשונה 
בשורות אלו, צפויה להרחיב משמעותית את מסלול התיירות של 

'מנהרות הכותל'.
רב  עם  שקיימנו  ראיון  בעתך  לראשונה  שמענו  הדברים  את 
רבינוביץ.  שמואל  הרה"ג  הקדושים  והמקומות  המערבי  הכותל 

)הראיון המלא יתפרסם ביום שישי ב"כל ישראל"(.
רבים הם הסיפורים להם נחשף הרב רבינוביץ מתוקף תפקידו 
כרב הכותל. ובכל זאת, כאשר אנחנו מבקשים להצביע על אירוע 
מסוים שריגש אותו ברחבת הכותל, הוא לא ממהר להשיב. "אני 
"לו  רבינוביץ'.  הרב  מפתיע  הכותל",  ברחבת  אירועים  בעד  לא 
הללו,  האירועים  של  קיומם  את  מונע  הייתי  בי,  תלוי  זה  היה 
הוא  הכותל  אירועים.  אולם  ולא  תפילה  של  מקום  הוא  הכותל 
עצרת  מתקיימת  כאשר  למעט  בוראו  עם  מתייחד  שאדם  מקום 
תפילה גדולה לטובת כלל ישראל. כל האירועים הללו מפריעים 

ליעוד האמתי: הכותל המערבי הוא שער השמים לתפילותינו". 
בראיון.  רבינוביץ  הרב  מדגיש  הבית",  להר  העלייה  נגד  "אני 

"כלומר, אני מייצג את דעתם של רבני ישראל שאסרו את העלייה 
להגיד  צריכים  אתם  לא  למוסלמים:  אומר  אני  אבל  הבית.  להר 
זה  את  להגיד  צריכים  היהודים  הבית,  להר  לעלות  לא  ליהודים 
לעצמם. כי אם אתם בטוחים בעצמכם בבעלות שלכם על המקום, 
שאתם  זה  הבית,  להר  לעלות  לא  ליהודים  אומרים  הייתם  לא 
מונעים את העלייה הזאת, סימן שאם מפקפקים בקשר ההיסטורי 

שלכם להר הבית". 
הזכרתם את העלייה להר הבית. יש בידיכם סמכויות להקטין 

את ממדי התופעה? 
"הסמכות היא לא שלי. הממשלה מחליטה אם לסגור את ההר 
או לפתוח, בעניין הזה יש סטטוס קוו מסוים. אנחנו, מצדנו, תלינו 
את השלט שמוצב בכניסה לגשר המוביל להר הבית, בו מופיעה 

דעת הרבנות הראשית לדורותיה האוסרת לעלות להר הבית". 
הרב רבינוביץ מספר כי במהלך השנים נעשו ניסיונות לשנות 
לי  אמר  אלישיב  "הרב  התנגד.  הוא  אך  השלט,  של  הנוסח  את 
לתלות את השלט בלי שום שינוי. היו כאלו שרצו לשנות אותו 
נותר  המקורי  השלט  אבל  לשם,  לשנות  שרצו  כאלו  והיו  לכאן, 

במקומו".
החפירות הארכיאולוגיות נמשכות. מה גיליתם לאחרונה?

לאחרונה  "גילינו  פצצה:  רבינוביץ  הרב  מטיל  אגב  כבדרך 
חשיפה  לא  זו  מבחינתי,  שנה.   1600 מכוסים  שהיו  כותל  אבני 
מתחבר  אדם  זה,  באמצעות  שורשים.  גילוי  אלא  להיסטוריה, 
היסטוריה,  ממששים  כשאנחנו  רק  בעבר.  כאן  היה  מה  ומבין 

אנחנו מבינים". 

ובעניין אחר, כיצד אתם מתמודדים עם בעיית הרפורמים?
"מדובר בנושא מורכב, אני מתייעץ בשאלה זו עם גדולי ישראל. 
זכיתי בשבועיים האחרונים לאמונם הנחרץ שפורסם בציבור ואני 
מקווה שאני יעשה את מלאכתי נאמנה על מנת לשמור על קדושת 

הכותל המערבי בהתאם להלכה ולמסורת ישראל".

התגלית החדשה שנחשפה לאחרונה בחפירות הארכיאולוגיות במנהרות הכותל

גובהו של הכותל המערבי 
כפול מגובהו הנוכחי

על התגלית ההיסטורית מספר הרה"ג שמואל רבינוביץ וארכיאולוג הכותל אבי סלומון: "גילינו לאחרונה אבני כותל 
שהיו מכוסים 1600 שנה. התגלית הזו מבססת את הערכות החוקרים: גובהו של הכותל המערבי כפול מגובהו הנוכחי" 
● בראיון מיוחד לקראת תשעה באב אומר הגר"ש רבינוביץ: "אני לא בעד אירועים ברחבת הכותל. לו היה זה תלוי בי, 

הייתי מונע את קיומם של האירועים הללו, הכותל הוא מקום של תפילה ולא אולם אירועים"

 הרה"ג שמואל רבינוביץ בלשכתו )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(

 הראיון המלא עם הרה"ג שמואל רבינוביץ יתפרסם ביום שישי ב-

"כשפוליטיקאי עובד למען החלשים, הציבור יודע להודות"
פרופ' אבי דגני, ראש מכון הסקרים גיאוקרטוגרפיה בראיון מיוחד בעקבות עליית יהדות התורה בסקרים: "המעשים 

של נציגי הציבור החרדים מוצאים חן בעיני המצביעים - ומביאים מנדטים"

מאת: אלי שניידר

נדמה שאפילו ראשי 'יהדות התורה', שהסקר של פרופ' אבי 
במיוחד,  להם  החמיא  'גיאוקרטוגרפיה'  הסקרים  ממכון  דגני 
סירבו לקבל את הנתונים. "לפיד יקבל 22 מנדטים, בדיוק כמו 
יעקב  הבריאות  שר  אמר השבוע  מנדטים",   11 נקבל  שאנחנו 

ליצמן בראיון לתקשורת על הסקר החדש שהוצג השבוע.
בראיון ל'כל ישראל' )שיפורסם בגיליון יום שישי הקרוב(, 
שעורר  האחרון  הסקר  את  שערך  מי  דגני,  אבי  פרופ'  מנסה 

סערה בתקשורת השבוע, להסביר את הנתונים.
צריך  הקודם.  הסקר  אחרי  גם  זה  על  לדבר  לי  "יצא  דגני: 
על  מסתכל  אני  השבוע,  רק  לא  שקרתה  תופעה  זו  להבין: 
הנתונים האלה לאור שלושת החודשים האחרונים, ובשלושה 
חודשים האלה ראיתי את יהדות התורה נעה: 9 מנדטים, 11, 
10 ו-13. בכל סקר היא מסתובבת סביב המספרים האלה, עוד 
גדולה  עליה  בוודאי  זו  יהיה  שלא  ומה  אחד,  פחות  או  אחד 
מה-6 מנדטים שיש להם כיום. כאשר בסקר הראשון ראיתי איך 
היא עולה מ-6 למנדטים, היה לי הסבר לזה. זה אמנם פירוש 

שלי ואפשר להתווכח אתו, אבל בכל זאת ההסבר שלי מבוסס 
שניים- הנסקרים:  את  ששאלנו  ושאלות  בדיקות  על  בחלקו 

שלושה מנדטים, באותם סקרים ראשוניים בשלושת החודשים 

לאלי  ומאלה שהצביעו  לודאי מש"ס  קרוב  קיבלו  הם  האלה, 
והדבר  מנדטים,  ו-5  ל-4  סקרים  באותם  ירדה  ש"ס  כי  ישי, 
השני שהגדיל את המנדטים שלה בסקרים האלה, הוא כנראה 
שמעשיו של שר הבריאות יעקב ליצמן מוצאים חן בעיני הרבה 
מאד אנשים. הציבור הרחב יודע מה עושה לעצמן ורואה שהוא 
פוליטיקאי  מראה, שכאשר  הסיפור שלו  הציבור.  למען  עובד 
צריך  למענם  כי  החלשים,  למען  ובעיקר  כולנו  למען  עובד 

לעבוד יותר, יש מי שיודע להודות על זה".
דגני מדגיש: "אנחנו גם שאלנו את כל מי שאמר שהוא חושב 
להצביע 'יהדות התורה', מדוע, וכל אחד נתן תשובה אחרת. אז 
החלק הגדול מאלה שאמרו 'יהדות התורה' אמרו כצפוי שזה 
גדול  אחוז  אבל  וכו'.  חרדי'  'בגלל שאני  אמר',  'בגלל שהרב 
יכול  ואולי אני  אמרו את מה שאמרתי קודם, שליצמן עושה. 
כי  התורה',  'יהדות  כל  את  אלא  אותו  רק  לא  להכליל  אפילו 
דיברנו על 'יהדות התורה' ולא על ליצמן, וגם גפני עושה למען 
הכלל. הציבור רואה את זה ומתנהג בהתאם, וזה אות של כבוד 

וגם סימן לפוליטיקאים אחרים".

 הראיון המלא עם פרופ' אבי דגני יתפרסם ביום שישי ב-

פרופ' אבי דגני



המועצה הדתיתאירועי קיץ תשע"ו  2016
בת-ים

עלות כניסה מסובסדת

15 ₪ בלבד!

4

עיריית בת ים והמועצה הדתית מזמינות את הציבור ל-

הקרקס יערך אי"ה ביום רביעי י"ג אב תשע"ו )17.8.16(
בשעה 13:30 בהיכל התרבות רחוב סטרומה 1 בת-ים.

בהופעת בכורה



אופניים חשמליים
כל הכללים

לשמירה על החיים

רכיבה על אופניים חשמליים מותרת מגיל 16 ומעלה.  •
רכיבה על מדרכה אסורה, לכן רוכבים רק בשבילי אופניים ואם אין שביל - אז רק בכביש.  •

כל חוקי התנועה בכביש חלים על רוכבי האופניים בדיוק כמו על נהגים.  •
רוכבים תמיד בנתיב הימני, תוך שימת לב למשתמשי הדרך האחרים.  •

רוכבים עד גיל 18 חייבים לחבוש קסדה בכל דרך, מומלץ לחבוש קסדה בכל גיל.  •
לא משתמשים בטלפונים ואוזניות במהלך רכיבה.  •

בזמן רכיבה בשעות החשיכה חובה להפעיל אור קדמי לבן ואור אחורי אדום.   •
בודקים את תקינות האופניים לפני כל רכיבה.  •

תקינות האופניים (יש לבדוק לפני כל נסיעה) - מנוע: בעל הספק עד 250 ואט, מפסיק פעולתו   •
במהירות 25 קמ"ש, מופעל על ידי דיווש; אביזרי בטיחות: אור קדמי ואחורי, מחזירי אור צהובים 

בדוושות, צופר/פעמון; סימון: תווית עם פרטי הדגם והיצרן.

אנחנו מלווים את הילדים שלנו כמעט לכל מקום... 
אבל מה קורה כשהם מתבגרים ויוצאים לרכוב

על האופניים החשמליים? 

הורים יקרים, חשוב שתכירו את
כללי הרכיבה לשמירה על החיים:

משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

safebike.co.il :לכל כללי הבטיחות היכנסו לאתר





2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: ו’ - ח’ אב תשע"ו  10-12/08/16 

■ 4.5 חד' ברח' עליה 
שניה, חזית 3 כ"א, ק"ג 
עם מעלית, לא אחרונה, 

שמורה 2,100,000 
ש"ח, בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ ברח' בלוי, 4.5 חד', 
ק"ק, משופץ חלקי, 

אופ' להרחבה של כ- 10 
מ', 1,750,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הרב קוק 

 050-5308742 23
03- 5797756)33-33(_____________________________________________
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

 WWW.MEIDALE.CO.IL  |  ∞µ∏≠∑πππ±∞∞

øמחפש דירה
מאגר דיור חינמי לציבור החרדי

2-2.5 חדרים

■ בניסנבוים לפני תחילת 
בניה ע"י קבלן אמין, 

דירות 4 חד', מרפסת 
שמש, חניה, החל מ-  

1,850,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

 050-5308742
03- 5797756)1-1(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בר"ע, ליד רח' 
ישעיהו, 2 דירות, 3 חד' 

עם טאבו משותף 
בק"א, 60 מ' כל אחת, 

ביחד 2 הדירות 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

■ ברח' טבריה, קרוב 
לרח' הרצוג, 3 חד' 

גדולים, כ-75 מ"ר עם 
סוכה, עורפי ולא 

משופץ, ק"א, 
1,530,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ בבניה מתקדמת, 
ברח' הרב קוק, 3 חד', 
קבלן אמין, 1,430,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

גבעת שמואל

■ מציאה ברח' ירושלים 
ליד רח' חברון, 4 חד' 
משופצים חזית ק"ב, 

1,750,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ 4 חד' עם סוכה ק"6 
ברח' מנחם בגין על 

הפארק מושקע+ מחסן 
וחניה, 2,100,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
■ 5 חד' גדולים ומרווחים 
ביוני נתניהו )בלי סוכה(, 
ק"6 כולל מחסן וחניה, 

2,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

גני תקווה

דימונה

 באזור זיכרון מאיר 
המבוקש, בנין חדש, ק"א, 

פינוי עד שנה,  94 מ"ר,  תיווך 
_____________________________________________)31-34("חנוכת הבית" 053-3157272

 באזור זיכרון מאיר 
המבוקש, 3 חד', בנין חדש, 

ק"א, עורפית, פינוי עד שנה,  
מתאים לנכה,  תיווך "חנוכת 

_____________________________________________)31-34(הבית" 053-3157272

 ביצחק מודעי, פנטהאוז, 
5 חד', 2 חניות, מחסן, מעלית 

שבת, 3,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)31-34(050-6788116, מירב פשר

פנטהאוזים ודירות גן

■ ברח' יואל 2.5 חד', 
ק"ב, עורפית, משופצת+ 

אופ' להרחבה של כ-15 
מ', 1,420,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 מציאה, בגניחובסקי, ק"3, 
3 חד', אופציה קיימת ל- 6 

חד', שמורה, 1,480,000 ש"ח, 
_____________________________________________)32-35ל(050-7266246

■ ברח' הראשונים, 3.5 
חד', ק"ג, אופ' לבניה 
על הגג )גג רעפים(+ 

אופ' להרחבה, 
1,570,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

■ ברח' פרל קרוב לרח' 
רמב"ם, 4 חד'+ 
מרפסות, חזית, 

משופצים, קומה ב' 
ואחרונה, עם אישור 

שכנים לבניה על הגג, 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)33-33(_____________________________________________

 ברח' הרצוג, 3 חד', ק"ב, 
כחדשה, חזית, אפשרות 

לסגירת מרפסת, סוכה, חניה, 
_____________________________________________)33-36(מיזוג, 2 כ"א, 054-4347436

1-1.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

לפרסום
בלוח

03-6162228

3-3.5 חדרים

■ בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חדרים + 
אישורי בניה להרחבה!!! 

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות!!! "הולילנד 
_____________________________________________)12-37/16(נכסים" 02-6763740

ירושלים

+5 חדרים

 מוכר דירה - אנחנו 
נמכור לך את הדירה בשיטה 

האמריקאית, הכתובת לניהול 
נכסים. Home Master, טל': 

_____________________________________________)31-34ל(058-3260262

חולון
 ברחוב החיים. 3 ח'. 60 

מ"ר. ק"ק + חצר. "נדל"ן 
_____________________________________________)33-36(כהלכה"  055-66-88-111

טבריה
וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 ברח' רוטשילד, 3.5 חד', 
מוארת, משופצת מהיסוד, 

_____________________________________________)32-35ל(470,000 ש"ח, 052-7646819

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

ירוחם

 בגבעת שאול, דירת גן, 
5 חד', קומת קרקע, כ.פרטית 

+ מחסן + חצר + יחידה 
מניבה עם גישה לנכים, לל"ת, 

2,670,000 ש"ח, 
054-6600198)33-34(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 באזור חבקוק, ק"ג, דירת 
95 מ"ר + 3 כ"א+ גג בטון 

של 95 מ"ר לבניה+ אפשרות 
למעלית, 2,100,000 ש"ח,  

תיווך "חנוכת הבית"
053-3157272)31-34(_____________________________________________

■ ברח' מינץ, 3 חד' 
גדולים, מחולק ל-2 דירות, 

קיימת קרקע מוגבהת, 
1,600,000 ש"ח, מושכר 

ב-5,700 ש"ח אפשרות 
לעשות טאבו משותף. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

■ ברח' אבן שפרוט דירת 
4 חד', 92 מ' חולקה 
ל-3 יחידות משופצות 

בק. כניסה, מחולקת ל3 
יחידות שניתן להשכיר 
ב-7,500 ש"ח, המחיר 

1,700,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

■ ברח' ר' עקיבא/ 
מהרשל, 3 חד' ק"ג, 

גדולה עם טאבו משותף, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 
קומה ב  4 חד כ 100 מ"ר 

מפוארת!!!חזית 1,620,000 
נדל"ן הקריה 050-3000121  

054-8472222)34-34(_____________________________________________

 בהשלושה!!! 4 חד' 
גדולה ומשוקעת בבנין מטופח, 

ק"ב, חזית, פינתית, פתוחה. 
"תיווך פרפקט" 03-5745877, 

052-7649782)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות!! הזדמנות 
אחרונה!! בגוטמכר 

היוקרתי, דירות אחרונות, 
4 חדרים בבניה ברמה 

גבוהה, קבלן אמין, 
מפרט עשיר, 1,850,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות, בהזדמנות 
בהרב חרל"פ, 3 חדרים, גודל 

של פעם, קומה ראשונה, 
1,500,000 ש"ח. תיווך, רי/

_____________________________________________)34-34(מקס, 050-4122744

 בדניאל, 3 חד', 75 מ"ר, 
ק"ב, משופצת ברמה גבוהה, 

חזית, 1,550,000 ש"ח. 
*בפרדס כץ, 3 חד', בבניה, 

ק"ב + מעלית, חזית, כניסה 
בעוד שנה, 1,350,000 ש"ח. 

_____________________________________________)34-34(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי, פלמח, 3 חד', 
משופצת כחדשה, קו' ג' הבניין 
חרדי, 1,270,000 ש"ח, גמיש. 

 ,077-2050410
_____________________________________________)34-34(050-5750880,אורי תיווך אדוארד

 בלעדי! בחברון, 3 
חדרים, ק"א, ענקית, 
90 מ"ר + מרפסות, 

חזית, 1,650,000 ש"ח. 
"סלומון נכסים 

_____________________________________________)34-34(והשקעות" 052-7652801

 בלעדי בחברון, 3 
חדרים, גדולה, כ- 90 

מ"ר, חזית, ק"ב, 
משופצת ומושקעת 
אפשרות לחלק ל- 4 

חדרים בקלות, 
1,650,000 ש"ח. 

"סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 באזור קובלסקי, 3 חד', 
משופצת ויפה כ"א טובים, 

א.להרחבה, 1,350,000 ש"ח. 
בלעדי "אלמוג נכסים" ר"ע 56, 

 ,03-6166105/4
058-7878784)34-34(_____________________________________________

 באזור נורדאו, 3 חד', 
משופצת חלקית + א.הרחבה, 

רק 1,030,000 ש"ח, גמיש, 
בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר"ע 

 ,03-6166105/4 ,56
054-8483810)34-34(_____________________________________________

 בלעדי!!! ביונתן!!! 3 
חד' יפיפיה, 70 מ"ר, ק"א + 

אופציה 30 מ"ר, חזית, אופציה 
לפינוי בינוי. "תיווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)34-34(_____________________________________________

 בבניה!!! בהרב קוק!!! 
3 חד' בסטנדרט גבוה וכן 

פנטהאוזים מפוארים ע"י קבלן 
אמין, החל מ- 1,430,000. 

"תיווך פרפקט" 03-5745877, 
052-7649782)34-34(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 
חזית, מחולקת לשתי יחידות 

דיור גדולות חדשות ברמה 
גבוהה, 1,350,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי ברחוב חידא, 3 
ח', חזית, קומה ג' + גג בטון 
השכנים בנו בגג, 1,650,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)34-34(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! ביואל, 2.5 חד', 
מרווחת, משופצת כחדשה 

+ אופציה 8 מ"ר, ק"ב, 
1,390,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי, 03-5799308

 ברבי עקיבא, 2.5 חד', 
65 מ"ר, ק"ב, עורף, מסודרת, 

1,380,000 ש"ח, גמיש. 
*באפשטיין, 2.5 חד', 63 מ"ר, 

ק"ב, אחרונה, אופציה בצד 
ובגג, שמורה, 1,400,000. 

_____________________________________________)34-34(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הראשונים, 2.5 חד', 
שמורה ומסודרת, כ"א טובים, 
1,185,000 ש"ח, גמיש, בלעדי 

"אלמוג נכסים" ר"ע 56, 
 ,03-6166105/4

058-7878784)34-34(_____________________________________________

 במרכז רח' שקט, 2.5 
חד', 70 מ"ר, משופצת, קומת 

כניסה, 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי, 03-5799308

 באי גאון, 2.5 חד', 60 
מ"ר, משופצת, ק"א, אחרונה, 

אופציה גדולה בצד ובגג, 
שכנים למטה בנו )+ 30 מ"ר 

שטח בקרקע(, 1,650,000 
_____________________________________________)34-34(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 ז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
2.5 חד', קו' קרקע, עורפי, 

1,190,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)34-34(אדוארד

 דב הוז, 2.5 חד', קומה 
ב- 60 מ"ר, 1,230,000, גמיש. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)34-34(אדוארד

 מציאה בלעדית באזור 
אוסישקין, 2.5 חד', מסודרת + 
אופציה לבניה, רק 1,100,000. 

"אלמוג נכסים" ר"ע 56,
 ,03-6166105/4

058-7878784)34-34(_____________________________________________

 בלעדי, פלמח, 1 חד', 
30 מ"ר, קומה פרטר טאבו, 

מסודר, 870,000 ש"ח, גמיש. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)34-34(אדוארד

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

 בהרי יהודה, אזור 
חרדי, דירת גן, 4 חד', 

משופצת מאוד, 120 מ"ר 
+ גינה מקסימה!!

052-3276969)34-34(_____________________________________________

 בעין גנים, אזור חרדי, 
3.5 חד', ק"ב, גדולה, 

משופצת מהיסוד + 
_____________________________________________)34-34(חניה!! 052-3276969

וילות ובתים
 קוטג' 5 חד', 140 מ"ר + 
חניה וגינה פרטית, ממוזגת, 
מושכר: 4,500 ש"ח. מחיר: 

1,100,000 ש"ח. תיווך ברכת 
_____________________________________________)34-34(הבית, 050-4199643

 דירת גן 3 חד' + גינה + 
מ.סוכה, 25 מ"ר, מושכרת ב- 
2,300 ש"ח, מחיר: 500,000 

ש"ח. תיווך ברכת הבית, 
050-4199643)34-34(_____________________________________________

 בית דו משפחתי צמוד 
לקרליץ, מחולק ל- 2 בתים, 

יושב על חצי דונם, 1,650,000, 
גמיש, מצוין להשקעה. 
_____________________________________________)34-34("רימקס" 050-2442446

 ברחוב ירושלים, בית דו 
משפחתי, 180 מטר + נוף 

מרהיב לכינרת + גינה ענקית 
)קרוב לחסידות קרלין וצאנז(, 

אופציה לרכישת הדו ליד, 
לפרטים: 050-2442446 

Re/max)34-34(_____________________________________________

 ברח' גולני, קריית שמואל, 
4 חד', ק"ב, נוף לכינרת, 

560,000 ש"ח, גמיש, מצוין 
למשקיעים. "רימקס"

050-2442446)34-34(_____________________________________________

 קוטג' 5.5 חד', ק"א, 
מושכר ב- 3,500 ש"ח 

לשנתיים, ממוזג, 900,000 
ש"ח. תיווך ברכת הבית, 

050-4199643)34-34(_____________________________________________

 קוטג' 2 קומות, 6 חד', 
800,000 ש"ח. תיווך ברכת 

_____________________________________________)34-34(הבית, 050-4199643

וילות ובתים

3-3.5 חדרים
 רח' הפלמ"ח, 3 חד', 60 

מ"ר, מושקעת!!! מושכרת 
420,000 ש"ח.

_____________________________________________)34-34(050-6610501, סתיו

וילות ובתים
 בגבעת זאב וגבעון 

החדשה, המבוקשים, וילות/
קוטג'ים + יחידות דיור מניבות 

וחניה, מרכזי, גישה נוחה, 
מחל מ- 1,950 מליון ש"ח!!! 

תיווך מאור, 02-5730077, 
050-5500323)34-34(_____________________________________________

 בלעדית: ברמת 
שלמה דירת גן, 5 חד', 
מרווחת, פונה חזיתית 
)דגל התורה( מושכ' ב- 
8,000 ש"ח, מחיר מכ' 

2,350,000 ש"ח. "אלעד 
_____________________________________________)34-34(נכסים" 050-4117345

 דופלקס ברחוב גת, 6 
חדרים, קומה 3, מהממת, 
אחרי שיפוץ כללי, במיקום 

מצוין, לפרטים: אמיתי 
גולדשטיין - קבוצת פרפקט, 

052-8308073
amitay@perfectpro.co.il)34-34(_____________________________________________

 גבעת זאב, באתרוג! 
קו ראשון לנוף, 5 ענקית + 

גינה גדולה לנוף, מרפסת, יח' 
הורים ואופצ' לחלוקה, 1.6 

מליון ש"ח. תיווך מאור,
050-5500323 ,02-5730077)34-34(_____________________________________________

 גבעת זאב, במתחרדת! 
מיידית! דירת גן, 5 גדולה + 
פינת אוכל, גינה 100 מ"ר, 
קרוב לכל דבר, כל הקודם 

זוכה!!! תיווך מאור,
050-5500323 ,02-5730077)34-34(_____________________________________________

 בגבעת מרדכי, גישה 
נוחה! כניסה פרטית לדירת 

גן, +5 גינה, 32 מ"ר להרחבה 
נוספת, מרכזית ושקטה 

ואופצ' ליחידת דיור, במחיר 
קטן! תיווך מאור,

050-5500323 ,02-5730077)34-34(_____________________________________________

 גבעת זאב המתחרדת, 
אבן! 6 + מרפסת סוכה 

גדולה לנוף, חצר ופרטיות, 
כוללת יחידת דיור 2 חד', ללא 

מדרגות, לזריזים!!! תיווך 
מאור, 02-5730077,

050-5500323)34-34(_____________________________________________

 בגבעת זאב המתחרדת, 
אבן! מיידית! 4, מרווחת + 
פינת אוכל ומרפסת לנוף, 

שקטה, מלאה פרטיות 
ושטופת שמש, 1.4 מליון 

ש"ח!!! תיווך מאור,
050-5500323 ,02-5730077)34-34(_____________________________________________

 ברחוב שטרן, בפרויקט 
של פינוי בינוי, דירת 3 חדרים 
מרווחת בבניינים הזוגיים עם 

כניסה אחת, מעולה להשקעה 
ומגורים, 1,350,000, גמיש!! 
_____________________________________________)34-34(לא לפספס!! 050-4204396

 רמות א כניסה פרטית 
לדירת גן, 3.5, פינתית, אבן! 
בפועל כ- 65 מ"ר, משופצת 

+ גינה היקפית 80 מ"ר, מחסן 
ורישיון בניה. תיווך מאור, 

050-5500323 ,02-5730077)34-34(_____________________________________________

 גבעת זאב המתחרדת 
לזוג צעיר/השקעה, אבן! 3.5 

ענקית + פינת אוכל, מרפסת 
סוכה, 70 מ"ר לנוף וחלל 60 
מ"ר, מציאה!!! תיווך מאור, 
050-5500323 ,02-5730077)34-34(_____________________________________________

צפת

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים

פתח תקווה
■ מגוון דירות 

בבלעדיות 3, 4, 5 חד' 
באזורים המבוקשים 

בפתח תקווה לפרטים 
אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

עפולה
 בעפולה עילית, 5 חד' 

+ גינה, 4 כ"א, כניסה פרטית 
נפרדת + מחסן, 800,000 
ש"ח, לפרטים עו"ד יעקב 

_____________________________________________)32-35(מוסל, 052-2423887

4-4.5 חדרים

 מחולקת ל- 2 יח', ק"ג, 
מושכרת ב- 5,200 ש"ח, 70 

מ"ר, מרוהטת וממוזגת, שיפוץ 
ברמה גבוהה, 1,040,000 

_____________________________________________)34-34(ש"ח, 050-6610501

 בלעדי, במרכז, מפוצלת 
ל- 4, קומה נוחה, שכירות 

9,000 - ש"ח, מחיר - 
1,300,000 - בלבד. "בית 

_____________________________________________)34-34(ישראל 054-8070418"

 בלעדי, במרכז, מפוצלת 
ל-3, קומה נוחה, שכירות 

6,500 ש"ח, מחיר - 
1,090,000 - בלבד. "בית 

_____________________________________________)34-34(ישראל - 054-8070418

 במציאה!! בהדר-גנים, 2 
קומות + מעלית + חניה + 

ממ"ד + גג-גדול, 1,690,000! 
_____________________________________________)34-34(תיווך, 052-8787160

 בגני הדר, דירה יחודית 
ומיוחדת, 250 מטר 

במפלס אחד, 7 חדרים, 
ק"ב, מעלית, מפוארת 

ומושקעת, ממ"ד, 
מרפסות, 3,100,000 

ש"ח, גמיש. א.י נכסים 
_____________________________________________)34-34(והשקעות, 052-6321306

 4 חדרים בהדר גנים, 
קומה 3, מעלית, חניה, מיזוג, 

מרפסת שמש, 1,390,000 
_____________________________________________)34-34(ש"ח, 052-5562748

 בחיים עוזר/הרצל 3 
חדרים גדולים + מעלית, 

1,250,000 ש"ח,
050-3528252)34-34(_____________________________________________

 כצנלסון, 3 חדרים, ק.2 
_____________________________________________)34-34(אחרונה, 050-3528252

 ברח' פיקא, 3 חד', גדולה, 
מעלית וחניה מקורה בטאבו, 
_____________________________________________)34-34(כניסה מיידית, 050-4811122

 ברח' אברבנאל, 
3.5 חד', 90 מ"ר, ק"ד 
בלי מעלית, משופצת 

מהיסוד, בנין מטופח + 
חניה, 1,195,000 ש"ח, 

_____________________________________________)34-37(לל"ת, 052-7121858

 בחכם יוסף! מפוצלת ל- 
2 יח' של 2 חדרים - משופצת 
ויפה - תשואה נאה ביותר, רק 

1,045,000 ש"ח, 
050-4811122 ,050-6610501)34-34(_____________________________________________

 845,000 ש"ח!! 
ביוספטל 3 ח', ק"ג, מסודרת 

ויפה עם נוף פתוח - אזור 
מיועד לפינוי בינוי,

050-4811122)34-34(_____________________________________________

 בתקומה, 3.5 חדרים, 
מסודרת, קומה רביעית, מיזוג, 

מעלית, 1,200,000,
052-5562748)34-34(_____________________________________________

 3 חדרים בשעריה, 
קומה 4, שמורה ומסודרת, 
052-5562748 ,1,050,000)34-34(_____________________________________________

 ברוטשילד, 2 חד', קטנה 
וחמודה, ק"3 רק 930,000 

_____________________________________________)34-34(ש"ח, 050-4811122

 בשטמפפר, דירת 2 חד' 
)חנות בטאבו(, קומת קרקע, 

40 מ"ר + חניה פרטית, 
540,000 ש"ח. 050-6610501, 

_____________________________________________)34-34(סתיו

 2 חד' ברוטשילד, עורפית, 
קומה 3, 940,000,

052-5562748)34-34(_____________________________________________

 2.5 חד' בפרנקפורטר, 
קומה 1, שמורה ומשופצת, 
052-5562748 ,1,270,000)34-34(_____________________________________________

 ברחוב אנילביץ, דופלקס 
5 חדרים, כ- 120 מ"ר, 3 

מקלחות ושרותים, מרפסת 
סוכה, נוף לכינרת, רק 

850,000 ש"ח. תיווך סופר, 
077-9170090)34-34(_____________________________________________

דופלקסים

 לוחמי הגטאות, 4 חד', 
95 מ', קומה ראשונה, מציאה, 
680,000! אסף אנגלו סכסון, 

054-5331377)34-34(_____________________________________________

 גני הדר, 3 חד', 75, 
משופצת ברמה גבוהה פונה 
לנוף, סה"כ 500,000 ש"ח. 

אסף אנגלו סכסון,
054-5331377)34-34(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

בני ברק

4-4.5 חדרים

אלעד

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכסי אחזקות ושיפוצים, 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)24-49(_____________________________________________

■ נשארו מס' דירות 
מפוארות של 5 חד' בבנין 

חדש ברח' סנהדרין . 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

רמת גן

דופלקסים
■ בר' עקיבא ליד הרב 

קוק, 4 חד' בק"ד ומעליה 
חדר עם שרותים+ גג 

גדול, משופץ עם מעלית 
לתקופת שנה, 5,900 

ש"ח. בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הרב קוק 

 050-5308742 23
03- 5797756)33-33(_____________________________________________

 בחברון, 4 חד', חזית, 
ענקית + מעלית, חניה. "תיווך 

_____________________________________________)33-34ל(אבינועם" 054-3970130

קרית אתא
 דירות החל מ- 420,000 

ש"ח, ק'2, 3 חד'. תיווך 
_____________________________________________)34-34(אלפסי, 04-8441111

 *בבן שטח )רסידור(, 3 
חדרים + מרפסת גדולה! 1.9 

לממושך 3,200. *בבן זכאי 
העליון! 3 חדרים + מחסן! 

לממושך! 3,200. "תיווך-קזן" 
054-8420522)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חד' בניסים 

גאון המבוקש, פינוי 
מיידי. "אלעד נכסים" 

050-2838399)34-34(_____________________________________________

 3 חד', שמורה ומרוהטת, 
ביהודה הנשיא החסידי, 

פינוי 28-6-16. תיווך פלוס, 
_____________________________________________)34-34(ח.לסקר, 03-9089201

 מבחר דירות ונכסים 
להשכרה/מכירה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" רבי עקיבא 56, 

,03-6166105/4
054-7722743)34-34(_____________________________________________

 בלעדי!! בלנדא, 
4 חדרים, משוקעת, 

ק"ג, חזית + מ' שמש, 
מרוהטת, יחידת הורים, 
סוכה + מעלית, 5,500 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא/בן 
זכאי!!! 4 גדולה, ק"א, 

4,700. *בביאליק!!! 3 + 1 
+ גג, ק"ג בלי, יפה ומאווררת, 
4,400, מיידי. "תיווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בעמוס, 4 חד',כ-90 מ"ר, 
עורפית, ק"ב, ממוזגת, סוכה, 

5,000 ש"ח, "נדל"ן כהלכה"
050-4141926)32-35(_____________________________________________

 בלעדי, 3 חד' בביאליק, 
ק"ב + מעלית + חניה, 3,600 

ש"ח. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)34-34(אדוארד

 בלעדי ביחזקאל, 3.5 
חדרים, ק"ג, חזית + 

מעלית + חניה, 4,500 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בר' עקיבא/ירמיהו!!! 3 
חדשה ומפוארת מהקבלן, ק"א 

+ מעלית, חזית, מ- 3,800 
ש"ח, מיידי. "תיווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)34-34(_____________________________________________

 ברחוב האצל החרדית 
דירת 3 חד', קרקע, משופצת, 

חצר, 535,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)34-34(סופר, 077-9170090

 בנו"ש, חיפה נכס מסחרי 
354 מ"ר קרקע+ גלריה- 2.5 

מיליון ש"ח, תיווך אלפסי 
052-2790370)34-34(_____________________________________________

חיפה
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בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

■ אביב השכרת רכב 
- חדש!!! קבריולט, 

ג'יפים, מרצדס, מסחריות 
גם לנהגים צעירים 

_____________________________________________)14-40(וחדשים, 03-5790909

טל': 052-2571913  פקס': 03-6744640

הלוואות
בס"ד

לבעלי 
חשבון 

תקין

משרד דתי
 נותן הלוואות עד 

לסכום של 10,000&
בפריסת צ'קים למשך 

שנה/נכיון צ'קים

הלוואות ומשכנתאות

השכרת רכב

■ "שחר השכרת רכב"-   
פרטיות, מסחריות 
ומשפחתיות )7-9(, 

גם לנהגים חדשים ולפי 
_____________________________________________)3-5/17(שעות. 077-40-900-70

■ אל תחכו לרגע האחרון, 
הקדימו הזמנותיכם לבין 

הזמנים.
_____________________________________________)43-43/16(יהודה- 053-3141105

■ איזי-רנט מלווה 
אותך לאורך כל הדרך, 

במחיר הטוב ביותר, בכל 
החברות בארץ ובחו"ל 

02-5805870
info@e-z-rent.co.il)1-1/17(_____________________________________________

■ רכב 7 מקומות, לאברכים 
בבני-ברק, החל מ- 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-2/17(ליום, 050-2502552

■ לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות. אמינות. מחיר,
0722-777-200)50-50/16(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ, בבני-ברק 
והסביבה, מבצע קיץ 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי וידני 

100 ש"ח או חבילת 28 
שיעורים+מבחן מעשי 

3,029 ש"ח, אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 
_____________________________________________)23-48ל(חינם! 052-2514960

טוען רבני
 מתגרשים? לא לבד!!! 

טוען רבני ישראל זכריה. מוסמך 
ומקצועי. ל.מ. טל': 

6632298 -054, יצוג בבית הדין 
רבני- פרטי, ממונות-אישות. 

_____________________________________________3,000 ש"ח                   )18-43(

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

בס"ד

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

מבצעים 

מיוחדים!

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות ההשכרה! 

מבצעים מיוחדים כל 
השנה!!! מחירים 

מיוחדים לבין הזמנים.
03-523-66-50

050-333-222-8
054-700-50-66

)5-2/17(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ בס"ד "המוביל שלך 
ובשבילך!" העברת דירות 
ומשרדים ופריטים בודדים. 

_____________________________________________)28-39(054-4434362, נתי

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-32/17(_____________________________________________

הובלות והסעות

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

200 ש"ח ליום, 250 ש"ח 
מרכז מתקדם קפלר_____________________________________________)24-23/17(לשבת, 052-7696100

להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,500
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)44-40/16(הכל!!! 03-6318999

 "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין,

052-7101020)26-51(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! 03-6199567, רח' 

_____________________________________________)27-34(עזרא 66, בני-ברק

לפרסום
בלוח

03-6162228

 הובלות אריאל, דירות, 
פריטים בודדים, פירוק והרכבת 

רהיטים, בכל הארץ,
_____________________________________________)30-37ל(052-3303187, 054-5572342

 מוביל מקצועי עושה 
הובלות קטנות וגדולות, 

בב"ב ובכל הארץ, קו 
קבוע לירושלים, מידי יום, 

052-5501812
_____________________________________________)30-41ל(050-8761460

השכרת אופניים
 השכרת אופניים 

חשמליים, רק ב- 40 ש"ח 
ל- 3 שעות, 58 ש"ח ליום 

שלם, מתאים לקבוצות 
עד 20 משתתפים. ספידי 

בייק רח' ז'בוטינסקי 34 
ב"ב ליד מ. מור,
_____________________________________________)30-41ל(050-3553533

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

*מכירה *השכרה 
_____________________________________________)4-4/17(*ליסינג, 03-7267260

 מחיר החל מ-2,400 
ש"ח כולל מע"מ, ללא 

הגבלת קילומטרים, 
לרכב מסוג מאזדה 2 

וניסאן מיקרה, מאזדה 
3 - 2,750 ש"ח. 

 052-5306666
_____________________________________________)32-39ל(050-6666599

התעמלות
 מאמן כושר: *אירובי 
*ריצה *מתיחות *תזונה 

*הורדה במשקל. 
_____________________________________________)32-43(053-9583627, יעקב

יעוץ ועזרה
 יועצת זוגות M.A נסיון 

מיוחד בפתרון בעיות,
077-4361430)32-35(_____________________________________________

■ משה גולני- מורה נהיגה 
מוסמך, ותיק וסובלני מאד, 

טויוטה/ אוטומט/ חדשה 
לחלוטין, מבצע ייחודי: מחיר 

שיעור: 110 ש"ח! מחיר: 
28 שיעורים+ מבחן פנימי+ 
טסט+ ספר תאוריה: 3,800 

ש"ח בלבד!
_____________________________________________)23-34ל( 054-4468840 )בב"ב(

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-48(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-48(_____________________________________________

■ נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-13/17ל(052-2595370

■ מחשב נייד מחודש 
ווינדוס 7 החל מ- 600 

ש"ח כולל אחריות, 
הוותיק בענף.
054-4543701
052-6643701)31-5/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-29/17(_____________________________________________

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- המרכז 

לאפיה ר' עקיבא 48/109 
ב"ב, במחירים ללא תחרות 

*סדנאות ללא עלות, 
050-4161617)29-2/17(_____________________________________________

מזגנים
 למכירה מזגנים עיליים 

- משומשים במצב מצוין, 
050-5317845)29-40(_____________________________________________

■  יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-4/17(_____________________________________________

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-22/17(מובטחת! 054-7195111

שידוכים

קייטרינג

צילום אירועים

 טוען רבני, הרב אפרים 
לוי - ייצוג בכל בתי הדין בארץ, 

077-2060590)25-36(_____________________________________________

 מבצע צילום אירועים 
מקצועי, וידיאו ותמונות 

לברית 650 ש"ח לבר מצווה 
וחינה, 950 ש"ח, אפשרות גם 

_____________________________________________)30-41ל(לצלמת, 052-8510980

 שפע מטעמים,
אוכל מוכן לשבתות, 

חגים ולכל סוגי האירועים 
בהשגחת יורה דעה, 

מבצע 30 ש"ח למנה 
קומפלט, ר' עקיבא 5, 
פתח-תקוה, להזמנות, 

052-8838186)30-40(_____________________________________________

קורסים
 ,R.E.S מכללת 

אפשרות לקורס תיווך 
נדל"ן- הכנה לבחינה 

בחינם, בפריסה ארצית!
בכפוף לתקנון,  
 ,077-2222211
053-7361080)31-34(_____________________________________________

עורכי דין

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-2/17(21:00 בלבד, 052-7333955

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 

בלבד! שדכן מקצועי עם 
המון הצעות

054-8422105
03-6189388)16-42(_____________________________________________

 "ברכת יוסף" - שידוכים 
לרווקים/רווקות, מעל גיל 

30, איכותיים, מהמגזר הדתי 
_____________________________________________)31-34ל(והחרדי, 050-5559877

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
072-2391111)32-35(_____________________________________________

קלף
 "קלף שחר" - מעולים 
באיכות ומחיר, בכל שעה 

בתיאום - בב"ב, בנוסף 
דרושים סופרים למזוזות 
10, 054-8485375 )תווך 

_____________________________________________)33-36(ס"ת(

04-6920082

הסעות סגל צפת 
אוטובוסים ומיניבוסים 

חדישים לכל הארץ.
טיולים לק. צדיקים                                                           

שירות ואמינות!

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

■ קונים זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח. 
054-2821847)16-42(_____________________________________________

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-20/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

■ גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים ניידים ונייחים חינם 

שירות בבני ברק ובירושלים,
052-7611936 )13-48(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

■ *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)28-39(מחסנים, 050-5536359

אבידות

 טאבלט 7 אינץ, מצב 
מצוין עם ווינדוס 8, 300 ש"ח, 

052-7123106)31-34(_____________________________________________

 מזגני חלון, 1 כ"ס,1.5 
כ"ס 2.5 כ"ס, במצב 

מצוין. יצחק, 
054-4584974)32-35(_____________________________________________

 נמצא נגק סנדיסק - 
החדש, לפני שבועיים ליד ר' 

_____________________________________________)33-34ח(חיים קנייבסקי, 054-8467735

 נמצאה טבעת באזור 
פארק הזית )פדרמן( קרית 

הרצוג, ב"ב, תינתן ע"פ 
_____________________________________________)33-34ח(סימנים, 052-5922608

 אבדה מזוודה בינונית 
בצבע ירוק זית/אפור - דמוי 

בד, ביום שישי טז' תמוז 
מאוטובוס מב"ב לצפת - 

מירון, אולי נפל בדרך מתא 
המטען, טל': 054-8400423, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7622157

 נמצא שעון נשים בשרתון 
יום שלישי יג' תמוז תשע"ו, 

_____________________________________________)33-34ח(טלפון: 052-7160039

 אבדה נעל צבעונית )לילד(, 
מידה 21 ברחוב השומר,

_____________________________________________)33-34ח(050-4158575

 נשכחה שקית תפילין 
בטרמפ מצפת לצומת אליפט 

_____________________________________________)33-34ח(בכ"ח סיון, 054-8498378

 מעוניינים לקבל בתרומה 
שלושה וילונות לחלון במצב 

טוב בירושלים, טל':
_____________________________________________)33-34ח(050-4160457

 לאברך דרושים למסירה 
סורג-בטן לחלון, וסוכת עץ, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7655771

 דרושה גיטרה קלאסית 
במחיר סביר, בשעות הערב, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7621243

 דרוש כינור של בונה 
כינורות, בשעות הערב,

_____________________________________________)33-34ח(052-7621243

 דרושה מלודיקה במצב 
טוב, בשעות הערב,

_____________________________________________)33-34ח(052-7621243

 מעוניין לרכוש אלבומי 
תמונות רבנים ישנים/תורה 

_____________________________________________)33-34ח(כרט וכדו', 054-2509001

 מעונין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מעולה במחיר סמלי, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7163334

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה וכן 
מאוורר או מזגן נייד, בירושלים, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7163334

 מעונין במגילת אסתר 
כשרה עד 500 ש', לטלפון: 

_____________________________________________)33-34ח(03-6828419

 דרוש חלקים של מעבד 
מזון Moylinex, טל':

_____________________________________________)33-34ח(02-5868095

 מעונין בספר 'חיי שלמה' 
לאדמור רבי חיים שלמה 

_____________________________________________)33-34ח(מסאדיגורה, 054-4922391

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)33-34ח(בתרומה, 054-8432271

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
לבן ישיבה, 054-7938941 

_____________________________________________)33-34ח(ומזגן חלון קטן

 נשמח לקבל שולחן 
פינת אוכל ומיטות יהודיות 
במצב מעולה, בירושלים, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7616301

 נשמח לקבל בימבות 
במצב תקין בירושלים,

_____________________________________________)33-34ח(052-7606058

 משפ' אברך ברוכת ילדים 
מעוניינת בסורג נפתח לחלון 
בגודל 98X98 ס"מ )אפשרי 

_____________________________________________)33-34ח(בתשלום(, 08-9765927

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)33-34ח(050-6651365

 מזגן נייד, עילי, 1.5 כ"ס, 
3.5 חודשים אחריות, יד שניה, 

_____________________________________________)33-34(600 ש"ח, 054-7773591

 מזגנים ניידים, 500 ש"ח, 
054-7773591)33-34(_____________________________________________

שיפוצים וצבע
 אמבטיית זאב -

לא שפצנו רק החלפנו 
אמבטיה, 03-5445901, 

,02-5333862
,04-8361130
09-9584862)25-44(_____________________________________________

■ מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי,כללי, רווקים/ת 
ופרק שני לכל הגילאים ולכל 
רמות ההשכלה )מטפלים גם 
בקשיי שידוך(, משעה 10:00 

_____________________________________________)12-44(בבוקר, 052-3340338

 נמצאו משקפי קריאה 
באדמור מגור פינת חזו"א 

_____________________________________________)34-35ח(להתקשר, 03-5796451

 נמצאו טבעות בשרותים 
באחת הקופות חולים 

המרכזיות בירושלים, בערך 
לפני שבועיים, המאבדת תוכל 

לקבלו עפ"י סימנים בטל': 
_____________________________________________)34-35ח(050-4144724

 נמצא צמיד משובץ ליד 
התחנה ירמיהו/צפניה )גור(, 

_____________________________________________)34-35ח(שיפנה לטל': 02-5822764

 שכחתי מגבעת בורסלינו 
בטמפ מאשדוד לבני-ברק בליל 

_____________________________________________)34-35ח(שישי "בלק", 054-8524048

 ביום שישי האחרון כג' 
בתמוז 29/7/16, הוחלפה 

עגלת קניות אדומה עם תכולה 
היקרה לבעלה ברשת יש חסד, 
סניף עזרא ב"ב, לפנות לטל': 
_____________________________________________)34-35ח(054-8425730, 03-5741106

 נאבד צמיד זהב )לבן עם 
צהוב( בכד' סיון בפתח-תקוה 

או ב"ב, פלאפון: 
_____________________________________________)34-35ח(052-7176594

 במוצש"ק לפני מספםר 
שבועות, נמצא ארנק שחור 

עם סכום כסף, בקו 294 
מביתר לירושלים, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7144162

 נמצא נגן בדרך לחוף 
שרתון, ניתן לקבלו ע"פ 
_____________________________________________)34-35ח(סימנים, 054-8467080

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם ל: 

_____________________________________________)34-35ח(1-599-500-003

 לאברך דרושה סוכת עץ 
במסירה, יישר כח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7655771

 מעוניין לקנות מכשיר 
טאצ' יאנג/208 במחיר מוזל, 

_____________________________________________)34-35ח(053-4112911

 מעוניין לקנות מזגן נייד 
_____________________________________________)34-35ח(במחיר מוזל, 053-4112911

 c2 דרושים מכשירי 
תקינים, למסירה או במחיר 

_____________________________________________)34-35ח(מוזל, 053-4112911

 מעוניין בתרומה מכונת 
כביסה תקינה + תנור במצב 

_____________________________________________)34-35ח(תקין, 050-4160457

 למשפחה ברוכת ילדים, 
דרוש בתרומה מיטה משולשת 

_____________________________________________)34-35ח(או כפולה, 053-3155532

 דרוש שעון מעורר מכני 
)ללא סוללה( לבן ישיבה 
_____________________________________________)34-35ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)34-35ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
לבן ישיבה, 054-7938941 

_____________________________________________)34-35ח(ומזגן חלון קטן

 דרוש חלקים של מעבד 
מזון Moulinex, טל':

_____________________________________________)34-35ח(02-5868095

 מעוניין לקנות גיטרות 
חשמליות גם לא עובדות וגם 

ישנות וכן מגברים ופדלים 
לגיטרות גם לא עובדים,

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 להרבה משפחות נותרו 
מוצרי ספיגה ללא שימוש 
שעלותם יקרה מאוד אנו 

זקוקים לטיטולים בגודל גדול 
החל מ- L עבור אישה צעירה 

מרותקת וסובלת,
_____________________________________________)34-35ח(052-7679087/8

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)34-35ח(050-6651365

 מחפש אופניים חשמליים 
או רגילים בכל גודל ומצב כולל 

_____________________________________________)34-35ח(חלקים, 050-5343924

 דרושים אופני ילדים 
תקינים, תקולים או לפירוק 

_____________________________________________)34-35ח(חלקים, 054-9985503

 דרוש מקרר בינוני ומזרון 
לעריסת תינוק ומזגן נייד, 
_____________________________________________)34-35ח(בירושלים, 052-7102636

 דרוש פלאפון או מחשב 
נייד אפ' תקולים, לחלקים, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7642805

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)34-35ח(בתרומה, 054-8432271

 מזגן חלון 1.5 מצוין שקע 
_____________________________________________)34-35ח(רגיל, 450 ש"ח, 053-2317157

 מנגל חשמלי ענק, של 
חברת "סול", חדש ממש 

בקופסא, נקנה ב- 160, מוכר 
_____________________________________________)34-35ח(ב- 100, 052-7689543

 כיריים )כשרות לפסח( 4 
להבות )קריסטל( כחדשות, 

_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח, 03-6161514

 כיריים גז בצבע לבן, 4 
להבות, כמו חדש, מבית שומר 

כשרות, 100 ש"ח, ברמת 
גן על גבול בני-ברק. מיטל, 

_____________________________________________)34-35ח(054-4980062

 כיריים חשמליים שני 
ראשים לבישול או פלטה 

לשבת, מצוין - 80 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)34-35ח(02-6661606

 מדיח כלים, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4597321

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח,  
_____________________________________________)34-35ח(טל': 054-6983461

 מקרר אמריקאי, 500 ליטר 
במצב טוב מאוד, בסך: 250 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 050-4176661

 מזגן נייד במצב מצויין, 
_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח, 052-7157676

 מיקרוגל במצב מצוין, 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7157676

 מכשירי חשמל סטריאו, 
עובדים ואל עובדים )פ"ת(, -30

_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח, 053-3145019

 מדפסת Lexmark כולל 
דיו צבעוני, 50 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(02-6414194, 050-4189919

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-5543055

 מערכת 
PANASONIC, מצב טוב, 
5 דיסקים, 350 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7172893

 מכונת גילוח כחדשה 
פיליפס + אחריות, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7366764

 RICHARD שואב אבק 
MORYS, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(ירושלים, 052-7172893

 מגהץ GRAETZ, ב- 70 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, ירושלים, 052-7172893

 ברה"ע למכירה, מ.דשא 
איטלקית 1300w ב- 190 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 תנור "סאוטר" תא אחד, 
שמור ברמה גבוהה, לבן, 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-4192013

 מקרר משרדי 60*60 
במצב חדש, צבע חום, 320 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, ב"ב, 054-8479440

 תנור חד תאי + גז סאוטר, 
מצב טוב מאוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8475190

 מחשב שולחני אינטל 
מהיר + מסך דק + עכבר 

ומקלדת כולל תוכנות, 499 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 058-7858243

 מחשב שולחני אינטל 
מהיר + וינדוס 8.1 + אופיס 

ותוכנות, רק 299 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(058-7858243

 כיריים חשמליים שני 
ראשים לבישול או פלטה 

לשבת, מצוין - 80 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)33-34ח(02-6661606

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(טל': 054-6983461

 מסך מחשב סמסונג גדול, 
19 אינטש, 220 ש"ח + צג 

קטן sony, ב- 120 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(בני-ברק, 052-5737813

  שואב אבק ביתי 
חזק, 1300w, תוצרת 

REWONTA, איכותי, 160 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 מכונת כביסה, מקרר 
ותנור גז לבישול ואפיה, כל 

אחד, ב- 500 ש"ח, -050
_____________________________________________)33-34ח(3047477

 מדיח כלים גדול קינג, 200 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 054-4273857

 מקרוגל קריסטל איכות 
מעולה, גדול, 320 ש"ח, -052

_____________________________________________)33-34ח(7110779

 בייביליס + מגהץ מקצועי, 
חדש באריזה מארה"ב, מחיר 

הפסד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(052-7110779

 מקרר לבן, 500 ליטר, 
מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-4145023

 מקרר לאדם יחידי קטן 
עובד טוב מאוד, ב- 220 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-5823874

 מקפיא 4 מגירות, מצב 
מעולה, לא עבר תיקונים, ב- 

_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח, 054-5823874

 מכונת כביסה חברת 
AEG, פ. תחתון, 6 קילו, ב- 

_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מגהץ קיטור קנווד, 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 מחמם מים אטמור, 
זק"ש, 100 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 054-4273857

 טוסטר, 30 ש"ח,לפרטים: 
_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 125 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
150 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח כחדש, לפרטים: 

_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 מפזרי חום לאמבטיה, 50 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
150 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 מכונת השחזה עמוד 
חדשה, 200 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 שואב אבק לבית ולרכב, 
50-100 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 שח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-5543055

 פלטת גריל לצלייה 
)פלנצ'ה(, חדשה באריזה, 60 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 050-4551056

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי, 50 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-7110779

 חצובות בלרס + ראשי 
להבות, מחיר סמלי, 190 ש"ח, 

פסחיים כחדשים, 
_____________________________________________)33-34ח(052-7110779

ריהוט
 2 מיטות נפרדות + 2 

ארגזים + 2 מזרונים עמינח 
לחדר שניה, במצב מצויין, 
_____________________________________________)31-34(052-7623559 )בירושלים(

 *ח.שינה זוגי + 2 שידות 
800 ש"ח. *2 מיטות נוער 
נפתחות, 600 ש"ח כ"א. 
*מזנון 700 ש"ח, הריהוט 

_____________________________________________)31-34ל(במצב מצוין, 052-2438423

 *2 מיטות, 1.20, כולל 
מזרונים, יפות כחדשות. *ספה 

קרם 2.70, 050-4144086 
_____________________________________________)32-35ל(בב"ב

 6 כסאות לסלון כחדשות, 
מודרניות, 280 ש"ח כל כסא, 

054-7773591)33-34(_____________________________________________

 *כסא מנהלים, 250 
ש"ח. *שולחן מחשב, 200 

_____________________________________________)33-34(ש"ח, 054-7773591

 שולחן  ו-6 כסאות לסלון, 
אפשרי רק כסאות, כחדשים 

052-4227714)34-37(_____________________________________________

 כחדש! מיטת ארוח 
מתקפלת + מזרון 80*190, 
400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 ספה דמוי עור )2 
מקומות(, 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(טלפון: 052-3073826

 2 מיטות, 200 לכל אחד, 
_____________________________________________)34-35ח(350 לשניהם, 052-7650163

 עמודון ספרים, 80 ס"מ 
רוחב, 7 מדפים בירושלים, 220 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7650163

 ארונית מצעים במצב 
מצוין, 500 ש"ח,  טל':

_____________________________________________)34-35ח(054-6983461

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)34-35ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 ספריה בת 3 מדפים, 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח טל': 054-5457811

 ספריה עם שולחן כתיבה 
לארונות סגורים, 500 ש"ח,  

_____________________________________________)34-35ח(טל': 054-5457811

 ספה תלת מושבית דמוי 
עור במצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-5078585

 ספה 2+3 צבע שחור עור 
אמיתי, אפשר חלקים, 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח ליחידה, 052-5737813

 שידה צבע עץ בוק, 
1.10 ס"מ, 4 מגירות רחבות 
לאחסון, מחיר - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 מיטת נוער מעוצבת מעץ, 
נפתחת לשניים + מגירות, 

בסך: 500 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(050-4176661
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

■ מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי, "גלית 

איטליה" 850 ש"ח בלבד! 
054-8443223)44-44/16(_____________________________________________

כללי

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-19/17(_____________________________________________

תינוקות

 שמלה שבתית אלגנטית 
לילדה בגיל 8-12, צבע מוקה 

- חום, שיפון, כפלים אקורדיון, 
"מודה" 50 ש"ח בלבד!

054-8063853)23-33(_____________________________________________

 סורג ישר בצבע שחור, 
אורך: 2 מטר, גובה: 90 ס"מ, 
200 ש"ח בלבד! בהזדמנות! 

_____________________________________________)30-40(054-2841250 )י-ם(

 מגפי גומי למכירה 
לעובדים במים, מידות 41-47, 

שחור, 40 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)27-37(054-2841250 )י-ם(

 מחשבים ניידים במצב 
מצויין, החל מ- 550 ש"ח 

)גם מקרנים(. *ב"ב: 
050-6379001. *מודיעין 

עילית: 052-7171228. 
*אלעד: 054-8426648. 

_____________________________________________)27-34(*ב"ש: 052-7155655

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-17/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-17/17(או מבוגרים. 054-8442722

 שיעורי עזר וקידום 
לקראת שנה"ל הבאה בחשבון 
ובאנגלית, לילדות כיתות א'-ד', 

יסודי, מחירים נוחים!
_____________________________________________)28-38(054-9916837, בתיה )י-ם(

תקשורת

 חיסול! הקודמת זוכה! 
שמלות ערב לנשים/נערות/

ילדות, 15 ש"ח ליחידה, 
 054-5565961 ,02-5388930

_____________________________________________)28-38()י-ם(

 יסודות הגיאוגרפיה 
לכיתה ה', ט' מילר, חלק א', 
הוצאת ישורון, שמור במצב 
מעולה כחו חדש, 20 ש"ח 
_____________________________________________)29-34(בלבד! 054-8063853 )ב"ב(

 "עלי כותרת" - ספר 
ספרות לתיכון, חדש לגמרי 
)לא היה בשימוש( 30 ש"ח, 

02-5388930 )י-ם(,
052-3452197)30-39(_____________________________________________

 "מילה במילה" - נילי 
צפר, WORD 97, מצב 

מעולה, 50 ש"ח, 
052-3452197 )י-ם(, 

02-5388930)30-39(_____________________________________________

 2 זוגות נעליים לילדות, 
בובה, כסף, כחדשות, מידות: 

32, 35 )בשימוש פעמים 
בודדות(, 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)30-40(054-8063853 )ב"ב(

 נעליים לילדה חגיגיות, 
בובה, כסף, כחדשות, מידה 

32 )בשימוש פעמים בודדות(, 
_____________________________________________)31-40(20 ש"ח, 054-8063853 )ב"ב(

 ,skechers נעלי ספורט 
מידה 30 , סקוטש, ורוד/רפור, 
10 ש"ח בלבד! 054-8063853 

_____________________________________________)31-40()ב"ב(

 *אופניים לילדים, 300 
ש"ח. *שטיחים 150 ש"ח. 

*כסאות תלמיד, 50 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)31-34ל(052-2438423

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

בלבד! נסיון והמלצות,
050-4124827)32-42(_____________________________________________

 נעל צעד ראשון, מידה 19, 
nike, כתום, לבן/בת, מצב 

מעולה! 90 ש"ח, 
_____________________________________________)32-42(052-7128580 )י-ם(

 מציאה! מכשיר כשר 
סמסונג E1050, חדש באריזה, 

160 ש"ח, 052-7673603 
_____________________________________________)32-35()להתקשר בשעות אחה"צ(

 סנדלים בנים/בנות, מידות 
20-39, עור, יציקה, פמה: 60 

ש"ח, טוסטי: 70 ש"ח,
_____________________________________________)32-42(054-2841250 )י-ם(

 עקב זארה, מידה 40, צבע 
שמנת, חדש, ללא שימוש, 50 

_____________________________________________)32-42(ש"ח, 052-7128580 )י-ם(

 ספר לימוד אנגלית 
)דקדוק( grammer+, לכיתה 
5, חיה אביעזר, מצב מעולה! 
_____________________________________________)32-42(30 ש"ח, 052-7128580 )י-ם(

 "פלאי החומר" חטיבת 
הביניים, קצנלבוגן, שמור 

במצב מצוין, 40 ש"ח,
_____________________________________________)32-42(052-7128580 )י-ם(

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת אורגנית של חברת 
KORG דגם PA4, במחיר 

_____________________________________________)33-34(מוזל, 053-3177969

 KORG למכירה אורגנית 
PA300, חדש עם אחריות, 
_____________________________________________)33-34(במחיר מוזל, 053-3177969

 נאמן, מסור ועם המלצות, 
מעונין בכל עבודת נקיון, זריז 

_____________________________________________)33-42(ויסודי, 052-6971770

 נאמן, מסור ובעל המלצות 
מעוניין בעבודה עם קשישים, 
יחס חם, סבלנות רבה ונסיון 

_____________________________________________)33-42(בתחום, 052-6971770

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 052-7966786

 סמסונג B110 כשר חדש 
באריזה כולל אחריות, 150 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד! 052-7167777

 פלאפון, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(לפרטים: 054-4273857

 מתקנים מתנפחים, 500 
_____________________________________________)33-34(ש"ח, 054-7773591

 ספרי לימוד חדשים 
_____________________________________________)33-36(במחירים זולים, 054-8443223

■ בהזדמנות !!! 
מציאה!! הקודם זוכה!! 

חבילות אחרונות של 
מכנסי מגן למבוגרים 
"דיפנד פויז" )חוגלה 

קימברלי(, גודל 44-54,   
40 ש"ח לחבילה,

052-4755746)33-34(_____________________________________________

 ציפור קנר "באוסתר" 
360 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)33-34ח(03-9074725

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)34-37(מבוגרת, טל': 050-5952474

 מחלק לקו חלוקת 
חלב, בעל רישיון ג' 15 

טון- חובה, רציני וחרוץ, 
תנאים מצויינים, משעה 

05:00 בבוקר,
_____________________________________________)34-37ל(052-3754596

 לצוות המכירות של 
מחסן היבואן - החנות הגדולה 

ביותר לבגדי מותגים, נותרו 
מקומות בודדים! *גיל 20 

ומעלה. *מגורים באזור המרכז. 
*יכולת עבודה בצוות. *נכונות 

לעבוד ולהרוויח! *זמינות 
מיידית. *נסיון במכירות - 

יתרון! המתאימים יזכו למשרה 
נוחה באווירה צעירה ונעימה 

עם תתנאי שכר ובונוסים 
מפתיעים במיוחד! 

050-6351380
קו"ח למייל:

chagit@mh42.co.il)33-34(_____________________________________________

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

דרושים

בהשתתפות
הרב רפאל מזוז שליט“א
הרב שחר לוי שליט“א

הפייטן דוד שלמה שירו הי“ו
הזמר ישי מעודה

הסטנדאפיסט שמעון פרץ
הקוסם שימי אילוזיני ועוד...

 כ“א - כ“ד באב25.8-28.8 ימים ה‘-א‘,מסלול א‘- בין התאריכים 
פעילות ענפה לילדים כולל: קייטנה, 

ארטיקים, שערות סבתא ופופקורן חינם, 
תיאטרון בובות, מתנפחים ומגלשות מים

מבצע!
ילד ראשון

(מגיל שנתיים 
עד 12)

מסלול ב‘- בין התאריכים -28.8

31.8 ימים א‘-ד‘, כ“ד - כ“ז באב

טיול ג‘יפים - כלול במחיר
טיול באתרים בצפון - כלול במחיר
בריכת שחיה, סאונה וג‘קוזי 

בשעות נפרדות
99&גלאט כשר ומשגיח צמוד

החל הרישום 

לראש השנה

בלבד

 שולחן אוכל עגול/אובלי, 
יפהפה, ב- 300 ש"ח, מצב 

מעולה, בבני-ברק,
_____________________________________________)34-35ח(054-4954933

 כורסה מעור בצבע לבן, 
רק 190 ש"ח )ישן(, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7157676

 מיטה מתקפלת מברזל, 
מיטת נוער, 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-7863538

 80X80 כורסא קטנה 
מרובעת, רק 80 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 כסאות למטבח, מסגרת 
מברזל + ריפוד נעים, במצב 

מעולה, 40 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)34-35ח(03-9307308

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)34-35ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא, 120X75X40, ב- 250 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)34-35ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-3804646

 למסירה ארון 6 דלתות, 
שולחן משרדי, רדיאטורו. 

למכירה 2 מיטת אורתופדיות 
90X200, ב- 400 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)34-35ח(טל': 054-8455513

 כיסא עם תמיכה לגב 
תחתון בצבע שחור כחדש - 
_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח, טל': 02-6561606

 שולחן מחשב קומפקטי 
מודרני בצבע סגול, כחדש, 60 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח,  טל': 02-6561606

 מיטת נוער נפתחת + 
ארגז מצעים בצבע כחול, רק 

_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 כסאות כתר כולל ידיות 
מפלסטיק, רק 20 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)34-35ח(ב"ב, 077-3004602

 מדפי מחסן מברזל ועמודי 
ברזל, 9 יח' מכא', סה"כ 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בב"ב, 050-4177704

 ספה דו מושבית, 480 
ש"ח, עור אמיתי, צבע שחור 

נוחה מאוד, בני-ברק,
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים, מצב טוב, 220 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 כוננית ספרים גדולה 
וחזקה, אורך 2 מטר, גובה 
1.55 ס"מ אורך, צבע חום, 
מחיר 220 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 כסא ישיבה עם משענת 
וגלגלים, 110 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 שולחן כתיבה 100 ש"ח, 
מצב טוב, צבע חום בהיר, 

_____________________________________________)34-35ח(בני-ברק, 052-5737813

 מזרון יחיד אורטופדי, מצב 
טוב, 120 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 כוננית 5 מגירות פלסטיק 
"כתר", מצב טוב, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(בני-ברק, 052-5737813

 מזרון גדול, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(ירושלים, 052-7172893

 שולחן סלוני, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(ירושלים, 052-7172893

 ספרית קודש שמורה 
2.80/2.40, סנדוויץ אדום, 500 

ש"ח כל עמודה, 
_____________________________________________)34-35ח(054-8478028

 מעוניין לטפל באדם זקן 
בבין הזמנים, 24 שעות + 

_____________________________________________)34-35ח(מגורים, 054-7938941

 בחור עם הרבה נסיון 
בתחום הנקיון, בניינים ביכ"נ 

_____________________________________________)34-35ח(וכו', 053-3109233

 התפנה טבח לישיבה, 
צעיר ונמרץ + המלצות, 

לבוקר/צהריים/ערב,
_____________________________________________)34-35ח(050-4167909

 אקדמאי חרדי, 
מומחה בהקמת צוותי 

מכירות והפעלתם, תוצאות 
_____________________________________________)34-35ח(מדהימות!! 050-4160390

 שולחן עץ מלא )חום 
כהה( ליד הספה בסלון - 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-7112123

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון, 80*190, 
400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)33-34ח(052-3073826

 ספת נוער רחבה, נפתחת 
לשתים בצבע סגול, כחדשה, 

_____________________________________________)33-34ח(400 ש"ח, 054-8414505

 כורסא עם מגירה במצב 
מצוין, 300 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)33-34ח(050-6927355

 באלעד בהזדמנות, ארונית 
מצעים מעץ סנדוויץ, מידות 

110X62X85, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(054-6983461

 ארונית מצעים במצב 
מצוין, למכירה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(טל': 054-6983461

 כסאות פינת אוכל, 60 
ש"ח כל כסא, מצב טוב, 
_____________________________________________)33-34ח(בני-ברק, 052-5737813

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים, מצב טוב, 220 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 כוננית ספרים גדולה 
וחזקה, אורך 2 מטר, גובה 
1.55 ס"מ אורך, צב עחום, 

220 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 כסא ישיבה עם משענת 
וגלגלים, 110 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח, 
מצ בטוב, צבע חום בהיר, 

_____________________________________________)33-34ח(בני-ברק, 052-5737813

 כוננית 5 מגירות פלסטיק 
"כתר" 100 ש"ח, מצב טוב, 

_____________________________________________)33-34ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן לסלון מעץ בוק 
 120X75X40, 250 ,מלא

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, 052-3463482

 ארונית מעץ, יפהפיה, 200 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה, 2 מגירות סנדוויץ, ב- 

_____________________________________________)33-34ח(220 ש"ח, 053-3114819

 שולחן פ. אוכל, 4 כיסאות, 
עץ מלא וונגה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(053-3114819

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)33-34ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה, 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(052-3804646

 + 190X120 מיטת עץ 
מזרון במצב מצוין, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(050-7579900

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)33-34ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 מיטת נוער נפתחת + 
ארגז מצעים בצבע כחול, רק 

_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 כסאות כתר כולל ידיות 
מפלסטיק, רק 20 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)33-34ח(ב"ב, 077-3004602

 שולחן למטבח עץ קוניאק 
+ נפתח משני הצדדים, 

100X60 במצב סגור,רק 150 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 4+2 כסאות בר מעץ, 
מרופדים, עור, מצב מצוין, 140 

_____________________________________________)33-34ח(כ"א, 054-8459009

 קומודה בשילב זכוכית 
+ שולחן + מראה עץ מלא 

צ.בוק, מצוין, 350 ש"ח,
_____________________________________________)33-34ח(054-8459009

 ויטרינה עץ מלא, חום 
ונגה, מצב מצוין, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8459009

 שולחן מחשב במצב 
מצוין, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)33-34ח(052-7127261

 שידה צבע עץ בוק, 
1.10 ס"ס, 4 מגירות, רחבות 

לאחסון, מחיר - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(052-6140800

 2 שידות ושולחן וכסאות 
מעץ מלא, 500 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)33-34ח(054-8452231

 כיסא עם תמיכה לגג 
תחתון, בצבע שחור, כחדש - 
_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח, טל': 02-6561606

 כורסא איכותית בצבע 
כחול עמוק נפתח למיטה 

אורטופדית + ארגז מצעים, 
100X120 ס"מ במצב חדש - 

_____________________________________________)33-34ח(390 ש"ח, 054-4884030

 שולחן מחשב קומפקטי 
מודרני בצבע סגול, כחדש, 60 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טל': 02-6561606

 בסיס למיטה זוגות מעץ 
מלא, חזק 190X140, ב- 120 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, טל': 054-4884030

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)33-34ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)33-34ח(052-7633316

 כסאות ברזל ומעץ, 10 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נלויים, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(053-3180904

 עגלת שכיבה לתינוק 
Easy Baby, מצב מצוין, 
250 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(054-4906526

 מציאה! גגון בוגבו B בז' 
+ רצועות - כחדש ב- 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מיטת מעבר מצוירת + 
מזרון "שילב", 1.30X65, מצב 

מצוין, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-8457681

 מגן ראש של שילב למיטת 
תינוק, 35 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7600336

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
גלגלי אויר במחיר מציאה, 450 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 050-4125386

 עגלה + טיולון, צבע אדום 
כחדש, 490 ש"ח, במצב 

_____________________________________________)34-35ח(מצוין, 058-3234562

 עגלת שכיבה אנגלזינה, 
שמורה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-8478028

 עגלת תאומים, חברת 
קוקו, שחור 250 ש"ח,

052-8378727)34-34(_____________________________________________

 עגלת קויני על ארבע 
גלגלים, כתום/אדום, 300 

_____________________________________________)34-34(ש"ח, 052-8378727

 למכירה עגלת תאומים 
"רכבת" אפורה במצב טוב, 

250 ש"ח, בב"ב, 
052-7633978)34-35(_____________________________________________

 מטרנה שלב 1, 700 ג', ב- 
_____________________________________________)34-35ח(40 ש"ח בלבד, 052-7655034

 מיטת תינוק, עץ מלא, 
מצב טוב, 300 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7172893

 כסא תינוק לרכב, 150 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, ירושלים, 052-7172893

 עגלת תינוק משולבת, 
מאוד יפה במצב תקין, 250 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7662125

 כסא תינוק לרכב, 110 
ש"ח, מצב טוב, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 מציאה - מיטת תינוק 
מצויינת של "שילב" 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(ב"ב, טלפון: 052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק 
במצב מצוין של "שילב" 400 

ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 מציאה - סלקל לרכב 
כולל תושבת של חברת גרקו, 

70 ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 טיולון איזי בייבי, חיקוי 
סיבקס, שחור, שמורה, 190, 

_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 052-7651657

 עגלה משולבת טיולון 
+ אמבטיה נשלפת, שמורה 

מאוד, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7651657

 עגלת יחיד מאונטים 
- באגי, טיולון ואמבטיה 

ג'ינס כחדשה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7115498

 בהזדמנות מעמיד מברזל 
אמבטיה של תינוק, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 למסירה בחינם, כיסא 
_____________________________________________)34-35ח(אוכל לתינוק, 052-6140800

 אבמטיה תינוק כחדשה, 
צבע ורוד, 100 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 עגלת תינוק משולבת, 
חדשה באריזה! בסך: 390 

ש"ח, כחול/תכלת,
_____________________________________________)34-35ח(050-4176661

 בגדי גוף לתינוקות 
מארה"ב חדשות, שרוול קצר, 

0-3 ח', בנים/בנות, רק 6 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(כ"א, ב"ב, 077-3004602

 כסא אוכל צ'יקו 3 מצבים, 
כולל מגש נשלף, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(ב"ב, 077-3004602

 שידת לתינוק גדולה בצב 
עשמנת כוללת 8 מגירות, רק 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 עגלת דר' בייבי, חדשה 
במציאה, ידית מתהפכת, 

350 במקום 1,000, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)34-35ח(077-3004602

 מובייל פישר פרייס 
מנגינות מרגיעות, רק 140 

במקום 300 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(077-3004602

 כסא אוכל שמור כתר, 
_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח, 053-3145019

 פלאפון סמסונג גאלקסי 
יאנג, תומך כשר, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7157676

 אייפון 5 ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

 פלאפון c2 ו- 208 לא 
כשר, ב- 250 כ"א,

_____________________________________________)34-35ח(052-7173694

 פלאפון תומך כשר כולל 
נגן ומצלמה, ב- 200,

_____________________________________________)34-35ח(052-7642805

 מספר זהב, 250 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(בלבד! 052-7167777

 + c2 פלאפון כשר נוקיה 
מטען, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 שיחות ללא הגבלה בארץ 
כולל דקות לחו"ל, החל מ- 20 

_____________________________________________)34-34(ש"ח לחודש, 052-7167777

 סוקרלייט, 1000 שקיות 
ב- 39.90 ש"ח, 3000 שקיות 
ב- 100 ש"ח, להשיג במכולת 

_____________________________________________)34-34ל(ברח' נחמן ברסלב 19 בב"ב

 נעלי פיתה שבתיות, ורוד 
עתיק, מהממות, מידה 37, רק 
_____________________________________________)34-37(30 ש"ח! 054-9916837 )י-ם(

 שמלה לבנה קצרה 
משולבת זהב, שבתית, לגיל 

15-16, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)34-37(054-9916837 )י-ם(

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)34-37(_____________________________________________

 הכנסת כלה? ילדים 
חולים? במצוקה כלכלית? 
אברך מנוסה בתחום גיוס 
הכספים ישלח בשבילכם 
מכתבים למאות אירגונים 

וכתובות, המסייעים לאנשים 
במצוקה, בתשלום סמלי 

למכתב, תוצאות מובטחות, 
המלצות בשפע, 

_____________________________________________)34-35ל(058-3246721

 מטבח קטן מעץ - לגן, 
איכותי ושמור במיוחד, 400 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 053-3134082

 רמקולים, זוגות ובודדים 
)פ"ת( 30-100 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 זיכוי בשווארץ תכשיטים 
בב"ב ע"ס 370 ש"ח - 340 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 053-3145019

 פטיפון cec, צריך תיקון 
)פ"ת( - 80 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 סנטר למגבר 5.1 )פ"ת( - 
_____________________________________________)34-35ח(70 ש"ח, 053-3145019

 אורגן לילדים מקש אחד 
לא עובד )פ"ת( - 40 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 מכונת ממתקים של 
שקל, שני תאים )פ"ת( - 300 

ש"ח, שלושה תאים - 400 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 053-3145019

 נרתיק לגיטרה חשמלית 
פשוט )פ"ת( - 60 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 קופה רושמת צריכה תיקון 
)פ"ת( - 30 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 מתקנים להעמדת יין 
)פ"ת( - 25 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 מצלמה ישנה אולימפוס 
פילים - 200 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 אקווריום 3X50 בערך, 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 053-3145019

 מנורת שולחן מתכווננת, 
_____________________________________________)34-35ח(50 ש"ח, 053-3145019

 גמבוי כשר כולל נגן 
ומצלמה, חדש באריזה, ב-כ 

_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח, 052-7173694

 שני כלובים גדולים: אורך 
90 ס"מ גובה 70 ס"מ עומק 

55 ס"מ אפשרות לתא הטלה 
_____________________________________________)34-35ח(בב"ב, 054-8412976

 רמקול בלוטוס עם דיבורית 
כחדש, ב- 250 ש"ח, -050

_____________________________________________)34-35ח(8776286

 שעון יד לגבר חברת 
"כסיו" דיגיטלי עם חודש ויום, 
משוכלל, ב- 150 ש"ח, -050

_____________________________________________)34-35ח(8776286

 עגילים גולדפילד מאוד 
יפות, חדשות, תלויות, ב- 80 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 050-8776286

 2 ארנבות חמודות ויפות 
_____________________________________________)34-35ח(ב- 50 ש"ח כ"א, 08-9765927

 שני מכשירי פקס 
"שראפ" טעון תיקון, 50 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(כ"א, 03-6199806 בערב

 גליל קופי לצילון באריזה 
 FO-600-650, "לפקס "שראפ

_____________________________________________)34-35ח(30 ש"ח, 03-6199806

 בירושלים שני מיכלי 
ריסוס, 100 ש"ח ו- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-3240093

 בירושלים מכשיר אדים 
כחדש בחצי מחיר, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-6256846

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7154392

 להשכרה שמלות שיפון 
כחולות ארוכות מהממות 

כחדשות לנערות, 250 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(כ"א, 054-8439150

 חולצת גבר M לשניים, 
נוער 13.5 גזרתיות ישיבתיות, 

_____________________________________________)34-35ח(30 ש"ח, 054-8439150

 מגהץ אדים 
KENWOOD, חדש, 150 

ש"ח בלבד, בני-ברק, -054
_____________________________________________)34-35ח(4906526

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 200 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(054-4906526

 כובע אלגנטי לכיסוי 
מלא/חלקי, שחור, 150 ש"ח 
במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(054-4906526

 בירושלים, טוסטר חברת 
גולד ליין, גדול, חלבי, 120 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7650103

 זיכוי ברשת חצי חינם, 500 
ש"ח, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(053-3109233

 אופניים הילוכים 26", 320 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, טל': 054-5385013

 מזרון מתנפח זוגי חדש, 
60 ש"ח, 02-6414194,

_____________________________________________)34-35ח(050-4189919

 סרפן לאירועים מחנות 
"מקימי" מידה 36, חדש, 140 

ש"ח, 02-6414194,
_____________________________________________)34-35ח(050-4189919

 מצבר לרכב במצב טוב, 
12v חב' וולטה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7151310

 ריפוד לרכב שחור/אפור 
כחדש, מתאים לכל הסוגים, 

_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח, 052-7151310

 אמבטיה אקרלית לבנה 
באורך 1.80 ס"מ, חדשה, 500 

_____________________________________________)34-35ח(ש', 054-6479814

 זוג רמקולים לסטריאו, 
חדשים באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-9340317

 אופניים לילד במצב 
מעולה! 150 ש"ח, טל':

_____________________________________________)34-35ח(050-9340317

 סוני חדש שלוש דיסקים 
MP3, VSB, שלט בהזדמנות, 

_____________________________________________)34-35ח(450 ש"ח, 053-3121020

 מאוורר תקרה, גודל 42, 4 
להבות, כולל גוף תאורה לבן, 

_____________________________________________)34-35ח(180 ש"ח, 050-6538266

 פקט סיגריות אלם אדום/
לייט דיוטי פרי, 230 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7693172

 בושם לנשים ולנטינו, 
100 מ"ל, חדש - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-9742004

 אופניים חשמליים, דרושים 
תיקון, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-5343924

 תכנית ומצגת ערכית 
למסיבת בת מצווה בנושא 

המצוות, 100 ש"ח, -054
_____________________________________________)34-35ח(8500151

 מחפש אברך ללמוד 
עם תימני מבוגר )בתשלום( 

_____________________________________________)34-35ח(בשעות הבוקר, 052-3258880

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
5, חדש באריזה, 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 מכונת תספורת חדשה 
עם 2 בטריות נטענות, ב- 140 

ש"ח, פלאפון: 
050-4175490/1 או -03

_____________________________________________)34-35ח(5791312

 זוג תוכים כולל כלוב, 140 
ש"ח, פלאפון: 

050-4175490/1 או -03
_____________________________________________)34-35ח(5791312

 כלוב עם 3 פינקים, 140 
ש"ח, 050-4175490/1 או 

_____________________________________________)34-35ח(03-5791312

 אוכל לפינקים ותוכים 
)סטריה ודוכן(, ב- 10 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(לק"ג, 050-4175490/1

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה כחולה בצורת 
קובייה, חדש באריזה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)34-35ח(65 ש"ח, 052-4831449

 פלטת גריל לצלייה 
)פלנצ'ה( חדשה באריזה, 60 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 050-4551056

■ עובדת לביצוע עבודות בית 
קלות בגבעת שמואל, 

_____________________________________________)33-34ל(9993409 -054, שעות גמישות

 מזכירה למשרד עו"ד 
ברמת גן, ידע בתוכנות 

האופיס, עדיפות לניסיון, 
בין השעות 8:30-16:30,

קו"ח למייל:
chani@law-as.co.il)33-34(_____________________________________________

■ למעון מוביל ואיכותי 
בפתח- תקוה, דרושות 
גננות לגיל הרך, תנאים 

מצויינים,
050-4144711-2)33-36(_____________________________________________

 מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים, 
_____________________________________________)34-37ל(054-8461589

 לישיבה בבני-ברק דרוש 
טבח, 4 שעות ביום, 44 ש"ח 
לשעה, 3,500 ש"ח בחודש. 

*לסמינר חרדי בירושלים, 
מורות מקצועיות לשנה"ל 

תשע"ז. *למרכז למידה 
בירושלים מורים, 50 ש"ח 
לשעה. *פקיד/ה לעבודה 

מהבית לעבודה משרדית, לא 
נדרש נסיון, 60 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)34-34(קריירה, 072-22-222-62
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■ 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

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)22-47(_____________________________________________

■ לעמותת סיעוד 
"בבית" סניף בני ברק 
דרושים/ות מטפלים/

ות לעבודה עם קשישים 
_____________________________________________)02-28(בבתיהם. 03-5783159

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל את 

ההכנסה של הבית - תתקשרי! 
מכירות מהבית, רווחי ביותר! 
052-7661565 ,052-7654587)4-49(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-2/17(_____________________________________________

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 לחברה פרטית 
המובילה בתחום הגביה 

דרושים/ות פקידי/ות בק 
אופיס בעלי/ות שליטה 
מלאה באקסל ותודעת 
שרות גבוהה, העבודה 
במשרה מלאה בימים 

א-ה, בין השעות: -08:00
17:00, תנאים מעולים 
למתאימים! אפשרויות 

קידום וניוד, קו"ח לפקס: 
03-6180638, מייל: 

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)27-34(משרה 2086 *ללא ניסיון

 למשרד עו"ד מוביל 
ברמת גן דרושים/ות 

נציגי/ות שירות לקוחות 
למחלקת גבייה, דרוש 

ידע בסיסי במחשב 
והכרות עם עולם הגבייה, 

העבודה במשרה מלאה 
בימים א-ה בין השעות: 

09:00-18:00. ישנה 
אפשרות למשרת אם 
ימים א-ה בין השעות 
08:00-15:00, תנאים 

מעולים למתאימים! 
אפשרויות קידום וניוד, 

קו"ח לפקס: 
03-6180638, מייל:

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)27-34(משרה 1986

 דרוש עובד חרוץ ונמרץ 
לחלוקה משלוחים בב"ב, 

_____________________________________________)31-34ל(053-3135140

4,000

www.glatjobs.co.il 
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זה הזמן למצוא עבודה!

35&
לשעה +
בונוסים!

052-7164855

למוקד תפילות
מצליח בראשל"צ

בעלי יכולת הסברה וכושר 
ביטוי לשיחת יוצות

תנאי שכר הכי טובים שיש

ידע בסיסי במחשה חובה
בוקר 14:00 - 9:00
ערב 20:00 - 15:00

דרושים נציגים

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +עמלות

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair68@gmail.com או במייל

 דרושה אישה דתית, 
נעימה למגורים ועזר לאישה 

מבוגרת, 03-6411817,
054-6411817)31-34(_____________________________________________

 מחפש/ת עבודה, 
בטוח/ה שבכיוון הנכון? 
העזר/י בניתוח גרפולוגי,

_____________________________________________)28-35ל(054-8448231, 053-3122438

 למעון בב"ב: *מטפלת 
מובילה, מנוסה לבוגרים 

)מיידית( למ"מ + אופציה 
לקביעות. *מטפלת 

לפעוטות, תנאים טובים!
03-5162525 בוקר,

_____________________________________________)31-34(3218842 -058, ערב

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה, תנאים טובים 

למתאימה, למעון ילדים בב"ב 
054-8499728)32-35(_____________________________________________

 מטפלת מובילה לגן 
בת"א קרוב לר"ג, גילאי 2, 

5 ימים, שעות 8:00-16:30, 
לשנה הבאה, 03-6359440, 

_____________________________________________)31-34ל(052-4614646

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות 
מחבקות ומסורות, מיידי, 

050-5636364)31-34(_____________________________________________

מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

אוירה חרדית
מתאים לנשים וגברים
מתאימים בלבד נא לפנות 
  st@kotev.co.il :למייל

או לפקס: 03-7604786

לחברת תוכנה מבוססת 
בגבעת שמואל

 C++’, SQL, JAVASCRIPT, HTML,
SERVICES Protocol HTTPמערכת 

WINDOWS 32/64 BIT הפעלה

דרוש/ה
 מפתח/ת תוכנה 
בעל/ת ניסיון בלבד

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה סייעת לשנת הלימודים 

הבאה, 052-8226582,
_____________________________________________)31-34ל(052-8530061

 לעמותה תורנית בת"א 
דרושה מנה"ח למילויי מקום, 

שליטה מלאה בחשבשבת, 
קו"ח לפקס: 03-6963721 

או למייל:
oshra.aviv@gmail.com)31-34(_____________________________________________

 ל"נזר המקדש" 
דרושים סופרי סת"ם 

לכתיבת תפילין ומזוזות, 
להתקשר עד השעה 

_____________________________________________)31-34ל(16:00, 055-6684770

 לגן מעון ותיק בגבעת 
שמואל )במרכז( גננת 

סייעת יצירתית עם ראש 
פתוח, למשרה מלאה, 

_____________________________________________)31-34(גמיש 052-3651355 חנה

 לבית קפה בב"ב: עובדים 
בעלי ראש גדול ורצון לקידום, 
באוירה משפחתית, משמרות 

בוקר/ ערב, שכר הולם!
052-660-7070)31-34(_____________________________________________

 לגן פרטי וותיק ברמת גן, 
דרושה סייעת חרוצה ונעימה 

למשרה מלאה, תנאים טובים, 
אוויר המשפחתית,

054-7931299)31-34(_____________________________________________

 מעוניינת להצטרף 
לנסיעה לאישה שנוסעת 
מאיזור שטראוס, לקניון 

מלחה בירושלים, החל מחודש 
אוגוסט, 8 בבוקר ו- 15:30 

_____________________________________________)31-34(בצהריים, 052-7128580

 בבני-ברק, דרוש עובד 
עם רשיון ב' + נסיון 

וידע בסיסי במטבח )לא 
_____________________________________________)31-34(בישולים(, 054-2068068

דרושים מאבטחים לעיר בני ברק
דרישות התפקיד:
שרות צבאי מלא

תעודת 10 שנות לימוד (מוכח) ומעלה
שכר טוב + תנאים סוציאלים מלאים

לבעלי תעודת מוסדות חינוך תקף 
ינתן מענק בהתאם

לחברת ש.נ.ל:

050-8220496

 לישיבה בבני-ברק, איש 
אחזקה מקצועי ואחראי, 

03-6714809, להתקשר בין 
10.00-15.00)32-35(_____________________________________________

 למעון במרכז ב"ב, 
דרושות מטפלות

7:30-16:00, תנאים 
מעולים למתאימות! 
_____________________________________________)32-35(מיידי, 054-8418594

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה מאוד + בונוסים,
050-8266772)32-38(_____________________________________________

 למעון מקסים בפ"ת 
דרושה גננת/מטפלת - סייעת 

מסורה ואחראית, תנאים  
טובים למתאימה,

052-7808100)32-35(_____________________________________________

 בפ"ת, מנהח"ש/ת, סוג 
3, נסיון בחשבשבת, מכפל 

וורד, קו"ח:
ML1264@smile.net.il)32-35ל(_____________________________________________

 דרושים מטפלים/ות 
רציניים ל"אגודה למען הזקן" 

בב"ב לטיפול בקשישים 
סיעודיים/לא סיעודיים,

03-5791477/03-5791502)32-35(_____________________________________________

 למעון בב"ב, דרושה 
עובדת מסורה ויסודית לנקיון 

מעון, 4 פעמים בשבוע,
054-5841018)32-35(_____________________________________________

 למשפחה חמה בפ"ת, 
דרושה עזרה בנקיון ובישול, 3 

פעמים בשבוע, בשעות -16:00
_____________________________________________)32-35ל(20:00, 050-3825769

053-3113008

ע“י עופרת
ישועות | רפואות 
הצלחה  | הסרת 
פחדים ומתחים

בס“ד

ביטול עין הרע  לסוכנות ביטוח בפתח-
תקוה, דרושות טלפניות 
לשיחות יוצאות, מתאים 
_____________________________________________)31-34(לאמהות,054-5965153

 לחברת ביטוח גדולה 
בפ"ת, דרושות נציגות שירות/

מכירות
drooshim93@gmail.com)31-39ל(_____________________________________________

 דרושים עובדים )מעל גיל 
18( לחלוקת פלייארים מאזור 

המרכז והשרון, שכר גבוה 
_____________________________________________)32-35(למתאימים! 052-5760284

 דרוש שליח על אופנוע 
חרוץ ורציני למשרה מיידית, 

_____________________________________________)32-35ל(תנאים מצויינים,055-8829542

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/ות 
קצבים/ות סדרנים/ות, 

למשרה מיידית,
054-6676947)32-35(_____________________________________________

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 

אוטובוסים, תנאים 
_____________________________________________)33-36(טובים, 050-4030501

 למוסד חרדי באיזור 
בית-שמש, דרושים מתגברים 

למתמטיקה ואנגלית, לפרטים:
demuna12@gmail.com

_____________________________________________)33-34ל(050-7433397, שאול

 דרוש עובד מטבח לחנות 
בייגל בגאולה בירושלים

02-5375516)33-36(_____________________________________________

 למעון יום בק. הרצוג 
בב"ב דרושים לשה"ל 

הבאה *מטפלות *כוח 
עזר 8:00-13:00, 

_____________________________________________)33-36(לפרטים: 054-3934230

 לחברת הובלות במרכז 
דרושים נהגים חרוצים עם 
ניסיון עד 12 טון, תנאים 

_____________________________________________)33-40(טובים! 052-6628690 ישראל

 לשווארמה באזור 
ירושלים, דרוש עובד נמרץ 
ואמין, בעל תודעת שירות 

_____________________________________________)33-36ל(גבוה, 052-5399290

 לחברה מובילה 
בתל-אביב, דרוש/ה 

נציג/ה מכירות למוקד 
החרדי, שכר גבוה ותנאים 

_____________________________________________)33-44(מעולים! 073-2271471

 בייביסיטר בעלת-רכב 
לבת 6 בגבעת שמואל, 

ימים א'-ה', 16:30-19:00, 
לפרטים בערב בלבד. ענת: 

052-4840855)33-36(_____________________________________________

 למעון בפ"ת גננות 
וסייעות, תנאים מצוינים, 

054-8474393)33-34(_____________________________________________

 למעונות וגני חב"ד בצפון 
ת"א דרושות מטפלות, סייעות 

וגננות מחליפות. לפרטים: 
_____________________________________________)32-35(חגית 054-7708715.

 לישיבת כסא רחמים, 
דרוש סוכן עצמאי להפצת 
ספרי קודש של מכון הרב 

מצליח, תנאים טובים!
050-4158560 ,054-8474605)32-35(_____________________________________________

 לחנות ומחסן יבואן אופנה 
לגבר דרושה עובדת למכירות 

טלפוניות / פרונטליות 
ועבודות משרד כלליות,

_____________________________________________)32-35ל(050-7997706 050-6964424

תמיד חלמת על עבודה 
מאתגרת, משכורת גבוהה 

ואפשרויות קידום?

מתאים לשיווק ומכירות?

מקומך איתנו!

job@layalty-ins.co.il
052-7689999

צוות גברים- ב“ב
ניסיון במכירות- יתרון

שאפתן?

054-3934230

למעון בק. הרצוג בב“ב
דרושות

מטפלות
וכח עזר

לשה“ל הבאה

תנאים טובים במיוחד!

 למחסן היבואן - חנות 
בגדי מותגים לגבר, סניף 

בני-ברק, דרוש/ה קופאי/ת 
אחראית לתפקיד הכולל 

מתן שירות פורנטלי וטלפוני 
ללקוחות החברה. *בעל/ת 

תודעת שרות גבוהה, סבלנות 
ואדיבות. *מעל גיל 21. *מראה 

ייצוגי. *עבודה במשמרות. 
*נכונות לעבודה בימי ו' באופן 
קבוע. *נכונות לעבודה במקום 

תוסס ושוקק חיים. שכר 
התחלתי, 30 ש"ח לשעה. 

מתאים גם לסטודנטים!
050-6351380

קו"ח למייל:
chagit@mh42.co.il)33-34(_____________________________________________

לארגון זק"א
דרושים/ות 
נציגי שרות 

ומכירה טלפוני
בעלי/ות כושר שכנוע

שעות עבודה:
9:00-15:00

שכר בסיס גבוה +
בונוסים

סביבת עבודה נעימה 
ומאתגרת

050-7452452

 איש מכירות תותח?
בא תעשה את מה 

שאתה עושה, רק טוב 
יותר, ובמקום טוב יותר. 
חברת הייטק בבני ברק 

מגדילה את מצבת 
עובדיה ומחפשת אנשים 

בדיוק כמוך! 
* אווירה מדהימה.
* תנאים מעולים.

* שכר גבוה מאוד.
* אפשרויות קידום.

קו"ח ניתן לשלוח למייל
job@kidumplus.co.il 

_____________________________________________)34-40(טלפון: 072-3902280

 לרשת מעונות דרושות 
מטפלות לשנה הבאה 

למשרה מלאה )בק.
הרצוג(, תנאים טובים, 

054-4499277)34-37(_____________________________________________

 מנהל/ת משרד מחליפ/ה 
לתקופה של חמישה חודשים, 
דרישות: ידע בהנה"ח, בנקים, 

העברות מטח, ניהול תזרים 
וניהול משרד שוטף, העבודה 

באזור רמת-גן/בני-ברק, 
לפרטים: 03-7589257,

050-6351380, קו"ח למייל:
chagit@mh42.co.il)34-35(_____________________________________________

 דרושים סוכני שטח 
לשיווק קווי סלולר, 

עמלות יפות בלבד, ללא 
שכר בסיס, 

052-7111999)34-34(_____________________________________________

 דרוש סוכן נדל"ן + 
רשיון תיווך, למשרד תיווך 

מרכזי בב"ב, לשעות 
הבוקר, מיידי!
03-5702323)34-34(_____________________________________________

 דרושה בחורה דתית 
ללינה תמורת מגורים לאישה 

עצמאית בגבול ר"ג - ב"ב, 
_____________________________________________)34-35ל(מיידי, 054-5504132

 לחברה פרטית המובילה 
בתחומה, דרושים/ות 

מאתרים/ות טלפונים/ות 
לעבודה מאתגרת בסביבה 
צעירה ודינאמית, העבודה 

בימים א-ה בין השעות 
09:00-17:00 ללא ימי ו' ישנה 
אפשרות למשרה חלקית עד 

השעה 16:00 דרוש ידע בסיסי 
במחשב ובמנועי חיפוש, קו"ח 

לפקס: 03-6186181, מייל -
jobs@aeh.co.il בציון משרה 

666)34-41(_____________________________________________

 התרחבנו!!! למעון 
בשיכון ג' בב"ב: גננות 

ומטפלות למ.מלאה לשה"ל 
הבאה, שכר גבוה יותר 

ממינימום, 054-8493435 
_____________________________________________)34-37()בשעות הערב המאוחרות(

 למטבח מוסדי בשרון 
דרוש/ה טבח/ית ראשי/ת 

סוג 4 ומעלה למשרה מלאה, 
ימים א'-ה' שעות העבודה 
4:00-13:00, תנאים טובים 

למתאימים/ות!!!
cv@jobmaster.co.il)34-35(_____________________________________________

 מוכר לחנות אופטיקה, 
נסיון יתרון, תנאים מעולים 

ובונוסים, קו"ח:
 ,office4090@012.net.il

_____________________________________________)34-35ל(פקס: 03-6183944

 דרושה מטפלת למעון 
בת"א, למשרה מלאה, שכר 

לשעה 32 ש"ח, 
052-5456295)34-35(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח ב"ב, 
דרושות פקידות ביטוח חיים 
למשרה מלאה, שכר: 6,000 

ש"ח, קו"ח:
misrot2016@gmail.com)34-34(_____________________________________________

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב( + גננת מוסמכת לשנה 

הבאה לגילאי 2-3, *מטפלת 
לתינוקיה למ.מלאה, שכר 

הולם ביותר! 052-8750036, 
_____________________________________________)34-37(אסתר

 למשרד תיווך שוק 
הנדל"ן באלעד סוכן/ת נדל"ן 
+ רשיון תיווך, הדרכה תינתן 

למתאימ/ה אפ' לרווחים 
גדולים! 052-3251213, 

_____________________________________________)34-34(ישראל. 050-5886828, אהובה

 לקרן הילד בב"ב, דרושות 
נציגות בעלות מוטיבציה 

גבוהה, בונוסים למתאימות, 
072-2288600)34-37(_____________________________________________

 למעון ברמת-אביב, 
דרושה סייעת לגננת לגיל 

שנתיים-שלוש, וכן בחורות 
לצהרונים, נסיון חובה, תנאים 

_____________________________________________)34-34(טובים! 050-4088034

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות.  
052-6580906  עבודה 

_____________________________________________)34-37(מיידית!!!

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה 
לשעות אחה"צ בלבד 

מהשעה 15.00 עד 
ל- 20.00, שכר בסיס + 

בונוסים, לפרטים:
052-7652801)34-37(_____________________________________________

 לחברה באזור פ"ת-אלעד, 
עובד משרד/ מחסנאי, בעל 
רכב להגעה לעבודה, תנאים 

_____________________________________________)34-35ל(נוחים. 052-3645083

 מוכרת לחנות נעליים, 
עבודה במשמרות,

_____________________________________________)33-36ל(052-8498022

 *תוכנית חיסכון 
במסלול הלכתי בהפקדה 

חודשית או חד פעמית 
ואפשרות פדיון בכל עת. 

*יעוץ פרישה לפנסיה 
ולעזיבת עבודה,
054-8420571)33-39(_____________________________________________

 *ביטוח בריאות פרטי 
ל- 10 נפשות, 150 ש"ח 
לכל המשפחה. *ביטוח 

חיים, 200,000 ב- 20 
ש"ח. *ביטוח תאונות 

אישיות, 200,000 ב- 40 
ש"ח. *ביטוח משכנתא 

במחיר נמוך במיוחד, 
הוזלה משמעותית בדמי 

הניהול בקרן הפנסיה, 
054-8420571)33-39(_____________________________________________

 למינימרקט מגניב 
במגדלי ב.ס.ר ר"ג/בני-ברק, 
דרוש/ה קופאי/ת לעבודה 

במשמרות בוקר/ערב, לפרטים 
טלפון: 050-3235555 ומייל - 

urishalom55@gmail.com)33-36(_____________________________________________

 לארגון חסד ארצי לסניף 
ב"ב דרושות נציגות לעבודה 
על מאגרי תורמים קיימים, 
לבוקר מ- 9:30 עד 14:30, 

30 ש"ח לשעה + בונוסים + 
דרושה אחראית בעלת נסיון, 
להתקשרות בין השעות 9:30 

עד 13:00, טלפון: 
054-6793161)33-34(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)33-36(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושה מטפלת לגילאי 2-3, 

למשרה מלאה, תנאים טובים 
_____________________________________________)33-36(למתאימה! 052-6471287

 דרושות מורות לאיפור, 
למספרה תסרוקות, פדיקור, 

מניקור, איפור קבוע, נסיון, 
_____________________________________________)33-34ל(באיזור ירושלים, 054-6236277

 לישיבה בב"ב דרושים 
עוזר מנהל משק ומזכיר, קו"ח 

_____________________________________________)33-34ל(לפקס: 03-6164442

 דרושות קופאיות, 
סדרנים, למינימרקט 

בב"ב, משמרות, תנאים 
_____________________________________________)33-34ל(טובים, 054-4419895

 לעמותה בב"ב דרוש/ה 
מנהל/ת חשבונות למ"מ ל-4 

חודשים, ניסיון של שנתיים, ידע 
בפריורטי קו"ח

 danashif12@gmail.com )33-34ל(_____________________________________________

 לרשת מיסטר קוויק 
דרושים: מוכרים + מנהל סניף 

לאיזור המרכז, תנאים טובים 
למתאימים, קו"ח למייל 
 judith@dafyomi.es

_____________________________________________)33-34(יהודית 052-9324745

 דרוש מתקין מטבחים 
פרילנסר עם נסיון, ניידות 

חובה, 054-4948003,
_____________________________________________)34-37ל(054-4227322

מטפלת

למעון בב“ב

עוזרת טבחית

052-7660483
גננת

דרושות

13:00-16:00

 דרושה סייעת/גננת לגן 
פרטי בהדר גנים.)גילאי 1.5-2(, 

תנאים טובים למתאימה, 
050-5933224)34-37(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות בבני-ברק, 60 

_____________________________________________)34-34(ש"ח לשעה 054-3607420

 בפ"ת, דרושה גננת/
מובילת כיתה + מטפלת 

משרה מלאה לגילאי שנה 
וחצי, 8:00-13:00, נסיון 

_____________________________________________)33-36(חובה, 058-3230099



כמה קרוב, ככה זול
 18 קוטלר  רח’   |  03-9479944  25 חבקוק  רח’   |  03-5179802  1 חיים  תורת  רח’   |  03-575232  17 קלישר  רח’  ברק:  בני  סניפים  החסד  נתיב 
03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו 03-5789482 | רח’ כהנמן 151 03-5448588 | רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג  03-5796771 | רח’ נויפלד 
15 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24  03-6099821 | רח’ רשב’’ם  15 03-5704963 | רח’ יגאל אלון  12 קריית הרצוג 
35 רשבי  רח’  ברכפלד:    03-909366/7   1 הריף  רח’   |  03-7364441 יוסף”  ”מרכז   19 רח’ שמעיה  אלעד:   03-5703078   2 פרדו  רח’   |  03-5226858
08-6493969 אשדוד:  רח’ הורקנוס 8  08-6430453 | רח’ הורקנוס 22  08-6430456 | רח’ הלל 8  08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639 חיפה: 
03-6566336   25 ניסנבאום  רח'  ים:  בת    08-6491854   8 פרץ  רח’  רחובות:   04-9040905 חסידים  כפר  א.ת  רכסים:   04-6899718   9 מיכאל  רח’ 

תנו גז!
מתקיימת ב-י”א באב. הזדרזווווו...הגרלת הרכב הגדולה של נתיב החסד

2 רכבים )1 בכל הגרלה( 

חדשים מחברת קיה 

מודל 2016

ועוד פרסים שווים

הפרס
הגדול

קונים ב-300 ₪ ממגוון מוצרי החנות ומתוכם  29.90 ₪ 
מאחד מהמותגים המשתתפים במבצע:   

 נכנסים להגרלה הגדולה* ויכולים לזכות ברכב מתנה
* הגרלת הרכב תערך פעמיים - הגרלה ראשונה בתאריך:  15/08/16 הגרלה שנייה בתאריך: 15/09/16 * הפרסים הנוספים 

יוגרלו בין שני התאריכים ויפורסמו בעיתונות וברדיו קול חי * ההגרלה בפיקוח עו”ד יוני דמרי ורו”ח יעקב תנעמי ובהתאם 

לתקנון ההגרלה הנמצא לעיון במשרדי נתיב החסד * ההשתתפות אסורה על עובדי נתיב החסד ובני משפחתם.
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