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כמה קרוב, ככה זול
רח’ נויפלד 

 03-5796771
הרצוג. 

קריית 
 23

רח’ גניחובסקי 
 |03-5448588

 .151
כהנמן 

רח’ 
 | 03-5789482

פינת ירמיהו. 
 34

עקיבא 
ר’ 

רח’ 
 | 03-5791433

 .18
קוטלר 

רח’ 
ברק: 

בני 
סניפים 

החסד 
נתיב 

רח’ 
 | 03-5703078 .2

פרדו 
רח’ 

 | 03-5226858
 24

מלצר 
הרב 

רח’ 
 | 03-6324538

 11
קוק 

הרב 
רח’ 

 | 03-6566551
 15

רשב’’ם 
רח’ 

 | 03-6099821
הרצוג. 

קריית 
 12

אלון 
רח’ יגאל 

 | .03-5704963 .15
רח’ 

בת-ים: 
 | 35

רשבי 
רח 

03-9099366 .ברכפלד: 
 1

הריף 
רח’ 

 | 03-7364441
19. ’’מרכז יוסף’’ 

שמעיה 
רח’ 

אלעד: 
 03-5755232

 .17
קלישר 

 | 03-5179802
 .1

חיים 
תורת 

 | 03-9479944
 .25

חבקוק 
.04-9040905

חסידים 
כפר 

א.ת 
רכסים: 

 04-6899718
 9

מיכאל 
חיפה: 

 08-8523639
 15

רשבי 
רח’ 

 | 08-6103663
 8

הלל 
 |08-6430456

 22
הורקנוס 

 | 8
הורקנוס 

שדוד: 
א

 | 03-6566336
 25

ניסנבאום 

שמחת בחגך,
ו

כי חסכת!
שמח ומבורך  

חג סוכות 
שת ‘נתיב החסד’

מר

ריאו
גלידה מיניס

גלידות

1/1.33/1.44 ליטר
שטראוס/נסטלה

גלידה פנטזיה/
קרמיסימו/
לה קרמריה

27
90

14
90

ליח’

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד * עד גמר המלאי * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

45/60 גר’
אסם

במבה/ביסלי/
פופקו/אפרופו/

דובונים/
במבה נוגט 45 גר’

10 3 ב-

1 ליטר
אדום/לבן

יקבי כרמל
כולל פיקדון

מיץ ענבים 
ש

תירו
14

90
ליח’

4-30 יח’
מאפינס/רגיל/

בינוני/עגול/ענק/
אינגליש/טוסטר/

גבוה/נמוך

מארזי תבניות
אלומיניום ‘מעולה’

20 3 ב-
חד פעמי לבן

שמאי
ר.

10
90

צלחות גדולות 2 ב-
צלחות קטנות 3 ב-

סכו”ם 3 ב-
מרקיות 3 ב-

לפתניות 6 ב-

צפור השרון
פלאפל תהילה/

בורקס תפו”א/
מלווח/בצק

 עלים/ג’חנון בצק
20 2 ב-

מארזי חטיפים
עלית/אסם

מארז דובונים20x5 גר’/40x4 גר’/
במבה במילוי נוגט30x5 גר’/ 

אפרופו50x3/25x5 גר’/
ביסלי55x4 גר’/22x10 גר’/

ציפס50x4 גר’/במבה15x10 גר’/
תפוצ’יפס קידס30x6 גר’/

ש20x12 גר’/
שו

במבה 
ציטוס15x10 גר’

16
90

2 ב-

400-500 גר’
סוגים שונים

עבאדי

עוגיות מזרחיות
12

90
ליח’

זוגלובק

שיית פיצה
שלי

29
90

אסם

עוגיות מיני/
ערגליות/קרמוגית

20 3 ב-

500 גר’

טחינה 
אחוה/בארכה

8
90

ליח’

400 גר’
סוגים שונים

כולל ריבת חלב

מליות ‘מעולה’
9

90
ליח’

כרמית

איגלו
7

90

שוקולד
שיית 

שי
ורד הגליל

17
90

אפונת גינה/
אפונה וגזר/

חומוס גרגירים/
שעועית ברוטב/

תירס מתוק/
550-580 גר’

שימורי ירקות 
‘מעולה’

12
90

3 ב-

ש
 חד

לא כולל 
פלפל שחור
סוגים שונים

300 גר’

תבליני מיה
10

30 גר’
אסם

רוטב פטריות
10 4 ב-

סוגים שונים
אנגל/תבואות בר

עוגיות בדלי/
רוגאלך ברמן

10
90

ליח’

300-400 גר’
B&

B

שים/קרקר/
שנו

נ
בייגלה/דג דג

16
90

2 ב-

110 גר’

שוקו 
פתי בר 
‘מעולה’

10 7 ב-
לקקן כרמית50 יח’/

טופי מיה850 גר’
12

90
ליח’

סוגים שונים
תלמה

12
90

ליח’
/TO

 G
O חטיפי דגנים

חטיף כריות

400 גר’
סוגים שונים

סלטי מיקי
3 ב-
20

40 יח’
עדין

11
90

צימקאו אפיכל/
שוקולד

סירופ מיפל/
מעולה

ליח’10
שרים

ב

מוצפי-בד”צ בני ציון

שר מס’ 8/
ב

פילה מדומה מס’ 6
39

90
לק”ג

עטרה/מוצפי
x7 שר

ב
29

90
לק”ג

1 ליטר
כולל פיקדון

מיץ ענבים 
‘מעולה’

10
90

ליח’

כולל פיקדון
שי

יין גינוסר/כרמי 
1 ליטר/

מוריה/מוריה לייט/
ארבל750 מ”ל

11
90

ליח’

סוגים שונים
כולל פיקדון

יין כריזמה/
קונקורד/סלקטד

17
90

ליח’

סוגים שונים
עלית/ורד הגליל

קליק שקיות/טבלאות/
שוקולד פרה

20 5 ב-

800 גר’
פרוסטי/ויטה

ירקות קפואים
9

90
ליח’

1 ליטר
טעמים שונים

ויטמינצ’יק
ליח’10

דגים

פילה סלמון בלדי
69

90
לק”ג

דג סול
17

90
לק”ג

שט
דג מו

29
90

לק”ג

400 גר’

שקדי מרק 
‘מעולה’

12
90

2 ב-

100-200 גר’

חלבי וופל/גליליות
 ‘מעולה’

10 5 ב-

סוגים 
שונים

10
סוכריות לבס קטנטנות/

סוכריות פירמידה/
טופי מרובע500 גר’/

חמצוצים שטוחים300 גר’/
טופי ממולא לימן שלייסל

תיחה:
ת פ

שעו
שרי 11.10.16 

ת
שי ט’ 

שלי
ערב יום כיפור יום 

שעה 12:00
תוח עד ה

פ
שרי 15.10.16 

ת
ש י”ג 

מוצ”
ת

ת עד חצו
שב

ת ה
שעה אחרי צא

מ
תוח 

פ
שרי 16.10.16 

ת
שון י”ד 

ת יום רא
ערב סוכו

שעה 2:00
תוח עד ה

פ
שרי 18,19.10.16 

ת
שי רביעי ט”ז,י”ז 

שלי
א’ ב’ חול המועד ימים 

שעה 16:00
תוח עד ה

פ
שרי 20.10.16 

ת
שי י”ח 

ג’ חול המועד יום חמי
שעה 18:00

תוח עד ה
פ

שרי 21.10.16 
ת

שי י”ט 
שי

ד’ חול המועד יום 
שעה 2:00

תוח עד ה
פ

שרי 23.10.16 
ת

שון כ”א 
תורה יום רא

ת 
שמח

ערב 
שעה 2:00

תוח עד ה
פ

קף
תו

ם ב
מבצעי

ה
שון

ם רא
מיו

שרי 9.10.16
ת

ז’ ב
שי

שלי
ם 

עד יו
שרי 25.10.16

ת
כ”ג ב

10
90

2 ב-

מגוון מוצרי
חד פעמי

שמאי 2 ב-
שמיניה ר.

שיה/
מפות שי

סכו”ם צבעוני ’מעולה’ 3 ב-
כוסות יהלום צבעוני 3 ב-

כוסות קרטון 8 3 ב-
שמאי 3 ב-

מנגטים ר.
שמאי 3 ב-

מפיונים ר.
ב-

שקיות מזון 200 יח’ 
שיית 

חמי
ב-

שקיות הקפאה 100 יח’ 
שיית 

חמי
צלחות ענק צבעוני 1 ב-

צלחות גדולות צבעוני 2 ב-
צלחות קטנות צבעוני 3 ב-

צלחות מרק צבעוני 3 ב-
לפתניות צבעוני 3 ב-
סלטינה צבעוני 3 ב-

10
90

פסק זמןעלית/
/ וופל אגוכרמית

/ שוקולדעלית
אצבעות 

מצופונים400 גר’ עדין

ליח’

וופל מצופה



לשירותכם:

חג סוכות
שמח!

מרפאות כללית בבני ברק זמינות עבורכם גם בערבי חגים ובימי חוה״מ

8:00-12:008:00-13:008:00-13:008:00-13:008:00-12:00 8:00-12:00

הושענא רבאד׳ חוה״מג׳ חוה״מב׳ חוה״מא׳ חוה״מערב סוכות
י״ד בתשרי 

16.10
ט״ז בתשרי 

18.10
י״ז בתשרי 

19.10
י״ח בתשרי 

20.10
י״ט בתשרי 

21.10
כ״א בתשרי 

23.10

השירות מערב השבת/החג ועד מוצאי השבת/החג - משעה 13:00 )ביום ו' או ערבי חגים( ועד השעה 06:00
)בבוקר שלמחרת השבת ו/או החג(
השירות כרוך בהשתתפות עצמית.

לשירותכם מוקד שבת וחג
רפואה דחופה טרם רח' ז'בוטינסקי 160 | טל. 1599-520-520

האחיות במוקד ב-2700 * עומדות לשירותכם
בכל בעיה או שאלה בריאותית, 
כולל הפנייה למיון במידת הצורך

מוקד אחיות 24 שעות ביממה שירות רופא משפחה וילדים און ליין

רופאי ילדים בליווי מקצועי של מומחי בי״ח שניידר 
עומדים לשירותכם כל הלילה ורופאי משפחה מומחים 

עומדים לשירותכם בין השעות 20:00-24:00
למתן ייעוץ טלפוני ב-2700 *



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

מוזלים שעות פתיחה: א'-ד': 7:00-22:00, ה': 7:00-23:00, ו': 6:00-15:30

 www.edaardsons.co.il .רח’ המכבים )מנחם בגין( 37, שוק פרדס כץ, ב”ב
שירות משלוחים  03-5790460, פקס: 03-6169933

טונה פסידוןריצ'

RC

טחינה אחווה

בירה שחורה 
מאלט
1.5 ליטר

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

קטשופ אסם

 &11 7& ב- ב-

 &1290

 עופות טריים
מחפוד/שארית ישראל

סבון הוואי
מוצק רביעיה עוגת דבש

 ג'לי אוסם
1 קילו

טרה מו

מארזי דנונה

מחית סלט 
פירות
שישיה

במבה
1.5 ליטר

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

עוגת דבש

שקדי מרק אסם
פלוס תוספת של 25 גרם

12 בקבוקים
1 ליטר

שמפו/מרכך הוואי
700 מ"ל

אינסטנט פודינג וניל

פתיבר אוסם
1.750 קילו

יין סלקטד 
כרמל 
מזרחי 
כל הסוגים

כריות תלמה וניל

קמח

 &10 4 ב-

לחמית אוסם
1 ק"ג

25& 2 ב-

שוקולד מריר
שישית  ורד הגליל

שוקו 2 
ליטר
יוטבתה/ 
טרה

750 גר'

בקניית זוג

ערגליות

6 ב-100& 

ב-

 &25 2 ב-

 &1690
ב-

ב-

קרטון מיץ ענבים 
תירוש אפרת

בקניית זוג

נוזל כלים 
סוד

2 ב-10& 

10& 2 ב-

9+1

 &10 ב-

850 גרם

ב-

מארז שוקו יטבתה גבינת תנובה
שמיניה

 &18 90
ב-

פרימור סחוט 
2 ליטר

 &1390

 &10 7 ב-

 &1390

יין ירדן הר 
חרמון

3 ב-85& 

 &18 90
ב-

תחליב רחצה/שמפו 
 דאב 

2 ב-25& 

 &10

15& 2 ב-

 &18 90

שישיה
בקניית זוג

בקניית זוג

 גאמפ 
1.5 ליטר

5 ב-20& 

 &1490
ב-

k 300

 &125

 &13 2 ב-

5 ב-20& 

קליק

מוצרי 
השבוע שוקולד 

עלית בשר בקר מחפודאריאל 6 קילו

 &10

נייר טואלט טאצ'

 &3990
ב-

לק"ג

מגוון 48 גלילים3,7,10
טעמים

3 ב-

טופי עלית

850 גרם

 &3990
10& ב- ב-

 &1390

1 קילו
אוסם

 &1790

2 ב-18& 

 &20 4 ב-

בקניית זוג

יין מתוק יקבי אפרת
1 ליטר

3 ב-50& 

 &2990
ב-

מארז פיצה 
זוגלובק
שלישיה

במחירי חג

 &50 2 ב-

3 ב-20& 

ב-

חטיפי עלית
מארז עשיריה 
שוש/ציטוס

 &20 3 ב-

 &2290

 &1890
ב-

4 ב-20& 790& 

 &890
ב-



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

שעות פעילות מרפאות מאוחדת בבני ברק בחג הסוכות

גם בסוכות מתאים לי מאוחדת

מרפאה / שירות
יום א’

י”ד בתשרי
ערב חג סוכות

16.10.16

יום ג’
 ט”ז בתשרי 
חול המועד

18.10.16

יום ד’
י”ז בתשרי 
חול המועד

19.10.16

יום ה’
 י”ח בתשרי 
חול המועד

20.10.16

יום ו’
 י”ט בתשרי 
חול המועד

21.10.16

יום א’
 כ”א בתשרי 

ערב שמחת תורה
23.10.16

 8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00מרפאת מרום שיר
16:00-19:008:00-12:008:00-12:00

סגורסגור8:00-8:308:00-8:308:00-8:30סגורמעבדה

 8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00אחיות
16:00-19:008:00-12:008:00-12:00

 8:00-12:008:00-12:008:00-12:00מרפאת ירושלים 17
16:00-19:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00

סגורסגור7:00-8:307:00-8:307:00-8:30סגורמעבדה

8:00-12:008:00-12:008:00-12:00אחיות
16:00-19:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00

8:00-12:008:00-12:008:00-12:00בית מרקחת
16:00-19:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00

 8:00-12:008:00-12:00מרפאת אבני נזר
16:00-19:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00

סגורסגור7:30-8:307:30-8:307:30-8:30סגורמעבדה

8:00-12:008:00-12:00אחיות
16:00-19:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00

8:00-12:008:00-12:00בית מרקחת
16:00-19:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00מרפאת קרית הרצוג

סגורסגור8:00-8:308:00-8:308:00-8:30סגורמעבדה

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00אחיות

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00מרפאת ויזניץ

סגורסגורסגורסגורסגורסגורמעבדה

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00אחיות

 שעות פעילות מוקד שבת וחג – טרם, רח' ז'בוטינסקי 160 ב"ב
פתוח כל השבוע כולל שבת וחג 24/7, בשבת ובחג הביקור ללא תשלום 

שעות פעילות מרכז בריאות האישה, במרפאת מרום שיר, רח׳ לנדא 4 
חול המועד: 18:00-23:00 מוצ״ש/חג: שעה אחרי צאת שבת/חג עד 23:00

מרפאות מאוחדת בבני ברק לשירותכם: מרפאת מרום שיר רח' לנדא 4, טל: 03-6159600 
מרפאת ירושלים רח' ירושלים 17 טל: 03-6152626 | מרפאת אבני נזר רח' אבני נזר 7 טל: 03-6156400 

מרפאת ויזניץ רח' דמשק אליעזר 17 טל: 03-5741510 | מרפאת קרית הרצוג רח' נורוק 18 טל: 03-6180688



פתוחים גם בכל ימי חול המועד סוכות!

50 מ”ר
נמשך יריד אוכל מוכן לשבת בימי שישי 

מבית “לחם בשר” 

סוכה מהודרת
חלק מהדרין

בהשגחת הרה”ג
שלמה קורח שליט”א

רב העיר ואב”ד בני ברק

לחם בשר
סניף ב.ס.ר 3

0533-800-708 



 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אלעד  מודיעין עילית  טבריה  צפת  בארות יצחק
מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

עם מחירי  חסד,
חוגגים כל השנה !

בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.

רשת 
מאחלת חג שמח

לקהל לקוחותיה ולכל בית ישראל!







בני ברק10     י"א בתשרי תשע"ז 13/10/16 " באר תש"ע 1210/3/10 בני ברק בני ברק12

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
קארן כהן,  בת שבע אילוז.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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: עוזי ברק 

הרה"ח רבי צבי זאב פרידמן ז"ל, מחשובי 
חסידי בעלזא, שזכה לשמש בקודש עוד אצל 
על  הוציא  ואף  מבעלזא  מהר"א  האדמו"ר 
ביום  נפטר  זיכרונות  ספר  העילאית  דמותו 

ראשון בלילה.
פרידמן ז"ל היה ידוע כאדם תלמיד חכם, 
לפרנסתו  כאשר  אוריין  ובעל  שמיים  ירא 
הידועה  החנות  את  רעייתו  עם  יחד  ניהל 
"קפה פרידמן" ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, 
ובכל  קבע  ותורתו  עראי  מלאכתו  את  עשה 
עת מצוא היה ניתן לראותו רוכן על תלמודו 
ונתן  ונשא  ומוסר  חסידות  בספרי  עוסק  או 

באמונה.
הרב  בניו  את  אחריו  הותיר  פרידמן  הרב 
ברק  בני  עיריית  מועצת  חבר  משה  ישראל 
מסיעת יהדות התורה ומראשי ארגון תודעה 
וכן בניו אישי החינוך הרב יוסף והרב מרדכי.

בצוואתו ציין שלא יספידהו ושיכתבו עליו 

על  נמנה  "היה  הלשון  בזה  האבל  במודעת 

חסידות בעלז, וזכה להיות משב"ק אצל מרן 

והלוואי  זצלל"ה  מבעלזא  מהר"א  הגה"ק 

ותעמוד לו זאת לזכות".

מביתו  הבוקר  בשעות  יצאה  הלווייתו 

ברחוב בן זכאי 29 ועברה דרך בית המדרש 

המנוחות  להר  בדרכה  בעלזא  של  הגדול 

בחלקה בסמוך למורו ורבו שזכה לשמשו.

תנופת בניה במוסדות חינוך
חברי מועצת העיר אישרו 53 מליון שקלים בהתאם להצעת הרב חנוך זייברט ראש העיר, במסגרת תקציבים בלתי 

רגילים, לפיתוח, לבינוי ולשדרוג בתחומים רבים ומגוונים באזורים שונים של העיר

מאת: עוזי ברק

למעלה מ-53 מליון שקלים חדשים אושרו 
ע"י מועצת עיריית בני ברק, בשתי ישיבותיה 
חנוך  הרב  להצעת  בהתאם  האחרונות, 
זייברט, ראש העיר, במסגרת תקציבים בלתי 
ולשדרוג בתחומים  לבינוי  רגילים, לפיתוח, 

רבים ומגוונים באזורים שונים של העיר.
של  ושיפוצים  בינוי  בתנופת  המדובר 
מבני חינוך ותשתיות ברחובות שונים, וזאת 
שכבר  עבודות  של  ארוכה  לשורה  בהמשך 
בוצעו בשנה האחרונה, כבינוי אגף חדש בן 
נוה- בית-יעקב  בית ספר  כיתות ללימוד   24
אהרונוביץ,  שברחוב  אליצור  במתחם  מאיר 
ובכך  שקלים,  מליון   20 של  כספית  בעלות 
שנכנסו  רבות  לתלמידות  כיתות  להוסיף 
בשנים האחרונות למערכת החינוך העירונית. 
מבנה חדש בן כיתות רבות הוקם גם במסגרת 
חינוך"  "דרכי  מיוחד  לחינוך  הספר  בית 
וקטן  ישן  מבנה  במקום  אנילביץ,  ברחוב 

שקלים.   מליון  ב-13  הסתכמה  זו  בניה  וגם 
 12,344,000 בסך  בינוי,  עבודות  גם  אושרו 
כמו"כ  ישראל".  "מסורת  בבי"ס  שקלים  
נבנו עשרות כיתות גן באזורים שונים ובהם 
שיפוצים  עבודות  ובוצעו  צייטלין  ברחוב 
חינוך  במסגרות  קיימים  במבנים  ושדרוג 

שונות.
תשתיות  פיתוח  בתחומי  לכך,  בנוסף 
נסללו כבישים חדשים, במקומם של כבישים 
הושע,  ברחובות  ובהם  ובעייתיים,  ישנים 
רוזובסקי,  הרב  השלושה,  מהרש"ל,  רש"י, 
סמטאות  גוטמכר,  הרב  ריינס,  סוקולוב, 
הנביאה,  דבורה  ורחוב  וברוריה  אונקלוס 
כבישים,  לסלילת  בנוסף  אלו,  כשברחובות 
הוחלפה  חדשות,  מדרכות  הוקמו  גם 
ניקוז  יותר, בוצעו עבודות  ליעילה  התאורה 
עבודות  מתבצעות  אלו  בימים  ותעלות. 
סלילה ושדרוג ברחובות רבים נוספים ובהם 
רחוב הרב צירלזון בשיכון ה', בעלות כספית 
גינות  שופצו  וכמו"כ  שקלים,  מליון   3 של 

חדשים  משחקים  מתקני  בהן  ונוספו  רבות 
רח' אביעד,  צפון,  גהה  הזית, פארק  כגבעת 
עבודת  מתבצעת  זו  ובתקופה  בארי,  רח' 
מעונות  ציבורית  גינה  של  רחבת-היקף 

ויז'ניץ וגינות נוספות.
שאושרו  החדשים  התקציבים  במסגרת 
בימים  אלו, יוסדר צומת הרחובות ברטנורא-
כולל  זכרון-מאיר,  בשכונת  חזון-אי"ש 
ושיפור  הבטיחות  לשיפור  שיביא  רמזור, 
מצב התנועה במקום, וזאת בהמשך להתקנת 
הרחובות  בצומת  החדש  הרמזור  מערכת 
נחמיה-חזון-אי"ש, שבחודשים מאז הוקמה 
גם  ובס"ד  השתפר  בצומת  הכללי  המצב 

נרשמה ירידה במספר תאונות בו.
א'  שלב  הסתיים  מקוואות  בינוי  בתחומי 
בקריית-הרצוג,  המקווה  ובשדרוג  בשיפוץ 
אלו  ובימים  שקלים,  מליון   4,3 של  בסכום 
של  כספית  בעלות  ב'  שלב  בעבודות  הוחל 
מתבצעות  בינוי  עבודות  שקלים.  מליון   1,5
חפץ- שברחוב  במקווה  חדש  אגף  להקמת 

 4,5 של  בסכום  זכרון-מאיר,  שכונת  חיים, 
בפרוייקט  יוחל  ובקרוב  שקלים,  מליון 
החדש  הדיור  במתחם  מרכזי  מקווה  לבינוי 

שברח' סוקולוב.
משמעותי  פיתוח  ירשם  החינוך  במערכת 
חדשים  גני-ילדים  יוקמו  היתר  ובין  ביותר, 
ברחוב הרב מצליח, ברח' אנילביץ, ישופצו 
באר- בהם  רבים,  תלמודי-תורה  של  מבנים 

יהושע, זכרון-מאיר, אור זורח, אור דוד, פני 
זיתים, שערי ציון, צאנז, נטע  מנחם, שתילי 
תורת  יעקב,  תורת  התורה,  מעוז  שעשועים, 
תבוצענה  וכמו"כ  ויז'ניץ,  תיכון  ישעיהו, 
חינוך,  במוסדות  קרינה  למיגון  עבודות 
ב-13  שמיעה  ללקויי  כיתות  של  הנגשה 
מוסדות חינוך, התקנת גלאי רעידת  אדמה, 
גדולות  עבודות  תתבצענה  גם  ולראשונה, 
הכלכלה,  משרד  בסיוע  יום,  מעונות  לבינוי 
השעות,  ושלוש  מצליח  הרב  ברחובות 

בסכום של כתשעה מליון שקלים.

חלק ממבנה בי"ס 'נוה מאיר'

העירייה נגד משרד התחבורה
אברהם טננבוים: "הצעות לפיתרונות צריכות, בראש 
ובראשונה, להתנהל במו"מ מקצועי בין נציגי משרד 
התחבורה לאנשי העירייה, וכמובן גם לעדכן קודם 

לביצוע, את תושבי אותה עיר"
מאת: עוזי ברק 

עם כל הכבוד והערכה למשרד התחבורה 
הציבורית,  התחבורה  בתחומי  פעילותו  על 
הרי שפרסומי המשרד על אי אימוץ שיטת 
מוקד היציאה בבני-ברק במוצאי יום-כיפור 
שכן  מבוססים,  אינם  לירושלים,  בניגוד 
הציע  לא  איש  בתקשורת,  הפרסום  מלבד 
עם  לדון  בא  לא  ואיש  בני-ברק  לעיריית 
טננבוים,  אברהם  הגיב  כך  בנושא  נציגיה  
לעיתונות  להודעה  ודוברה  העירייה  מזכיר 

שפורסמה מטעם משרד התחבורה בנושא.
נכתב,  בעיתונות  שפרסמה  בידיעה 
יום-כיפור  במוצאי  כי  המשרד,  מטעם 
בני  אם  בבני-ברק,  תנועה  שיבושי  צפויים 
ברק לא תאמץ שיטה דומה, כפי שהונהגה 
בירושלים, של ביטול תחנות בתוככי העיר 

והעברתן למוקדי יציאה.
כפי שהובהר, בנוסף לכך, שאיש במשרד 
עירית  ראש  ללשכת  לא  פנה  לא  התחבורה 
של   ופיתוח  תשתיות  לאגף  ולא  בני-ברק 
העירייה לבדיקת אפשרות כזו, הרי שבנוסף 
לכך, ידוע שתושבים רבים בירושלים זעמו 
על ביטול התחנות, והצורך להמוני תושבים 
ילדיהם  עם  אחת  ולא  שעות,  להיטלטל 
אולי,  זהו,  וכך  המוצא,  לנקודת  הקטנים, 
ספק  אין  אך  התחבורה,  לחברות  פיתרון 
רגיל  בלתי  קושי  נגרם  רבים  לתושבים  כי 

כתוצאה מכך.
הצעות  הדובר,  הוסיף  כך,  משום 
ובראשונה,  בראש  צריכות,  לפיתרונות 
משרד  נציגי  בין  מקצועי  במו"מ  להתנהל 
גם  וכמובן,  העירייה,  לאנשי  התחבורה 
לעדכן קודם לביצוע, את תושבי אותה עיר.

בעל 'קפה פרידמן' ומשב"ק הרבי
הרה"ח רבי צבי זאב פרידמן ז"ל, בעל חנות 'קפה 
פרידמן' ומשב"ק האדמו"ר מהר"א מבעלזא נפטר 

בגיל 85

מודעת האבל

מתקני משחקים  רח' דבורה הנביאה נסלל מחדש 



גם בסוכות
הארוחה טעימה יותר

עם 
חג שמח!



בני ברק    י"א בתשרי תשע"ז 13/10/16 1212

הדגים הושמדו
במהלך ביקורת של הווטרינר המחוזי במפעל "הודו 

בני ברק בע"מ", נמצאו מוצרי דגים ללא סימון כנדרש 
וכן דגים בעלי שינויים במראה ובצבע שלהם, בהוראת 

הווטרינר הושמדו עשרות ק"ג דגים
מאת: יאיר קורן

השמדת  על  היום  הודיע  הבריאות  משרד 
מוצרי דגים במפעל ובחנות המפעל "הודו בני 

ברק בע"מ", רחוב הושע בני ברק.
בשבוע שעבר ערב חג ראש השנה, נערכה 
לשכת  של  המחוזי  הווטרינר  ידי  על  ביקורת 
הבריאות המחוזית תל - אביב במפעל ובחנות 
הושע  רחוב  בע"מ",  ברק  בני  "הודו  המפעל 

21 בני ברק.
ללא  דגים  מוצרי  נמצאו  הביקורת  במהלך 
דגים  מוצרי  נמצאו  כן,  כמו  כנדרש.  סימון 
מראה,  )שינוי  אורגנולפטיים  שינויים  בעלי 

וצבע(.
ושיווקם  אחסונם  הדגים,  מוצרי  מכירת 

להזיק  עלול  הנדרשים בחקיקה  ללא התנאים 
לבריאות הציבור.

אביב  תל  של  המחוזי  הווטרינר  בהוראת 
הושמדו עשרות ק"ג של דגים.

ממשרד הבריאות נמסר: "אנו נמשיך לנקוט 
צעדי אכיפה כנגד עסקי מזון".

עו"ד לנגנטל ז"ל
עו"ד בן ציון לנגנטל אביהם של הרב שמואל טל, ח"כ 

לשעבר נחום לנגנטל וישי לנגנטל, ושל רעייתו של 
ח"כ יהודה גליק

מאת: עוזי ברק

בן  במהלך ראש השנה הלך לעולמו עו"ד 
ציון לנגנטל מוותיקי המפד"ל ומזקני תושבי 

העיר בני ברק במשך שנים רבות.
לנגנטל הוא אביהם של ראש ישיבת "תורת 
נחום  החיים" הרב שמואל טל, ח"כ לשעבר 
חבר  של  רעייתו  ושל  לנגנטל,  וישי  לנגנטל 

הכנסת יהודה גליק מהליכוד.
ז"ל  לנגנטל  ציון  בן  עו"ד  של  הלווייתו 
יצאה במוצאי החג מביתו ברחוב גוטמאכר 3 

בבני ברק לבית העלמין בעיר.
סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן, לשעבר 
מנכ"ל בתי הדין הרבניים, ספד לעו"ד לנגנטל. 
לנגנטל  ציון  בן  ר'  את  להכיר מקרוב  "זכיתי 
הועדה  חבר  היה  רבות  שנים  שבמשך  ז"ל 
השופט  הטוב  חברו  עם  יחד  דיינים  למינוי 
משה דרורי", סיפר בן דהן. לדבריו, "בן ציון 
טובת  אשר  ראויים  דיינים  למנות  דאג  ז"ל, 
המתדיינים לנגד עיניהם. הוא ראה בתפקידו 
שליחות ולכן התרכז גם בשיפור תנאי עבודת 

הדיינים. חבל על דאבדין ולא משתכחין".

ברכה לשנה טובה
ראשי זק"א ת"א התברכו אצל רבה של ב"ב הגרמי"ל 
לנדא שעודד את פעילותם וביקש להעביר את ברכתו 

לכלל המתנדבים
מאת: עוזי ברק 

 20 מלאת  ולרגל  החדשה  השנה  לקראת 
ארגון  מטעם  משלחת  ביקרה  פעילות  שנות 
זק"א תל אביב אצל רבה של בני ברק הגרמי"ל 

לנדא והתברכה על פעילותה.
בראשות  הייתה  זק"א  מתנדבי  משלחת 
אביב  תל  זק"א  רב  רוז'ה  יעקב  הרב  הגאון 
לישראל,  הראשית  הרבנות  מועצת  וחבר 
ומנכ"ל הארגון הרב צבי חסיד ונציגי מתנדבי 

הארגון.
זק"א תל אביב סקרו בפני הגרמי"ל  ראשי 
לנדא את פעילות הארגון והשמירה על צביונו 
הקשות  במשימות  העוסקת  קדישא  כחברה 
הרב  המת.  כבוד  על  השמירה  בתחום  ביותר 
בהם  מקרים  ב"ב  של  רבה  בפני  הציג  רוז'ה 
שמם  את  מימשו  אביב  תל  זק"א  מתנדבי 
יחד עם המכון  נפטרים  וסייעו בפועל בזיהוי 
הסתבכויות  מנעו  ובכך  משפטית  לרפואה 

הלכתיות קשות.
הארגון  התבדלות  את  שיבח  לנדא  הרב 

ועמידתו על עקרונות שנקבעו על ידי מייסדיו 
המתקבלים  ומיון  קשוח  תקנון  בשמירת 
לשורותיו כשהקשר עם הרשויות הוא אך ורק 
אמצעי למילוי המשימה הקדושה של עשיית 

חסד של אמת.
הרב לנדא ביקש באמצעות חברי המשלחת 
הארגון  מתנדבי  לכלל  ברכתו  את  להעביר 
עשייה  לבטח  כי  וציין  טובה  שנה  ואיחולי 
כסניגור  ישראל  ולעם  להם  תעמוד  זו  גדולה 

ליום הדין.

צילום:  יוסי רוזנבוים

בס"ד, תשרי תשע"ז

מיום שלישי, ט"ז בתשרי תשע"ז )18.10.16(
ועד יום ראשון, כ"א בתשרי תשע"ז )23.10.16(

 בברכת חג שמח
הנהלת הבנק

סניפי בני ברק: מרכז עסקים ב"ב )טרפון - 430(, חזון איש )468(, 
כהנמן )570( ובני ברק, רח' ירושלים )583(

שירותי הבנקאות האחרים יהיו זמינים בסניפים
 וב- 8860*

לשירותי משכנתאות נשמח לראותכם לאחר החג

במהלך חוה"מ, שירותי משכנתאות 
בסניפי בני ברק יהיו סגורים

הודעה לציבור הלקוחות



בִשיֹלה הקדומההרפתקה ומסתורין לכל המשפחה
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 חול המועד
 סוכות
בשעות: 9:00-17:00ט״ז-י״ח בתשרי 18-20/10ימים שלישי - חמישי
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Ancient Shiloh
Land of Biblical Heroeswww.telshilo.org.il

לפרטים ולהרשמה: 02-5789111/22

למה אסי חושד בטוביה? איך עושים קסמים? איך ייצרו פעם כדים, והכינו יין?
 
איך זכוכיות שקופות הופכות לאטומות?
הפעלות לילדים  |  משקפי תלת מימד  | סדנאות למלאכות קדומות

 
 סיורים  |  מגדל הרואה  |  רינג׳רים  |  אופניים  |  מעיינות



בני ברק  י"א תשרי תשע"ז 121413/10/16

מאת: עוזי ברק

ההצלה  מארגוני  מתנדבים  מאות 
ערכו  העיר  תושבי  עם  יחד  והחסד 
חיפושים קדחתניים במהלך השבת, 
מביתו  שנעלם   32 בן  אברך  אחר 

מזמן כניסת השבת. 
כל  לאורך  נערכו  החיפושים 
שעות הלילה ולמחרת בבוקר סמוך 
לשעה 11:00 בבוקר הוא נמצא ע"י 
יחיאל  ר'  הצלה'  'איחוד  מתנדב 
מילר בבית הכנסת של בית החולים 

'מעיני הישועה'.
מדובר באברך כולל רציני מאוד, 
שיצא  ילדים  ל-6  אב  ושקדן,  למדן 
מביתו בכניסת שבת ולא שב לביתו 
לאחר  מרובה,  דאגה  עורר  והדבר 
מכרים  שיתפו  המשפחה  שבני 
 2:00 לשעה  בסמוך  רק  נוספים, 
הצלה'  'איחוד  לארגוני  פנו  בלילה 
בחיפושים  שפתחו  ו'השומרים' 
כל  במהלך  שנמשכו  בעיר  נרחבים 

הלילה.
לגן  בסמוך  עקיבא  רבי  ברחוב 
חפ"ק  הוקם  לביתו  בסמוך  ורשא 
חילקו  שם  מיוחד,  פיקוד(  )חדר 

צוותי  ושלחו  לגזרות  העיר  את 
מאות  העיר.  רחבי  לכל  חיפוש 
בהם  בחיפושים,  השתתפו  אנשים 
מתנדבי איחוד הצלה, זק"א, הצלה, 
השומרים ועוד מאות מתושבי העיר.

לחייו  הכבד  החשש  בעקבות 
נציגי  של  ובהתייעצות  האברך  של 
הרב  עם  בחפ"ק  שפעלו  הארגונים 
מערב  רב  שטרן  אליעזר  שמואל 
פעולות,  מספר  לעשות  הותר  ב"ב, 
מידע  עם  דפים  מאות  שיכפול  כמו 
על הנעדר וחיפושים ע"י גוי שהסיע 

מתנדבים ועוד.
התקבלה  המידע  הפצת  בעקבות 
בחפ"ק ידיעה כי הוא נראה באמצע 
הכנסת  בבית  נמצא  כשהוא  הלילה 
הישועה'.  'מעיני  החולים  בית  של 
מתנדבים  עם  ניגש  מילר  יחיאל  ר' 
את  ומצא  הכנסת  בית  אל  נוספים 
הספסלים,  אחד  על  יושב  האברך 
בחדר  לבדיקות  הועבר  האברך 
חוקרי  ע"י  תוחקר  והוא  המיון 

המשטרה בדבר סיבת היעדרותו.

תאונת דרכים קטלנית
הבה"ח אביעד 
אלמלם ז"ל 
מישיבת 'כתר 
תורה' בב"ב 
והבחורה 

אלישבע חדד 
ע"ה תושבת 
העיר נהרגו 

בתאונת דרכים 
קטלנית בכביש 1 

ארגוני ההצלה יצאו לחיפושים בעיצומה 
של השבת אחר אברך שנעלם לבקשת בני 

משפחתו, לבסוף, אותר הנעדר בביה"ח 'מעיני 
הישועה' בבוקר

אברך נעדר בשבת

מאת: עוזי ברק 

סמוך   1 בכביש  התרחשה  קטלנית  דרכים  תאונת 
העשרים  בשנות  ובחורה  ובחור  הגיא  שער  למחלף 
בדרגות  נפצעו  נוספים  פצועים  וארבעה  נהרגו  לחייהם 

שונות.
התאונה התרחשה ביום ראשון בלילה בסמוך לשעה 
נוסעים  ומספר  הדרך,  בצד  שנתקע  רכב  כאשר   ,00:45
ירדו ממנו נפגעו מרכב חולף. צוותי איחוד הצלה ומד"א 
ומותו  לנפגעים,  רפואי  טיפול  העניקו  למקום  שהגיעו 

של הבה"ח אביעד אלמלם ז"ל נקבע בזירה. 
בת משפחתו של אלמלם, שהיתה גם ברכב, הבחורה 
אלישבע חדד ע"ה נפצעה בתאונה באורח אנוש ופונתה 
סובלת  כשהיא  השומר',  'תל  החולים  לבית  מהמקום 
במצב  כשהיא  מערכתית,  רב  ופגיעה  ראש  מפגיעת 
טראומה  לחדר  הוכנסה  היא  שם  ומונשמת,  מורדמת 

ולאחר כמה שעות נפטרה.
בתאונה נפצעו גם גבר כבן 30 במצב בינוני עם פגיעת 
קשה  פגיעה  עם  בינוני  במצב   20 כבת  צעירה  ראש, 

בגפיים. צעירה כבת 21 נפצעה קל עד בינוני עם חבלת 
לבית  שפונו  קל  במצב  העשרים  בשנות  וצעיר  ראש 

החולים הדסה עין כרם.
לייזר היימן סמנכ"ל איחוד הצלה סיפר: "כשהגעתי 
מעורבות  עם  תאונה  של  קשה  בזירה  נתקלתי  למקום 
על  שהיו  הצלה  איחוד  מתנדבי  רכב.  כלי  מספר 
החייאה  פעולות  ביצעו  לזירה  ראשונים  והגיעו  הציר 
מתקדמות על אחד הנפגעים, שלמרבה הצער נקבע מותו 
בזירה. כמו כן טופלו בזירה ע"י מתנדבים נוספים מספר 
נפגעים נוספים בינוני קשה וקל, מתוכם נהג שהיה לכוד 

ברכבו".
הבחור אביעד ז"ל תושב אשדוד, למד בב"ב בישיבת 
שליט"א,  פחימה  דוד  הרב  הגאון  אצל  תורה'  'כתר 
העלמין  מבית  בצהריים  שני  ביום  יצאה  הלווייתו 

באשדוד שם נטמן. 
התגוררה  ע"ה,  חדד  אלישבע  היא,  הנוספת  ההרוגה 
ברחוב חידושי הרים בב"ב, הלווייתה יצאה מביתה אל 

בית העלמין 'ירקון' בהשתתפות בני המשפחה.

זירת התאונה

שמחת 
בית השואבה 

המרכזית
תתקיים בע"ה ביום חמישי 

י"ח בתשרי, חוה"מ סוכות (20.10.16) 
בשעה 8.00 בערב.

בבית הכנסת צעירי בני בנימין 
רח׳ החיזיון 3 קרית-שלום, תל-אביב.

מקהלת הילדים ״פרחי ירושלים״ 
במחרוזת שירי חג ומורשת יהודית

הכניסה 
חופשית 

בהשתתפות:
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״תפארת רפאל״
מיסודו של מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זיע"א 

בני ברק   ד' בתשרי תשע"ז 6/10/16 1216

מאת: יעקב פלדמן

יש לכם שאלות בנושאי רפואה והלכה ליום 
הכיפורים? כמידי שנה, ממשיכה מכבי שירותי 
ומפעילה את  רבות  בריאות  מסורת של שנים 
הקו הפתוח לשאלות הלכתיות בנושא צום יום 
הכיפורים,  יום  צום  כידוע לקראת  הכיפורים.  
לרפואה  הקשורות  רבות  שאלות  מתעוררות 
והלכה. "מכבי שירותי בריאות", אשר פועלת 
לקהילה,  השירותים  את  ולהתאים  להנגיש 
רפואה  צוותי  בשילוב  החשיבות  את  זיהתה 
משותף  מקצועי  מענה  לתת  בכדי  והלכה, 
רבות  ומזה שנים  תוך התייעצות לכל הפונים, 

מפעילה את הקו המיוחד.
יופעל  המרכזי  הפתוח  הקו  שנה,  כמידי 
בהשתתפות  רשב"י,  הרפואי  במרכז  באשדוד 
רבנים, מורי צדק ורופאים מומחים וידועי שם 
במגוון תחומים: הגאון רבי שמואל דוד הכהן 
גרוס שליט"א רב דחסידי גור ורב אב"ד בד"ץ 
רבני הקריות אשדוד, הגאון רבי משה שלזינגר 
רבי  הגאון  חיים",  “פרי  ארגון  יו"ר  שליט"א 
משה פנחס זנדר שליט"א רב מרכז ת"א ודומ"ץ 
בבד"ץ של מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל, הרה"ג דוד 
משפט  לממונות  הרבני  הדין  בית  חבר  מלכה 
שלום ורו"כ משכיל לדוד, הרה"ג שמואל יוסף 
שטיצברג שליט"א רב ומו''ץ בבית שמש ובעל 
לייב  יהודה  רבי  הגאון  ברכה,  שערי  מח''ס 
שבדרון שליט''א רב קהילת מרומי שדה ומו"ץ 
קרית ספר מודיעין עילית, הרה"ג חנוך וקשטוק 
שליט"א מרבני הקהילה בערד, הרה"ג יחזקאל 
הוראה,  שערי  בבד"ץ  דומ"ץ  שליט"א  סלמון 
הרה"ג  באשדוד,  ומו"ץ  ירושלים  ביה"ד  חבר 
בית  ומו"ץ  רב  שליט"א  חשין  זאב  אהרון 
הוראה הליכות יוחנן, טאלנא, אשדוד, הרה"ג 
ודומ"ץ  אבנר  חזון  קהילת  רב  חימוב  אלעזר 
יועץ  בבד"ץ הישר והטוב והרב שמעון ברונר 

בכיר ארגון בוני עולם.
מומחים  רופאים  בהשתתפות  יתקיים  הקו 
של מכבי: דר' יצחק לויסמן – רופא משפחה, 
דר זאק דהן – רופא משפחה, דר חנני מיכאל 
ביבי  פרופ'  נשים,   – גוהר  יוסף  דר  ילדים,   –
חיים – ילדים, ד"ר אנדריי איצקוביץ – מומחה 
רופאת   – פצ'וני  טטיאנה  ד"ר   ,ADHD

משפחה, ורוקח קליני – יבגני יוזפולסקי.
יעמוד   03-5141010 מכבי  של  הפתוח  הקו 
לשירות הציבור ביום ראשון ז' תשרי 09.10.16 
לשלוח  ניתן   .18:30  -  17:30 השעות  בין 

שאלות גם לפקס: 073-2132476.

 קוים מתוגברים לקליטת השיחות

הפתוח  הקו  של  הגדולה  ההצלחה  לאור 
האחרונות  בשנים  שנרשם  הגדול  והביקוש 

בערים  פתוחים  קוים  להפעיל  במכבי  נערכים 
נוספות: בירושלים במרכז הרפואי פנינת חמד 
גנים  ובהדר  באלעד,  שמש,  בבית  ברוממה, 

בפתח תקוה.
מוגברים  בקווים  מראש  נערכים  במכבי 
לקליטת מאות שיחות שיקבלו מענה בסבלנות 
הואילו  רבנים חשובים אשר  ע"י  ובמקצועיות 
בטובם לסייע לציבור ולהעניק לפונים מן הידע 

הרב שלהם.
יגאל  מר  במכבי  ושיווק  שירות  אגף  ראש 
על  שמחים  אנו  שנה  "כמדי  כי  מציין  וידאל 
מדובר  הצום.  לקראת  טלפוני  מענה  הפעלת 
הלכה  מידע  מעניקה  אשר  חשובה,  בפעילות 
רפואה  בנושאי  הקופות  כל  לחברי  למעשה 
מותאם  שירות  עוד  הינו  זה  שירות  והלכה. 
יזמה  בריאות  שירותי  שמכבי  החרדי  למגזר 
מדובר  גדולה.  בהצלחה  שנים  עשרות  לפני 
זוכים  אשר  קו  בכל  ושאלות  פניות  באלפי 
עוד  והרופאים".  הרבנים  ע"י  מקצועי  למענה 
מציין מר וידאל, כי "מכבי תמיד יוזמת ומובילה 
בתחומים רבים במגזר החרדי כמו הקו הפתוח, 
ואילו  ועוד,  הקהילה,  קשרי  מתאמי  מערך 
הקופות האחרות מחקות את השירותים שאנו 
את  מוכיח  לקהילה  מכבי  של  הקשר  יוזמים. 
עצמו מידי שנה. מכבי הצליחה להביא שירות 
אנו  והלכה.  מקצועית  רפואה  המאגד  ייחודי 
במכבי, מאחלים לכל בית ישראל גמר חתימה 

טובה". 
משה  הרב  החרדי  למגזר  השיווק  מנהל 
שלזינגר מציין כי "מכבי הינה הקופה הראשונה 
לחבריה  שלם  מענה  לתת  הצורך  את  שהבינה 
מהשטח  למידה  ומתוך  ומצוות,  תורה  שומרי 
רפואי/ מענה  שייתן  שירות  להפעיל  הוחלט 

ואשר  לכך  הזקוקים  החברים  לרבבות  הלכתי 
שנותנים  בצוותא  ורופאים  רבנים  ע''י  מאויש 
כל  לאורך  יוזמת  מכבי  לפונים.  במידי  מענה 
לתת  שמטרתם  בריאותיים  פרויקטים  השנה 
מענה לחבריה במגזר לטווח ארוך מתוך תפיסה 
וחשיבה להעמיק את הקשר עם החברים ולתת 
לאורך  והבריאותיים  הנכונים  הכלים  את  להם 

כל השנה". 
הרב משה גרינבוים מיוזמי הקו הפתוח מציין 
"כי מכבי דואגת לכל תושבי ישראל ומסייעת 
אנו  הצום  לקראת  בריאותם.  על  לשמור  להם 
וידע  ורופאים יחד לתת שירות  מכנסים רבנים 
הלכתי ורפואי. אנו באשדוד שמחים לארח את 
הפעילות החשובה במרכז רפואי רשבי, ולהיות 
כמותה  מאין  חשובה  ארצית  מתרומה  חלק 
לטובת  להלכה  הרפואה  תחום  את  המחברת 

ציבור השואלים".

'הקו הפתוח' לשאלות 
בענייני הצום

כמידי שנה תפעיל 'מכבי שירותי בריאות' את ה'קו הפתוח' 
- רפואה והלכה לשאלות בנושאי צום יום הכיפורים ● הקו 
הפתוח המרכזי יופעל באשדוד, אך בשל הביקוש ההולך 

וגובר לשירות ייחודי זה, נערכים במכבי להפעיל קוים נוספים 
גם בירושלים, בית שמש, אלעד, ופתח תקוה ● מאות רבנים 
ומורי צדק השתתפו בכנס מיוחד של מכבי לקראת הצום בעיר

הרבנים משיבים בקו הפתוח, בשנה שעברה

 
עשרות אלפי לולבים,

 אתרוגים-אוצר בית דין,
הדסים וערבות, 

כל הכשרויות כל ההידורים 
סוכות, סכך, קישוטים 

בדים לסוכה, שולחנות, כסאות, תאורה 
ועוד ...ועוד ...

 
עשרות אלפי לולבים,

 אתרוגים-אוצר בית דין,
הדסים וערבות, 

כל הכשרויות כל ההידורים 
סוכות, סכך, קישוטים 

בדים לסוכה, שולחנות, כסאות, תאורה 
ועוד ...ועוד ...

לפרטים נוספים 058-7663012 לפרטים נוספים 058-7663012 

בתי הוראה פתוחים לקהל הרחב
לאורך כל היום 

החל ממוצאי יום הכיפורים
ועד ערב חג הסוכות

בתוך השוקמבחר חנויות להשכרהחדש!!!

שי נאה

לכל באי השוק

עד גמר המלאי !

השכרת הדוכנים

בעיצומה! 

זה כבר עניין של מסורתזה כבר עניין של מסורת

בני ברק  כ"ה באלול תשע"ו 28/9/16 1218

מאת: יאיר קורן 

במוצ"ש  שהתקיים  רושם  רב  במעמד 
תחת הכותרת "מעמד האלף לך שלמה", 
למעלה מאלף אברכים גדשו את ביהכ"נ 
המרכזי שיכון ה' בני ברק בראשות הרב 

מרדכי בונים זילברברג רב בית הכנסת.
הרשת  ע"י  אורגן  האלף  המעמד 
החיים  האור  תורת  להפצת  העולמית 
סניפים  מ-30  למעלה  המונה  הקדוש. 
יום שישי בכל רחבי הארץ,  כוללים  של 
מצפון עד דרום, העוסקים והוגים בתורת 

האור החיים הקדוש זצוקללה"ה.
בחברותות  כשעתיים  נמשך  הלימוד 
"אור  בספר  גמורה.  דיבור  ובתענית 
תבא.  כי  בפרשת  התורה  על  החיים" 
לתאר  "קשה  העיד:  האברכים  אחד 
בלימוד  שחשתי  העצומה  ההרגשה  את 
תורתו של האור החיים הקדוש. כל אחד 
שהיה ועבר באקראי מחוץ לבית הכנסת 
האווירה המחממת  אל  מגנט  כמו  נמשך 
העוצמה  את  ולטעום  לחוש  כדי  רק  הזו 
כי  אמרו  המעמד  מארגני  הזו",  האדירה 
הלומדים  לאברכים  מלגות  חולקו  בערב 

בצדה  שכרה  מתן  ש"ח,  אלף  מאה  ע"ס 
ללומדים.

הגר"מ  דברים  נשא  הלימוד  בסיום 
דברי  את  וציטט  שליט"א  זילברברג 
הפסוק  על  בפרשתן  החיים  האור  רבנו 
בני  היו  שאם  הטוב"  בכל  "ושמחת 
היו  ומתיקותה  התורה  ערך  יודעים  אדם 
וכן  וכו'.  אחריה  ומתלהטין  משתגעים 
בירך את התורמים שיזכו עוד ועוד לזכות 

את הרבים ובכל הברכות שבתורה.
ניסן  בן  ברק  הרב  דיבר  לאחריו  מיד 
שהודה  הארגון,  ומנהל  יוזם  שליט"א, 
להתעסק  אותו  שזיכה  עולם  לבורא 
החיים  האור  תורת  והפצת  בלימוד 
הקדושים  מהספרים  וציטט  הקדוש. 
שההתעסקות בתורת האור החיים הקדוש 

מקרב את הגאולה.

מאת: עוזי ברק

משותפת  רגלי,  שיטור  יחידת 
ולמשטרת  בני-ברק  לעיריית 
אלו,  בימים  יוצאת  דן,  מרחב 
ברחובות  כפיילוט  לפעילות 
בשמירה  לטיפול  בעיר,  מרכזיים 
פיקוח  ועל  הציבורי  הסדר  על 
כך  בכבישים,  תנועה  והסדרת 
לחגים  הערכות  בפגישת  נמסר 
של הרב חנוך זייברט, ראש העיר 
ונצ"מ שי אזולאי, מפקד משטרת 

מרחב דן.
השיטור  יחידת  שנמסר,  כפי 
יפעלו  סיור  שבכל  המשותפת, 
מתחילה,  עירוני,  ופקח  שוטר  בו 
בפעילות  ראשון,  בשלב 
ברחובות רבי עקיבא, הרב כהנמן 
האבטחה  להגברת  ואהרונוביץ, 
מרכזיים,  ברחובות  והסדר 
ולהתמודדות עם אי שמירת חוקי 
התנועה של נהגי כלי-רכב, פרטיים 
ורוכבי  אורח  עובדי  וציבוריים, 
אופניים חשמליים ורגילים, לאחר 
והולכי-  נהגים  שישנם  שהוברר 
ב"אור  ברמזורים  שחוצים  רגל 
אדום", וכתוצאה מכך הם גורמים 

לסיכונים בכבישים.
מיוחדת  פעולה  גם  מתוכננת 
של השיטור המשותף כנגד רוכבי 
ורגילים,  חשמליים  אופניים 

בתקופות  מאוד  גדל  שמספרם 
עליהם  הרוכבים  אך  האחרונות, 
נוסעים  אדום",  ב"אור  חולפים 
על  ועוברים  התנועה,  כיוון  כנגד 
מקרים  והיו  אחרים,  תנועה  חוקי 
עצמם,  הרוכבים  היפגעות  של 
במסגרת  בהולכי-רגל.  פגיעה  או 
לרוכבי  דוחו"ת  נרשמו  כבר  זו, 
אופניים חשמליים על אי חבישת 

קסדה.
החדשה,  היחידה  של  הטיפול 
שתעמוד בראשותו של פקד מאיר 
העירוני  השיטור  מפקד  סויסה, 
ובשיתוף מר שלמה מלכא, מנהל 
יכלול  עירוני,  לשיטור  המחלקה 
משטרתיים  באירועים  גם טיפול 
ובאירועים שמתקבלים באמצעות 

המוקד העירוני "106". 
היחידה  הפעלת  תחילת  עם 
חנוך  הרב  יצאו  המשותפת, 
שי  ונצ"מ  ראה"ע  זייברט, 

מרחב  משטרת  מפקד  אזולאי, 
המדוברים,  ברחובות  לסיור  דן 
מקרוב  ולהתרשם  לבדוק  כדי 
היחידה  תכנית  ואחר  אחר המצב 
לטפל בנושאים החיוניים. לצורך 
העוסקים  הצוותים  נתלוו  זה 
השנה,  ימות  בכל  אלו  בתחומים 
רמ"ט  דרנגר,  ישראל  הרב  ובהם 
רה"ע; הרב ישראל הפטקה, חבר 
הועדה  ויו"ר  העירייה  מועצת 
הרב  ברחובות;  סחורה  להוצאת 
פקד  רה"ע;  עוזר  צימט,  יוסף 
השיטור  מפקד  סויסה,  מאיר 
העירוני ומר שלמה מלכא, מנהל 
המחלקה לשיטור עירוני. במהלך 
כי בשלב הראשון  הסיור הובהר, 
הראשיים  בצירים  היחידה  תפעל 
המקוף",  "שוטרי  של  דגם  עפ"י 
לסוחרים  זמינים  יהיו  והם 

ולתושבים.
רואים  דן  ובמרחב  בעירייה 
צוותי  בהצבת  מירבית  חשיבות 
תורחב,  והפעילות  שוטר-פקח, 
היחידה  משרד  לצורך.  בהתאם 
שברח'  המשטרה  במבנה  ימוקם 
בשכונת  אבו-חצירא,  ישראל  ר' 
כפופה  תהיה  היא  כ"ץ,  פרדס 
ותמנה,  העירוני  השיטור  למפקד 
בתוספת  שוטרים,   6 זה,  בשלב 
לטיפול  שיוכשרו  חניה  פקחי 

באכיפת חוקי העזר העירוניים.

אלף אברכים למדו והגו בתורת האור החיים 
במשך כשעתיים בחברותות ובתענית דיבור גמורה 
• אברך העיד: "קשה לתאר את ההרגשה העצומה 

שחשתי בלימוד תורתו של האור החיים"

ערך התורה 
יחידת סיור רגלי הוקמה בימים אלו לפעילות כפיילוט ברחובות ומתיקותה

מרכזיים בעיר, לטיפול בשמירה על הסדר הציבורי ועל פיקוח 
והסדרת תנועה בכבישים

 ראה"ע ומפקד המרחב עם הסיור רגלי

הוקמה יחידה חדשה 

לולבים במקלט!

כ"כ ניתן להשיג הדסים מיוחדים א' א'

כל סוגי הלולבים באיכות מיוחדת 
ובמחירים מיוחדים

• שעות המכירה •
במקלט: כל ערב בשעות: 18:00-23:00 אחרי יוה"כ בשעות: 8:00-23:00  ליד אשפר: אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00

יהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומים

הלולבים מגידול מקומי וטריים במיוחד

• דרי (טירת צבי) • קורא • זהידי • ועוד

ברח' קהילות יעקב 72 ב"ב (מול ביה"ס כהנמן) 
וליד "אשפר בשר" רח' שלמה המלך 17 ב"ב

יש אתרוג תימני נקי ומהודר, 
ויש אתרוג יהלום!

ויש יהלומים!
 נקי ומהודר, 

ויש אתרוג יהלום!
 נקי ומהודר, 

ויש אתרוג יהלום!
 נקי ומהודר, 

ויש יהלומים!

יהלומיםיהלומיםיהלומים
(מול ביה"ס כהנמן) 

אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00 אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00ליד אשפר:

יהלומיםיהלומיםיהלומים
ברח' קהילות יעקב 

אחרי יוה"כ: בשעות: ליד אשפר: אחרי יוה"כ: בשעות: ליד אשפר:

יהלומיםיהלומיםיהלומים

יש אתרוגים...

בני ברק     כ' באב תשע"ו 24/8/16 1214

מאת: עוזי ברק

החשוב  הבחור  הזמנים:  בבין  טרגדיה 
אליהו מגורי כהן ז"ל תושב רחוב בלוי בבני 

ברק, טבע למוות בחוף שרתון בתל אביב.
8 בבוקר  ביום שישי האחרון סמוך לשעה 
במים  גופה שצפה  על  במד"א  דיווח  התקבל 
הנפרד  לחוף  הילטון  חוף  בין  התפר  בקו 

שרתון בתל אביב.
מתרחצים שהיו בים משו את הגבר מהמים 
בהענקת  החלו  ומד"א  הצלה  איחוד  וכונני 
לבית  מהמקום  פונה  והוא  רפואי  טיפול 

החולים איכילוב בת"א, שם נקבע מותו.
"כשהגענו למקום ראינו גבר כבן 20 שוכב 
על החוף סמוך לקו המים כשאזרחים ומצילים 
מבצעים בו פעולות החייאה בסיסיות", סיפר 
מיד  "התחלנו  כהן.  רונן  מד"א  פרמדיק 
מתן  שכללו  מתקדמות  החייאה  בפעולות 
תרופות, שוקים חשמליים, עיסויים והנשמות 
לבית  החייאה  פעולת  תוך  אותו  ופינינו 

החולים כשמצבו אנוש".
שראו  לנו  סיפרו  במקום  שהיו  "אנשים 
אותו צף עם הפנים במים סמוך לחוף הנפרד 
והזעיקו את המצילים מהחוף  ואז משו אותו 

בסיסיות",  החייאה  בפעולות  שהחלו  הסמוך 
הוסיף הפראמדיק.

כלל  הבחור,  של  משפחתו  בני  בתחילה, 
שרתון  בחוף  גם  לטביעתו.  מודעים  היו  לא 
לא חשבו שמדובר בבחור ישיבה, שכן גופתו 
בני המשפחה שראו  הסמוך.  נמשתה מהחוף 
הצלה  לאיחוד  פנו  מלבוא  מתעכב  שהבחור 
צוות  איכילוב.  החולים  לבית  אותם  שהפנו 
עסק  ת"א  זק"א  של  המשפטית  המחלקה 
לקבורה  להביאה  מנת  על  הגופה,  בשחרור 

בהקדם. 
בשעה  השבת  כניסת  לפני  יצאה  הלווייתו 
פתח  חלקת  'ירקון'  העלמין  בבית   16.30

תקווה, בהשתתפות בני משפחתו.

 הבה"ח אליהו 
מגורי כהן ז"ל
  בחור ישיבה מבני ברק טבע בחוף שרתון בתל אביב

גופתו נסחפה לחוף סמוך ונמשתה מהמים על ידי מתרחצים 
 נטמן לפני כניסת שבת בבית העלמין 'ירקון'

זירת האסון. צילום: דוברות איחוד הצלה

מאת: עוזי ברק

נמצאה  לתינוק  אם  ע"ה,  בל  ריקי  הגב' 
כניסת  לפני  כמה שעות  ביום שישי האחרון 
בריכה  בתוך  חיים  רוח  ללא  כשהיא  השבת 

פרטית ברחוב המכבים בבני ברק.
מאולתרת  בבריכה  אותרה  ע"ה  בל 
איחוד  מתנדבי  ברק.  בבני  ביתה  במרפסת 
ראשונים  שהגיעו  ברק'  'בני  מסניף  הצלה 
לזירה דיווחו כי נקבע מותה בזירה. נסיבות 

ואופי האירוע בבדיקה. 
סיפר:  הצלה  איחוד  מתנדב  שכטר  מנחם 
הקיץ  עונת  לרגל  שהוקמה  בריכה  "מדובר 
ללא  כשהיא  נמצאה  והיא  ביתה  במרפסת 

הכרה וללא דופק ונשימה ובעקבות כך רופא 
קבע את מותה בזירה".

בני  כאשר  התגלתה  הגדולה  הטרגדיה 
משפחתה ניסו ליצור איתה קשר טלפוני ביום 
טלפונית  ענתה  שלא  ולאחר  האחרון  שישי 
הגיעו אל ביתה ומצאו אותה ללא רוח חיים 

כאשר תינוקה נמצא לידה בתוך עריסתו.  
פונתה  וגופתה  מהמקום  נלקח  התינוק 

מהמקום עד לקבורתה.
הלווייתה  סידורי  את  אירגן  זק"א  ארגון 
הצהריים  לפני  ראשון  ביום  מביתה  שיצאה 
המכבים  מרחוב  משפחתה  בני  בהשתתפות 

והיא נטמנה בבית העלמין בעיר צפת.

נמצאה ללא רוח חיים
טרגדיה: הגב' ריקי בל ע"ה, אם לתינוק נמצאה בתוך בריכה 

פרטית ללא רוח חיים בביתה ברחוב המכבים בבני ברק

מאת: עוזי ברק

רכבים  לפנות  ממשיך  העירוני  השיטור 
הטיל   , השנה  במהלך  העיר.  מרחבי  נטושים 
פינוי  מלאכת  את  זייברט  חנוך  ר'  העיר  ראש 
מר  בראשות  העירוני  השיטור  על  הרכבים 
מאיר  העירוני  השיטור  ומפקד  מלכא  שלומי 
סויסה ועם קבלת המשימה החלו פקחי שיטור 
גודל  על  מצב  תמונת  ולקבל  העיר  את  למפות 

התופעה. 
עומדים  רכב  כלי   500 מעל  כי  התברר 
טיפול  חוסר  של  כתוצאה  לפינוי  בקריטריונים 
את  להעביר  העיר  לראש  שגרם  דבר  בנושא, 

הטיפול לשיטור העירוני. 
העיר  לראש  שניתנה  ראשונית  בסקירה 

לעמוד  התחייבו  האגפים  מנהלי  ובנוכחות 
למיגורה  עד  התופעה  את  ולצמצם  במשימה 

כליל העיר. 
של  חודשים   6 כ-  לאחר  שנעשתה  בבדיקה 
 500 מעל  העיר  מרחבי  פונו  כי  התברר  עשייה 
תברואתיים,  מפגעים  היוו  שלרוב  רכב,  כלי 
בעיר  הושארו  הרכבים  וחלקם של  בטיחותיים 

בני ברק ע״י תושבי ערים שכנות. 
פינוי  את  לאכוף  ימשיך  העירוני  השיטור 
העיר  ראש  הנחיית  לפי  הנטושים  הרכבים 
והרחיב את העשייה, והחל לטפל גם בנגררות 

הפזורות ברחבי העיר.
יצויין כי הדבר מסייע רבות למצוקת החניה 

ומפנה מקום לחניה עבור נהגי העיר.

500 רכבים פונו 
מעל ומעבר: השיטור העירוני פינה למעלה מ-500 רכבים 
נטושים ברחבי העיר בני ברק  היעד הבא פינוי נגררות

למה ללכת עם עגלה...
כשאפשר ללכת עם...  

כשאת מנסה לשלב לתינוקך נוחות ובטיחות מבלי לוותר על מראה יוקרתי 
ועכשווי - זה הזמן לבחור באחד משמונת צבעי הרויאל סטייל המדהימים

!?ROYAL STYLE

להשיג בחנויות הנבחרות
הפצה ראשית: 0542636192

לפרטים נוספים | חפשו אותנו 

איכות, יוקרה, נוחות

כל היתרונות 
בעגלה אחת!

בהצלחה  עברה   Royal Stayle עגלת 
בדיקות קפדניות ע"מ שהבייבי שלך 
יוקרה  עגלת  זמן.  בכל  בטוח  יהיה 
יוקרה  לצד  ואיכות  טיב  המשלבת 
הקטנים  לפרטים  חשיבה  ונוחות. 
לפרקטית  אותה  שהופכת  ביותר 

ומושלמת עבורך.

1899
ש"ח

וכיסוי לגשם כיסוי רגליים, תיק אם בקניית עגלה:
מתנה!

ֈכי לבייבי ˘לך מ‚יע סטייל

סטייל ח„˘ „‚ם ח„˘

אדוםבורדוקפהמוקהסגולאפור כההאפור בהירירוק ליים

מבצע 1,899 & בלבד  במקום 2,500 
+סלקל שבמבצע מתנה

בונבונים תל אביב רח' אצל 50 | 03-6048705
בונבונים בני ברק רח' מימון 17 שעות פתיחה: שני וחמישי 19:00-22:00 

מוצ"ש: שעה לאחר צאת השבת עד 22:30 או בתאום בטל' 054-233-4860

*ניתן לשלם גם באשראי

לאימהות שמבינות תינוקות

להשיג בחנויות הנבחרות
הפצה ראשית: 0542636192

לפרטים נוספים | חפשו אותנו 

איכות, יוקרה, נוחות

כל היתרונות 
בעגלה אחת!

בהצלחה  עברה   Royal Stayle עגלת 
בדיקות קפדניות ע"מ שהבייבי שלך 
יוקרה  עגלת  זמן.  בכל  בטוח  יהיה 
יוקרה  לצד  ואיכות  טיב  המשלבת 
הקטנים  לפרטים  חשיבה  ונוחות. 
לפרקטית  אותה  שהופכת  ביותר 

ומושלמת עבורך.

1899
ש"ח

וכיסוי לגשם כיסוי רגליים, תיק אם בקניית עגלה:
מתנה!

ֈכי לבייבי ˘לך מ‚יע סטייל

סטייל ח„˘ „‚ם ח„˘

אדוםבורדוקפהמוקהסגולאפור כההאפור בהירירוק ליים

ניתן להשיג  בבונבונים את כל מוצרי האיכות לתינוקות במחירים תינוקיים

לפרטים: 

054-6714440
איתי: 058-6714440

המדריכים שלך לחוויה באוויר

מבצע
מיוחד

לבין הזמנים
199 ש“ח

חוויה שמימית בחוף נתני ה

מצנחי רחיפה

מדריכה טייסת לנשים
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מאת: אלי מזרחי

השר לביטחון פנים, ח"כ גלעד ארדן, קיבל 
רוני  רנ"צ  המשטרה,  מפכ"ל  המלצת  את 
את  למנות  השבוע  שני  ביום  ואישר  אלשיך, 
הרב רחמים ברכיהו, לרב משטרת ישראל. עם 

מינויו תוענק לו דרגת נצ"מ.
הרב ברכיהו למעשה יחליף את הרב החרדי 
שכיהן בתפקיד בשנים האחרונות, הרב משה 
בחודשים  בתפקיד  שימש  גפני  הרב  גפני. 
האחרונים באופן זמני, אך זכה להערכה רבה 

הן בקרב המשטרה והן בקרב המגזר החרדי.
הרב ברכיהו נחשב לאחד מרבני צהר ובעל 
שירת  לשמיעת  היתר  בהן  מקלות,  פסיקות 
הנערים  למען שלושת  בעצרת שנערכה  נשים 
החטופים. את היתרו נימק הרב "למניעת גוון 

מגזרי" מהאירוע.
היתרו,  על  רבה  ביקורת  ספג  ברכיהו  הרב 
לאומיים.  דתיים  רבניים  בקרב  גם  היתר  בין 
כך למשל, הרב שלמה אבינר כתב אז בעקבות 
אם  ששאל  תמים  ביהודי  "מעשה  ההיתר: 
ד'  החטופים  שלושת  לשחרור  גדולה  בעצרת 
שהקהל  וכן  זמרת  להביא  מותר  דמם,  יקום 
יהיה בערבוביא, כי כך שמע פסיקה שבתאית 
וגם  נפש,  פיקוח  מפני  נדחים  אלו  שאיסורים 

נדחים מפני אידאל האחדות".
מהמשטרה נמסר, כי "הסמפכ"ל, ניצב זוהר 
דביר, עמד בראש ועדת איתור שהוקמה במאי 
מתאימים  מועמדים  אותרו  ובמהלכה   2016
אישיות  היתר:  בין  קריטריונים שכללו  פי  על 
מוכחת,  הלכתית  פסיקה  יכולת  חינוכית, 
ויכולת  המשטרה  עולם  עם  המועמד  הכרות 
המשרתים  השוטרים  למגוון  להתחבר  אישית 
המועמדים,  מבין  נבחר  ברכיהו  הרב  במ"י. 
הפיקוד  סגל  ידי  על  בדרגתו,  בבכירים  כנהוג 
הבכיר במשטרת ישראל ועבר מבדק תעסוקתי 

ומבדקים ביטחוניים כנדרש.
היישוב  כרב  כיום  משמש  ברכיהו  הרב 
"מאמינים  המדרש  בית  וכראש  טלמון 

לליבון  פועל  שנים  מספר  שמזה  במשטרה" 
הלכתית  שתאפשר  סדורה,  משנה  וגיבוש 

לשומרי מצוות לשרת במשטרת ישראל.
לקרב  סייעה  במשטרה  מאמינים  תכנית 
ישראל,  למשטרת  לאומי  הדתי  הציבור  את 
זה  מציבור  גם  שוטרים  גיוס  לקדם  מנת  "על 
משטרת  בעבר.  המשטרה  מן  רגליו  שהדיר 
את  נאמנה  לשרת  דגלה  על  חרטה  ישראל 
כלל אזרחי מדינת ישראל ללא הבדל דת, גזע 
ומין, תוך שמירה על זכויות אדם בממלכתיות, 
ובסובלנות.  פנים  משוא  ללא  בשיוויוניות, 
נבחר  אשר  ברכיהו  רמי  הרב  כי  בטוחים  אנו 
לכלל  גשר  יהווה  הראשי,  הרב  לתפקיד 
דמות  ויהיה  לו  ומחוצה  בארגון  הקהלים 
רוחנית ומצפן מוסרי לכל שוטר באשר הוא". 

כך לפי הודעת המשטרה.
אמרו  המכהנים,  המשטרה  מחוזות  רבני 
בתגובה כי "מינוי הרב ברכיהו אסון לכל מערך 
הרבנים  ע"י  שנים  שנבנה  הדתי  המשטרה 
המכהנים ומ"מ, הרב גפני. הרב ברכיהו 'מקל 

שבמקל' בשאלות הלכתיות חשובות".
בהתנגדות מהצד השני של  גם  נתקל  מינוי 
מינוי  את  תוקף  'הארץ'  עיתון  כאשר  המפה, 
בשל שורה של פסקים אחרים, 'מחמירים' או 

'מוזרים', כלשון העיתון.

מאת: מנדי קליין

מועצת  חבר  אלחנן,  רמת  שכונת  של  רבה 
השבוע  אמר  זילברשטיין  הגר"י  התורה  גדולי 
חשמליים,  אופניים  לילדו  שרוכש  הורה  כי 
ייחשב כשותף לרצח ויתבע על כך אם חלילה 

יקרה משהו.
הרב נשאל האם מותר להורים לרכוש לילד 
להם  להתיר  רק  אפילו  או  חשמליים  אופניים 
בנידון כלל  "אין להרהר  וענה:  לנסוע עליהם, 
התאונות  של  והקשים  הרבים  המקרים  ולאור 
חשמליים,  אופניים  עם  המתרחשים  והאסונות 
את  המסכן  כלי  כאל  אליהם  להתייחס  יש 

הציבור באופן וודאי".
שנתנו  ההורים  "יידעו  הוסיף:  הגר"י 

הסכמתם לילד לרכב על האופניים החשמליים 
במסכת  כתוב  כי  ממש,  לרצח  שותפים  הם  כי 
מי  שכל  בתוספות  ב'  עמוד  ל'  דף  שבועות 
שיכול למנוע מהזולת מלחטוא חטא ולא מונע 
הורים  אותם  ולכן  עוון.  באותו  נתפס  מאתו, 
אם  עוון  לאותו  כשותפים  בשמיים  ייחשבו 
חלילה יקרה משהו. הם ייתבעו על כך וייחשבו 

לרוצחים לכל דבר".
מסע  מול  אב  יתמודד  "איך  נשאל:  הרב 
שכנועים ולחצים של הילד ולא ישבר?", וענה: 
בלבד,  אחד  דבר  הורה  לאותו  לומר  "צריך 
שיחשוב  רובה.  כמו  הם  חשמליים  שאופניים 
לא  זה  כדורים.  מלא  אקדח  לילדו  נתן  כאילו 

שונה כלל".

רב מצהר מונה 
לרב המשטרה
הרב ברכיהו מרבני ארגון צהר יחליף את רב המשטרה 
החרדי הרב משה גפני שכיהן כמ"מ בתפקיד בשנים 

האחרונות וזכה להערכה רבה  בעבר התיר הרב ברכיהו 
לשמוע שירת נשים, מה שהוגדר על ידי הרב שלמה 
אבינר, מרבני הציונות הדתית, כ"פסיקה שבתאית"

הרב רחמים ברכיהו עם המפכ"ל

"אופניים חשמליים הם כרובה"
הגר"י זילברשטיין, רבה של שכונת רמת אלחנן, הורה 
  כי אסור להורים לרכוש לילדיהם אופניים חשמליים
"צריך לומר לאותו הורה דבר אחד בלבד, שאופניים 

חשמליים הם כמו רובה"

שיתקיים ברצות ה' ביום חמישי י"ח תשרי ג' דחול המועד סוכות
באולמי ארמונות חן, רח' שלמה המלך 29 בני ברק

קהילת חניכי הישיבות בא"י
בנשיאות מרן הגר"ש קורח שליט"א

גאב"ד בני ברק | גדו פוסקי יהדות תימן

ציבור בני התורה מוזמן למעמד האדיר
לכבודה של תורה

בראשות מרנן ורבנן גדוי ומאורי התורה שיט"א

ספרי הרב ימכרו במקוםאולם מיוחד לנשים לבירורים: 050-416-16-65
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להצלחת משפחת כובאני הי"ו ברוחניות ובגשמיות
לעילוי נשמת ר' משה בן יוסי כובאני זצ"ל

המרכז לתשמישי קדושה
ם י ר ח ו ס ו ם  י ד י ח י ל

יונתן: 050-362-36-88
השוק המרכזי והממוזג לארבעת המינים

באולמי ארמונות חן |  דוכנים אחרונים: 058-7663012

וסיום הש"ס

האירוע בחסות

    18:00  מעמד תפילת הילדים שע''י ארגון
19:30  תפילת ערבית ולאחמ''כ שמחת בית השואבה

 בתי הוראה

 ייפתחו

  לציבור הרחב

  ממוצאי יוה"כ 

 ועד

ערב חג סוכות
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שמואלי אונגר, המטאור בעל קול הזהב 
החסידי.  הזמר  עולם  בשמי  הפציע  שאך 
השיק לפני כחודש את אלבום הבכורה שלו 
מכירות  ללהיט  הפך  שכבר   ,"2 "שמואלי 
ופרץ את תקרת הזכוכית של אלבומי  ענק, 

בכורה במוסיקה החסידית.
האלבום,  של  ראשונית  משמיעה  כבר 
אונגר  של  ההפקה  בצוות  כי  לשמוע  ניתן 
נפתלי  ר'  הנודע  המפיק  של  שרביטו  תחת 
שניצלער, לא התפשרו ולא חסכו במאומה. 
בין  שישלבו  החומרים,  בחירת  משלב 
על  שמירה  תוך  אך  ורעננות,  חדשנות 
באולפני  ממשיך  החסידית.  האווירה 
וטובי  הנגנים,  הטכנאים,  ההקלטות, 
המלחינים והמעבדים ובהם ר' פינקי וובער, 
משה לאופר, מוישי רוט, יואלי דיקמן, ייצי 
ועוד  קרויס,  מוישי  לישינסקי,  אלי  וולדנר, 
רשימה ארוכה ומכובדת. וכלה בעטיפה, עם 

הרעיון הייחודי והמקורי של ארבע עטיפות 
שונות כך שהקהל יוכל לבחור את האלבום 
הוא  אליהם  והגוונים  הצבעים  ברמת  גם 

מתחבר יותר ויקבל תחושה אישית יותר.
של  החמות  מהתגובות  הנרגש  אונגר 
כפליים,  נרגש  ובחו"ל,  בישראל  הקהל 
לקראת הגעתו אל ארץ הקודש בכדי להופיע 
בזיץ מיוחד ומרגש ביום רביעי של חוה"מ 
האומה  בנייני  הקונגרסים  במרכז  סוכות 
שירים  לראשונה  יבצע  שבו  שבירושלים, 

מתוך אלבום הביכורים.
הזמר  גדולי  את  אונגר  יארח  זה,  בערב 
סמט,  אהרל'ה  דוד,  בן  מרדכי  החסידי 
נוספים,  אורחים  ואמנים  אדלר,  שרוליק 
בליווי  וחד-פעמיים.  מיוחדים  לדואטים 
"בעלי  ומקהלת  "המנגנים",  תזמורת 
מוישי  המאסטרו  של  בניצוחו  המנגנים", 
רוט, בהגשתו של נפתלי שניצלער ובהפקת 

VMP "שלום וגשל הפקות".

ועדת הכספים אישרה: 
מיליונים לתעסוקת חרדים
ועדת הכספים של הכנסת אישרה העברות תקציביות בסך 

מיליארד ש"ח, בהם מיליונים למטרות חרדיות ● 20 
מיליון ש"ח לתקצוב תעסוקת חרדים ו-13.4 מיליון ש"ח 

ל'קמחא דפסחא'
מאת: ארי קלמן

תקציביות  העברות  אישרה  הכספים  ועדת 
בסך 980 מיליון ש"ח, רובן למטרות חברתיות. 
ביו העברות התקציביות מיליוני שקלים למגזר 

החרדי.
תקציבית  העברה  אישרה  הוועדה  לדוגמה, 
הכלכלה  למשרד  ש"ח  מיליון   20.7 בסך 
לתעסוקת  תכניות  תקצוב  המשך  לטובת 
התעסוקה  בשירות  השכר  להגדלת  חרדים, 
עבור  המקצועיות  ההכשרות  תקציב  ולהגדלת 
האוכלוסייה החרדית. כמו-כן, אישרה הוועדה 
העברת עודפים מחויבים של משרד הכלכלה מ- 
2015 ל- 2016 בסך 193.1 מיליון ש"ח, כחלק 
שמתוקצב  נושא  היום,  מעונות  מימון  מהמשך 
בכמיליארד ש"ח, לצורך מימון תשלומים בגין 
עבודות שבוצעו על בסיס מזומן. בנוסף, אישרה 
מחויבים  עודפים  של  נוספת  העברה  הוועדה 
 44 בסך  הכלכלה  למשרד  ל-2016  מ-2015 
בהתאם  פעולות  מימון  לצורך  ש"ח  מיליון 
התקציב  לשנת  מעבר  שנמשך  בפועל  לביצוע 
בין  ניתנה,  כבר  בגינן  ושההתחייבות  הקודמת 
השאר לתמיכות בענפי משק באמצעות המדען 

הראשי, מרכז ההשקעות וכד'.
ש"ח  מיליון   13.4 הוועדה  אישרה  בנוסף, 
'קמחא  פרויקט  המשך  למימון  רווחה  למשרד 
לנזקקים  וסיוע  מצרכים  לחלוקת  דפסחא', 

לקראת חגי תשרי. מדובר בחבילת סיוע הניתנת 
מעבר  בשנה,  פעמיים  יום  קשת  לאוכלוסייה 
הפסח  חג  לקראת  אחרות,  בדרכים  לסיוע 
מזון  סלי  בחלוקת  מדובר  תשרי.  חגי  ולקראת 
התקציב  תמיכה.  למבחני  בהתאם  לנזקקים 
הזה אינו בבסיס התקציב ועתה מועברים אליו 
תוספות בהתאם לביצוע בפועל מסעיפים בהם 

הביצוע בפועל היה נמוך מהצפי.
למשרד  ש"ח  מיליון   69.5 אושרו  כן,  כמו 
חברת  לשילוב  המהלכים  למימוש  השיכון 
חברת  עם  בירושלים  ציבורי  לדיור  'פרזות' 
הכספים  שוועדת  דיונים  מספר  לאחר  עמידר, 
קיימה בנושא ולאחר שזו אישרה לאחרונה את 
התייעלות  לצורכי  החברות  שתי  מיזוג  מתווה 

והגדלת מספר הדירות לדיור הציבורי בבירה.
למימון  החינוך  למשרד  ש"ח  מיליון   640
משרד  השתתפות  ביניהם,  שונים,  נושאים 
החינוך 50% - 50% עם משרד הכלכלה בתכניות 
ומיעוטים,  חרדים  אוכלוסיות  תעסוקת  עידוד 
יישום הסכמי התקשרות להעסקת עובדי קבלן, 
למימון  הבגרות,  לבחינות  בנוגע  פעולות מטה 
הסעות בחינוך המיוחד בהתאם לביצוע בפועל 
למימון  בחופשות,  הלימודים  שנת  ולהארכת 
מדריכי  פורמאלי,  הבלתי  בחינוך  מדריכים 
סיור,  וחוגי  נוער  קידום  לפולין,  של"ח, המסע 
לחינוך יהודי בתפוצות, לתגבור שירותי החינוך 

בעיר לוד ועוד.

שמואלי אונגר מציג: 
דואט עם גדולי הזמר

עם צאת אלבום הביכורים של הזמר החסידי בעל 
קול הזהב שמואלי אונגר, יתקיים בחול המועד מופע 

מיוחד בבנייני האומר שבו יארח אונגר את גדולי הזמר 
ובהם מרדכי בן דוד
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מאת: מנדי כץ

ערב  מד"א  קיים  החדשה  השנה  לקראת 
כפר  הצלה   – 'מד"א  למתנדבי  התאחדות 
והמושבים' בהשתתפות רבה של כפר  חב"ד 

חב"ד מנכ"ל מד"א ובכירים נוספים.
בכפר  מד"א  תחנת  בחצר  נערך  האירוע 
את  כאשר  ערוכים  שולחנות  סביב  חב"ד, 

האירוע  מנחה  ר' הרצל קוסשווילי. 
בדברי הברכה שנשא רבה של כפר חב"ד, 
הרב מאיר אשכנזי הוא ציין: "אחד הדברים 
הנפלאה  ההתנדבות  זו  שראיתי,  הנפלאים 
חב"ד  כפר  הצלה   – 'מד"א  מתנדבי  של 
חול  ביום  פרס,  לקבל  בלי  והמושבים', 
הלילה....  ובאמצע  הקידוש  באמצע  ובשבת, 
אין ספק, שהדבר החשוב ביותר שאיתו אפשר 
לבוא ולבקש שנה טובה, זה רחמים על אדם 

אחר".
מנכ"ל מד"א, רב מגן – אלי בין, שהוזמן 
לשאת דברים, בירך את המשתתפים והזכיר: 
"כבוד הרב, אני רוצה להזכיר את אביך, הרב 
וסייע  אותנו  שהדריך  זצ"ל,  שמואל  מרדכי 
לחנוך  הזכות  לנו  הייתה  האפשר,  בכל  לנו 
חיים,  להצלת  אופנועים  הבית  בחצר  אצלו 

בסיום  ביישוב".   770 הקיים  את האמבולנס 
הצלה   – 'מד"א  הנהלת  חברי  העניקו  דבריו 
משל  הפרמדיק  והמושבים',  חב"ד  כפר 
גלבשטיין ור' פיני טרבניק, למנכ"ל רמ"ג בין 

תעודת הוקרה בשם המתנדבים. 
יו"ר ועד כפר חב"ד, ר' שמעון רבינוביץ', 
"תושבי  כי  ואמר  ברכה  דברי  הוא  אף  נשא 
יודעים מה אתם עושים, הכל  כפר חב"ד לא 
מתן  תוך  ובמסירות.  בצנעה  בשקט,  נעשה 
יעשה  הוועד  הכפר.  לתושבי   24/7 סיוע 
לפעילותכם  ולסייע  בכם  לתמוך  יכולתו  כל 

החשובה ומצילת החיים". 
מכשירי  שני  הוענקו  האירוע  במהלך 
דפיברילטורים למתן שוקיים חשמליים בעת 
גבי  ר'  המסורים,  למתנדבים  ל"ע,  החייאה 
חיי  להציל  שצפוי  דבר   – בר  יוני  ור'  זיגדון 

אדם נוספים.  
מר  לוד',  'עמק  האזורית  המועצה  מנכ"ל 
בהשתתפותו  הוא  אף  שכיבד  ציבעוני  שאול 
תחומי  בכל  פעילותם  על  למתנדבים  הודה 
המועצה ובירך את המתנדבים לקראת השנה 

החדשה.

מאת: יאיר פלד

תחת  שהוקמו  רפאל"  "תפארת  מוסדות 
נשיאותו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, מציינים 
בסיפוק רב את סיום חודש הרחמים והסליחות, 
חודש שכולו גדוש עצרות תפילה והתעוררות 
יוצאי  בקהילות  והסליחות,  הרחמים  בימי 

אירן-פרס במדינות שבארה"ב.
רבה של המוסדות הרב שלמה זביחי שחזר 
זה עתה מביקור בקהילות אלו, מספר כי כבר 
בתחילת חודש אלול  נערכו כנסים  ועצרות 
התעוררות בקהילות פרס המרוחקות במערב 
כדוגמת בסאן-דייגו שבקליפורניה, ועד לצד 
המוני  השתתפו  בהם  איילנד  בלונג  המזרחי 
מבוגרים.  לצד  קטנים  הגילים  מכל  יהודים 
עליהם  קיבלו  אשר  ומצוות  תורה  שומרי 
חיזוק בתורה ויראת שמים, לצד בני תשחורת 
"שמע  אמרו:  בחייהם  הראשונה  שבפעם 

ישראל". 
התעוררות  לעצרות  התאספו  קהילה  בכל 
העדה  מנהיגי  או  הרבנים  בהשתתפות 
שבמקום, ונאמרו בשפה הפרסית, הרב שלמה 
דרש  המשהדית  העדה  מבני  שהוא  זביחי 
לפניהם דברי התעוררות והביא לפניהם פסקי 
הלכה לחגים הבעל"ט מספריו של מרן זצ"ל, 

בבתים  או  כנסת  בבתי  ארגנו  כן  כמו 
שבהם  המבוגרים  סליחות,  אמירת  פרטיים 
בני  של  המיוחדות  המנגינות  את  זכרו  עוד 
כשעתיים  נמשכה  הסליחות  ואמירת  העידה, 
רצופות. בכל כנס ועצרת חולקו למשתתפים 
מוסדות  ע"י  שנדפס  המהודר  הסליחות  ספר 
מרן  של  בברכתם  ומעוטר  רפאל"  "תפארת 
הראש"ל  ושל  זצ"ל  ישראל  מאור  הראש"ל 
יוסף  יצחק  הרב  הגאון  לישראל  הרה"ר 

שליט"א.
כשהשמיעו  אירוע  בכל  היה  השיא  רגע 
בסוף העצרת את ברכתו של מרן מאור ישראל 
בקולו מברך את הקהל לשנה טובה ומבורכת 
נעימות וטובות.  ובברכתו תזכו לשנים רבות 
ובסיום קיבלו דיסק עם שירים ופיוטים לימים 

נוראים בנוסח ירושלמי.
כאן  ממשיכים  רפאל"  "תפארת  מוסדות 
המועד  בחול  ובע"ה  פעילותם  את  בארץ 
בית  שמחת  יקיימו  חמישי  ביום  סוכות 
תל-אביב,  שלום  בקרית  מרכזית  השואבה 
ובמוצאי שבת ליל הושענא רבא יקיימו הסעה 
מיוחדת שתצא מתל אביב ומבני ברק לקבלת 
הראשל"צ  של  בצילו  ולהסתופף  רבו  פני 
בנץ  שחרית  תפילת  ולהתפלל  יוסף  הגר"י 

החמה בכותל המערבי.

התעוררות יהודית בקהילות 
יוצאי פרס בעולם

בימים אלו הסתיימו עצרות תפילה וכנסי חיזוק 
שהתקיימו ע"י מוסדות "תפארת רפאל" בקהילות יוצאי 

אירן-פרס במדינות שבארה"ב

ערב התאחדות למתנדבים
בראשות רבה של כפר חב"ד ומנכ"ל מד"א: ערב 
התאחדות נערך למתנדבי 'מד"א  הצלה כפר חב"ד 

והמושבים' לרגל החגים

הרצאת הרב זביחי בפני צעירי יוצאי פרס אמירת סליחות בפעם הראשונה בחייהם

האמריקאי ממשיך להפתיע

650 ש״ח1199 ש״ח
חליפה 100% צמר

499 ש״ח999 ש״ח
חליפה 70% צמר

399 ש״ח669 ש״ח
TRחליפת

250 ש״ח599 ש״ח
 TR חליפת ילדים

375 ש״ח799 ש״ח
חליפת 100% צמר לילדים

99 ש״ח179 ש״ח

חולצת גבר ללא גיהוץ

499 ש״ח749 ש״ח
Bכובעי

399 ש״ח499 ש״ח
Firenzeכובעי

599 ש״ח849 ש״ח
Pierre Cardinכובעי

279 ש״ח380 ש״ח
נעליים

*המבצע לזמן מוגבל
*מחיר המבצע לנעליים תקף על דגמים נבחרים המשתתפים במבצע
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מעמד הקבלת 
פני רבו יתקיים 
בבריכת הסולטן

מאת: יאיר פלד

המרכזי  רבו  פני  הקבלת  מעמד  לראשונה: 
נגנים  בליווי  בירושלים  הסולטן  בבריכת  יתקיים 
ישראל  חיים  שוואקי,  יעקב  הזמר  גדולי  עם 

ושלמה כהן בהופעת חג מלאה.
המעמד יתקיים ביום רביעי ב' דחוה"מ סוכות 
מועצת  חברי  בהשתתפות  כהנים,  ברכת  יום 
ודיינים,  ישיבות  ראשי  שליט"א  התורה  חכמי 
כשבראשם נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגאון 

חכם שלום כהן שליט"א.
תחל  השערים  פתיחת  כי  מציינים  המארגנים 
כבר בשעה 11:00 בבוקר. הכניסה למתחם בריכת 
העומס  ובשל  כך,  ובשל  חינם,  תהיה  הסולטן 
הצפוי בקופות, מפיקי האירוע מבקשים מהציבור 

הרחב להישמע להוראות הסדרנים.

כינוס לחיזוק לימוד ה"דף היומי" ב"חג הסוכות"
ראשי ישיבות, מגי"ש ונגידים יתכנסו בסוכת הגר"נ בצון שליט"א, רו"מ "מרכז מורשת מרן 
הרב מלובלין" זצוק"ל ● יו"ר "המרכז" הרב בנקרוט: ידונו ההיערכויות ליומא דהילולא של 

מרן מחולל ה"דף היומי" ביום ז' חשון תשע"ז ● יו"ר "מועצת הנשיאות העולמית" הרב 
חיים מילר ביקש לקיים דיון חרום אודות מצב מבנה הישיבה "חכמי לובלין" ב"פולין"

המעמד המרכזי בהשתתפות 
נשיא מועצת חכמי התורה מרן 
הגר"ש כהן וחברי המועצת 
יתקיים ביום ד' ב' דחוהמ"ס

מאת: אלי שניידר

ביוזמת  "מרכז מורשת מרן הרב מלובלין" 
זצוק"ל, יתכנסו בעזה"י ראשי ישיבות, מגידי 
רחבי  מכל  ונגידים  היומי"  ב"דף  שיעורים 
לחגים,  בארה"ק  לביקור  המגיעים  העולם 
הרב  מרן  מורשת  "מרכז  רו"מ  של  בסוכתו 

מלובלין" זצוק"ל, הגר"נ בצון שליט"א, 
בהזמנה מיוחדת, כותבים הגר"נ בצון רו"מ 
זצוק"ל,  מלובלין"  הרב  מרן  מורשת  "מרכז 
והרב  המרכז"  יו"ר  בקנרוט,  אברהם  הרה"ח 
חיים מילר יו"ר "מועצת הנשיאות העולמית", 
כי על הפרק עומדים מס' נושאים, כשבראשם, 
"הדף  ללימוד  שיעורים  מגידי  הוספת  נושא 
שולחן  על  כאשר  העולם,  בכל  היומי", 
שיעורים  למגידי  לסייע  פניות  יונחו  הדיונים, 

ב"הדף  שיעורים  עוד  להרבות  ע"מ  במילגות, 
היומי",

כמו"כ יפרסו ראשי "המרכז" את התוכניות 
מרן  של  דהילולא  יומא  לקראת  להערכות 
רבי  הרה"ק  רשכבה"ג  היומי",  ה"דף  מחולל 
ע"ז,  חשון  ז'  ביום  זצוק"ל,  שפירא  יהודה 
יתקיימו  ובחו"ל  הערים  בכל  בארה"ק  כאשר 
בס"ד התכנסויות וסעודות מצוה לכבוד יומא 
שליט"א,  הרה"ג  רשימת  כאשר  דהילולא, 
תוצג  ובעולם  בארץ  אירוע  לכל  שיגיעו 
בישיבה, ועלות ההוצאות הכספיות לארגון כל 
האירועים והעליה לציון הק' ב"הר המנוחות" 

ביום ההילולא,
מילר,  חיים  הרב  ע"י  שיועלה  חרום  נושא 
שע"י  העולמית"  הנשיאות  "מועצת  יו"ר 
זצוק"ל,  מלובלין"  הרב  מרן  מורשת  "מרכז 

"חכמי  ישיבת  של  הבנין  מצב  נושא  הוא 
כאשר  בילוי  למקום  חלקית  שהפך  לובלין", 
ולמרות  ר"ל,  טריפה  מאכלי  נמכרים  במקום 
לרבה  ישראל שליט"א שפנו  גדולי  התערבות 
שונים,  ציבור  אישי  של  ופניות  "פולין",  של 

העניין עוד לא סודר,
תורה,  של  לכבודה  התורני  בכינוס  כאמור, 
ישיבות,  ראשי  השתתפותם,  את  הבטיחו 
העולם  מכל  ונגידים  שיעורים  מגידי  רבנים, 
מרן  מורשת  "מרכז  פעולות  את  המלווים 
הרב מלובלין" זצוק"ל, בכל ימות השנה בכל 
ישראל  גאון  של  שמו  להאדרת  ואתר,  אתר 
זצוק"ל  שפירא  יהודה  רבי  הרה"ק  רשכבה"ג 
מחולל "הדף היומי" וישיבת "חכמי לובלין".

מכתב ההמלצה של מרן הגרי"ש הגר"נ בצון עם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

ראול ולנברג 32 רמת החײל טלפון 03-5229038 

הקפה של בר

אירועים עד 120  כשר למהדרין
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סוכה כשרה למהדרין 

פתוח בחול המועד
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מאת: גבריאל בלוך

מרן  הישיבה  ראש  כי  נטען  שנים  במשך 
שמעון  את  לפגוש  סירב  זצוק"ל  שך  הגראמ"מ 
אז  ושתילה  סאברה  אירועי  לאחר  בעיקר  פרס, 
האשים פרס את אריאל שרון שהיה שר הביטחון 

באחריות לטבח בלבנון. 
במלואו  כאן  חושפים  שאנו  ממידע  אולם 
מתברר כי פגישה אחת נדירה, שתוכננה מראש, 
התקיימה בין מרן ראש הישיבה לבין שמעון פרס 

באמצע שנות השמונים. 
את פרטי הסיפור, שמענו מפיו של הרב יצחק 
בעיתון  העורכים  מוותיקי  טננבאום,  מתתיהו 
'המודיע', בנו של מנהל ועד הישיבות דאז הרב 
לרחבת  שהגיע  בעת  זצ"ל,  טננבאום  דוד  משה 
מסע  לפני  פרס  של  ארונו  הוצב  שם  הכנסת 

ההלוויה.
"אני יודע על דברים שעדיין לא ניתן לגלות", 
הוא  פרס.  של  הלווייתו  לפני  טננבאום  סיפר 
יחד  טננבאום  הרב  שלי  אבא  עם  נפגש  )פרס( 
בתקופה  היה  זה  שלנו.  בבית  שך  הרב  מרן  עם 
באמצע  ממשלה  כראש  פרס  שמעון  כיהן  שבה 
שנות השמונים. אבא שלי ישב איתו ארבע שעות 

יחד ומרן הרב שך הגיע לפגישה הזו בחשאיות 
כיצד  ראיתי  לדברים.  עד  הייתי  אני  מוחלטת. 
חליפה  עם  כחרדי  מחופש  הגיע  פרס  שמעון 
בטחון  אנשי  שלושה  עם  יחד  שחורה,  ומגבעת 
הבניין  במדרגות  אחריהם  עליתי  אותו.  שליוו 
ידעתי תחילה לאן הם הולכים. מיד הבנתי  ולא 
שהם עולים לכיוון הבית שלנו כדי להיפגש עם 
אבא, אבל כיוון שהם נראו בחורי ישיבה רגילים 
לא היה נראה לי משהו חשוד. כשנכנסתי לבית 
ראיתי את מרן הרב שך ואת שמעון פרס יושבים 
ואז הבנתי כמה העריכו את פרס על התרומה שלו 

להסדר 'תורתו אומנותו'".
לפרס כידוע היו קשרים עם יו"ר ועד הישיבות 
הוזמן  אף  והוא  זצ"ל  טננבוים  דוד  משה  הרב 
והיה  מאחר  המשפחתיות  השמחות  לכל  והגיע 

ידיד המשפחה.
טננבאום הוסיף וציין כי שמעון פרס ז"ל אמר 
עוד הוא חי ההבטחה  לאביו כמה פעמים שכל 
פעל  אכן  והוא  תשתנה  לא  אמנותו  תורתו  של 
רבות בנושא, כאשר לרוב, הפעילות הזו נעשתה 
מאחורי הקלעים כדרכו. "הפעילות שפעל למען 
בחורי הישיבות, אין ספק שהזכות הזו עומדת לו 
לומר  טננבוים שאף הקפיד  בעולם הבא", אמר 

פרק תהילים לזכרו של ראש הממשלה והנשיא 
לשעבר.

הרב  מספר  ההיא,  החשאית  הפגישה  על 
רפאל וואלף ששימש בקודש אצל מרן הגרא"מ 
והאפלה  בהסתרה  היתה  "הפגישה  זצ"ל:  שך 
מוחלטת. מרן ראש הישיבה עשה את דרכו אל 
לא  קיומה  דבר  ועל  כלשהו  ליווי  ללא  הפגישה 
הישיבה  ראש  והמקורבים.  הבית  בני  גם  ידעו 
זו,  לנסיעה  במיוחד  ברכב שנשכר  למקום  הגיע 
זיהוי. גם שמעון  בכדי למנוע עוד אפשרות של 
מגבעת  חובש  כשהוא  למקום  הגיע  עצמו  פרס 

ועם מראה חרדי".
ניהל  לא  הישיבה  "ראש  וואלף,  הרב  לדברי 
הרחיב  אלא  פרס,  שמעון  עם  ממש  של  שיחה 
התורה  לימוד  מעלת  גודל  שבח  אודות  בדיבור 
בנוגע  והפעילות  השתדלנות  על  'תודה'  כאומר 
פרס  שמעון  שגיבש  אומנותו'  'תורתו  להסכם 
ועמד מאחוריו". בסיום הדברים, נפרדו השניים 

כל אחד לדרכו.
הרב וואלף מציין כי דבר קיומה של הפגישה 
לא  הישיבה  שראש  כיוון  לאיש  ידוע  היה  לא 
הבית  לבני  נודע  קיומה  ודבר  אודותיה  סיפר 
הפעם  הייתה  זו  יותר.  מאוחרת  בתקופה  רק 

זצ"ל  שך  הגרא"מ  שמרן  והאחרונה  הראשונה 
פגש את שמעון פרס.

בהקשר לכך, סיפר בעבר רבה של העיר אלעד 
ראש  מרן  של  שליחו  שהיה  גרוסמן,  הגרש"ז 
הציבוריים,  מהנושאים  ברבים  זצ"ל  הישיבה 
אבי  עיתונות'  'קו  פרשן  ע"י  שפורסמה  בשיחה 
בלום במוסף סוכות לפני 6 שנים, כי מרן זצ"ל 
ישראל  דיבת  שהוציא  כך  על  לפרס  סלח  לא 
היה  "פרס  ושתילה.  סאברה  אירועי  אחרי  רעה 
מוכן  היה  לא  והרב שך  זה  את  הראשון שעשה 
"רק  גרוסמן.  הגרש"ז  סיפר  כך",  על  לסלוח 
היום, עשרות שנים אחרי, ניתן לראות כמה ראה 
שהארגונים  מבינים,  כולם  היום  הרי  למרחוק. 
הם  רעה,  ישראל  דיבת  את  שמוציאים  מתוכנו 
ראה  שך  הרב  ביותר.  הגדולות  הסכנות  אחת 
הייתה  האישי,  בפן  לזה  מעבר  אז.  כבר  זה  את 
עם  הוגן  תמיד  שהיה  לפרס  אישית  הערכה  לו 
ושאתילה  סאברה  אירועי  לפני  החרדי,  הציבור 
הוא אפילו הגיע אישית לביתו של הרב טננבאום 
ז"ל, מנהל ועד הישיבות, כדי לאחל לפרס מזל-

טוב ליום הולדתו".

"מרן הרב שך הכיר לו תודה 
על הסדר תורתו אומנותו"

  באמצע שנות ה-80 התקיימה פגישה נדירה בין מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצ"ל לרה"מ דאז שמעון פרס 
הפגישה התקיימה בביתו של יו"ר ועד הישיבות דאז הרב משה דוד טננבאום זצ"ל שאף נכח בכל מהלך הפגישה  גם 

מבני הבית הסתיר הגרא"מ שך את מטרת נסיעתו לירושלים

 כשהוא ומאבטחיו מחופשים לחרדים הגיע שמעון פרס לפגישה החשאית עם מרן הגרא"מ שך 

פגישה יחידה. מרן הגרא"מ שך זצ"לשמעון פרס בלימוד גמרא בישיבה בלוד

26

 סושי אגרול מוקפצים סלטים 
הכל ב 26 שקלים

רחוב השומר בני ברק להזמנות: 03-7708770

חדש חדש חדש
משלוחים 

חינם
26במקוםמהודרת סוכה 

סושי אגרול מוקפצים סלטים 
הכל ב 26 שקלים

רחוב השומר 22 בני ברק להזמנות: 03-7708770

חדש חדש חדש

משלוחים 
חינם

מגשים במקוםמהודרת סוכה 
לאירועים



לחם בשר מרינה הרצליה | 09-8866144, 055-6618154 

יורדי הים, פינת השונית | קניון ארנה, הרצליה פיתוח

התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

לחם בשר מגיעים למרינה הרצליה

לחם בשר מרינה הרצליה | 09-8866144, 055-6618154 

יורדי הים, פינת השונית | קניון ארנה, הרצליה פיתוח

התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

לחם בשר מגיעים למרינה הרצליה
 תפריט עשיר ויוקרתי | סוכה במקום

חג שמח!
מרינה הרצליה
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וכובע לחג!
כל הכובעים

שמחירן*עד 350

190
רק

כל הכובעים
שמחירן*עד 900

490
רק

בשובריםאין צורך

כובע 100% לבד תוצרת אירופה

390
במקום 750 ש”ח

הכי זול בארץ בהתחייבות!

החל מד' תשרי עד ר”ח חשוון

מאת: אלי שניידר
  

חרדים  משפחה  בני  שני  שבר:  על  שבר 
נהרגו בתאונת דרכים קשה, שאירעה בשעות 
הלילה של יום ראשון בכביש 1, בין ירושלים 

לתל אביב, בסמוך לשער הגיא.
התאונה התרחשה מעט לאחר חצות, כשבני 
המשפחה יצאו מרכבם שנתקע ועמדו בשולי 
הכביש, אלא שרכב חולף פגע בהם בעוצמה 

והם נפצעו ברמות קשות.
אחד ההרוגים, הבחור אביעד אלמלם ז"ל, 
פונו  משפחתו  קרובות  שתי  במקום.  נהרג 
כרם.  עין  הדסה  החולים  לבית  קשה  במצב 
השנייה,  הפצועה  נפטרה  למחרת  בבוקר 

קרובתו אלישבע חדד ע"ה.
הרב  של  בנו  הוא  בלבד,   19 בן  אלמלם, 
ברובע  המשפחות  מחשובי  אלמלם,  מיכאל 
ט' באשדוד, למד בישיבות בבני ברק, וחבריו 
לעזור  שהרבה  חסד  בעל  בחור  על  מספרים 

לזולת.
הלוויתו התקיימה ביום שני בצהרים בבית 

העלמין באשדוד שם נטמן. 
נאמר:  בה  אבל  הודעת  פרסמה  המשפחה 
על  מודיעים  אנו  קודר  וביגון  רב  "בצער 
פטירתו של בננו אחינו נכדינו וחברינו האהוב, 
הבה"ח אציל הנפש והמידות, אביעד אלמלם 

ז"ל בן יבלחט"א ר' מיכאל הי"ו".
להב יוסי אסרף, מפקד כוחות כב"ה באירוע, 
סיפר: "בסביבות השעה 00:45 קיבלנו דיווח 
הגיא…  לשער  לטרון  בין  דרכים  תאונת  על 
הגענו למקום בכוח של שלושה צוותי חילוץ 
וכיבוי וראינו במקום מחזה קשה, של ארבעה 
במצב  ופצועים  בתאונה  המעורבים  רכבים 
מהפצועים  חלק  הכביש,  על  שפזורים  קשה 
החלנו  הרכבים.  בתוך  היו  יותר  קל  במצב 
סיוע  הרכבים,  התלקחות  למניעת  בפעולות 
בטיפול ופינוי הפצועים, וסריקות בשולי הדרך 

מחשש להימצאות פצועים בצד הכביש".

הוא הוסיף: "לצערנו אנחנו נתקלים בכביש 
1 והכבישים הסמוכים בתאונות קשות רבות. 
אני פונה בבקשה לציבור, להקפיד על נסיעה 
משתמשי  וחיי  חייכם  למען  ובטוחה,  זהירה 

הדרך האחרים"
שלאחר  בבוקר  שפורסם  המידע  לפי 
מדובר  כי  עולה  המשטרה  מחקירת  התאונה, 
רכב,  כלי  שני  בין  אחור  חזית  בתאונה 
לשוליים  נזרק   - מאחור  שנפגע  הרכב  כאשר 
שלא  נוסף  רכב  עמד  בשוליים,  השמאליים. 
היה קשור לתאונה, והנוסעים של הרכב עמדו 

מחוץ לרכב. 
כאמור - הנוסעים שעמדו מחוץ לרכב נותרו 
נפצעו  מהם  ושלושה  קשות  נפגעו  חשופים, 
קשה מאוד. שניים מהם, אלמלם ז"ל ואלישבע 
חדד ע"ה, נפטרו בבית החולים ופצועה נוספת 
החולים  בבית  קשה  במצב  מאושפזת   28 בת 
שלושה  מאושפזים  בנוסף,  כרם.  עין  הדסה 
פצועים במצב קל, בהם אחות הפצועה קשה, 

שהיא גם אחות אלישבע ע"ה. 
נעצר  ממודיעין,   34 בן  הפוגע,  הרכב  נהג 
ביקשו  שם  המשפט  לבית  שני  ביום  והובא 
להאריך את מעצרו. הנהג חשוד כי נהג תחת 
עדיין  במשטרה  ואלכוהול,  סמים  השפעת 
בודקים מה גרם לנוסעי הרכב שנפגעו קשות 

לעצור בצד.

שני בני משפחה 
נהרגו בתאונת 

דרכים קשה
שני בני משפחה חרדים נהרגו בתאונת דרכים קשה 
  1 שאירעה בשעות הלילה של יום ראשון בכביש
הבחור אביעד אלמלם, בן 19 נהרג במקום, ובבוקר 

למחרת נפטרה מפצעיה קרובתו אלישבע חדד

מאת: אלי מזרחי

אוטובוס עם מתפללים שחזר ביום ראשון 
כתוצאה  באבנים,  הותקף  המכפלה  ממערת 
לקבלת  ופונה  קל  באורח  נוסע  נפצע  מכך 

טיפול רפואי בבית החולים.
קטנה  ישיבה  של  באוטובוס  מדובר 
מאלעד שעשה את דרכו חזרה מתפילה על 
קברי אבות. האוטובוס פנה שמאלה בצומת 

העוקפים לכביש חוצה יהודה ואחרי כ-300 
מטר נרגם באבנים. אבן ניפצה את השמשה 
כאמור,   ופונה,  בראשו  קל  נפצע  ונער 

לטיפול רפואי.
וחיילת  צה"ל  קצין  נפצעו  יותר  מוקדם 
מזריקת אבנים לעבר כוח צה״ל בכפר א-רם 
והקצין  החיילת  מבצעית.  פעילות  בזמן 
לקבלת  ופונו  קל  במצב  פצועים  מוגדרים 

טיפול רפואי.

זירת התאונה הקשה בכביש 1

הותקפו באבנים 
בחזרה מחברון

אוטובוס של בחורי ישיבה קטנה מאלעד שעשו את דרכם 
בחזרה מתפילה במערת המכפלה לקראת הימים הנוראים, 

הותקף באבנים  אחד מהאבנים ניפץ את שמשת 
האוטובוס וגרם לפציעתו של בחור ישיבה באורח קל
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כשר לפסח
פתוח בחוה"מ

ללא חשש קטניות
בהשגחת הרב מחפוד ורבנות ר"ג

עד  150 אישארועים פרטיים
 V.I.P עד 60 אישחדר פרטי

פתוח בסוכות
סוכה כשרה

ניתן לערוךבמקום
אירועים
בסוכה



לקראת החגים הבעל”ט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי וערבי חג 10:00 ועד 14:00

מחיר מכירהמחיר רגיל

המכירה תתקיים עד ט”ו תשרי תשע”ו
בחנות אקסוס בבני ברק

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים( *חליפות וורונין: לא כולל שחור *חליפות ויטלי ברבריס: לא כולל שחור וכחול  

הגיע מלאי ענק של חולצות אקסוס מכל התויות המידות והגיזרות

חליפות וורונין/ויטלי ברבריס
חליפות אקסוס

מכנסיים וורונין/38-40
מכנסיים אקסוס
מכנסיים כותנה

חולצות תוית כחולה
חולצות תוית אדומה

חולצות תוית חומה
חולצות תוית סגולה

1200
385
200
120
140
160
140
140
120

  550*
295
150
90
100
115
95
95
85

40 דגמים של רוקפורט    במקום 549 - 349
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עניבות כותנה\מיקרו

עניבות משי מודפסות
חגורות עור פרה

חגורות עור
חפתים
גרביים

גרביים חמישיות

75
60
30
50
65
50
35
9
30

90
80
60
80
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70
60
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בני ברק  י"א בתשרי תשע"ז 13/10/16 1230

מאת: חיים בנשק
   

ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קוֹל  ִמן  ְינּוסּון  ֲעָרְתָך  ַגּ ִמן 
הוריקן מת'יו שפגע בחופה הדרומי מזרחי של 
ארה"ב, גבה עד כה את חייהם של 10 בני אדם, 
אחרי שקרוב ל-900 בני אדם נהרגו קודם לכן 

בהאיטי.
לאורך  הסופה  התקדמה  האחרונה  בשבת 
החוף וגרמה להצפות כבדות, לקריסת תשתיות 
נהרגו  בפלורידה  נרחבות.  חשמל  ולהפסקות 
שלושה  קרוליינה  בצפון  אדם,  בני  חמישה 
שבמהלך  למרות,  זאת  שניים.  ובג'ורג'יה 
 ,1 לדרגה   3 מדרגה  נחלשה  הסופה  השבת 
במהירות  הרוחות  זאת,  עם  ביותר.  הנמוכה 
של 135 קמ"ש גרמו לנזקים אדירים, לקריסת 

עצים ולנפילת תשתיות חשמל.
בתחילת השבוע הנוכחי, בשל המצב, נותקו 
בתי  וחצי  מיליון  לפחות  החשמל  ממערכת 
נמצאים  החשמל  מנותקי  רוב  ועסקים.  אב 
בפלורידה, שם עומד מספרם על כ-775 אלף 
על  מספרם  עומד  קרוליינה  בדרום  מנותקים. 
זאת,  עם  אלף.   275 על  ובג'ורג'יה  אלף,   433
הסופה  יותר,  גדולים  לנזקים  אזהרות  למרות 
משום  בעיקר  קטנה,  יחסית  לפגיעה  גרמה 

שעין הסערה היה מעל הים ולא מעל היבשה.
קראה  היילי,  ניקי  קרוליינה,  דרום  מושלת 
לתושבי קו החוף במדינתה לא לחזור לבתיהם 

ולהישאר במקלטים עד שהסערה תחלוף.
להרגיע  ניסה  סקוט,  ריק  פלורידה,  מושל 

הצהיר  עיתונאים  ובמסיבת  התושבים,  את 
במדינה.   נזק  לעוד  תגרום  לא  הסופה  כי 
שלנו  לחוף  הגיע  לא  שמתיו  בכך  "התברכנו 

ושלא ספגנו פגיעה ישירה", אמר סקוט.
התושבים  לרוב  חזר  החשמל  למעשה, 
)שעון  בערב  ראשון  יום  עד  כבר  בפלורידה 
לא  קרא לתושבים  זאת, המושל  עם  ארה"ב(. 
למהר לחזור לביתם בעקבות הפסקות החשמל 

וההצפות הנרחבות.
בצ'רלסטון בדרום קרוליינה נרשמו הצפות 
"עד  הגיעו  המים  מהרחובות  ובחלק  כבדות 
הרוגים,  על  דווח  לא  בעיר  הצוואר".  לגובה 

פצועים או נזק משמעותי לתשתיות.
עברה  היא  בארה"ב  פגעה  שהסערה  לפני 
הנזק  עיקר  את  חוללה  שם  הקריביים,  דרך 
פי  ועל  הרוגים,   877 לפחות  עם  בהאיטי, 
הערכות מספרם צפוי לעלות בימים הקרובים. 
הסופה גם חוללה משבר הומניטרי חריף באי, 
ולפחות 13 בני אדם מתו כתוצאה מהתפרצות 

כולרה.

חיים בנשק

ליועץ  הורה  שהם,  אורי  בג"ץ,  שופט 
הפרקליטות  לבכירי  לממשלה,  המשפטי 
ולמשטרה לנמק בתוך חודש ימים, מדוע אינם 
פותחים בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה 

בנימין נתניהו בבדיקת החשדות נגדו.
איש  לבג"ץ  שהגיש  בעתירה  ניתן  הפסק 
יניב,  אלדד  הדין  עורך  הציוני,  המחנה 
בעתירה  יועז.  יובל  הדין  עורך  באמצעות 
הפרקליטות  היועמ"ש,  התנהלות  נגד  נטען 

והמשטרה בבדיקת החשדות.
את  מלהעביר  ונמנע  מתמהמה  "היועמ"ש 
הבדיקה המקדימה לפסים של חקירה פלילית 
מלאה", נכתב בעתירה: "העותר מודע לשיקול 
הדעת הרחב שניתן ליועמ"ש בהחלטות כגון 
מסור  המשפט  לבית  זאת  חרף  ואולם  זו, 
תפקיד חיוני במצב שנוצר, ותפקיד זה מתחדד 

נוכח סירובו של מנדלבליט לקבל את עמדתם 
העוסקים  המקצועיים  הגורמים  מרבית  של 
של  קיומה  אף  למנוע  והתעקשותו  בפרשה 

חקירה פלילית כדבעי".
אביחי  היועמ"ש  לעתירה,  במשיבים 
פרקליט  נתניהו,  בנימין  רה"מ  מנדלבליט, 
נורית  י-ם  מחוז  פרקליטת  ניצן,  שי  המדינה 
ליטמן - מי שאחראית על הבדיקה המתנהלת 
קורב.  אורי  הפרקליט  עם  יחד  נתניהו  נגד 
החקירות  אגף  ראש  יצחקי,  מני  ניצב  בנוס, 
להב  מפקד  ריטמן,  רוני  ניצב  והמודיעין; 
ותנ"צ  433; תנ"צ כורש ברנור, ראש יאח"ה 

רובי זריהן, ראש חטיבת מודיעין.
השופט  הורה  העתירה  בעקבות  כאמור, 
תגובתם  את  למסור  למשיבים  שהם   אורי 
כעת,  בנובמבר.  ה-6  עד  לעתירה  המקדמית 
דחוף  לדיון  העתירה  את  לקבוע  יניב  מבקש 

בפני הרכב שופטים.

עשרה הרוגים 
בסופה בארה"ב
הוריקן מת'יו פגע בחופה הדרומי מזרחי של ארה"ב 
וגבה עד כה את חייהם של עשרה בני אדם ולפחות 

מיליון וחצי בתי אב שנותקו ממערכת החשמל  מושל 
פלורידה: "התברכנו בכך שמתיו לא הגיע לחוף שלנו 

ושלא ספגנו פגיעה ישירה"

הסופה בארה"ב

"מדוע אינכם פותחים 
בחקירה נגד נתניהו?"
שופט בג"ץ, אורי שהם, הורה ליועמ"ש, לפרקליטות 
ולמשטרה לנמק בתוך חודש מדוע הם לא פותחים 

בחקרה פלילית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו  את 
העתירה שהגיש עו"ד יובל יועז בשמו של איש המחנה 

הציוני עו"ד אלדד יניב

סכך
"קנים נזר הקודש"

למי שלא מתפשר באיכות ובהידור!!

יפה, איכותי ומהודר זה אצלינו!!!15 שנה של לקוחות מרוצים!!!

הפצה ראשית: אליהו הנביא 5 ב"ב
054-43-140-43

לבירור נקודת מכירה הקרובה לביתך - 054-852-43-43

 עבר חיטוי 
נגד תולעים 

ומזיקים!

היחיד 

שאינו מעלה 
עובש!

בסיטונאות וליחידים

מחצלת של קנים העשויה ומחוברת מקני סמאר טבעיים ולא מעובדים

למהדרין מן המהדרין
בהשגחת בד"ץ "יורה דעה" בפיקוח הגר"ש מחפוד שליט"א

בהשגחת בד"ץ ב"ב בנשיאות הגאון ש. י. ניסים קרליץ שליט"א

הלבשה אישית
יצאנו לדרך...

 החנות ממוקמת בפאסז' עם כניסה פנימית | רח' רבי עקיבא 85 בני ברק

  פיגמות | חלוקים | מבחר מגוון לכלות | הלבשה 
אישית | גרביונים ועוד |  באיכות גבוהה ובמחירים 

 הוגנים ואטרקטיבים...
 שירות אדיב, הוגן, ומקצועי... יחס אישי, חם, מסור 

באווירה נעימה וחדשנית!

 לרגל הפתיחה                     על מגוון מותגי החברות:

 אצלנו תמצאו:

מבצעים

פתחנו בס"ד
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אלפי
משקפיים
בחינם!

בסניפים: בני ברק ובית שמשבסניפים: בני ברק, ירושלים, ביתר ובית שמש

מולטיפוקל באופטיקה 280.

לראות רחוק, לראות קרוב. לראות טוב.

דגמים
מעל אלף

בחמישה שקלים
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 מהפכת הבריאות של מאוחדת בבני ברק
"המרכז לבריאות האשה" שנחנך 
אך לפני חודשים מעטים בסניף 
'מרום שיר' בבני ברק - כבר צובר 

גלי הערצה ואהדה מכל חלקי 
הציבור  הרופאים שמקבלים 

את ציבור המטופלות הם רופאים 
בכירים מאזור המרכז, כמו ד"ר 

ליאון סניור, ד"ר יאיר שפיר, ד"ר 
נחמיה צאל, ד"ר גומלסקי, ד"ר 

גורן תמיר  המיוחד: קבלת קהל 
ללא המתנה מיותרת  ביקור 

 במרפאה המובילה בבני ברק
|ש. לוי |

המובילה  הקופה  היא  מי  ברק  בני  תושבי  את  ושאלו  צאו 
עשתה  שמאוחדת  מה  כל  אחרי  התורה.  בעיר  החרדי  בציבור 
למענם של תושבי העיר, למענם של האבות, האמהות והילדים 

היקרים – התשובה תהיה חד משמעית: מאוחדת 
את  עינינו  במו  לראות  שנוכחנו  עד  האמנו,  לא  אנחנו  גם 
האשה"  לבריאות  "המרכז  ואת  והמפוארת  החדשה  המרפאה 

בסניף 'מרום שיר' ברחוב הרב לנדא. 
בסניף  מאוחדת  מרפאת  חולק:  לא  איש  זו  עובדה  על 
'מרום שיר' הוא מקום נעים, שקט ורגוע, המעניק שלווה 

למבוטחי הקופה.
"המרכז  ברק.  בני  לתושבי  ממש  של  בבשורה  מדובר 
וכבר  מעטים,  חודשים  לפני  אך  נחנך  האשה"  לבריאות 

צובר גלי הערצה ואהדה מכל חלקי הציבור.

הכל תחת קורת גג אחת
החרדי.  לקהל  חשוב  הזה  השירות  כמה  מבינים  "אנו 

המטרה של המקום הזה - להעניק את כל המקצועות הקשורים 
תחת  ניתנים  הרפואיים  השירותים  כל  כאשר  האשה,  לבריאות 

קורת גג אחת", אומרים ראשי מאוחדת בהתרגשות.
בסניף 'מרום שיר' נפתח גם "מוקד נשים". אשה לפני לידה 
השירות  מלוא  את  כאן  תקבל  דחוף,  רפואי  למענה  הזקוקה 
אף בשעות הערב המאוחרות, שכן מיטב הרופאים יאיישו את 
לבתי  מיותרת  נסיעה  מהן  תיחסך  כך  בלילה.   11 עד  המוקד 

חולים.
שהצטרף  האשה  לבריאות  מומחה  אלנבוגן,  אדריאן  פרופ' 
למאוחדת ובעבר מנהל בכיר בבית החולים 'הלל יפה' בחדרה, 
מוקד  האשה".  לבריאות  "המרכז  להקמת  בהכנות  השתלב 
בריאות האשה כולל את היחידה לסיכון גבוה, מעקבים רגילים, 

ד  ק ו מ
ד  נ ו א ס ר ט ל ו א

כולל סקירת מערכות ועוד.
לרפואה  בפקולטה  בכיר  ומרצה  מומחה  רופא  אלנבוגן, 
במאוחדת  החדשה  עבודתו  את  מגדיר  בחיפה,  ה"טכניון"  של 

כ'אתגר גדול'.

"פיתחתי כמה דברים חדשים בנושאים רפואיים ב'הלל יפה' 
ובמקומות נוספים הן מבחינה רפואית והן מבחינה אקדמאית. 
ובחדרה  בנתניה  החרדית  האוכלוסיה  עם  רב  נסיון  לי  יש 
קבלתי  באחרונה  ורק  האחרונות.  השנים  עשרות  במרוצת 
יו"ר מכון פועה,  תעודת הוקרה מהרב מנחם בורשטיין, 

על פעילותי הברוכה בנושא חשוב זה".
החרדי  הצבור  של  הצרכים  את  מכירים  "אנו 
בעניינים אלה ומכבדים את כבוד האדם ורצונו - וזה 
מה שמייחד אותי במוקד בריאות האשה. אני נפגש 
מגוונות  סוגיות  עמם  ללבן  כדי  הרבנים  גדולי  עם 

בנושאים אלה".
לנו  "הסודיות והחשאיות בנושאים אלה, אומר 

פרופ' אלנבוגן, "הן ברמה הגבוהה ביותר".
לנו  מבשר  האשה,  בריאות  במוקד  "הטיפול   
ואני  הפסיכולוגי  בנושא  גם  "הוא  החדש,  הרופא 
הסוגיות  כל  את  ותלבן  שתטפל  קבוצה  גם  מקים 

בתחום".
"אני נמצא בקשר עם ד"ר בני חן ועם רופאי נשים 
נוספים באזור תל אביב. כמו כן נקיים ימי עיון ומחקר 
והרצאות לציבור הנשים בציבור החרדי בהפרדה מלאה. 
אני מלא התלהבות  מהצטרפותי לקופ"ח מאוחדת ומקווה 

מאד להגשים את כל משאלותי לטובת מבוטחי הקופה".

המהפכה הגדולה
 , שיר'  ב'מרום  מאוחדת  מרפאת  מנהלת  הרברט  ש.  הגב' 
מספרת לנו על המהפכה שחולל מאוחדת בעצם הקמת "המרכז 

לבריאות האשה" בעיר התורה.
"מודבר בחלק מתוך מגוון המרפאות והשירותים שמאוחדת 

המקום הנעים, השקט והרגוע,    המעניק שלווה למבוטחי מאוחדת

המרכז החדש לבריאות 
האישה של מאוחדת, 
מתחשב מעל ומעבר בכל 
הצרכים של המבוטחות
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מאת: בני יחזקאלי
לתא  חברים  לפקוד  החלו  העבודה  במפלגת 
לצורך  שנפתח  באתר  המפלגה.  של  החרדי 
ומשפיעים:  "חרדים  נכתב:  ההתפקדות 
חרדים? הצטרפו אלינו כדי להשפיע על מקבלי 

ההחלטות וחברי הכנסת".
באתר נכתב כי "בכל בחירות לכנסת, עומדים 
לבחירה  הגדולות  במפלגות  הכנסת  חברי 
הזכות  את  שיקבלו  חרדים  אלפי  מחודשת. 
העבודה,  מפלגת  של  בפריימריז  להצביע 
חוץ  חרדית  להשפעה  ומנוף  כוח  מכפיל  יהוו 

מפלגתית על הפוליטיקה הישראלית כולה.
העבודה  במפלגת  חזקה  חרדית  "נוכחות 

נושאים  היום  סדר  על  ולהעלות  לקדם  תוכל 
בוערים וכאובים, כמו למשל: זכויות העובדים 
ההורים  הילדים,  זכויות  החרדים,  והעובדות 
אפליה,  מניעת  החינוך,  במערכת  והצוות 

תעסוקה לחרדים, ועוד".
מספרת  המפקד  מיוזמות  צ'רנוביצקי  מיכל 
ל'קו עיתונות': "זו יוזמה של קבוצה של חרדים 
'העבודה'.  למפלגת  מזמן  התפקדו  שכבר 
המטרה שלהם היא לאגור כוח פוליטי במפלגה 
צ'רנוביצקי  נוספות".  מטרות  להשיג  כדי 
שהמפלגות  דתיות  מטרות  רק  "לא  מדגישה, 
ידיים  יותר  להם  יהיה  כך  דואגות,  החרדיות 
להצבעות גם לדברים שהמפלגות החרדיות לא 

יכולות להתעסק בהם".
את הבחירה במפלגת העבודה היא מסבירה: 
באותם  אנחנו  כי  העבודה  את  דווקא  "בחרנו 
היא  העבודה  ושלום.  כלכלה  בענייני  דעות 
מפלגה שתשמור על הסטטוס קוו. בשונה מיש 
בנושא  למשל,  אג'נדות.  עם  אנשים  הם  עתיד 
למרות  בשבת  ציבורים  ותחבורה  הגיוס  חוק 
על  שומרים  הם  במפלגה,  חלוקים  דעות  שיש 

הסטטוס קוו".
במקביל, חברת הכנסת מיכל בירן מהמפלגה 
לפיה  מתחברים",  "מעגלית  פרויקט  הקימה 
בציבור  אחר  מגזר  על  אחראי  יהיה  ח"כ  כל 
בישראל. בשיחה כל הזמן הסיברה בירן, "הגיע 

הזמן שלא נדבר רק עם מי שיצביע לנו. בשביל 

על  לדבר  צריכים  אנחנו  שלטון  מפלגת  להיות 

כולם".

שאחראי  זה  הוא  טרכטנברג  מנואל  חה"כ 

חג  אחרי  ומיד  והדתיים  החרדים  על  על השיח 

הסוכות צפויים לצאת בקמפיין רשמי, במהלכו 

ומזכ"ל  הרצוג  יצחק  המפלגה  יו"ר  ישתתפו 

החרדים  בריכוזים  בכנסים  בר  חיליק  המפלגה 

ברק  בבני  וגם  ביתר  בית שמש  אלעד,   - בארץ 

מה  מעניין  חזק.  דתי  חרדי  לאגד מטה  במטרה 

תהיה תגובת המפלגות החרדיות.

ב'עבודה' מחפשים חרדים
במפלגת העבודה השיקו אתר שיועד להתפקדות של חרדים ל'תא החרדי' של המפלגה  מיכל צ'רנוביצקי 

מיוזמות המפקד אומרת ל'קו עיתונות': "בעבודה, בשונה מיש עתיד, יש אנשים עם אג'נדות"  אחרי 
סוכות צפויים לצאת במפלגה בקמפיין רשמי

חיים בנשק

צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים? אחרי 

סדן  רמי  של  להדחתו  קראה  ש"ס  שתנועת 

החליטה   ,10 ערוץ  דירקטוריון  יו"ר  מתפקיד 

מועצת הרשות השנייה להדיח את סדן, היות 

הודח  סדן  מלבד  חייו.  קורות  את  זייף  וזה 

מדירקטוריון ערוץ 10 גם איתן זינגר.

בישיבת  כי  חשף  'הארץ'  עיתון  כזכור, 

אמר  ראש  ליושב  סדן  מונה  בו  הדירקטוריון 

לנוכחים: כי הוא "שונא את תנועת ש"ס ואת 

הגנב אריה דרעי".

סדן:  אמר  בישיבה  שנכחו  אנשים  פי  על 

באליטה,  כמוכם,  אני  האמת,  על  נודה  "בואו 

שונא את תנועת ש"ס ואת הגנב אריה דרעי", 

לדבריו, "אבל אנחנו, כאליטה, צריכים לפרוץ 

של  לקהל  לפנות  הערוץ,  של  המעגלים  את 

ש"ס, למסעודה משדרות".

ש"ס  תנועת  ניהלה  הדברים  בעקבות 

מאמצים להדחתו של סדן מתפקידו, אך ללא 

הצלחה, שכן מועצת הרשות השנייה החליטה 

שאין ממש בדברים.

אלא שבמקביל חשף עיתון 'דה מרקר' שסדן 

זייף את קורות חייו, אותם הגיש לתפקיד. עפ"י 

במשך  ניהולי  ניסיון  נדרש  התפקיד  דרישות 

כחמש שנים לפחות, ניסיון אותו לא היה לסדן. 

את  והציג  חייו  קורות  את  שיפץ  כך  בעקבות 

עבודתו כדובר ביה"ח שערי צדק, תפקיד אותו 

מילא במשרה חלקית, כתפקיד ניהולי.

השנייה  הרשות  פתחה  החשיפה,  בעקבות 

בהליך נוסף לבדיקת מועמדות סדן. במקביל, 

שלא  זינגר,  הדירקטור  לגבי  בדיקה  נפתחה 

עתיד  יש  ברשימת  התמודד  כי  לרשות  דיווח 

למועצת עיריית תל אביב.

ראשון  ביום  החליטה  הדברים  בעקבות 

מועצת הרשות על הדחתם של השניים.

בעקבות  מסר  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 

מועצת  החלטת  על  מברך  "אני  ההחלטה: 

מתפקיד  סדן  רמי  את  להדיח  השניה  הרשות 

יו"ר דריקטוריון חדשות ערוץ 10. לאיש כזה 

שהשמיץ באופן גזעני את מאות אלפי מצביעי 

מקום  אין  מזרחיים,  אזרחים  ומיליוני  ש״ס 

טלוויזיה  ערוץ  של  החדשות  חברת  בראש 

ללכת  חייב  היה  סדן  רמי  בישראל.  מרכזי 

הביתה מיד לאחר שהתגלה כי התבטא באופן 

גזעני ומחפיר אולם עדיף מאוחר מאשר בכלל 

וניסו  עליו  שחיפו  אלה  לכל  מציע  אני  לא. 

לגונן על דבריו המקוממים, לבצע חשבון נפש 

נוקב, ערב יום הכיפורים".

הרשות  "מועצת  נמסר:  השנייה  מהרשות 

השניה החליטה להפסיק את כהונתם של רמי 

בדירקטוריון  ציבור  כנציגי  זינגר  ואיתן  סדן 

מסכמת  הרשות  מועצת  החלטת   .10 חדשות 

השנייה  הרשות  שהובילה  מקיף  בדיקה  הליך 

שנחשפו  ממצאים  לאור  האחרונים  בחודשים 

הגשת  בטופסי  דיוקים  אי  נמצאו  ולפיהם 

המועמדות של השניים לכהונה כנציגי ציבור 

בדירקטוריון חברת החדשות".

לאחר הסערה: 
רמי סדן הודח 

מועצת הרשות השנייה החליטה על הדחתו של רמי סדן 
מתפקיד יושב ראש דירקטוריון חדשות 10, אחרי שנחשף 

כי זייף את קורות חייו אותם הגיש לתפקיד  הרשות 
השנייה: "לאור אי דיוקים בטופסי הגשת המועמדת 

הוחלט על הפסקת כהונתו"

מאת: מנדי קליין

לקראת  חנכו  מונסי  ויז'ניץ  בחסידות 

אחרי  הגדול,  הטישים  היכל  את  השנה  ראש 

שההיכל היה מוכן כבר שלוש שנים.

עד כה סירב הרבי לחנוך את ההיכל, אחרי 

גדול,  חסידים  קהל  שנאסף  הזדמנות  שבכל 

שהרבי  כך  החסידות,  של  אחר  אירוע  היה 

חשש לעין הרע.

של  ומשלחת  נפש,  עד  מים  הגיעו  השנה 

לבקש  הרבי  לבני  נכנסו  החסידות  חשובי 

ההיכל  לכך.  הסכים  והוא  ההיכל  את  לחנוך 

להפסיק  ציווה  והרבי  היות  גמור,  לא  עדיין 

את הבניה, אך אחרי החגים ימשיכו בעבודות 

ביתר שאת.

השנה  בראש  במקום  ששהו  החסידים 

ההיכל  "למרות  כי  עיתונות',  ל'קו  סיפרו 

אלפי  את  מלהכיל  צר  היה  המקום  החדש 

החסידים, וגם 13 קומות של פארנצ'עס מכל 

צד לא הספיקו".

להשיג  מאמצים  עשה  עיתונות'  'קו  כתב 

היה  ניתן  לא  אך  מלא,  ההיכל  של  תמונות 

'שלא  היא  האדמו"ר  הוראת  שכן  להשיג, 

לצלם במקום' כשהוא מלא, וממילא אף אחד 

לא צילם ובוודאי שלא ההין להעביר תמונות.

בויז'ניץ מונסי 
חנכו את היכל 

הטישים
אחרי שבמשך 3 שנים חשש האדמו"ר מויז'ניץ מונסי 
לחנוך את היכל הטישים החדש מחשש לעין הרע, 
חנכה החסידות בראש השנה האחרון את ההיכל, 
כשאלפי חסידים התייצבו לטיש נעילת חג במקום 

'היכל הטישים' החדש



A D O R E

מחירים מיוח„ים בחנו˙ הח„˘ה!
רחוב עזר‡ 11 בני בר˜

חליפו˙ יו˜רה מˆמר | ‡יכו˙ מיוח„˙      450 ₪

מכנסי יו˜רה מˆמר | ‡יכו˙י במיוח„      120 ₪

מ‚וון ענ˜ ˘ל עניבו˙ ‡„ור „וחה כ˙מים     60 ₪

מל‡י ‚„ול ˘ל עניבו˙ "פנומן"            30 ₪

ח„˘ ובלע„י!

 חולˆו˙ היו˜רה
˙ו‡ם "ברו˜ס בר„'רס"

110 ₪ בלב„!

נמ˘ך המבˆע

 חולˆו˙ "סורנטו"
ıהח„˘ו˙, לל‡ ‚יהו

!90 ₪ בלב„!

פ˙וח במוˆ''˘ ה˜רוב, מ˘עה 20:30 ע„ 23:30

הסניף הח„˘:  עזר‡ 11 טל. 03-5559733 | ˜‡לי˘ 4 (מול ביה''כ ה‚„ול) טל. 03-5038773
˘עו˙ פ˙יחה: ‡'-ה': פ˙וח רˆוף 10:00 ע„ 22:00 | יום ו' 10:00 ע„ 13:00

חניה ב˘פע לרווח˙ ל˜וחו˙ינו ב˜ומה 2-

"‡„ור" מˆי‚ה לכבו„ הח‚
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מאת: חיים רייך

שהפעילה  ההלכה  למוקדי  זרמו  פניות  אלפי 
יום  צום  לקראת  הארץ  ברחבי  מאוחדת 
יחדיו  ישבו  ההלכתיים  במוקדים  הכיפורים. 
וענו  רפואה  מומחי  עם  הוראה  מורי  רבנים 

לשאלות הרבות שזרמו למוקדים. 
מאוחדת  השנה  הרחיבה  הרב  הביקוש  בשל 
במרבית  התקיימו  והן  ההלכתיים  המוקדים  את 
הריכוזיים החרדיים בארץ בשיתוף רבנים ומורי 
רופאים  יישבו  לצדם  כאשר  שם  ידועי  הוראה 
ואנשי מקצוע שלבנו את השאלות והסוגיות על 
בצורה  ההלכה  דבר  את  לשואלים  להשיב  מנת 

הברורה ביותר. 
רבים  במקרים  מורכבות  הרפואיות  השאלות 
ועל כן נדרש שילוב בין רבנים ומורי הלכה לבין 
מומחי רפואה על מנת לבחון את הסוגיות בצורה 

מיטבית ולהעניק מענה מוסמך לשואלים. 
הציבור הפעילה מאוחדת  על  להקל  מנת  על 
הוראה  ומורי  רבנים  בשילוב  הלכתיים  מוקדים 
ומומחי רפואה במגוון מקצועות על מנת להשיב 
והאפשרויות  לצום  בנוגע  והלכה  הוראה  דבר 

ההלכתיות הנדרשות. 
המוקדים פעלו בין היתר בערים ירושלים, בית 
שמש, ביתר עילית, בני ברק, קרית גת, רחובות, 

צפת, כפר חב"ד ונתיבות.  
בירושלים ברמת שלמה ענו לשאלות הפונים 
רמת  שכונת  רב  דייטש,  מתתיהו  הרב  הגאון 
שלמה ונשיא מכון יד הרמה ורבני בית ההוראה 
שע"י מכון יד הרמ"ה, אליהם הצטרפו רופאים 

בכירים ממאוחדת.  
בית  רבני  הפונים  לשאלות  ענו  העיר  במרכז 
ההוראה הישר והטוב בראשות הגאון רבי שמאי 
הכהן גרוס שליט''א ורבני בית ההוראה אליהם 
הצטרפו פרופ' חיים יפה מומחה ברפואת נשים 

וד''ר דניאל בן ארי מומחה ברפואת משפחה.
רבני  הפונים  לשאלות  ענו  רמות  בשכונת 
רבי  הגאון  בראשות  מים  אפיקי  ההוראה  בית 
משה פנירי שליט''א ורבני בית ההוראה אליהם 
מומחה  אלחרט  האגר  מאיר  ד''ר  הצטרפו 
ברפואת נשים וד''ר פנחס כהן מומחה לרפואת 

משפחה.                                   
הגאונים:  הרבנים  לשאלות  ענו  עלית  בביתר 
 B הגאון הרב שלמה הלוי איצקוביץ רב גבעה
וחבר בד''ץ ביתר, הגאון הרב ישראל ברזובסקי  
משה  רבי  הגאון   ,B גבעה  ורב  הבד''ץ  חבר 
הגאון   B גבעה  הקהילות  איחוד  רב  אדלר  דוד 
הרב  הגאון   ,A גבעה  מרבני  קוריץ  מנחם  הרב 
דוד טהרני, הגאון הרב אברהם שרגא שטיגליץ 
חבר הבד''ץ ורב קהילת צאנז ביתר. אל הרבנים 
יצטרפו הרופאים ד''ר יחזקאל הורן נשים  וד''ר 

חיים כהן משפחה.
ענו לשאלות  ה.ר.ב  מוקד  במוקד הארצי של 
הגאון רבי משה שאול קליין ורבני בית ההוראה, 
אליהם הצטרפו ד''ר  דוד מורל מומחה ברפואת 
משפחה וד''ר ברונו רוזן מומחה ברפואת נשים.

במוקד הארצי של בית הוראה יביע אומר ענו 
לשאלות הפונים הגאון רבי אהרן בוטבול ורבני 
רוזן  ברונו  ד''ר  הצטרפו  אליהם  ההוראה  בית 
מומחה  רז  איתמר  וד''ר  נשים  ברפואת  מומחה 

ברפואת משפחה. 
לשאלות  ענו  הידברות  של  הארצי  במוקד 
הידברות  ורבני  כהן  זמיר  רבי  הגאון  הפונים 
אליהם הצטרפו ד''ר דוד מורל מומחה ברפואת 

משפחה וד''ר חזי הורן מומחה לרפואת נשים.
לשאלות  ענו  חפציבה  במרפאת  שמש  בבית 
הגאון הרב ברוך קליינמן  רב שכונת חפציבה, 
קהילת  רב  קאהן  חיים  ישראל  הרב  הגאון 
יוסף  שמואל  הרב  הגאון  אהרון,  תולדות 
שטיצברג  מרבני קהילת גור, הגאון הרב אריה 

מרדכי יודלביץ רב קהילות בית אברהם ומבקשי 
השם רמב"ש א'. אל הרבנים הצטרפו ד"ר יונתן 
בריביק  יהודה  וד''ר  טרופ   הלל  ד"ר   , ברקלי 
גולדברג  דורון  ד''ר  משפחה  ברפואת  מומחים 

מומחה ברפואת נשים.
בעיר אלעד תתקיים התקיים מוקד הלכתי יחד 
עם רבני בית ההוראה בראשות הגרש"ז גרוסמן 
רבה הראשי של אלעד בשיתוף ד"ר דוד אדמס 

מומחה לרפואת משפחה ממאוחדת אלעד.
בכפר חב"ד ענו לשאלות הרב מאיר אשכנזי 
וד"ר ערן מולה רופא מומחה לרפואת משפחה 

ממאוחדת.
הרב  ההלכה  במוקד  לשאלות  ענו  בנתיבות 
יואל  והרב  בקהילה   ומו"צ  אב"ד  כהן  יורם 
חברוני ראש בית הוראה נחלת יוסף יחד עם ד"ר 

דוד מורל מומחה ברפואת משפחה ממאוחדת.
ווינפלד  נתן  הרב  לשאלות  ענו  ברחובות 
משפחה  ברפואת  מומחה  פולטורק  יובל  וד"ר 

במרפאה החרדית בעיר.
רבה  עם  הלכתי  מוקד  התקיים  גת  בקרית 
ורופא  הבלין  משה  הרב  גת  קרית  של  הראשי 

משפחה ממאוחדת. 

מאת: בני יחזקאלי

חדש:  קואליציוני  משבר 
מפלגות  ראשי  בישיבת 
הקואליציה האחרונה, העביר שר 
שנחשב  מי  כחלון,  משה  האוצר 
למתון ופשרן בדרך כלל, מסרים 
דירה  מיסוי  אודות  נחרצים 
לראשי  הבהיר  כחלון  שלישית. 
מדובר  "מבחינתי  המפלגות: 
יעבור",  ועל  יהרג  שהוא  בנושא 
העיתונאית  של  דיווח  לפי  כך 

דפנה ליאל בחדשות 2.
שמודע  כחלון,  הדיווח,  לפי 
מראשי  חלק  של  הנוחות  לחוסר 
שלו  הרצון  לנוכח  המפלגות 
אמר  שלישית,  דירה  במיסוי 
לראשי הסיעות "חלק גדול ממה 
אוהב,  לא  אני  מעבירים  שאתם 
אם תתחילו להפר התחייבויות גם 

אני אפר והעסק כולו יתפרק".
לשינויים  התייחס  האוצר  שר 

מהשרים  חלק  רוצים  אותם 
לפי  מיסוי  כגון  בחוק,  להכניס 
הוא  כי  והבהיר  הדירה,  שווי 
החוק  "בלי  שינוי,  לכל  מתנגד 

הזה אין קואליציה".
שמודע  האוצר  שר  במקביל, 
החדש  במס  התמיכה  לחוסר 
ביטחון"  "רשת  להשיג  מנסה 
כה  עד  האופוזיציה.  חברי  מבין 
תמיכת  את  לגייס  השר  הצליח 
של  תמיכתם  ואת  מרץ,  סיעת 
המחנה  במפלגת  ח"כים  מספר 

הציוני, בהם גם שלי יחימוביץ'.
תאפשר  שכזו  ביטחון  רשת 
מבלי  החוק  את  להעביר  לכחלון 
ומבלי  לכת  מרחקי  שינויים 
בחוק  תמיכה  כגון  ויתורים, 
השידור  תאגיד  לביטול  בתמורה 
יו"ר  של  רצונו  כפי  הציבורי, 

הקואליציה ח"כ דוד ביטן.

"בלי מיסוי דירה שלישית – אין קואליציה"
כך איים שר האוצר משה כחלון, שהעביר לראשי סיעות הקואליציה מסר תקיף במיוחד, לפיו מיסוי דירה שלישית 

בעיניו הוא נושא של "יהרג ואל יעבור", והוא יפרק את הקואליציה במידה והחוק לא יעבור  במקביל, כחלון משיג 
תמיכה לחוק ברחבי האופוזיציה

מאיים במשבר. כחלון ונתניהו

אלפי פניות למוקדים ההלכתיים לקראת יו"כ
השאלות ההלכתיות הרבות המונחות לפתחם של חולים לקראת צום יום כיפור הביאו את מאוחדת להרחיב את יוזמת 

הקו הפתוח בשיתוף רבנים מורי הוראה ומומחי רפואה על מנת להשיב את דבר ההלכה בצורה אחראית לאלפי 
השואלים  המוקדים ההלכתיים פעלו בריכוזים החרדיים בירושלים, בני ברק, בית שמש, ביתר עילית, קרית גת, 

חיפה, רחובות, אלעד ועוד

מוקד ההלכה



ציבור שוחרי התורה ולומדיה 
מוזמן לכנס 

לזכרו של מרן רבינו זיע”א
ולקראת יום השנה השלישי לפטירתו
 תתקיים חלוקת מלגות לאברכים 

ובני הישיבות

במעמד:
הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט”א

חבר מועצת חכמי התורה וראש כולל תורת חיים

הגאון הגדול רבי שלמה בן שמעון שליט”א
רב שכונת רמת דוד

הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט”א
חבר מועצת חכמי התורה בעל ההלכה ברורה 

ובהשתתפות:
הרב חנוך זייברט- ראש העיר

הרב אליהו דדון- סגן ראש העיר
ר׳ יגאל גואטה- חבר כנסת 

 ביום חמישי כ”ה בתשרי
בהיכל בית המדרש

הכנס יחל בשעה  19:00

היכונו
זיכרון למרן
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מאת: יעקב פלדמן

הרבי  של  לבית-מדרשו 
קראון- בשכונת  מליובאוויטש 
בכינויו  הידוע  שבניו-יורק,  הייטס 
בו  הבית  מספר  שם  על   ,"770"
ברחוב  העולמי  חב"ד  מרכז  שוכן 
איסטרען פארקוויי, הגיעו בשבועות 
חסידי  מרבבת  למעלה  האחרונים  
חב"ד ו'מקורבים', שהגיעו להעביר 
שמכונה  במה  החגים,  חודש  את 

בחסידות חב"ד "חצרות קודשנו".
שבת  קודם  ספורים  ימים  כבר 
סליחות, הופיעו כמה מאות הזריזים 
המקדימים, וידיהם של אנשי ארגון 
מלאו  אורחים"  הכנסת   - "אש"ל 
וחמישים  ממאה  פחות  לא  עבודה. 
למחלקות  מחולקים  צוות  אנשי 
שונות עושים את ההכנות, כל אחד 
לכל  לדאוג  מנת  על  במחלקתו, 
צרכיהם של האורחים, הן בגשמיות 
והן ברוחניות, על פי דבריו של הרבי 

בשיחות הקודש בנושא.
מנחם  הרב  עומד  הארגון  בראש 
המנהל  הענדל  הכהן  מענדל 
הרב  שהקים  החסד  מפעל  את 
זכה  אשר  ע"ה,  ירוסלבסקי  משה 
גם  כמו  מהרבי  נדירים  לקירובים 
והדרכה  שאלות  על  פרטיים  מענות 

צמודה במשך השנים.

אלפי  מגיעים  שנה  מידי 
בחצר  להיות  והאברכים  הבחורים 
לצד  תשרי.  חגי  בכל  הרבי  של 
המהווים  והאברכים  הבחצורים 
רבות  בנות  ישנן  המגיעים,  רוב  את 
המגיעות בקבוצה של ארגון אחו"ת 
התמימים, וכן קבוצה גדלה והולכת 
של ילדים חיילי צבאות ה' הנמצאים 
שיעורי  הכוללת  מיוחדת  במסגרת 

תורה ותפילות.
מאז תשרי תשנ"ה, גדל והתפתח 
לומר  ניתן  וכיום  החשוב,  הארגון 
החסד  ארגון  הוא  כי  ספק  ללא 
החב"די הגדול בעולם, רבות תודות 
החסידי  הנגיד  הארגון,  לפטרון 

פטרונם  דריזין  בער  שלום  הרב 
השנה,  כל  במהלך  התמימים  של 
במהלך  האורחים  של  ופטרונם 

חודש תשרי.
היום מונה הארגון מחלקות רבות 
כאשר המרכזיות שבהן הינן מחלקת 
אלפי  יום  מידי  המספקת  האוכל 
הדירות  מחלקת  חמות,  ארוחות 
לאלפי  לינה  מקומות  המספקת 
אורחים, המחלקה הרוחנית הדואגת 
לסדרי הלימודים ולחומר הלימודים, 
במקרים  המטפלת  רפואית  מחלקה 
התוועדויות  מחלקת  שכאלו, 
התוועדויות  לילה  מידי  המקיימת 

לאורחים, ועוד ועוד.

מאת: בני יחזקאלי
 

שר הביטחון ויו"ר מפלגת 'ישראל 
ביקש  ליברמן  אביגדור  ביתנו', 
ביטן,  דוד  ח"כ  הקואליציה,  מיו"ר 
בהנהלת  מחייבת  החלטה  להעביר 
'הרשימה  החרמת  על  הקואליציה 
המשותפת' בכנסת, זאת בעקבות כך 
שהחרימו את הלווית הנשיא לשעבר 

שמעון פרס ז"ל.
המפלגות  ראשי   בישיבת 
במשרד  ראשון  ביום  שהתקיימה 
רה"מ אמר השר ליברמן כי החלטתם 
מהרשימה  הכנסת  חברי  של 
הלוויתו  את  להחרים  המשותפת 
חציית  הייתה  ז"ל  פרס  שמעון  של 
כך  על  לעבור  אפשר  ואי  אדום  קו 
כי  אמר  ליברמן  השר  היום.  לסדר 
הוכיחו  המשותפת'  'הרשימה  חברי 
או  איתם  להתדיין  יותר  טעם  שאין 
אפילו להתווכח עימם, וכי יש לקבל 
כל  החרמת  על  מחייבת  החלטה 
ההופעות והנאומים שלהם במליאת 

הכנסת.

מחבר  ביקש  גם  ליברמן   השר 
לפנות  פורר,  עודד  ח"כ  מפלגתו, 
עתיד',  ו'יש  'העבודה'  לסיעות  גם 
על מנת שגם הן, כמפלגות ציוניות, 

יצטרפו למהלך.
נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
לפחות  כי  ואמר  לדרישה,  נענה 
יוחרמו  הראשונה  המליאה  בישיבת 

נאומי חברי הרשימה המשותפת.
הח"כים  יצאו  לדברים  בתגובה 
הרשימה  יו"ר  למתקפה.  הערבים 
הגיב  עודה  איימן  ח"כ  המשותפת, 
"שיא  הביטחון:  שר  של  לדבריו 
הוא שהאיש שכל  חדש של שפלות 
על שנאה  בנויה  הפוליטית  מורשתו 
וקיטוב מנסה ללמד אותנו כיצד צריך 
לבנות גשרים. אך כידוע היוזמות של 
של  הפוליטי  בייצוג  לפגוע  ליברמן 
עליו  מתהפכות  הערבים  האזרחים 
ורק מחזקות אותנו, כך שההפחדות 
הרשימה  את  מעצימות  רק  שלו 
בכל  לפעול  נמשיך  המשותפת. 
הפרלמנטרית,  בזירה  כולל  הזירות, 

לקידום השלום והשיוויון".

החסידים בבית המדרש                                  )צילום: מאיר דהן(

רבבת אורחים בחודש החגים
אלפי אורחים הגיעו להיות בחודש החגים בבית מדרשו של הרבי 

מליובאוויטש בקראון הייטס ניו יורק

ליברמן: להחרים את
הח"כים הערבים

שר הביטחון אביגדור ליברמן דרש בישיבת 
ראשי המפלגות להחרים בכנסת את חברי הכנסת 
הערבים מהרשימה המשותפת, לאחר שהחרימו 

את הלווית פרס  נתניהו נענה לדרישה  

מדי יום חמישי

צ'ולנט בשרי ביתי 

מיוחד!

(חצי קילו 18& בלבד!)
עורכים שבת חתן?

שפע מטעמים
”הטעם שלכם השפע שלנו“

מכירת אוכל מוכן לשבתות וחגים ולכל סוגי האירועים

שפע מטעמים מציע לכם אירוח מושלם הכולל:

חגיגה של טעמים וסגנונות: 
בשרים, עופות, דגים, תוספות, סלטי הבית

אולם גדול וחדרי לינה ממוזגים, קייטרינג, 
ביהכנ"ס במקום

www.shefam.net | חניה במקום, רח' ר' עקיבא 5 פ"ת. גישה לנכים
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7 סוגי סלטים +
3 תוספות +

 3 עיקריות לבחירתכם

לגבאי בית כנסת!מבצע לכל סוגי האירועים!
ניתן להזמין קייטרינג

לקידוש, לסוכות ולשמחת תורה

בקניה מעל 
&100

סלט חינם!

3 חלות
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כולל לחמניות!

לתקופת בין הזמניםמחיר קבוצתי מיוחד 

הסרת משקפיים 
עושים בבי"ח אסותא

לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031
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ושבעת וברכת
בטוב טעם ובאיכות משגעת

טעים לחזור לסלטים הטריים, הבשרים העסיסיים, 
 לשרות האדיב ולמחירים העממיים

ושבעת וברכת רח' אצ"ל 47, שכונת התקוה ת"א  03-6390677
טלפון להזמנות אירועים  קבוצות וימי הולדת: 052-6291291
שעות פתיחה: 10:00-2:00, מוצ”ש שעה לאחר צאת השבת עד 2:00

בכשרות מהודרת 
של בד”ץ יורה דעה

משנת

1969 במקוםמהודרת סוכה 
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ברכב,  נוהג  חמוש  מחבל  בירושלים:  זירות  בכמה  ירי  פיגוע 
ירה בצהרי יום ראשון לעבר תחנת הרכבת הקלה בצומת גבעת 
הרכבת  לתחנת  סמוך  בירי  והמשיך  מהמקום  נמלט  התחמושת, 
מג"ב.  כוחות  ידי  על  ונהרג  נורה  שם  הצדיק,  בשמעון  הקלה 
במצב  שישה  נפצעו  ואישה,  יס"מ  שוטר  נהרגו  מהירי  כתוצאה 
החולים  לבתי  פונו  הפצועים  כל  קל.  פצועים  ושלושה  בינוני, 
מלבד  בעיר.  צדק  ושערי  כרם  עין  הדסה  הצופים,  הר  הדסה 

הפצועים שפונו, טופלו במקום מספר נפגעי חרדה.
ערכו  הביטחון  כוחות  ראיה,  עדי  אזרחים  של  דיווחים  בשל 
באזור,  נוספים  חשודים  אחר  סריקות  הפיגוע  לאחר  קצר  זמן 
וגבעת  הקלה  הרכבת  באזור  מחסומים  הציבה  והמשטרה 

התחמושת בניסיון לאתר חשודים נוספים אם יש כאלה.
צומת  מכיון  ברכבו  נסע  "מחבל  נמסר:  המשטרה  מדוברות 
הגבעה הצרפתית, הפסל הלבן, המשיך בנסיעה במהירות לכיוון 
תחנת הרכבת הקלה מול המטה הארצי ירה לעבר אנשים שעמדו 

בתחנת הרכבת. כתוצאה מהירי נהרגו שוטר יס"מ ואישה.
"המחבל המשיך בנסיעה במהירות לכיוון צומת קלרמון גנו, 
שם ירה לעבר אישה נוספת שהייתה בתוך רכבה. המחבל המשיך 
בנסיעה לכיוון שייח ג'ראח, עצר את רכבו בצד הכביש, הבחין 
לכיוונם.  וירה  לכיוונו  שנסעו  אופנועים  יס"מ  לוחמי  בצוות 
כתוצאה מהירי שוטר יס"מ נפצע ושוטר נוסף נפגע באורח קל. 
צוות לוחמי מג"ב שקיבל את הדיווח והיה בסמוך הבחין במחבל 

ברכבו עם נשקו וביצע ירי מדויק לעברו ונטרלו".
הוא  הפיגוע  את  שביצע  המחבל  כי  עולה  ראשונית  מחקירה 
זהות  תעודת  בעל   ,39 בן  סילוואן  תושב  סביח  אבו  מוסאבח 
בטרור  להסתה  אישום  כתב  נגדו  הוגש  כי  עולה,  עוד  כחולה. 

בשנה שעברה.
אהרון אדלר, פרמדיק מד"א שהגיע באופנוע טיפול נמרץ של 
כבת  באישה  למקום הבחנתי  "כשהגעתי  כי  סיפר  לזירה,  מד"א 
60 עם פצעי ירי בפלג גופה העליון. היא הייתה מחוסרת הכרה, 
חיים,  מציל  רפואי  טיפול  לה  הענקנו  דופק.  וללא  נשימה  ללא 
והיא  למקום  שהגיעה  שלנו  נמרץ  טיפול  לניידת  אותה  העלינו 

פונתה במצב אנוש".
פצועים  על  דיווח  קיבלנו  כך  כדי  "תוך  כי  עוד  סיפר  אדלר 
נוספים ברחוב שמעון הצדיק. המשכתי לשם באופנוע וכשהגעתי 
ירי. אחד היה בהכרה מלאה  ראיתי שני פצועים שסבלו מפצעי 
מהיר  טיפול  לאחר  העליון.  גופו  בפלג  והשני  בגפיים  ופצוע 

בשטח פינינו את הפצועים לבתי חולים בעיר".
יוסי עמר, מתנדב איחוד הצלה, שטיפל בנפגעים בצומת גבעת 
התחמושת, סיפר: "כשהגעתי למקום נתקלתי באשה ללא הכרה. 
נוספים מיחידת האופנועים של איחוד הצלה  יחד עם מתנדבים 
נוספים  גוף  הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני. לא איתרנו נפגעי 

והענקנו סיוע לנפגעי חרדה".
לזירה  "כשהגעתי  סיפר:  הצלה  באיחוד  מתנדב  לוי  משה 
הנוספת בסמוך לקבר שמעון הצדיק נתקלתי במספר נפגעים מירי 

באחריות  בהם  הטיפול  הנפגעים  זהות  עקב  הכרה.  ללא  חלקם 
משטרת ישראל ומחשש לשלום המתנדבים לא היה צורך בסיוע 

רפואי של מתנדבי איחוד הצלה".

תגובות חריפות במערכת 
הפוליטית

בעקבות פיגוע הירי, הפוליטיקאים מיהרו להגיב, ובאופוזיציה 
ניצלו את ההזדמנות לתקוף את הממשלה.

ישיבת  בפתח  לפיגוע  התייחס  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הממשלה: "חווינו בירושלים פיגוע ירי של מחבל רכוב. הוא פגע 
בכמה אנשים. אנחנו עדיין מבררים את הפרטים והכוחות פועלים 
בשטח. אני מבקש לשלוח איחולי הצלחה לפצועים - וגם לומר, 
פעולה  כאן  נראה מהדוחות שאנחנו מקבלים שהיתה  שזה  כפי 
ישראל שדלקו אחרי  ונחושה מאוד של שוטרי משטרת  מהירה 

המחבל וחיסלו אותו".
ראש העיר ירושלים ניר ברקת אמר כי "שוב אנו עדים לטרור 
האכזרי וחסר הרחמים שפוגע באזרחים תמימים ומנסה לשבש 
את שגרת חיינו ולפגוע בנו. אני מאחל החלמה מהירה לפצועים.
"לא ניכנע ונמשיך לקיים את שגרת חיינו תוך מלחמה חסרת 
פשרות בטרור ובהסתה הפרועה. אני משבח את כוחות הביטחון 
ונטרלו את המחבל ומבקש לחזק אותם  יצרו מגע  שפעלו מיד, 
כעת  ובמיוחד  השנה  כל  במהלך  עושים  שהם  הקודש  בעבודת 
עוצמה  אחדות,  לגלות  מהציבור  מבקש  אני  החגים.  בתקופת 

ולהמשיך  הבודדים  המפגעים  טרור  כנגד  במלחמה  ונחישות 
בשגרת החיים במהלך חגי תשרי תוך ערנות מקסימלית ואחריות".

השר צחי הנגבי אמר טרם ישיבת הממשלה: "מדובר בפיגוע לא 
פשוט. אנחנו מתפללים לחיי הפצועים. אנחנו מורגלים באכזריות 
ובירי ללא אבחנה של מחבלים. במקרה הזה, כפי הנדרש המחבל 
כל  לאורך  כפי שעשינו  נמשיך  החיים.  בעולם  כהונתו  את  סיים 
השנה האחרונה בהצלחה יתירה להדוף את המתקפות ולחזק את 

הביטחון ככל שהדבר אפשרי".
השר אורי אריאל הגיב: "אני מאחל החלמה מהירה לפצועים. 
ברכת כהן שישובו הביתה מהר. אנחנו פוגשים שוב את הטרור 
זה  את  עושה  הוא  ביהודים.  לפגוע  למה  תירוצים  מחפש  שלא 
בכל מקום שהוא יכול. בכל זמן. גם בעיר הבירה בירושלים. חלק 
שאי  אויבינו  מלב  הספק  והוצאת  הבנייה  הגברת  זו  מהתשובה 

פעם נזוז מירושלים".
להכריע.  לעשות.  מה  "יש  אמר:  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
ופיגועים  רצח  של  מציאות  לקבל  יכולה  לא  ישראל  מדינת 
וממשלת  לרצחנות  מחיר  שיש  להבין  צריך  האויב  ברחובותיה. 
ישראל תדע לגבות אותו. אמרתי בעבר ואשוב ואגיד רק גדיעת 
חד  הכרעה  רק  הרצחני,  הטרור  את  תסיים  להישגים  התקווה 
משמעית תפסיק את הטירוף הזה. לידידינו בעולם אני אומר, לא 
ההתיישבות ביהודה ושומרון היא האויב של השלום, הפלסטינים 

הם האויב של השלום".
עוד  "כל  כי  מסר  החוקה  ועדת  יו"ר  סלומיסנקי  ניסן  ח״כ 
המזרחית,  ירושלים  על  שנוותר  סיכוי  שיש  הפלשתינים  יחשבו 
להוכיח  חייבת  ישראל  ממשלת  הפיגוע.  בניסיונות  ימשיכו  הם 
בשטח שאנחנו נחושים להגביר את הטיפול המוניציפאלי ובעיקר 

הטרור חזר 
לירושלים

מחבל ערבי ישראלי, פתח בירי באזור גבעת התחמושת, תוך כדי נסיעה ברכב ופגע בכמה בני אדם  שוטר יס"מ 
  לוחמי מג"ב ניהלו איתו קרב יריות עד לחיסולו  ואישה נרצחו ועוד שישה בני אדם נפצעו ברמות שונות

  "נתניהו: "הייתה פעולה מהירה ונחושה  התגובות לפיגוע: בימין קוראים לבנות, באופוזיציה תוקפים את רה"מ
סמוטריץ': "רק גדיעת התקווה להישגים תסיים את הטרור הרצחני"  חיליק בר: "יש ליזום פעולה מדינית אמיצה"
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ועדת המשנה לבטיחות בדרכים של ועדת הכלכלה, בראשות 
לוינשטיין,  החולים  בבית  סיור  היום  קיימה  אשר,  יעקב  ח"כ 
שנועד לבחון את הטיפול והשיקום של נפגעי תאונות הדרכים וכן 

ללמוד על תכניות שמפעיל בית החולים למניעת תאונות דרכים.
במהלך הסיור קיבלו חברי הוועדה סקירה ממנהל בית החולים, 
בטיפול  ניסיון  החולים  לבית  כי  שסיפר  כ"ץ,  עמירם  פרופ' 
ומחלקה  שנה  מ-55  למעלה  במשך  מאושפזים   100,000 במעל 
הוא  השיקום.  רפואת  מתחומי  אחד  בכל  מיוחדת  מומחיות  עם 
את  וגם  החיים  תוחלת  את  יקבע  השיקומי  הטיפול  כי  הסביר 
איכות החיים. חברי הכנסת אשר, זוהיר בהלול חמד עמאר ונורית 
קורן, אף הצטרפו לסדנה שהעבירה קסם, נפגעת תאונת דרכים, 
לצמצום  והמאבק  לנושא  המודעות  העלאת  במסגרת  לחיילים 
תאונות הדרכים. הסדנה הותירה רושם רב על חברי הכנסת והיו"ר 
נערה  לכך שכל  לדאוג  בנט,  נפתלי  החינוך,  לשר  קרא  אף  אשר 

ונער, בתקופה של לקראת הוצאת רישיון הנהיגה או קצת אחרי, 
יהיה חייב לעבור את הסדנה הזו בבית החולים לוינשטיין.

ולחיילים  לחיילות  סיפרה  לחייה,  ה-20  בשנות  צעירה  קסם, 

חפציבה  בצומת  שמאלה  פנתה  כאשר  שעברה,  התאונה  על 
בני  ושקעתי.  לים  שזרקו  אבן  "הייתי  בעוצמה:  בה  פגע  וטנדר 
המשפחה, אמא ואבא, היו חסרי אונים לראות איך הבת שלהם, 
שהם הכי אוהבים בעולם, שוכבת בלי שום יכולת לעשות משהו 
עבורי". מנהלת פרויקט הסדנאות, דינה ריינברג, סיפרה כי בית 
החולים מגייס את הידע והניסיון של אנשי הצוות, לצד הסיפורים 

האישיים, כדי להפחית את שיעור הפגיעות מתאונות דרכים. 
חברי הכנסת ביקרו גם במחלקות ומכוני השיקום, בהם המכון 
חבלות  לשיקום  ובמחלקה  בעיסוק  לריפוי  המכון  לפיזיותרפיה, 
מוח. במכון לפיזיותרפיה פגשו חברי הכנסת נפגעת תאונת דרכים 
שחצתה מעבר חצייה באור יום ונהג פגע בה במהירות 70 קמ"ש 
בכביש עירוני. היא עפה באוויר ונפגעה קשה. בביקור במחלקת 
בהן  שונות,  בטכנולוגיות  הכנסת  חברי  צפו  בעיסוק  הריפוי 

מציאות מדומה, בהן נעשה שימוש לצורך השיקום.

מאת: מנדי קליין

מפעילים  שהמיסיונרים  ארוכה  תקופה  מזו 
דוכני הטפה רווים בחומרים מיסיונרים מסוכנים, 
ומציבים אותם במרכזי הערים. יחד עם חלוקת 
אותם  משדלים  הם  ושבים  לעוברים  החומרים 
למסור להם את פרטיהם האישיים כדי להמשיך 
לעמוד עמם בקשר, מתוך כוונה להביאם בסופו 

של דבר להמרת דתם. 
מפת  את  היטב  שמכירים  לאחים  יד  צוותי 
דוכני  מראש  מציבים  המיסיונרית,  הפריסה 
חומרי  ובהם  מקום  בסמיכות  משלהם  הסברה 
יהודיים  וחומרים  מיסיונריים  אנטי  הסברה 
העוברים  תגובות  את  לראות  מרגש  למכביר. 
הינו  הסמוך  הדוכן  כי  הגילוי  לנוכח  והשבים 

דוכן שמד ר״ל.

לאחים  יד  של  המשפטי  הצוות  במקביל, 
חוקיות  עילות  למצוא  בניסיון  העת  כל  שוקד 
מול  המיסיונרים,  הדוכנים  העמדת  למנוע  כדי 

הרשויות המקומיות.
של  המשפטית  המחלקה  פנתה  לאחרונה  רק 
לסלק  וביקשה  אביב  תל  לעיריית  לאחים  יד 
שבוע  סוף  מידי  המוצב  המיסיונרי  הדוכן  את 
ברגשות  הפגיעה  בשל  בעיר,  רוטשילד  ברחוב 

התושבים.
במקביל, לאחר התייעצות עם יד לאחים, פנו 
ליד  מקום  בסמיכות  המתגוררים  התושבים  גם 
התושבים  אביב.  תל  לעיריית  המסיונרי  הדוכן 
כתבו לעירייה: "כיצד בא לידי ביטוי הפלורליזם 
נשימה מוענק  עיריית תל אביב, כשבאותה  של 
אישור לכת מיסיונרית פנאטית להתמקם מתחת 
לבתינו ולהטריד את מנוחת התושבים". למכתב 

זה צורפו שמותיהם, כתובתם וחתימותיהם של 
עשרות התושבים המתלוננים.

הודיעה  המכתב  על  במענה  העיריה  אולם 
המיסיונרי,  המפגע  את  לסלק  מסרבת  שהיא 
בתגובה  הדת".  בחופש  "פגיעה  של  בנימוק 
החליטו מיידית ביד לאחים להציב דוכן הסברה 

גם ברחוב רוטשילד בסמוך לדוכן המיסיונרי.
העצות  אובדי  המיסיונרים  האחרון,  בשבוע 
שראו את השפעת דוכן יד לאחים על העוברים 
שווא,  בתואנת  המשטרה  את  הזעיקו  ושבים, 
בשל  לאחים  יד  את  לסלק  מהשוטרים  וביקשו 
במקום.  לנוכחותם  מהעירייה  אישור  חוסר 
השוטרים שניגשו לדוכן ההסברה של יד לאחים, 
לאחים  יד  לדוכן  האישור  את  לראות  הופתעו 
וביקשו  במיסיונרים  גערו  הם  בפניהם.  מוצג 

מהם שלא להטריד שוב את משטרת ישראל.

ביד לאחים קראו השבוע שוב לקראת השנה 
החרדיים  והשרים  הכנסת  לחברי  החדשה 
והדתיים, לעשות כל אשר לאל ידם כדי להעביר 
פעילות  האוסר  החוק  את  לאלתר  בכנסת 
המתחולל  השמד  למסע  קץ  ולשים  מיסיונרית 

ברחבי הארץ באין מפריע.

מאת: ארי קלמן

ליצמן  יעקב  ושר הבריאות  והכלכלה משה כחלון  שר האוצר 
להוזלה  להביא  בכדי  הכלכלה,  משרד  בשיתוף  מהלך  מקדמים 
הצליאק  חולי  של  לרווחתם  גלוטן,  נטול  מזון  של  משמעותית 

בישראל.
בין  ועדה  באמצעות  מאומצת  מטה  עבודת  נערכת  כך  לצורך 
במספר  פועלת  ואשר  הבריאות,  במשרד  שהוקמה  משרדית 

מישורים.
מזון  של  מקומי  ייצור  על  הבריאות  משרד  יקל  זאת  במסגרת 
ידי יצרנים קטנים ובינוניים, בכך שלא  נטול גלוטן, במיוחד על 
גלוטן  נטול  מזון  המייצר  למפעל  מיוחד   GMP אישור  יידרש 
להצטרף  נוספים  למפעלים  יאפשר  זה  מהלך  בלעדי.  באופן 
למעגל הייצור וכן ינקטו שורת הקלות נוספות בתחום היבוא, כדי 

לאפשר הגדלת היבוא.
 9 של  בהיקף  מיוחד  תקציב  יקצו  והכלכלה  האוצר  משרדי 
במפעלים  תמיכה  לצורך  ההשקעות,  מרכז  באמצעות   ₪ מיליון 
אשר יתחייבו לייצר מזון ללא גלוטן. תקציב זה יביא גם להגדלה 

של מפעלים קיימים או תוספת של מפעלים חדשים אשר יצטרפו 
למעגל הייצור.

יביא להגדלת מגוון המוצרים של מזון נטול  השלמת המהלך 
גלוטן, במקביל להורדת מחירי המוצרים, על מנת לאפשר לחולי 

הצליאק בישראל נגישות למזון הנדרש להם במחיר סביר.

אחד  הוא  המחייה  "יוקר  כחלון:  משה  והכלכלה,  האוצר  שר 
אם  וכמה  כמה  אחת  על  הישראלים,  בחיי  המרכזיים  האתגרים 
כמו  בריאותיים  מטעמים  מיוחדים  מוצרים  לרכוש  נדרשים  הם 
לא  הוא  זול  קניות  סל  הצליאק.  חולי  עבור  הגלוטן  נטולי  אלו 
מותרות, הוא הכרח. מוצרי המזון נטולי הגלוטן הם צורך בסיסי 
עבור מי שזקוק להם ולכן אנו פועלים במרץ כדי להוזילם באופן 

משמעותי".
חשוב,  חברתי  במהלך  "מדובר  ליצמן:  יעקב  הבריאות  שר 
למזון  ושנדרשים  הסובלים  אלו  בזכויות  והכרה  מחויבות  מתוך 
ללא גלוטן. תודתי לשר האוצר משה כחלון ולמשרד הכלכלה על 
ההירתמות לטובת המהלך לרווחת ציבור החולים, עד להשלמתו 

בקרוב".
מנהל מרכז ההשקעות, נחום איצקוביץ': "אני צופה כי הגדלת 
כושר הייצור תגדיל את יכולת התחרות במשק ותגרום בטווח זמן 
בינוני להשפעה על נגישות וזמינות המוצרים ומקווה כי שינויים 
הגלוטן,  ללא  המזון  בשוק  המחירים  ברמת  להורדה  יביאו  אלו 
ובכך להביא להקלה בהוצאות משקי הבית של צרכני מזון ללא 

גלוטן".

יד לאחים: לפעול לתיקון חוק המיסיון
למרות בקשת תושבי האזור עיריית תל אביב סירבה לסלק את הדוכן המיסיונרי; יד לאחים הקים במקום דוכן הסברה 

נגדי  תלונת שווא של המיסיונרים נענתה בנזיפה חמורה של המשטרה

 זה מול זה. דוכן יד לאחים שהוקם במקביל לדוכן המיסיונרי

 מהלך משתוף. השרים ליצמן וכחלון

ליצמן וכחלון מקדמים מהלך להוזלת מזון נטול גלוטן
שר האוצר והכלכלה משה כחלון ושר הבריאות יעקב ליצמן מקדמים מהלך בשיתוף משרד הכלכלה, בכדי להביא 

להוזלה משמעותית של מזון נטול גלוטן, לרווחתם של חולי הצליאק בישראל

"לפני שמוציאים רישיון שיעברו בבית לווינשטיין"
חבר הכנסת יעקב אשר, יו"ר ועדת המשנה לבטיחות בדרכים, לאחר הביקור בבית לוינשטיין: "לדאוג לכך שכל אחד 

בתקופה של לקראת הוצאת רישיון הנהיגה או קצת אחרי, יהיה חייב לעבור סדנה בבית החולים לוינשטיין"

 מלחמה בתאונות הדרכים. ח"כ יעקב אשר
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הרה"ג יצחק לורינץ
רב קהילת יוצאי דרום אמריקה בית וגן

רבינו הגדול, אהובם ואוהבם של ישראל, מרן הגרש"ז 
אויערבאך זצוק"ל, הידר במצות ביקור חולים והיה טורח 
שערך  לביקור-חולים  התלוויתי  ימיו  בערוב  רבות.  בה 
לימודיו  מימי  נעוריו  חבר  ירושלמי,  ישיש  של  בביתו 
שלוש  ברגליו  טיפס  זלמן  שלמה  ר'  חיים'.  עץ  ב'חיידר 
לקומה  כשהגענו  לקומה.  קומה  בין  לנוח  ונאלץ  קומות 
ומתנשם בכבדות על כסא, שאלתי  יושב  השנייה, בעודו 
לקבל  היה  יכול  זה  בזמן  והרי  שטרח.  הטרחה  לפשר 
יהודים בביתו, להורות להם דבר ה' זו הלכה ולהעניק עצה 
ותושייה. וכשיושב הסבא בקיתונו, מקיים הוא גם תורה 
וגם חסד, והרווח כפול מאשר מצות ביקור חולים, שיש 
בה חסד בלבד. "אתה בוודאי יודע", השיב הסבא, "כמה 
פעמים נזכרת בתורה מצות אהבת חסד". והחל למנות את 
'והלכת בדרכיו'  'ודבקת בו',  הלשונות בהן נקטה תורה, 

ועוד.
הוסיף.  חולים?",  ביקור  דווקא  מדוע  שואל  "אתה 
מלמדת  בוקר,  כל  לומד  שיהודי  דברים'  'אלו  "משנת 
נפסק  אכן  וכך  חסד,  של  הקבועים  הגדרים  את  אותנו 
בשולחן-ערוך. אחד הגדרים הוא 'ביקור חולים'. בלי נדר, 
בדרך הביתה, אספר לך על שכר נפלא שקיבלתי מבורא 

עולם בזכות קיום מצוה נשגבה זו".
בינתיים הגענו לקומה השלישית. אי-אפשר לתאר את 
גודל השמחה של הישיש הירושלמי שעה שראה את גדול 
הדור מוקיר אותו, מתאמץ עבורו אפילו עשרות מדרגות 

ושלוש קומות.
 



סיפר:  וכה  הבטחתו  את  רבינו  קיים  הביתה  בדרכנו 
בירושלים  זקנים'  ל'מושב  הלכתי  צעיר,  אברך  "בהיותי 
לבקר יהודי בא בימים. דפקתי על דלת החדר, אך טעיתי. 
אדם אחר פתח את הדלת: זקנו היה לבן ופניו העידו על 
והתכוונתי  בריא',  תהיה  'סליחה,  מלמלתי  הזמן.  תלאות 
את  הישיר  הכפוף  הישיש  אך  המקורי,  ליעד  להמשיך 
'סוף-סוף, שנה אחרי שעליתי לארץ  מבטו ואמר בכאב: 
לי  אומר  ואתה  שלי,  בדלת  יהודי  דופק   – לכאן  והגעתי 
טעות? זו לא טעות, הקב"ה שלח אותך לבקר יהודי גלמוד 

ומסכן. תיכנס, תיכנס".
הקשיש  בא?  מאין  ושאלתי  בדברים  עמו  "פתחתי 
)ה'משולח'  משולח  א'נובהרדוקע'ר  'אני  בחיוך:  השיב 
רוסיה,  ברחבי  רגלי  כיתתי  שנים  עשרות  מנובהרדוק(. 
אוקראינה וליטא לטובת עניי נובהרדוק. רק בחגים חזרתי 
הביתה, ובכיסי סכום צנוע שהפריש עבורי הרב מהקופה 
למחיית משפחתי... אמרתי לו: אשריך שזכית להחיות לב 
נדכאים, אולי יש לך משהו לספר על גדולי ישראל בהם 

חזית בשנות נדודיך?
"זה סיפור לא קצר, הוא אמר, אבל נשארתי בחדרו כי 
זכיתי  גם  וכך  חיים  לו  מעניקה  שלי  שהשהות  הרגשתי 

לשמוע מעשה-רב נפלא ביותר ממקור ראשון".
פתח הנובהרדוקער משולח וסיפר: "במסגרת מסעותיי 
אחת לשנה הייתי מגיע לעיר ואם בישראל – קרלין. כבר 
לבקר  ההזדמנות  על  פסחתי  לא  שם,  הראשון  בביקורי 
פניו  מראה  קרלינר.  דוד  רבי  רשכבה"ג  הדור  פוסק  אצל 
היה נורא הוד, מלאך אלוקים. הוא ישב רכון על תלמודו, 
בניגון  ולמד  לפניו  פתוחים  עתיקים  ספרים  מלא  שולחן 
מתוק. הרהרתי לעצמי: הרי בעולם האמת, נהיה בוודאי 
רחוקים ממנו, כמה כדאי לנצל את הרגעים הללו כאשר 
ניתן לעמוד ולהביט במלאך ה' צבא-ות יושב ולומד תורה 
וליהנות מגן עדן הגבוה ביותר בעולם  לשמה במתיקות, 
הזה. כך עמדתי מולו משתאה במשך כרבע שעה. לפתע 
הרים ר' דוד את ראשו, קם לקחת מהארון ספר נוסף, ועיני 

הבדולח שלו מביטות לעברי.
"שלום עליכם", פתח ואמר ר' דוד קרלינר, "כמה זמן 

אתה עומד שם?"
זמן מועט, אמרתי לו.

"מאיפה אתם?"
מנובהרדוק, משולח.

"מה שלום הרב בנובהרדוק? מה שלום הישיבה? מה 
נובהרדוק?",  עניי  עבור  כסף  לאסוף  באת  הגזירות?  עם 
הוא  אותם  רובל,  שני  מכיסו  שולף  ומיד  דוד  ר'  שואל 

מעניק לי במאור פנים ומברכני לשלום.
עיני  להתיק  יכול  לא  ואני  בתלמודו  ממשיך  דוד  ר' 
מהמחזה המבהיל. חשבתי לעצמי: 'אשריי ואשרי חלקי, 
נובהרדוקער משולח, בזכות הנדודים הקשים שלך, אתה 

זוכה לחזות במחזה מן העולם הבא בזה העולם'.
כעבור 20 דקות שנדמו בעיניי כנצח בהן ר' דוד לומד 
ומנגן – שוב קם ממקומו, הפעם כדי להחזיר את הספר 
לארון. ושוב עיני הבדולח נתקלות בי. ושוב ברכת שלום 
עליכם. ושוב כל השאלות: מי אתם, מה מעשיכם, ושוב 
שני רובל לצדקה, ושוב ברכה לחיים ולשלום. ואני פליאה: 
האם ר' דוד הגדול, שכל העולם חרד לפסקיו, אינו זוכר 

שהייתי אצלו אך לפני דקות אחדות?
ושוב  חולפות  ארוכות  דקות  בו.  להביט  ממשיך  ואני 
כל  ושוב  עליכם.  שלום  ברכת  ושוב  בי.  נתקל  מבטו 
השאלות: מי אתם, מה מעשיכם, ושוב שני רובל לצדקה, 

ושוב ברכה לחיים ולשלום".



דוד,  ר'  תוהה  "מחילה?",  מחילה.  וביקשתי  פניי  העזתי 
"על שום מה ולמה?".

לעמוד  שנשארתי  מכך  נוחה  דעתכם  שאין  מבין  אני 
אני  ומה  אני  מי  ושוב  שוב  אותי  שאלתם  כאשר  בחדר. 
הנה  לדרכי.  שאלך  בעדינות  לי  לרמוז  ניסיתם  בוודאי   –
אני מחזיר לרב את הרובלים המיותרים שקיבלתי, והולך 

לדרכי. אנא, ימחו לי הרב בפה מלא.
צריך  אני  "להיפך.  דוד.  ר'  לי  אומר  בבקשה",  "שב 
חוכא  מכם  עושה  שאני  חשבתם  מחילה.  מכם  לבקש 
ואיטלולא? לא ולא. לדאבוני, באחרונה קפצה עלי זקנה 
זוכר מאומה, איני מכיר אף אדם, גם לא הקרובים  ואיני 

אלי ביותר. אתם מוחלים לי?".
אני  מבקש  אדרבה,  למחול.  מה  לי  אין  השבתי: 
ממעלתכם סליחה ומחילה אם גרמתי בשוגג עוגמת נפש 

לרב.
הרהרתי, כיצד יתכן שהעולם כולו סמוך על ה'שולחן 
ר'  איש ממקורבי  זכרונו? מדוע  יהודי שנפגם  ערוך' של 
דוד קרלינר אינו מגלה זאת ומורה לרבים להפסיק להעביר 
את שאלותיהם בהלכה? בוודאי אין זה מרצונו של גאון 

הגאונים להכשיל את הרבים בתשובות בעת הזו.
ר' דוד קרלינר כאילו קרא מחשבותיי, אמר בקול צלול 
ובהיר: "נובהרדוק משולח, אתם בוודאי תוהים איך אני 
להרגע...  מהרגע  זוכר  איני  אם  בהלכה  תשובות  משיב 
מזמן הוריתי לבני ביתי כי אם דעתי לא תהיה בשלמותה 
– שלא יעבירו לי יותר שאלות... נכון, איני זוכר מאומה, 
איני מכיר את קרוביי, אך מעיד אני על עצמי שמים וארץ 
הים  מן  טיפה  לא  אפילו  שכחתי  לא  התורה  שבסוגיות 
כאשר  שמונה-עשרה,  בגיל  כמו  צלול  זכרוני  הגדול... 
כי קיבלתי מתנת אלוקים של בור סיד  העידו עלי רבותי 

שאינו מאבד טיפה".
הישיש  סיים  לדרכי",  והמשכתי  בבכי  "פרצתי 
הירושלמי את סיפורו, לא לפני שהוסיף כי לאחר פטירתו 
ממרן  הזמנה  לקבל  הופתע  זצ"ל,  מקרלין  דווידל  ר'  של 
ישיבת  שערכה  מספד  לעצרת  לבוא  זיע"א  חיים  החפץ 

ראדין ולספר את שראו עיניו.
הזה  בעולם  פירותיו  אוכל  אדם  חולים,  ביקור  אכן, 

והקרן קיימת לו לעולם הבא.

'חכמת  רב-המכר  עורך  קוק    שלמה  לדפוס:  הביא 
הנפש היהודית' בדרכו של מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל

'עולם הבא' בעולם הזה

ר' דוד קרלינר כאילו קרא 
מחשבותיי, אמר בקול צלול 

ובהיר: "נובהרדוק משולח, אתם 
בוודאי תוהים איך אני משיב 

תשובות בהלכה אם איני זוכר 
מהרגע להרגע... אך מעיד אני 

על עצמי שמים וארץ שבסוגיות 
התורה לא שכחתי אפילו לא 

טיפה מן הים הגדול"



המלצות לבניית סוכה בבטחה
• בזמן בניית הסוכה יש להרחיק מהישג ידם

   של ילדים סולם, מסמרים, נעצים, סיכות , פטישים,
   צבת וכלי עבודה אחרים.

• לפני השימוש בסולם מוודאים שהינו יציב.
• בגמר השימוש בסולם מרחיקים אותו מטווח השגתם של ילדים.

• בסוכות הנבנות במרפסות גבוהות ועל גגות מוודאים שקיימים
   מעקים וסורגים תקינים.

• כיסוי הסוכה בסכך נעשה על ידי אדם מבוגר ובאופן זהיר.

המלצות להתנהגות בטיחותית בסוכה
• דואגים כי מנורת החשמל קבועה בצורה יציבה.

• להרחיק קישוטים ממנורת התאורה בסוכה.
• אין להכניס תנור חימום לסוכה.

• דואגים כי כבלי החשמל אינם משתרכים על הרצפה
   והינם רחוקים מהישג ידם של ילדים.

• הנוהגים להדליק נרות שבת וחג בסוכה עצמה, יניחו אותם 
   במתקן מוגן (כדוגמת מתקני חנוכיות) והרחק מדפנות הסוכה.

• אין משאירים נרות דולקים ללא השגחת מבוגר אחראי.

הנחיות בטיחות לקראת חג הסוכות הבעל"ט

הסוכה עשויה מחומרים דליקים, על כן יש צורך במשנה זהירות מפני דליקות-
נמנעים מלהדליק סיגריות , גפרורים ואמצעי חימום בסוכה.

שימו לב

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

 
  

אגף
תברואה

בס“ד

פינוי סכך
לאחר חג הסוכות

הרינו להביא בזה לידיעת ציבור התושבים,

כי סכך יפונה בנפרד, מכלל הפסולת, לאחר חג הסוכות, 

בימים שלישי ורביעי, כ"ג וכ"ד בתשרי ה'תשע"ז.

לצורך זה, יש להניח את הסכך על שפת המדרכה

ולהודיע למוקד 106.

במידת הצורך, ניתן להעביר את הסכך למחסני העירייה.

משאיות מיוחדות יפנו את הסכך למקום שיוקצה לכך. 

לאחר התאריכים הנ"ל, הסכך יפונה במשאיות רגילות.

בברכת שנה טובה וחג שמח,
ההנהלה
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צרכנות 

הפח שלכם מפיץ ריחות בלתי נעימים גם לאחר 
שמסרב  סיגריות  עישון  בריח  מלא  החדר  ניקיון? 
החלונות  כל  את  לרווחה  פתחתם  להתפוגג? 
הטיגון  מריחות  התאוורר  לא  עדיין  המטבח  אבל 
ניחוחות  עם  להתמודד  כדי  במיוחד  הכבדים? 
עקשניים מן הסוג הזה, סנו, ענקית מוצרי 
ייחודי  חדש,  מוצר  להציג  שמחה  הניקיון, 
הבלתי  הריחות  בעיית  את  שפותר  וחדשני 
תרסיס    – ריפרש  סנו  קלות:  בקלי  נעימים 
ריחות  לנטרול  לשימוש  וקל  במיוחד  יעיל 
רעים בבית. סנו ריפרש הוא תרסיס ייחודי 
המיוצר בטכנולוגיית 'אודור לוק' – לכידת 
ריחות. יש רק לרסס בפח, על הריפוד או 

ליד מוקדי ריח אחרים – והריח נעלם.

בנוכחות  נערך  השנה  סיום  לרגל  מיוחד  כינוס 
השתתפו  בטקס  רבים.  ומכובדים  ציבור  אישי 
הרה"ג רבי דב רוז'ין שליטא רב שכונת וקהילת 
דרך החיים, ראש העיר הרב ישראל פרוש, מ"מ 
הרב  העיר  ראש  סגן   , גרוסברד  שמואל  הרב 
אברהם  הרב  העיר  הנהלת  חברי   , קריספל 
שטרן, הרב חיים מאיר כץ, הרב אברהם בורוכוב 
העירוני,  המתנ"ס  מנהל  הורוביץ  מנחם  ומר 
ראש  חסיד  דבורה  הגב'  מרכז   מחוז  הנהלת 
הרפואית,  המנהלת  רינגל  סיגל  דר'  המחוז, 
עומר  מר  התפעול,  מנהלת  מאיו  רינת  הגברת 
התחומים  ומנהלי  הכספים,  מנהל  רוזנברג 
הגברת  המרחב  מנהלת  במחוז,  המקצועיים 
לזרי,  אברהם  ד"ר  הרפואי  המנהל  רונן,  חגית 
מנהל  שטרן,  ברוך  הרב  הרפואי  המרכז  מנהל 
קשרי קהילה הרב חנוך פלדמן. ראש העיר הרב 

"שמה  פרוש:  ישראל  
הולך  מכבי  של  הטוב 
להודות  ועלינו  לפניה 
שירותי  הובלת  על  לה 

הרפואה בעיר".

מבצע חם מהתנור לתושבי העיר, על כל קניה מעל 50 
'המאפה  במאפיית  במתנה  עוגה  פס  מקבלים  שקלים, 

הצרפתי'
הצרפתי'  'המאפה  מאפיית  מבית  לחג  לוהט  מבצע 
 50 מעל  קניה  כל  על  ברק.  בבני   5 פוברסקי  ברחוב 
שקלים, מקבלים פס עוגה במתנה. המאפייה בכשרות 
בעל  דרור  שרון  שליט"א.  לנדא  הרב  של  המהודרת 
לכמויות  החג  לקראת  נערכים  "אנו  כי  אומר  המאפייה 
מתוגברות של מאפים מכל הסוגים והטעמים, 'המאפה 
הצרפתי' ידוע בטריות המוצרים עם טעם של קונדטוריה 
לקהל  כהודאה  זה  במבצע  יצאנו  הניקיון,  ובאיכות 
הלקוחות, שנותן בנו את האימון בשנה האחרונה ומאחל 

לכולם שנה טובה וגמר חתימה טובה".
האחרונה  בשנה  שנפתח  הצרפתי'  'המאפה  כי  יצויין 
עובד עם עיריית בני ברק ומספר אולמות בעיר שבחרו 

בו בגלל השירות, האיכות והטעם.

עוגה במתנה לחג

החסד"  "נתיב  רשת 
חה  ת פ ו ת  ב ח ר ת מ
בנתניה.  חדש  סניף 
נמצא  החדש,  הסניף 
סמוך  מרכזי,  במיקום 
שהיה  מה  לשוק, 
של  סניף  בעבר 

ועוצב  שופץ  תוכנן,  נתניה  סניף  למהדרין'.  'זול 
הרשת  של  הגבוהים  לסטנדרטיים  בהתאם 
כשהדגש הושם על נוחות, מרחב ושפע. שמואל 
החסד"  "נתיב  רשת  ומנכ"ל  הבעלים  אטיאס, 
קיבל את ברכת הדרך מכבוד קדושת האדמו"ר 
מצאנז אליו נכנס להתברך וזכה לברכת הצלחה 
כ"ק  בפרט.  בנתניה  הסניף  והצלחת  בכלל 
האדמו"ר התעניין בפעילות הסניף החדש המיועד 
שבעיר  המפוארת  צאנז  חסידי  לקהילת  אף 
אודות  פירט  אטיאס  שמואל  הרשת,  ומנכ"ל 
החרדית  הקהילה  לטובת  הנרחבת  הפעילות 
בעיר והדגיש את הדאגה להבאת מוצרים לסניף 
החדש על טהרת הכשרויות המהודרות של בד"ץ 
העדה החרדית וכשרות הרב לנדא כדי להתאים 

לקהל היעד החסידי.

סניף חדש בנתניה 

לאודר  אסתי  של  הבלעדית  התיקון  טכנולוגיית 
הבא.  הדור   –  ADVANCED NIGHT REPAIR
המותג משיק  מסכה ראשונה מסוגה ופורצת דרך, 
גב  ובעלת  כפולה"  מטריצה  כ"רשת  המעוצבת 
הכוללת   POWER FOIL טכנולוגיית  עם  מתכת 
אדוונס  הסרום  יתרונות  להשלמת  פטנטים   17
טיפולית  מסכה  ריפייר.  נייט 
מרוכזת ורבת עוצמה –מחדירה 
תיקון  טכנולוגיות  במהירות 
את  ומשקה  זיהום  נוגדות 
של  כפול  במינון  העור 
חומצה היאלורונית לקבלת 
מראה עור קורן, זוהר  וצח 
הטיפולית  המסכה  יותר. 
ורבת-עוצמה  המרוכזת 

מיועדת לשימוש שבועי.

העתיד של מסכות העור

מתחיל  והסתיו  מורגש  כבר  האוויר  במזג  השינוי 
בסוכות,  תשבו  הסוכות  בחג  אותותיו.  את  לתת 
להיות  צריך  שלכם  הביגוד  שגם  שאומר  מה 
קולקציה  מציעים   Keds Kids ב-  וסתווי.  חגיגי 

חגיגית באמת, לילדים וילדות 
את  למצוא  תוכלו  מושלמים. 
כל הבגדים להם אתם זקוקים 
המועד,  ולחול  הסוכות  לחג 
מיוחדים.  סתוויים  בעיצובים 
מ-60  למעלה  מונה  הרשת 
הארץ  רחבי  בכל  סניפים 
וארבעה סניפי עודפים, כאשר 
לריכוזי  הקרובים  בסניפים 

האוכלוסייה החרדית

קריר בחוץ בסוכות? 

נטרול ריחות רעים בהתזה

חברת מוצרי המזון 'מעולה' 
מציגה את סדרת האירוח 
האיכותית  הטעימה, 
שלה,  והמושלמת 

של  עשיר  מגוון  המכילה 
לאירוח  מוכנים  מזון  מוצרי 

הוא  שנדרש  מה  שכל  כך   –
סדרת  לשולחן.  ולהגיש  האריזה  את  לפתוח  רק 
האירוח של 'מעולה' כוללת מגוון עשיר של מוצרים 
טעמים,  במבחר  וופל  גלילי  היתר:  בין  הכוללים, 
גליליות במבחר מילויים, עוגיות קרמיות ממולאות 
שוקולד  בטעם  קרמיס  עוגיות  טעמים,  במבחר 
מרשמלו  וכן  טעמים,  במבחר  וופלים  וניל,  ובטעם 
וסוכריות דרג'ה בטעם שוקולד ועוד. כמו כל מוצרי 
מעולה הנושאים את תווית ה-V, גם סדרת מוצרי 
אות המסמל:  V לצד הלוגו,  ב-  האירוח מסומנים 
טעם, איכות ומבחר. כשרות: בד"ץ העדה החרדית.

החברים  לחג?  המשפחה  כל  את  הזמנתם 
משנה  לא  בסוכה?  אתכם  נפגשים  הקרובים 
אל  צרפו  הסוכות,  חג  בשמחת  תשמחו  מי  עם 
אחלה  סלטי  אחלה.  סלטי  מגוון  את  הסעודה 
מעולה,  טעם  בזכות  המשפחה,  כל  על  אהובים 
גלם  בחומרי  הידועים  ומגוון. סלטי אחלה  טריות 
ומובחרים בלבד,  מיוצרים תוך  איכותיים, טריים 
הקפדה כשרותית מלאה של צוות משגיחי בד"ץ 

שארית ישראל המיומנים.  

טעם של בית גם בסוכה

התכנסו באלעד לכבוד השנה החדשה 

קבלת אורחים מעולה

בקניוני  קניות  חגיגת 
כרטיס  עם  עזריאלי: 
תקבלו  הגיפטקארד 
 – משתלמות  מתנות 
קנייה  על  שקלים   50
הרשת.  קניוני  בכל 

יצאתם לקניות? תתרגלו ליותר! קבלו את הלהיט 
 "Gift Card המשתלם והעכשווי: כרטיס "עזריאלי
עזריאלי.  בקניוני  הקניות  חגיגת  לסמל  הפך  אשר 
אתם  הרשת,  בקניוני   ₪  499 של  קנייה  כל  על 
כסף  לכם  מחזירה  הקנייה  שחשבונית  מגלים 
ניגשים  אתם  מאוד:  פשוט  עובד?  זה  איך  בחזרה. 
לעמדה המיוחדת ומקבלים כרטיס גיפטקארד, בו 
מוענקים לכם 50 שקלים במתנה למימוש בחנויות 
הזה, מתרחש החל  כל הטוב  הקניון ב-מ-ת-נ-ה! 

מי"ח אלול )21.9( ועד גמר המלאי. 

נחנך בית ספר חרדי  בשכונת אגן האיילות בגבעת זאב בהשתתפות  מנהל החינוך העצמאי  הרב 
אלעזר סורוצקין. קובי בנבניסטי ראש אגף הקצאות במפעל הפיס,  ,סגן ראש המועצה הרב אלי בן 
חמו, רב הישוב הרב יוסף טולדנו, מפעל הפיס סייע  במימון הבנייה בכ – 15.3 מיליון ₪. בית הספר 
2012 קיבלה הרשות הרשאה  ידי משרד החינוך. בסוף מאי  הוקם בהתאם  לתוכנית שאושרה על 
להקמת שלב ראשון לבי"ס היסודי. מענק מפעל הפיס אושר בסכום של כ- 5.18  מיליון ₪ ובשטח של 
920 מ"ר. בינואר 2014 קיבלה המועצה הרשאה נוספת להקמת השלב השני של בית הספר. מענק 
מפעל הפיס אושר בסכום של כ- 10.1 מיליון ₪ ובשטח של 1,687 מ"ר. סך התקצוב הכולל של מפעל 
הפיס לביה"ס כ- 15.3 מליון ₪. ממפעל הפיס נמסר כי משנת 2,000 הועברו למועצה המקומית גבעת 

זאב מענקים בסכום של כ – 25 מיליון ₪ לנושאי חינוך, נוער, גנים ציבוריים ותרבות.

קונים לחג וזוכים במתנות 

ענק  קיץ  מבצע  עוד  גדולה  בהצלחה  מסכמת  החסד"  "נתיב  רשת 
העורכים  כל  המבצע,  במסגרת  תקדים.  חסרת  להשתתפות  שזכה 
של  רכישה  הכוללת  קנייה  הרשת,  סניפי  אחד  בכל   ₪ ב-300  קנייה 
חסלט,  זוגלובק,  מעולה,  יפאורה,  ממותגי: אסם,   ₪ ב-29.90  לפחות 
ריאו, טרה, תנובה, גלידות נסטלה, צבר, אלסקה, עדין, בייביסיטר, סנו, 
וחוגלה, נכנסו להגרלת מכונית חדשה. אלפי משתתפים ניסו את מזלם 
בתקווה לזכות בפרס שכמוהו עוד לא היה. 2 ההגרלות נערכו בסניף 
והועברו בשידור חי ברדיו "קול חי", האחת ב-15.8  קוטלר בבני ברק 
והשנייה ב-15.9. הזוכה המאושר בהגרלה השנייה הוא אברהם זולדן 
בהגרלה  הזוכה  כזכור,  בעיר.  הריף  בסניף  רכישה  שביצע  מאלעד 
חיים  תורת  בסניף  רכישה  שביצעה  ברכר  משפחת  היתה  הראשונה 
בשכונת ויזניץ בבני ברק. הזוכים קיבלו בהתלהבות רבה את הודעות 

הזכייה וסיפרו על חלום שהתממש עם הזכייה בפרס המושלם.

הקפה  בתי  רשת  שבפתח,  הסוכות,  חג  לכבוד 
הסוכות  חג  את  לחגוג  אתכם  מזמינה  גרג, 
הקפה  לבתי  לחלק  בצמוד  ותקים  בסניפיה 
כשרות  גדולות,  סוכות  למהדרין  הכשרים 
לדברי  וצבעוניים.  חגיגיים  בקישוטים  ועשירות 
יאיר מלכה, מנכ"ל ומבעלי רשת קפה גרג: "אנו 
שמחים לתת מענה לקהל לקוחותיה הרחב של 
הלקוח  לקהל  ובייחוד  המסורת  שוחר  הרשת 
חג  מצוות  על  לשמור  המבקשים  החרדיים 
הסוכות, גם כאשר מבלים מחוץ לבית". בסוכה 
מהתפריט  וליהנות  אירועים  לערוך  יהיה  ניתן 
הרגיל המפנק או מהתפריט 
שומרי  שגם  כך  הטבעוני, 
המצוות יוכלו ליהנות ולקיים 
כשהם  גם  החג,  מצוות  את 
הפרטית  לסוכה  מחוץ 

שלהם.

סוכות בסניפים הכשרים 

כביסה  ערימות  עם  נשארות  אנו  החג  בצאת 
שכבר  קשים  כתמים  ועם  במיוחד  גבוהות 
ימי  שבעת  במשך  היפים  הבגדים  על  התייבשו 
בוץ  לצד  החג,  מסעודות  ויין  שומן  כתמי  החג. 
מטיולי חול המועד נהפכים לדבר שבשגרה. אם 
בדרכים  הכתמים  את  להסיר  ניסית  היום  עד 
שונות וחווית תסכולים ותוצאות שאינן משביעות 
וניש  רגועה.  להיות  יכולה  את  הזה  בחג  רצון- 
קליה גולד,  אבקה להסרת כתמים בעלת נוסחה 
עוצמתית שמנצחת כתמים קשים -  גם כתמים 
שהתייבשו על הבגד במשך שבעה ימים תעשה 
בתוך  מלאי  וביעילות:  במהירות  העבודה  את 
בכמות  אבקה  לאריזה  המצורפת  הוורודה  הכף 
במשך  שפשפי  מים,  במעט  מהלי  הנדרשת, 
הכביסה.  למכונת  הבגד  את  והכניסי  שניות   30

תוצאות נקיות במיוחד מצפות לך.

הכביסות נערמות בחול המועד? 

נחנך בי"ס יסודי בגבעת זאב

יש זוכה בהגרלת הרכב הגדולה 

חג סוכות מתקרב, כל המשפחה מבלה יחד בבית ומחוצה 
לו - יוצאים לטייל ולהתארח, ולעיתים יש צורך להכין בקבוק 
תינוקות,  בתזונת  מומחית  מטרנה,  חברת  חלב.  תחליף 
במיוחד,  ונוח  קל  זמין,  ייחודי,  פתרון  לך  להציע  שמחה 
בתזונת  חלב  תחליף  הצורך,  בעת  לשלב  לך  שיאפשר 
מנות   5 הכולל  מארז    To go  - מהדרין  מטרנה  תינוקך: 
מדודות של תחליף חלב, הארוזות כ"א בנפרד ומאפשרות 
הזנה של התינוק באופן נוח וקל, כך שגם כשאתם מטיילים 
בחג, יהיה לכם מענה איכותי נוח וזמין לתינוק. בנוסף, אם 
כדאי  בלעדי,  באופן  עוד  מתאפשרת  אינה  טבעית  הזנה 
המנות  באמצעות  חלב  בתחליף  השימוש  את  להתחיל 
המדודות של מטרנה מהדרין TO GO ותקופת חג הסוכות 
מתאים  זמן  הוא  יחד  בנחת  בשהייה  המאופיין  הארוך, 

להתנסות זו.

הכנס  במהלך 
קרן  של  השנתי 
המטבע הבינלאומית 
בוושינגטון  המתקיים 

הוענק לבנק הפועלים פרס "הבנק הטוב ביותר 
 Global" היוקרתי  המגזין  נציגי  ע"י  בישראל" 
ברציפות  החמישית  השנה  זוהי   ."Finance
שבנק הפועלים זוכה בתואר "הבנק הטוב ביותר 
נעשתה  הפועלים  בבנק  הבחירה  בישראל". 
 Global" שעורך  השנתית  התחרות  במסגרת 
ביותר  הטובים  הבנקים  לבחירת   "Finance
על  העולם,  ברחבי  מפותחות  מדינות  ב-29 
בכירים  עם  והתייעצויות  מקיפות  בחינות  סמך 

במערכות הבנקאות והפיננסים ואנליסטים. 

פרס "הבנק הטוב ביותר בישראל" 
החשמל  'שיא  רשת 
שבעה  מונה  והמיזוג' 
סניפים פעילים בשבעה 

ומוכיחה  הארץ,  ברחבי  מרכזיות  חרדיות  ערים 
להרגיש  ולא  החשמל  מוצרי  לקנות  אפשר  כי   -
מכונת  של  בקנייה  מדובר  אם  גם  בכיס!  זה  את 
חתנים  חבילת  על  מדובר  אם  וגם  אחת,  כביסה 
מורכבת. ועכשיו - מבצע מתנות מדהים: גם קונים 
מוצרי חשמל במחירים הזולים ביותר, גם פורסים 
ל-36 תשלומים וגם זוכים במתנה יוקרתית )בשויי 
לבחירה:  המוצרים  רשימת  מתוך  ש"ח(  כ-550 
מגהץ   / +בלנדר  מזון  מעבד   / איטלקיות  כיריים 
מיקרוגל   / ענק  אובן  טוסטר   / מקצועי  קיטור 

דיגיטלי. לברור הסניף הקרוב: 03-5045000 

יוצאים לטיול בחוה"מ סוכות?שיא המתנות בשיא החשמל

הוקרה  כנס  לזה"  "זה  ארגון  קיים  האחרון  שני  ביום 
המלכים"  "בני  של  החונכים  האברכים  לנשות 
את  ולברך  להוקיר  מטרה  מתוך  לזה,  זה  בארגון 
להתמסר  להם  מאפשרות  אשר  החונכים  משפחות 
לילד נוסף; לאהוב ילד יתום; ללמוד אתו  גם אם זה 
אחת  פעם  הביולוגיים.  הילדים  או  הבית  חשבון  על 
המתאים  הזמן  זהו  השנה,  ראש  לקראת  בשנה, 
ביותר לכנס את נשותיהם של החונכים לכנס הוקרה 
השנה  תנופת  את  במיוחד  ומעצים  מפעים  מרגש, 
אשר  חונכים,  נשות  מאות  השתתפו  בכנס  החדשה. 
נפעמו  הן הכירו,  סביב שולחנות ערוכים בטוב טעם 
אלמנות  מספר  בכנס  הופיעו  להפתעתן  והתחברו. 
ויתומות, אשר באו כדי לחשוף כמה טפחים מפועלם 

היקר של החונכים בשטח. 

כנס הוקרה 

במסעדת  מציעים  הסוכות  חג  לקראת 
רודריגז  ובמסעדת  האיכותית  רודריגז 
ותפריט  הצעות  מגוון  הסמוכה  אקספרס 
הכולל  הסוכות,  לחג  ומשולב  מיוחד 
ובשירות  בטעם  ומפנקות  יוקרתיות  מנות 
רודריגז  של  ובמחיר  רודריגז  של  האיכותי 
פרגית  שיפודי  לדוגמה  כמו   – אקספרס 
מהמבחר  וסלטים  תוספת  עם  בצלחת 
תוקם  המסעדות  לצד  ועוד.  רודריגז  של 
לקראת חג הסוכות סוכה כשרה למהדרין 
הסוכה  גם  המסעדה.  באי  כלל  לרווחת 
נעימה  באווירה  תעוצב  רודריגז  של 
ומגוון  וחייכני  אדיב  שירות  לצד  ונינוחה, 
בשרים  טעמתם,  לא  עוד  שכמותם  מנות 
מובחרים, מנות דגים, מבחר סלטים, מנות 
אחרונות וקינוחים והכל בכשרות מהודרת 
הר   ,3 המדע  קריית  רח'  גבוהה.  ובאיכות 

חוצבים ירושלים.

סוכות טעים ומפנק 

רשת מלונות רימונים מעניקה למתארחים 
במלונות הרשת חווית אירוח מושלמת המשלבת 

שלווה ישראלית עם חוויה קולינארית. החל 
מספטמבר ייהנו המתארחים במלון שני לילות 
ומעלה, מחוויית שוק אותנטית וטעימה במיוחד 

באמצעות כרטיס הטעימות של "יאללה באסטה"

בעונת החגים בחנות אינגליש קייק ברחוב 
הדפוס בירושלים תמצאו מבחר מדהים של 

עוגות. מעוגות דבש במגוון סוגים וטעמים, 
קרואסוני חמאה ועד עוגות שמנת עשירות, 

עוגות 
שקולד, 
עקיצת 

הדבורה 
במחירי 

מבצע לחגים

בואו לפגוש את 
סוכריות 'מנטוס 
פופינס' בקניוני 

עזריאלי: מותג מנטוס 
מזמין את כולם 

להשתתף בפעילות 
ארצית ייחודית לכבוד 

השקת סוכריות מנטוס פופינס, במהלך חודש 
אוקטובר. את הפעילות ילווה רכב אספנות ממותג 

'מנטוס פופינס' מסוג שברולט שנת 1949 אשר 
יגיע למתחמים השונים ברחבי הארץ

רשת קפה ביגה, מציעה, תפריט עסקיות על טהרת 
הבריאות  לקיץ 2016 . התפריט מגוון ומפנק. ויכלול 

מגוון מנות 
חדשות 

ומגוונות, 
החל מכריכי 

טוסט, 
פסטות, 

דגים, 
סלטים ועוד.

רשת Burgerim המתמחה במיני 
בורגרים קטנים בתפריט חדש, עשיר 

ומגוון הכולל  גם את  המלצת השף 
בטעמים משובחים כמו: יאנקי בורגר, 

בורגזי – בורגר מרגז פיקנטי, בורגר ים 
תיכוני - עם סלסת עגבניות וטחינה, 

בורגר צמחוני 
ועוד. חפשו את 

סניף בורגרים 
בכשרות 
מהדרין 

– תרסיס   K600 סנו מציגה את 
יתושים,  זבובים,  'יבש' המשמיד 
אחרים.  מעופפים  וחרקים  עש 
וניחוח  יבש  הרכב   K600 לסנו 
נעים, דבר שהופך אותו לשימושי 
במיוחד לריסוס ישיר על אריגים, 
 K600 ריפודים, ספרים ועוד. סנו
אינו מכתים ואינו מותיר סימנים, 
הידועים  פעילים  חומרים  ומכיל 
כיעילים  ומוכחים  ביעילותם  
המזיקים.  של  מידית  לקטילה 
הן  לשימוש  מיועד  התרסיס 
כתרסיס  והן  בחדר  לריסוס 
מסוימים  חרקים  נגד  שטח 
המסתתרים ברהיטים מרופדים 
על  לרסס  מומלץ  ובשטיחים. 
הסכך לפני השימוש בו, וכן לפני 
כדי  הסוכות,  חג  לאחר  אחסונו 
מחרקים  ומוגן  נקי  עליו  לשמור 

עד לשנה הבאה.

לשמירת הסכך ממזיקים

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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חות
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ם ו
צעי

מב
פל 

ן כ
יין מוסקטו  *אי

באדוויזר איטלקי- רמב"ם 

ב- 29.90 ש"ח ב- 39.90 ש"ח 

יין פורט שישייה בירה
הר מירון

2 ב- 90 ש"ח 

ירדן
קברנה סוביניון 

*בקנייה מעל 300 ש"ח ממגוון מוצרי היין 
ב- 89 ש"ח 

מבצעי החג!

 

11.1013.1014.1015.1016.10

11:00-24:00 7:00-11:008:30-16:3021:00-24:008:00-16:30

ניתן להזמין
מגשי הרינג 

ומעושנים
 לשמחת תורה
ושבת בראשית

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

  י"א בתשרי תשע"ז 
13/10/16

הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilמתחדשים

רשת הקוסמטיקה והטיפוח הבוטנית 
מבצעים:  במגוון   YVES ROCHER
מוצר  ומקבלים  מוצרים   3 קונים 
ומעלה  ב-149₪  קונים  במתנה! 
תיקי  וסט  ייחודי  מארז  ומקבלים 
במתנה!  גדלים  בשני  ורחצה  איפור 

יוצא  הילדים  נעלי  מותג  פפאיה, 
 50%  – ב  שני  זוג  לחגים:  במבצע 
או  הבובה  נעלי  מקולקציית  הנחה 

הספורט בלבד

את  משיקה  קולקשיין  ג'ויה  חטיבת 
לנשים   ,ONLY YOU בושם  שמן 
ריחות  במבחר  בושם  שמן  צעירות. 
במחיר  וקלילים  רעננים  צעירים, 
החנויות:  לרשימת  במיוחד.  שווה 

www.joya-act.co.il

סדרת  משיק   L'ORÉAL PARIS
 COLOR RICHE עיניים  צלליות 
צבע  פיגמנט  המכילה   MONO
מרקם  בעלי  גוונים   11 אינטנסיבי. 
או מנצנץ.  בגימור מאט  קרמי חלק 
 50₪ ספטמבר:  במהלך  מחיר 

מותג הקוסמטיקה המקצועי "דרמה 
השיק   "Derma Solution -סולושיין
עור  מראה  ליצירת  זהב  מסכת 
קורן ומהודק. מחיר: 159 ₪ להשיג: 
קוסמטיקאיות  ואצל  ב"ברבור" 

מורשות המותג 

 BIO מבית   EVO חברת 
SCULPTURE ממציאת הג’ל הצבעוני 
משיקה טיפול לק ג'ל מהפכני המחליף 
טווח  הגוף.  טמפרטורת  לפי  צבע 
להשיג:    ₪  120  –  ₪  80 הטיפולים:  

בסלונים המורשים 

משיק:   "7 "נקה  האהוב  המותג 
שלישיית אל סבון מפנק במהדורה 
עשירה  מעוצבת,  לחגים,  מוגבלת 
של  ובניחוח  העור  לטיפוח  בלחות 
 19.90₪ השקה:  מחיר  מים.  פרחי 

לתכולת:_500 מ"ל )לבקבוק(

Laline, הרשת לטיפוח הגוף והנפש 
 Frozen Pear משיקה ניחוח חדש
שיתווסף ל- 7 הניחוחות הקלאסיים. 
ומלא  מרענן  קליל,  החדש  הניחוח 
בסדרה  מפנקת.  פירותית  בארומה 

16 מוצרים

רשת פריד לשינה טובה, רשת חנויות 
השומרת  היחידה  לבית  טקסטיל 
שבת מציגה את קולקציית המצעים 
בתפירה  'הרמוני'  בסדרת  החדשה 

ובד איכותיים בסטנדרטים גבוהים

השנה  אתכם  פותחת  "כתר פלסטיק" 
החדשה ומעניקה מגוון של מבצעים 
צד  +שולחן  2 פופים  סט  ייחודיים. 

במחיר: 480 ₪ 

והחכמה  המודולארית  העגלה 
לעגלות  היוקרתי  העל  למותג 

תינוקות "בוגבו" במהדורה מיוחדת
 Bugaboo Donkey Weekender
ומעוצב  יוקרתי  ותיק  חדש,  במראה 

לעגלה הכי משפחתית שיש

רשת האופנה GOLBARY משיקה 
קולבי ריח לארונות הבגדים המפיץ 
פטצ'ולי- או  כותנה  מרענן:  ניחוח 

לונדר-וניל. מחיר:29.90  ₪ 

מגוון  בחגים  משווקת  'נעמן'  רשת 
נוי  פריטי  הגשה,  כלי  של  רחב 
ומתנות מיוחדות ומפנקות בהתאמה 
אישית ורב-גונית. טווח מחירים החל 

מ- 9.90 ₪ - 149.90 ₪ 

MANGO ממשיכה להציג כמו בכל 
עם  ומגוונת  עשירה  קולקציה  עונה, 
אופנתיים  וטרנדים  מוטיבים  מבחר 
החורף  למשך  אותך  שילוו  חדשים 

הקרוב

המתמחה  מאיושה  האופנה  רשת 
לנשים,  ואקססוריז  הנעלה  בביגוד, 
בקולקציה  המלתחה  את  מחליפה 
חדשה לקראת עונת הסתיו ומציגה 
מגוון עליוניות יפות וחמימות במיוחד 

לתקופת חילופי העונות 

קולקציית  משיקה  ווסט  ניין  רשת 
המתאפיינות  מעוצבות  סניקרסים  
ההופכות  וצעיר,  גלאמי  במראה 
החורף  בארון  הכרחי  הכי  לפריט 
  349.9₪ מחירים:  טווח  הקרוב. 

  -499.9₪

משיקה   KIWI הילדים  אופנת 
בהשראת  חדשה  חורף  קולקציית 
הצפוני,  מהקוטב  אלמנטים 
החיות.  ועולם  מהיער  אלמנטים 
האווירה  בהשראת  וקולקציה 

האורבנית

הבינלאומי  היוקרה  תכשיטי  מותג 
BLOOM במתחם הבורסה, רמת גן 
מציג טבעת יהלומים מקורית בעלת 
לענידה  הניתנת  מתהפך,  ראש 
למראה  להתאמה  אופנים  בשני 

הנבחר. החל מ- 8,700 ₪

חגי תשרי 
במעדניות 
של סלטי 

משני 
בראשל"צ, 

ברחובות 
ובמודיעין עם תבשילים ביתיים וסלטים 

טריים שאפשר לקחת הביתה במגוון 
עצום ובמחירים אטרקטיביים. כ-100 סוגי 

סלטים חמים וקרים ומבחר תבשילים. 
כשרות: בד"ץ בית יוסף

שנה חדשה עם 
טעמים חדשים 

של טריפ: 
תפוח-אגס, 

דיאט תפוזים 
ודיאט אשכוליות

המותגים האיכותיים 
והמובילים בעולם 

 'Hite Jinro'מבית
העולמית, נוחתים 

לראשונה בישראל: 
הכירו את הסוג'ו- מותג 

האלכוהול הנמכר ביותר 
 -Hite בעולם ואת בירה

המיוצרת מחומרים 
טבעיים. כשרות: בד"ץ 

בית יוסף



משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



 מזל          וברכה
הלוח הארצי

* בכפוף לתקנון המתפרסם בעמ' 2

03-6162228 הלוח המוכר בציבור החרדי 
200,000 עותקים

ברחבי הארץ
פרסמו חינם

בירושלים

ז’ - י”ב תשרי
תשע”ז           

9-14/10/2016 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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משכנתאות

 רח' טל חיים 8 ב"ב
מול אולמי ויז'ניץ בני ברק

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא ■ מציאה, בשיכון ג', 
בשד' הנצי"ב, דירת גן 
מפוארת, 100 מ' עם 
גינה וחניה ו-2 יחידות 
מושכרות, 2,900,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

■ בסנהדרין בר"ג, ליד 
שיכון ג' + מעלית שבת, 

6 חד' דופלקס, ק"9, 175 
מ'+ מרפסת גג 95 מ', 

5,250,000 ש"ח, מיידי. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

דירות 
למכירה

בית שמש

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן באר שבע

+5 חדרים

■ ברח' מהר"ל השקט, 
דופלקס ק"ב, 2 חד' 64 
מ"ר, מעליה 4 חד' 76 

מ"ר, 2,350,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

■ ברח' חגי בבנין עם 
מעלית, דופלקס בק"ג 

80 מ', 3 חד' ומעליה 2 
חד' 50 מ' + גג, אפשר 

לחלק, 2,300,000 ש"ח, 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

אלעד

 בקרן היסוד, אזור 
מתחרד, 3 חד', ק"ג, מסודרת, 

890,000 ש"ח. תיווך "אדר 
_____________________________________________)39-42(נכסים" 052-4834706

 דרושות דירות לקניה בכל 
הארץ לחברה ממשלתית, ע. 

משתלמת "נדל"ן כהלכה" 
055-66-88-111)39-42(_____________________________________________

■ דירת גן ענקית ברח' 
הלוחמים/במברגר, 6 

חד' גדולים+סלון של כ 
70 מ', סה"כ כ- 250 מ' 

עם נוף+ חצר עם עצי 
פרי, 3,200,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בהרב קוק בבניה, 
פנטהאוזים מפוארים ו- 3 חד', 

החל מ- 1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-43(פולטוב נכסים, 052-3646632

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בבר אילן, 4 חד', ק"א, כ- 
98 מ"ר, שמורה, סלון גדול + 
מחסן, פינוי גמיש, 1,200,000 

ש"ח. תיווך אדר נכסים,
052-4834706)39-42(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 במישלט 2.5 חד' כ-60 

מ"ר, נוף, 710,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)39-42("אדר נכסים" 052-4834706

 סמוך לשיכון ה', פנטאוז 
יוקרתי בבנייה! על הנייר, 

כניסה- 18 חודש, 3,000,000 
ש"ח, תיווך "חנוכת הבית" 

053-3157272)38-41(_____________________________________________

 בנרקיס, 3 חד', כ-80 מ"ר, 
פינוי בינוי . תיוך "אדר נכסים" 

052-4834706)39-42(_____________________________________________

 בדקל, 3 חד',ק. כניסה, 
כ-80 מ"ר, מיידית, מפתחות 

במשרד, 900,000 ש"ח . תיוך 
_____________________________________________)39-42("אדר נכסים" 052-4834706

 ברח' כהנמן/ שפירא 
דופלקס עם מעלית, 
בק"ג, 5 חד' ענקיים 

140 מ', משופצים 
מעליה דירה נפרדת של 

70 מ' שמושכרת ב- 
3,500 ש"ח+ גג של 70 
מ' מבוקש 3,100,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-5308742)36-36(_____________________________________________

■ ברח' ר' עקיבא/
מהרשל, חזית, 3 

חד' ומעליה 2 יחידות 
מושכרות ב-5,000 ש"ח, 

2,350,000.תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23  

050-5308742
03-5797756)37-37(_____________________________________________

אופקים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

וילות ובתים

■ מציאה בבנין יפה, 5 
חד', ק"ב עם מעלית, 

3 כ"א, חזית וחניה, 
ברח' הרב קוק, מיידי, 

2,070,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 בגפן, 3 חד', ק"ד, אחרונה, 
שמורה ומסודרת, מזגנים, 
830,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)39-42(נכסים, 052-4834706

 דירות מפרט גבוה מקבלן: 
4.5 חד', 5.5 חד', בשיכון ה', 

_____________________________________________)39-42(לפרטים: 03-5785777

 ברח' מלצר 5.5 חד' 
ק"ב גדולה ומושקעת 

כ- 140 מ' עם מעלית, 
חזית, לדירה מוצמד 

מחסן תת קרקעי של 
45 מ' )לא מתאים לדיור( 

שניתן להשכרה ב- 2,000 
ש"ח. מחיר מבוקש 

2,700,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

■ ברח' עוזיאל קרוב לבן 
דוד, 5 חד' משופצים 

בבנין חדיש עם מעלית, 
3 כ"א, ק"א, חזית עם 

סוכה גדולה+ חניה 
צמודה, 2,300,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)38-38(_____________________________________________

■ ברח' אלוף שמחוני, 
5 חד' גדולים, ק"א, 

משופצת. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' 

קוק 23 
 050-5308742
03- 5797756)38-38(_____________________________________________

■ בבן דוד ליד רח' 
עוזיאל, 5.5 חד', חזית, 

3 כ"א עם ממ"ד 
ומעלית, ק"א, 

2,200,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 

 050-5308742 23
03- 5797756)51-51(_____________________________________________ וילות ובתים

3-3.5 חדרים

 מציאה, בקרית הרצוג, 
כ- 100 מ"ר, מיועדת לפינוי 
בינוי, גמיש, לא למתווכים, 

_____________________________________________)40-43ל(053-3104856

 בנועם אלימלך, 5 חד' 
גדולה! ק"א, מעלית, 

חזית, משופצת, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)40-41(_____________________________________________

 מציאה!! 5 חד' 
גדולה, בתחילת רח' 

מיימון, ק"א, מעלית, 
חזית. תיווך אשכנזי,

03-5791770)40-41(_____________________________________________

 ברמת אהרון, ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

חד', 215 מ"ר, לחזית, 4 
דיירים, חניה, פינוי גמיש, 

3,800,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412, 

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

■ ברח' דמשק אליעזר, 
6 חד', ק"ג )לא אחרונה(, 

140 מ"ר עם מעלית 
וחניה, 3,200,000 ש"ח, 

גמיש. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב 

03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

■ ברח' חברון ליד רח' 
ירושלים, דירה ענקית עם 
מרפסות, 130 מ', 3 כ"א, 

ק"ד ללא מעלית, לדירה 
צמוד בטאבו גג של 100 

מ' של דירה סמוכה 
בק"ג, 2,100,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

050- 5308742
03-5797756)41-41(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
קניה-מכירה-השכרה, מבחר 

דירות למכירה/השכרה 
במחירים טובים!!! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)43-43(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 
וילה -320 מ"ר, קרוב לקהילה, 
מטבח חדש, ארונות, מקלחת, 
שרותים ברמה גבוהה + יח"ד 

בקרבת הקהילה החרדית, 
2,200,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)43-43(_____________________________________________

+5 חדרים

דופלקסים
 בבלעדיות "ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן" - 
בעליון, דופלקס 6 חד', במחיר 
מציאה! ישראל 052-3251213 

_____________________________________________)42-42(אהובה, 050-5886828

 חדשה בבלעדיות!!!! 
למכירה 4.5 חד' 

ענקית!!! 150 מט' 
בעליון המבוקש + 

סלון ענק!!! כל הבית 
משופץ קומפלט!!! 

י.הורים + מחסן וחניה 
פרטית בטאבו, כל הקודם 

זוכה!!!! 1,550,000, 
גמיש מעט. "ידידיה 
ומאור נכסים" יאיר, 

054-44242449. ידידיה, 
058-4664411)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלניק שוק הנדל"ן" - 

בחרדי, 4 חד', מרווחת + 
נוף + מרפסת מהסלון, 

1,230,000 ש"ח.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)42-42(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בר' 

מאיר, בחסידי - ליטאי, 4 חד' 
+ נוף פתוח.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)41-41(אהובה, 050-5886828

 בלעדי! חדש! במאירי! 
4 חדרים + נוף + מושקעת 
+ מחסן! 1,450,000 ש"ח. 

_____________________________________________)41-41("תיווך-קזן" 054-8420522

 בבן זכאי העליון! 
4 חדרים + סלון ענק 

+ מושקעת + מחסן! 
1,280,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 

054-8420522)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! דירת 4 חד', כ- 120 

מ"ר, בניין מטופח, כ"א 
מעולים, רק 1,285,000 ש"ח, 

_____________________________________________)41-41(גמיש, 052-5752500

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון! דירת 4 חד' + יח' 

הורים, מושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, נוף פתוח, 1,400,000 

_____________________________________________)41-41(ש"ח, גמיש, 054-9422194

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בהזדמנות! בעליון, 3 חד', 
אפשרות למימון 90%.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)41-41(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בעליון! חדש בשוק! 3 חד' 
+ גג בטאבו + מעטפת, 

1,350,000 ש"ח.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)41-41(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

במשכנות נריה, 3 חד' + 
אופציה 30 מ"ר בקומה + גג 

בטאבו לבניה.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)41-41(אהובה, 050-5886828

 אבן גבירול! 3 חדרים + 
נוף מרהיב + מטופחת מאוד! 
1,250,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 

054-8420522)41-41(_____________________________________________

 בשכונה ב', קומת קרקע, 
מחולקת ומושכרת ב- 4,200 

ש"ח + מבחר נכסים גדול. 
_____________________________________________)41-41(תיווך רומן, 052-7731832

 השקעה ענקית ליד 
האוניברסיטה, דירת גן שניתנת 

לחלוקה בקלות ל- 3 דירות, 
רק 770,000 ש"ח. תיווך 

ארץ הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)43-43(_____________________________________________

 )הקודם זוכה( באיזור 
מתחרד, 5 חדרים, ק"ב, 
מחולקת ל- 2 דירות + 

תשואה גבוהה, גישה נוחה 
לבעלי כסא גלגלים,

052-2604463)41-41(_____________________________________________

 בבר-אילן, 5 חד' + 2 
מרפסות, אפשרות לחלוקה 

ל- 2 יחידות, מושקעת! 
1,350,000 ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)41-41(_____________________________________________

 במעפילים, 3 חד', מיידי, 
865,000 ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)41-41(_____________________________________________

 בבר-אילן )מול הקריה(, 3 
חד', מיידי, 1,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)41-41(תיווך יעקב, 054-4901948

 באיזור מתחרד, ק"ג, 3 
חד' + מרפסת סגורה לחדר 
נוסף, 800,000 ש"ח בלבד, 

 לוח דירות חנים _____________________________________________)41-41(052-2604463
)מתעדכן כל יום(, למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך עווד, מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)41-52(_____________________________________________

 בבירנבוים, מחולקת, 
4.5 חדרים, 90מ"ר + 3 

יחידות דיור משופצות 
ומרוהטות, כולם 

מושכרות, תשואה של 
13,000 ש"ח בחודש 

+ אופציות הרחבה 
נוספת, 3,000,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)41-41(_____________________________________________

 בהר-שלום, ב- 3 
מפלסים, כ- 400 מ"ר 
+ נוף מהמם + חניה 

פרטית, 6,390,000 ש"ח. 
"חמד נכסים"
053-3357316)41-41(_____________________________________________

 דירת גן 4 חדרים
באזור ק. משה

_____________________________________________)41-44(לפרטים 050-6492777

 בהצבי, ללא דמי תיווך, 
ענקית, חשמל ומים ודוד"ש 

למעלה + למטה,
_____________________________________________)41-42ל(052-8450274

 בבן זכאי, דופלקס 5.5 
חד' + מרפסת גג 150 מ"ר, 

ק"ג, שמורה, חזית, מאווררת, 
2,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)42-43(_____________________________________________

 ברמת אהרון אזור 
יוקרתי, דופלקס 170 מ"ר 

+ גג מרוצף, 4 דיירים, בנין 
מטופח + חניה, מצב מצוין, 
3,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)41-43(_____________________________________________

 בסוקולוב מרכז דופלקס 
מחולקת ל- 2 דירות, 140 
מ"ר, 75 + 65, משופצת, 

2,150,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)42-43(_____________________________________________

 בחזון איש )קרית - 
משה(, דירת גג, קומה ד' 
+ מעלית, 3 מפלסים, 8 

חדרים, 280 מ"ר, שמורה 
ומטופחת, גג ענק + 

אופ' לחלוקה בקלות ל- 2 
דירות )מדרגות חיצוניות( 

+ חניה, 3,400,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 בקובלסקי, דופלקס 
200מ"ר, 5 חדרים, 

2,850,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות בנדל"ן, 

052-6321306)41-41(_____________________________________________

 בהצבי, ק"ד, מעלית, 
דופלקס ענק, 250 

מ"ר, מושקע ויפהפה, 
פוטנציאל השקעה ענק, 

3,400,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות בנדל"ן, 

 בלעדי! 5 חד', ברח' _____________________________________________)41-41(052-6321306
שבזי, קומה ב', חניה בטאבו, 

2,000,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)41-42(אדוארד

 באזור פרמישלאן, רח' 
אברבנאל 12, 5 חד', ק"ב 

+ מעלית, בניין יפייפיה, 
2,050,000 ש"ח. תיווך אליהו, 

_____________________________________________)41-42ל(052-7173331

 גבול ב"ב/ר"ג )ר"ג( 
האיזור המבוקש, 

בסמיכות לשיכון ג', 
קומה 5, דירה חדשה 
מקבלן, בשלבי סיום 

ממש, דירת 5 חדרים, 
מרפסת, ממד, מעלית, 

2,200,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות בנדל"ן, 

052-6321306)41-41(_____________________________________________

 באזור מרום שיר היוקרתי, 
ק"ג, עורפית, 3 חד'+ יחידה 

של 2 + סוכה, מ. שמש- 
ניתן להפוך בקלות ל- 5 

חד',2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)38-41("חנוכת הבית" 053-3157272

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,450,000 
ש"ח. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ בקרית משה 5 חד' 
ק"ה מושקעת עם 

נוף ומעליה דירת חדר 
ושרותים עם אפשרות 

לתוספת בניה+ גג ענק- 
יש אפש' לכניסה נפרדת 
מחדר המדרגות+ מחסן 
גדול וחניה, 3,000,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - גג + 
זכויות בניה, 65 מ"ר, מעלית 

בקומה.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)42-42(אהובה, 050-5886828

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)42-42(_____________________________________________

 )בדרך מצדה( בשכונה 
ב', 4 חד', 100 מ"ר, מתאימה 

לחלוקה. תיווך רומן,
052-7731832)42-42(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברח' לנדאו, פנטהאוז 
6 חד', לחזית, ק"6, 155 
מ"ר מפלס אחד, מרפסת 

70 מ"ר, מחסן, חניה, 
מסודרת קומפלט, דרום-

מזרח-מערב, כניסה: 
ט"ו בשבט תשע"ז, 

3,800,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412, 

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)42-45(_____________________________________________

 בלעדי ברב קוק היוקרתי, 
דופלקס 6ח', 200 מטר + 
מעלית + חניה, קומה 4, 

חזית. תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)42-42(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 9, 
דופלקס/פנטהאוז, 5 חדרים, 

200 מ"ר + מרפסות 60 מ"ר 
+ אופצ' והרחבה. דוד גרוס רי/

_____________________________________________)42-42(מקס ספיריט, 050-4122744

■ בשד' רמז בבנין 
בבניה, כניסהלפסח, 

5.5 חד' גדולים 
ומושקעים, 135 מ', 

ק"ג, 2,500,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)43-43(_____________________________________________

■ בגן ורשה למכירה, 
דירת 2 יחידות חדישות 

גדולות, ק"ב, חזית, 
ניתן להשכיר ב-7,000 

ש"ח לערך, דורשים 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)43-43(_____________________________________________

 ברשותנו מלאי גדול של 
דירות להשקעה החל מ- 

390,000 ש"ח והלאה. תיווך 
_____________________________________________)43-43("ארץ הצבי" 052-5253470

 בבלעדיות בשמעיה, 5 
חדרים + סוכה + ממ"ד 
+ יחידת הורים ענקית, 

כ- 140 מ"ר. 'אפיקי-
נדלן-בועז' 054-8474843 

050-4156080)43-43(_____________________________________________

 בהרב עוזיאל, מחולקת, 
משופצת ומרוהטת, ק"ב, 
מושכרת ב- 5,200 ש"ח, 

ב- 820,000 ש"ח. שנה-טובה, 
_____________________________________________)43-43(אור-לנכס, 050-9500075

 בפרל! בנין יוקרתי )10 
דירות(, נוף מדהים!! נותרו 

דירות 2.5, 3, 4 חד'. "תיווך - 
_____________________________________________)43-43(ט.זינגר" 03-6190004

 חדש!!! בגולומב, 
פנטהאוזים, 6חד' ודירות 

3-4חד', מ- 1,600,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות יוקרה גדולות, 
3-4-5חד'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בבניין-חדש במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5חד', דירות 

3-6חד' ענקיות. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)43-43(_____________________________________________

 בחיים-לנדאו בנייה חדשה 
בבלעדיות! 2.5/3/3.5 החל 
מ- 1,050,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)43-43(_____________________________________________

 בלעדי מבחר דירות 4 ו- 5 
חדרים באיזור בעלי מלאכה, 

פרטים במשרד אדי נדלן, 
_____________________________________________)43-43(לתיאום פגישה, 054-8493483

 מעוניינת למכור את 
דירתך? משרדינו יעשה עבורך 
שירות זה ביעילות ובאמינות! 
_____________________________________________)43-43(התקשר 054-8493483, אבי

 בבעלי מלאכה, דירת גן, 
3 חד', 76 מ"ר + גינה 100 

מ"ר בטאבו + היתר בניה 15 
מ"ר + מעלית + חניה, 3 כ"א, 

משופצת, 1,980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות באברבנאל, 
דירת גן, 7 חדרים, כ- 140 

מ"ר, משופצת + חצר. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)43-43(_____________________________________________

 בכהנמן איזור רוזובסקי, 8 
חד', 200 מ"ר, ק"א + מעלית 
+ חניה, 4 כ"א, סוכה גדולה, 
מצב מצוין, 3,000,000 ש"ח. 
ניתן לקנות + יחידה בק"ק. 

_____________________________________________)43-43(א.פנחסי, 03-5799308

 בגולומב, דירת-גן, 7חד', 
נדירה בגודלה, 160 מ"ר בנוי 
+ 120 מ"ר גינה, 3,600,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בשיכון ג' קרוב לחזו"א 
בתחילת בניה, 6 חד', 140 

מ"ר, ק"א, חזית, ניתנת 
לחלוקה )8 דיירים(,מפרט 

עשיר, קבלן אמין, 2,300,000 
_____________________________________________)43-43(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבעלי מלאכה, 7 חד', 
137 מ"ר נטו, ק"א + מעלית, 

חזית, משופצת + יחידת 
דיור בק"ק 40 מ"ר )מושכרת 

2,900 ש"ח(. א.פנחסי,
03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בבעלי מלאכה קרוב 
לויז'ניץ, 5 חד', 120 מ"ר, 

ק"א + מעלית, חניה, חזית, 
מושקעת, 2,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור בעלי מלאכה, 
7 חד', 145 מ"ר, קומה 

שלמה, ק"ב + מעלית + 
חניה, יחידת הורים, סוכה 

גדולה, 5 דיירים בבנין, 4 כ"א, 
משופצת כחדשה. א.פנחסי, 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

■  בר"ע, 6 חד' גדולים, 
בק"א, כ-120 מ', 3 

כ"א, חזית,מחולקים 
ל- 2 דירות, 1,900,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23

050-5308742
03-5797756)7-7(_____________________________________________

■ ברח' סנהדרין בר"ג, 
ליד שיכון ג' בב"ב בבנין 
חדש ומפואר עם מעלית 

שבת נשארו דירות של 
5 חד'. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

■ ברח' התנאים 5 חד' 
עורפי ק"א כ-100 מ' 

חניה בטאבו+סוכה, אופ' 
להרחבה , 1,800,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל, פנטהאוז 
מפואר, מחולק ל- 2, בניין 

חדש, 2,500,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)43-43(_____________________________________________

 בלוין, דירת-נכה חדשה, 
5.5חד' + חצר, מפוארת, 

2,600,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)43-43(_____________________________________________

 בטבריה, דירת גג 6 חד', 
גדולים, משופצת, קומה 3, 
כ- 170 מ"ר, מחיר שיווק, 

2,390,000. דוד גרוס, רי/מקס, 
_____________________________________________)42-43(בני-ברק, 050-4122744
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

2-2.5 חדרים

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
+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(_____________________________________________

■ ברחוב יואל 2.5 
חדרים, ק"ב, עורפית, 

משופצת+ אופציה 
להרחבה של כ-15 מ', 

1,390,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)32-32(_____________________________________________

חריש

טבריה

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

קומת 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

1,730,000 ש"ח, גמיש. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 באזור חבקוק, כ- 100 
מ"ר, משופצת מדהים, 4 חד', 
חזית, 2,150,000 ש"ח, לל"ת 

_____________________________________________)39-42ל(054-8442705

דימונה

וילות ובתים

חולון
 בהדר, ת"ג, 4 ח', 95 

מ"ר, ממוזגת + מרפסות + 
אופציה, 1,900,000 ש'. "נדל"ן 

_____________________________________________)39-42(כהלכה" 055-6688111

 בפרוייקט איכותי בבניה, 
3 חד', 80 מ"ר + מרפסת 
סוכה + אופציה 3 כ"א, 2 

דירות בקומה, 770,000 ש"ח, 
_____________________________________________)39-42ל(050-5954095

+5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בק.שמואל )רח' 

מיכאל(, 4 חד', ק"ב, 
משופצת וממוזגת, 

600,000 ש"ח,
,054-8416754
052-7606968)39-8/17(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברח' טבריה ליד 
רח' עמי 2.5 חד' מאוד 
מושקעים, 1/2 קומה 

לעלות, 1,400,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)40-40(_____________________________________________

 בגבול ר"ג/ב"ב ברח' 
נחמיה תמרי 5, ק"א 

חזית, דירת 3 חד', 68 
מ"ר נטו, מזגנים, דוד 

שמש, כיווני אוויר 
דרם-מערב, לכניסה 
מיידית, 1,650,000 

ש"ח. תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 ברוטשילד, 3.5 חד', 

משופצת מהיסוד, ליד קרית 
_____________________________________________)40-43ל(שמואל, 052-7646819

■ ברח' בן דוד קרוב 
לרח' עוזיאל, 4.5 חד', 

גדולה ,ק"א עם אופ' 
להרחבה עם חניה 

משותפת, 1,800,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)41-41(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, 4.5 

חדרים, כ- 1,150 מ"ר, 
קומה שלישית, גג בטון + 
חתימות שכנים ותוכניות 
אדריכליות ב- 1,950,000 

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

 בלעדי, דירת נכה בפ"כ 
במתחרדים )לנכה בלבד(, 4 

ח', 70 מטר בניין מפואר + 80 
מטר, חצר בטאבו, 1,350,000. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)41-41(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' באזור יואל, 
100 מטר בטאבו,קומה ב', 
חזית, מפוארת )מפתחות 

במשרד(, 2,050,000. תיווך 
_____________________________________________)41-41(אלטרנטיב, 054-5500263

 באפשטיין, 3 חדרים, 
ק"א, 73מ"ר, משופצת 

חלקית + סוכה על 
רלסים, 1,490,000 ש"ח. 

"בתים נכסים"
052-2671133)41-41(_____________________________________________

 באזור אחיה השילוני/
עלי הכהן, 3.5 חדרים, 

ענקית כ- 90 מ"ר + 
אפשרות בנייה, כ- 20 

מ"ר )מתחייב לחתימות( 
+ מעלית וחניה ב- 

1,750,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)41-41(נכסים, 050-4177750

 בלעדי פלמח, 3 חד', 
משופצת כחדשה, קו' ג', 

הבניין חרדי, 1,270,000 ש"ח, 
גמיש. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)41-42(אדוארד

 מצליח, 3 חד', קו' ד', 
גג בטון, אפשרות הרחבה, 

1,250,000 ש"ח. 
 ,050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)41-42(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי, כ- 3.5 ח' בשיכון 
ה' בניין מפואר משופצת 

+ מעלית, 85 מטר ברוטו, 
קומה ד', 1,660,000. תיווך 
_____________________________________________)41-41(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח' באזור יואל + 
גג בטון, חזית )כל השכנים בנו 
בגג(, פינוי גמיש, 1,650,000. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)41-41(_____________________________________________

 תיווך בנע"ם. באזור 
המכבים, 3 חדרים, קומה ג' 
ללא עמודים, כ- 70 מ"ר + 
אופציה קטנה, 1.3 מיליון, 

050-2567111/054-7477054)41-41(_____________________________________________

■ בר"ע, ליד 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(_____________________________________________

 ברח' הירדן/ הרב שך 
3.5 חד' ענקיים ק' 

קרקע מוגבהת, חזית+ 
אופ' להרחבה 

1,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 באזור בורוכוב, 2.5חד', 
שמורה ומסודרת, כ"א 
טובים + א.לבניה, רק 

1,140,000 ש"ח, גמיש, 
בלעדי. "אלמוג נכסים" 

ר"ע 56, 03-6166105/4, 
058-7878784)41-41(_____________________________________________

 בלעדי, נורוק, 2.5 חד', 
קומה ב' ואחרונה, 1,200,000, 

גמיש. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)41-42(אדוארד

 מציאה! 2 דירות: 1 
חד' ו- 2 חד', מושכרות 

יחד ב- 2,200 ש"ח, ק"ד 
)ללא עמודים(, 520,000 
ש"ח. תיווך ברכת-הבית, 

050-4199643)41-42(_____________________________________________

 קוטג' 5 חד', 140 מ"ר 
+ חניה וגינה פרטית, 

ממוזג, מחיר 1,070,000 
ש"ח. שכירות: -4,000

4,500 ש"ח. תיווך ברכת-
_____________________________________________)41-42(הבית, 050-4199643

 בשדרות הרצל, 3 חד', 
ק"ב, משוכרת ב- 1,800 

ש"ח לשנתיים, מחיר: 
430,000 ש"ח. תיווך 

ברכת-הבית,
050-4199643)41-42(_____________________________________________

 בקריה החרדית )צמוד 
לשטיבלאך(, 5 חד', 150 מ"ר, 
ק"א + 2 מרפסות, מסודרת, 

860,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)41-41(_____________________________________________

 מצוין להשקעה! ברח' 
ברנר, 4.5 חד', 118 מ"ר, 

ק"ד, ללא מעלית, נוף מרהיב 
לכינרת, 450,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)41-41("רימקס" 050-2442446

 בק.שמואל, דירת גן, 
110 מ"ר, 4 חד' + יח"ד, 45 

מ"ר, גינה ענקית, נוף לכינרת. 
_____________________________________________)41-41("רימקס" 050-2442446

3-3.5 חדרים

פתח תקווה
■ מגוון דירות 

בבלעדיות 3, 4, 5 חד' 
באזורים המבוקשים 

בפתח תקווה לפרטים 
אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

נצרת עילית

ערד

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

מגדל

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

השכרה 2-3-4-5 חד' + 
אישורי בניה להרחבה!!! 

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת, "הולילנד 

_____________________________________________)38-11/17(נכסים" 02-6763740

ירושלים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

מירון

מצפה רמון
 להשקעה!!! דירת 
4 חד' ק"ב, 100 מ"ר, 

מסודרת, מרוהטת 
קומפלט, ברח' נחל 

מישר, לכניסה מיידית, 
מציאה!!! 750,000 

ש"ח. תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 מציאה! בהר יונה, 
למכירה/השכרה, 4 חד' + 

מרפסת, משוקעת, פונה לנוף, 
_____________________________________________)40-43ל(052-7175961

עפולה

 מציאה בפתח-תקווה, 4 
חדרים כחדשה, מחולקת, רק 

ב- 1,300,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)40-43(תיווך, 052-5674532

PRESALE
משרד ב-111,000 ש“ח
למכירה מסחר / משרדים בעפולה

במרכז פארק ההייטק החדש 
צמוד לתחנת הרכבת

6000 ₪ למ“ר 

תיווך השקעה בטוחה 052-7130898
תשואה שנתית כ-    %10

■ סוקולוב 12, 85 מ"ר, 
ק.3 משופצת,3 חד', 

"רימקס עוצמה"- חניתה 
03-9337985

)40-41(        054-4723517_____________________________________________ 

 גבעת זאב, באתרוג!
קו ראשון לנוף, כניסה 

פרטית ל- 5 ענקית + גינה 
גדולה לנוף, מרפסת, יח' 

הורים ואופצ' לחלוקה, רק 
1,590,000 ש"ח. תיווך מאור, 
02-5730077, כתיבה וחתימה 

_____________________________________________)41-41(טובה!

 גבעת זאב, במרכז! 
מפתחות במשרד! דירת גן, 5 
גדולה + פינת אוכל, גינה 100 

מ"ר, קרוב לכל דבר, מגורים/
השקעה, ירדו במחיר!!! תיווך 

מאור, 02-5730077, שנה 
_____________________________________________)41-41(טובה!

 חדש! חדש! בגבעת 
זאב, אבן! קוטג' 6 + חצר, 
מרפסת גדולה לנוף, חניה, 
מחסן 14 מ"ר כחדר עבודה 
ואופצ' ל- 2 חד' נוספים, כל 
הקודם זוכה!!! תיווך מאור, 

02-5730077, כתיבה וחתימה 
_____________________________________________)41-41(טובה!

 פינתי! במרכז גבעת זאב! 
קוטג' 6 + חדר אוכל, חצר 

וגינה גדולה, שקט, קרוב לכל 
דבר + חלל 50 מ"ר לדירה 

נוספת, במחיר דירה!!! תיווך 
מאור, 02-5730077, שנה 

_____________________________________________)41-41(טובה!

 דופלקס ברחוב גת, 6 
חדרים, מהממת, אחרי שיפוץ 
כללי, במיקום מצויין, לפרטים: 

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)41-43(_____________________________________________

 דו-משפחתי, 80 מ"ר, 
4 חד', על מגרש 400 מ"ר 

+ שצ"פ, פינתי, 1,150,000 
_____________________________________________)41-41(ש"ח. "רימקס" 050-2442446

 ביישוב כפר שמאי )5 
דקות ממירון(, וילה פרטית, 3 
חד' + מעטפת לעוד 2 חד', 
קו ראשון ונוף מרהיב, גינה 

מטופחת, מתאים גם לדירת 
_____________________________________________)41-41(נופש. "רימקס" 050-2442446

 מציאות בנתיבות, החל 
מ- 500,000 ש"ח והלאה, 

דירות 2.5/3/3.5 חד' באזורים 
מעולים להשקעה. תיווך 

ארץ הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)43-43(_____________________________________________

נתיבות

 להשקעה, מבחר גדול של 
דירות החל מ- 250,000 ש"ח, 

מושכרות לטווח ארוך. תיווך 
ארץ הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)43-43(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 3 חד', 86 מ"ר, ק"א 

במחיר מציאה! תיווך רומן, 
052-7731832)42-42(_____________________________________________

 בית בכינור, 160 מר 
בנוי, 200 מ' גינה, 5.5 חד', 

זכויות למפלס שלישי, גמישות 
לרציניים!! 2,790,000. אביעד, 

054-5580933)42-42(_____________________________________________

 צמוד לגני הדר, רח' צפת, 
דירת 3.5 חדרים, נעימה ויפה, 

חדר ממ"ד, מ.שמש 12.6 מ"ר, 
מעלית וחניה בטאבו מקורה. 
054-2390027, ג'ניה - אמא 

_____________________________________________)41-41(נכסים

 בנורדאו, ק"ב, 
3 חדרים, 90 מ"ר, 

1,300,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות בנדל"ן, 

052-6321306)41-41(_____________________________________________

 בכצנלסון, ק"ד, 
3 חדרים, 80 מ"ר, 
1,220,000 ש"ח, 
מסודרת ושמורה 

בהזדמנות!!!
א.י נכסים והשקעות 

_____________________________________________)41-41(בנדל"ן, 052-6321306

 ברוטשילד איזור בי"ח 
השרון, 2+2, ק"ב, כ- 80 מ"ר, 
תשואה נאה!! רק 1,195,000 

_____________________________________________)41-41(ש', 050-4811122

 בהזדמנות ברוטשילד, 
3 חד', כ- 80 מ"ר, זקוקה 

לשיפוץ, 1,170,000 
ש"ח. רם נכסים,

054-5566145)41-41(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכסי אחזקות ושיפוצים, 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)24-49(_____________________________________________

קריית אתא

 בסוקולוב, דירת 4 חד', 
מושכרת ומניבה - תיווך 

_____________________________________________)41-41(אלפסי, 052-2790370

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 דירת 2.5 חד' ומרפסת 

בהזדמנות - תיווך אלפסי, 
04-844111)41-41(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ, דירת נכה 
)לנכים בלבד( במתחרדים, 

3.5 ח', 70 מטר בנין מפואר 
+ מעלית + חצר 80 מטר 

בטאבו, 1,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)42-42(אלטרנטיב, 054-5500263

 בז'בוטינסקי, כניסה 
ממנחם בגין, 85 מ"ר, 3 חדרים 

גדולים, קומה 3, 1,380,000. 
_____________________________________________)42-43(דוד תיווך, 055-9941042

 בבלעדיות בבר כוכבא 
5, דירת 2.5 חד', קומה א', 
מתאימה למגורים/השקעה, 
בתהליך פינוי בינוי. דוד גרוס, 

רי/מקס ספיריט, 
050-4122744)42-43(_____________________________________________

 באיזור הרב-קוק, 2חד', 
משופצת כחדשה, ק"ק + 
אופציה, 1,320,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

 בלעדי במימון, קומה 1.5 
אזור מבוקש, 2ח', 60 מטר 
+ אופציה לסוכה 8 מטר, 

1,400,000 ש"ח, גמיש, 
מושכרת ב- 3,400. תיווך 
_____________________________________________)42-42(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי 2 ח' )לשעבר 2.5 
ח'( בפ"כ במתחרדים, קומה 
ב', 60 מטר, חזית + אופציה 

לסוכה, 1,160,0000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)42-42(_____________________________________________

 4 חד', כ- 100 מ"ר, 
ק"ק, ליד הישיבה, 

590,000 ש"ח. תיווך 
ברכת-הבית, 

050-4199643)42-42(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בסמוך לגילה א' 
)המתחרד(, 3 חדרים, כ- 70 
מ"ר + מחסן, שמורה, ק"ג 

)לא אחרונה(. "תיווך דירה לי" 
_____________________________________________)42-42(- )אלי(, 050-8226337

 בבלעדיות במרכז העיר, 
4 חד', מרווחת ומושקעת, 

2 כיורים, מעלית וחניה 
משותפת, 1,550,000 

ש"ח,גמיש. "מיטב נכסים" 
052-8530061)42-43(_____________________________________________

 4 חד' במנחם בגין 74, 
מ.שמש/סוכה הפונה לעורף, 
ממ"ד, מ.שבת וחניה רשומה, 

1,495,000. אביעד,
054-5580933)42-42(_____________________________________________

 אזור ה- 93 סנדר חדד, 
קומה 1, 4 חד', 130 מ"ר, 

ענקית, 1,470,000 ש"ח,
054-3320655 ,053-2817721)42-42(_____________________________________________

 בדגל ראובן, דירת גג, 4 
חדרים, מעלית, 1,795,000 

ש"ח, 054-3320655,
053-2817721)42-42(_____________________________________________

 בקפלן לפני תמ"א, 3.5 
חדרים, 856 מטר, קומה 2, 
עורפית, 1,380,000 ש"ח, 

_____________________________________________)42-42(הזדמנות נדירה, 053-2817721

 ברוטשילד, 3 חדרים, 
קומה 1, 80 מטר במיקום 

מצויין, 1,290,000 ש"ח. אתי, 
053-2817721 ,054-3320655)42-42(_____________________________________________

■ למכירה 3.5 חד' 
ברח' יחזקאל קרוב לרח' 

הרצוג, ק"א, חזית, 
משופצת, 100 מ', פינוי 
מיידי, 1,700,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)42-42(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מציאה! הקודם 
זוכה! בבני אברהם בבנין 

איכותי, כ- 70 מ"ר, 
קומה שנייה ואחרונה + 

תוכניות לבנייה עם היתר 
בניה!!! כל הקומה בונה 

ביחד! ב- 1,390,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)41-41(_____________________________________________

 איזור אבן-גבירול, 4חד' 
ק"ב,  80 מ' אופציה בגג, 

1,750,000 ,תיווך
052-5222690)42-42(_____________________________________________

■ בבנין בבניה, בשד' 
רמז, )שכון ג'(, ק"א, 4 

חד', חזית, גמר בניה 
לפני פסח, 1,850,000 

ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ 
הר' קוק 23 

050- 5308742
03- 5797756)43-43(_____________________________________________

■ ברח' חברון 6 חד', 
150 מ' בתוספת מרפסת 

50 מ', כניסה לדירה 
ללא מדרגות, 2,550,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)42-42(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
95 מ"ר + חלל לחדר חמישי, 

ק"ג + מעלית + חניה + 
מחסן, עורף פתוח לרחוב, 

3 כ"א, מצב חדש. א.פנחסי, 
03-5799308)43-43(_____________________________________________

 באזור בן פתחיה, 4חד', 
ק"ב + מעלית + חניה 

מרווחת, 3 כ"א, 1,800,000 
ש"ח. *באזור הרב שך, 4 חד', 

100 מ"ר, ק"ב, משופצת, 
חזית, 2,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43(א.פנחסי, 03-5799308

 בחברון, 4 חד', 90 מ"ר, 
ק"ב + חניה )מעלית בתכנון(, 
משופצת 3 כ"א. *במימון, 4 
חד', 80 מ"ר, ק"ב, אחרונה, 

א.בגג 48 מ"ר, חזית. א.פנחסי, 
03-5799308)43-43(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)43-43(_____________________________________________

 בשח"ל, 4חד', מפוארת, 
110 מ"ר, מפרט גבוה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)43-43(_____________________________________________

 באפשטיין, 3חד', מרווחת, 
משופצת, ק"א, 1,490,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
,03-8007000
050-3034110)43-43(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, מחולקת ל- 
2 יחידות משופצות ומושכרות, 

1,380,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)43-43(_____________________________________________

 בבני-אברהם, 2.5חד', 
משופצת + אופציה, קומה 

שניה, 1,170,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)43-43(_____________________________________________

 מבחר דירות 3 חדרים 
בפרדס כץ. אדי נדלן, 

03-6194445 ,054-8493483)43-43(_____________________________________________

 באיזור בעלי מלאכה, 3 
חדרים, יפה ומסודרת, רק 

1,250,000, מזומן בלבד!!! 
פרטים במשרד אדי נדלן 

_____________________________________________)43-43(לתיאום פגישה, 05-8493483

 בחברון, 3 חד' + 3 
מרפסות, 90 מ"ר, ק"א, חזית, 

שמורה, 1,660,000 ש"ח. 
*בקרית הרצוג, 3 חד', 75 

מ"ר, ק"א + אופציה גדולה, 
מצב מצוין, 1,350,000 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג', 3 חד', 100 
מ"ר + מרפסת גדולה, ק"א 
+ חניה, בניין מיקום מצוין 
+ סוכה, 1,750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות ביגאל אלון, 
3 חדרים, מושקעת + 
מעטפת בנויה, סה"כ 

כ- 140 מ"ר. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)43-43(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בנורוק, 
3 חדרים + חתימות 

ותוכניות לכ- 120 מ"ר 
בצד ובגג. 'אפיקי-נדלן-
בועז' 054-8474843, 

050-4156080)43-43(_____________________________________________

 בבלעדיות באוסישקין, 
3 חד', משופצת, 

חדרים גדולים, ק"ב, רק 
1,230,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)43-43(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות! באליעזר, 
3חד', ענקית + אופציה 

מאושרת, ק"א, 1,680,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 באיזור הרב-קוק, 3.5חד', 
גדולה + מרפסות, ק"א, 
1,640,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
050-3034110)43-43(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)43-43(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב קוק 
השקט, 2.5 חדרים, 

ענקית, אופציה לבניה 
בגג. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)43-43(_____________________________________________

 באיזור הרב קוק, 2חד', 
משופצת כחדשה, ק"ק + 

אופציה, 1,320,00 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

 050-3034110)43-43(_____________________________________________

 מציאה! ברמות א' 
במדורגים של מורגנטאו, דירת 
גן, 5 חד', 120 מ"ר, כ.פרטית 
חצר/גינה, 50 מ"ר, מ.סוכה, 

ק"א, יח' הורים גדולה, 
משופצת, נוף מהמם, א.ליח' 

השכרה, רק - 2,195,000 
ש"ח. בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 

02-5714636)43-43(_____________________________________________

 בהזדמנות! ברמות ב' 
בסמטה פנימית של צונדק, 

3 חד', 65 מ"ר, משופצת 
מהיסוד, מ.סוכה גדולה, ק"ג, 

נוף מדהים. א.להרחבה, א. 
למעלית, רק - 1,550,000 

ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 
02-5714636)43-43(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 דירת 3 חד' + אופציה, 
מושכרת עם נוף מהמם, 

_____________________________________________)43-44ל(052-7619647

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בבלעדיות ביהלום 
השקט! 4 חדרים, גדולה 

ומרווחת, מעלית, משופצת 
קומפלט. בלעדי, רם נכסים, 

054-5566145)43-43(_____________________________________________

 בכפר-אברהם, דירת 
4ח', קומה 7, 85 מ"ר, דר/מע 

חניה, דו"ש, מעלית שבת, 2 
שירותים. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)43-43(_____________________________________________

 רוטשילד, דירת 4 ח', 
כ- 120 מ"ר, דר/מז/צפ, קומה 

2, עורפית, מזגנים, תמ"א 
מאושרת. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)43-43(_____________________________________________

FOX  נדל"ן - בגני הדר, 
דירת 4 חדרים מצויינת במיקום 

_____________________________________________)43-43(מעולה, 050-6925400

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ברוטשילד, דירת 3.5ח', 
קומה 1, 98מ"ר, צפ/מע/מז, 

חנייה מקורה, מעלית, דו"ש, 2 
שירותים. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)43-43(_____________________________________________

 בכפר-אברהם, דירת 3ח', 
קומה 3, מזגנים, מעלית שבת, 

חניה, שכונה דתית, תיווך 
_____________________________________________)43-43("גרים" עטרת, 050-4231133

FOX  נדל"ן - בכפר 
אברהם, 2.5 חדרים, אופציה 
_____________________________________________)43-43(ענקית לבניה, 050-6925400
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ירושלים

 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-20-17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ בר' פנקס , 4 חד' 
גדולים, כ- 100 מ' חזית, 
3 כ"א, ק"ג ללא מעלית, 
משופצת, עם אפשרות 

לסוכה גדולה על הגג. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
 050-5308742
03- 5797756)35-35(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

פתח תקווה

בני ברק

■ 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

4-4.5 חדרים

דופלקסים
■ מיידי בר' עקיבא ליד 

הרב קוק, דופלקס, 3 
חד' בק"ד ומעליה חדר 
עם שרותים+ גג גדול, 

משופץ עם מעלית 
לתקופת שנה, 5,600 

ש"ח. בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

אלעד

+5 חדרים

דירות 
להשכרה

■ מציאה ברח' פוברסקי 
4 חד' גדולים, מושקעים, 

כמו חדש, נדירים ביופיים, 
בק"ג, ללא מעלית, 

4,800 ש"ח, מיידי. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23  5308742 -050

03-5797756)38-38(_____________________________________________

 בהרצוג/ קוק, 2 חד', 
ק"ק, מסודרת, 2,800 ש"ח. 

_____________________________________________)39-43(פולטוב נכסים, 052-3646632

 1.5 חד', בקארו משופצת, 
מרפסת, מעלית, חניה, מזגן, 

_____________________________________________)39-42ל(מיידי, לל"ת, 052-7656922

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
חזית, מעלית )מתאים גם 
לנכה(, למשפחה קטנה/
זוג מבוגר, 03-5709011, 

_____________________________________________)39-42ל(להשאיר הודעה

 באבוחצירא, 3 חד', ק"א, 
משופצת, מאווררת, מזגנים, 

_____________________________________________)39-42ל(דוד"ש, פלדלת, 052-7109275

 יח"ד ליחיד, מרווחת, 
מרוהטת וממוזגת, בהרב 

רוזובסקי, 1,800 ש"ח,
_____________________________________________)39-42ל(050-4113074

■ להשכרה ברח' עובדיה 
השקט, 4 חד' יפים, ק"א 

עם חניה, 5,600 ש"ח, 
יש אפשרות לקבל ריהוט 
חלקי. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)40-40(_____________________________________________

 במרכז, חדר חדש ליחידה 
ללינה או לפי שעות או לחגים

_____________________________________________)40-43ל(050-4157604

רחובות
 בבלעדיות ברח' 

הנוטר, ק"א, 4.5 חד', 
משופצת, 100 מ"ר, 

1,520,000 ש"ח. תיווך 
"ויזרע יצחק" 
_____________________________________________)40-41ל(052-7690238

1-1.5 חדרים

 דירה יפה, 2.5 חד' גדולים, 
דוד"ש, סורגים, ברח' רימון 7, 

_____________________________________________)40-43ל(3,200 ש"ח, 054-4225158

 2.5 חד', טלפון, ע"ע, רח' 
_____________________________________________)40-41ל(אהרון דב 6, 03-5791643

 בשיכון ג', 2חד', 40 מ"ר 
+ מרפסת, ק"ק, מרוהטת 

כחדשה, ממזוגת, 3,000 
ש"ח, מיידי, 050-9627814, 

054-4627814)40-43(_____________________________________________

 יח"ד, 2 חד', ברח' 
בירנבוים, ק"ד עם מעלית, 

מושקעת, אפשרות לשבתות, 
_____________________________________________)40-41ל(2,450 ש"ח, 050-4110518

 דירות להשקעה 
ולמגורים בצפת/טבריה החל 

מ- 380,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)39-42(לציבור הדתי, 050-5766979

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-19/17(_____________________________________________

 דירת חדר, ממוזג ומרוהט 
ליחיד או למשרד + שרותים 

_____________________________________________)41-44(ומקלחת, 050-4112720

 כ-3,  מפוארת וממוזגת, 
ק"ג, מאווררת, חדשה, 3,500 

_____________________________________________)41-44(ש"ח, 052-7161685

 בחנה סנש, 6 חד', 
220 מ"ר, 2 מפלסים, 
מושקעת ויפה + גג, 

9,500 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)41-41(נכסים" 053-3357316

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

סוכה, במיידי. "נדל"ן כהלכה" 
050-4141926)41-44(_____________________________________________

 ברב לנדא, 4 חדרים, 
ק"ד, חזית, גדולה, 

מפוארת ומושקעת + 
מ.שמש + סוכה, ריהוט 

מלא, מיידי, 5,500 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 באזור מנחם, 4  
חד', משופצת כחדשה 

וממוזגת )ניתן לקבל גם 
כמרוהט(, כניסה מיידית, 

בבלעדיות. "אלמוג 
נכסים" ר"ע 56,
,03-6166105/4

058-7878784)41-41(_____________________________________________

 להשכרה ברימון, דירת 3 
חדרים, חדשה + חצר,

052-2224730)41-42(_____________________________________________

 דירת 3 חד', 50 מ"ר, 
משופצת, ק.כניסה, ברח' 

חנה סנש 17, 3,600 ש"ח, 
_____________________________________________)41-44ל(054-8099198

 3.5/2 חד' ברח' רמח"ל, 
ק"ג + מעלית, 050-5239716, 

03-6182420)41-42(_____________________________________________

 זבוטינסקי, 2 חד', 30 
מ"ר, משופצת כחדשה, קו' 

ג', עורפי, 2,600 כולל ארנונה. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)41-42(אדוארד

 אברבנאל, 2 חד', קו' א', 
מזגן, 2,200 ש"ח כולל ארנונה. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)41-42(אדוארד

 ברח' פרדו 1 חד', יפה + 
מטבח ופינת אוכל, קרקע, 
מרוהטת וממוזגת, מיידית! 

 ,052-7648100
03-6191468 ,054-7773591)41-41(_____________________________________________

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)41-42ח(והמרכז(, 054-7432012

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
_____________________________________________)41-42ח(052-6616800, 08-6277193

 לתיווך בנע"ם, דרושות 
בדחיפות דירות למכירה 3-4 
חדרים בב"ב ובפ"כ, פרסום 

ומכירה עלינו! 
050-2567111/054-7477054)41-41(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-20/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

 להשכרה בבן יעקב 
500 מ"ר קומה 1- עם 
חלונות, במצב מצוין, 
16,000 ש"ח, מחולק 

לחדרים של 50 מ'- 25 
מ' מתאים לאולם תצוגה 

גדול, למחסנים, או 
למשרדים. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)48-48(_____________________________________________

אור הגנוז

 בהזדמנות!!! בבית 
כלל בתל אביב, חזית 

לים, ק-10, 20 מ', כולל 
יחידה למנהל ויחידה 

למזכירה, מיידי, 2,000 
ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
03-5797756)15-15(_____________________________________________

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)21-46(_____________________________________________

■ צימר 2 חד', שינה + סלון 
נקי ומאובזר, ממוזג + נוף + 

_____________________________________________)18-44(גינה ומתקני גן, 052-7655177

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות/לקבוצות, 
052-7655095)23-48(_____________________________________________

 מציאה להשכרה 
130 מ', ברח' ירמיהו/ 

רבי עקיבא, ק"ק,כניסה 
נפרדת, מתאים למשרד 

עו"ד, רו"ח, 8,500 ש"ח, 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)5-5(_____________________________________________

  להשכרה 28 מ', ק"א 
כניסה נפרדת, בבנין 

יפה, מתאים למשרד או 
למחסן, ברח' הרב קוק 
ליד רח' חברון, 2,300 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23

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

קיט 
ונופש

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-20/17(_____________________________________________

■ צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)3-3/17(_____________________________________________

בר יוחאי

בני ברק

בית חורון

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-23/17(לקייטרינג, 054-5747012

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-27/17(_____________________________________________

 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 
חדשות, מפוארות ומאובזרות 

לזוג, לקצרות/ ימים/ שבתות/ 
שמחות 052-7133052 כמו"כ 

דרושות דירות לארוח לזוגות 
_____________________________________________)30-3/17(ולמשפחות

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-24/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה ,

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)37-10/17(_____________________________________________

 יחידות נופש ווילה לזוגות 
ולמשפחות, בריכה מחוממת 

4X8מ' + משחקי חצר + 
סוכה כשירה, 050-8566778, 
050-2187690 ,04-6980913)38-41(_____________________________________________

משרדים

 להשכרה בב"ב בהרצל, 
70 מ"ר, משופץ ומסודר, 
מתאים למשרד + מחסן, 
_____________________________________________)39-42ל(גישה לרכב, 052-7127207

 צימר עין התכלת - 
מפוארים, ממוזגים, חצר 

פרטית, סוכה, מבצעים לחגים 
052-7165035)40-51(_____________________________________________

■ בשד' גרשנקורן, 
משרד מפואר, מושקע, 

2 חד', ק"ק, 32 מ"ר, 
כניסה נפרדת, 3,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)40-40(_____________________________________________

עסקים

 מציאה! אולם אירועים 
מפואר, קרקע, לציבור הדתי 

באשדוד + רשיון + חניה, 
_____________________________________________)38-41ל(052-3267692

 מציאה! למסירה 
בטבריה 6 צימרים 
יפיפיים ופעילים + 

סוויטה וג'קוזי, מדשאות, 
ד' הליכה לכינרת, עבור 
_____________________________________________)39-42(דמי פינוי, 050-7824909

■ להשכרה חנות עובדת 
של פלאפל, 30 מ' בין 

חזון איש לרח' השומר, 
פרנסה בשפע, השכירות 
5,000 ש"ח+מע"מ, דמי 
פינוי וכל הציוד 100,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

 050-5308742
03-5797756

)27-27(_____________________________________________

■ להשכרה 130 מ', 
ברח' ירמיהו/ רבי עקיבא, 

ק"ק, מתאים למשרד 
עו"ד, רו"ח, 8,500 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
03-5797756)5-5(_____________________________________________

אולמות

חנויות

 למכירה תחנת דלק 
עובדת בגוש דן, תשואה 7% 

נטו, ב- 26,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-43(פולטוב נכסים, 052-3646632

■ משתלם ברח' יחזקאל 
ק"ק, 100 מ' מחולק ל-2 
יחידות חדשות מושכרות 

ב-5,700 ש"ח, ניתן 
להפוך לחנות, 1,900,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)16-16(_____________________________________________

מגרשים

■ באזור התעשיה בברקן 
למכירה קרקעות ונכסים 
מניבים. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)49-49(_____________________________________________

מחסנים

מבנים

■ ירד המחיר בחזון איש 
קרוב לר"ע, חנות גדולה, 

80 מ"ר, משופצת, 
לרציניים בלבד, 16,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)3-3(_____________________________________________

■ למכירה חנות ברח' 
הרב קוק ליד רח' טבריה, 

30 מ'+גלריה+מחסן, 
850,000 ש"ח, פנוי חלקי 

מיידי. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)12-12(_____________________________________________

■  חנות מסודרת, 35 
מ', ברח' ירושלים, אזור 

רמחל, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
03-5797756)7-7(_____________________________________________

 בירושלים ברמות 45 
דונם בטאבו כולל אפוטרופוס 

הכללי. פולטוב נכסים, 
052-3646632)39-43(_____________________________________________

■  ירד המחיר להשכרה 
ברבי עקיבא באזור 

ירמיהו,חנות,  30 מ' 
משופצים כולל שרותים 
ומטבחון, 4,500 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)12-12(_____________________________________________

■ ברח' ירושלים ליד רח' 
חברון, חנות מסודרת 19 

מ'+ גלריה 15 מ' לכל 
מטרה, שכירות 3,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)32-32(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

 להשכרה בבני-ברק 
לחנות/אולם, 300 מ"ר 

ואפשרות לעוד 400 מ"ר באזור 
_____________________________________________)43-46(האולמות, 0527-182182

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת מפעל קוקה 

קולה 80 מ"ר/30 מ"ר, 
שטח מסחרי, משופץ 

ומסודר, מתאים לחנות, 
מחסן , משרד ולכל 

מטרה, שרותים וחניה, 
_____________________________________________)38-41ל(050-2935656

 בהזדמנות, למכירה 
מכולת ריווחית בבני-ברק, 

מיידי, לפרטים:
_____________________________________________)40-43ל(050-8677520

 בבני-ברק, ברח' חשב 
סופר 5 א', 2 חדרי משרד 

+ מזגנים + מטבחון + 
שרותים, לכניסה מיידית, 

מתאים למשרד עו"ד 
ורו"ח, בהזדמנות, 3,600 

ש"ח. תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 בבני-ברק, ברח' חשב 
סופר 5 א', 4 חדרי משרד 

+ מזגנים + שרותים, 
לכניסה מיידית, מתאים 

למשרד עו"ד ורו"ח, 
בהזדמנות 6,200 ש"ח. 

תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

בן זכאי

ניתן להתקשר בין השעות: 10:00-20:00
לפרטים: 054-7631362 (אתי)

וילה מפוארת, 
מרוהטת ומאובזרת

7 חדרים + בריכה גדולה
מתאימה גם למס‘ משפחות
בית הכנסת בקרבת מקום

ישוב שומר שבת

במושב בן- זכאי
בימי חול, שבתות וחגים

■ קרקע בהוד השרון 
שהופשרה מחקלאות 
למגורים במחיר חסר 

תקדים, אושרה במחוזית 
וחתומה ע"י משרד 

_____________________________________________)43-47(הפנים, 0505-483322

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

בינוי, 500,000-650,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בבאר-שבע, באברהם 
אבינו, 3 חד', ק"ב, משופצת, 
קרוב לאוניברסיטה, 620,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בבאר שבע, בשכונה ג', 4 
חד', משופצת ויפה, מחולקת 
ל- 2 יח', 680,000 ש"ח. יוסף 

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 חד' במרכז 
גילט, קרוב לאוניברסיטה, 

570,000 ש"ח, מושכר לתווך 
ארוך. יוסף השקעות,

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בבאר שבע בית 
קרקע, קרוב למעונות ג' 
והאוניברסיטה, אפשרות 

בניה, 1,500,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בשכונה ד', ברח' 
אלכסנדר ינאי )ליד מעונות 
סטודנטים(, 3 חד', קרקע, 

780,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 למכירה בקריית-ים 
ג', דירה מחולקת ל- 2, 

משופצות, מושכרות ב- 3,100 
ש"ח, 510,000 ש"ח, לל"ת, 

052-7612454)41-42(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחום הנדל"ן החל 
מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 

פרפקט. שמעון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)41-43(_____________________________________________

 בלעדי-למכירה!! 
)מצויינת להשקעה( 
ברבי-עקיבא, חנות 

בקומה א', כ- 100 מ"ר, 
חזית, קרוב למכבי, 
מושכרת ב- 11,000 

ש"ח, מיידי, 2,150,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 מציאה! בבאר שבע, 
למגורים/השקעה, 4 חדרים 

+ מחסן פנימי בגודל של 
כ- 100 מ"ר, שמורה, ממוזגת, 
מרוהטת, חניה בשפע, תשואה 
מצויינת למשקיעים. יוני צדוק, 

אקסקלוסיב שיווק וניהול 
_____________________________________________)41-42(נדל"ן, 054-5233623

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות, בקרבת 

האוניברסיטה בשכונה ד', 
מושכרת ב- 3,200 ש"ח. 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ה', 
3 חד', משופצת, מושכרת 

ב- 2,200 ש"ח, המחיר: 
580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ג', 
ברח' של פינוי בינוי, 3 חד', 

750,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ד', 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 560,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 למכירה קניון בבאר שבע, 
שכירות חודשית כ- 200,000 

ש"ח. מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)41-43(_____________________________________________
 מציאה! למסירה חנות 
מכולת פעילה ורווחית כ- 
40 מ"ר באזור הרב שך, 

מוניטין כולל ציוד וסחורה, 
50,000 ש"ח, דמי 

שכירות חודשיים, 2,500 
ש"ח, לפרטים: "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 להשכרה מרפאת שיניים 
חדישה בבת-ים, כולל ציוד 

_____________________________________________)41-44(ברחוב מרכזי, 054-8402155

 חנות בבת-ים, 15 
מ"ר, מתאים למשרד או 

טלמרקטינג, 3,000 ש"ח כולל 
_____________________________________________)41-44(מיסים, 054-8402155

 בק.אתא בעצמאות, 
178 מ"ר, רק 7,000 ש"ח 

למ"ר, מציאה! תיווך אלפסי, 
04-8441111)41-41(_____________________________________________

 במרכז ק.אתא, חנויות 
החל מ- 2,800,000 ש"ח - 
_____________________________________________)41-41(תיווך אלפסי, 052-2790370

 להשכרה בבת-ים, חנות 
15 מ"ר, מתאים למשרד או 
לטלמרקטינג, 3,000 ש"ח 
_____________________________________________)41-44(כולל מיסים, 054-8402155

 בהזדמנות להשכרה 
חנות/משרד, מיידי במרכז 

ב"ב, אפשרות לתקופה קצרה, 
054-8405062)41-42(_____________________________________________

 מבנה מסחרי בבאר-שבע, 
מושכר ב- 40,000 ש"ח 

לחודש, 5,500,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, רחוב 
השומר אזור מגדלי שקל 

בניין מפואר לכולל/ישיבה 
הכולל בית מדרש 250 
מ"ר + חדר אוכל וחדר 

שיעורים ב- 35,000 ש"ח. 
_____________________________________________)41-41(להב נכסים 050-4177750

 להשכרה מחסן 22 
מ"ר, רח' ר' עקיבא 13 ב"ב 
+ גישה לרכב, 1,150 ש"ח, 

054-4992952)41-44(_____________________________________________

 להשכרה בקהילות יעקב 
בב"ב, מחסן 40 מ"ר לכל 

מטרה, 2,500 ש"ח,
050-2229247)41-41(_____________________________________________

 חדר גדול להשכרה 22 
מ"ר, ק"ק, במתחם אוסם + 
גישה לרכב מתאים למשרד, 

050-4136351)41-42(_____________________________________________

 מיוחד לסוכות! 2 צימרים 
נקיים מאובזרים וממוזגים + 
נוף מדהים, חצר ומתקני גן, 

052-7655177)41-16/17(_____________________________________________

 ברמב"ם, יח' דיור - 
חדשה, מרוהטת, ממוזגת, 
_____________________________________________)38-41(2,000 ש"ח, 052-6160852

■ להשכרה ברח' 
עמיאל, 2 חד', ק"ב, 

משופצת )לא יחידה(, 
3,200 ש"ח. בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
050-5308742 23

03-5797756)42-42(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - גן 

ילדים כולל כל הציוד והריהוט 
לשעות הבוקר.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)42-42(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - לעסק 

כ- 60 מ"ר בעליון, מיידי. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)42-42(אהובה, 050-5886828

 בדירת מעונות יוקרתית 
של סמינר, התפנה מקום 

לבת חרדית, 052-7643259, 
_____________________________________________)42-45ל(052-7678689

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)42-43ח(והמרכז(, 054-7432012

 דרושה דירה לקניה באזור 
גוש דן/ב"ב, ב- 1,200,000 

_____________________________________________)42-43ח(בערך, 054-8432271

 ברח' חברון, חנות 
למכירה 40 מ"ר, השקעה 

מעולה, בהזדמנות, 
1,300,000 ש"ח. תיווך 

זילברברג, 03-5754412, 
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)42-45(_____________________________________________

 בב"ב להשכרה 
בז'בוטינסקי פינת הרב שך, 

חנות ו/או משרד לכל מטרה 
16 מטר + חצר 2,400 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)42-42(_____________________________________________

 להשכרה מס' משרדים 
יפים ומשופצים הכוללים 

אינטרנט, מדפסת ומטבחון 
מאובזר, וכן כיתת לימוד 

מאובזרת, אפשרות לקורס/זמן 
ממושך, לבירורים לאה  

            054-8468384
 leas@rachip.com)43-46ל(_____________________________________________

 התפנה חדר במשפחה 
עבור נערה/אשה חרדית 
הזקוקה לשיקום, פרטים

_____________________________________________)43-46ל(052-7659259 03-6182063

פנטהאוזים ודירות גן
 בבית יוסף בבניין 

חדש, דירת גן מפוארת, 
4 חדרים + גינה, כניסה 
מיידית, ב- 5,400 ש"ח. 

להב נכסים, 
050-4177750)43-43(_____________________________________________

 בבית יוסף בבניין 
חדיש, 5 חדרים + סוכה 

ומרפסת, קומה ראשונה, 
ב- 5,700 ש"ח. להב 

_____________________________________________)43-43(נכסים, 050-4177750

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חדרים גדולים, משופצת, 

מרוהטת וממוזגת, 
3,000. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)43-43(_____________________________________________

 בשח"ל בבניין חדש, 3חד', 
חזית, מיידית, 4,500 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)43-43(_____________________________________________

 ליד ויז'ניץ, 2 חד', 
מרוהטת, ממוזגת + מעלית, 

_____________________________________________)43-46ל(ק"א, 054-8406608

 ברח' רבינו אשר, דירת 1.5, 
מאובזרת ומרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, 1,800 ש"ח כולל 
_____________________________________________)43-46ל(מים, 050-9734807

 מציאה! ברמות ב' ברח' 
ההבטחה דירת 2 חד' חדשה 

ברמה גבוה, 30 מ"ר, כ. 
פרטית, קומה 1/2, חלונות,  

מרוהטת קומפלט + מ. 
חשמל, דו"ש, כריים גז, הכל 

חדש,  רק- 2,950 ₪ לחודש, 
מיידי, בלעדיות בנדל"ן אריאלי 

02-571-4636)43-43(_____________________________________________

FOX  נדל"ן - מתאימה 
לזוג צעיר בגני הדר, דירת 3 

_____________________________________________)43-43(חדרים נהדרת, 050-6925400

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)43-44ח(והמרכז(, 054-7432012

 דרושה דירה לקניה באזור 
ר"ג/פ"ת/ב"ב, ב- 1,200,000 

_____________________________________________)43-44ח(בערך, 054-8432271

 דרושה דירת 2-3-4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/אפשרי 

_____________________________________________)43-44ח(הרוסה, 050-6651365

 דירות להשקעה ולמגורים 
בצפת/בטבריה/בנתניה, החל 

מ- 380,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)43-46(לציבור הדתי, 050-5766979

 בב"ב להשכרה - באזור 
אלישע, 140 מ"ר ו/או, 400 

מ"ר לגן, מעון וכו',
_____________________________________________)43-43(054-8406031, לל"ת

 בפרדס חנה, מגרש 
500 מ"ר פרטי, 200 

מטר משכונת מגורים, 
למהירי החלטה בלבד. 
דב גור רימקס אנשים, 

052-6457987)43-43(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

עמנואל
 דירת-גן 5 חדרים מוארת, 
גינה פרטית מסודרת, במיידי 

_____________________________________________)43-44ל(2000 ש"ח, 054-7736585





03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה  ז’- י”ב תשרי תשע”ז  9-14/10/16

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

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

שידוכים

■ 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! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, שדכן מקצועי 
עם המון הצעות

054-8422105
03-6189388)40-14/17(_____________________________________________

אבידות

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

 דרור חלוץ,מורה 
מוכר בבני-ברק 

והסביבה, יחס אישי 
וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 100 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם! 
_____________________________________________)23-48ל(052-2514960

■ 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!
_____________________________________________)35-46ל( 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

צילום אירועים

קורסים

סת”ם

■ בואו לימדו מקצוע 
משתלם! נשים וגברים בנפרד! 

קורס פדיקור מניקור רפואי, 
טיפול בפטרת כף הרגל 

והציפורניים לצמיתות, טיפול 
ביבלות עמוקות, קורס

אפילציה משתלם! הסרת 
שיער במחט חשמלית בפנים.
_____________________________________________)38-45ל(052-2538812 077-5177007

לימוד נהיגה

טוען רבני
  טוען רבני ישראל זכריה. 

מוסמך ומקצועי. ל.מ. טל': 
6632298 -054, יצוג בבית הדין 

רבני- פרטי, ממונות-אישות. 
_____________________________________________3,000 ש"ח                   )18-43(

מרכז מתקדם קפלר
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

₪

₪

₪

יעוץ ועזרה

 ד"ר יעקב קרן - רופא 
מומחה לבעיות שבינו 
לבינה, הדרכה, ייעוץ 
וטיפול רפואי, לגברים 
_____________________________________________)35-46(ונשים, 050-5870353

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-48(_____________________________________________

 הפתרון החדש לשלום 
בית בהמלצת רבנים ומומחים, 

052-7668155)38-41(_____________________________________________

מכונות תפירה
 מעיין התפירה - מכירה 

ותיקון כל סוגי מכונות 
התפירה לתעשיה ולבית, 
_____________________________________________)38-41(באחריות! 050-4161920

 למכירה סת"ם 
מהודרים, כתב יפה מאוד 

מסופרים יראי שמים, 
052-7623142)38-41(_____________________________________________

 כל סוגי השיפוצים 
פנים וחוץ, צבע החל 

מ- 1,400, איטום, נקיון 
_____________________________________________)38-41ל(ותריסים, 055-9886346

סוכות
 ישירות מהיבואן, קישוטי 
פירות בגדלים שונים, פוסטרים 

מרהיבים לסוכות לסוחרים 
_____________________________________________)39-42ל(ובעלי דוכנים, 055-6687487

■ 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

 לאברך מאזור המרכז 
דרוש אופני כושר בתרומה, 

054-7354625)38-41(_____________________________________________

 מילגה לבעלת יכולת עזרה 
לזוגות בקורס ייעוץ נישואים 
_____________________________________________)41-46(בת"א. 052-4402555, מלכה

עורכי דין
 עו"ד דניאל פאר - משפט 
פלילי, תביעות נזיקין/תאונות 

דרכים, יעוץ משפטי,
054-7766628)41-48(_____________________________________________

 שידוכים לצעירים 
ומבוגרים, נסיון והמלצות, 

052-3594875 ,052-3540874)41-44(_____________________________________________

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

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
*הדרכה לחתן מתנה!

072-2391111)41-44(_____________________________________________

לקחת לישועה
 ולזיווג בקרוב

עם תפילת ותיקון 
הרבנים

טלית עמוקה

03-6204444

 דרושה לקניה עגלת 
טיולון, יויו או של של יויו, יד 

_____________________________________________)41-42ח(שניה, 054-8438113

 להוסטל חוסים באזור 
ירושלים, דרוש בתרומה 

משפשף עגול חשמלי לקיר וכן 
_____________________________________________)41-42ח(הליכון, 0523-3240093

 לאברך דרוש מכונת 
כביסה ותנור - גז

_____________________________________________)41-42ח(02-6540238, 052-7606057

 דרוש שופר לתקיעה 
בסליחות ובראש השנה 

ובעשי"ת, לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)41-42ח(054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)41-42ח(054-7432035

 דרושה מנורת שולחן 
פלורסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)41-42ח(054-8432271

 דרושה סוכה/סכך 
בתרומה לאברך ומקרר קטן 

_____________________________________________)41-42ח(בתרומה, 054-8432271

 *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)41-52(מחסנים, 050-5536359

 למשפחת אברך דרוש 
בדחיפות טיולון במצב מצוין 
ומזוודה גדולה במצב מצויין, 

_____________________________________________)40-41ח(נייד: 050-4191774

 לכולל דרוש סט רמב"ם 
פרנקל המעונין לתרום:

_____________________________________________)40-41ח(052-7652286

 מבקשת לקנות כסא 
אוכל לתינוק, אפשרי פלסטיק 
_____________________________________________)40-41ח(במצב טוב, טל': 03-6185569

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

_____________________________________________)40-41ח(קטן בתרומה, 054-8432271

 מענויין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)40-41ח(לחלקי חילוף, 054-8432271

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מערכת סטריאו גדולה 
Panasonic, איכותית 

מאוד, 4 חלקים, כניסת 
USB, ב- 500 ש"ח, 

052-7171222)38-41(_____________________________________________

 מזגן אלקטרה 1 כ"ס + 
מזגן אלקטרה 1.5 כ"ס )טוב 

לסוכה(, מקרר אמנה, תנור + 
כיריים, כחדש, 2 בלוני גז+גגון 
_____________________________________________)40-41(אלומיניום לרכב 052-2530036

 GMAIL שירותי מייל 
למחשבים ללא גישה 

לאינטרנט, החל מ- 25 ש"ח 
_____________________________________________)40-6/17(לחודש, 052-7611936

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים ניידים ונייחים חינם, 

שירות בב"ב ובירושלים,
052-7611936)40-52(_____________________________________________

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח כחדש, 

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 למכירה  מקרר, מכונת 
_____________________________________________)39-42(כביסה,  052-4227714

 מקרר גדול, מצב מצוין, 
דגם שארף, 500 ש"ח, צבע 

_____________________________________________)41-42ח(לבן, 052-7681438

 מזגן חלון במצב מצוין, 
3/4 כ"ס, 300 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7133269

 תנור Bosh במצב מעולה 
תא 1, ב- 500 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7146087

 תנור של חברת סול 
)טוסטר אובן( במצב מצוין 

במחיר 150 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-8438113

 מזגן חלון מצוין, 2 כ"ס ב- 
_____________________________________________)41-42ח(450 ש"ח, ב"ב, 03-5703845

 מייבש כביסה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(03-5700422

 מקרר שארף גדול, מצב 
מעולה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7681438

 מקרר, תקין, פועל, 
מעולה, טוב, 500 ש"ח, פ"ת, 

_____________________________________________)41-42ח(054-3102412

 כחדש! מייבש כביסה 
500 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)41-42ח(052-3073826

 כיריים + תנור, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(052-3847842

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(טל': 054-6983461

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
כחם לבחורי ישיבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-4831449

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

_____________________________________________)41-42ח(052-5543055

 מקרר משרדי גודל 70 
על 70 סמ', ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון 
ח' AEG, ב- 500 ש"ח, 6 

_____________________________________________)41-42ח(קילו, 054-5823874

 שואב אבק לבית ולרכב, 
_____________________________________________)41-42ח(50-100 ש"ח, 054-4273857

 מאוורר, 50 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מכונת קפה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(גמיש, 054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום, 75 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(לאמבטיה, 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזה עמוד 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 שואב אבק לבית ולרכב, 
_____________________________________________)40-41ח(50-100 ש"ח, 054-4273857

 מברגה חדשה 18V, ב- 
_____________________________________________)40-41ח(250 ש"ח, 054-4273857

 חצובות בלרס + ראשי, 
להבות במחיר סמלי, 190 

ש"ח, פסחיים כחדשים,
_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

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

_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

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

הפסד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 בירושלים מאוורר חדיש, 
_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 050-6256846

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון כחדש לבחורי ישיבה, 

_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)40-41ח(052-5543055

 טאבלט 10 אינץ אנדרואיד 
עם תיק ומקלדת, 450 ש"ח, 

052-7611936)41-42(_____________________________________________

 רמקולים למחשב 
creative כולל sub מעץ, 
_____________________________________________)41-42(150 ש"ח, 052-7611936

 שואב אבק, 90 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(בירושלים, 054-8423405

 מערבל קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-8423405

 מדיח כלים גדול קינג, 200 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מגהץ קיטור קנווד, 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים אטמור זק"ש, 
_____________________________________________)41-42ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 טוסטר, 20 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 125 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

ריהוט

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

ספות 3+2 מעור אמיתי, 
בורדו,אפשרי 2 או 3.

052-4227714 )39-42(_____________________________________________

■ ארגז מצעים לבן, במצב 
מצויין, גובה 90, 1.18 על 53 
ס"מ+ 2 מגירות, 450 ש"ח. 

0544-919299)39-42(___________________________________________

 חדר שינה קומפלט מעץ 
מלא, 2 מיטות+ ראש+ 

2 מזרנים אורטופדיים+ 2 
שידות+ ארון 5 דלתות, כחדש. 

_____________________________________________)40-41ל(052-8571371 ג. שמואל

 6 כסאות לפינת אוכל, 
מצב מצוין, 580 ש"ח,
_____________________________________________)40-41(054-5467979 )ב"ב(

 בהזדמנות  12 כסאות 
מברזל, מרופד במושב ובגב, 

חום, אפשרות לפחות כיסאות, 
_____________________________________________)39-42(500 ש"ח,  052-4227714

 עבודות צבע במחירים 
_____________________________________________)42-43ל(נוחים. אליעזר, 054-7895384

צבע

 ביום א' כד' מנ"א, נשכח 
באוטובוס 981 כנפי יונה 

שנסע מצפת לב"ב, בשעה 
15:00, תיק גב עם דברים 

היקרים מאוד למאבד ושכמיה, 
_____________________________________________)42-43ח(המוצא יפנה: 050-4175368

 נמצא צרור מפתחות גדול 
ויקר לפני כשלושה חודשים 

_____________________________________________)42-43ח(בב"ב, 03-6183414

 באדר ב', נמצא סט ספרי 
קודש חדשים בדסלר בב"ב, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8454536

 בתאריך כז' אב שכחנו 
כובע וחליפה בקו 402 

מירושלים לב"ב, להתקשר 
_____________________________________________)40-41ח(לטל': 052-7111828

 נמצאו לפני כשבועיים 
באוטובוס של היום נגן, 
_____________________________________________)40-41ח(לפרטים: 050-4008461

 בערך בתאריך ח' בתמוז, 
אבד צמיד טניטס זהב לבן 
בבני-ברק אזור פרדס כץ 

_____________________________________________)41-42ח(והסביבה. 050-4127025, חני

 מעוניינים לקבל בתרומה 
שלושה וילונות לחלון, במצב 

טוב בירושלים, טל':
_____________________________________________)42-43ח(050-4160457

 מעוניין בתרומה מקרר 
קטן משרדי לכולל בירושלים, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4160457

 מעונין לקבל מקרר במצב 
מצוין, עבור בחורי ישיבה 
במחיר מוזל או במסירה 

בירושלים בלבד, 
_____________________________________________)42-43ח(052-7658827, 052-7163334

 מעוניינת לקנות נגן 
סנדיסק במצב מעולה במחיר 

מוזל מאוד, 50ש', בירושלים או 
ב"ב, 052-7163334,

_____________________________________________)42-43ח(053-3188973

 דרוש שופר לתקיעה 
בסליחות, בראש השנה 
ובעשי"ת לבחורי ישיבה,

_____________________________________________)42-43ח(054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחישנם, 

_____________________________________________)42-43ח(054-7432035

 דרושה מנורת שולחן 
פלורסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)42-43ח(054-8432271

 דרושה סוכה/סכך 
בתרומה לאברך ומקרר קטן 

_____________________________________________)42-43ח(בתרומה, 054-8432271

 למשפחת אברך דרושה 
עגלת תאומים במצב מצוין 
_____________________________________________)42-43ח(במחיר מוזל, 052-7127261

 מעונין בעגלה לילד בן חצי 
שנה במצב טוב, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4116799

 מעונין באופניים לילד 
קטן )אופניים 2 גלגלים(, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4116799

 לכולל דרוש סט רמב"ם 
פרנקל המעוניין לתרום יפנה, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7652286

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)42-43ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)42-43ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 שקל ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)42-43ח(בתרומה, 054-8432271

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)42-43ח(לחלקי חילוף, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)42-43ח(סמלי, 052-7396092

 מחשב נייח עם ווינדוס 
10, אופיס ומשחקים, 500 

_____________________________________________)42-45(ש"ח, 052-7611936

 מסך 24" למחשב, 3 
שנים אחריות איסוף והחזרה, 

_____________________________________________)42-45(500 ש"ח, 052-7611936

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח, 054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח כחדש, 

_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום, 75 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(לאמבטיה, 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזה עמוד 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 שולחן עץ מלא )חום( ליד 
הספות בסלון, 60/120, 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7112123

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

_____________________________________________)42-43ח(052-3073826

 מכתביה לחדר ילדים 
כפולה לשני ילדים, כמעט 

חדש כולל שתי כסאות, 400 
ש"ח כולל הכסאות, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(050-4116075

 מיטת היי רייזר כפולה 
עם ארגז מצעים גדול צבע 

הברזל שחור, הריפוד צעוני, 
מצב מצויין, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(050-4116075

 ארון בגדים מצויין, צבע 
אגוז בהיר, גובה 240, עומק 
60, רוחב 160, 4 דלתות + 
2 מגירות, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(050-4116075

 חדר שינה מצויין + ארגזי 
מצעים עמוקים + גב + 

מזרונים אורתופדים קשים 
וגבוהים, צבע לבן/בז', 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 050-4116075

 כורסת מנהלים משומשת 
במצב טוב עם משענת גבוהה 

ונדנוד, 180 ש"ח, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)42-43ח(054-4992952

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

_____________________________________________)42-43ח( 054-6983461

 למסירה, מזנון סלון 
במצב טוב, 3.10X2 מטר, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4087927

 למסירה ארון קודש לספרי 
תורה עבור ביהכ"נ, טל':

_____________________________________________)42-43ח(052-7153359, גיא

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(052-7633316

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)42-43ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)42-43ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)42-43ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון
174X43/110X32/62X43

_____________________________________________)42-43ח(200 ש"ח, 052-3463482

 שולחן סלוני, 500 ש"ח. 
5 כסאות, 200 ש"ח, שמורים, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8478028

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7863538

 שולחן שיש במציאה, צבעי 
שמנת/לבן, מדהים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7146600/6

 כסא עם תמיכה לגב 
תחתון בצבע שחור כחדש, 

_____________________________________________)42-43ח(100 ש"ח, טל': 02-6561606

 שירות זיהוי חסוי 
חכם + שירות הודעות 

וירטואלי, בתשלום סימלי, 
לפרטים והצטרפות,

_____________________________________________03-60-170-60          )41-44ל(

 ליחידים - בד לבן, מיוחד 
לסוכה, דיאולן כותנה, ללא 

צורך בגיהוץ, דוחה כתמים. ים: 
 .02-6272591/054-8451101

_____________________________________________)43-43(ב"ב: 054-8449846

050-5765449
052-7123419

במחיר שאסור לפרסם!

מכירת ערבות עם לבלוב 
בסיטונאות 
בהכשר הבד”ץ הע”ח ורב שטרן 

 ביום רביעי כ"ח תמוז 
תשע"ו )3/8/16( נמצאו 

טבעות זהב ליד אחת הברזיות 
בפארק הירקון )גני יהושע( 
בתל-אביב, אשמח להחזירן 

למאבדת - על פי סימנים 
_____________________________________________)43-44ח(מזהים. דבורה, 050-6243734

 בכ"ח באב נשכחה 
באוטובוס 240, מקדחה יקרה 

בקופסא שחורה, 
_____________________________________________)43-44ח(053-3125680, 053-3190680

 ביום א', כ"ד מנא' ע"ו 
נשכח באוטובוס 981 כנפי 

יונה שנסע מצפת לב"ב בשעה 
15:00, תיק גב ע דברים 

היקרים מאוד למאבד, המוצא 
_____________________________________________)43-44ח(יפנה, 050-4175368

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)43-44ח(1-599-500-003

 נמצא כרטיס מצלמה 16 
ג'יגה בפארק הלאומי )בחופש 

הגדול(, לפרטים: 
_____________________________________________)43-44ח(052-7140033

 דרוש שופר לתקיעה 
בסליחות, ראש השנה 

ובעשי"ת לבחורי ישיבה,
_____________________________________________)43-44ח(054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)43-44ח(054-7432035

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)43-44ח(במצב תקין, 054-7432011

 מעוניין לקנות תיק 
לאורגנית במצב מצוין,

_____________________________________________)43-44ח(03-5784366

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

_____________________________________________)43-44ח(בתרומה, 054-8432271

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה, 

_____________________________________________)43-44ח(לחלקי חילוף, 054-8432271

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)43-44ח(050-651365

 שואב אבק, 90 ש"ח. 
_____________________________________________)43-44ח(בני-ברק, 052-5737813

 כחדש! מייבש כביסה, 
500 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)43-44ח(052-3073826

 מקרוגל חדש/ בא4ריזה, 
תוצרת one, ב- 370 ש"ח, 17 

_____________________________________________)43-44ח(ליטר, 054-8458397

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

_____________________________________________)43-44ח(052-5543055

 שואב אבק, מצב מצוין, 
140 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 מקרר סמסונג 2 דלתות 
לאורך + מתקן לקרח ומים, 
מעולה. מדיח גרמני בוש צר, 

_____________________________________________)43-46ל(054-2455797

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

במיוחד לסוכות.
_____________________________________________)43-44(054-4584974, יצחק

 2 מיטות יחיד לבן, 220 
ש"ח כח אחת בלבד. בני-ברק, 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 ספה דו מושבית, 290 
ש"ח, בד קטיפתי, צבע בהיר. 

_____________________________________________)43-44ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספה דומ מושבית, 290 
ש"ח בלבד. בני-ברק,

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 כסאות עץ ופלסטיק, 
40 ש"ח כל אחד. בני-ברק, 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 במיוחד לסוכות! מיטת 
אירוח מתקפלת + מזרון 

80*190, 400 ש"ח, בני-ברק, 
_____________________________________________)43-44ח(טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, סט של סלון 
עור שחור 2+3 במצב טוב 

מאוד, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(077-7524135, 054-4581579

 שולחן מחשב עץ פינתי 
כולל ארונית, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 יחידת מדפים עץ פינתית 
מנגר, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 יחידת מגירות עץ מצוינת 
מנגר, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 מיטה זוגית עץ מלא, כולל 
מזרון וראש מיטה, ב- 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-4777264

 2 שידות עץ מלא עם 
מגירות וארונית, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 יחידת 7 מגירות, עומדת, 
מעץ מלא, ב- 400 ש"ח,  

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 יחידת 4 מגירות עם 2 
ארוניות ומראת קיר, ב- 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-4777264

 שולחן עץ פינת אוכל, 1.8 
מ' פתיחה כפולה, ב- 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-4777264

 6 כסאות עץ עם ריפוד 
עור ייחודי, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 2 כורסאות יחיד מעור 
בצבע שחור, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 ספת יחיד נפתחת מרפד, 
ריפוד כחול, ב- 200 ש"ח,  

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 שולחן מטבח עץ מלא 
על גלגלים, ב- 350 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 שולחן עץ ריבועי עם 
זכוכית עליונה ותחתונה, ב- 

_____________________________________________)43-44ח(400 ש"ח, 054-4777264

 ספת יחיד עמינח, נפתחת 
כולל 2 כריות, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 שולחן קפה לסלון, 
מתקפלת + גלגלים, במצב 

מצוין, 270 ש"ח, טל':
_____________________________________________)43-44ח(052-4073608

 4 כסאות דמוי עור שחור, 
מרופד גב ומושב, רגליים צבע 

אלון טבעי, סך: 500 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(050-4101420

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

_____________________________________________)43-44ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)43-44ח(ב- 200 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)43-44ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 כסא משרדי עם ידיות דר' 
_____________________________________________)43-44ח(גב, 100 ש"ח, 054-4913037

 שולחן למרפסת, זכוכית 
אטומה, יפיפיה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-7832389

 שולחן סלוני, 500 ש"ח. 
5 כסאות, 200 ש"ח, שמורים, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8478028

 קומודה )מראה ומגירות(, 
יפהפה - ונגה במצב מצוין, 

400 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)43-44ח(052-7603865

 2 שידות קטנות - ונגה, 
מהממות )זכוכית חלבית(, 

180 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)43-44ח(052-7603865

 2 מיטות יחיד, צבע לבן, 
מצב מצויי, 220 ש"ח כל 

_____________________________________________)43-44ח(מיטה, 052-5737813, בני-ברק

 כסא מנהלים עור אמיתי, 
320 ש"ח, יוקרתי, בני-ברק, 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 שולחן כתיבה חום, 100 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 כסא אורטופדי עם גלגלים, 
140 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 שולחן מהמם, זכוכית 
עבה, 300 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)43-44ח(050-7832389

 ספה תלת מושבית בצבע 
חום כהה במצב מצויין, 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, טלפון: 03-7514127
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תינוקות
 נעל צעד ראשון, מידה 19, 

nike, כתום, לבן/בת, מצב 
מעולה! 90 ש"ח, 

_____________________________________________)32-42(052-7128580 )י-ם(

תקשורת

■ 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(_____________________________________________

 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(

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-6/17(_____________________________________________

 מעלון מדרגות לכסא 
גלגלים במצב חדש 

בהזדמנות, 
,052-7694114
053-9664767)38-41(_____________________________________________

 מחשבים ניידים 
החל מ- 550 ש"ח )גם 

מקרנים ונייחים(. *ב"ב: 
050-6379001. *י-ם: 

054-8470594. *מודיעין 
עילית 052-7171228. 
_____________________________________________)38-45(*ב"ש: 052-7155655

נה
טמו פמו

www.
pamotmuna.co.il

יש לך?

 חדש! תוכנית עם 
מספר כשר, SMS ומייל, 

למכשירים תומכים בלבד, 
_____________________________________________)39-42ל(054-8419386

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון, יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)39-42(_____________________________________________

 ספר "יסודות הכתיב" 
לכיתה ג' במצב מצוין, 15 
_____________________________________________)39-42(ש"ח בלבד! 054-8063853

 נעלי ספורט צעד ראשון, 
יד שניה - כחדשות ממש! 

כחול/לבן, nike, ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)40-50(בלבד, 052-7128580 )י-ם(

 הקסניום SIM 2 במצב 
טוב + אביזרים, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7117487

 סמסונג כשר, 2 סים, חדש 
+ אחריות + אביזרים, 150 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח בלבד, 052-7117487

C2  מצוין תומך כשר כל 
החברות, 250 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7869008

 פלאפון, 150 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 להשכרה 4 שמלות סרפן, 
לבן בשילוב תחרה, יפהפיות 
וחדשניות, במידות: 4,6,8,12 

רק 50 ש"ח כ"א, 
054-5565961 )י-ם(, נין לקבל 

_____________________________________________)40-52(תמונה במייל/ווצאפ

 שעון לונג'ין מלבן, דגם 
דולצ'ה ויטה, 2 שורות 

יהלומים, מתאים לחתן-
כלה, חצי מחיר, 7,000 
ש"ח, חדש + תעודת 

_____________________________________________)40-41ל(אחריות,.054-4741373

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

ש"ח

חיסולי קיץ
פריטים מקסימים!

שבוע אחרון
"אצל בתיה"

ירושלים 59 ב"ב 03-5792841

*הגיעה קולקציה 
מהממת לחגים וארועים

10-20-30

 למסירה סימילאק שלב 1, 
400 גרם, חלב נוכרי בירושים, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7102636

 עגלת איזי בייבי, חדשה 
באריזה, 450 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7631633

 מיטת תינוק במצב 
מעולה, תוצרת ספרד, 350 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, גמיש, 053-3109195

 עגלת Graco, ב- 150 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 058-7384429

 טיולון combi, מצב טוב, 
_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח, 058-7384429

 ,AEG עגלת שכיבה 
מצב טוב + אביזרים, 400 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 058-7384429

 עגלת תינוק - טיולון, מצב 
חכחדש, צבע מוכסף - מוקה 

)כולל כל האביזרים(, 250 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, טל': 052-7689543

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 400 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)41-42ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק מצב מצויין 
"שילב", 300 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)41-42ח(טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים איזי בייבי, 
350 ש"ח )להתקשר אחרי 

_____________________________________________)41-42ח(ראש השנה(, 054-7432012

 עגלת טיולון, 100 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(כחדשה, 054-4273857

 עגלת פג במצב טוב 
בצבע כחול במצב שכיבה 
לתינוק במחיר 200 ש"ח, 

_____________________________________________41-42ח(052-2655837

מהפכה בעולם החזנות הספרדית

הדיסק החדש ”יחיד רם“
עם 12 הפיוטים בלחנים חדשים

בביצועם של החזנים 
דוד שירו ומשה חבושה

חדש!

להזמנות | המלחין מנשה אליאס 054-4600154

 פלאפון LG, מסך נגיעה, 
_____________________________________________)41-42ח(120 ש"ח, 052-7150772

 קו טוקמן עם שיחות ללא 
הגבלה, ב- 60 ש"ח לחודש 

_____________________________________________)41-42ח(בלבד! 052-7167777

 פלאפון כשר אקו כחדש 
עם מטען ואוזניות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7653252

 נוקיה 208 לא כשר תומך 
הכול + מגן, 250 בירושלים, 

_____________________________________________)41-42ח(058-3216830

 סמסונג סליידר ח' פלאפון 
B500, ב- 100 בירושלים, עובד 

_____________________________________________)41-42ח(ע"י החברה, 058-3216830

 בלקברי כחדש 9770, 
_____________________________________________)41-42ח(250, ירושלים, 058-3216830

 מגן מטען לאיפון 5 של 
BXT, חדש 100 שח,

_____________________________________________)41-42ח(058-3216830

 E1200 ,1777 תומך הכול 
ומטורולה סלקום נפתח ב- 

150 ש"ח, בעודים דרוש תיקון 
_____________________________________________)41-42ח(קל, 058-3216830

LG G3  כחדש + אביזרים 
חדשים + סוללה נוספת + 

מגן מסך + כיסויים - 1,200 
_____________________________________________)41-42ל(ש"ח, 054-4396666

 פלאפון, 150 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מחשב נייד מצב 
מעולה, 500 ש"ח, עדיף 

לא בשעות הסדרים, 
053-3120620)41-42(_____________________________________________

 בימבה 3 גלגלים, 
מעולה )לא ג'וק(, 30-50 

_____________________________________________)41-42(ש"ח, 053-3120620

 ,Kenwood ,טוסטר אובן 
מצב מצוין, 300 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(058-7384429

 חליפת גבר חדש )ז'קט + 
מכנס(, נקנתה ב- 700 נמכרת 

_____________________________________________)41-42ח(ב- 100 ש"ח, 052-3186268

 חנוכיית כדורים 
מקרמיקה חדשה, 2 ש"ח, 

052-3186268
_____________________________________________)41-42ח(052-3186268

 דיסקמן של "aiwa" עם 
צג דיגטלי כחדש, 10 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-3186268

 מקלדת ארגונומית נגללת 
אידיאלי לטיולים, 10 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)41-42ח(052-3186268

 מערבל קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-8423405

 פינקים + כלוב + בית 
התלה + נדנדה, 100 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח()ב"ב( + אוכל, 03-6779712

 סוכה )מסגרת בלבד( 
מברזלים, 350 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7396092

 מכונת פקס + צילום 
 canon 'סורק של חב +

כחדשה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(052-7366764

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(לפרטים: 054-8453370

 צנצת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)41-42ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-4831494

 Brother תוף למדפסת 
שמתאים לאלפי דפים, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-2103595

 מגש כסף בשילוב עץ, 
גדול לחלות, חדש, רק 150 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, טל': 052-8969770

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2016, ותוספות 

_____________________________________________)41-42ח(280 ש"ח, 053-3120547

לנשים: 050-2030007
לגברים: 054-3342002

לתאום פגישות יעוץ בבני ברק

אסתטיק 

תוצאות מדהימות!

סנטר
מבצע לחג

טיפול ראשון 50 ש”ח

הסרת 
שיער 
בלייזר 
ללא כאב! 

חידוש עולמי לציפורן חודרנית
ללא כאב!

 מיטת תינוק איכות 
מעולה - במצב חדש, 480 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-9951501

 עגלת brvi בצבע תורכיז 
במצב מעולה, 3 חלקים, 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-4133900

 עגלה )מוצי(, אמבטיה 
)תכלת(, טיולון )ירוק( + 

שילדה כחדשה! 500 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(052-7112123

 לול עץ בירושלים, 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)42-43ח(350 ש"ח, טל': 054-8423405

 טיולון combi, מצב טוב, 
_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח, 058-7384429

 עגלה Graco, ב- 150 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 058-7384429

 עגלת שכיבה peg, מצב 
טוב + אביזרים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(058-7384429

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)42-43ח(350 ש"ח, 054-7432012

 מיטת תינוק מעץ צבע 
_____________________________________________)42-43ח(אגוז, 450 ש"ח, 052-7117487

 נוקיה 208 כשר חדש 
באריזה + אחריות לשנה, 400 

_____________________________________________)42-42(ש"ח בלבד, 052-7167777

 כיסוי בד לרכב פרטי, 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7112123

 מכשיר נשימה, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-7432012

 שעון יד לאישה, יוקרתי, 
איכותי, חדש, כסוף, ב- 120 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-8776286

 עגילים זהב טבור, קטנות 
מאוד, לבת קטנה, ב- 100 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-8776286

 אוזניות למכשיר סלולרי, 
חדש, ב- 40 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(050-8776286

 סורג מגולוון, חדש, יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)42-43ח(250 ש"ח, 052-7633316

 זוג פינקים ג'מבו, יפהפיי, 
ב- 50 ש"ח + גולדניים, 

ב- 400 ש"ח. 055-6609100, 
_____________________________________________)42-43ח(דורית

 כובע לנשים בצבע שחור 
עם שוליים רחבים, אלגנטי, 70 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 054-6565388

 מכונת תספורת חב' 
"מאהוזר" כחדשה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7663458

 דפנות עץ לסוכה 
3.20X1.90, ב- 400 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7663458/7

 להשכרה שמלת ארועים 
מידה s/m, בצבע שחור 

)ארוך(, 200 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(052-7663458

 להשכרה שמלת ארועים 
 s/m בצבע סגול/אפור, מידה

)ארוך(, 200 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(052-7663458

 כלוב לציפורים 70 ש"ח. 
בית הטלה, 30 ש"ח.

_____________________________________________)42-43ח(054-8412903, 03-9074725

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

_____________________________________________)42-43ח(03-9074725

 מאוורר + מצנן, חדש 
באריזה, מתאים מאוד 

לסוכה בינונית, של 
חברת תדיראן, 500 ש"ח 

במקום 700, גמיש,
053-3120620)42-43(_____________________________________________

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)42-45(_____________________________________________

 2 סטנדים לרמקו מוגבר, 
_____________________________________________)42-43ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 

ש"ח, דגם Mission, נייד: 
_____________________________________________)42-43ח(052-2437292

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמורה, 

_____________________________________________)42-43ח(400 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מסחטת פירות וירקות 
רב עוצמה, חדש באריזה, 200 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 פאות סינטטיות דמוי 
קסטל, יפהפיות, בכול 

הצבעים, מחיר: 500 ש',
_____________________________________________)42-43ח(052-7163334, 050-4113558

 חוברת תאוריה 2016, ב- 
_____________________________________________)42-43ח(80 ש"ח, 050-4159036

 מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7154392

 סוכה )מסגרת בלבד( 
מברזלים, 350 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(052-7396092

 מחשב נייד שמור תקין 
בירושלים, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8470594

 גיטרה קלאסית חדשה, 
מגבר לנגינה ושירה, מכשיר 

אפקטים לגיטרה, סאז תורכי, 
500 ש"ח. 052-2913522, 

_____________________________________________)42-43ח(משה

 נעלי עבודה בלנסטון ברזל 
מקדימה, חדשות מידה 42.5, 

_____________________________________________)42-43ח(280 ש"ח, 054-8113730

 מולטיקייק המקורי, חדש, 
בשימוש פעם אחת, 280 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, גמיש, 050-4129228

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-6800702

 חצאית שחורה חדשה 
בסיס, מס' 44, 130 ש"ח, 

_____________________________________________42-43ח(050-4131038

 גמרת תלמוד בבלי, 50 
_____________________________________________42-43ח(ש"ח, 050-4131038

 קורקינט מאלומניום - קל 
וחזק כחדש, 40 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(02-6561606

 מתיבתא 96 כרכים, 75 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח כ"א, 052-7196035

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפייה איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)42-43ח(19 ש"ח, 052-7633316

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוטחד לסמסונג 
גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 

_____________________________________________)42-43ח(149 ש"ח, 054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרונת כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7633316

 מציאה - שעון "ברייטלינג" 
היוקרתי, חדש מאירופה לגבר, 

_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח, 054-4514210

 שעון "קלווין - קליין" חדש 
לגבר, רק 130 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(054-4514210

 בלון גז גדול, ריק, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-4514210

 מעבד מזון חדש באריזה, 
_____________________________________________)42-43ח(ב- 110 ש"ח, 054-4664706

 שק שינה + מדף קיר 
כפול, 90 ש"ח בירושלים, טל': 

_____________________________________________42-43ח(054-8423405

 שואב אבק, 90 ש"ח 
_____________________________________________42-43ח(בירושלים, 054-8423405

 פאה מעוצבת חדשה 
שטנית, 500 ש"ח,

_____________________________________________42-43ח(050-4131038

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(0524831494

 כיסוי לפלטת שבת, עבדוה 
יד רימונים, חדש באריזה, 100 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-4831449

 סט רפואות תימן, ג' 
חלקים, 180 ש"ח, טל' מאחרי 

_____________________________________________)42-43ח(השעה 15:00, 050-4147729

 2 מסכי מחשב 15 אינץ', 
_____________________________________________)42-43ח(100 כ"א, טל': 052-7161030

 מחבת חשמלי גדול, 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 052-7140015

 עגלת טיולון "סטפאני" 
מצב כמו חדש, 300 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(בלבד. בני-ברק, 052-5737813

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)43-44ח(300 ש"ח, 054-7432012

 עגלת Graco, ב- 150 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 058-7384429

 עגלת שכיבה PEG, מצב 
טוב + אביזרים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(058-7384429

 טיולון combi, מצב טוב, 
_____________________________________________)43-44ח(150 ש"ח, 058-7384429

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 400 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)43-44ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק, מצב מצויין 
"שילב" 300 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)43-44ח(052-3073826

 עגלת איזי בייבי, חדשה 
באריזה, 450 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7631633

 סל קל + בסיס לרכב 
Inglesina, ב- 70 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7177539

 אמבטיה מתקפלת דק, 
_____________________________________________)43-44ח(70 ש"ח, 052-7177539

 עגלת אמבטיה + טיולון 
צ'יקו כחדשה בירושלים, 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-7123040

 מיטת תינוק עם מזרון 
כחדש, 400 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7123040

 כסא אוכל לתינוק, 
מתכוונן, כחדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(בירושלים, 052-7123040

 סל-קל לרכב צ'יקו כחדש, 
200 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)43-44ח(052-7123040

 כסא תינוק לרכב כחדש, 
200 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)43-44ח(052-7123040

 מיטת תינוק יפיפיה, צבע 
עץ של "5 נגרים", רק 350 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 03-6180951

 שידת מגירות החתלה 
תינוק, 340 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 תיקים לעגלת תינוק, 
כחול/אדום תוצרת תיקי 
ירושלים, 40 ש"ח, -054

_____________________________________________)43-44ח(8458397

 עגלת תאומים "איה 
בייבי" במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8470667

 עגלת אמבטיה + טיולון 
צ'יקו כחדשה בירושלים, 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7123040

 מיטת תינוק עם מזרון 
כחדשה, 400 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)42-43ח(052-723040

 כסא אוכל לתינוק, 
מתכוונן, כחדש, 100 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(בירושלים, 052-7123040

 סל-קל לרכב צ'יקו כחדש, 
200 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)42-43ח(052-7123040

 כסא תינוק לרכב כחדש, 
200 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)42-43ח(052-7123040

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק בב"ב, כ"א 40 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7676856

 טרמפולינה לתינוק, 70 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח בב"ב, 052-7676856

 כיסא בטיחות לילדים 
ברכב מגיל שנה עד ארבע 

כחדש, מצויין, 100 ש"ח, ט': 
_____________________________________________)42-43ח(02-6561606

 עגלת תינוק חדשה! 
כחול/תכלת בסך: 390 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4176661

 סוני אריקסון )לא טאץ'( 
עם מצלמה איכותית ונגן 
סרטים ושירים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-6127033

 נוקיה סי2 תואם כשר 
בקרית ספר, 250 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7115039

 מזוודה, 80 ש"ח. בני-ברק, 
_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 מכשיר נשימה, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(054-7432012

 רדיו דיסק לרכב פיוניר כל 
התוספות + שלט, בירושלים, 

_____________________________________________)43-44ח(200 ש"ח, 052-7123040

 סוכת נחלים )ברזלים(, 
2X3 מטר, 300 ש"ח, -054

_____________________________________________)43-44ח(7432011

 דיסק )USB(, עם מאגר 
סרטים לילדים וטבע, 720 
ג'יגה + שירים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-6127033

 מחשב שולחני מיני, מצויין 
להקלדות + מסך, רמקולים, 

עכבר ומקלדת, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(054-2423785

 מחשב שולחני מהיר, 
מתאים גם לגרפיקה בסיסית 

)פוטושופ/עימוד( + DVD ב- 
_____________________________________________)43-44ח(490 ש"ח, 058-6404012

 3X2 ,שטיח כחול, כחדש 
מ', 320 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)43-44ח(054-8458397

 בובות חיות מבד/פרווה 
בגדלים שונים, 5-30 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8458397

 כפכף אורטופדי, שחור, 
38, סוליה נשלפת לגבר/

לאשה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(054-8458397

 סט כלים ל- 12 סועדים, 
חדש, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8458397

 סט כלים ל- 6 סועדים, 80 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-8458397

 פאה סינטטית, מצב טוב, 
קארה, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8458397

 וילונות שיפון, גדלים 
שונים, מגוון צבעים, 35 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(כל חלק, 054-8458397

 מטאטא שטיחים חשמלי, 
_____________________________________________)43-44ח(120 ש"ח, 054-8458397

 כריות נוי, כחול, גודל 
35X35 ס"מ, 20 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-8458397

 למסירה! ערכת 
 move" פלאשכרד של הספר

on" + מדריך למורה,
_____________________________________________)43-44ח(052-7650730

 מכשיר GPS חדש באריזה 
עם תוכנת אייגו מעודכן, 350 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-8456714

 מתקן לכוס קפה לרכב, 
_____________________________________________)43-44ח(ב-כ 30 ש"ח, 054-8456714

 נגן מצוין בשימוש חודש 
במחיר 80 ש"ח, טל':

_____________________________________________)43-44ח(077-7650024

 שואב אבק 90 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(בירושלים, 054-8423405

 מיקסר קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)43-44ח(054-8423405

 שק שינה + מדף קיר 
כפול, 90 ש"ח בירושלים, טל': 

_____________________________________________)43-44ח(054-8423405

 פאה מעוצבת חדשה 
שטנית, 500 ש"ח, -050

_____________________________________________)43-44ח(4131038

 חצאית שחורה חדשה 
בסיס, מס' 44, 130 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-4131038

 גמרות תלמוד בבלי, 50 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 050-4131038

 עליונית שחורה חדשה 
פייטים, מס' 42, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-4131038

 פינק זברות מוטציות 
מיוחדות ג'מבו, ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-5008379

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-4831449

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
חכם לבחורי ישיבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)43-44ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)43-44ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדם, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-4831494

 תחתיות לשתיה מעוצבים 
ב- 15 ש"ח ליחידה וסיכות 

לעגלה דוגמאת חמסה, ב- 5 
ש"ח ליחידה. 054-4571561, 

_____________________________________________)43-46(קארן

 פאקט סיגריות כאמל, 
אירופאי )הסוג הטוב(, ב- 230 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-7142640

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-3463482

 100 שק' חול קטנים 
מיועדים לעדניות/עציצים, 300 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-3463482

 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)43-44ח(200 ש", 052-3463482

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 200 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-3463482

 כד בריטה + 3 פילטרים 
חדשים, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-4664706

 בהזדמנות, תיק שחור 
חדש שאולי, 100 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)43-44ח(054-4664706

 מכשיר סודה סטרים, 130 
ליטר, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-4913037

 מסך מחשב עבה - 50 
ש"ח. סוכת ברזלים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-6651365

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7154392

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 054-8453370

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים המחיר הינו 10-40 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(טל': 02-6522251

 כיסוי לפלטת שבת, 
עבודת יד רימונים, חד 

שבאריזה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 פאקט סגריות ווינסטון 
ארופאי, ב- 200 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7142640

 שמלה חדשה לארוע, 
מידה 38, צבע אפרסק, 150 

ש"ח, 02-6522251,
_____________________________________________)43-44ח(052-5805386

 אונקי 1000 ג'יגה חדש 
לגמרי, 150 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)43-44ח(050-4107375

 3 מעילים איכותיים, 
חדשים לילדות, מידות 8-12, 

75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 
_____________________________________________)43-44ח(02-6522251

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)43-44ח(052-3805386

 תמונה מיוחדת של מרן 
אליישיב זצ"ל, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8478028

 אורגן שתי קומות "ימהה" 
במצב מצוין, 250 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7161321

 מקרן איכותי שמור ותקין 
בירושלים, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8470594

 מחשב נייד שמור ותקין 
בירושלים, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8470594

 G.P.S מכשיר ניווט 
חדש באריזה, מפות 2016, 

ותוספות, 280 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(053-3120547

 nine west נעליים 
חדשות, מידה 36, צבע תכלת, 

_____________________________________________)43-44ח(ב- 250 ש"ח, 054-8470667

 מעיל קצר אישה/נערה, 
מידה 40, שחור, חדש, 200 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-8470667

 סריג לבנים חדש next ב- 
_____________________________________________)43-44ח(50 ש"ח, 054-8470667

 דובונים של place בנות 
חדש, ב- 25 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-8470667

 שכמיה 2 קומות דובונים, 
ב- 125 ש"ח, שחור,

_____________________________________________)43-44ח(054-8470667

 נעל שחורה בנים, מידה 
30, שרוך אבסולוט קומפוסט 
_____________________________________________)43-44ח(מצוין, 50 ש"ח, 054-8470667

 מעיל ילדה בצבע שמנת, 
מידה 7-8, מצב מצוין, 120 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-8470667

 פינקים + כלוב + בית 
הטלה, נדנדה + אוכל, 

יפהפיים, 100 ש"ח )ב"ב(, 
_____________________________________________)43-44ח(03-6779712

 תרנגולים ננסיים לא 
מרעישים ויפהפיים, צבעירים, 

70 ש"ח ליח', ב"ב, טל': 
_____________________________________________)43-44ח(03-6779712

 next, כחדש מעיל כחול 
2-3, ב- 80 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8470667

 מזוודה, מצב מצוין, 80 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת מידה 48, למחתנת, 

_____________________________________________)43-44ח(200 ש"ח, 054-8487627

 חליפת נער אלגנט 
תוצ"ח, מדיה 14, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-848627

 מעיל לגבר תוצ"ח, מידה 
XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-8487627

 "כל-בו תיק" של צעצועי 
בוקי, מגוון פעילויות לבית 

ולנסיעה, חמש ערכות ב- 120 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336

 משחק "מליונר המצוות" 
של פלדהיים, 50 ש"ח, בבני-

_____________________________________________)43-44ח(ברק, 052-7600336

 בד ריפוד של עמינח רחיץ 
ואיכותי ביורת, ירוק בהיר, רוחב 
2 מטר, 250 ש"ח במקום 300 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 דיסקים שמע של מגוון 
שירים חדשים, 8 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)43-44ח(בבני-ברק, 052-7600336

 אופני הרים, חישוק כפול, 
בשמוש כחודש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8163725

 חליפה ארוכה 4 חלקים 
במצב מצוין מספר לא מדויק, 

38-44, 299 ש"ח, ירושלים, 
_____________________________________________)43-44ח(050-4160457

 שמלה בצבע ורוד עתיק 
מדיה 44, מיוחדת 350 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(053-3135426

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
5, חדש באריזה, 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)43-44ח(052-2727474

 פאקט סיגריות מלברו 
אדום, ישראלי - דיוטי פרי, ב- 

_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח, 052-7139293

 3 מעילים איכותיים, 
חדשים  לילדות, מידות 8-12, 
75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 

_____________________________________________)42-43ח(02-6522251

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, המחיר הינו 10-40 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 02-6522251

 אונקי 1000 ג'יגה חדש 
לגמרי, 150 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4107375

 סט רפואות תימן, ג' 
חלקים - 180 ש"ח, טל' 

מאחרי השעה 15:00,
_____________________________________________)42-43ח(050-4147729
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■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

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

ביקוש 
עבודה

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)42-45(מבוגרת, טל': 050-5952474

 מעוניין לעבוד במשרד 
עו"ד באזור פ"ת-ר"ג-ב"ב 

והסביבה הקרובה,
054-5663798)39-42(_____________________________________________

■ 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

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

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

 חרדי אחראי ורציני, 30 
נשוי, רשיון מאש 12 טון + 
מלגזה ועוד... מעוניין בכל 

תחום, עדיפות באזור י-,
 למוסד חינוכי בבני-_____________________________________________)40-41ח(054-8083230

ברק, דרושה פקידת גביה 
למשרה מלאה. *שירותיות 
ואסרטיביות. * יכולת ניהול 
מו"מ. *מוטיבציה גבוהה. 

*שליטה בסביבה ממוחשבת. 
*נסיון קודם - יתרון. קו"ח: 

korotoffice@gmail.com)41-41(_____________________________________________

 מורה לאנגלית + תעודת 
הוראה, למסירת חוגים לילדים, 

שכר גבוה לשעה, 
_____________________________________________)41-42ל(058-4114777

 דרוש עובד מחסן בבני-
ברק, ל- 14:30-21:00, טלפון 

לרציניים בלבד, 050-4119440, 
054-3236080)41-42(_____________________________________________

 לישיבה בבני-ברק, דרושה 
מזכירה למשרה מלאה, נסיון 

מוכח בעבודה משרדית, 
כושר ארגון, דיוק ויסודיות, 
עמידה במצבי לחץ, קו"ח: 

03-5702591
korotyeshiva@gmail.

com)41-42ל(_____________________________________________

 מנהל/ת חשבונות 
בירושלים, עד למאזן, שעות 

נוחות, 10,000 ש"ח, לא חובה 
נסיון. *דרושה קלדנית לעבודה 
מהבית, לא נדרש נסיון, שכר 

הולם. *לבית ספר חרדי 
באיזור בני-ברק, מורה תורנית 

למקצועות קודש. קריירה, 
072-22-222-62)41-41(_____________________________________________

 למשרד רו"ח, דרושה 
מנהלת חשבונות למשרה 

מלאה, קו"ח:
menaeleth@gmail.com)41-42ל(_____________________________________________

 רק מאזור פתח-תקוה: 
דרושים אנשי פרסום ויח"צ + 
2 מנהלים לעבודה באינטרנט, 

_____________________________________________)41-41(שכר הולם! 054-5663798

 למעון בגבעת שמואל 
)גבול ב"ב(, מטפלות מנוסות 

לתינוקיה, ולצהרון )גיל ערייה(, 
_____________________________________________)41-42(למלאה/חלקית, 050-7884864

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
באלעד סוכן/ת נדל"ן + 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה, אפ' לרווחים 

גדולים!
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)41-41(אהובה, 050-5886828

 מאפייה גדולה בב"ב, 
מחפשת נשים וגברים 
לעבודה, תנאים טובים 

למתאימים/ות! לפרטים: 
_____________________________________________)41-42(קרן, 052-6302779

 דרושות סייעות/גננות + 
נסיון למשרה מלאה + חלקית, 

לגן בגבול ר"ג ובני-ברק.
_____________________________________________)41-42(050-8938869, חן

 דרושה מטפלת מנוסה 
למעון בב"ב, תנאים מצויינים, 

משרה מלאה, כמו"כ גם 
לשעות 13:00-16:00,

054-5841018)41-42(_____________________________________________

 דרוש בחור לשעות הבוקר 
לאדם מבוגר, מ-10:00-15:00, 

בירושלים, לפרטים:
_____________________________________________)41-43ל(0525-180770

 מורות למדעים שילוב 
ומילוי מקום, נסיון חובה וכן 
גננות וסייעות לצהרון, קו"ח: 

1533-7284628)41-44(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים בבני-
ברק, דרושה מנהלת, מכירות 
_____________________________________________)41-42(לשעות הבוקר, 054-7694962

 דרושה מטפלת למעון 
בת"א וברחובות, משרה 

מלאה, תנאים טובים 
_____________________________________________)41-42(למתאימה! 052-5456295

 למכבסה בירושלים דרוש 
עובד אחראי + רשיון נהיגה 

)הילוכים(, תנאים טובים! 
054-3090601)41-42(_____________________________________________

 למתקן בטחוני, 
דרושים עובדים לחדר 
אוכל לחג ר"ה, לינה 
במקום חובה! שכר 

גבוה! 054-3228966 
_____________________________________________)41-41()להתקשר עד 18:00(

 לארגון חסד בב"ב, נהג 
משאית ורשיון מלגזה לשעות 
אחה"צ, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)41-42ל(לפקס: 072-2740299

 דרוש תחזוקון מאזור ב"ב 
לאולם שמחות גדול בב"ב, 
_____________________________________________)41-42ל(קו"ח לפקס: 072-2740299

 תיווך ארץ הצבי החזק 
בנדל"ן באזור הדרום, מחפש 
סוכנים/ות במקום מגוריכם 

בכל חלקי הארץ, התיווך ילווה 
אתכם לאורך כל הדרך. תיווך 

ארץ הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)43-43(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס ציבורי 
זעיר להסעת ילדים ברמת גן - 

_____________________________________________)41-44(בני ברק, 052-2595191

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

 יש לך יכולות 
במכירות? מקומך 
איתנו!!! ל"איחוד 

הצלה" דרושות מוקדניות 
לפרויקט התרמה בבני-
ברק ובירושלים, שכר 

ובונוסים, אווירה נעימה, 
03-6001411)40-41(_____________________________________________

 לגן מקסים עם אווירה 
ביתית בהוד-השרון, לגילאי 3 
חודשים - 3 שנים, מטפלת 

אחראית ורצינית למשרה 
מלאה, 8:00-16:00, שכר טוב 

למתאימות! מיכל,
09-7604352 ,054-4331646)40-41(_____________________________________________

 למשפחה חמה בפ"ת, 
עזרה בנקיון ובישול, 3 פעמים 
בשבוע, בשעות 16:00-20:00, 

_____________________________________________)40-43ל(050-5957951

 עובד מעל גיל 24, 
לעבודות בגובה, 30 ש"ח 

לשעה בב"ב, 052-7190990, 
_____________________________________________)40-41ל(03-5783170

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)40-43(לניסיון, 054-7771118

 למעון ברמת אביב סייעת/
אחראית קבוצה, לגילאי 2-3, 
גישה לילדים חובה + נסיון, 

_____________________________________________)40-43(מיידי! 050-4088034

 למוסד חינוכי בב"ב, דרוש 
עובד נקיון יסודי ל- 5 שעות 

יומיות, שכר נאה, 
_____________________________________________)40-43ל(058-4119973

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 
אוטובוסים ומיניבוסים, 

תנאים טובים,
050-4030501)40-43(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
גננת מטפלת מסורה תנאים 

_____________________________________________)41-42(מצוינים 054-8474393

 דרושה סייעת למעון 
בק.הרצוג, 7:30-16:00, 

נקיה, אחראית וזריזה 
וחמה תנאים טובים 

למתאימה,050-4146721,
_____________________________________________)41-44(טלפקס: 03-5792896

 למחסן יבואן, דרושה 
פקידה עם ידע בישומי 

המחשב, לעבודות משרד 
וטלמרקטינג, לחצי 

משרה בבני ברק
)40-43(                           050-6964424_____________________________________________

 דרושה מטפלת 
אחראית ומנוסה למעון 

חרדי בב"ב פ.כץ, למשרה 
מלאה, מ-8:00-16:00, 

ומ- 13:00-16:00, 
לאה- 052-7120520 

_____________________________________________)41-42(אודליה- 054-8487716

 בחור מעל גיל 30, להסיע 
לעבודה בחור עם בעיה 

נפשית, באיזור ב"ב,
_____________________________________________054-5507871              )41-42ל(

■ 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________
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זה הזמן למצוא עבודה!

 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(_____________________________________________

 להפצת עיתוני בוקר בבני 
ברק, בעלי/ות קטנועים/ 

רכבים. 050-5322229
050-8822377)36-43(_____________________________________________

 מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים! 
054-8461589)38-41(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח באזור 
המרכז, דרושות: *מתאמת 

פגישות. *פקידה. 
_____________________________________________)38-41(054-6750811, אורי

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב( *גננת מוסמכת לשנה 
הבאה לגילאי 2-3, *מטפלת 

לתינוקיה למ.מלאה, שכר 
הולם ביותר! 052-8750036, 

_____________________________________________)38-41(אסתר

 לאופנת נשים "אלגנט 
פריז" ב"ב, מוכרת 

חרוצה ואחראית, לעבודה 
_____________________________________________)39-41ל(במשמרות,054-4347954

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
מתרימים נערים בדוכנים 

בער"ה ובעיו"כ ב"ב בירושלים 
ובשכ' רמות, מודיעין עילית, 
ובכל הארץ, תנאים מצוינים, 

בהמלצת גדולי ישראל
052-7124416)38-41(_____________________________________________

 דרושים משתתפים/
ות בריאים/ות למחקר בגילאי 
18-45, תשלום הולם, אילנית/

_____________________________________________)38-41(רחלי, 03-6974845

 דרושה פקידה לאמישרגז, 
בני-ברק לעבודה מפוצלת 

מ- 8:00-12:00, 13:00-19:00, 
לפרטים: 054-5237327, 

03-6180111)38-41(_____________________________________________

 דרוש נהג לחלוקת 
מוצרי צריכה, א'-ה', 

משרה מלאה, תנאים 
טובים, 052-6364614. 

beny631@gmail.com)38-41ל(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת כללי 
בדחיפות, לחנות המפעל 

"אלדג" בקריית אריה פ"ת, 
2-3 פעמים בשבוע, אפשרות 

פנסיונר/ית, 03-9247724  
052-8535523)38-41(_____________________________________________

 דרושה תופרת בבני-ברק, 
חרוצה וזריזה, לחייטות 

ותיקוני בגדי נשים, שכר גבוה 
_____________________________________________)38-41(למתאימה! 050-6747085

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות, 
052-6580906, עבודה 

_____________________________________________)38-41(מיידית!!!

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות 
מחבקות ומסורות, מיידי, 

050-5636364)39-42(_____________________________________________

 למאפיית מצות 
בארה"ב דרושים עובדים 

מקצועיים עם ויזה 
בתוקף, לפרטים:

054-8474734 )להתקשר 
_____________________________________________)39-42(בין 6-9 בערב(

 דרוש מוכר רציני 
ואחראי עם נסיון לחנות 

בגדי נשים, למכירה 
בסיטונאות בת"א,

_____________________________________________)39-42ל(054-4347954

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג' /רשיון 

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)39-42(_____________________________________________

 עובדת תרבות/
תעסוקה יצירתית 

ויוזמתית לשעות הבוקר/
אחה"צ לבית-הורים,

גני-מרגוע בב"ב, 
052-7688349)39-42(_____________________________________________

 בפ"ת, מנהח"ש/ת, סוג 
3, נסיון בחשבשבת, מיכפל 

וורד, קו"ח ל- 
ML1264@smile.net.il)39-42ל(_____________________________________________

 דרוש/ה תופר/ת 
מקצועי/ת לחייט בב"ב, שכר 

נאה למתאימים/מות.
_____________________________________________)39-42ל(054-6988777, שלומי

 לכולל במרכז, דרוש אברך 
עם רכב + ידע במחשב, קו"ח:

haimd21@gmail.com)39-42ל(_____________________________________________

 דרושה מנה"ח החלפה 
לחל"ד לביבי שיק בגבעת 

שמואל, נסיון בתחום, 35 ש"ח 
לשעה, טלפקס: 03-5329089, 

052-7131134, קו"ח למייל:
babyshik@gmail.com)39-43(_____________________________________________

 לרשת מעונות, 
דרושות מטפלות לשנה 
הבאה, למשרה מלאה 

)בק.הרצוג( תנאים 
_____________________________________________)38-41(טובים, 054-4499177

 דרושה סייעת /מטפלת 
אחראית ומסורה לגן בהדר 

גנים ,גילאי )1.5-2( 
)39-42(              050- 5933224_____________________________________________

עבודה לאחרי החגים 
מוצאים עכשיו!
מראיינים עכשיו לאחרי החגים.

072-22-22-262

 לישיבה  בת"א דרוש: * 
טבח ממלא מקום * מנקה, 

לעבודה מיידית,
)40-43(               052-5676038_____________________________________________

 דרושה מוכרת/ 
מנהלת לרשת חנויות 
בגדים יוקרתית בב"ב 
ובירושלים, 50 ש"ח 

למתאימה!
050-4499560/1)40-41(_____________________________________________

 דרושים אנשים לגיוס 
כספים לארגון חסד בת"א עם 

נסיון בלבד! 052-7117085 
להתקשר בין השעות -13:00

20:00-22:00 ,14:00)40-43(_____________________________________________

 דרושים אנשים/בחורים 
לעבודה בארגון חסד בעמדות 

התרמה במקומות מרכזים 
במרכז בסופ"ש ובחגים 

052-7117085)40-41(_____________________________________________

דרושות: 
לצהרון 

תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

בצפון ת“א 
מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

דרושות
עובדים/ות נמרצים/ות

בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה+ בונוסים

שעות עבודה:
14:00-9:00 או 21:30-17:30

העבודה בבני ברק

לארגון ארצי

סביבת עבודה נעימה 
ומיוחדת!

בס"ד

03-6164444

מנהל/ת פרויקטים:
מהות העבודה: ליווי וניהול פרוייקטים מתחומים שונים: פרסום, שיווק, הפקות וגיוס 

משאבים.
העבודה בפועל:

ריכוז נתונים, יצירת קשר עם ספקים, כתיבת תחקירים ותכניות עבודה, יישום בפועל 
של התכנית, הכנת מסמכי התקשרות (הצעות מחיר, אפיון הפרוייקט וכו), קיום 
תחקיר וכתיבתו, כתיבת תכניות עבודה מפורטות, יצירת גאנט פעילות (ומעקב 

לעמידה בו), כתיבה והפקת חומרים, עבודה מול גורמים מקצועיים (קופרייטארים, 
גרפיקאים, עורכים, צלמים וכו'), מעקב אחר ביצוע, התנהלות מול לקוחות גדולים, 

יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז
חובה הכרת הרשת, שליטה מלאה באופיס, ידע בעבודה עם בסיסי נתונים

wordpress יתרון: הכרות עם תכנות גרפיות שונות, ידע בעבודה עם
סוכני מכירות:

שיווק ומכירת שטחי תערוכה, פרסום, חסויות.
העבודה: בסיס + עמלות

 מפיק/ה:
ניסיון חובה: ידע בתוכן לאירועים, בהפקה טכנית, יצירתיות, הכנת תקציבים.

העתיד שייך 
למצויינים ! 

אם את/ה מחפש עתיד והתקדמות בעולם תקשורת, פרסום והפקות 
מקומך אצלינו !

באופן מיידי, משרות אתגריות לעולם שיווק פרסום והפקות.
מפיקים, מנהלי פרויקטים, סוכני מכירות

סביבת עבודה מאתגרת, ומקצועית בשיתוף עם גופי תקשורת מובילים

jobs.imagep@gmail.com :קורות חיים ניתן לשלוח למייל
-נא לציין את סוג המשרה!-

 לאינסטלעזר/קמפי, 
לעבודה בירושלים, דרוש 

אינסטלטור למגזר החרדי, 
052-2217626)41-44(_____________________________________________

 דרושה מדריכת תעסוקה 
לבית-אבות בפ"ת משרה 

חלקית, תנאים מעולים 
050-4128856)41-42(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לגילאי 
2-3, גמישות בשעות, למעון 

_____________________________________________)41-42(בבני-ברק, 054-5558835

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)41-42ח(052-7633316

 מסורה ואחראית, מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

באזור ירושלים, תמורת עזרה 
_____________________________________________)41-42ח(+ תשלום, 058-7658220

 חרדי נשוי 30 עם ידע 
ונסיון בכביש רשיון משא 

12 טון + מלגזה + מכונה 
ניידית, פנוי לכל הצעת עבודה, 

עדיפות באזור י"ם,
_____________________________________________)41-42ח(052-7197544

 מתפנת מזכירה, אחראית, 
חרוצה, מסודרת ומסורה בבני-

_____________________________________________)41-42ח(ברק, 052-7676531

 בע"ת ותיק, אקדמאי 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 
ובניהול, במשרה אחראית/

_____________________________________________)41-42ח(ניהולית, 050-4160390

 לפעוטון בפ"ת, דרושה 
גננת/מטפלת יצירתית 

לגילאי שנה וחצי,
052-4491044)42-45(_____________________________________________

 למעון יום בק.הרצוג 
בבני-ברק, דרושה 

מטפלת 7:30-16:00 
ועוזרת נקיון כללית 

8:00-15:00, לפרטים: 
054-3934230)42-43(_____________________________________________

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)42-42(לפקס: 03-8007050

 דרוש איש אחזקה 
לישיבה בפ"ת, קו"ח לפקס: 
_____________________________________________)42-45ל(03-9210069, תנאים טובים

 עובדי ייצור ואריזה לשעות 
הבוקר ואחה"צ, שכר 30 

ברוטו, תנאים טובים,
_____________________________________________)42-45ד(052-7900013

 דרושה מנהלת מנוסה 
לחנות נעליים בב"ב, עבודה 

_____________________________________________)42-43ל(במשמרות, 052-8498022

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב(, דרושה גננת מנוסה 

לכיתת בוגרים, לחצי משרה, 
תנאים טובים! 052-8750036, 

_____________________________________________)42-45(אסתר

 דרושה מנהלת מעון 
למעון חרדי במרכז, חמה 

ומסורה, בעלת נסיון 
בניהול, קו"ח:

meonot12@gmail.
com)42-43ל(_____________________________________________

 למשרד תיווך שוק 
הנדל"ן באלעד, סוכן/ת נדל"ן 
+ רשיון תיווך, הדרכה תינתן 

למתאימ/ה, אפ' לרווחים 
גדולים!

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)42-42(אהובה, 050-5886828

 לתינוקיה בגבעת 
שמואל, מטפלת חמה 

וחייכנית, מלאה/חלקית, 
תחילת העבודה אחרי החגים! 

054-4819999)42-43(_____________________________________________

 למחסן ביגוד ממוזג 
בבני-ברק, דרושות נשים 
נשואות לאריזה והדבקת 
מוצרים, מחלקה נפרדת, 

אופציה כמשרת אם, 
לפרטים: חגית,
050-6351380)42-43(_____________________________________________

 דרוש קצב/עובד כללי, 
לעבודה קבועה בפ"ת במפעל 

_____________________________________________)42-45(בשר, 054-9702754

 באזור המרכז דרושה 
עובדת אדמינסטרטיבית 

עם יכולת ניסוח מכתבים,  
 8:00-16:00

Adi31@ritghtscenter.
co.il

)40-43(                         050-2436777_____________________________________________

 בחורי ישיבה מעוניין 
לעבוד 4 שעות ביום בסידור 
סחורה בחנות בירושלים או 
_____________________________________________)42-43ח(נקיון בחנות, 053-318893

 בחורה מנוסה מעוניינת 
לשמור על ילדים בבקעת אונו 

_____________________________________________)42-43ח(בערב, 054-9419214

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)42-43ח(052-7633316

 מחפש עבודה משרדית, 
אפשרי גם משרה חלקית, 

_____________________________________________)42-43ח(053-8288447

 למשרה בכירה!!! 
בעל נסיון בניהול פרויקטים 

ו"קירוב", אקדמאי, מקצועי!!! 
_____________________________________________)42-43ח(050-4160390

 בחור ישיבה מעוניין 
בעבודה במכירת ד' מינים 
_____________________________________________)42-43ח(בירושלים, 054-8596763

 דרוש עובד אחראי למטבח 
_____________________________________________)43-46(בבני ברק. 054-2068068

 לחברה פרטית 
המובילה בתחומה, 

דרושים פקידי/ות בק 
אופיס בעלי/ות שליטה 
מלאה באקסל ותודעת 
שרות גבוהה, העבודה 
במשרה מלאה בימים 

א-ה, בין השעות: 
08:00-17:00 ללא 

ימי ו', תנאים מעולים 
למתאימים! אפשרויות 

קידום וניוד, קו"ח לפקס: 
03-6180638. מייל:

 jobs@aeh.co.il
_____________________________________________)43-44(בציון משרה 2086

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)43-43(לפקס: 03-8007050

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות, 

מחבקות ומסורות, מיידי! 
050-5636364)43-46(_____________________________________________

 דרוש עובד נמרץ להשכרת 
רכב, עם נסיון וראש גדול, 
_____________________________________________)43-44(רשיון חובה, 055-6686876

 מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים! 
054-8461589)43-46(_____________________________________________

 בפ"ת, דרוש עובד 
חרוץ לנקיון חדר מדרגות, 
לפרטים: 052-7121858, 

052-4003742)43-46(_____________________________________________

 לבגדי נשים בב"ב 
ובי-ם, דרושות מוכרות 
בגיל 40 + למשמרות, 
עדיפות לאחה"צ, 50 

ש"ח לשעה למתאימה, 
050-4499560/1)43-44(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4,000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)43-46(_____________________________________________

 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 

9:00-18:00 )ללא ימי ו'(, 
ישנה אפשרות למשרת 

אם, ימים א-ה, בין 
השעות 08:00-15:00 

)ללא ימי ו'(, תנאים 
מעולים למתאימים! 

אפשריות קידום וניוד. 
קו"ח לפקס:

03-6180638. מייל:
 jobs@aeh.co.il

_____________________________________________)43-44(בציון משרה 1986

zoltov.israel@gmail.com :מייל
 טלפון: 052-2438910 - ישראל

דרוש/ה עובד/ת נמרצ/ת
לכל מחלקות הסופר – עובדים כלליים

 עבודה במשמרות, 6 ימי בשבוע
תנאים סוציאליים מלאים, עבודה מיידית + קידום 

VERED GRIF STUDIO לוגו

זול טוב
כי זה משתלם לך

זול טוב
כי זה משתלם לך

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול, במשרה 

_____________________________________________)43-44ח(בכירה בלבד!!! 050-4160390

 לבתי כלא, לימים 
נוראים,דרושים בתשלום 
חזנים, תוקעים בשופר 

וקוראים בתורה, עדיפות 
לנוסח  ירושלמי/מרוקאי 
מגיל 18 וללא משפחות 

)40-41(           054-8486242_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לישיבה 
_____________________________________________)40-41(בבני-ברק, 050-4101673

 מתאמי פגישות לסוכנות 
ביטוח בפתח תקוה. קו"ח 

 lavie@gs-ins.co.il :למייל
054-6659070)43-46(_____________________________________________
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