
הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

ו�ּי��אּו ָּכל ָהֵעָדה ִּכי גָו�ע ַאֲה�ן

ויבכו אותו 
כל בית ישראל

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:01
16:17
15:57

17:16
17:17
17:17

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת מקץ

צילום: משה גולדשטיין

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה



אלפים צפויים להשתתף במוצאי 
שבת ב‘הדלקת נר חנוכה‘ וחלוקת 
’מטבעות ברכה‘ אצל מרן אדמו“ר 

ממישקולץ שליט“א - מנהיגה 
הרוחני של העיר

פרטים בעמוד 7



158
₪ הנחה

 חליפת 
BAGIR

40
₪ הנחה

חולצות
עניבות
חפתים

98
₪ הנחה

חליפת 
נוער

178
₪ הנחה

מעיל 
קשמיר

148
₪ הנחה

 מעיל
 צמר
ארוך

48
₪ הנחה

מבחר 
מכנסיים

188
₪ הנחה

חליפת 
 FABIO
FERRETTI 30

₪ הנחה
סריג

בכפוף לתקנון  |  30 יח' מלאי מינימום לסניף לכל פריט | לא כולל כפל מבצעים/הנחות/שוברים | בתוקף עד 25.12.17, ז׳ בטבת תשע״ח

• בני ברק: רבי  ירמיהו 58, כנפי נשרים 22, מלכי ישראל 20  מרכז עילית, שד’ יחזקאל • בית שמש: נחל ניצנים 8, טל׳: 02-6264926 2 עקיבא 123 • אשדוד: רובע ז’ מרכז מסחרי ישועת-חיים • מודיעין עילית: ירושלים: 
• חיפה: ארלוזורוב 7 • 1-599-500-455
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8 ירושלים ירמיהו 58, כנפי נשרים 22, מלכי ישראל 20 | בני ברק רבי עקיבא 123 ניצנים  נחל  שמש  בית   | ישועת-חיים  מסחרי  מרכז  ז’  רובע  מודיעין עילית מרכז עילית שד’ יחזקאל 2 | חיפה ארלוזורוב 7 | 1-599-500-455אשדוד 



איציק ברוורמן ראש העיר | איציק דיעי מ"מ ראש העיר | משה פלדמר חבר מועצת העיר וראש האגף לת"י נשמח לראותכם משתתפים בארועים...

שבת שירה ופיוט
בהשתתפות החזן פייטן ליאור אלמליח 

אי"ה בשבת פרשת "מקץ" כ"ח כסלו 
בבית הכנסת ספרדי דת"ל רחוב אריה בן אליעזר 18 

16:30 מנחה שיר השירים וערבית 
19:45 עונג שבת 

15:45 מנחה וסעודה שלישית

 שבת בסגנון חסידי 
בכפר אברהם

עם החזן הזמר אברימי רוט
 בליווי מקהלת החזנים 

של שרוליק הרשטיק 
אי"ה בשבת חנוכה פרשת "מקץ" כ"ח כסלו 

16:30 קבלת שבת בבית הכנסת 
"חן הצפון" רחוב שלומציון המלכה 16

20:30 טיש חסידי בבית הכנסת 
"היכל שמיר" רחוב רמח"ל 7 

 8:20 שחרית ומוסף בבית הכנסת 
"מעלות קדושים" רחוב הרב אונטרמן 16

 בשיתוף הפורום הדת"ל כפר אברהם 
והמועצה הדתית

להודות ולהלל

על הניסים ועל הנפלאות
האגף לתרבות יהודית פתח תקוה 

יריד ספרי קודש
מכירה שנתית של ספרי קודש, רובם אינם חדשים 

בבית הכנסת "מקור חיים" רחוב פרנקפורטר 11
אי"ה ביום ראשון כ"ט כסלו בין השעות 7:40-19:40 

וביום שני ל' כסלו בין השעות 7:40-11:40

עונג שבת לצעירים וצעירות 
בהנחיית ד"ר גיל סיגל בנושא: 
סוגיות אתיות בפרשת השבוע 

בלילות שבת בשעה 20:15 
 בבית הכנסת "בת גנים" 

רחוב י"ד הבנים 30 )בישיבת אמי"ת כפ"ג(

כינוס חנוכה
בבית הכנסת אדמון ספרא 

קהילת "מעלות קדושים" רחוב הרב אונטרמן 16 
אי"ה ביום ראשון כ"ט כסלו 17.12.17  

20:00 התכנסות     
20:15  הרב מרדכי גולדשטיין 

20:30 תפילת ערבית,        הרב ישעיהו דויטש
20:45 הרב נתן ש' בר חיים

ישיבת בין הזמנים
לבני הנוער בחנוכה בבית המדרש הקהילתי 

בבית הכנסת "מוריה" רחוב שולזניגר 14 
מיום חמישי כ"ו כסלו עד יום רביעי ב' טבת 

8:30 תפילת שחרית ולימוד עם אברכי הכולל 
10:00 ארוחת בוקר

פעילות מיוחדת לילדי כיתות ב'-ו'
הרשמה חובה בטלפון: 054-7836865

ערבי לימוד

שירת בקשות
בנוסח יהודי מרוקו "שיר ידידות" 

עם החזן הפייטן יוסף בן חמו, הפייטן מאור בוזגלו 
ופייטני חברת הבקשות 'מאיר השחר'

 אי"ה במוצאי שבת "מקץ-חנוכה" 
כ"ח כסלו בשעה 20:30 

בבית הכנסת "אהבת שלום" רחוב ברנר 29

בית הכנסת "ניגוני חיים" רחוב ויצמן 4
ערב שבת פרשת "מקץ" אחרי קבלת שבת 

דבר תורה מפי הרב מיכה הלוי 
בשבת בין מנחה וערבית שיעור 

עם איתן אדלשטיין – הסכמי יששכר וזבולון 
יום שלישי א' טבת בשעה 21:00 

שיעור שבועי בחסידות עם הרב אשר דייטש

קהילת בית הכנסת "רשב"י" 
פעילות לילדים בשעה 19:30

הפרשת חלה וסעודת אמנים לנשים 
בשעה 20:00 

אי"ה במוצאי שבת כ"ח כסלו 16.12.17 
בבית הכנסת "רשב"י" 

רחוב אסירי ציון 16

קהילת "תפארת מרדכי"
עונג שבת בשירה ופיוט 

בהשתתפות הרב עמנואל שרעבי 
אי"ה בליל שבת פרשת "מקץ"
במרכז התורני חנה רובינא 5 

בשעה 20:00

קהילת ירושלמי
פעילות חנוכה עם "דוסיטרי" 
אי"ה במוצאי שבת כ"ח כסלו 
בבית הכנסת ישעיהו משורר

בקהילת "יחדיו" 
אי"ה ביום ראשון כ"ח כסלו 17.12.17 

16:45 "מופאש" – עם עמי חניא ויהודה רודמן
17:30 ערבית הדלקת נרות הרקדה בשיתוף "הוסטל פ"ת" 

השתתפות למשפחה  20 ₪

צעירי הדר גנים
סדנה חוויתית להכנת שמן זית, ג'מבורי ועמדות יצירה

אי"ה ביום ראשון כ"ט כסלו 17.12.17 בשעה 17:30 
בבית הספר "מורשה בנות" 

השתתפות ₪20 למשפחה /₪50 למשפחה לאורחים

חנוכה בקהילות

האגף לתרבות יהודית

סדרת החוויה היהודית - עונה שישית תשע"ח

לרכישת כרטיסים: 03-9125222

 אנסמבל 'ניגון ירושלמי'
 במסע אל שורשי הניגון היהודי,

 מספר תהילים ועד ר' שלמה אבן גבירול
מארחים את דוד ד'אור

ביום רביעי < כ"ג טבת 10.1.18 < 20:30
בהיכל התרבות פתח תקווה רח' המכבים 5

מופע שני

שתלתם
ניגונים

סדנת פינוקי בוקר 
סדנת מרקים במיוחד לחורף 

עם השף עודד פישר 
אי"ה ביום שלישי 

ח' טבת 26.12.17 בשעה 10:00 בבוקר 
במועדון תרבות יהודית 

רחוב חנה רובינא
השתתפות 80 ₪ 

הרשמה מוקדמת חובה! 
עד יום ראשון ו' טבת 24.12.17 

אורית 050-5618764





מהפריטים המשתתפים במבצע | לא כולל פריקה, צבירה ושוברים | הנחת מע״מ משקפת 14.5% הנחה
בתוקף עד 25.12.17 ז׳ טבת תשע״ח | מלאי מנימום 400 יח׳ לסניף

HANUKKAH SALE

כולל כפל מבצעים 

כל החנות ללא 

סריג

₪

HANUKKAH SALE

ללא מע״מ הנחת

בני ברק כהנמן 72, ר׳ עקיבא 55 | ירושלים כנפי נשרים 5, עמוס 10   
אשדוד הגדוד העברי 16 | גבעתיים קניון גבעתיים קומה 2  |  תל אביב ה׳ באייר 70, כיכר המדינה 
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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 עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 

אבי רבינא, ישראל פריי, ארי קלמן, 
חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
לאה טנז'י, מלי מתתוב 

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת



תלמידי  אלפי  קמים  בה  שעה  בבוקר,   6:30 הייתה  השעה 
(ג')  שאתמול  אלא  שחרית,  לתפילת  הכוללים  ואברכי  ישיבות 
החלו בבתי הכנסת את התפילה בזעקות ובתחנונים לרפואתו של 

מרן ראש הישיבה, הגאון רבי אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא, 
הגזירה  נגזרה  כבר  ישראל,  אלפי  רבבות  של  ליבם  למגינת  אך 
ובמחצית התפילה התפשטה הבשורה המרה על לכתו של מנהיג, 
פטירתו של ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצ"ל 

– והוא בן 104 שנים.

זעקות השבר של תלמידי הישיבות, הכוללים ועמך בית ישראל 
חובשי  שאינם  כאלו  אף  המגזרים,  מכל  אנשים  היטב.  הדהדו 
כיפות, הבינו את גודל האבדה. כשהדמעות זולגות ביצעו בקומת 
טיפול נמרץ בבית החולים מעיני הישועה בבני ברק את הקריעה 
כדת וכדין בסמוך למיטתו של מרן זצ"ל. שם שהו בני משפחה 
עשרות  זרמו  החולים  בית  אל  תלמידים.  של  מצומצם  ומספר 
בחורים ואברכים בוכים, ממאנים להאמין ומתקשים להיפרד. גם 

הצוות הרפואי שטיפל בראש הישיבה התקשה להפנים.
לפני שנה בדיוק, ביום ראשון נר שני של חנוכה, אושפז ראש 
ומורדות.  עליות  ידע  מצבו  מאז  נשימה.  קוצר  לאחר  הישיבה 
עולם התורה בארץ ובעולם העתיר בתפילה ובתחנונים לרפואתו 
השלמה של רבי אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא ומרן שב לביתו. 
מערכות  קריסת  ולאחר  מצבו,  לפתע  הידרדר  כאמור  הבוקר 
כללית השיב ראש הישיבה את נשמתו ליוצרה, כשסביב מיטתו 
וקראו את  זעקות שבר  ותלמידיו, שזעקו  בני משפחתו  נמצאים 

פסוקי ה'וידוי'.
מיד עם ההודעה על פטירתו הגיעו אנשי החברה קדישא לטפל 
ולהכשיר אותו להורדתו לאמבולנס לקראת מסע  בגופו הטהור 
ישראל  בכל תפוצות  הידיעה המרה  נפוצה  חיש מהר  ההלוויה. 
ורבבות תלמידים נהרו מכל רחבי הארץ לבני ברק להיפרד מראש 
הישיבה. לצד התלמידים נראו גם רבים, דתיים וחילוניים כאחד: 
"הוא היה המגדלור של הדור, החיים יהיו שונים מעתה", אמר 

אחד וביטא את תחושות הכלל.
במקביל החלו סידורי הלוויה והקבורה. לקראת מסע הלוויה 
מרוב  השחירו  שרחובותיה  ברק,  בני  לעיר  אלפים  מאות  זרמו 
כל  היווסדה.  מאז  ברק  בני  ראתה  לא  שכמותה  בהלוויה  אדם, 
כולה  והעיר  והחוגים,  רחובות העיר מלאו מלווים מכל העדות 
התעטפה באבל ויגון צורב על סילוקו של מקים עולה של תורה 

בארץ ישראל ומנהיג הדור בעשורים האחרונים.
והכוללים  הישיבות  עולם  אבי  היה  זצ"ל  הישיבה  ראש  מרן 
על  וברכה.  עצה  לקבלת  לפתחו  ורבבות שיחרו  ובעולם,  בארץ 
פי צוואתו של מרן ראש הישיבה זצ"ל, התבקשו תוך שש שעות 
מאז הפטירה לסיים את מסע ההלוויה ושיובא לקבורה, מה שאכן 





הבהרה

נשאל  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
אודות צוואתו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל.

מרן שר התורה השיב כי מרן זיע"א כתב את 
צוואתו ברוב ענוותו הגדולה ומשפחתו חייבת 

לנהוג עפ"י הצוואה.
כפי  להספידו  חייבים  ישראל  כלל  כל  אך 
המחויב להספיד את גדול הדור, וכך יש לנהוג.

מרן ראש 
הישיבה זצ"ל
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מסע  מופלא.  באורח  לבסוף  אירע 
ההלוויה הענק יצא בשעה 12:00 בצהריים, 
מביתו של ראש הישיבה ברחוב חזון איש 5 
לעבר בית החיים פוניבז' בקצה הרחוב, שם 
נטמן סמוך לרעייתו הרבנית הצדקנית מרת 

תמר שטיינמן ע"ה. 

"שריד לדור דעה"

בבית  נערכה  ההלוויה  מסע  קודם  שעות 
בבני  ה'  שיכון  בשכונת  "לודמיר"  הכנסת 
ברק, שמחת הברית לנכד הנדיב הרב אליהו 
הרך  של  בישראל  שמו  וייקרא  ורטהיימר. 
שטיינמן  הגראי"ל  מרן  שם  על  הנימול, 
אמירת  בעת  לייב".  יהודה  "אהרן   - זצ"ל 
הברכות על ידי הגאון רבי חיים פיינשטיין 
ראש ישיבת 'עטרת שלמה', כשקרא את שם 
מר  בבכי  פרץ  לייב",  יהודה  "אהרון  הילד 
ובמשך מספר דקות לא הצליח להמשיך את 

אמירת הברכה. 
גדולי ישראל, ראשי ישיבות ורבנים רבים 
ספדו למרן זצ"ל לצד ראש הממשלה, נשיא 
המדינה, שרים ופוליטיקאים רבים שהוציאו 
הודעת אבל על פטירת מנהיג הדור. הרבנים 
הישיבה  לראש  ספדו  לישראל  הראשיים 
הדין  בית  ונשיא  השמימה,  בסערה  שעלה 
כי  אמר  יוסף  הגר"י  הראשל"צ  הרבני 
בזכותו של ראש הישיבה - נמנע פילוג עם 

עולם התורה הספרדי. 
"הסתלקותו  כי  עוד  אמר  הראשל"צ 
הגראי"ל  מרן  דעה,  לדור  אחרון  שריד  של 
שטיינמן היא אבדה גדולה, הצדיקים מגנים 
הנהגתו  בזכות  הדור.  על  חיותם  בעצם 

עם  פילוג  השנים  לאורך  נמנע  הייחודית, 
היה  והוא  הספרדי  והציבור  התורה  עולם 
הנהגת  את  ולהכיר  להוקיר  מהראשונים 
שווים,  בין  כשווה  הספרדי  התורה  עולם 
התורה  עולם  ושגשוג  לפריחה  שגרם  מה 
כי  יוסף  הגר"י  הוסיף  עוד  הספרדי". 

הטוב  הכרת  לו  חב  כולו  הספרדי  "הציבור 
ואברכי הכוללים  רוחנית, על בני הישיבות 
וכ"ש בעלי בתים, לצאת ולהשתתף בהלוויה 

לכבודה של תורה". 
הרב  הגאון  לישראל,  הראשי  הרב  גם 
ואמר  זצ"ל  הישיבה  לראש  ספד  לאו,  דוד 
היא  שטיינמן  הרב  של  "הסתלקותו  כי 

יהודים  מיליוני  של  כולו,  לדור  אובדן 
בארץ ובעולם, של אלו שהכירו אותו ואלו 
על  שהגן  הדור  מנהיג  היה  הוא  שפחות. 

הדור כולו בתפילתו ודאגתו לכלל". 
הרב לאו סיפר כי "נכנסתי אל מרן ראש 
להכרעות  פעמים  של  רב  מספר  הישיבה 
המחשבה  עוצמת  הצלילות,  גורליות, 
וההנהגה המפוקחת בדרך התורה עם הבנה 
עמוקה של נבכי החיים והתמודדויות שונות 
של חיינו, היו בלתי נשכחים, הרב שטיינמן 
הראשי  הרב  בדור".  אחד  של  מנהיג  היה 
סיים את דבריו כי "העם היהודי כולו איבד 
את אחד מגדולי מנהיגיו הרוחניים בדורות 

האחרונים".

"חסר לנו השמש"

במסע ההלוויה שיצא מביתו ברחוב חזון 
על  אדם.  בני  אלפי  מאות  השתתפו   5 איש 
השתתפו,  איש  מיליון  כחצי  הערכות,  פי 
נותרו  אלפים  עשרות  עוד  כשמלבדם 
פקקי  בשל  להגיע  הצליחו  ולא  בדרכים 

התנועה החריגים שנוצרו. 
על פי צוואתו בחייו, ביקש מרן הגראי"ל 
יותר  ייקח  לא  הנשמה,  יציאת  שמרגע 

הצוואה  ואכן  הקבורה  עד  שעות  משש 
מהכלל,  יוצא  בארגון  במלואה  קוימה 
כאשר בשיתוף כלל הגורמים, הסתיים מסע 
בסדר  לאירועים  חריגה  במהירות  ההלוויה 

גודל שכזה, ללא אירועים מיוחדים למעט 

מבצעים לדוגמא:
2 חב' מפיות חנוכה
2 חב' סכום מוכסף
צלחות קשיחות - השני ב-
כוסות עיטורים - השני ב-
16 תבניות לעוגה
5 תבניות ענק

&8

&8

&8

&8

&8

&8

עיריית פתח תקוה
ועדת הקצאות

הודעה דבר אפשרות להקצאת קרקע ומבנה בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא 
תמורה או בתמורה סמלית לעמותת קהל חסידים כפר גנים )פרסום שני(

לפעילות  הנכס/הקרקע  להקצאות  להלן  המפורטת  הבקשה  התקבלה  פתח-תקוה  בעיריית  כי  הודעה  בזאת  ניתנת 
לטובת הציבור

שם משתמש/
מבקש

שימוש/ח"חגוששכונהכתובת
מבוקש

הערות

עמותת קהל 
חסידים כפר 

גנים ע"ר 
580497139

רח' 
שולזינגר 3

כפר 
גנים

1. הסדרת שימוש קיים במבנה יביל כמפורט6712437
שהוצב על קרקע עירונית לתקופה של 3 

שנים או עד לבניית מבנה הקבע.
2. בניין מעון יום בן 3 כיתות: בית כנסת 

ובו חדרי שיעורים, אולם הרצאות, 
מקווה טהרה לגברים לתקופה של 25 

שנים עם אופציה לעירייה להאריכה ב-2 
תקופות נוספות כל אחת בת 10 שנים.
מאחר ובעקבות מודעה שפרסמה העירייה לא התקבלו בקשות נוספות להקצאת הקרקע הנ"ל, שוקלת העירייה 

להקצותה לעמותת קהל חסידים כפר גנים ע"ר 580497139. כל המעוניין להתנגד להקצאה הנ"ל מוזמין לפנות בכתב 
לאגף הנכסים בעיריית פתח- תקוה לפי הכתובת: רח' העלייה השניה 1 פתח תקוה טל': 03-9052732/3 בפקס: -03

9052791. או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית פתח תקוה www.ptikva.org.il וזאת לא יאוחר מתום 45 ימים 
ממועד פרסום זה. אין בפרסום זה משום התחייבות של העירייה לקבל בקשה כלשהי.

ועדת הקצאות עיריית פתח-תקוה

עיריית פתח תקוה
ועדת הקצאות

הודעה דבר אפשרות להקצאת קרקע ומבנה בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא 
תמורה או בתמורה סמלית לעמותת קהל חסידים כפר גנים )פרסום שני(

כי בעיריית פתח-תקוה התקבלה הבקשה המפורטת להלן להקצאות הנכס/הקרקע לפעילות לטובת  ניתנת בזאת הודעה 
הציבור

שם משתמש/
מבקש

שימוש/ח"חגוששכונהכתובת
מבוקש

הערות

עמותת קהל 
חסידים כפר 

גנים ע"ר 
580497139

רח' 
שולזינגר 3

כפר 
גנים

1. הסדרת שימוש קיים במבנה יביל כמפורט6712437
שהוצב על קרקע עירונית לתקופה של 3 

שנים או עד לבניית מבנה הקבע.
2. בניין מעון יום בן 3 כיתות: בית כנסת 

ובו חדרי שיעורים, אולם הרצאות, מקווה 
טהרה לגברים לתקופה של 25 שנים עם 
אופציה לעירייה להאריכה ב-2 תקופות 

נוספות כל אחת בת 10 שנים.
מאחר ובעקבות מודעה שפרסמה העירייה לא התקבלו בקשות נוספות להקצאת הקרקע הנ"ל, שוקלת העירייה 

להקצותה לעמותת קהל חסידים כפר גנים ע"ר 580497139. כל המעוניין להתנגד להקצאה הנ"ל מוזמין לפנות בכתב 
לאגף הנכסים בעיריית פתח- תקוה לפי הכתובת: רח' העלייה השניה 1 פתח תקוה טל': 03-9052732/3 בפקס: -03

9052791. או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית פתח תקוה www.ptikva.org.il וזאת לא יאוחר מתום 45 ימים 
ממועד פרסום זה. אין בפרסום זה משום התחייבות של העירייה לקבל בקשה כלשהי.

ועדת הקצאות עיריית פתח-תקוה

פתח תקוה גוש 6712 חלקה 437












בפתח תקוה



לאורו הלכנו לאורו צעדנו
נישא תפילה כי  אורו הגדול ימשיך להשפיע על מוסדותינו ותלמידיו

ובהמשך מורשתו בעבודת הקודש תהא נחמתנו
המתאבלים מרה

 מוסדות פרי מגדים
בהכוונת והנהגת מורנו המרא דאתרא הגאון רבי שלמה גוטפריד שליט"א

כבה הנר המערבי
תלמידי ובוגריי מוסדותינו יחד עם כל בית ישראל אבלים ודווים  בהילקח 

מאתנו אבינו רוענו מורה דרכנו ומאיר נתיבותינו אשר אמרנו בצלו נחיה

רבן של כל בני הגולה מרן ראש הישיבה הגאון 

רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן
זצוקללה"ה

התשב"ר        צוותיההנהלה
ההוראה

אברכי
הכוללים

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'

תלמוד תורה "ברכת יעקב" - פ"ת
בנשיאות שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א

גלה כבוד מישראל
בשברון  לב וקול נהי הננו מבכים מרה יחד עם רבבות אלפי ישראל, על אשר נשבה 

ארון הקודש ואבד הקברניט, רב רבנן, חמדת ישראל נזר הקודש, משיירי כנסת הגדולה, 
מורה דרכנו, חקק והאיר עוז ותעצומות ברביבי נועם ענוותנותו וביושר רוממות יראתו

רבינו המאור הגדול מרן ראש הישיבה

רבי אהרן יהודה ליב שטיינמן זצוקללה"ה זיע"א

ומעתה חסרנו כל אלה נגדע הארז רוח אפינו, אשר אמרנו בצילו נחסה, דווה 
כל לב, חשכו עינינו תרופה לא מצאנו, אוי נא לנו כי חטאנו

הי חסיד הי עניו

התלמידים    הנהלת הת"ת              המלמדים   

המבכים מרה



כ"ז בכסלו תשע"ח 1215/12/17 כ" בכסלו תשע"ח 1/12/17בפתח-תקוה10 בירושלים10

'איחוד  ידי  על  שטופלו  התעלפויות  מקרי 
הצלה' ומד"א. 

ברחוב  הבית  יד  על  החל  ההלוויה  מסע 
ידי  על  תהילים  פרקי  באמירת   5 איש  חזון 
תפילה  הבעל   - אייזנשטיין  צבי  רבי  הגאון 
מכן  לאחר  פוניבז',  מישיבת  המפורסם 
נשא דברי חיזוק מרן ראש הישיבה הגרי"ג 

צוואתו  את  שהקריא  מי  לסיום,  אדלשטיין. 
המשגיח  היה  זצ"ל,  מרן  של  המטלטלת 
ועין  חזקיהו מישקובסקי  רבי  הגאון הצדיק 
נותרה יבשה למשמע הצוואה של גדול  לא 

הדור. 
הגיעה  שעה,  חצי  של  שיא  במהירות 
המיטה באמבולנס של 'עזרא למרפא' מהבית 
בחדר  ה'טהרה'  נערכה  שם  החיים,  לבית 
המיוחד המוצב בכניסה. כבר מהבוקר נפרסו 
סביב  החיים.  בבית  ומאבטחים  שוטרים 
הקבר הוצבו גדרות ומחסומים ורק תלמידים 
על  שנערך  למעמד  להיכנס  הורשו  קרובים 
פי צוואתו של מרן. מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי שקרע קריעה והשתתף לאורך כל 
ואף  הקבר  את  לראות  ביקש  הלוויה,  מסע 

אמר קדיש בבית החיים.
הגאון  מרן  פוניבז'  ישיבת  ראש  כאמור, 
שנשא  היחיד  הוא  אדלשטיין  גרשון  רבי 
הלוויה,  במסע  וחיזוק  התעוררות  דברי 

בדבריו אמר: "אנחנו מדברים עכשיו דברים 
רוחניים,  הצלחה  רוחניים,  חיים  רוחניים, 
אשריך בעולם הזה, תורתו האיר לנו. שיהיה 
מהעולם  חוץ  הזה,  בעולם  מאושרים  חיים 
הבא, אושר שאין כמותו בעולם הזה, שמש 
לנו  לנו עכשיו השמש, חסרה  רוחנית, חסר 
להתקיים  יכול  לא  שהעולם  כמו  ההשפעה, 

בלי השמש".
כל  העולם,  כל  מושפע,  היה  הדור  "כל 

שחסר  עכשיו  מושפע,  היה  היהודי  העולם 
לנו ההשפעה, מה אנחנו יכולים לעשות, מה 
מאושרים,  חיים  לנו  שיהיה  בכדי  תפקידינו 
חיים אמיתיים בעולם הזה ובעולם הבא, כל 

אחד ואחד מאתנו צריך חיזוק".
"כל אחד ואחד מאתנו חייב להשתדל בכל 
שצריך  במה  להתחזק  האפשריים,  הדברים 

חיזוק.  שצריך  החנוכה  ימי  בפרט  חיזוק. 
דרך החנוכה זה זמנים מרעישים, כאילו יש 
זה  ההרגשה,  כך  תורה,  ביטול  אין  חופש, 
הצלחה  של  מיוחד  זמן  זה  חנוכה  נכון,  לא 
בתורה. ימים מסוגלים בתורה, אפשר לנצל 
את  מנצל  שלא  מי  בתורה,  להצלחה  אותם 
עד  חוזרת  שאינה  הזדמנות  זו  החנוכה  ימי 
השנה הבאה, היום זה מתחיל, שמונה ימים 

כאלה. ימי חיזוק בהצלחה בתורה.
"כל אחד ואחד מאתנו יתחיל, איזו התחלה 
שהיא, התחלה קטנה, פתחו לי פתח כפתחו 
של מחט ואפתח לכם כפתחו של אולם. כל 
אחד מאתנו שיזכה להתחזק, כל חיזוק הוא 
אין שיעור בחשיבות של חיזוק,  גדול,  דבר 
ברגע  מרגישים  כשאנחנו  קטן.  הכי  אפילו 
הזה בהלוויה של רבינו הגדול, אנחנו נותנים 
להוסיף  לזכויות,  סוף  אין  זכויות,  עוד  לו 
זכויות בשביל העולם הבא, אין סוף לתענוגי 
לרבינו  לגמול  רוצים  אנחנו  הבא,  העולם 

את מה שאנחנו חייבים לו - החיזוק הזה זה 
שאנחנו  להיות,  שיכול  טוב  הכי  התשלום 

חייבים לרבינו הגדול".
הגאון רבי דב לנדו ראש ישיבת סלבודקה 
הקשה  הבשורה  הישמע  בעת  בבכי  פרץ 
ההלוויה.  במסע  שוב  ולאחמ"כ  בבוקר, 
במהלך מסע ההלוויה התבטא למקורבו הרב 
יעקב,  בזכרון  המוסדות  ראש  מנת,  רפאל 
והביא את דברי הנביא חגי "שימו נא לבבכם 

רח' הרב מימון 1 ירושלים, טלפון: 02-6526231

תנ"ך ׀ ראשונים ׀ רמב"ם ׀ הלכה ׀ הגות ׀ חסידות 
חגים ׀  תפילה  ׀  קבלה  ׀  אישים  ׀  עזר  ספרי  ׀ 

w w w . m o s a d h a r a v k o o k . c o m

חדש
על המדף!

מבצע חנוכה 
33% הנחה
על כל הספרים בחנות
בין התאריכים כ”ד בכסלו – ג’ בטבת

12.12.17 - 21.12.17

הספר שכולם חיכו לו!

מדרשים | נסתר | ראשונים | אחרונים | חסידות

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

 למעונות אמונה 
בפתח תקווה
דרושות: 

אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה ואוהבת 
לילדים. אפשרויות להשתלמות ולקידום מקצועי. 

בעלת ניסיון וידע בתחום.

מטפלות 

מבשלת
052-4239577 נוי

קו עיתונות דתית (השבוע בפ״ת) / 8140590 /

לסניפנו החדש
בפתח תקווה

לתיאום ראיונות ניתן לפנות בטלפון
053-7770239 או 053-7774783 או 053-7770186

• מערך הסעות מסודר הלוך וחזור
• העבודה הינה במשמרות • שכר גבוה למתאימים/ות 

• תנאים סוציאליים מלאים • ארוחות מסובסדות

דרושים/ות

עובדים/ות
למגוון תפקידים 

במחלקות השונות של הסופר



ות י לפנ מוקד 
אזרחים ותיקים

ב- 8840* של המשרד לשוויון חברתי נשמח להעניק טיפול מהיר 

סיעוד,  בריאות,  לאומי,  ביטוח  זכויות,  שונים:  בנושאים  ומקצועי 

דיור, פנסיה, הכנה לפרישה, רווחה, תרבות, פנאי ועוד.

אל תהססו, חייגו 8840*

כל הפתרונות לאזרחים ותיקים בטלפון אחד. 
מענה אנושי, מהיר ומקצועי

המשרד לשוויון חברתי - מוקד לפניות אזרחים ותיקים

02-5605034 פקס:    |   *8840 טל’:    |   5112401 ברק  בני   2512 ת.ד  כתובת: 
www.mse.gov.il האינטרנט:  אתר    |   infovatikim@mse.gov.il אלקטרוני:  דואר 

שעות הפעילות:
20:00-8:00 בימים ראשון - חמישי בין השעות 

www.mse .gov. i l
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מן היום הזה.. למן היום אשר יסד היכל ה'. שימו לבבכם" (חגי פרק ב פסוק יח). 
 - אנגלית. בצרפת  - מדברים  יש את השפה שלו. באנגליה  "לכל מקום  הוסיף בדמעות,  הגר"ד 
צרפתית. בעולם האמת יש רק שפה אחת: אמת! הראש ישיבה זצוק"ל דיבר בעולם הזה את השפה 

של העולם הבא - אמת!"
חזקיהו  רבי  הצדיק  הגאון  תלמידו  ידי  על  זצ"ל  מרן  צוואת  הקראת  בעת  יבשה  נותרה  לא  עין 
לא  מייעץ  שהוא  זצ"ל,  הישיבה  ראש  ביקש  בצוואתו  תורה.  אורחות  ישיבת  משגיח  מישקובסקי 

לקרוא ילדים על שמו "אבל איני עוצר את זה". 
בנוסף ביקש: "אבקש לא להזכירני בשם צדיק וירא שמים, שלא אתבזה על ידי זה בעולם האמת". 
בהמשך כתב: "מי שרוצה בטובתי, שילמד פרקי משניות והבנות יאמרו פרקי תהילים גם בשבת". 
לבניו כתב: "לא לבטל תורה כדי לגשת לפני העמוד ויותר כדאי שילמדו תורה בזמן הזה, אבקש 

מחילה ממי שפגעתי בכבודו". 
בנוסף ביקש הגראי"ל: "לקבור אותי בין אנשים פשוטים. מצבה הכי זולה ופשוטה. לא לבזבז 
כסף על מיקום קבורה. לא לכתוב תארים על המצבה". גם לגבי עצרות מספד: "לא לכתוב מאמרים 
עלי בעיתון, לא להדפיס מודעות ורמקולים, לא לעשות עצרות מספד, מספיק 10 אנשים בהלוויה".

עומס עצום

אלפים ממשתתפי ההלוויה מיהרו ליציאה מבני ברק בכדי לתפוס אוטובוס בחזרה לביתם, אך 
אלחנן, שהותקן  רמת  לשכונת  בסמוך  גהה,  בכביש  הרגל  הולכי  גשר  בנוסף,  גהה.  בכביש  נתקעו 
מחדש לפני מספר שבועות, נסגר על ידי השוטרים במקום למעבר הולכי הרגל עד לבדיקה מחודשת, 

בטענה כי הוא רועד לאור העומס הרב. 

בודדים  אוטובוסים 
את  לאסוף  שהגיעו 
בעומס  נתקלו  ההמונים, 
אפשרה  המשטרה  עצום. 
קבוצות  מעבר  קצר  לזמן 
של 20 איש בלבד על הגשר, 
לאוטובוסים  שיגיעו  בכדי 
השני.  מהעבר  שחנו 
רבבות נתקעו במשך שעות 
ובכביש   1 בכביש  ארוכות 
הכביש  בצדדי  כאשר   ,443
בעשרות  לראות  היה  ניתן 

מנייני תפילת מנחה.
מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שהשתתף במסע הלוויה ביקש לומר קדיש בסמוך לבית 
העלמין, במקום בו אפשר לצפות על קבורתו של מרן זצ"ל. קודם לכן הורה שר התורה לכל אברכי 
הכוללים, בחורי הישיבות ותלמידי החדרים להשתתף במסע הלוויה, גם במחיר שלא יספיקו להדליק 
נר ראשון של חנוכה בזמן. שר התורה בירך דיין האמת בשם ומלכות וביצע קריעה בבגדו. מסיבות 
חנוכה רבות בוטלו בהוראת מרן שר התורה בשל האבל הכבד. ישיבות נוספות החליטו לדחות את 

מסיבת החנוכה לסוף החג.
שש שעות לאחר פטירתו, בשעה 13:45 נטמן ראש הישיבה זצ"ל בבית החיים פוניבז' בבני ברק 
סמוך לרעייתו הרבנית תמר שטיינמן ע"ה. בניו הרבנים רבי שרגא ורבי משה צפויים לשבת שבעה 

בבית הגדול ברחוב חזון איש 5.
מי ייתן לנו תמורתו.

ביוזמת ארגון התאחדות האברכים הספרדיים בבית שמש
בראשות הרב הגאון אריאל עוזרי שליט"א מקים אהלה של תורה בעיר בית שמש

נתנאל ביטון

פעילות מבורכת נעשית בבית שמש בחודשים האחרונים בקרב 
בתורתו  ולהתעמק  ללמוד  בעיר,  הספרדיים  הכוללים  אברכי 
זה  כאשר  זצ"ל,  יוסף  עובדיה  רבינו  הגאון  מרן  של  ובספריו 
לראשונה נערך פרוייקט משותף המאחד כ-30 כוללים ספרדיים 

בעיר, בתחרות כתיבת חידושי תורה בספרי ה'יביע אומר'.
מי שעומד מאחורי היוזמה החשובה של 'התאחדות האברכים 
עוזרי שליט"א ראש  רבי אריאל  הספרדיים בבית שמש'  הגאון 
כולל להוראה ודיינות 'כנסת שמואל' רב ומו"ץ בשכונת חפציבה 
בבית שמש ומו"ץ בבד"ץ 'פועלת צדיק', 'הליכות עולם', ו'איחוד 
אל  מהכוח  להוציא  והצליח  הקורה  לעובי  שנכנס  התורה',  בני 
הפועל פרוייקט חשוב זה להתעמק בתורתו של מרן, ולצידו נרתם 

אחד מידידיו הנגידים בחו"ל למימון הפרוייקט החשוב.
בבית  הספרדיים  הכוללים  בכל  נציג  נבחר  הפרוייקט  לקראת 
שכתבו.  התורה  חידושי  את  האברכים  מציבור  שיקבל  שמש, 

מ-100  למעלה  כי  לראות  ניתן  סיומו  ועם  לדרך  יצא  הפרוייקט 
אברכים שלחו מפרי עמלם, מערכות חשובות בתורתו של ה'יביע 
אומר', ומתוכם יבחרו ע"י ועדת תלמידי חכמים חשובה המערכות 

המועלות ביותר, שיזכו את כותבים במילגות מכובדות ביותר.
פרס  בסך:  כספיים  פרסים  יקבלו  הזוכים  החבורות  כותבי 
ראשון- זוכה אחד בסכום של  5000 שקלים, פרס שני- 5 זוכים 
בסכום של 2000 שקלים כל אחד, פרס שלישי- 5 זוכים בסכום 
של 1000 שקלים כל אחד, פרס רביעי- 30 זוכים בסכום של 500 

שקלים כל אחד.
שכתבו  המערכות  את  שראו  חשובים  רבנים  כי  לציין  חשוב 
לציון  הראשון  מו"ר  ובמיוחד  ביותר,  אותם  שיבחו  האברכים 
הנושא  את  במיוחד  ששיבח  שליט"א  יוסף  יצחק  רבי  הגאון 
עוזרי  הגר"א  הההתאחדות  יו"ר  את  וחיזק  בירך  הזה,  החשוב 
ונתרם לסייע  שליט"א ואמר ששמח שקם דבר כזה בבית שמש 
לכל המהלך, בהדגישו שזו הייתה שאיפתו של מרן זצ"ל לחבר 

את ציבור האברכים לכתיבת חידושי תורה לאמיתה של תורה.

חידושי  כתיבת  למשלוח  המועד האחרון  אלו מסתיים  בימים 
ימים  עוד  ונותרו  זצ"ל,  על הלכות שבת מתורתו של מרן  תורה 

okmail.co.il@613 ספורים לשלוח לפי הכתובת
בקרוב  יוזמים  האברכים  בהתאחדות  במקביל  כי  לציין  ראוי 
הכוללים  וראשי  העיר  מרבני  חידו"ת  קובץ  של  לאור  הוצאתו 
אי"ה  אור  שיראה  קובץ  זצ"ל,  מרן  של  בתורתו  שמש,  בבית 
בשבועות הקרובים, מתוך מטרה להוציא כל חצי שנה קובץ נוסף.

עם סיומו של הפרוייקט ובחירת החבורות הזוכות יערך בבית 
וראשי  העיר  רבני  כל  בהשתתפות  והיסטורי  ענק  כנס  שמש 
ורבנן  ומרנן  יוסף שליט"א,  ובראשות הראש"ל הגר"י  הכוללים 

חברי מועצת חכמי התורה שליט"א.
האברכים  'התאחדות  ארגון  החגים  לקראת  כי  לציין  חשוב 
הספרדיים בבית שמש' חילק ל-60 אברכים מלבוש שלם ומכובד 

מתנה לחג, דבר שזכה לשבחים מרובים מצד ראש הכוללים.

דבריהם הן הן זכרונם: למעלה מ-100 אברכים 
מבית שמש כתבו חידו"ת על ה'יביע אומר'

יוזמה נוספת: מדי חצי שנה יופיע קובץ 'יביע אומר' מפרי עטם של רבני בית שמש וראשי הכוללים 
בעיר  בקרוב יערך כנס ענק בראשות גדולי ישראל שליט"א ביוזמת ההתאחדות להוקיר את האברכים 

כותבי החידו"ת



נשבה ארון האלוקים
מועצת עיריית בני-ברק והמוני תושבי עירנו, יחד עם כל בית ישראל,
מבכים מרה ותדמע כל עין על הלקח ארון האלוקים בסערה השמימה,

אשר אמרנו בצילו נחיה עד ביאת ינון,
ובא השמש בצהריים כי לוקח מעימנו האור הגדול שהאציל מהודו,

שר התורה והיראה, משרידי דור דעה ומשיירי כנסת הגדולה,
רועה נאמן לבנו עמנו, רשכבה"ג, מרן ראש הישיבה

הגאון האמיתי
רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן

זצוק"ל
ומביעים תנחומים  לבניו הגאונים ובני המשפחה הרוממה יבלח"א.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ד'
ויהי רצון שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו ובהמשך דרכו הנשגבה

בתורה וביראה ימצאו ניחומים.
תורה, תורה חגרי שק והתפלשי באפרים.

חנוך זייברט, ראש העיר
אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע

ניתן להשיג גם בסניפי  : ירושלים כנפי נשרים 22  |  חיפה ארלוזורוב 7סגני רה"ע וחברי מועצת העירייה
אשדוד רובע ז’ מרכז מסחרי ישועת חיים  |  בית שמש נחל ניצנים 8

בכפוף לתקנון | 200 יחידות מלאי מינימום לסניף בתוקף עד ז׳ טבת תשע״ח, 25.12.17

ירושלים מלכי ישראל 24  |  בני ברק ר׳ עקיבא 61
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הורם הנזר
והוסרה העטרה
שבר על שבר הושברנו 

בהילקח מעמנו ארון 
האלוקים, אביר הרועים

תורה תורה חיגרי שק והתפלשי בעפרים,
אבל יחיד עשי לך ומספד תמרורים

מערכת

מרן ראש הישיבה
הגאון הגדול

רבי אהרן יהודה 

לייב שטיינמן זצ“ל

ת  ָמָרה, ֶחְמדַּ ָזְכִרי ֶאְזַעק בְּ  זֹאת בְּ
ֶדׁש ֵנֶזר ַוֲעָטָרה  ֵלי ַהקֹּ ִיְשָׂרֵאל כְּ

מרן ראש הישיבה - רשכבה"ג

רבי אהרן יהודה

לייב שטינמן זצוק“ל

אבל יחיד נעשה לנו יחד עם כל בית ישראל ועולם התורה, די בכל אתר 
ואתר, על השריפה אשר שרף ה', בהסתלקות מנהיג הדור, אביהם וליבם 
של ישראל, אשר בליבו הטהור נשא על כתפיו את משא הדור ומכאוביו, 
ובכל צרתם לו צר, נתן עינו וליבו להתפתחותה הרוחנית של ביתר עילית, 

אור קדושתו, צדקותו, תורתו וחכמתו האירו ליבות ישראל להתוות להם את 
הדרך אשר יילכו בה, הרביץ תורה לעדרים והעמיד תלמידים הרבה, בהארת 
פנים וענוות חן, סיגף עצמו בעבודת ה' למעלה ממאה שנים, ראש ישיבות 

'אורחות תורה', 'גאון יעקב' ו'פוניבז' לצעירים', בעל 'איילת השחר'

מי ייתן ראשינו מים ועיננו מקור דמעה, האלוקים מצא את עוון עבדיו, 
אוי לה לספינה שאבד קברניטה, ייטיב ה' ולא יוסיף עוד לייסרה,

נשיא מועצת גדולי התורה

אב הרחמים ובעל הנחמות ישלח 
מזור וארוכה וירפא לשברנו הגדול

י ָנְפָלה ֲעֶטֶרת  אוֹי כִּ
ר ָשַׂרף ה' ֵׂרָפה ֲאשֶׁ ית ִיְשָׂרֵאל ִיְבּכּו ֶאת ַהשְּ ְוָכל בֵּ

סגנים, חברימאיר רובינשטיין
מועצת העיר

 יצחק רביץ
 מ"מ רה"עראש העיר

 יו"ר דגה"ת בביתר עילית

יחד עם שאר המוני בית ישראל 
אנו מתאבלים מרה על פטירתו 

של רשכבה"ג, רבן של ישראל

וכל בית ישראל יבכו את 
השריפה אשר שרף ה'

מרנא הגאון הגדול רבי

אהרן יהודה
לייב שטיינמן

זצוק“ל

נשבה ארון האלוקים
מועצת עיריית בני-ברק והמוני תושבי עירנו, יחד עם כל בית ישראל,
מבכים מרה ותדמע כל עין על הלקח ארון האלוקים בסערה השמימה,

אשר אמרנו בצילו נחיה עד ביאת ינון,
ובא השמש בצהריים כי לוקח מעימנו האור הגדול שהאציל מהודו,

שר התורה והיראה, משרידי דור דעה ומשיירי כנסת הגדולה,
רועה נאמן לבנו עמנו, רשכבה"ג, מרן ראש הישיבה

הגאון האמיתי
רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן

זצוק"ל
ומביעים תנחומים  לבניו הגאונים ובני המשפחה הרוממה יבלח"א.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ד'
ויהי רצון שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו ובהמשך דרכו הנשגבה

בתורה וביראה ימצאו ניחומים.
תורה, תורה חגרי שק והתפלשי באפרים.

חנוך זייברט, ראש העיר
אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע

סגני רה"ע וחברי מועצת העירייה

ת  ָמָרה, ֶחְמדַּ ָזְכִרי ֶאְזַעק בְּ  זֹאת בְּ
ֶדׁש ֵנֶזר ַוֲעָטָרה  ֵלי ַהקֹּ ִיְשָׂרֵאל כְּ

מרן ראש הישיבה - רשכבה"ג

רבי אהרן יהודה

לייב שטינמן זצוק“ל

אבל יחיד נעשה לנו יחד עם כל בית ישראל ועולם התורה, די בכל אתר 
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אור קדושתו, צדקותו, תורתו וחכמתו האירו ליבות ישראל להתוות להם את 
הדרך אשר יילכו בה, הרביץ תורה לעדרים והעמיד תלמידים הרבה, בהארת 
פנים וענוות חן, סיגף עצמו בעבודת ה' למעלה ממאה שנים, ראש ישיבות 

'אורחות תורה', 'גאון יעקב' ו'פוניבז' לצעירים', בעל 'איילת השחר'

מי ייתן ראשינו מים ועיננו מקור דמעה, האלוקים מצא את עוון עבדיו, 
אוי לה לספינה שאבד קברניטה, ייטיב ה' ולא יוסיף עוד לייסרה,

נשיא מועצת גדולי התורה

אב הרחמים ובעל הנחמות ישלח 
מזור וארוכה וירפא לשברנו הגדול

י ָנְפָלה ֲעֶטֶרת  אוֹי כִּ
ר ָשַׂרף ה' ֵׂרָפה ֲאשֶׁ ית ִיְשָׂרֵאל ִיְבּכּו ֶאת ַהשְּ ְוָכל בֵּ

סגנים, חברימאיר רובינשטיין
מועצת העיר

 יצחק רביץ
 מ"מ רה"עראש העיר

 יו"ר דגה"ת בביתר עילית

יחד עם שאר המוני בית ישראל 
אנו מתאבלים מרה על פטירתו 

של רשכבה"ג, רבן של ישראל

וכל בית ישראל יבכו את 
השריפה אשר שרף ה'

מרנא הגאון הגדול רבי

אהרן יהודה
לייב שטיינמן

זצוק“ל

נשבה ארון האלוקים
מועצת עיריית בני-ברק והמוני תושבי עירנו, יחד עם כל בית ישראל,
מבכים מרה ותדמע כל עין על הלקח ארון האלוקים בסערה השמימה,

אשר אמרנו בצילו נחיה עד ביאת ינון,
ובא השמש בצהריים כי לוקח מעימנו האור הגדול שהאציל מהודו,

שר התורה והיראה, משרידי דור דעה ומשיירי כנסת הגדולה,
רועה נאמן לבנו עמנו, רשכבה"ג, מרן ראש הישיבה

הגאון האמיתי
רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן

זצוק"ל
ומביעים תנחומים  לבניו הגאונים ובני המשפחה הרוממה יבלח"א.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ד'
ויהי רצון שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו ובהמשך דרכו הנשגבה

בתורה וביראה ימצאו ניחומים.
תורה, תורה חגרי שק והתפלשי באפרים.

חנוך זייברט, ראש העיר
אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע

סגני רה"ע וחברי מועצת העירייה

משה אברהמי

כבוד  נתנו  אדם  בני  של  רבות  מאות 
לבית  תורה  ספר  הכנסת  במעמד  לתורה, 
פתח  צעירי  'מניין  של  חיים,  מקור  כנסת 

תקווה' ברחוב פרנקפורטר בעיר. 
מנדל  מנחם  לזכר  נכתב  התורה  ספר 
בשואה,  שנרצחו  ומשפחתם  שפיץ  ושרה 
אנגל  נתנאל  הנגיד  נכדם  ידי  על  ונתרם 

ובתם נעמי אנגל. 
באירוע השתתפו הרב הראשי הרב מיכה 
מ"מ  ברוורמן,  איציק  העירייה  ראש  הלוי, 
איציק  מ"מ  בוסו,  אוריאל  העירייה  ראש 
פלדמר,  משה  העיר  מועצת  חבר  דיעי, 
חבר מועצת העיר אליהו ברוכי, יושב ראש 
בכירי  אייזנטל,  פלטיאל  הדתית  המועצה 
דורי  ירקון  מרחב  מד"א  מנהל  משטרה, 

חיים וסגניו אסי דבילנסקי ואביחי חדד.

מאת: משה אברהמי

חג   – חנוכה  מכונה  המחשבה  בספרי  אם 
לאומי  הדתי  הציבור  שעבור  הרי  החינוך, 
בשורת  ממשי.  בצווי  מדובר  תקווה  בפתח 
תלמידים  חלק  לוקחים  ופעילויות  אירועים 
במעשים  ומבוגרים,  הורים  ותלמידות, 
של  אישית  דוגמה  ונותנים  התנדבותיים, 
למעורבות  וחינוך  קהילתיות  אחווה,  נתינה, 

ולאכפתיות.
בבוקר נר ראשון של חנוכה, יצאו תלמידות 
לבניין  אורבך'  'אורי  החינוך  בית  ומורות 
לעובדים  הפתעות  ולחלק  לשמח  העירייה 
ולאורחים, וחילקו פנסים, סביבונים, ובלונים 

התקיימה  הפעילות  בדרכם.  שנקרה  מי  לכל 
במסגרת הפרויקט 'מאירים את הקהילה'.

 one and פרויקט  ובמסגרת  בהמשך, 
אם  בשכונת  תהלוכה  נערכה   ,only
נציגת  שטיבלמן,  אור  בניצוח  המושבות, 

הפורום הדתי לאומי.
והשנה כבכל שנה, מתקיים שיתוף פעולה 
ארגון  לבין  תקווה  בפתח  הדתי  הפורום  בין 
'עזר מציון', במסגרתו מגיעים אנשי הפורום 
בביתם  ולשמוח  חג  נרות  להדליק  נוער  ובני 

של מבוגרים בודדים וניצולי שואה.
מציון  עזר  בו  בארץ,  ייחודי  הינו  המיזם 
בודקת  בעיר  לקשישים  ומסייעת  שתומכת 
המבוגרת  האוכלוסיה  מצד  ההיענות  את 
משפחות  מגיעות  בהם  בחנוכה  בביקורים 
איתם  בצוותא  ומדליקות  העיר  רחבי  מכל 
ובדרך כלל הביקור נמשך  נרות החנוכה  את 
גם  המשיכה  מהמקרים  שבחלק  להיכרות 
"משדך"  הדתי  הפורום  לחנוכה.  מעבר 
ובין  הנוער  תנועות  וחניכי  המשפחות  בין 

האוכלוסייה המבוגרת, 
מרגישים  הנותנים  מהמקרים  "בהרבה 
שקיבלו יותר משנתנו", אומר על המיזם יוסי 

יואלמן, יו"ר הפורום.

הכנסת ספר תורה 
למניין הצעירים

מפיצים אור:
החנוכה של הציבור 

הדתי לאומי

באחד מאירועי הקדושה הגדולים שראתה פתח 
תקווה, הוכנס ספר תורה לבית הכנסת 'מקור 

חיים' ברחוב פרנקפורט

סביבונים לעובדים ונרות לניצולי שואה: הציבור 
ימי חנוכה  הדתי לאומי בפתח תקווה מנצל את 
לנתינה, ערבות הדדית וחינוך לתרומה ולמעורבות 

• קבלו טעימה

הסדרה כוללת 5 מפגשים 
שיתקיימו מידי יום ראשון בשעה 21:00-22:00

בבית כנסת ''ארזי הלבנון'', רחוב אהרן כצנלסון 5 , נווה גן, פ''ת

מפגש ראשון יתקיים בי''ג בטבת (31.12.17) 

בין הנושאים:

להרשמה חפשי ב Google  - ”אתגר ושמו הורות“
לפרטים:  052-8566957 - ריקי / 072-247-70-20 - יסודות

דמי השתתפות - 250 ₪
הנחה לנרשמות עד ח‘ טבת (26.12.17)- 200 ₪

אתגר ושמו הורות בנושא:

מרכז ''יסודות'' מזמין אותך 
לסדרת שיעורים לנשים

 עם הרבנית
זיוה מאיר

מתנה ושמה עין טובה

הורים עם כתר על הראש
מאבקי כוח בין הורים לילדים

כוח מאגי ושמו אמון ואחריות
עונשים כן או לא?



ניסיון של למעלה
מ- 10 שנים

צוות רופאים
ומומחים בכיר

החזר כספי 
גבוה

דיסקרטיות 
מוחלטת

מעטפת שירותים
אישית 360

פתיחת תיק
ללא עלות

אלפי לקוחות
מרוצים

פריסת
סניפים
ארצית!

13 שנות ותק, 87% הצלחה בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

ביטוח לאומי | מס הכנסה | חברות הביטוח | קרנות הפנסיה

לתיאום פגישה 5700*

כתוצאה מהסיוע המשפחות השיגו:
רווחה כלכלית

הטבות מהרשויות

שיפור משמעותי בטיפול הרפואי

פנאי לטפל בבעיה הרפואית

תמיכה ממשרד הרווחה

תרופות, קיצורי תורים, הכוונה רפואית

כולם מבטיחים לכם הבטחות.
אצלנו העובדות מדברות.

שקל לפני שתקבלאל תשלם 
לא שילמתלא קיבלת
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מאת: אבי רבינא

בן  צדוק  תקווה  פתח  העיר  מועצת  חבר 
של  בקואליציה  מזמן  לא  עד  חבר  היה  משה 
עבר  משה  בן  ברוורמן.  איציק  העירייה  ראש 
נגד  הלוחמניים  לאחד  והפך  לאופוזיציה 

העירייה  ראש 
ברוורמן,  איציק 
במקביל  אך 
יעד  לעצמו  שם 
גידול  את  לתקוף 
ה  י י ס ו ל כ ו א ה
ואת  החרדית, 
הפעולה  שיתוף 
העיר  ראש  בין 
למפלגות  ברוורמן 

החרדיות.
משה  בן  צדוק 
חבר  אינו  אמנם 
רמי  של  בסיעתו 

בתמיכה  לגרינברג  לחבור  צפוי  אך  גרינברג, 
ויזכה לקבל את סגנות  ובמידה  לראשות העיר 
בראש  ממאבקו  כחלק  השבוע  העיר.  ראשות 
נגד  למתקפה  לצאת  משה  בן  החליט  העיר 
מסוגל  לא  "אני  בעיר:  החרדיות  המפלגות 
להתנהל  יכולים  העירייה  חברי  איך  להבין 
כרגיל בישיבות המועצה, כשהם רואים סיעות 
חרדיות שבולעות שטחים ותקציבים וכל הזמן 

ראש העיר עסוק בלתת להם עוד. פשוט מקומם 
ודתיות  חרדיות  לעמותות  תמיכות  איך  לראות 
זינקו והכפילו את עצמן פי ארבעה ופי חמישה 
באותו  נותרו  חילוניים  לגופים  תמיכות  בעוד 

סכום".
צדוק בן משה הפך לסיעת יחיד באופוזיציה. 

לראשות  להתמודד  בכוונתו  אין  כי  ומצהיר 
העיר אך יתמוך בכל כוחו במועמדותו של רמי 
לכהן  שואף  כי  מסתיר  לא  משה  בן  גרינברג. 
לאחר  האמת  ברגע  העיר  ראש  סגן  בתפקיד 
משה  בן  של  חבירתו  גרינברג.  של  בחירתו 
לגרינברג עשויה להשפיע על החלטת החרדים 
משה  שבן  כך  בשל  העיר,  לראשות  בתמיכה 

נחשב סדין אדום בשבילם.

מאת: משה אברהמי

תחרות  סיום  טקס  התקיים  חמישי,  ביום 
במרחב  והמיגון  המקלט 
השנה  זו   ,2017 האזרחי 
בשיתוף  השמינית, 
יפה,  לישראל  המועצה 
שיח  תחרות  סיום  וכן 
מקוון בעורף המתקיים זו 

השנה השלישית.
בטקס זכתה העיר פתח 
כוכבי  בחמישה  תקוה 
המקלט  בתחרות  יופי 
האזרחי  במרחב  והמיגון 
וכן   ,2017 יפה  בישראל 
בקרב  הראשון  במקום 
הערים הגדולות, בתחרות 
 ,2017 בעורף  קוון  שיח 
וזאת בזכות אתר החירום 
העירייה,  של  החדש 
המספק מידע עשיר, זמין 

ונגיש .
תקוה  פתח  עיריית  של  החירום  אתר 
העירייה  אתר  על  "משתלט"  חירום  בשעת 
ומספק כל העת עדכונים ומידעים רלוונטיים. 
גם  אליו  להיכנס  שניתן  הרספונסיבי  באתר 

נכונה  התנהגות  על  מידע  קיים  שגרה,  בעת 
רשימת  חיוניים,  טלפונים  חירום,  במצבי 
סרטונים  ותשובות,  שאלות  קבצי  מקלטים, 
בנושא חירום המותאמים 

לקהלים שונים ועוד.
התקיים  האירוע 
עוז  כץ  אברהם  במעמד 
לישראל  המועצה  יו"ר 
דיעי  תמיר  האלוף  היפה, 
העורף,  פיקוד  מפקד 
רגב-  אלי  במיל'  אל"מ 
לחירום  מינהל  מנהל 
ברשויות  וביטחון 
במשרד  המקומיות 
רשויות  ראשי  הפנים, 

ואורחים.
את תעודת  ההצטיינות 
מקוון  שיח  בתחרות 
קיבלו מ"מ רה"ע אוריאל 
בוסו, מיכל מאור מנהלת 
לציבור  מידע  מכלול 
קניפל  עדי  חירום,  בשעת 
מנהלת מחלקת שירותים דיגיטליים ובחירום 
מנהלת תחום הניו מדיה ומירה הולצר מנהלת 
מנהלת  ובחירום  אסטרטגי  לתכנון  האגף 

מכלול אוכלוסייה.

 צדוק בן משה ורמי גרינברג 
 צילום: פייסבוק

בלי גבולות: הדרך לראשות העיר עוברת בהסתה נגד הציבור הדתי  בן 
בריתו של רמי גרינברג, חבר המועצה צדוק בן משה: "מקומם לראות איך 
זינקו, בעוד תמיכות לגופים חילוניים  ודתיות  תמיכות לעמותות חרדיות 

נותרו באותו סכום"

"בולעים תקציבים": חבר 
המועצה בן משה נגד הדתיים

 צילום: עיריית פ"ת 

עיר בכוננות חירום: השתלטות 
על אתר העירייה

עיריית פתח תקווה זכתה בתחרות המקלט והמיגון, ובתחרות 
שיח מקוון  תכנית מגירה לעת צרה: אתר חירום מפותח 

ישתלט על אתר העירייה

מאות אלפי עובדים בישראל 
זכאים למענק עבודה

עובדשל עד אלפי שקלים בשנה
לי!

מעגל הזכאים לקבלת מענק עבודה
הורחב ומהיום הרבה יותר זכאים למענק.
אם אתם עובדים ומשתכרים עד 6,730 & 

בחודש ייתכן שגם לכם מגיע מענק.
תבדקו אולי זה עובד גם לכם.

איך תדעו אם גם אתם זכאים?
היכנסו לאתר רשות המיסים ובדקו אם אתם 

זכאים. אם הגשתם בקשה למענק בשנתיים 
האחרונות, באפשרותכם להגיש בקשה 

מקוונת באתר הרשות.

זכאים למענק - מי שגילם עולה על 23
ויש להם ילדים, או שגילם מעל 55 ועומדים 

בתנאי הזכאות שנקבעו בחוק.

מהרו, הגשת הבקשות
26.12.17 עד ה-

ta xes.gov.il  * 4954
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ארי קלמן

ממש  של  פוליטית  במתיחות  החל  שני  יום  בוקר 
ועם ריח חריף של בחירות באוויר, אך בסופו של דבר, 
לקואליציה,  חשוב  אך  דחוק  בניצחון  היום  הסתיים 
את  הכנסת  מליאת  אישרה  לילי  מרתון  לאחר  כאשר 

חוק המרכולים.
הייתה  המוקדמות,  הערב  בשעות  יותר,  מוקדם 
האופוזיציה ברוב על פני הקואליציה ביחס של 59 - 
58. אלא שבעבודה קשה של יועצת ראש הממשלה, 
של  מטהו  ראש  של  פעולה  ובשיתוף  פאלוך,  רבקה 
הצליחו  רבינוביץ',  חיים  אייכלר,  ישראל  חה״כ 
הדרוש  הרוב  את  ולגייס  פיה  על  הקערה  את  להפוך 

להעברת החוק. 
על  מהליכוד  גליק  יהודה  ח"כ  הודיע  בבוקר 
אורן  הכנסת  חברי  הודיעו  כן  כמו  לחוק,  התנגדותו 
וסופה לנדבר כי הם  חזן, רחל עזריה, טלי פלוסקוב 
שכללה  היממה  בסיום  בהצבעה.  להימנע  מתכוונים 
הקואליציה,  מנהלי  של  מצדם  שכנוע  ניסיונות 
שני  היו  לוין,  יריב  והשר  ביטן  דוד  היו״ר  בראשות 

נמנעים בלבד: חה״כ סופה לנדבר ושרן השכל. 
ח"כ  המשותפת  הרשימה  ליו״ר  פנה  רבינוביץ' 
הוא  מתנגדים  שהם  הסיבה  כי  שטען  עודה  איימן 
רבינוביץ'  המואזין,  בחוק  תמכו  שהחרדים  משום 
הזכיר לעודה שח״כ אייכלר נמנע בהצבעה ואף סיכן 
את מקומו לפני כתשעה חודשים, לאחר מו״מ ארוך 
הסכים עודה לשחרר ח״כ אחד בלבד מההצבעה וכך 

היה. 
אבקסיס  לוי  אורלי  חה״כ  גם  הודיעה  מכן  לאחר 
תתנגד  לא  היא  כי  ביתנו  ישראל  מרשימת  שפרשה 
לחוק, והיא נימקה זאת מסיבות דתיות, אך נראה כי 
לא פחות מכך השפיע השיקול להכשיל את המהלך 
בה  ביתנו,  ישראל  מפלגת  הפוליטיים,  יריביה  של 

הייתה חברה עד לא מזמן. 
בעקבות  נוצרה  הלילה  את  שליוותה  סערה  עוד 
קיזוז שהעניק חה״כ אילן גילאון )מרץ( לשר הדתות 
ממנו  ונבצר  החולים  בבית  שאושפז  אזולאי,  דוד 
תקף  חסון  יואל  חה״כ  האופוזיציה  מרכז  להשתתף. 
את  הפר  גילאון  "ח"כ  כי  ואמר  גילאון  את  בחרפות 
הסכמות האופוזיציה ובכך אפשר לקואליציה להעביר 

במליאה את חוק המרכולים". 
ויצאו  חסון  על  זעמו  החרדים  הכנסת  חברי  מנגד 
להגנת גילאון, חה״כ אייכלר אמר: "תמיד היה נוהל 
לא  מעולם  הומאניות.  מסיבות  שמתקזזים  בכנסת 
מסיבות  שהתקזז  על  להתנצל  צריך  שהיה  ח"כ  היה 
לקבל  צריך  גילאון  ח"כ  וחרפה.  בושה  הומניטריות. 
חסד,  שעושה  בסדום  אחד  צדיק  היותו  על  צל"ש 

למרות שדעתו מנוגדת לדעתנו״.
גם חה״כ מיכאל מלכיאלי תקף את המחנ״צ בעניין: 
״אתם אנשים נבזים. בזמן שחה״כ אילן גילאון  עשה 
פוליטיקה  שאצלכם  לכולם  הראיתם  אצילי,  מעשה 

היא לפני המוסריות. תתבישו!" 
ראוי לציין כי ראש הממשלה הגיע היישר בטיסה 
מדינית בבריסל וצרפת למליאת הכנסת, שם פגש את 
חברי הכנסת שהתנגדו לחוק והשתתף במסע השכנוע 

להצביע בעדו. 
בוקר,  לפנות   05:00 לשעה  סמוך  יום  של  בסופו 
אישרה הקואליציה את החוק ברוב של 59 קולות מול 

54 מנגדים ונמנעת אחת.

לאחר ליל שימורים:

מליאת הכנסת אישרה 
את חוק המרכולים

לאחר לילה ארוך ומורט עצבים, אישרה מליאת הכנסת 
את חוק המרכולים ברוב של 59 בעד ו-54 נגד • ח"כ 

אורלי לוי - אבקסיס הצילה את הקואליציה 

נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש

תושבי העיר פתח תקוה מבכים את פטירתו והסתלקותו
של הגאון האדיר, הצדיק והקדוש

ראש מועצת גדולי התורה
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

הרב מנחם שוורץ הרב אליהו ברוכי
חבר מועצת העיר

ראש העיר

לשכת
ראש העיר

מנהל אגף חינוך חרדיחבר מועצת העיר

איציק ברוורמן

הרב ישראל פרידמן

אהרון יהודה לייב
שטיינמן

זכר צדיק וקדוש לברכה

מרן הרב
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רבן של
ישראל

קווים לדמותו הגדולה של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, 
הקשר   • הדור  בהנהגת  האחרונים  ימיו  ועד  באירופה  בחרותו  מימי 
הנדיר עם מרן ה'חזון איש' זצ"ל, העדויות המופלאות מימי כפר סבא, 
הפשטות והצניעות בחייו האישיים, מסירותו העצומה לנושאי חינוך 
בכלל ולתלמידיו בפרט, מסעות החיזוק ברחבי העולם היהודי והנהגתו 

הפוליטית בעניינים שונים • וגם: סיפורים נדירים שטרם פורסמו 

אבי רבינא

התעטפה  שדרותיה  לכל  הנאמנה  יהדות 
עם  ויתמות  בכי  מועקה,  כבד,  באבל 
הגולה,  בני  כל  של  רבן  של  הסתלקותו 
כנסת  משיירי  וקברניטו,  ישראל  מנהיג 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  הרועים  אביר  הגדלה, 
אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל. בן 104 היה בפטירתו, 
בית  כל  ולמגינת לב  עת עלה בסערה השמימה, לדאבון 
ושומעי לקחו הרבים עליהם  ובמרכזם תלמידיו  ישראל, 
כלל  של  נתיבתם  ומאיר  תלפיות  תל  בהיותו  נערץ,  היה 

ישראל. 
ובני  במצבו  הידרדרות  נרשמה  האחרונה  ביממה 
משפחתו נקראו בבהילות לבית החולים 'מעייני הישועה' 
העולם  ברחבי  נערכו  האחרונים  בימים  אושפז.  שם 
אך  המדרש,  ובבתי  בבתי-הכנסת  רבות  תפילות  היהודי 

ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון האלוקים. 
פטירתו של מרן הגראי"ל זצ"ל מגיעה כמה ימים לאחר 
פטירת בתו הרבנית ברלין ע"ה, לאחר דום לב. עם זאת, 
על  התבשר  לא  הגראי"ל  הרגיש,  הרפואי  מצבו  בשל 

פטירת בתו.
ראש  בתפקיד  זצ"ל  מרן  שימש  שנים  עשרות  במשך 
ישיבת פוניבז' לצעירים לצדו של מרן הגרמ"י לפקוביץ 
זצ"ל, היה מנהיגו הרוחני של רוב הציבור החרדי ליטאי 
דגל התורה. מרן  גדולי התורה של  ומנהיגה של מועצת 

הגראי"ל עמד גם בראש כולל פוניבז' ובראשות הישיבות 
נוספים  סניפים  כולל  תורה",  ו"אורחות  יעקב"  "גאון 

שהוקמו בערים שונות. 
כיוון בעשור האחרון את התנהלות מפלגת  מרן רה"י 
'עטרת  הכוללים  רשת  העצמאי',  'החינוך  התורה',  'דגל 
שלמה' ו'יששכר באוהליך', 'ועד הישיבות', קופת הצדקה 
'קופת העיר', ארגון התשובה 'לב לאחים', המרכז הארצי 
יתד  והעיתון  ישראל  שארית  בד"ץ  המשפחה,  לטהרת 
נאמן. מלבד זאת כיהן כנשיא וכמכוון של מאות ישיבות 

גדולות וקטנות ברחבי הארץ והעולם.
שלישי  יום  של  המוקדמות  הבוקר  שעות  במהלך 
אראלים ומצוקים אחזו בארון הקודש, אך ניצחו אראלים 
הגדול,  רבינו  ונשמת  הקודש  ארון  ונשבה  המצוקים  את 
פאר  ישראל,  גאון  התורה,  שר  הגולה,  בני  כל  של  רבן 
עלתה  זצוק"ל,  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  ותפארתו,  הדור 
ניצבים  החולים  בבית  מיטתו  כשליד  השמימה,  בסערה 
בני משפחתו וכמה מתלמידיו הקרובים וקוראים ”שמע 

ישראל“, ”ד´ הוא הא-לוקים“ בבכיות עצומות.
תפוצות  בכל  המרה  הידיעה  פשטה  קלה  שעה  בתוך 
בכלל  ישראל  בית  המוני  את  בהלם  והכתה  ישראל 
בתקופה  זצ"ל  מרן  של  חולשתו  בפרט.  ותלמידיו 
האחרונה הייתה ידועה. בעולם כולו ובהיכלי התורה לא 
חדלו מלשאת תפילה ותחנונים לפני יושב מרומים, לחוס 

ולרחם על שארית פליטתנו ולשלוח רפואה ומזור לצדיק 
ונשמתו  גזירה  נגזרה  אשר  עד  והדרו,  הדור  פאר  הדור, 

עלתה בסערה השמימה.
לדמותו  קווים  לשרטט  בניסיון  עיתונות'  ב'קו  יצאנו 
זצ"ל  הישיבה  ראש  המרכזיות.  חייו  ולתחנות  הגדולה 
היה נחשב למנהיג הציבור החרדי ליטאי במהלך עשרים 
עם  בקונצנזוס  התבססה  מנהיגותו  האחרונות,  השנים 
פטירתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. בין השאר, כיוון 
את התנהלות מפלגת דגל התורה, החינוך העצמאי, ועד 
וכוללים  ישיבות  מאות  של  בנשיאותם  ועמד  הישיבות, 

ברחבי הארץ והעולם.
בביתו  קהל  הישיבה  ראש  מרן  קיבל  אלה,  כל  מלבד 
מדי יום, לעצה ולברכה. לעומת מרן הרב אלישיב זצ"ל, 
שעסק בעיקר בפסיקת הלכה ובהנהגת הציבור, עסק מרן 
ראשי  הכוונת  חינוכי,  בייעוץ  גם  זצ"ל  שטיינמן  הרב 

ישיבות, שלום בית ושידוכים.
בשנת תשנ"ח ייסד את ישיבת אורחות תורה. הוא מסר 
בישיבה זו שיעור כללי מדי שבוע ושיחות מוסר לעתים, 
בביתו.  הקיבוץ  לבני  שבועיים  שיעורים  מוסר  היה  וכן 
בישיבות  סדירים  שיעורים  למסור  הפסיק  זו  בתקופה 
ראש  של  רשמי  בתואר  נשא  הוא  יעקב.  וגאון  פוניבז' 
ישיבה גם בישיבות "רינה של תורה" בכרמיאל, וישיבת 
"נר זרח" שבמושב עוצם, סניפי ישיבת אורחות תורה, וכן 

ה
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בישיבת תורה בתפארתה באלעד שנפתחה על ידו. בישיבות אלו הוא 
אף מסר שיעורים ושיחות מפעם לפעם.

בית של תורה
ביתו של מרן רה"י הרב שטיינמן זצ"ל ברחוב חזון איש 5 בבני 
ברק היה מפורסם בצניעותו. הרב שטיינמן לא הסכים לחדש אותו או 
לשפץ אותו. הוא חי חיים סגפניים באופן יוצא דופן שהפכו לאגדה 
בקרב הציבור, גם זה הכללי. הצלם אלי קובין ששהה שעות רבות 
זצ"ל לאיגוד בתי  בבית הרב סיפר במהלך סיור מצולם בבית הרב 
הכנסת העולמי, כי מי שביקש לראות כיצד נראו מטבחים לפני 60 
שנים היה מוזמן לבית ברחוב חזון איש, שם ניתן עדיין למצוא תנור 
ידוע גם, כי הרבנית  יותר. בקרב הציבור  ומקרר מתקופות קדומות 
יותר,  לחדש  שלה  המקרר  את  להחליף  סירבה  ע"ה  שטיינמן  תמר 
בטענה כי אל מול האומללים הרבים המגיעים לקבל נוחם אצל הרב 

אין ראוי להציג כלים חדשים ומנקרי עיניים. 
הבית היה פתוח לרווחה בכל שעות היום ולא היו מותקנים בו כל 
אמצעי הגנה. לפני מספר שנים אירעה פריצה בביתו של הרב, וכספי 
הבית  מן  יציאה  כל  לפני  מרן  ביקש  יום  אותו  מאז  נשדדו.  צדקה 
הצדקה  לדמי  האחריות  בשל  במקום,  להישאר  ממקורביו  מאחד 

שהופקדו בידו תדיר על ידי נגידי עם.
שנים  ועשרות  בדמי מפתח,  נרכש  זצ"ל  הישיבה  ראש  ביתו של 
לא בוצע בו שיפוץ. המיטה בחדרו היא מיטת סוכנות, את הכיסאות 
תפוזים.  לאחסון  במקור  ששימשו  עץ  מקופסאות  בעצמו  ניסר 
"הלוואי שיהיה לי שם כמו שיש לי פה", הסביר למקורביו שדחקו 
האחרונות,  בשנים  רק  בביתו.  שיפורים  מקצה  לבצע  פעם  לא  בו 
בשל שבר שממנו סבל, 'נאלץ' לישון במיטה שהובאה לביתו על ידי 
ארגון עזרה למרפא, כדי שיוכל לישון בנוחות רבה יותר. עד לשנים 
האחרונות ממש הקפיד לא לשבת על כיסא בעל משענת, כדי שלא 

יירדם בזמן שהוא שוקד על לימודו.
הבית הינו בן שלשה חדרים. אחד מן החדרים שימש כחדר תפילה, 
ושם גם נערכו מבחנים לילדי תלמודי תורה שהיו פוקדים את הבית 
כמעט מידי יום, כדי לזכות בברכותיו של מרן ולהיבחן אצלו. בחדר 
זה ישנה מרפסת קטנה הפונה לרחוב חזון איש ובה נהג הרב להדליק 

את נרות החנוכה.
בנוסף קיים חדר השינה של הרב עצמו. חדר זה שימש מלבד חדר 
שינה גם כחדר שיעורים בו מסר מרן מידי יום שיעור יומי לקבוצה 
נוספים.  שיעורים  מרן  מסר  זה  שיעור  מלבד  חכמים.  תלמידי  של 
כאשר הקבוצה גדולה נערך השיעור בחדר התפילה וכאשר הקבוצה 

הייתה מצומצמת יותר נערך השיעור בחדר השינה. 
וגם את שיעוריו ואת  הרב ישן על מיטה ישנה – מיטת סוכנות, 
לימודו הוא ערך על גבי מיטה זו. כדי להישען על הקיר הציב מרן 
נתמך  והיה  הקיר,  על  במהופך  משעין  היה  הוא  אותו  ישן  שרפרף 
בו בגבו. מחדר זה יוצאת מרפסת, שלה גם כניסה לחדרו של קרוב 
המשפחה שישן במקום מידי לילה. בחדר זה נבנתה הסוכה לצרכו 

של מרן.
ראש  שכן  הטבעי,  ייעודו  את  מילא  לא  הוזכר,  שכבר  המטבח 
הישיבה היה ניזון מידי יום מתפוח אדמה גזר ומים. זו הייתה ארוחת 
הצהריים הקבועה שלו שאינה משתנית לעולם. במטבח ישב גם אחד 
מעוזרי מרן, שם היה מקליד שם את חידושי התורה הנאמרים בבית 

מרן במשך היום.

ימי מלחמה
זצ"ל בשוויץ נחשפו בשנים האחרונות  על תקופת חייו של מרן 
חייו בשווייץ, ראשית חשוב  רבים, אנסה לפרט את תחנות  פרטים 
לציין כי מרן הגראי"ל שהה בשווייץ ככל הנראה ברוב התקופה יחד 

עם הרב משה סולובייצ'יק, אלא שהיו זמנים שנפרדו דרכיהם.
חיים"  "עץ  בישיבת  הייתה  בשווייץ  מרן  של  הראשונה  התחנה 
במונטריי, לשם הוזמן על ידי הנהלת הישיבה לבקשת מרן הגרב"ב 

לייבוביץ' זצ"ל בשנת תרצ"ז.
ור'  הוא  כאשר  תרצ"ט,  בשנת  הגיעה  מרן  של  השנייה  התחנה 
משה עזבו את הישיבה, ועברו לעיירה "בה" הסמוכה, שם מסופר 
שהתפללו את תפילות ר"ה ת"ש יחד עם ר' אייזיק שר, כאשר לכאורה 
זה היה סמוך ממש לעזיבתם את מונטריי, כל זה לאחר שעזבו כאמור 

את ישיבת עץ חיים.
עבדו  שם  "שאונברג"  העבודה  מחנה  הייתה  שלישית  תחנה 
בסלילת כביש, מחנה עבודה זה היה מחנה מיוחד ליהודים דתיים, 
והוא הוקם בחודש נובמבר 1940 - חשוון תש"א, ייתכן שהגראי"ל 
זה  אבל  אחר,  או  כזה  מעבר  מחנה  בעוד  לכן  קודם  שהו  והגר"מ 

כנראה היה המחנה המרכזי בו שהו.
במהלך שהותו במחנה חלה מרן בדלקת ריאות ובשל כך נשלח 
אחד  מרן,  שסיפר  מה  לפי  שחפת,  לחולי  חולים  בבית  לאשפוז 
בדיקה  הייתה  בה  למבחנה  שיירק  שחפת  מחולה  ביקש  ממלוויו 
שלו, כך היה, אולם הרופא שבדק אותו ראה שאין לו שום תסמין 
של המחלה, ופקפק בתוצאות הבדיקה, למרות זאת בסופו של דבר 
במחנה חששו לקבלו חזרה, ולו בשל החשש הקל שהוא חולה, ועל 

כן שוחרר. 
משם חזר מרן לעיירה "בה", ולאחר מכן הגיע ללוצרן, אל קבוצה 
יצחק הרץ, שלקח  יהודי בשם  ישיבה מקומיים שריכז  של תלמידי 
את מרן כמגיד שיעור עבורם, ולאחר מספר חודשים התאקלם איתם 
יחד שוב בישיבה במונטריי, כקבוצה נפרדת שכונתה "לוצרן גרופ", 

אותה לימד עד נישואיו בטבת תש"ד. לאחר נישואיו עבר ללוגאנו - 
שם שהה והשתדל לעלייתו ארצה, עד שהצליח לעלות בסיון-תמוז 

תש"ה.

"בבואה של החזון איש"
בין מרן ה"חזון  קיימא,  נקשר קשר של  מיד עם עלותו לארה"ק 
ועל  הפלאי,  טבעו  על  עמד  איש'  ה'חזון  זצ"ל.  למרן  זצ"ל  איש" 

גדלותו העמוקה בתורה, העריכו והוקירו עד מאד. 
מרן החזו"א זצ"ל, הורה לו לעזוב את לימודו בישיבת "תורת ארץ 
ישראל" – בפתח תקווה, למען הרבצת תורה ויראה. ובד בבד ביקש 
מהנהלת ישיבת "חפץ חיים" בכפר-סבא, לקבל את מרן זצ"ל עליהם 
לראש ישיבה. לצד הגאונים: רבי דוד רוטנברג ורבי שמואל אליהו 
אורלנסקי, מרן שימש כראש ישיבה וכמגיד שיעורים בהצלחה רבה, 
כאשר מרן החזו"א מעודד ומדרבן רבים לשלוח את בניהם לישיבה 

זו, "כי שם ישנו אדם גדול העומד בראש". 
אחד מיני רבות, מוצאים אנו עדות מפורשת של הגאון רבי אליעזר 
אלפא זצ"ל במכתב שכתב לבנו הגאון רבי שמריהו אלפא, אז תלמיד 
וכיום מחשובי תלמידי החכמים בבני ברק, (פורסם בספר  בישיבה 
'אעלה בתמר') בו הוא מעיד את ששמע מפי מרן ה"חזון איש" זצ"ל 
בזה"ל: "דודנו מרן החזון איש זצ"ל אמר לי בפירוש בפעם האחרונה 
שהייתי אצלו, שהרבה הרבה יכול אתה להתעלות ולהצליח משיעורי 

ראש הישיבה (הרב שטיינמן)". 
וסיפר הגאון רבי נתן זוכובסקי – ראש ישיבת "גאון יעקב" בבני-

ברק, שכאשר התייתם בילדותו מאביו, אלו שעסקו בחינוכו היו אלו 
לו שיסע ללמוד  ואמרו  לסבו  באו  והם  ביתו של מרן החזו"א,  בני 
בישיבה ב"כפר סבא", כי שם מכהן מרן הגאון רבי אהרן ליב זצ"ל 

כראש ישיבה, ומרן החזון איש מפליג לאין שיעור בגדלותו... 
ה"חזון  מרן  של  הגדולה  קרבתו  על  מספר  הדור"  "פאר  בספר 
איש" לישיבה בכפר סבא: "ישיבת 'חפץ חיים' בכפר סבא מיסודה 
נהנתה מחסותו המלאה. הוא הפקיד עליה כראש  של תנועת צא"י 
כולל  ראש  (כיום  לייב שטיינמן ממקורביו,  אהרן  הג"ר  את  ישיבה 
בכל  הקורה  בעובי  נכנס  היה  ובכלל  ברק),  בבני  דפוניבז'  אברכים 
בפרטות  מתעניין  סידורה  ועל  תקנתה  על  ושוקד  הישיבה  ענייני 
בהתקדמותו הרוחנית של כל תלמיד מייעץ לר"מים ולמחנכים והכל 

במידת שיא של התמסרות משל זהו עניני האישי ממש". 

ענייני הישיבה אף הם שגרמו לו להיות בקשר אמיץ, שלא זזה ידו 
מתחת ידו, של מרן ה"חזון איש" זצ"ל. השמיע בפניו רבות מדברי 
תורתו שהרצה לפני התלמידים. ומרן זצ"ל היה מאיר ומעורר היכן 
שהיה צריך תיקון, בכך זכה מרן, אף לצקת מים – מאוצר תורתו של 

מרן החזו"א זצ"ל. 
הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל, בספרו "משמר הלוי" על 
הרב  בכפר-סבא  הישיבה  מנהל  מפי  שמע  אשר  את  מעיד  בכורות, 
אברהם ריין ז"ל, בלשונו הזהב: "ועוד הביא לכפר סבא להיות ר"מ 
להישיבה את הגאון מופת הדור רבינו ה"אילת השחר" זצ"ל, ומאן 
דנפח מדיליה נפח רוח של אהבת תורה ושקידת התורה, ללא מיצרים, 
לעלות ולגדול ולצמוח ולפרוח בתורה ויראה, ואך ורק לדבר בם... 
ותכתב זאת לדור אחרון מה שסיפר לי אביכם ר' אברהם: סיכמתי עם 
הגראי"ל זצ"ל על גובה המשכורת החודשית שיקבל מאתנו בהיותו 
הכספי  למצב  בהתאם  כשלעצמה,  זעומה  משכורת  בישיבה,  ר"מ 
הדחוק ביותר של הישיבה אז. ובכל ראש חדש יום תשלום המשכורת 
לא הי' באפשרותי אף פעם לשלם את המשכורת במלואה, רק חלק 
ממנה, לפעמים רק 20 אחוז ולפעמים יותר, ודיברנו שבחדשים ניסן 
את  לו  כלל, אשלם  בדרך  יותר  גדולות  הישיבה  ותשרי כשהכנסות 
היתרה שהצטברה במשך כל החורף או הקיץ. והנה כשבאתי לשלם 
לו את היתרה אמר לי הגראי"ל "ב"ה הצלחנו לעבור את כל הזמן 
החורף או הקיץ עם מה שקבלתי בלי שנשארו לנו חובות כך שאינני 
זקוק להיתרה..." אמרתי לו: "אבל זה מגיע לכם?! והשיב לי: 'אין 
הגראי"ל  יד  והייתה  בכך...".  צורך  כשאין  הישיבה  מכספי  לקחת 

זצ"ל על העליונה!..." עכ"ל של הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל. 
סיפור מבהיל זה מעיד על כוונותיו הטהורות של מרן זצ"ל, כבר 

כי עם פרוטות  אז כאברך צעיר להרביץ תורה, מבלי לקבל על כך 
זעומות, במטרה אחת: לשם שמים! את אותם תכונות הנפש הללו 
של טוהר וזוך לב, בלא כל פניות, בלא כל רווח. בכך, בתחושות אלו 

– חש מרן ה"חזון איש" זצ"ל – כבר במפגשם הראשון. 
סיפרה הרבנית תמר שטיינמן ע"ה שפעם אחת כשחזר בעלה מרן 
זצ"ל מבני ברק לאחר שהיה אצל מרן החזו"א זצ"ל אמר לה בכאב 
גדול: "יותר אני לא רוצה לנסוע לחזון איש, מכיוון שכיבדני באופן 
מופלג ונגרם לי כבוד גדול מזה, והנני מפחד שאם יש לי עוה"ז אז 
אפסיד עכשיו את כל העוה"ב". (לימים, אחר שנים רבות כאשר נסע 
מרן זצ"ל ביחד עם כ"ק האדמו"ר מגור זצ"ל לארה"ב למסע חיזוק, 
כששב לבית התפרץ בבכי מר לפני הרבנית, על הכבוד הרב שקיבל 
שם, עד שכמעט חלשה דעתו. אה! אז אמרה הרבנית ע"ה לנכדים: 
"אני נזכרת שכזה סוג בכי בכה סבא כאשר שב מביקור בבית ה"חזון 

איש" שכיבדו מאד, ולא יכולתי להרגיע אותו...").
והעיד הגאב"ד הגאון רבי נסים קרליץ, כי הינו זוכר היטב שכאשר 
היה פעם אצל מרן החזו"א בעת שביקר שם מרן זצ"ל. וסיפר כי זה 
היה לפלא לכל בני הבית מיהו האברך הצעיר הזה מכפר סבא שמרן 
החזון איש מכבדו כל-כך! עוד אמר בהזדמנות אחרת: "אני שמעתי 

דברי הערכה רבים מהחזו"א על הגראי"ל". 
ובפעם אחרת נשאל הגר"נ קרליץ – מדוע נכנע בכזו הכנעה נדירה 
למרן, וכל מה שמורה הרי הוא מציית ומורה כן ללא עוררין? השיב: 
"אני בעיני ראיתי כיצד מרן ה'חזון איש' קם לכבודו של רבי אהרן 

ליב כשהיה בגיל פחות מבן ארבעים". 
מי  את  הבית  לפתח  ללוות  איש"  ה"חזון  מרן  נוהג  היה  מנהג 
שהיה ברצונו לכבד ולהראות אותות חיבה כלפיו. אצל מרן ה'חזון 
איש' שכל מעשה היה שקול ומדוד אצלו היה נוהג ללוות עד לפתח 
הבית, רק אנשים מכובדים ביותר, בסדר גודל של גדולי הדור. אולם, 
בשונה היה הנוהג אצל מרן זצ"ל שעל אף היותו צעיר בשנים היה 
מרן החזו"א נוהג כלפיו בכבוד השמור לגדולי הדור. בשלב מסוים 
נמנע מרן זצ"ל מביקורים אצל החזו"א, מקורביו הבינו שהוא מפני 
הסלידה הנוראה מכבוד, שנחל ממרן החזו"א זצ"ל. (דברים דומים 
בעיני  "אני  קנייבסקי:  חיים  רבי  הגאון  מרן  מפי  לאחרונה  נשמעו 

ראיתי כיצד החזו"א ליווה את הרב שטיינמן עד לדלת").
את ספרו "חזון איש" על מסכת מקוואות - נתן לו מרן זצ"ל במתנה 
מבלי שהיה מוכן לקבל תמורתו כסף מחירו, וטען כי "כבר מישהו 
תרם לי למען שאוכל לחלק לעמלי תורה'', ולכך נתן לו החזו"א את 

הספר בחינם. 
ידיו  את  איש"  ה"חזון  מרן  מטיל  היה  שונים  ציבור  בנושאי  גם 
ורבו העובדות  זצ"ל, כשהוא סומך עליו בעיניים עצומות.  על מרן 
בזה, כמו לדוגמא בהקמת כולל "חזון איש", ועוד. שיחות ארוכות 
בענייני  להבחל"ח,  השניים  בין  היו  עיניים  בארבע  רבות  ופגישות 
וההנהגה.  ההשקפה  דרכי  לו  מנחיל  זצ"ל  כשמרן  והפרט,  הכלל 
"סלבודקה",  ישיבת  ראש  לנדאו  דוב  רבי  הגאון  התבטא  לימים 
ומחשובי תלמידי ה"חזון איש": "רבי אהרן ליב הוא כ'בבואה' של 
החזון איש", "הוא הולך בדרכו ולמד היטב את סגנונו ודעותיו של 

החזו"א". 
בספר 'מעשה איש' מובא בשם מרן זצ"ל שסיפר פעם כמסיח לפי 
תומו: שפעם אמר לו ה"חזון איש" שהוא זקוק לו (-למרן זצ"ל), יען 
כי ישנו אדם שנלחם על עניין מסוים, שלפי ההלכה אין לו שום זכות 
טענה בזה, וכאב לו למרן ה"חזון איש" זצ"ל על כך. החזו"א עצמו 
יכול  לא  ויותר  הדבר,  הועיל  ולא  זה,  על  להילחם  הזהירו שיפסיק 
לומר לו כי חושש משום "נגיעות", (ששמא כעסו נובע מכך שפלוני 
שמבקש  מכך  נוגעות  כוונותיו  שמא  בעצמו  וחשש  לו,  שומע  לא 
להשקיט את סערו), ולכן ביקש ממני (- מרן זצ"ל) שאלך להשפיע 

על פלוני לחדול ממלחמתו בנושא זה שאינו קשור אליו כלל... 
כאשר הרב מפוניבז' – הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל עלה 
לארץ, והיה מתמיד להיוועץ בכל ענייני הישיבה עם דעתו של מרן 
ה"חזון איש" זצ"ל, היה זה מרן החזו"א זצ"ל שהורה לו להעמיד את 
מרן כראש הישיבה לצעירים פוניבז' – שעמדה להיווסד, במסגרתו 
יומיים. ובמקביל כראש הכולל המרכזי פוניבז' בו  ימסור שיעורים 
ישמש כסמכות רוחנית עליונה, לשיעורים כללים ושיחות מוסר מידי 

שבועיים. 

ימי כפר סבא
אף לאחר מינויו בפוניבז', תקופה מסוימת נשאר לגור בכפר סבא, 
והיה נוסע דבר יום ביומו לבני-ברק לישיבת פוניבז', שם היה נותר 
מהתלמידים  מבקש  מפוניבז'  הרב  כאשר  לביתו.  וחוזר  הערב  עד 
שידאגו לו לאוכל לארוחת הצהריים, כי בלעדי זה הוא לא יאכל... 
(אנקדוטה מעניינת בדרך אגב מספר תלמיד מהתקופה ההיא, הרב 
שמואל קויט: "בלומדי בישיבה קטנה של פוניבז' שפעלה בהיווסדה 
ארוחת  יום  יום  מביא  הייתי  הישיבה,  שבכיכר  אנג'לס  לוס  בבנין 
בכפר  עדיין  שגר  הישיבה,  ראש  זצ"ל  למרן  אבות  מבתי  צהריים 
סבא. פעם שאלני על תוספת מסוימת מה היא?! והשבתי לו: "דומני 
והוספתי: "זה טעים מאד",  שזה קישואים מבושלים שנתמעכו..." 
השיבני מיניה וביה "הראית מימיך דבר מאכל שברא הקב"ה שאינו 

טעים?!...").
בתקופה בה שימש כראש ישיבה בכפר-סבא (סביבות שנות הכ') 
- קיבל הצעה מראשי 'העדה החרדית' (הרב גרשון שטמר והרב יוסף 
שיינברגר בשליחות הגאב"ד והראב"ד דאז) לשמש כדיין וכחבר מן 
המניין בבית הדין הגדול בירושלים, הצעה שבסופו של דבר לא יצא 
 - לתלמידים  תורה  להרביץ  העדיף  שמרן  מאחר  מצדו,  הפועל  אל 
ולא לשמש כיושב על מדין, למרות שהוסמך לכך על ידי רבו הדיין 
דבריסק. (ידיעה זו אומתה לבני ביתו ומשפחתו של מרן זצ"ל, ע"י 
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 חנוכיית בלונים ענקית
ת  ר י ו ו א
ה  כ ו נ ח
 , ת י נ ו ג ס ס
ת  ש ג ר ו מ
גם  היטב 
החולים  בבית 
 ' ר ד י י נ ש '
תקווה.  בפתח 
ת  י י כ ו נ ח
ענקית  בלונים 
את  מקדמת 
הבאים,  פני 
ה  ס י נ כ מ ו
ת  ו י נ ו ע ב צ
אליו  למקום 

החנוכייה  חיוביות.  לא  בנסיבות  מגיעים 
היא  בלונים,  מ-15,000  פחות  מלא  מורכבת 
 35 פני  על  ונפרשת  מ"ר,   40 לגובה  מתנשאת 
'תקווה  עמותת  חברו  הרכבתה  למלאכת  מ"ר. 

ומרפא', 'ספורט אטרקשן' ו'אסף הבלונים'.

 הסלון נפתח לערב טכנולוגי
ם  י ב ש ו ת
'כפר  משכונות 
'הדר  אברהם' 
ו'אם  גנים'ו 
 , ' ת ו ב ש ו מ ה
בסלון  התארחו 
ימימה  של  ביתה 
בכירה  עמיאל, 
הון  שוקי  באגף 
לאומי,  בבנק 
שכולו  לערב 
הנחה  חדשנות. 
עידו  הערב:  את 
)כתב  סלומון 
של  הטכנולוגיה 

ערוץ 2(.

 יריד ספרים שנתי ב'מקור חיים'
יריד מכירת ספרי קודש, הנערך אחת לשנה, 
יתקיים אי"ה השנה בספריית בית כנסת "מקור 
חיים" פרנקפורטר 11 פ"ת, בימים ראשון כ"ט 
 19:40 עד   7:40 השעות  בין  תשע"ח  בכסלו 

ושני ל' בכסלו בין השעות 7:40 ל 11:40.
ביריד מגוון ספרים כמו ספרי יסוד, פרשנות 
דרוש,  שו"ת,  הלכה,  ואחרונים,  ראשונים 
ספרים  אומנות,  מחקר,  ישראל,  ארץ  חסידות, 
חדשים.  אינם  הספרים  רוב  ונדירים.  עתיקים 
המחירים אטרקטיביים ביותר וכל הקודם זוכה. 

ובגרמנית.  באנגלית  ספרים  גם  נוספו  השנה 
ספריית  ופיתוח  להחזקת  מוקדשות  ההכנסות 
בית הכנסת, העומדת לרשות הציבור במשך כל 

שעות היום.

 בצילו חמדתי
ייהנו  גנים,  הדר  מסניף  'עזרא'  תנועת  ילדי 
לאחר  נעימה,  בילוטי  מסביבת  מהשבוע  החל 
"החינוך  החצר.  הצללת  מלאכת  שהסתיימה 
סדר  בראש  הן  הדתיות  הנוער  ותנועות 
הצהרנו  הקדנציה  ומתחילת  שלנו,  העדיפויות 

על כך", כתב מ"מ רה"ע איציק דיעי.

 תיכוניסטים ומחלצי רכבים
במסגרת שיתוף פעולה בין ארגון המתנדבים 
'ידידים' לבין תיכון 'המעיין', התקיימה הדרכה 
בסיוע  עסקה  אשר  התיכון,  לתלמידי  מקיפה 
מהיר ומקצועי לכלי רכב שנתקעו. מי שהפתיע 
הרב  התיכון  מנהל  ידי  את  ולחזק  לברך  ובא 
איתמר עמר ותלמידיו, היה מ"מ רה"ע אוריאל 

בוסו שמסייע רבות לארגון.
תוך כדי ההדרכה, התלונן נהג הרכב שהוביל 
והרב  בוסו  בחזה.  כאבים  על  למקום  ציוד 
חובשי  שניהם  המנהל,  סגן  צאירי  ישראל 
לב  התקף  עובר  שהנהג  זיהו  חירום,  רפואת 
והחלו בפעולות מתקדמות כדי להציל את חייו. 
עם הגעת צוות נט״ן, פונה הנהג בהכרה לבית 

חולים.

על המקום
החדשות המקומיות של    פתח- תקווה

צילום: דוברות מרכז שניידר
לרפואת ילדים

החצר המוצללת

צילום: ידידים

סלומון בהרצאה

כבאות והצלה לישראל
חנוכה שמח ובטוח!

נרות חנוכה מדליקים בבטיחות

יש להדליק נרות רק 
בחנוכייה העשויה 
מחומר בלתי דליק.

מניחים את החנוכייה על משטח 
יציב וחזק כדי שלא תיפול 

ותבעיר אש בחלל הבית.

לא מדליקים 
נרות ליד וילונות 
וחומרים דליקים.

מרחיקים חנוכייה 
דולקת מהישג 
ידם של ילדים.

אין להשאיר את 
הנרות דולקים 
ללא השגחה.
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קרובי השלוחים הרב שטמר והרב שיינברגר). 
בכפר-סבא היה זה מקום שממה מבחינה רוחנית, אז התאמץ מרן 
התאמץ  כך  ולצורך  הישיבה,  מגבולות  לצאת  שלא  במיוחד  זצ"ל 
ביותר להתפלל אך ורק בישיבה, ובימי בין הזמנים היה צורך לטרוח 
טורח מרובה בכדי להשיג מנין, וכן בשבתות ובימים טובים. מקורבו 
ותלמידו מאז הגאון רבי יצחק לבה טרח רבות להשיג מנין מצומצם 
מרן  נפשו של  ובמתינות, משאת  ישיבתי  במניין  להתפלל  שיסכים 

זצ"ל. 
שנים  לפני  לדפוס  והוציא  טרח  זצ"ל  מרן  השנים  באותם  אגב, 
רבות את הספר 'אור השנים' של רבי ארי' לייב עפשטיין זצ"ל, ספר 
נדיר שהוא אחד משני הספרים הבודדים שקיבל הסכמה מהגר"א, 
שהסיבה  והסביר  ומצווה,  מצווה  כל  לפני  ההכנה  את  מביא  ושבו 

שהדפיס את הספר הזה, היות וזה מועיל ליראת שמים. 
הוא  "הספר  לספר:  זצ"ל  מרן  שכתב  מההקדמה  ציטוט  לפנינו 
מנין המצוות, מסודר לעבודת האדם מדי יום ביומו, בצירוף אמירה 
בפה, לפני כל עשייה. שיהא מזומן לקיום המצוה, והנה הוא עיקר 
סובב  זה  יסוד  ועל  המצוות,  בעשיית  הוא  בעוה"ז  האדם  עבודת 
והולך הספר. וספר כזה משנה צורך הוא לנו, כי בספרים מסוג זה 
במיוחד, יש אפשרות לתאר לעצמו עובד השם שמכל תנועה נראה 
עבודתו ליוצרו, בקיום כל מצוותיו, באהבה ובהתרגשות... ולהיות 

הזוכים והמזכים בקיום המצוות כרצונו יתב'..."

בצורה יפה ונעימה
תלמידיו – מישיבת פוניבז' לצעירים, אשר רובם כהיום משמשים 
אבהית  דמות  על  מספרים  בישראל,  מכובדות  משרות  כנושאי 
להחדיר  מרובים  מאמצים  שהשקיע  במיוחד.  מוערכת  ואצילית, 
בתלמידים – דרך ישרה והבנה נכונה בלימוד. יחד עם כח הבהירות 
והפשט, המתיק להנעים את השיעורים בפשטות עצומה, בהנחילו 
אחרי  רק  כשלמעשה  במיוחד.  קשה  דבר  נאמר  לא  כאילו  הרגשה 
לב  ולהשים  להבחין  יכולים  היו   – הסוגיות  נבכי  בכל  היטב  עיון 
 – נחסכו  הערות  וכמה  השיעור,  במהלך  נגע  הוא  נקודות  בכמה 
במשפט עמום שדיבר. בעיקר החדיר היטב – שאין להשאיר נקודה 

בסוגיא לא ברורה דיה, ולתת את הדעת ולהעיר בכל ענין. 
התלמידים מספרים שכבר אז גם בשנים הראשונות הרגישו – כי 
אף  עצומה,  כבוד  ביראת  אליו  והתייחסו  עילאית,  דמות  הינו  הוא 
חוצה  חוצפה  של  בודד  במקרה  מלבד   –) קולו  את  שהרים  מבלי 
כבוד  בגינוני  שהתנהג  מבלי  או  אימה,  שיטיל  ומבלי  גבולות), 

ושלטון. 
אמר:  משיעוריו  באחד  לעניין  כשהתייחס  עצמו  זצ"ל  מרן 
בצעקות  צעירים  נפשות  על  השפעה  הרבה  אין  שלי,  "מהניסיון 
ובכעס, אדרבה מבלי להרים את הקול, בצורה יפה ונעימה – אך עם 

תוקף, השגתי את כל מה שחפצתי להשיג...".
נ. צ. מספר: "בזמני בשנות הל',  תלמידו מאותם הימים – הרב 
עייף  היה  ליב  אהרן  רבי  כי  תלמידים  קבוצת  עם  יחד  לב  שמתי 
במיוחד בימי שישי, ולכן היה מקפיד למסור את השיעורים בעמידה, 
והיה נראה חלוש ביותר, בזמן השיעור היה ערני במיוחד, אך בין 
גברא לגברא פעמים שכמעט היה נרדם בעמידה. מבירור וממעקב 
הוא  השבוע  ימי  שבמשך  זאת  מלבד  כי  התברר  תהלוכותיו  אחרי 
אינו יושן כמעט - מלבד שעות בודדות בלילה, אלא שבליל שישי 
הוא נוהג שלא לישון כלל, את כל הלילה הוא הקדיש לעמל התורה 
ברציפות ובניתוק מוחלט, אז הובן לנו סיבת העייפות הניכרת בימי 

שישי". 
וענווה  הזולת  בכבוד  רגשות  על  המלמד   - מפעים  סיפור  עוד 
ופשטות כאחד: בזמן שהיה משמש כר"מ בישיבת פוניבז', תלמיד 
אחד היה בריב קל עם חברו, ולפני זמן התחלת השיעור סגר את דלת 
ה'חדר שיעורים' - ולא נתן ליריבו להיכנס. הבחור צעק לו מבחוץ 
כי הראש ישיבה - מרן זצ"ל כבר הגיע והוא עומד בפתח יחד עם 
ולא  לו.  האמין  לא  הבחור  אך  להיכנס,  ורוצה  התלמידים,  שאר 
שרצה חלילה לפגוע במרן זצ"ל - אלא שלא האמין לדבריו. וכך, 
כמה דקות המתין מרן זצ"ל, עד שהתלמיד פתח את הדלת. וכאשר 
פתח מיהר מרן זצ"ל לסובב את ראשו לאחור, כדי שלא לדעת מיהו 
התלמיד שסגר את הדלת, ובכדי שלא יראה בבושתו. והחזיק בראשו 
לאחור עד שיכנסו רוב התלמידים לחדר שיעורים, שאז כבר לא יוכל 

להבחין, מי היה הסוגר. 

חיזוק חובק עולם
בשנים המאוחרות יותר – כאשר פתח חתנו הגאון רבי זאב ברלין 
לראש  זצ"ל,  מרן  חותנו  את  מינה  הוא  יעקב",  "גאון  ישיבת  את 
הישיבה  כראש  זצ"ל  מרן  שימש  מרובות  שנים  במשך  הישיבה. 
בפועל וכסמכות העליונה של הישיבה. עד לשנים האחרונות שימש 
מרן זצ"ל כנשיא הישיבה, ומוסר שיעורים ושיחות לעיתים תכופות.

בעשור האחרון לחייו העביר מרן בביתו מספר שיעורים בגמרא. 
בשעות הערב היה מוסר שיעור הלכה במשנה ברורה, וכמו כן העביר 
ה' של הרמח"ל  דרך  ספר  מדי שבוע מתוך  והשקפה  מוסר  שיעור 
תשכ"ג  בשנת  חיים.  ורוח  החיים  נפש  מוולוז'ין,  חיים  הרב  וספרי 
פעל מרן ראש הישיבה זצ"ל לעידוד הקדשת החיים ללימוד תורה 
בכוללים. כך היה בין היוזמים של הוצאת "עמלה של תורה" באותה 
שנה, קונטרס שליקט הרב שלמה ברוודה ומרן הרב שטינמן כתב לו 
את ההקדמה, בעילום שם. כשנתיים לאחר מכן מונה לתפקיד ראש 
כולל פוניבז'. בשנות הנהגתו עודד פתיחת כוללים גם מחוץ לריכוזי 

האוכלוסייה החרדים הוותיקים.

הוא יזם וסייע בהקמת רשתות כוללים שבהן אלפי אברכים, כמו 
"עטרת שלמה" בראשות הגאון רבי שלום בער סורוצקין , "יששכר 
באהליך" בראשות הרב אלחנן וייסבורד ו"מגדל עוז" בראשות הרב 
יחזקאל אתרוג , וכן סייע כלכלית לכוללים ולמוסדות תורה נוספים 
בכספים שהפקידו בידיו תורמים . הוא יזם הקמת קרנות סיוע כלכלי 
לתרומות  צדקה  כספי  הפניית  להעדיף  לנדיבים  והורה  לאברכים 

לכוללים ולאברכים על פני מטרות אחרות .
גם בשנים מאוחרות יותר, למרות גילו המבוגר, המשיך הגראי"ל 
ביקורים  ובאמריקה,  באירופה  החרדיות  בקהילות  חיזוק  במסעות 
אלו הביאו לפתיחת תלמודי תורה וישיבות בחלק מהמקומות שבהם 
ביקר . בביקורו בארגנטינה בשנת תשס"ו הצטרף לחרם של הקהילה 

היהודית במקום על קבלת גרים.

להימנע ממאבק כוחני
דגל  מפלגת  את  שטינמן  הרב  מרן  הוביל  תשנ"ו  משנת  החל 
התורה . בשנה זו הכריע על המשך האיחוד בין דגל התורה ואגודת 
בשנת  ישראל .  אגודת  לטובת   60-40 של  החלוקה  פי  על  ישראל 
הבטחה  תמורת  ברק  אהוד  לממשלת  כניסה  על  הכריע  תשנ"ט 

להמשך השחרור של בני ישיבות משירות צבאי.
כינוסים  בביתו  נערכו   2006 ובחירות   2003 לבחירות  קודם 
משותפים של מועצות גדולי התורה של דגל התורה ואגודת ישראל . 
מטעם  הקואליציוני  ומתן  המשא  את  ניהל  קרליץ  מרדכי  מקורבו 

יהדות התורה במשך השנים.
ליראת  החינוך  חשיבות  את  תמיד  הדגיש  זצ"ל  הישיבה  ראש 
שמים. במכתב לתלמידי הישיבות כתב נגד עיסוק בנושאי "מאדע", 
שראשו  מי  גם  שמים.  יראת  מחוסר  שזה  "וכמובן  אופנה:  כלומר 
ייתכן שיצליח בלימוד" . בתקופת תכנית ההתנתקות, כתב  בזה לא 
לראשי הישיבות נגד השתתפות בחורי ישיבות במחאות לטובת מי 
מהצדדים . עוד התריע מפני נסיעת בחורי ישיבות לשהות בצימרים 
מכתב  הישיבות  לתלמידי  כתב  תשע"ב  פורים  בערב  בחופשות.  
לימוד  סדרי  לערוך  הורה  שבראשותו  בישיבות  השכרות .  בגנות 

בפורים, במקום איסוף התרומות המקובל ברוב הישיבות.
מרן ראש הישיבה זצ"ל סבר כי יש להיזהר ממאבקים כוחניים מול 
הציבור החילוני ומדינת ישראל, ולדעתו על הציבור החרדי לנקוט 
באמצעות  להסכמה  להגיע  ולנסות  הפריץ"  בפני  "שתדלן  של  קו 

הידברות. לכן הוא נוטה להימנע מהפגנות וממחאות. 
עם זאת, בשנות ה-90 קרא להשתתף בהפגנות השבת בבר-אילן , 
תמך   1999 בשנת  ביפו ,  הקברים  חפירות  כנגד  בהפגנה  והשתתף 
 2013 ובשנת  העליון  המשפט  בית  נגד  החרדים  בהפגנת  והשתתף 
הורה על עריכת עצרות תפילה של נשים ותלמידות חרדיות בראש 
ארגון  חברות  של  תפילתן  כנגד  כמחאה  המערבי,  בכותל  חודש 

"נשות הכותל" באותה עת במקום .
שיטתו הייתה כי דרך ההתמודדות של הציבור החרדי עם מוסדות 
המדינה הציונית, היא על ידי הקמת מוסדות תורה וקירוב. בהשראתו 
ולומדים  בפריפריה  יישוב  למקומות  בשבוע  פעם  אברכים  יוצאים 
תורה עם התושבים המקומיים. הוא עודד פעילות החזרה בתשובה, 
בישראל ומחוצה לה והופיע בכינוסים לחיזוק הפעילות. בין השאר 
שנת  ומאז  לאחים",  "לב  ארגון  של  דרכו  ומכוון  כנשיא  בכהונתו 

תש"ס אף שימש כנשיא ישיבת תורת חיים במוסקבה.

ציור של ילד
ועובדות  רגעים  עשרות  נרשמו  הישיבה  ראש  מרן  של  בחייו 

כמה  בפניכם  נביא  לזולת.  התייחסותו  ואופן  אצילותו  על  נדירות 
רגעים גדולים שנחרטו בזיכרוננו. מספר סיפורים מרגשים מהקודש 

פנימה המלמדים על גדולתו וענוותנותו של גדול הדור זצ"ל.
קטן  לילד  הישיבה  ראש  היה מתייחס   102 בגיל  ממרום שנותיו 
בניחותא כאילו הזמן עצר מלכת וכל הזמן עומד לרשותו, במהלך 
אחד הימים הגיע למעונו אחד מאנשי התעשייה האווירית שהתקרב  
לדת, היהודי ששמו אילן אף מארגן שיעורי תורה רבים בתעשייה 

האווירית ובשל כך בא להתברך אצל הגראי"ל.
אל הביקור התלווה בנו הקטן בן ה-6 של אילן, לפתע שלף הילד 
ציור והגיש למרן, אביו אמר במבוכה כי "הוא הביא לך מתנה, צייר 
ציור בשביל הרב". מרן רה"י הביט בציור והגיב: "מאוד יפה". לאחר 
מכן ברכו "תהיה בריא". אחד מבאי הבית שנכח במפגש סיפר ל'קו 
עיתונות': "קשה לתאר ולהסביר מה ילד מקבל לכל החיים, מחוויה 
המרשימה של  והתייחסותו  האצילית  הופעתו  את  בראותו  מרגשת 

מרן ראש הישיבה ממרום שנותיו לציור של ילד קטן".
ילד  רגיש ללב של  מרן רה"י עם כל גדלותו בתורה היה כל כך 
קטן, תיעוד מרגש נוסף התפרסם בו נראה הגראי"ל מעיר לילד קטן 
קצרה:  חולצה  עם  מוקדמת  בוקר  ברכתו בשעת  את  לקבל  שהגיע 

"לא קר לך?"
סיפר ל'קו עיתונות' אחד ממקורבי ראש הישיבה זצ"ל: "אמרתי 
לראש ישיבה: 'במשך השנה כולה עמל ראש הישיבה ומתייגע ללא 
הפוגות, אולי הראש ישיבה ייסע לחופש ויפוש מספר ימים מהעמל 
הבלתי פוסק, הרי כאן במסגרת הסדרים הקבועים אין אפשרות אף 
זמן  יהיה  לנוח  לי לאלתר:  ישיבה השיב  לרגע מנוחה'. הראש  לא 

למעלה".
הצעה  עלתה  ושוב  הזמנים  בין  ימי  הגיעו  שוב  תקופה  לאחר 
דומה, אולם הראש ישיבה השיב לי: "הדבר שצריכים בו הכי הרבה 
התעוררות הוא ניצול הזמן. אנשים אינם יודעים מה אפשר לזכות 
בכל רגע ורגע. ברגע אחד אפשר לזכות לנצח נצחים. במקום לחיות 
כדי  ישן  אדם  אם  ישנים!  העולם?  רוב  עושים  מה  כזו  בתחושה 
לאגור כוחות עוד מילא, אך אותם הישנים שבהיותם ערים חיים חיי 

הבל, הרי שגם שנתם היא שנת הבל היא".

צום עד ההדלקה
כששהה מרן זצ"ל בארצות הברית עם תלמידיו ומקורביו, רשם 
לאחר מכן אחד הנוכחים: "העיניים נעצמו, השירה גברה 'השומר 
שבת הבן עם הבת לקל ירצו כמנחה על מחבת'. שקלנו וטרנו, חנו 
בדברי תורה, המשכנו לשיר. לפתע נראה רבנו מהורהר. תוך מספר 
שניות התברר שהוא מפליג על כנפי הזיכרונות, שנים רבות לאחור". 
היה זה בזמן המלחמה הנוראה, שלטונות שוויץ הכניסו את כל 
העקורים למחנה עבודה. התקבצו אז יהודים מכל קהילות אירופה. 
בכאבו,  ספון  היה  איש  איש  ממשפחה.  אחד  נותרו,  מבית  אחד 
בגעגועיו לבית שהיה ואיננו. בשבת לא הוצרכו לעבוד, והיו יושבים 
יחד לשולחן השבת. כל אחד הביא מנגינה מהבית, צליל שנותר. זה 
שר "ברוך קל עליון", בנעימה שהביא מהבית בפולין, והאחר הביא 
מנגינה מהבית באוקראינה. כך התגבשו אצל כולנו זמירות השבת 

מכל רחבי אירופה. 
לימים  שרים  שהיו  משם  ההיא  המנגינה  את  זכר  לא  הגראי"ל 
בביתו. לפתע החל בנו הגאון רבי משה לפזם את נעימת הזמירות 
מספרים  באה.  ומניין  מקורה  מה  ידע  לא  הוא  ילדותו.  מימי 
היו  דקות  מספר  תוך  לאוזן.  ערבה  מנגינה  זו  "הייתה  המקורבים: 
הצלילים בקצב המארש, מושרים בפי כולנו. בקול שהולך ומתגבר 

לכבוד שבת".
יום פטירתו של מרן זצ"ל חל בערב הדלקת נר ראשון של חנוכה, 
ולפיכך אין מתאים יותר מאשר לסיים באנקדוטה שארעה עם ראש 
או  תשע"ד,  בחנוכה  זה  היה  שנים:  ארבע  לפני  בחנוכה  הישיבה 
אז נרשמה תכונה רבתי ביישוב הצפוני והמרוחק כרמיאל, וביותר 

בהיכל ישיבת "רינה של תורה" לרגל בואו של ראש הישיבה. 
מן  מעט  הבוקר  ארוחת  את  כהרגלו  הגראי"ל  אכל  בוקר  באותו 
המעט למרות שהייתה דרך ארוכה לפניו. בכל אותן שעות, מספרים 
מקורביו כי הגראי"ל לא אכל מאומה. חצי שעה לפני השקיעה הגיע 
הגראי"ל לביתו, אלא שגם אז לא הסכים לאכול. שעת ההדלקה של 
'שומר'  מועיל  האם  בדעתו  נמלך  והגראי"ל  מתקרבת  חנוכה  נרות 
לעניין זה, כפי שמועיל כשאוכל לפני תפילת מעריב. המסקנה הייתה 
שהדלקת נרות היא מדרבנן, ועל כן מחמירים יותר ולא מסתמכים 
וכמה  כמה  בבית  למרות שהיו  בהם.  להקל  יבואו  על שומר, שלא 
ולשתות שום  לאכול  גילו  זצ"ל ממרום  מרן  הסכים  לא   - שומרים 

דבר לפני ההדלקה.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת אאאאאאא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.סחיטה,לחיצה וכבישה.                           
"כבושין לשון ____" )רש"י תענית טו.(

6.חתוך,שרוט. "להיות נאים ולא ____"           
)רש"י דברים יד א( )בלשון יחיד(

7.תל,קיר. "נצבו כמו ____ נזלים" )שמות טו ח(
8.בן מחול. אחד מארבעת האנשים ששלמה המלך 

עלה עליהם בחכמתו. )מלכים א ה יא(
9.איזה. "____סמוך למנחה" )שבת ט: (

10.זרות,דבר זר,סביבה זרה.                      
"וטהרתים מכל ____" )נחמיה יג ל(

13.שמירת איבה בלב.                                  
"כמותך שלא השאלתני זו היא ___" )יומא כג.(

15.מדוכא ומדוכדך,עצוב ונבוך.                                 
"____ וזעף" )מלכים א כא ד(

17.סמיכות פיוטית מן המילה - במות. גבעה,רמה. 
"ודרך על ____ ארץ" )עמוס ד יג(

18.תואנה,טעם למראית עין,פתחון פה.           
"שנתנה ____ לדבריה" )כתובות כב.( 

1.לשון-הדיוט,ניב-המוני.                                          
"ובגבולין ובלשון ___" )סנהדרין קא: (

2.כונה רעה,זדון,מזימה.                                           
"השליך עליו ב____" )במדבר לה כ(

3.בא בימים,זקן מאוד. "לשמוע דברי עתיק __" )ברכות יז.(
4.קרבן שאדם מתחייב להביא. "ואם ____ או נדבה            

זבח קרבנו" )ויקרא ז טז( )בהיפוך אותיות(
5.לנצח,לעולם. "____ בלי ירח" )תהלים עב ז(

7.נישחת,מקולקל. "ובתבואת רשע ____" )משלי טו ו(
10.שערה. "בראתי בראשו של אדם                                  

ולכל ____ ו____ בראתי לו גומא" )נידה נב: (
11.קורה,קרש. "ארזים ____ ברותים"                               

)שיר השירים א יז( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(
12.בן אביה )אבים( מלך יהודה. )מלכים א טו ח(

14.כנוי לתבואה או לפירות שעדין לא הפרישו מהם               
תרומה ומעשר. "אבל אכל ____" )ברכות ז א(

16.קול חזק,הנשמע למרחוק. "קול ____" )דברים כז יד(

מאונך מאוזן

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

גמל, ובצבים האתון, חמור, הפרד, מרכבה, הפרדה, סוס, הרכש, עגלה, ובכרכרות,  רכב 

יתדשסנישראמאהתאנא

אנתסשסהגסשתיאבשתג

שנואתפאשנואישרכגא

נסשדראנתרשאנאבתרג

תיעדישרכשנעאדשכימ

דאהשסנריתדגירנארג

יראתשכסנמאלאפאמאד

תרשיבישרתגהיהשאנת

סרנויתדתילשרנגואי

מונישארימשכניתתגא

אמאסשסנגנששיאסשתג

תחמשירשאאנאהתאאנת

תאבסשובצבימנמאאמא

1. היכן מוסיפים בתפילה "על הניסים"?
2. מי קודם: מפטיר או הפטרה?

3. מהו איסור "שבות"?
4. במה מלים על ה"נשמה היתרה" בצאתה במוצאי שבת?

5. איזו סעודה נחשבת כ"סעודת דוד המלך"?
6. מה זה "שמו"ת"

7.על מה מברכים "בורא נפשות רבות"?
8. כיצד נקראת "שמונה עשרה" בלשון חכמים?

9. על אכילת אלו מאכלים מברכים "מעין שלוש"?
10. "תפילה" מהי?

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. לפני סוף ברכת "מודים" 2. מפטיר 3. איסור שבת מדברי חכמים 4. בהרחת 
בשמים 5. מלווה מלכה 6. מצוות "שנים מקרא ואחד תרגום 7. על אכילת דברים 
שברכתם "שהכל" 8. תפילת עמידה 9. על מה שברכתו "מזונות", "הגפן", "העץ" 

)משבעת המינים(  10. תפילת "שמונה עשרה"
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

הוארכה הרחקת ר"ע. נציג ש"ס: "בן 
חמו אחד ויחיד"

כפר סבא

כפר  עיריית  ראש  חמו  בן  יהודה  הרחקת 
להסתיים  אמורה  שהייתה  מהעירייה,  סבא 
דינו  עורכי  בהסכמת  הוארכה  בדצמבר,  ב-10 
שהשימוע  לאחר  בפברואר,   1 עד  והמשטרה 
לראשית  נדחה  נגדו  אישום  כתב  הגשת  לפני 
חודש ינואר. עד סיום מועד הרחקתו מהעירייה 
האגפים  מנהלי  עם  קשר  ליצור  חמו  בן  רשאי 

בעירייה, למעט אגף הנדסה, רווחה וגזברות.
היה  ואף  העירייה  את  לנהל  חמו ממשיך  בן 
מתשובת  עולה  כך  התקציב.  בהכנת  מעורב 
המועצה  חברי  שהגישו  לשאילתה  העירייה 
הנדין  הרסגור  עילאי  שבאופוזיציה,  ממרצ 
שהתקיימה  המועצה  בישיבת  קטנר  ופליאה 
השבוע, כשמחוץ לה שתי הפגנות של תושבים 
והשנייה  להתפטר  חמו  לבן  בקריאה  האחת   –
השאר,  בין  בהשתתפות,  בו,  תמיכה  הפגנת 
כי  לציין  יש  לו.  כמקורבים  הידועים  תושבים 
תנאי ההרחקה מהעירייה  עובר על  לא  בן חמו 

שנקבעו לו.
הפגנה  קדמה  הטעונה  המועצה  לישיבת 
העירייה  לראש  שקראו  תושבים  עשרות  של 
בבן  תומכים  של  קבוצה  מתפקידו.  להתפטר 
הספר  בית  של  ההורים  ועד  יו"ר  בהם  חמו, 
חננאל  עלייה  שכונת  יו"ר  בוים,  אתי  סורקיס 
גבריאלי, ארגנה מנגד הפגנת תמיכה  ודוד  דיב 
בו. חבר המועצה מש"ס, שמעון פרץ, יצא אל 
תמיכה,  בהם  והביע  חמו  בן  תומכי  המפגינים 
"בן חמו אחד  אוחז שלט  ואף הצטלם כשהוא 

ויחיד".

עשוי  אלו  בימים  המתבשל  פוליטי  מהלך 
העיר  לראשות  בבחירות  הקלפים  את  לטרוף 
אלעד. ראש העיר ישראל פרוש הפך למטאור 
של  וחביבם  החרדית  העסקונה  על  המועדף 
החל  הצעיר  פרוש  הליטאים.  התורה  גדולי 
בפוליטיקה  הגדולים  של  במגרש  לשחק 
בעסקת  לביטוי  בא  אשר  דבר  הארצית, 
לח"כ,  אשר  יעקב  ומינוי   – העצמאי  החינוך 
בחזו"א  הבית  בני  עם  יחד  רקם  אותה  עסקה 
5. הקשרים בין 'דגל התורה' לשלומי אמונים 
וידו  מאוד  מעורב  פרוש  היה  ומאז  התחזקו, 

בכל הנעשה בפוליטיקה החרדית.
לקראת בחירות 2018 שואף פרוש להתמודד 
התורה'.  'דגל  בתמיכת  נוספת  לקדנציה 
המפלגה הליטאית מחזיקה בידה הסכם, לפיו 
אילו יתמכו בפרוש בבחירות 2013 הם יקבלו 
כך   ,2018 בבחירות  לראשות  תמיכתו  את 
הסכמת  ללא  מלהתמודד  מנוע  פרוש  שכרגע 

'דגל'. 

ולקראת  שלו  הראשונה  הקדנציה  תום  עם 
הבחירות הבאות, אנו חושפים ב'קו עיתונות' 
כי מתגבש הסכם לפיו פרוש יתמודד לקדנציה 
בתמורה  התורה'  'דגל  בתמיכת  נוספת 
'דגל  במועמד  אמונים'  'שלומי  לתמיכת 
התורה' בבחירות בעיר בית שמש - מול איש 

ש"ס משה אבוטבול.
כחודש  לפני  הודיע  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
בשל  באלעד,  מטעמו  מועמד  יריץ  כי  וחצי 
הרוב הספרדי בעיר. לכל ברור כי מועמדותו 
במידה  סיכויים  חסרת  היא  ש"ס  איש  של 
נוספת  לקדנציה  יתמודד  פרוש  וישראל 
המטריה  על  סומך  פרוש  הצדדים.  בהסכמת 
על  ברק,  מבני  ישראל  גדולי  בחסות  הרבנית 
הצלחתו בניהול העיר, על ההשקעה בישיבה 
הכריזמה  ועל  בתפארתה'  'תורה  הליטאית 
התורה'  'דגל  ראשי  עם  ברית  שלו.  האישית 
ש"ס  מועמד  סיכויי  את  יותר  עוד  מגמדת 

לראשות.

יתירה מזאת, אומר בכיר ב'דגל התורה' כי 
הצליחה  לא  'דגל'  הרבים,  מאמציה  למרות 
להערכה  שיזכה  בולט  מקומי  מועמד  לגדל 
אפילו  נרחבים.  חוגים  סביבו  ליכוד  כדי  עד 
בינה לבין עצמה ההנהגה הדגלאית המקומית 
הבכירים  המועצה  חברי  צמד  בין  מתחלקת 
כשסוגיית  גרוסברד,  ושמואל  שטרן  אבי 
תמיד  ליטאית  הפנים  והשייכות  הנאמנות 

מרחפת בחלל האוויר.
ראשי המפלגות החרדיות ינסו לבלום ריצה 
 2013 בבחירות  הוכח  אשר  דבר  ראשית,  דו 
כי אינו טוב תדמיתית לעיר ולתושביה וגורר 
התרחיש  אך  נעימים.  לא  פנימיים  עימותים 
בלתי  נראה  משולשת  ואף  ראשית  דו  לריצה 
נמנע. מלבד פרוש צפוי להתמודד נציג ש"ס, 
לצד ברק צברי נציג התימנים שנערך אף הוא 

להתמודד לראשות.

אלעד  המהלך של בכירי 'דגל': פרוש תמורת 
בית שמש

עסקני 'דגל' ו'שלומי אמונים' רוקמים את הדיל הראשון במערכת 
ויתור דגלאי לישראל פרוש על הזכות להתמודד באלעד, תמורת תמיכה  הבחירות: 
של 'שלומי אמונים' במועמד 'דגל' לראשות העיר בית שמש  מדובר במכה כפולה 

לש"ס, שתתקשה לנצח בשתי הערים

 מסתמן: רשימה חרדית מאוחדת
פרסום 

ראשון

פרסום 

ראשון

כרמיאל

ראש העיר פיטר את סגנו 
מהבית היהודי

ישיבת  נערכה  השבוע  במשבר:  קואליציה 
 ,2018 תקציב  לאישור  כרמיאל  בעיר  מועצה 
הסתיימה  רגועה  באווירה  שהחלה  הישיבה 
היהודי  מהבית  העיר  ראש  סגן  של  בפיטוריו 
רותם ינאי, לאחר שהצביע עם חברת סיעתו לאה 

מירוסט נגד התקציב.
בו  לינאי  מכתב  שלח  אלדר  עדי  העיר  ראש 
הודיע כי נוטל את כל סמכויותיו: "לאור הצבעתך 
העיר  למועצת  שהוגש  כפי  העירייה  תקציב  נגד 
ב-29.11.17 אתכבד להודיעך כי אני רואה עצמי 
ונוטל  הקואליציוני  להסכם  מכל מחויבות  פטור 
לך  שנמסרו  וההטבות  הסמכויות  כל  את  ממך 

בתוקף הסכם זה".
ראש העיר אף יצא למתקפה נגד סגנו )לשעבר(: 
הפופוליסטית  האחריות,  חסרת  "החלטתו 
כי היא  ובניגוד לכל סיכום מביאה אותי להבנה 
מונעת רק משיקולים פוליטיים ומדיפה ריח של 
שנת בחירות. מר ינאי נפגש עם גזברית העירייה 
ינאי בחר לפעול מתוך  וקיבל הבהרות לתקציב. 
מנהיגות  שיקולי  מתוך  ולא  פוליטיים  שיקולים 
החלטתי  כך  לאור  התושב.  לטובת  ואחריות 
לראות עצמי פטור מההסכם הקואליציוני וליטול 
ממר ינאי את סמכויותיו ותנאיו שנתנו לו מתוקף 

הסכם זה."
בעת  לשיאו  הגיעה  בקואליציה  המשבר 
כי  גרינברג,  רינה  העיר,  ראש  מ"מ  הודעתה של 
פיטוריו:  בעקבות  לאופוזיציה  לערוק  תשקול 
נעשו.  הדברים  שבה  מהדרך  מאוכזבת  "אני 
שמעתי שיש כוונה לפטר את רותם ינאי וביקשתי 
מעדי לא לפטר אותו כי אז גם אנחנו כולנו, כל 
חמשת חברי נפרוש. אכנס את הסיעה שלי לגבש 
היהודי  הבית  עם  ברית  עשינו  סופית.  החלטה 
אחרי שהייתה כוונה לפטר אותי. פניתי אז לינאי, 
אני  כעת  תמיכתם.  את  וקיבלתי  ולקורן  לבז'רנו 
שלי,  ולסיעה  לרותם  התחייבות  לי  יש  מחויבת. 
ואם הוא נפגע אנחנו נצא לספסלי האופוזיציה".

ציון
מבשרת 

ציון
שון ל

רא

מבשרת ציון: נסגר התיק נגד ראש המועצה
לאחר חקירה מעמיקה, הודיעה משטרת ישראל על סגירת התיק נגד איש העסקים רמי לוי וראש 

מועצת מבשרת ציון יורם שמעון  שמעון: "רצו לפגוע בשמי הטוב" 
לוי  רמי  פרשיית  חודשים אחרי התפוצצות 
- יורם שמעון, במסגרתה נבדק חשד לעבירות 
מרמה של לוי, בעלי רשת הקמעונאות שיווק 
מועצת  ראש  שמעון,  יורם  ושל  השקמה 
כי  ישראל  משטרת  הודיעה  ציון,  מבשרת 
לביסוס  מספקת  ראייתית  תשתית  נמצאה  לא 

החשדות. 
נערכו  לא  האחרונים  החודשים  במהלך 
של  היעדרותו  בשל  מועצה  ישיבות  כמעט 
לקראת  חגורות  להדק  החלו  יריביו  שמעון, 

עוד  שמעון  את  לרשת  אפשרית  התמודדות 
עם  נגוזו  חלומותיהן  אך  הבחירות,  קודם 
נמצאה  לא  כי  שקבעה  המשטרה  הודעת 

תשתית ראייתית לביסוס החשדות.
שחברו  להיות  מאד  "יכול  הגיב:  שמעון 
המשפטי  היועץ  עם  יחד  גורמים  מספר  להם 
של הוועדה, ויחד עם גורמים שלא אוהבים את 
רמי לוי, מכל המתחרים שלו וגורמים נוספים 
שפעלו כדי להפיל אותו ועל הדרך אמרו 'בוא 
נאסוף גם את יורם, נבנה סיפור מצוץ מהאצבע 

וככה נפגע ברמי לוי ובכל מה שקשור לעסקים 
שלו'".

הקלה  של  "הרגשה  שמעון:  אמר  עוד 
לאור.  יצא  שהצדק  ספק  אין  משמעותית, 
שלושה חודשים של סיוט, של עננה שמחרפת 
ושום  בסיס  שום  לה  שאין  עננה  ראשי,  מעל 
שחר, עננה שבעצם הציבו מעליי אנשים בעלי 
שרצו  ואנשים  בעיקר  פוליטיים  אינטרסים 
להשיג  מנת  על  בכבודי,  הטוב,  בשמי  לפגוע 

הישגים פוליטיים".

המערכת  כי  נראה  לבחירות,  משנה  פחות 
בשל  לסחרחורת  נכנסה  המקומית  הפוליטית 
החקירות בהן מצוי ראש העיר דב צור. אך גם 
במערכת החרדית לא שקט – המפלגות שידעו 
לא מעט פילוגים מנסות להתאחד ולרוץ כגוש 
והדתי  החרדי  הכוח   .2018 בבחירות  אחד 
כאחד בעיר נמדד בקרוב ל-10 אלף קול, אך 
שני  עם  הדתי  הכוח  את  הותירו  הפיצולים 
דתית  עצמאית  למפלגה  נציג  לש"ס,  נציגים 
בראשות שמעון טרבלסי ונציג נוסף למפלגת 

'הבית היהודי'.
כעת, אנו חושפים ב'קו עיתונות' כי נעשה 
המפלגות  כלל  של  מאוחדת  לריצה  ניסיון 
המפלגה  להרצת  היוזמה  אחת.  ברשימה 
מספר  את  להגדיל  בניסיון  באה  המשותפת 
הגיעה  בעבר,  שנכשלה  היוזמה  המנדטים. 
לשולחנו של סגן השר מאיר פרוש שנתן אור 

ירוק והורה לקדם את המהלך. 
מנדטים  בשני  מחזיקה  ש"ס  רקע:  קצת 
אריה  הרב  העיר  ראש  סגן  הרשימה   בראש 

לרבנות  טבעי  מועמד  עצמו  שרואה  כהן 
כחבר  אותו  יעדיפו  בש"ס  אך  לציון,  ראשון 
מועצה ולא כרב ראשי, הנציג השני הוא מאיר 
עקיבא שנמצא היום באופוזיציה בשל סכסוך 
עם ראש העירייה. בבית היהודי חברה מיכל 
קלדרון וסיעה עצמאית נוספת היא סיעת 'חי' 
בראשות שמעון טרבלסי. 'דגל התורה' תמכה 
ואף   2013 בבחירות  טרבלסי  של  ברשימתו 
ניסתה להכניס נציג בשם יואב יעקב אך ללא 

הצלחה.
ספרדי  מציבור  מורכב  בעיר  הדתי  הקהל 
גדול, המזוהה חלקו עם ש"ס והיתר עם אלי 
ישי, חסידי חב"ד השווים כמנדט, ישיבת גור, 
'דגל התורה' הכוללת את קהילת הרב נחשוני 
נוספות  וקהילות  סורוצקין  הרב  וישיבת 

המזוהות עם 'הבית היהודי'. 
ל'קו  מספר  בנעשה  המעורה  בכיר  גורם 
מנת  על  רבות  פגישות  נערכות  כי  עיתונות' 
אך  המאוחדת,  הרשימה  את  לפועל  להוציא 
יש לא מעט קשיים העומדים בדרך. המכשול 

אלי  הוא  הראשון 
ישי. ישי מחזיק בעיר נציג בשם שמואל ג'מיל 
שגם כיהן בעבר כיו"ר ש"ס בעיר, ככל הנראה 
יצליחו  אם  וספק  הבאות  בבחירות  יתמודד 
נוסף  מכשול  החדשה,  ברשימה  אותו  לאחד 
הוא הבעייתיות בשיבוץ נשים ברשימה דתית 
אישה  מכהנת  היהודי  בבית  בעוד  חרדית, 

כנציגת המפלגה.
בעיר,  פוליטיים  גורמים  הערכות  פי  על 
הכוח  את  להגדיל  עשויה  מאוחדת  רשימה 
החרדי בעיר עד לחמישה מנדטים. בבחירות 
הדתיות  למפלגות  המצביעים  סך  הארציות 
וברשימה  אלפים מצביעים  כעשרת  על  נמנה 
מנדטים.  לארבעה  יתורגמו  אלו  מאוחדת 
לנו  אומרים  העיר,  לראשות  לתמיכה  באשר 
אין  כי  החרדיות  במפלגות  בכירים  גורמים 
סיבה להיפרד מדב צור, ובמידה ויתמודד הרי 

שיתמכו בו פעם נוספת לראשות.

יוםעוד 322

למרות מורכבות עם רשימתו של אלי ישי והבית היהודי, מנסים ברשימות 
החרדיות לאחד כוחות ולהגדיל את הייצוג בעיר
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חבר המועצה מסית נגד החרדים: 
"בולעים שטחים ותקציבים"

אשקלון

פתח תקווה

מאת: אבי רבינא ar0544335347@kav-itonut.co.il

לאחר חודשים ארוכים נסגר התיק הפלילי 
איתמר  לשעבר  אשקלון  עיריית  ראש  נגד 
כי  מקורביו  אומרים  כך  בעקבות  שמעוני, 
בבחירות  העיר  לראשות  שוב  ויתמודד  ייתכן 
הואשם  הקדנציה  באמצע  כזכור,   .2018
שמעוני בעבירות פליליות ובשל כך הודיע על 
נערכו בחירות חדשות בהן  התפטרותו. בעיר 
עם  כעת,  העיר,  לראשות  גלאם  תומר  נבחר 

סגירת התיק ייתכן ויתמודד לראשות העיר.
הוא  כי  שמעוני  הודיע  פברואר  בחודש 
"בכוונתי  מתפקידו.  עצמו  את  משעה 
להתפנות מכל עיסוקיי כדי להוכיח את חפותי 
מדובר  אז,  לדבריו  לתפקיד".  בהקדם  ולשוב 
להוכיח  לו  לאפשר  שנועדה  זמנית  בהפסקה 
את חפותו. "כעת הגיע הרגע שבו צריך לקבל 
זה.  את  מלעשות  מנוס  ואין  קשה,  החלטה 
הקרובים  החודשים  את  להקדיש  החלטתי 
למאבק המשפטי שאני צפוי לנהל, למשפחה 
לא  שאני  כמובן  לי.  היקרים  ולאנשים  שלי 

נוטש את המערכה".
פעם  העיר  לראשות  שמעוני  של  דרכו 
מנהל  אלה  בימים  סלולה.  לא  עדיין  נוספת 
שמעוני קרב נוסף  בבית המשפט המחוזי בתל 
והוא נמצא בשלב של פרשת התביעה. בכתב 
כי  נטען  השנה  בפברואר  שהוגש  האישום 
שמעוני לקח שוחד בסך 466 אלף שקל וכן כי 
הוא מואשם בהפרת אמונים בכך שקיבל סכום 
ממקורות  ברובו   שקל,  אלף   575 בסך  נוסף 
הציבור  מעיני  נסתרת  ובדרך  ידועים  שאינם 
שמעוני,  הכספים.  מקור  את  שבירר  מבלי 
עליו מגן עו"ד מנחם רובינשטיין, מואשם גם 

בעבירות מס.

בן  צדוק  תקווה  פתח  העיר  מועצת  חבר 
של  בקואליציה  מזמן  לא  עד  חבר  היה  משה 
עבר  משה  בן  ברוורמן.  איציק  העירייה  ראש 
ראש  נגד  הלוחמניים  לאחד  והפך  לאופוזיציה 
שם  במקביל  אך  ברוורמן,  איציק  העירייה 
האוכלוסייה  גידול  את  לתקוף  יעד  לעצמו 
העיר  ראש  בין  הפעולה  שיתוף  ואת  החרדית, 

ברוורמן למפלגות החרדיות.
רמי  של  בסיעתו  חבר  אינו  אמנם  משה  בן 
בתמיכה  לגרינברג  לחבור  צפוי  אך  גרינברג, 
סגנות  את  לקבל  ויזכה  ובמידה  העיר  לראשות 
בראש  ממאבקו  כחלק  השבוע  העיר.  ראשות 
נגד  למתקפה  לצאת  משה  בן  החליט  העיר 
מסוגל  לא  "אני  בעיר:  החרדיות  המפלגות 
להתנהל  יכולים  העירייה  חברי  איך  להבין 
סיעות  רואים  כשהם  המועצה,  בישיבות  כרגיל 
חרדיות שבולעות שטחים ותקציבים וכל הזמן 
ראש העיר עסוק בלתת להם עוד. פשוט מקומם 
ודתיות  חרדיות  לעמותות  תמיכות  איך  לראות 
זינקו והכפילו את עצמן פי ארבעה ופי חמישה 
באותו  נותרו  חילוניים  לגופים  תמיכות  בעוד 

סכום".
צדוק בן משה הפך לסיעת יחיד באופוזיציה 
ומצהיר כי אין בכוונתו להתמודד לראשות העיר 
גרינברג.  רמי  במועמדות  כוחו  בכל  יתמוך  אך 
בן משה לא מסתיר כי שואף לכהן בתפקיד סגן 

ראש העיר ברגע האמת לאחר בחירת גרינברג.

שוחט נגד לזר: "בונה על שסע בין החרדים לחילונים"אלעד
לאחר הסקר הדרמטי שנחשף ב'קו עיתונות' 
החרדי  המועמד  מוביל  בו  שעבר,  בשבוע 
עצום  בפער  לזר  אליעזר  צפת  העיר  לראשות 
על ראש העיר המכהן אילן שוחט, מגיב שוחט 
סקר  בידיו  כי  וטוען  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
מחזיק  הוא  ולדבריו,  מוביל,  הוא  בו  שונה 

בתמיכה של כל המגזרים בעיר.
רוב המגזרים סגרו  רגועה,  "המערכת מאוד 
גלבך,  ש"ס,  עם  חזקה  שותפות  לי  יש  איתי 
לי  שאמרו  התורה'  'דגל  רבני  עם  ואף  חב"ד 
לראשות  בי  ותומכים  בלזר  מכירים  אינם  כי 

העיר", אומר שוחט בשיחה עם 'קו עיתונות'.
'אגודת  מטעם  העיר  מועצת  חבר  לזר, 
ישראל' חבר יחד עם נציג 'דגל התורה' לאחר 
האחרונות.  בבחירות  בשוחט  תמכו  שלא 
שוקל  הוא  עיתונות'  ב'קו  שנחשף  כפי  כעת, 
הקרובות  בבחירות  העיר  לראשות  להתמודד 
ולדברי מקורביו, מחזיק בתמיכה רחבה של כל 
הקהלים בעיר, מכל העדות והחוגים, כשפטרונו 

הפוליטי הוא יו"ר יהדות התורה יעקב ליצמן.

לא  שלי,  טוב  חבר  "ליצמן  שוחט,  לדברי 
לחינם אירחנו פה בסוף השבוע את האדמו"ר 
וכיבדנו אותו כבוד מלכים למרות שאין  מגור 
היא  לזר  של  מועמדותו  גור,  של  קהילה  כאן 
בדיחה". שוחט מוסיף: "אם אתה לא מגיע עם 
ראש  להיות  סיכוי  לך  אין  לבחירות  מגזרים   4
עיר, לזר בונה על שסע בין החרדים לחילונים, 
הרבנים הם פקחים ויש להם הכרת הטוב כלפיי 

ויתמכו בי". 
בו  חדש  סקר  מחזיק  הוא  כי  טוען  שוחט 
לראשות  נוספת  פעם  אותו  מכתיר  שלדבריו 
ראשי  בפני  שוחט  מציג  הסקר  את  העיר. 
שעשוי  היחיד  הוא  כי  להם  ומוכיח  המפלגות 
לדבריו,  נוספת.  פעם  הראשות  את  לכבוש 
הסקר נעשה על ידי מכון 'מאגר מוחות' בראשו 
פרופסור יצחק כץ, בקרב מדגם מייצג של 500 
נשאלים מהעיר צפת. בסקר הוצגו מספר שאלות 
הנוגעות לראשות ולמדד שביעות הרצון מראש 
לראשות  בתמיכה  האופציות  ברשימת  העיר. 
שוקי  לזר,  אליעזר  שוחט,  אילן  שובצו:  העיר 

סבן.  ותמיר  מימון  ישי  חדד,  שלמה  אוחנה, 
בתמונה  לא  כלל  לזר  "אליעזר  שוחט:  לדברי 

וקיבל מספר נמוך באופן משמעותי".
היחיד  המועמד  הוא  כי  בטוח  שוחט 
הפתעה,  פה  תהיה  "לא  הסוף:  עד  שיתמודד 
אהיה המועמד היחיד שיישאר עד סוף המרוץ. 
אין לי שום דבר נגד לזר, אני מחבב אותו אבל 
הוא בא עם אג'נדה וחושב שאם הוא מחלק סלי 
מזון בחגים אנשים יצביעו לו". על נציג 'שלומי 
לא  "גלבך  לזר:  אומר  גלבך  נחמן  אמונים' 
יתמודד כל עוד אני ראש עיר, הוא בן אדם של 
שליחות, הוא אמר לי כל עוד אילן שוחט ראש 

עיר אין מה לפנות אליו בנוגע להתמודדות".
אומרים  לזר  אליעזר  המועמד  בסביבתו של 
בעבר,  אמרנו  שכבר  "כפי  כי  עיתונות'  ל'קו 
 - ואחרים  כאלה  רקע  לרעשי  נתייחס  לא 
למען  כאחד,  וחרדים  חילונים  לפעול  נמשיך 
יותר  מפותחת  יותר,  נקייה  יותר,  טובה  צפת 

ומשגשגת יותר".

לאחר פרסום הסקר בו מוביל המועמד החרדי אליעזר לזר בפער עצום, טוען שוחט כי בידיו 
סקר הפוך • לטענתו, רוב המפלגות החרדיות בכיסו ואף סגרו אתו על תמיכה לראשות העיר

ת זאב
גבע

צפת

ביתר:

של  הראש  כאב  לבחירות,  משנה  פחות 
דווקא מבית. אלפי חרדים  'דגל התורה' מגיע 
כ"חרדים  ומוגדרים  לפרנסתם  העובדים 
אך  התורה'.  'דגל  למפלגת  שייכים  עובדים" 
חרדים  קבוצות  בהן  מקומיות  רשויות  צצות 
מוחלטת  והתעלמות  ייצוג  חוסר  מרגישות 
מקבלה  התנועה,  נציגי  ידי  על  מצרכיהם 
ובתי  למבנים  הקצאות  ועד  החינוך  למוסדות 
זאב  בגבעת  מתגבשת  כזו  אחת  קבוצה  כנסת. 
ל-100  קרוב  המונה  בציבור  מדובר  חדשה, 
עובדים  אך  ישיבות  בוגרי  כולם   - משפחות 

לפרנסתם.
בראשות  הקבוצה  התכנסה  האחרון  בשבוע 
ראשון  לכנס  כהנא  חיים  רבי  הגאון  רבם 
לקראת הבחירות המקומיות. ההתכנסות נועדה 
שייענו  התורה'  'דגל  בכירי  על  לחץ  להפעיל 

'קו  עם  שוחחו  בקהילה  בכירים  לבקשותיהם. 
קו  ליישר  היא  השאיפה  כי  והבהירו  עיתונות' 
גדלו,  'דגל התורה' שם הם  יד ביד עם  וללכת 

אך בשלב זה כל האופציות על שולחן.
בקהילה יש אנשים המגדירים עצמם כחרדים 
וחצי  וכובע  חליפה  עם  אברכים  קלאסיים, 
על  סדורה  בביקורת  אוחזים  אך  בכולל,  יום 
התנועה ממנה באו שלא ממלאת את מבוקשם: 
'קלה  על  שמקפידים  יהודים  מייצגים  "אנחנו 
להבין  ומוכנים  פתוחים  אנו  אבל  כבחמורה', 
ובמקום  ובעיות,  מגרעות  ישנן  חברה  שבכל 
רוצים  אנחנו  לשטיח,  מתחת  אותן  לטאטא 
אחד  אומר  גלי",  בריש  זאת  ודורשים  טיפול. 

מתושבי השכונה.
חברי  בהשתתפות  השבוע  שנערך  בכינוס 
רב  אמר  כהנא,  חיים  הרב  בראשות  הקהילה 

כלל  פוליטיות  אינם  "מטרותינו  הקהילה: 
בצרכי  להכרה  פועלים  רק  אנו  אלא  וכלל, 
הקהילה המגיעים לנו בדין ולא בחסד, דוגמת 
סבא  ישראל  בדרך  חינוך  מוסדות  קבע,  מבנה 
ומסגרות ערב מותאמות", וכן הדגיש את "גודל 
מעלת האחדות שמאפיינת את הקהילה למרות 

ניסיונות של גורמים שונים לפלג בינינו".
לקראת  פעילות  מטה  הקימה  הקבוצה 
המחלקה  מנהל  של  לשולחנו  הבחירות. 
המוניציפאלית של 'דגל התורה' מנחם שפירא 
שפירא  הקהילה.  בני  של  בעיותיהם  הגיעו 
הנציגות  לצד  ולסייע  לעזור  הבטיח  עצמו 
המקומיות של 'דגל התורה' שתיאלץ ליישר קו 
ראשי הקהילה המאיימים  דרישותיהם של  עם 
בריצה נפרדת במידה ודרישותיהם לא יתממשו.

ב'דגל' מחפשים תפקיד ליוסי שטרית
  בשל חיכוכים פנימיים בין נציגי 'דגל', גוברות הערכות כי יוסי שטרית יוחלף על ידי נציג חדש

במקום זאת, מחפשת הנהלת התנועה תפקיד מכובד שיהלום את מידותיו של שטרית
מאיר  ביתר  העיר  ראש  כי  ברור  לכל 
רובינשטיין )שלומי אמונים( ימשיך בתפקידו 
לכהונתו  דומה  הדבר  נוספת,  לקדנציה 
בשל  עילית  במודיעין  גוטרמן  של  המובטחת 
היותה עיר ליטאית. למרות זאת אנו חושפים 
התורה'  'דגל  בסיעת  חרדי  פנים  מאבק  כי 
פוליטיות  טלטלות  לגרום  עשוי  המקומית, 

משמעותיות ככל שמועד הבחירות יתקרב.
התורה'  'יהדות  של  המאוחדת  ברשימה 
'דגל התורה' –  נציגים של  בעיר, שובצו שני 
רביץ משמש  בעוד  ויוסי שטרית.  רביץ  יצחק 
כמ"מ וסגן בשכר בשל זכייתו במקום הראשון 
בפריימריז הפנימיים שנערכו ב-2013, שטרית 
לתכנון  הועדה  וכיו"ר  מועצה  כחבר  משמש 
ובנייה בעיר. בסביבת רביץ בטוחים כי במידה 
שנות  שארבע  הרי  נוספים,  פריימריז  וייערכו 
שוב  לו  יבטיחו  בשטח  עמוק  וחריש  פעילות 

את המקום הראשון. לעומתו, שטרית הנחשב 
לאיש ניהול מעולה עם יחסי אנוש גבוהים, לא 
מועצה,  חבר  של  זוטר  בתפקיד  שוב  יסתפק 
והוא מחפש את הדרך החוצה לעמדה פוליטית 

בכירה, מה שככל הנראה לא יקבל בביתר.
פוליטי בכיר בעיר חושף בשיחה עם  גורם 
הדגלאית  התנועה  נציגי  בין  כי  עיתונות'  'קו 
להפרדת  להוביל  שעשויה  מתיחות  קיימת 
בחירות  לקראת  חדש  נציג  וחיפוש  הכוחות 
2018. לא פעם התרוצצו שמועות סביב המשך 
יוסי שטרית, היו שאמרו  דרכו הפוליטית של 
בעיר  כמועמדה  אותו  תצניח  'דגל התורה'  כי 
צפת, שמועות נוספות העלו את שמו כמועמד 
מוסכם על ש"ס ו'דגל התורה' בעיר אלעד. כך 
או כך, מעריך הגורם: "שטרית בונה על קידום 
משמעותי בתפקידו בתקווה שזה יקרה מחוץ 

לביתר בתפקיד ניהול בכיר בתנועה". 

העיר  רבני  בקרב  ואהוד  מוכר  יוסי שטרית 
מרבני  תופיק,  הרב  של  תלמידיו  על  ונמנה 
סיכוי  קיים  הבאות  בבחירות  ה"מרביצי". 
בנפרד  תתמודדנה  בעיר  המפלגות  כי  גבוה 
כי  מעריכים  בעיר  כוחן,  את  להגדיל  מנת  על 
יצחק רביץ ויוסי שטרית לא ימשיכו לכהן יחד 
בעבר  אמר  עצמו  רביץ  לשני.  אחד  בכפיפות 
'דגל התורה' תומכת בראש  ל'קו עיתונות' כי 
העיר מאיר רובינשטיין וכי יש שיתוף פעולה 
בתפקידו  ימשיך  כי  בטוח  גם  הוא  מעולה, 
הנוכחי גם בקדנציה הבאה. יצוין עוד כי רביץ 
מחברי  שניים  עם  משפחה  בקשרי  מחזיק 
מועצת גדולי התורה, הגרב"מ אזרחי והגר"ד 
כהן, דבר אשר עשוי להועיל לו בהמשך דרכו 

הפוליטית.

החרדים העובדים מאיימים בריצה נפרדת
כמאה משפחות חרדיות מגבעת זאב השייכות לקהילתו של הרב כהנא, התכנסו לקראת הבחירות כדי 
לדרוש התחשבות של 'דגל' בדרישותיהם  מדובר בקהילה של 'חרדים עובדים' והם דורשים את "צרכי 

הקהילה המגיעים לנו בדין, דוגמת מבנה קבע, מוסדות חינוך ומסגרות ערב"

 שמעוני שוקל התמודדות נוספת לראשות



י”ח - כ’ בכסלו
תשע”ח           
5/12-7/12/2017
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פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש

אופקים

■ בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, בק"4 

חזית, מעליה 2 חד' 
גדולים +מחסן+גג גדול, 

חניה בטאבו, 3,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23

050- 5308742
03-5797756)42-42(_____________________________________________

דופלקסים  בשיכון ה', בשדרה, 
במפלס אחד בק-5 בניין 
חדש, 215 מ"ר ומעליו 

גג צמוד 200 מ"ר, כולל 
מחסן וחניה, 4,500,000 

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

ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

מחולקת ל- 2 יחידות, 
תשואה 4,700 ש"ח לחודש, 

1,220,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)49-49(_____________________________________________

באר שבע

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

ק"1 ומעליה, 2 יחידות 
המושכרות ב- 6,200 

ש"ח. 2,800,000 בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)34-34(_____________________________________________

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

ר"ג, בבנין חדיש, 3 חד', 
70 מ' בק"ג עם מעלית 
וכן דירת 45 מ', 2.5 חד' 

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,320,000. בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 במינץ, 8 חד', ק"ד וגג 
עם מעלית + חניה ומחסן 

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 ברח' בן דוד אזור 
עוזיאל בק"ג 100 מ', 
משופץ ברמה גבוהה 
ומעליה גג בנוי, ניתן 

לעשות טאבו משותף או 
לחלק 2,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ רח' 

הרב קוק 23 ב"ב 
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

 באיזור פינוי בינוי ברח' 
ביאליק, דירה גדולה, ממוזגת, 

850,000 ש"ח.
_____________________________________________)48-48(תיווך יעקב, 054-4901948

 בהזדמנות וילה מאוד 
מפוארת, חלומית, בהר 
שלום, 3 מפלסים, 400 
מ"ר עם מעלית שבת, 

6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

וילות ובתים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ברח' חנה סנש 
ברביעיות, דירת גן  4 
חד' + דירת 2 חד' + 

יחידה קטנה מושכרת ב- 
1,800 ש"ח + גינה 150 

מ', 2,900,000. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב, 03-5797756, 
054-6506901)43-43(_____________________________________________

אחיסמך

פנטהאוזים ודירות גן

 בבר אילן, 4 חד' 
+ משופצת, מושקעת, 

1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)49-49(_____________________________________________

אלעד

 5 חד', 135 מ' נטו, 2-2.5 חדרים
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/

הרב ישראל מסלנט, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 קוטג' פינתי לל"ת 
ופסטורלי עם גינה מטופחת, 

3 מפלסים ברמה גבוהה, 
במיקום מעולה, 7 ח', 200 
מ"ר בנוי + 200 מטר גינה 
בסטנדרט גבוה!! מטבח 
משודרג, פרקט בחדרים, 

מיזוג בכל חדר, יחידת הורים, 
מושקעת, למהירי החלטה: 

052-8935435)47-50(_____________________________________________

 דירת 4 חד' 110 מ"ר 
בשלב מתקדם, במחיר מציאה 

_____________________________________________)48-51(מיידי! 052-7673431

 4.5 חדרים, קומת כניסה, 
סוכה מהסלון, מושקעת, 
מחסן, אופציות להרחבה, 

1,890,000 ש"ח, 
052-3974486)48-51(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בבן אליעזר, 4 חד', 
משופצת מאוד, 1,240,000. 

_____________________________________________)49-49(תיווך יעקב, 054-4901948

 בבן אליעזר 3.5 חד', 
ק"ב,ח משופצת, 1,050,000. 

_____________________________________________)49-49(תיווך  יעקב, 054-4901948

 במשלט, 2 חד', ק"ג, 
מושכרת, 690,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)49-49(אדר נכסים, 052-4834706

 ברחוב הרב חיים, קומה 
שלישית, יפה ושמורה, 

מושכרת לזוג מבוגר כבר חמש 
שנים, רק 400,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)48-48(ארץ הצבי, 052-5253470

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בחסידי ליטאי, לעסק/מגורים, 

דירת גן, 3 חד' + תוכניות 
_____________________________________________)50-50(להרחבה, 052-5752500

 דופלקס 5 חד' לל"ת, 
מושקעת ומתוחזקת + ריהוט 

_____________________________________________)50-1/18(חלקי, 052-8330459

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! דירת 5 חדרים, רק 

1,470,000 ש"ח, גמיש! 
054-9422194)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 4.5 חד' מושקעת + 

יח' הורים, נוף מרהיב, 
054-9422194)50-50(_____________________________________________

 דירה קומה 4, ענקת, 
100 מטר, מעולה לחלוקה 

במבצע נחשון במחיר מציאה. 
משה - תיווך "אבני דרך" 

054-3255667)50-50(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 3, 
מושכרת 5,800 ש"ח נטו, 

במחיר מציאה. משה - תיווך 
_____________________________________________)50-50("אבני דרך" 054-3255667

 מציאה, רובע יא', דב יוסף 
צמוד לגראנד קניון, 560,000 

חלוקה ל- 2. 
_____________________________________________)50-50(לאה נכסים, 053-7702020

 רובע ו', מחולקת ל- 2, 
640,000 סופי מושכרת. לאה 

_____________________________________________)50-50(נכסים, 053-7702020

 סניף דרום מאחלת 
לכל לקוחותיה חג חנוכה 
_____________________________________________)50-50(שמח חברת "אבני דרך"

 מציאה צמוד לאונברסיטה 
יצחק אבינו קרקע מחולקת 
ל-3 מושכרת 5,200 ש"ח, 

910,000 ש"ח. לאה נכסים, 
053-7702020)50-50(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 
1, מושכרת ב- 4,000 ש"ח. 

משה - תיווך "אבני דרך" 
054-3255667)50-50(_____________________________________________

 דירה מחולקת, קומה 3, 
מושכרת 3,000 ש"ח, רק 610 
אלף ש"ח. משה - תיווך "אבני 

_____________________________________________)50-50(דרך" 054-3255667

 בית קרקע, מחולקת, 
מושכרת, 10,000 ש"ח במחיר 

מציאה. משה - תיווך "אבני 
_____________________________________________)50-50(דרך" 054-3255667

 דירה מחולקת, מושכרת 
ב- 4,500 ש"ח נטו במחיר 

מציאה. משה - תיווך "אבני 
_____________________________________________)50-50(דרך" 054-3255667

 מבחר דירות לחלוקה 
במחירים שפויים התקשרו 

וקבלו יעוץ חינם ללא עלות. 
משה - תיווך "אבני דרך" 

054-3255667)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות וילה מפוארת 
300 מ"ר + 2 יח"ד בגודל 

75 מ"ר כל אחת. W נדלן, 
050-9908010)50-50(_____________________________________________

 במתחרד בר אילן, דירת 
גן, 4 חד', מפוארת + חצר 

ענקית, תנורים וכיורים כפולים. 
_____________________________________________)W)50-50 נדל"ן, 054-4502728

 בבלעדיות במגדל המים - 
קרוב לקריה החרדית, 4 חד' + 

מרפסת 1,290,000. 
_____________________________________________)W)50-50 נדל"ן, 054-4502728

 ברחוב הגפן, 3 חד', 
משופצת מהיסוד, אפשרות 

פינוי בינוי. W נדל"ן, 
050-3333505)50-50(_____________________________________________

 באזור פינוי בינוי ברח' 
ביאליק, 3 חד', 60 מ"ר, 

משופצת מאוד, סורגים, מזגן, 
890,000 ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)50-50(_____________________________________________

 רובע ג' צמודה 
לאונברסיטה, 3 חד', משופצת, 

קרקע, מושכרת, 2,200, 
555,000. לאה נכסים, 

053-7702020)50-50(_____________________________________________

 בשכונה ד', 3 חד', 
69 מ"ר, קומה 1, ממוזגת, 

משופצת, רק 570,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50(054-4490025, סוגדא נכסים

 בבלעדיות ברבי חייא 16, 
טריפלקס 7 חדרים, קומה 2, 
200 מ"ר + מרפסת שמש, 

חניה. דוד גרוס רימקס, 
072-3263850)50-50(_____________________________________________

 למכירה גג בפרדס כץ, 
50 מ"ר + היתרי בניה, ק"ד, 

350,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניה, 3 חד', 4 
חד', 4.5 חד', 4 + גינה, 5 + 
גינה מפרט עשיר, קבלן אמין. 

_____________________________________________)50-50(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור סירקין, 100 
מ"ר, ק"ב, חזית, סלון ענק, 

1,900,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות, חברון, 65 
מ"ר, ק"ק מוגבהת + אופציה, 

עורף פתוח, ישנה ושמורה, 
1,310,00 ש"ח. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות, במימון-רמבם, 
בנין-חדש, 160 מ"ר, קומה 
נוחה, אופציה ל- 2 יחי"ד, 

גמיש. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות, באהרנסון, 
כ- 100 מ"ר מפוארת במיוחד, 

3 כיווני אוויר, גג-בטון, 
1,910,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)50-50(_____________________________________________

 מציאה, במהרשל, ק"א, 
חזית, 70 מ"ר, ישנה ושמורה, 
1,400,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)50-50(_____________________________________________

 בקרבת האדמו"ר 
מגור, 3 חד', חדשה!!! 

**באיזור שיכון ג', 5 חד', 
מעלית וחניה כחדשה. 

*בקרית משה 4 חד' 
מעלית וחניה כחדשה. 
*בחנה סנש, דירת גן 

יוקרתית, 5 חד' + גינה.  
*"אלוני נכסים" 

052-7610603)50-50(_____________________________________________

 בניה חדשה! ביית-יוסף, 
דירות 3/4 חד', החל מ- 

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ, 
240 מ', מחולקת ל- 4 + גג 

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 מציאה! בטרפון 130 מ"ר 
מחולקת, משופצת, 3 כ"א, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה, 
6,390,000 ש"ח. 

חמד נכסים - חיים, 
050-6452128)50-50(_____________________________________________

 בבניה! בגולומב, פנטהאוז 
5 חד' + גג, חניה, 3,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בבניה! בגולומב, דירת-גן, 
4 חד' + גינה, 2,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בלעדי פנטהאוז 5 ח', 
150 מטר בבניה בז'בוטינסקי, 

אפשרות ליחידת דיור. תיווך 
_____________________________________________)50-50(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי במיימון 
פנטהאוז, ק"ב, 170 מ"ר, 

מחולקת ל- 2 דירות, 
מושקעת מאוד, חובה 

לראות. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)50-50(_____________________________________________

 במימון-רמבם, ק"ק, בנין 
חדש, 100 מ"ר + חצר 75 

מ"ר, מיידי. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)50-50(_____________________________________________

 בבמברגר, דירת-גן 
יוקרתית, 150 מ"ר, 6 

חד' )כולל יח"ד(, כניסה-
פרטית + חצר 100 

מ"ר. "מקסימום נדל"ן" 
054-4340843)50-50(_____________________________________________

 באהרון-דב דירת-נכה, 
4 חד', חדשה + מרפסת, 

2,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בבנין-חדש פנטהאזו 
מפואר ונדיר באהרון-דב, 6 חד', 

200 מ'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בשיכון-ה' בבנין-חדש, 
פנטהאוז מפואר, מעל 200 

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בלוין, דירת-גן, 5 חד', 140 
מ' + 80 מ' גינה 3,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 באזור בן-פתחיה ד.גג, 4 + 
2 + מרפסת ק"ג + מעלית, 

חזית + נוף, 2,650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור בן-פתחיה, ד.גג, 4, 
ענקית + גג ענק, ק"ב, חזית, 

מיידי, 2,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50("אפיק נכסים" 03-5791514

 ברחוב ירושלים מול 
מתחם העיריה, דופלקס 
8 חד', 240 מ"ר, קומה 

שלישית + מעלית, 
משופצת. חמד נכסים - 

_____________________________________________)50-50(חיים, 050-6452128

 בש"ך-קוטלר, דופלקס, 
180 מ"ר + יחי"ד 45 מ"ר 

מושכרת, מפוארת ומשופצת. 
_____________________________________________)50-50(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 בשטרסר, דופלקס 4 
חד' + 2 יחידות מושכרות 
ב- 6,000 ש"ח, 160 מ"ר, 

2,750,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)50-50(_____________________________________________

 בבעש"ט - דופלקס, 6 
חד', כ- 160 מ"ר + מרפסת, 

משופצת, ניתנת לחלוקה, 
2,430,000. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)50-50(_____________________________________________

 בלעדי באחיה-השילוני, 
דירת-גג )דופלקס( 150 

מ"ר, 3 למטה + 2 
למעלה וגג-פתוח, ק"ב-
ואחרונה, משופצת, כ' 

מיידית, 2,350,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! בגוטמכר 
אזור הוילות בבנין 

בוטיק, 4 דיירים, דירת 
גג )דופלקס(, 270 

מ"ר, גג ענק, ק"ג + 
מלעית, חניה, חזית, 

3 כ"א, 4,900,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות למכירה 
בק.הרצוג, דופלקס מפואר, 

250 מ"ר, מעלית, נוף פתוח, 
3,150,000 ש"ח, גמיש. תיווך, 

055-6789653)50-50(_____________________________________________

 בגבעת רוקח, דופלקס 
7 חד', 200 מ"ר מחולקת 

ל- דירת 4 חד' + 3 חד' בגג + 
יחידת דיור בקרקע, 3,500,000 

_____________________________________________)50-50(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, דופלקס, 5 
חד', ק"ב, אחרונה, משופצת 

כחדשה, ניתן להפריד ליחידה, 
2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 באזור רח' טבריה, דופלקס 
ענק 180 מ"ר, 6 חד', חדש, 

מושקע, ק"ג + מעלית + 
חניה מקורה, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! בעזרא/חזו"א 
בבנין חדש, 6 חד', 150 מ"ר, 
ק"6 + מעלית, חניה, חזית, 
2,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בחזון איש אזור שיכון 
ג', 5 חד', 130 מ"ר, ק"ג + 
מעלית, 3 כ"א + מחסן + 

חניה, משופצת, 2,450,000 
_____________________________________________)50-50(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור יהודה הלוי, 
דופלקס מושקע, 5 ענקית 

יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 
2,600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור גורדון, 5 חדשה, 
יפהפיה, ק"ב, חזית + מעלית 
+ י.הורים, מיידי! 2,480,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)50-50(_____________________________________________

 באזור מלאכי דופלקס 
160 מ"ר, 5ח' + מרפסת ק"ג, 

2,300,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 כחדשה באזור צפניה, 5 
חדרים, כ- 120 מ', מושקעת, 
2,500,000 ש"ח, גמיש. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)50-50, טלפון: 054-8449423

 חייבת להימכר!!! 
באברבנאל, 6 חד', 145 מ"ר, 
משופצת, חצר, 2,100,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)50-50(_____________________________________________

 ברח' טבריה, 5 חד', 
חזית, ב- 2 מפלסים, 

בק"א, סלון, מטבח ופינת 
אוכל גדולה. בק"ב, 4 

חדרים, דלת נפרדת בכול 
קומה, כולל חניה. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

 ,03-5797756 ,23
050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בעזרא, 5 חד', ענקית, 
חדשה, 2,600,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 באיזור רש"י 5 חד' חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,450,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 במוהליבר ענקית, 
6 חד', ק"2, 140 מ"ר 

עם אישורים לתוספות, 
55 מ', כולל חניה, פינוי 
מיידי, 2,600,000 ש"ח 

גמיש בלעדי ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23

,03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בקרית משה 5 חד' 
חזית לגינה, ק"ג+ חניה+ 

מחסן, 2,500,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-508742)39-39(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת ל 3.5 
חד' ול 2 חד' מושכרת 
ב- 6,700 ש"ח בק"ק 

מוגבהת, משופצות 
כחדשות,  אפ' לטאבו 
משותף, 1,900,000 

ש"ח גמיש, בלעדי, ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 ביהושע, בפרוייקט גן 
העיר, 5 חד', חדשה + מ. 
שמש וסוכה גדולה, ק"ב, 

חזית לגן העיר, כולל 
מחסן וחניה, 2,950,000 

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 
מחולקת 3.5 חד'+ 2 

חד', מושכרת ב- 2,800 
ש"ח 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בהזדמנות! 6.5 חד', ק. 
הרצוג, חדשה + סוכה + 4 

מזגנים + תוספות, אפשרות 
להחלפה לדירה יותר זולה, 

054-8402332)48-05/18(_____________________________________________

 בבלעדיות! בשלמה בן 
יוסף, 4 חד', ק"ב, משופצת 

ח', חזית, מעלית וחניה 
בטאבו, 1,600,000 ש"ח 

גמיש. "פנחס נכסים" 
055-6789653)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרצוג בבנין 
חדש, 4 חד', 95 מ"ר, ק"ד 

+ מעלית, 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50(א.פנחסי, 03-5799308

 בהר השלום דו משפחתי, 
4 חד', 125 מ"ר, ק"א + חניה, 
מושקעת, חדשה, 2,390,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי, 
03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! באזור סוקולוב, 4 
חד', 90 מ"ר, ק"ב, חזית, סוכה 

גדולה, משופצת כחדשה, 
1,850,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 ברמב"ם, 4 גדולה + 
מרפסות, ק"ב, חזית + 

מעלית, 3 כ"א, 1,990,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)50-50(_____________________________________________

 בראשונים, בבלעדיות, 
ק"ב, 4.5 חד', מעלית, 

ממ"ד, חזית, במחיר 
מציאה!! "דלוקס נכסים" 

052-8555594)50-50(_____________________________________________

 דב גרונר חדשה 
מהקבל"ן, 90 מ"ר, 
4 חד', נוף מרהיב, 
1,650,000 ש"ח. 

חמד נכסים - ישראל, 
052-7741000)50-50(_____________________________________________

 ביצחק שדה, 4 חד', 
יחודית ומעוצבת בבנין 

חדיש, 2,250,000 ש"ח. 
חמד נכסים - הלל, 

054-6215521)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! הרב 
קוק, 4 חד', 100 מ' + 

מחסן מושכר 30 מ', 
3 כיווני אוויר, חזית, 

משופצת, בניין חדיש. 
חמד נכסים, 

052-7741000)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בדב הוז, 4 חדרים, 
קומה א', עורפי, 3 כיוונים, 
חניה רשומה, פינוי אוגוסט 

2018, מחיר 1,800,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)50-50(אדוארד

 בלעדי 4 ח' בצייטלין, 
מפוארת מאוד, בניין מפואר, 
קומה ב' + מעלית + חניה, 

חזית, 1,990,000. תיווך 
_____________________________________________)50-50(אלטרנטיב, 054-5500263

 באזור מינץ, 4 גדלה, 
חדשה + י.הורים + נוף, 

מיידית, 1,850,000 ש"ח! 
_____________________________________________)50-50("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבניה ליד לנדא! בבנין 
יוקרתי ושקט! 4 יפהפיה חזית 

+ חצר, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור בן-דוד 4 ענקית! 
ק"ב + מעלית, חזית, 3 כ"א, 

2,180,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 בלעדי באיזור 
פרמישלאן, 4 חד' + 

סוכה ומ.שמש ממ"ד 
ומעלית, 1,700,000. 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
054-8474843)50-50(_____________________________________________

 באזור נחמיה, 4.5 
חדרים, גדולה, 140 מ' + 
אופציה גדולה להרחבה, 

מיידי, 2,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)50-50, טלפון: 054-8449423

 4 חד' ברח' בלוי, ק"ק, 
75 מ' + 25 מ' חצר, 

כניסה פרטית, מתאימה 
גם לגן ילדים, 1,950,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 

הרב קוק 23, 
 ,03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בניסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קומה 2 

ואחרונה! חזיתית, 3 
כיווני אויר! רק 6 דייירם! 
+ א.הרחבה בצד + בגג. 

"מקסימום נדל"ן" 
052-2452820)50-50(_____________________________________________

 בשבזי, 4.5 חד', כ- 116 
מ"ר, קומה ב', סוכה, חניה, 

1,920,000 גמיש. נדל"ן 
_____________________________________________)50-50(הקריה, 050-3000121

 בברטנורא, 4.5 חד', 104 
מ"ר + מרפסת סוכה, קומה 
נוחה לא משופצת מהיסוד, 

2,150,000, גמיש. נדל"ן 
_____________________________________________)50-50(הקריה, 050-3000121



כ”ה - כ”ז בכסלו תשע”ח  213/12-15/12/2017 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 

 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ירושלים 

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות, 90 מ"ר ו- 30 מ"ר, 
משופצת כחדשה, קרקע, 

1,000,000 ש"ח,
_____________________________________________)31-05/18(054-4418142 שיכון א'

טבריה

 דירה 5 ח' + יחידה 2 ח' 
בק.שמואל + חצר בהזדמנות, 

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח,

052-7103979)49-08/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בנחל סורק, 3 חד', 
ק"1 ואחרונה, גג בטון, 

אופ' להרחבה בצד ובגג, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 03-5797756,

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בבעש"ט ק"ב, חזית, 
3 חד' 74 מ' 1,580,000 

ש"ח. מפתח במשרד. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

 בר' עקיבא/ הראשונים 
בבנין חדש עם מעלית 

וחניה ק"א, עורפית, 
1,650,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

 ברח' אביי ורבא 4 
חד' משופצת עד היסוד, 

יפהפיה, ק"ב, 1,990,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

 המחיר הוזל ברח' 
רש"י / שפת אמת, 4 

חד' + סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
1,900,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

 בדוד המלך, ליד 
העיריה, ק"ב, עורפי, 

מטופח, 75 מ' + אופ' 
ממשי של 15 מ"ר,  

1,600,000ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 
של 3 חד', ק"א, טאבו 

משותף, 2,025,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

נתיבות

עפולה

 4 חד', מרווחת, בק.הרצוג, 
ק"ב, מאובזרת, מזגנים, 

03-5708182)47-50(_____________________________________________

גבעת שמואל

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בנין מתאים למוסד, 
מסחר ומגורים + מגרש 

וכן דירות מקבלן. 
"עץ הדעת" 
02-6769127)47-50(_____________________________________________

מודיעין עילית

 בנאות הפסגה, 4.5 חד' 
מהקבלן, מוכנה לחלוקה 

ליח"ד, אופ' למחסן צמוד, 
1,535,000 ש"ח, 

054-8408870)47-50(_____________________________________________

 בבילו, 4 ח' בבנין חדש, 90 
מ"ר + מזגנים + מעלית, אופ' 

_____________________________________________)48-51(להרחבה 054-8460153/4

 מציאה חד פעמית, 
2.5 חד' ברח' דניאל, ק"ג, 

עורפית, 60 מ' + אופ' 
ממשית של 30 מ' גג 

בטון, 1,450,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)48-48(_____________________________________________

 בגניחובסקי, דירת 4 חד' 
+ מרפסת סוכה ענקית, ק"ב, 

ממוזגת ושמורה, 
_____________________________________________)49-52ל(052-6351154

 בקוק השקט, 4 חד', 
102 מ"ר, ענקית + היתר 
ל- 48 מ"ר בגג, אפשרות 
ליחידה, אופציה ממשית 

למעלית + נוף, לל"ת, 
2,170,000 ש"ח,

_____________________________________________)49-10/18ל(054-4472666

 בשמעיה ליד רמבם, 
4 חד' עם נוף, ק"ב, 

משופצים ברמה גבוהה, 
בבנין חדש, 1,880,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

 4 חד' מרווחת ומוארת, 
מיקום מרכזי ונוח, סמוך 

למרכז העיר, ק"א, 
054-6355073)49-50(_____________________________________________

 ברח' בן גוריון ליד רח' 
מנחם, ק"ב 4 חד',

משופץ, סלון גדול וחד' 
גדולים, חזית, מעלית, 
כולל חניה, 1,950,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בהזית, 3.5 חד', ק"ב, 
חזית, אופציה להרחבה ענקית, 

לל"ת, 1,750,000 ש"ח, 
_____________________________________________)49-52ל(054-7602042

 בבלעדיות! בחיד"א, 3 
חד' + סוכה, ק"א, חזית, 

1,620,000 ש"ח. 
"דלוקס נכסים" 

054-8451271)49-49(_____________________________________________

 לב הנדל"ן בבלעדיות 
בהרצל, 3 חד', פוטנציאלית, 
3 כיווני אוויר, מעלית, חניה, 
03-5757829 ,054-4535300)49-49(_____________________________________________

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, ברח' טבריה, קרוב 

לרח' עמי, משופצת, 
עורפית, 1,430,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

חיפה
 בארלוזורוב החרדי, 
4 חד', ק"ג, 3 כיווני אור, 

משופצת, מאווררת + נוף, 
990,000 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)49-52ל(050-4167200

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח, 

_____________________________________________)49-8/18ל(052-7103979
כרמיאל 

 מציאה! 3 חד', יפה, 
מושקעת, ליד הישיבה, 
670,000 ש"ח, גמיש, 

052-6577290
esti1946@gmail.com)49-50ל(_____________________________________________

ערד

 דירת 4 חד', טאבו 
משותף, בנחל שורק, 85 מ"ר, 

עם אפשרות למשכנתא. 
03-6765524 053-3111238)48-50(_____________________________________________

 דירת 117 מ"ר, 4 חדרים, 
קומה ראשונה, הכול חדש 
חדש לגמרי, קרוב לרכבת, 

רק 850 אלף ש"ח. תיווך ארץ 
_____________________________________________)48-48(הצבי, 052-5253470

 מציאה ברב צבאן, קומה 
שניה, 3 חדרים + מרפסת 
גדולה + אפשרות לבנות 

קומה בגג )זקוקה לשיפוץ 
קל(, רק 740,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)48-48(ארץ הצבי, 052-5253470

 מציאה ענקית, דירה 
בקומה שנייה, מחולקת 

לשלוש, מושכרת 3,300 ש"ח, 
רק 480,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)48-48(הצבי, 052-5253470

 בבלעדיות! בשיכון ג', 4 
חדרים, קומת כניסה, שמורה 

ומסודרת, לפרטים: 
_____________________________________________)50-50("תיווך-אריה" 053-3172172

 בלעדי!! בהתנאים, 4 
חדרים, 95 מ"ר, חזית, 

ק"ג )גג-בטון( סלון ענק, 
מטופחת, 1,700,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בשפת-אמת, 
4 חדרים, 100 מ"ר, 
משופצת-מהיסוד, 

ק"ב, חזית-סוכה + 
חניה, 2,150,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)50-50(_____________________________________________

 באזור רבי עקיבא 
ישעיהו, 4 חדרים, ענקית 
+ חניה, קומה ראשונה, 

חזית! ב- 2,000,000 
ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)50-50(_____________________________________________

 מציאה! בפרדס כץ 
אזור המכבים, שלמה בן 

יוסף, 4 חדרים, משופצת, 
קומה נוחה, פינוי גמיש, 
רק ב- 1,450,000 ש"ח. 

להב נכסים, 
050-4177750)50-50(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים, 
בבניה-חדשה, 4 חד' + אופציה 

ליחדיה החל מ- 1,800,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 באנילביץ 4 חד' מיידית 
+ מחסן, 2,400,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד' + 
אופציה ללא טאבו, 1,900,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בפ.כץ במיקום מעולה 
בתחילת בניה, 3, יפה + 

מ.שמש, 1,330,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 בחיד"א, בבלעדיות, 3 
חד' + סוכה, ק"א במחיר 
מציאה!! "דלוקס נכסים" 

054-8451271)50-50(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' ברחוב 
ברוט במתחרדים, משופצת 

מהיסוד, קומה ב' + אופציה, 
1,280,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)50-50(_____________________________________________

 בלעדי כ- 3 ח' ברב שך, 
משופצת מהיסוד, קומה א', 

בנין משופץ, 1,500,000 גמיש. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)50-50(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בטאבו 
במרכז, קרית הרצוג, קומה 

ג, חזית, משופצת. תיווך 
_____________________________________________)50-50(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי מבחר דירות בבניה, 
3ח', עורפית, 1,350,000/4 

ח', 1,550,000. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד' + סוכה, מעלית 

וחניה מעטפלת והיתרים 
לכ- 20 מ"ר, 1,520,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד', חתימות שכנים 

לבניה בגג, 1,330,000. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות החלוצים 17, 
דירת 3 חדרים, קומת קרקע 
)מוגבהת מהכביש( 70 מ"ר 
+ חצר. דוד גרוס רי/מקס, 

072-3263850)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות יהודה הנשיא, 
5 ר"ג )גבול ב"ב(, דירת 3 

חדרים, קומה 2, כ- 60 מ"ר, 
עורפית. דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)50-50(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד', 
75 מ"ר, ק"ב + סוכה גדולה, 

חזית, משופצת כחדשה, 
1,630,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא, 
3.5ח', ק"ג, חזית + א.בניה 
35 מ"רח, 1,790,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)50-50(_____________________________________________

 בטרפון, 3 מרווחת, סלון 
גדול, ק"ב, חזית + סוכה, 

1,660,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור קפלן, 3, מרווחת 
ומשופצת, ק"ב, חזית, 

1,630,000 ש"ח.
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 בבנימין-אברהם, 3.5 חד', 
כ- 80 מ"רח, 3 כ"א, ניתנת 

לחלוקה, מיידי!!! 1,470,000 
גמיש. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)50-50(_____________________________________________

 במימון, בנין חדש, 
3 חד', 80 מ"ר, ק"ג, 

חזית + סוכה + מ.שמש 
- "מקסימום-נדל"ן" 

054-4340843)50-50(_____________________________________________

 בוולפסון, 3 חד', 70 
מ"ר + מ.סוכה 13 מ"ר, 

קומה ב', חזית, משופצת 
ויפיפיה. "מקסימום 

_____________________________________________)50-50(נדל"ן" 054-4340843

 מציאה! באברבנאל, 
3.5 חדרים + סוכה, 
קומה ב', 60 מ"ר - 
יפיפיה. "מקסימום 

_____________________________________________)50-50(נדל"ן" 054-4340843

 בברטנורא, 3.5 חד' + גג 
בטון בנוי חלקי, 2,450,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)50-50(_____________________________________________

 ברב-קוק השקט, 
85 מ"ר, 3 חדרים + 

מרפסות, ק"ב, חזית, 
1,700,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח, 3.5 
חדרים, 87 מ"ר, חזית - 
ק"ב, 1,430,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך, 3 
חד', 70 מ"ר בטאבו משותף 
בנוי 40 מ"ר, היתרים לבניה 

עד 60 מ"ר, ק"ד, זחית, 
1,050,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)50-50(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בבן גוריון/
חרל"פ, 3.5 חדרים + 

1.5 חדרים בגג, משופצת 
ומושקעת, ק"ג + מעלית 

+ אופ' + חניה, נוף 
לחרל"פ, 2,050,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)50-50(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3 חד', 
60 מ"ר + אופציה 44 מ"ר, 

קרקע, מיידי. "רי/מקס" משה 
_____________________________________________)50-50(דסקל, 050-5926021

 בראב"ד 3.5 חד' + אישורי 
בניה בגג, 2,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בסוקולוב, 3.5 חד', חדשה 
חזיתית, מעלית + חניה, 

1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בבן-פתחיה, 3.5 חד', 
שמורה + אישורי בניה בגג, 

1,850,000 ש"ח גמיש. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 באזור נחום, 2.5 ח', 60 
מ"ר, ק"ג, חזית, גג-בטון, 

1,580,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בביאליק, 2.5 
חד', 50 מ"ר, קומת קרקע, 

1,200,000 ש"ח, פינוי 3 
חודשים. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)50-50(אדוארד

 בז'בוטינסקי-הרב ש"ך, 
2.5 חד', 80 מ"ר, ענקית, 

משופצת חלקית, 1,360,000 
ש"ח - גמיש. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)50-50(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 2.5 חד', כ- 60 
מ"ר, קומה נוחה, 1,250,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)50-50(_____________________________________________

 בחלוצים, 2.5 חד', 64 
מ"ר, קומה ב' ואחרונה, 

מתוחזקת, 1,340,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 ברבי עקיבא )פנימי( 2 + 
חצי, שמורה + אישורים לבניה 

בגג, בבלעדיות "תיווך-אריה" 
0533-172-172)50-50(_____________________________________________

 בטבריה, 2.5 חדרים + 
מרפסות, ק"א, 60 מ"ר, 

משופצת ומושקעת, 
1,430,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)50-50(_____________________________________________

 באהרון-דב, 2.5 חד', 
חדשה מקבלן + מרפסת, 

1,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בירושלים, 2.5 חד' + 
אופציה גדולה, 1,650,000 

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 בקוטלר, 2.5 חד' + יחידה 
בגג + אופציה 1,900,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)50-50(_____________________________________________

 ברמב"ם, 5.5 חד', ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית + חניה, 

3 כ"א, קו' 1. "רי/מקס" משה 
_____________________________________________)50-50(דסקל, 050-5926021

 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 
מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 
ממ"ד. "רי/מקס" - משה 

_____________________________________________)50-50(דסקל, 050-5926021

 ברימון, קו' 12, 4 חד', 
ענקית, 118 מ"ר + נוף. 
"רי/מקס" משה דסקל, 

050-5926021)50-50(_____________________________________________

 בבנין-מתחרד, 3 חד', 
ק"ב, משופץ-קומפלט מקום 

לסוכה, 515,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50(ידידיה-לוינגר, 0527-166-160

 דירת-השבוע, 
צמוד-לצאנז, 3 חד', ק"א, 82 

מ"ר, 560,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50(ידידיה-לוינגר, 0527-166-160

 בנוה יעקב, דירה 
מחולקת לשתי דירות אחת 30 
מ"ר + מרפסת סוכה 40 מ"ר, 
מושכרת 2,550 ש"ח והשניה 
80 מטר 3 חדרים + מרפסת 

סוכה 50 מטר + אופציה 
להרחבה 40 מטר, מושכרת, 
3,550 ש"ח, רק 1,950,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי.
צבי, 052-5253470. 
_____________________________________________)50-50(ליאור, 052-7433417

דופלקסים

+5 חדרים

 בגבעת זאב בבלעדיות 
ברח' התאנה, דירת גן, 4 חד', 
110 מ"ר, סלון ענק + יחידת 
דיור 30 מ"ר +חצר 80 מ"ר, 
2,130,000. תיווך ארץ הצבי. 

צבי, 052-5253470. 
_____________________________________________)50-50(ליאור, 052-7433417

 ברמות ב', דופלקס ברח' 
צונדק, קומה 2 מתוך 2, ליד 
חניכי, 130 מ"ר, 2 מחסנים, 

מרפסת סוכה גדולה 16 מ"ר, 
סלון מרווח, נוף מרהיב, 3 
כיווני אוויר, דירה מושקעת 
ומסודרת, ישנה אפשרות 

להרחבה 24 מ"ר, 2,800,000. 
תיווך ארץ הצבי. 

צבי, 052-5253470. 
_____________________________________________)50-50(ליאור, 052-7433417

 ברמות א', בבלעדיות רח' 
סולם יעקב, קומה 2.5 מתוך 

3.5, 5 חד' + 2 מרפסות 
סוכה, אינסטלציה חדשה, 
משופץ קומפלט + מחסן 

למטה 8 מ"ר, 4 כיווני אוויר, 
2,210,000 ש"ח, פינוי תוך 
חצי שנה. תיווך ארץ הצבי. 

צבי, 052-5253470. 
_____________________________________________)50-50(ליאור, 052-7433417

 בגבעת מרדכי, 5 חדרים, 
110 מ"ר, משופצת יפה, 

קומה א', 2,500,000 ש"ח. 
תיווך ארץ הצבי. 

צבי, 052-5253470. 
_____________________________________________)50-50(ליאור, 052-7433417

 ברמות ב, בבלעדיות רח' 
ראובן מס קומה 3 מתוך 4, 

3 חד', 86 מ"ר + 2 מרפסות 
סוכה, 1,690,000 ש"ח, מיידי. 

תיווך ארץ הצבי. 
צבי, 052-5253470. 
_____________________________________________)50-50(ליאור, 052-7433417

 בגבעת זאב בבלעדיות 
רח' מכבים, 3 חד', 76 מ"ר, 
קומה שלישית, 3 כיווני אוויר 
+ מרפסת סוכה, משופצת, 

1,290,000 ש"ח, מיידי. 
תיווך ארץ הצבי. 

צבי, 052-5253470. 
_____________________________________________)50-50(ליאור, 052-7433417

 בגבעת זאב, בבלעדיות 
ברח' המכבים, 3 חד', 76 מ"ר, 

קומה שלישית, 3 כיווני אוויר 
+ מרפסת סוכה, משופצת, 

1,290,000 ש"ח, מיידי. 
תיווך ארץ הצבי. 

צבי, 052-5253470. 
_____________________________________________)50-50(ליאור, 052-7433417

 בהזדמנות בר' יהודה 
הנשיא, 4 חד' + אופציה לחדר 
נוסף + מקווה + יחידת דיור, 
_____________________________________________)50-01/18ל(ק"ק + 2 גינות, 08-6555368

 נותרו 24 דירות, 4-5 חד' 
+ היתר, חוק מכר, ללא תיווך, 

050-7505449)50-50(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

וילות ובתים

פתח תקווה

 בכפר גנים ג' מזרח, 
דופלקס פנטהאוז 5 חד', 
כ- 150 מ"ר + מרפסות 

+ גג פתוח -70 מ"ר, 
3,270,000 ש"ח, 

 ,052-2461865
03-6769084)47-6/18(_____________________________________________

 בכפר אברהם, דירת גג, 
5 חד', משופצת, ק"ג - ללא, 

1,660,000 ש"ח, 
_____________________________________________)49-04/18ל(054-7690834

 4 חד' עורפית, נאה, 
מרווחת ומשופצת + 

מרפסת סוכה ביהודה הנשיא, 
1,700,000 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ל(054-4987901, 054-5237715

 בבלעדיות! בשכונת הדר 
גנים, דירת 4 חד', בהזדמנות! 

ק"א, עם מעלית, משופצת 
מהיסוד, מוארת, נוף פסטורלי 
ופתוח, )לדרום-מזרח(, נעימה, 

מאווררת ומרווחת, מפרסת 
שמש, סוכה מלאה ומרפסת 
שרות, חניה בטאבו, סורגים, 

רשתות ומזגנים בכח החדרים, 
פינוי בדצמבר 2018 עם סיכוי 

גדול להקדמה, 1,700,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 

052-5253470)48-48(_____________________________________________

 בפ"ת במרכז העיר, 
מחולקת ל- 3, תשואה 

גבוהה. חמד נכסים - 
_____________________________________________)50-50(ישראל, 052-7741000

 במרכז-העיר, רוטשילד 
במיקום מעולה, להשקעה, 
משופצת, תשואה 8,000 

ש"ח, ,1430,000. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)50-50(_____________________________________________

 במרכז-העיר דירת-
שותפים, משופצת כחדשה 

להשקעה, תשואה 7,200 
ש"ח, 1,490,000 ש"ח. תיווך-

_____________________________________________)50-50(יוחנן, 050-4104044

 להשקעה במרכז-העיר 
באזור מצוין תשואה 5,100 

ש"ח. 1,220,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50(תיווך-יוחנן, 050-4104044

 בחפץ חיים, דירת גג, 5 
חדרים, מ.שמש, יחידה בגג, 

2,180,000 ש"ח. 
 ,054-3320655
_____________________________________________)50-50(תיווך דרים טרגט

 בקיש, דירת גג 3 חדרים, 
85 מטר, כניסה נפרדת לגג, 

1,450,000 ש"ח. 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)50-50(טרגט

 "דרך-עיר-נכסים" 
בכפר-אברהם, קוטג', משופץ 

כחדש, 6 חד' + מרתף, ממ"ד, 
גינה, חניות, אפשרות ליחידה, 

052-2656825)50-50(_____________________________________________

 בכפר אברהם, 6 חד', 
חצר גדולה, משופצת, מיידית, 

2,695,000 ש"ח, 
052-3574487)50-50(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז חדש מיוחד ומושקע, 

בנע"ה צמוד לגבעת-שמואל, 
6 ח', 168 מ"ר + מרפסת 50 

_____________________________________________)50-50(מ"ר, 052-2656825

 ביטקובסקי, כפר גנים 
ג', מיני פנטהאוז, 4 חד', 110 
מטר, מ.שמש/סוכה, מעלית/

שבת, 2,290,000 ש"ח. 
 ,054-3320655
_____________________________________________)50-50(תיווך דרים טרגט

 בהזדמנות, רוטשילד/
הרב קוק, 6 חדרים ומעלית 

מ.ש וחניה, 1,980,000 ש"ח, 
050-4464170)50-50(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 5 חד', 
קומה ג', עורפית, מעלית, 

חניה, מרפסת סוכה גדולה, 
ממד, מחיר 1,970,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)50-50(אדוארד

 בהרצל, 5 חד', 140 מ"ר, 
ק' ב', מעלית שבת, מ.שמש 
וחניה. רחלה, 052-3506176. 

_____________________________________________)50-50(אסתי, 052-3524841

 בהס 4 חד', ק' ב' 
מהקרקע, משופצת מהיסוד. 

רחלה, 052-3506176. 
_____________________________________________)50-50(אסתי, 052-3524841

 בכץ, 5 חד', 120 מ"ר, 
מ.שמש/סוכה, מעלית וחניה, 

1,890,000 ש"ח. 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)50-50(טרגט

 באיזור כפר אברהם )רח' 
השלושה( 4 ח', מעלית + 
חניה, רק 1,550,000 ש"ח, 

050-4811122)50-50(_____________________________________________

 בפתח תקווה כפר 
גנים ג', לזריזים, 4 

וחצי חדרים, מקסימה, 
הזדמנות בלתי חוזרת. 

תיווך M נדל"ן, 
050-5483322)50-50(_____________________________________________

 4 בשטמפפר, פ"ת, 
מחולקת, חדרים גדולים, 

במרכז העיר, 03-6180646, 
 053-2759816

_____________________________________________)50-1/18()אפשרות להשכרה(

 בנחלת צבי, 4 חד', ק' א', 
100 מ"ר, מעלית וחניה, מיידי, 

1,585,000 ש"ח. 
רחלה, 052-3506176. 
_____________________________________________)50-50(אסתי, 052-3524841

 בחפץ מרדכי, 4 חד', 94 
מטר, משופצת, מיזוג, מעלית 

וחניה בטאבו, 1,690,000 
ש"ח. 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)50-50(דרים טרגט

 בהרצל, מחולקת ל- 3 יח' 
2+2+1, הכנסה 7,600 ש"ח 

- משופצת!! 1,300,000 ש"ח, 
050-4811122)50-50(_____________________________________________

 בהזדמנות בהרצל/
אהרונסון, 3.5 חד', מרווחת, 
_____________________________________________)50-50(ק.1 ומעלית, 050-3528252

 מציאה אמיתית!! 
ברוטשילד! דירת 3.5 חדרים 

ענקית, קומה ראשונה, עורפית 
ושקטה, יחידת הורים, מוארת, 

מאווררת, רק 1,290,000, 
לפרטים נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)50-50(_____________________________________________

 ברב-קוק ה- 93, ק"א, 3 
חד', חניה, פוטנציאל גבוהה, 
1,590,000 ש"ח. תיווך-יוחנן, 

050-4104044)50-50(_____________________________________________

 מציאה במרכז-העיר, 3 
חד', ק"4, גדולה מאוד, 3 כ"א, 
1,120,000 ש"ח. תיווך-יוחנן, 

050-4104044)50-50(_____________________________________________

 בברנדה )בלפור( 2.5 ח', 
מסודרת ויפה, בהזדמנות, 

1,150,000 ש"ח, 
050-4811122)50-50(_____________________________________________

 בגני תקווה בישמח משה, 
3.5 חד', 120 מ"ר, ק' ד', 

1,560,000 ש"ח. 
רחלה, 052-3506176. 
_____________________________________________)50-50(אסתי, 052-3524841
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

תינוקות

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

ריהוט

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 מכונות תפירה - זינגר 
תפר ישיר - 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג- 650 ש"ח. ברלינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 
ב"ב, 03-5791036,

050-5894918)45-20/18(_____________________________________________

 בבני-ברק למוסד צדקה 
למסירה בתרומה, ריהוט 
משרדי במצב טוב כולל 

שולחנות כתיבה וארונות 
ספרים. מאירוביץ, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 טוסטר אובן כחדש 
ממש - בשרי - מהדרין - 200 
ש"ח. מיקרוגל כחדש ממש, 

בשרי, מהדרין - 100 ש"ח, 
054-8527470)47-50(_____________________________________________

 אקורדיונים קטנים 
לריתמיקאיות, החל מ- 

1,500 ש"ח לאחר שיפוץ 
מלא ובאחריות מלאה, 

052-2503617)47-50(_____________________________________________

 טלפון עתיק לנוי - 80 
_____________________________________________)47-50(ש"ח, 054-8527470

 מכשיר מסאז' לכל הרגל, 
4 מצבים + נורת חימום, 
סה"כ 250 ש"ח, כחדש 
_____________________________________________)47-50(מעוטף, 054-8527470

03-5792841

רק השבוע
מנקים מדפים

ירושלים 52 ב“ב

”אצל בתיה"

10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

₪10
עד₪29.90

הקודם זוכה!

 שולחן אוכל ל- 6/7 
סועדים מעץ מלא בצבע חום, 

_____________________________________________)48-49(במצב מצוין, 052-7623559

 אנו מעוניינים למסור מקרר 
בקו 2 דלתות, 560 ליטר, צריך 

_____________________________________________)49-50ח(תיקון, 052-7613645

 2 נברשות כחדשות, יפות, 
כל אחת 150 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7658888

 מזגן 2.5 כ"ס מפוצל 
במצב מצויין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7658888

 מפזר חום עילי )כמו מזגן 
קטן( עם שלט, 100 ש"ח 

בפתח תקווה, טל': 
_____________________________________________)49-50ח(054-7561146

 מכונת כביסה בוש 6 ק"ג, 
מצב טוב מאוד, בירושלים, 

_____________________________________________)49-50ח(350 ש"ח, 050-4154203

 ת"פ קלטות פלוס רדיו, 
סוני, 2 רמקולים, 480 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(טל': 02-5376015

 נטסטיק דור 4 חדש, 250 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 054-8426180

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר( 180 וואט, שמור, 300 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 בית מנורה + לדים, מוגן 
מים, מתאים למרפסת, 50 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7115498

 מסך מחשב 18.5, מצב 
מצוין, 180 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)49-50ח(054-8433730

 תנור בקו, משולב דו-תאי, 
בד"ץ העדה"ח, במצב מצוין, 

_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח, 054-8465662

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)49-50ח(150 ש"ח, 052-3463482

 הוברבורד צבע אדום, 450 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 050-4104992

 כירה חשמלית בודדת, 
חדש באריזה, 75 ש"ח בפ"ת, 

_____________________________________________)49-50ח(טל': 054-7561146

 רדיארטור 12 צלעות, 120 
ש"ח בב"ב, גולדליין,

_____________________________________________)49-50ח(052-7127261

 מעבד מזון 
CHROMEX סגור באריזה, 

240 ש"ח, הקודם זוכה! 
_____________________________________________)49-50ח(058-3232026

 HEMILTON מצנם 
סגור באריזה, לא היה בשימוש 
_____________________________________________)49-50ח(בכלל, 35 ש"ח, 052-7191512

 KMIX חלקים של מיקס 
מצב מעולה, 60 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7663075

 מיקרוגל דיגיטאלי - 
שארפ, 33 ליטר, לבן, 190 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 מחשב נייח DELL מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-2421622

 מחשב HP בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)49-50ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)49-50ח(50 ש"ח, 052-4831449

 סטוק של 100 
חולצות מכופתרות 

מהמותגים ראלף לורן, 
טומי הילפינגר, נאוטיקה 
צבעונית ולבנות, מידות 
L,XL,XXL, ב- 15,000 

_____________________________________________)49-52(ש"ח, 055-9894908

קייטרינג בטעם ביתי

052-7170302

כולל מע"מ

למוסדות

מנה מושלמת - 14&

כולל שינוע והובלה עד המקוםכולל שינוע והובלה עד המקום

על בסיס ארוחת צהריים יומיתעל בסיס ארוחת צהריים יומית

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

 בית מנורה + לדים, מוגן 
מים, מתאים למרפסת, 50 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-7115498

 אוזניות איכותיות במחיר 
רצפה, ב- 25 ש"ח במקום 60 

למטרת פרסום, ב"ב, 
_____________________________________________)50-51ח(0504-196-197

 פקס, מכונת צילום, 
משולב, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 מקרר אמקור דגם ישן, 
עובד מצוין, 350 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)50-51ח(מיידי, 054-8517870

 רדיו דיסק מקורי חדש 
לרכב מאזדה 3, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8412903

 מחשב + מסך + מקלדת 
כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5203761

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-7396092

 מסחטת פירות קשים 
במצב חדש, 80 ש"ח בפ"ת, 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 052-8380655

 טאבלט אנדרואיד 7" זכרון 
16GB חדש באריזה, 250 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, טל': 052-8380655

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצוין, 370 ש"ח, מסך 

_____________________________________________)50-51ח(דק 100 ש"ח, 053-3346080

 מערכת פנסוניק 
עוצמתית במצב חדש, 500 

ש"ח במקום 900 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(03-6773671, 054-8459286

 ,HP 4500 מדפסת 
בהזדמנות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-2421622

 מחשב נייד WIN10, ב- 
_____________________________________________)50-51ח(500 ש"ח, טל': 054-7561146

 ,A4000 מצלמה של קנון 
צבע כחול, 16 מגה פיקסל, 

במצב מעולה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(050-4176776

 מכונת גילוח, חדשה 
מהאריזה, פיליפס, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4176776

 ,Voice 16, כליפGB נגן 
סאנדיסק, חדש באריזה!!! 

כולל מטען ואוזניות, ללא רדיו 
ובלוטוס, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4176776

 גי.פי.אס מיו טאצ' 2012, 
חריץ למפות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(079-5557821 להשאיר הודעה

 מערכת שמע לרכב, חדש 
באריזה, רנו פלואנס בערב, 

_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, 054-8523736

 נטסטיק חדש דור 4, לבן, 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, 054-8426180

 מכשיר ריצה והליכה 
ומגהץ קיטור "טפאל" 

כחדשים, ב- 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)50-51ח(054-8452231

 מקרר אמקור במצב 
כחדש ומעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-6347778

 מיקרוגל דיגיטלי שארפ, 
33 ליטר לבן, 190 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(052-2727474

 טאבלט שהוא בעצם 
מחשב 7" 0.5 - ראם 

ווינדוס - 10, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(053-9313102

  מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-4128920

 מיחם מנרוסטה כחדש, 
14 ליטר בפתח-תקווה, 
תוצרת חוץ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-2786557

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 450 ש"ח - תקין, 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 שלט חדש דגם 
zm-9067n מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 כיריים גז )בילד-אין(, 4 
להבות, כחדשות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח, 052-3463482

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)50-51ח(50 ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)50-51ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 סיגריה דיגיטאלית, ראש 
נרגלה, 200 ש"ח, 

079-5557821, להשאיר 
_____________________________________________)50-51ח(הודעה

 מכונת תפירה מרדיקס 
שמורה, חשמלית, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-2786557

 כיריים גז 4 להבות, חדש 
לגמרי, 120 ש"ח בלבד )כשר 

_____________________________________________)50-51ח(לפסח(, 050-3329999

 סטפר - מכשיר ספורט 
חדש ממש במחיר מציאה, 

200 ש"ח בב"ש, 
_____________________________________________)50-51ח(054-8445650

 מחשב PC פנטיום 4 
משודרת WIN7, ב- 350 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, טל': 052-8401909

 מכונת כביסה בוש 6 ק"ג, 
מצב טוב מאוד, 350 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בירושלים, 050-4154203

 טוסטר אובן קנווד, חדש 
+ תעודת אחריות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(טלפון: 052-7661604

 סורק מסמכים ותמונות 
למחשב A4, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 052-8380655

 2 נברשות יפות כחדשות 
כל אחת 100 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7658888

 מזגן מפוצל 2.5 כס' 
במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7658888

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 טרקטרון ילדים ממונע 
12V במצב מצוין, 650 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 טרקטרון ילדים ממונע 
6V במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 MX320 פקס של קנון 
+ דיו צבעוני, מצב מצוין, 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 02-5713361

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-4831449

 קוויקשינרי סורק ומתרגם 
- חדש ממש, אחריות מלאה, 

מציאה, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7601490

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-5705546

 1.70X1.08 ,שולחן 
נפתח ל- 2.20, מעוגל, רגל 

אמצעית, מגולפת, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(050-4149330

 ספה 3 מעור אמיתי במצב 
מצוין בבני-ברק, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7127813

 מיטת היירייזר כחדשה, 
במצב טוב, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8452231

 בהזדמנות, 8 כסאות 
לסלון, מרופדות ומפוארות, 70 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-9089110

 שולחן סלוני מעץ מסיבי 
וחזק + 5 כסאות, במצב טוב, 

_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, 052-7114387

 כסא משרדי )מזכירה( 
מתכוונן למכירה, )ב"ב(, 90 
ש"ח, 054-8440255 )ניתן 

_____________________________________________)50-51ח(להשאיר הודעה(

 שולחן מחשב בפ"ת, 
אפור/שחור, מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7115498

 כורסת לובי, 2 מושבים, 
וונגה, מעולה, 280 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7115498

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים 20 ס"מ עובי, ב- 500 

ש"ח כ"א בב"ב, 
_____________________________________________)50-51ח(050-4196197

 כסאות כתר, 40 ש"ח עם 
ידיות, מצב חדש, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 ספה חזקה ויציבה, 3 
_____________________________________________)50-51ח(מושבים, 052-5737813

 ארון מטבח כ- 2.5 מטר 
תחתון במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8416491

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 שידת טואלט, מצב 
מצוין! סגנון עתיק, חום כהה, 

_____________________________________________)50-51ח(200 ש"ח, 050-4135002

 מדף ויטרינות פינתית 
לנרות שבת, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7154392

 עמודון בצבע ונגה במצב 
מעולה, 170 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(הקודם זוכה, 052-7117487

 מציאה ארון חדש, 3 
דלתות, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7658888

 מיטת יחיד טובה, 290 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-5656194

 שולחן כתיבה חום, 290 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד, 054-5656194

 בהזדמנות: שולחן עץ 
חום + 4 כסאות, 1.80 נפתח 

ל- 2.80 - 400 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(0545-892020

 מזנון יפה צבע בהיר, 260 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-5737813

 מכתביה נהדרת + 
מגירות נשלפות, ב- 500 ש"ח 

להתקשר אחרי 16:00, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7645843

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 מזרון יחיד, 90 ש"ח, מצב 
אורטופדי מצויין, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 שולחן כתיבה מצוין, 140 
ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 כורסת יחיד, 140 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בלבד, 052-5737813

 70X70 שולחן אוכל קטן 
ס"מ, 150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 ספה סלונית )2+3 
ופינתית(, במחיר מציאה, 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 053-3157940

 ספה סלונית דמוי עור 
במצב טוב, 500 ש"ח, צבע 

_____________________________________________)50-51ח(שמנת, 052-7676409

 מזנון שחור נמוך 1/2 מ' 
גובה על 2 מ' אורך במצב 

חדש - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(050-9340317

 כורסא לסלון + הדום - 
_____________________________________________)50-51ח(500 ש"ח, 050-9340317

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5925647

 תריסים כולל מסגרת, 
1.55X1.40, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5925647

 מדף ויטרינה פינתית 
לנרות שבת, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7154392

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-4783220

 שולחן פינת אוכל, 180 
ש"ח בלבד, מצב מצוין, צבע 

_____________________________________________)50-51ח(חום כהה, 052-5737813

 מזרון אמריקן סליפ, סופר 
אורטופדי, ב- 250 ש"ח, י-ם, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4172700

 כסא משרדי אורטופד + 
ידיות + גלגלים, בצבע כחול, 

אחרי 16:00, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7645843

 2 מזרונים כחדשים ממש, 
190X80X20, ב- 350 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8423973

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-4783220

 מזרון יחיד, רק 150 ש"ח, 
אורטופדי, מצוין, 

_____________________________________________)50-51ח(054-5656154

 ארון 2 דלתות, צבע לבן, 
מצב מצוין, סנדביץ, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-5656154

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 למכירה ספה במצב 
מצוין, 500 ש"ח. 03-5794017 

_____________________________________________)50-51ח(בשעות הערב

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL 1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(050-3337530

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת דגם 

930, ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7966786

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 450 ש"ח - תקין, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 ,)wahe( מכונת תספורת 
תקינה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)49-50ח(052-3463482

 טרמפיסט לבוגבו, 250 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-7111061

 לול עץ במצב טוב + 
מזרון, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8447277

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 משאבת חלב ידנית של 
מדלה, חדשה באריזה, 220 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-4176776

 עגלת ד"ר בייבי במצב 
מצוין, צבע אפור שמנת, 250 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-4191988

 מיטת תינוק מעץ מלא 
ללא מזרון, 280 ש"ח. כסא 
לרכב 100 ש"ח. סלקל, 20 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח. 0545-385-013

 מאונטן באגי תאומים + 
כיסוי גשם מקורי + 2 מזרונים 

בב"ב, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-8402878

 מיטת תינוק במצב חדש 
במחיר מציאה, 500 ש"ח + 

_____________________________________________)50-51ח(מזרון, 052-8494774

 מציאה עגלת איזי בייבי 
כחדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4110991

 עגלת פג אמבטיה + 
טיולון, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(052-7646460

 עגלת טיולון בייבי סייף 
צבע שחור נוחה וטובה, 230 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 עגלת אמבטיה פור בייבי 
צבע ורוד, 450 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 עגלת דר' בייבי צבע 
כתום/חור, 240 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 עגלת פג פרמט נפתחת 
לאמבטיה, מצב מצוין, 350 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-8491943

 שק שינה בוגבו בי, חאקי, 
_____________________________________________)50-51ח(200 ש"ח, 054-8491943

 עגלת אינפינטי בצבע 
ירוק זרחן ושחור כחדשה, ב- 

_____________________________________________)50-51ח(200 ש"ח, 054-8452231

 מיטת תינוק ללא גלגלים, 
200 ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(054-8423405

 עגלה + אמבטיה, 500 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 054-5656194

 טיולון, 360 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)50-51ח(054-5656194

 עגלת טיולון שכיבה 
מלאה, פרגו, מצב כמו חדש, 

290 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 לול מעץ, 200 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)50-51ח(מצוין, 055-6777117

 פלאפון מוטורולה נייח 
לרכב, חדש באריזה, רק ב- 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח, ב"ב, 050-4196197

 סים טוקמן אורנג' כשר, 
חדש מהחנות, 40 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8429550

 מספר כשר בקומת 
05567 עם ספרות 000, ב- 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, 052-716-77-77

 דיבורית קבוע לרכב במצב 
מצוין, חברת אורנג', ב- 200 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 055-6777117

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)50-51ח(149 ש"ח, 054-4783220

LG-G3  במצב כחדש 
בצבעים מיוחדים, רק 600 

ש"ח, הקודם זוכה, 
054-5508500)50-01/18(_____________________________________________

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב, בד עמינח, ריפוד רחיץ, 
צבע בז', מהמם, כמעט חדש, 
450 ש"ח, במקום 800 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(שעלה, בב"ב, 052-7600336

 מיטה וחצי במצב מעולה, 
350 ש"ח ומכשיר תמי 4 

כחדש, 450 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)50-51ח(050-2332924

 שטיח מצב מצוין, 
1.65X2.35, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(054-5705546

  2 שמלות לאירוע, מידות 
2, ו- 4, כחול )מאנגלס(, 80 

_____________________________________________)50-51ח(כ"א, 052-7111061

 2 שמלות שבת, מידות 
2, ו- 4, פסים אפור ואדמדם, 

חדשות, 40 כ"א, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7111061

 מסגרות משקפי ראיה 
מיוחדות לחתנים, חדש 
באריזה, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה, 
מהממת בשילוב זהב ותכלת, 

להשכרה, מידה 36-38, ב- 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח, ב"ב, 050-4146777

 שני ז'קטים במצב מצוין, 
מספר 58, ב- 200 ש"ח. 
_____________________________________________)50-51ח(ירושלים, 050-4160457

 אופני ילדים במצב מצוין, 
_____________________________________________)50-51ח(210 ש"ח, 054-5656154

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)50-51ח(140 ש"ח, 054-5656154

 תריסים כולל מסגרת 3 
פלטות, 3.15X1.29, ב- 300 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית כולל 
 ,3.15X1.29 מסגרת 3 פלטות

_____________________________________________)50-51ח(ב- 300 ש"ח, 050-5925647

 תריסים 3 פלטות כולל 
מסגרת, 3.50X1.40, ב- 300 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 050-5925647

 אופנים BMX גדולות 
עם הילוכים, 190 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 יש בידינו חלב אם למסירה 
_____________________________________________)50-51ח(- בב"ב, 054-8487062

 אופני הרים במצב מצוין, 
_____________________________________________)50-51ח(320 ש"ח, 050-9340317

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(052-4831449

 מגפיים של 'מרשה 
בלרינה', חדשות, היו בשימוש 

מספר שעות, ב- 200 ש"ח 
)במקום 230 ש"ח(, 

_____________________________________________)50-51ח(054-8448055

 מגן משובח לקרש גיהוץ 
מסוג "קל גיהוץ", האפור, של 

חברת טפאל כחדש ממש, 
ב- 50 ש"ח )עולה בחנות 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח(, 052-7689543

 שעון יפה ואיכותי לגבר, 
מחוגים ודיגיטאלי, כמעט 

חדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(054-8464909

 שעון חתנים יוקרתי חברת 
MOVADO, אוריגינל, חדש 

באריזה, 500 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)50-51ח(054-8464909

 מציאה: שעון יד לנשים 
ברמה איכותי חברת "סווס" ב- 

_____________________________________________)50-51ח(60 ש"ח, 052-5918474

 משקפי שמש חברת 
"אירוקה" ברמה, חדש, ב- 50 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, 052-5918474

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי - 490 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)50-51ח(052-2727474

 כלי לאחסון קורנפלקס, 
גדל, רק 80 ש"ח, פאלפון: 

_____________________________________________)50-51ח(050-9089110

 סורג בטן לחלון, 200 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 כרכי שוטנשטיין פורמט 
קטן, 75 ש"ח עד גמר המלאי, 

_____________________________________________)50-51ח(050-4116860

 נעליים ניו באלאנס, גברים 
41.5 כחדש ממש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(02-5713361

 קופסה לכובע לגבר 
MELMONTI מפלסטיק, 
שחור, חדש לגמרי, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7169771

 נעלי בית clarks, מידה 
39, חדש בקופסה, מאוד נוח, 
ומאווררת, שחור, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7169771

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)50-51ח(260 ש"ח, 054-8412903

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות, חדשות לחלוטין, 

ב- 100 ש"ח, פולו וכו', 
_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 מעונין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים, 

_____________________________________________)50-51ח(055-6777117

 שעון סייקו צלילה 200 מ', 
אוטומטי כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7671681 בערב

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות 12 ש"ח כל 

חוברת להזמנות, 
_____________________________________________)50-51ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 
_____________________________________________)50-51ח()לב"ב וירושלים - 40 ש"ח(

 טיטולים למבוגרים, 15-18 
_____________________________________________)50-51ח(יח', 45 ש"ח, 053-31555415

 מזוודה טובה ונוחה רק 80 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)50-51ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(050-4135002

 שטיח צמר מצב מצוין, 
_____________________________________________)50-51ח(300 ש"ח, י-ם, 050-4172700

 אופני הילוכים 26", 
ב- 300 ש"ח, אופני ילדים 

BMX , ב- 150 ש"ח, 18", 
_____________________________________________)50-51ח(0545-385013

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח, 052-3463482

 שולחן פינג פונג חוץ 
כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(050-5203761

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עמנואל, חדש ללא 

שימוש, 150 ש"ח לאישה, 
_____________________________________________)50-51ח(054-9784433

 זיכוי על סך 300 ש"ח 
בטרקלין חשמל רבי עקיבא, 

_____________________________________________)50-51ח(280 ש"ח, 054-8419486

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי



כ”ה - כ”ז בכסלו תשע”ח  613/12-15/12/2017 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

  

 

 

 

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
לילדים, כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 

50 ש"ח לשנה - 2 כרכים, 
_____________________________________________)49-50ח(בב"ב, 052-7600336

 ילקוט "אקספלור" מדהים 
ביופיו, ניתן לחלוקה ל- 2 

תאים, מצב מעולה, בב"ב, 80 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח, 052-7600336

 ספר "בית הבובות 
הורודות" מצופה בנילון במצב 

מצוין, 60 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 2 שמלות יפהפיות 
לארועים, מידות 36,42 

לממוצעות וגבוהות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)49-50ח(054-8408197

_____________________________________________)50-51ח(

 מציאה: שמיכות פוך 
נוצות, חדשות באריזה, 100 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח כ"א, 054-8421886

 שטיח במצב מצוין, 
220/160, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ח(טלפון: 052-7661604

 ספרי קריאה יד שניה, בין 
10 ש"ח ל- 40 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7600336

 כלי עבודה לילדים, 15 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 14 מארזים של זוג 
קלטות שירי סוכות "והיית אך 

שמח" חדשות וארוזות, 13 
ש"ח לזוג בב"ב, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7600336

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות, 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

בלבד, 70 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7600336

 זוג תוכונים בכלוב יפה + 
מתקנים + אוכל ב- 125 ש"ח. 

2 קוקטיילים ב- 190 ש"ח, 
_____________________________________________)50-51ח(08-9765927 

 פינת מטבח מפלסטיק, 
_____________________________________________)50-51ח(80 ש"ח, 052-7117487

 תיק של ליטל מרסל מקורי 
חדש באריזה, לימודים/עגלה, 

_____________________________________________)50-51ח(160 ש"ח, 050-4176776

 שעון סווץ לאישה חדש 
לגמרי, רצועה שרשראות, רק 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח, 050-3329999

 נרות צפים מעוצבים 
לעיצוב אירועים, 6 חבילות - 
12 יח' כל אחת, הכול ב- 20 
ש"ח! חנוכיה יפהפייה חדשה 

לגמרי 2 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)50-51ח(052-3186268

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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 - ייעו 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
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-02/18(הולמת, 050-4112499

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות מטפלות, משרה 
מלאה/חלקית וגננת וכן 

לצהרון גננת וסייעת, תנאים 
_____________________________________________)45-52(טובים!! 050-7884864

 לאריקס טוסט בשר 
ובורגרים, דרושים עובדי דלפק 

_____________________________________________)47-50(רציניים, 050-9755999

ייצוג עובדים בגביית שכר עבודה ופיצויי פיטורים
ממקום עבודה שנסגר / בפשיטת רגל / חדל פרעון.

הוצאה לפועל - אכיפת פסקי דין ופסקי בוררות.

ייצוג חייבים -  מחיקת חובות, הסדרי חוב וצווי הפטר.

אריאל כוכבי, משרד עו"ד | טל':  052-8631264







לרו”ח בתל אביב דרוש/ה

מנהל/ת 
חשבונות

ניסיון קודם בחשבשבת 
ומשכורות במשרד מנהלי 

חשבונות/רו”ח
תחבורה נוחה

פקס: 03-5607320
avnerg@avner-gilboa.com

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

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

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 לפנימיה לבנות בגאולה 
י-ם, דרוש עוזר-טבח, נשוי, 

052-5867722, פקס: 
153-525594806)47-50(_____________________________________________

 עובד למזנון חלבי במרכז 
ב"ב לשעות ערב/לילה + שישי 

_____________________________________________)47-50(ומוצ"ש, 052-7629533/4

 למעון בפ"ת דרושה: 
מטפלת/גננת, תנאים מעולים 

_____________________________________________)47-50(למתאימות, 050-8342228

 לאמישרגז ב"ב, 
דרושה פקידה לשעות 

מפוצלות, 8:00-13:00, 
 ,16:00-19:00
054-5237327)47-50(_____________________________________________

 למעון איכותי בשיכון 
ה', דרושה מטפלת מצויינת 

מ.מלאה, סביבת עבודה 
_____________________________________________)47-50(נעימה, 052-7626309/10

 דרושים אנשים 
רציניים לחברה בין לאומית 
בהתרחבות בישראל במגזר 

החרדי לעבודה מהבית, 
מתאים כהכנסה נוספת, אין 
צורך בנסיון קודם, מקומות 

_____________________________________________)47-50(מוגבלים, 050-2250003

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנלהלה חרדית(, דרושות 
סייעות למ.מלאה/חלקית, 

מ- 7:30-16:45, שעות 
גמישות, קרוב לב"ב, 

ת.מעולים למתאימה, 
054-2391308)47-50(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בבסר 4, 
דרושה מזכירה לשעות 
צהריים - אחה"צ, קו"ח:
gellinek@gellingk.co.il)47-50(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן לגילאי 
4 עם נסיון, יר"ש, מסורה 

_____________________________________________)47-50(ונאמנה, 050-4146721

 דרושה תקציבאית 
להפקת אתרים לחברה 

גדולה בב"ב, חובה הבנה 
בגרפיקה וחווית משתמש 

של אתרים. ק"ח למייל: 
jobs@kidumplus.co.il

פקס: 074-7174070.
_____________________________________________)47-50(טלפון: 072-3902280

 לחברת נקיון באזור גני 
תקווה, דרושים עובדים/ת 
לעבודה מסודרת לשעות 

7:30-16:30 במוסדות 
חינוך, תנאים טובים, 

052-3272220)47-50(_____________________________________________

 התפנה בחור בעל 
קורא קול טוב לשבתות, 

054-6337121)47-50(_____________________________________________

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 למעון פרטים ומקסים 
בפ"ת דרושה עובדת לשעות: 
14:00-17:00, תנאים הולמים 

למתאימה, לפרטים: 
058-4457040)48-51(_____________________________________________

 דרושה אחראית משמרת 
ערב רצינית ומנוסה לעמותה 

גדולה בבני-ברק, בעלת 
יכולת קידום וייעול מערך 

הטלמרקטינג, תנאים מעולים 
למתאימות, ק"ח למייל: 

fraidi@haverim.org.il)48-14/18(_____________________________________________

 למיזם חדש בינלאומי 
בתחום השיווק, דרושים 

חרדים רציניים מאזור המרכז, 
אפשרות כהכנסה נוספת, 

אין צורך בנסיון, הדרכות ע"י 
החברה. לגברים: 

058-4115265. לנשים: 
052-8706565)48-51(_____________________________________________

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב, 
דרוש נהג אוטובוס, 

תנאים טובים מאוד! 
 ,054-847605
03-6714801)48-51(_____________________________________________

 דרושים/ות מאתרי מידע 
למשרה מלאה/חלקית, דרוש 
ידע בסיס באינטרנט, אין צורך 
בנסיון קודם, בסיס + בונוסים, 

שכר ממוצע: 6,000 ש"ח, 
jobs@aeh.co.il :קו"ח למייל

_____________________________________________)48-51(בציון משרה 998

 למשרד עו"ד בב"ב העוסק 
בגבייה בתחום הראשויות 

המקומיות, דרושים/ות 
פקידים/ות, העבודה במשרה 
מלאה/חלקית, שכר ממוצע 
7,500 ש"ח, תנאים מעולים 
למתאימים/ות, קו"ח למייל:
jobs@aeh.co.il או לפקס:

_____________________________________________)48-51(03-6186181 בציון משרה 998

 דרושים/ות מאתרי מידע 
למשרה מלאה/חלקית, דרוש 

ידע בסיסי באינטרנט, אין צורך 
בנסיון קודם, בסיס + בונוסים, 

שכר ממוצע: 6,000 ש"ח, 
קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il בציון משרה 
9988)48-51(_____________________________________________

 דרוש נהג עד ומעל 15 
טון למשרה מלאה במרכז, 

054-4550099)48-51(_____________________________________________

 לגן בוטיק בפ"ת, 
סייעת לתינוקיה וגננת 
לגילאי 1.5-2, מנוסות 

)ללא נקיונות(, 
052-3600817)47-50(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
טלמרקטינג - משמרת 

ערב, בעמותה גדולה בב"ב, 
דרושות נציגות טלפוניות 
מקצועיות ומנוסות, שכר 

גבוה למתאימות + בונוסים, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 

נכנסות ויוצאות, לפרטים: 
052-5540334)48-7/18(_____________________________________________

 לחברת בניה מצליחה 
)קבלנים רשומים(, דרוש איש 

מכירות תותח!!! יד ונסיון 
בתחום הבניה חובה, שכר 

ותנאים הולמים למתאימים, 
העבודה מול לקוחות פרטיים 

ומוסדיים בכל רחבי הארץ, 
קו"ח למייל:

building.g.ltd@gmail.com)47-50(_____________________________________________

 אדם רציני מעוניין 
_____________________________________________)48-50(בעבודות נקיון, 055-6672036

 דרושות טלפניות 
לטלמרקינג בבני-ברק שכר 

גבוה למתאימות + בונוסים, 
כושר ביטוי ושכנוע חובה, 

053-3165058)49-51(_____________________________________________

 דרוש נהג ג/1c זריז 
ונמרץ לחלוקת לילה, 5 לילות 

בשבוע )ללא חמישי בערב(, 
כ- 9 שעות כל ערב, תחילת 

עבודה בשעה 20:00, משכורת 
10,000/11,000 ש"ח, יציאה 
מסגולה-פתח תקווה, הגעה 

_____________________________________________)49-50(עצמית, טלפון: 050-3404072

 דרושה מטפלת/גננת 
אחראית ומנוסה למשרה 

מלאה/חלקית תנאים טובים 
_____________________________________________)49-50(למתאימות, 054-8487716

 לתינוקיה בגבעת שמואל 
דרושה סייעת, לרציניות 
בלבד!! תנאים טובים, 

054-4819999)49-52(_____________________________________________

 דרוש/ה עוזרת מקצועית 
לסוכנת ביטוח בפ"ת, משרה 
חלקית, מיומנות בעבודה על 

המחשב, קו"ח:
Ayeleteshel@gmail.com)49-52(_____________________________________________

 למעון באווירה חמה 
ברמת אביב, דרושה מטפלת/

אחראית קבוצה + נסיון 
_____________________________________________)49-52(למשרה מלאה, 050-4088034

 למוסדות תורה בבני 
ברק מנהל אתר אינטרנט עם 
ראש גדול ונסיון מוכח בתחום 
אפשרויות קידום, קוח למייל: 

shiloc27@gmail.com)49-52(_____________________________________________

 לבית קפה למהדרין  
בגבעתיים, דרוש טבח, שכר 

נאה, תנאים מעולים, 
_____________________________________________)49-50ל(052-5930909

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה מלאה/חלקית בגבול 

 לישיבה בבני ברק: 1. _____________________________________________)49-52ל(ב"ב/ר"ג. חן, 050-8938869
מחסנאי ראש גדול. 2. נהג 

לישיבה לשליחויות. להתקשר 
03-6714809 ,10:00-15:00)49-52(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פתח-
תקווה, מטפלת חמה ומסורה, 
משרה מלאה, תנאים מעולים 
במיוחד + בונוסים למתאימה, 

052-7144468)49-52(_____________________________________________

 בעלת נסיון בשירות 
ומכירה טלפונית? בעלת 

כושר שכנוע? אנחנו מחכים 
לך למשמרת ערב, שכר גבוה 

_____________________________________________)49-50(למתאימה, 050-2436777

 דרוש איש/ת שיווק 
למקומון בירושלים )לרגל 

פתיחת העיתון הנוסף(, תנאים 
מעולים למתאימים/ות, קו"ח 

למייל: 
michal5050@etrog.net.il

_____________________________________________)49-50(לפקס: 1532-5717271

 למשרד רו"ח בב"ב, דרושה 
מנהלת חשבונות, אפשר ללא 

נסיון, קו"ח לפקס: 
03-6763760)49-50(_____________________________________________

 דרושה משפחה לאומנה, 
בתשלום, באזור בני ברק, לבני 

_____________________________________________)49-51(7 ו- 9, 054-5673520

 דרושים עובדים למאפיית 
מצות באיזור המרכז

_____________________________________________)49-52(050-4116523 עקיבא

 ל"פרפרים" דרושים 
מנהלות עם נסיון, שכר 

גבוה למתאימות + 
בונוסים, 

_____________________________________________)49-52ל(050-8266772, רחלי

 מסורה ואחראית מעוניינת 
לסייע למבוגרים לא סיעודיים 

_____________________________________________)49-50ח(כולל לינה, 052-3165160

 תלמידה מעוניינת 
להתגורר אצל זקנה )עדיפות 
לאמריקאית( בתשלום סמלי, 

_____________________________________________)49-50ח(050-4131988

 בחור חרוץ ואמין בעל 
נסיון מחפש עבודה בתחום 
המכירות בירושלים, קיוסק, 
חנות מאפיה, אפשרי בערב, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7163334, 054-7933828

 מעונין לנקות חדרי 
מדרגות ובתי כנסת, 

_____________________________________________)49-50ח(052-7137135

 מדריך בפנמיה - אברך 
יר"ש התפנה לשמש כמדריך 
לילה בפנמיה, 050-4188322

_____________________________________________)49-50ח(

 מעונין לעבוד בסוכנות 
נסיעות חרדית תמורת שכר 

_____________________________________________)49-50ח(סמלי, 052-7686812

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 דרוש/ה מנהל/ת 
אדמיניסטרטיבי/ת  למשרה 
מלאה. התפקיד כולל ניהול 
יומן של עו"ד, ניהול שוטף 

של המשרד תוך ביצוע מגוון 
משימות במקביל, נדרשת 

אחריות רבה והתמודדות עם 
עבודה תחת לחץ.

  jobs@aeh.co.il קו"ח למייל
או לפקס: 03-6180638 בציון 

משרה 1018 דרישות:
זמינות מיידית ידע ביישומי 
מחשב - חובה ראש גדול, 
מוסר עבודה גבוה. ניסיון 

במזכירות יתרון יחסי אנוש 
מעולים המשרה מיועדת 

_____________________________________________)50/51(לנשים וגברים כאחד

 לעזר מציון בבני-ברק 
לפרויקט זמני דרושות 

טלפניות למשמרות 
בוקר/ערב, תנאים 

מצוינים למתאימות, 
_____________________________________________)50-51(לפניות: 052-5808957

 לעזר מציון בני-ברק 
לפרויקט זמני דרושה 

אחראית משמרת - עם 
נסיון בלבד למשמרות 

בוקר/ערב, תנאים 
מצוינים למתאימות, 

_____________________________________________)50-51(לפניות: 052-7140210

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאיטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאים, 052-6391018, 
052-3391017)50-1/18(_____________________________________________

 למפעל תפילין בב"ב, 
דרושים עובדים חרוצים 

)וירא"ש(, עדיפות לבעלי 
_____________________________________________)50-1/18ל(רקע טכני, 054-8409148

 לחנות חליפות גברים 
יוקרתית בב"ב דרוש מוכר 

עם נסיון בלבד, תנאים 
טובים, 

052-7998010)50-2/18(_____________________________________________

 ל- forever רציניים 
ועקביים לעבודה מאתגרת, 
ליווי צמוד ממנכ"ל החברה, 

050-4123036)50-51(_____________________________________________

 דרושה עובדת למשק בית, 
פעמיים בשבוע, באזור רח' 
_____________________________________________)50-50(בר-אילן, י-ם, 054-8455040

 לדפוס בבני-ברק דרוש 
עובד רציני, ראש גדול ויכולת 
לעבוד בלחץ, תנאים טובים, 

_____________________________________________)50-01ל(052-7498025

 דרוש איש אחזקה במרכז, 
רקע חשמלי/מכני + רשיון 

_____________________________________________)50-51ל(נהיגה, 03-6160186

 לסוכן ביטוח פקיד/ה 
לעבודה מהבית, לתיאום 

פגישות ועבודה פקידותית, 
שעה ביום, 2,500 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50(קריירה, 072-22-222-62

 למרפאת עיניים 
בירושלים פקיד/ה למענה 

למטופלים, זימון תורים, ועוד. 
45 ש"ח לשעה. קריירה, 

072-22-222-62)50-50(_____________________________________________

 למשרד בתחום הנדל"ן 
בבני-ברק מזכיר/ה לניהול 

משרד, עבודה משרדית נוחה, 
שעות נוחות, 8,000 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50(קריירה, 072-22-222-62

 למוקד קשרי לקוחות 
בב"ב נציגות למשרת אם, 

מוקד מהדרין!!! שכר גבוה 
ותנאים מעולים, לפרטים: 

073-25-90-300
JOBS@bereshit-hr.co.il)50-50(_____________________________________________

 לחברה בקרבת ב"ב, בק 
אופיס במשרה מלאה, 6,500 
ש"ח, מיומנות מחשב חובה, 

לפרטים: 073-25-90-300
JOBS@bereshit-hr.co.il)50-50(_____________________________________________

 בואי ללמוד את תחום 
הביטוח בחברה גדולה באזור 

ב"ב, שכר גבוה ותנאים 
מעולים, הכרת המחשב חובה! 

לפרטים: 073-25-90-300
JOBS@bereshit-hr.co.il)50-50(_____________________________________________

 עבודה זמנית לחודש וחצי 
בשכר גבוה מאוד! בחברת 
ביטוח בקרבת ב"ב, נציגות 

לחידוש פוליסות, סביבה 
נפרדת-נשים בלבד, הכרת 

מחשב חובה, לפרטים: 
073-25-90-300

JOBS@bereshit-hr.co.il)50-50(_____________________________________________

 למוסד תורני בבני-ברק 
דרוש עובד נקיון ל- 3 שעות 

אחה"צ, לפרטים: 
03-5779500)50-51(_____________________________________________

 לחב' נקיון דרושים/ות 
למשמרות בוקר/צהרים/ערב 

לב"ב והסביבה, 
054-5888747 ,052-7646401)50-01/18(_____________________________________________

 במיידי!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)50-53(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני 
למאפיה בפ"ת לעבודת 

יצור/אריזה, משרה 
חלקית/מלאה - העבודה 

במשמרות, 
_____________________________________________)50-51ל(054-7708222

 דרושים למפעל באזור 
המרכז, 1( נהג משאית עם 
רשיון מעל 12 טון. 2( עובד 

מעדניה אפשרות לפנסיונר/ית 
בימי חמישי ושישי, 

052-8535523)50-1/18(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
מנוסה לתינוקיה, משרה 
מלאה, תנאים מעולים, 

_____________________________________________)50-01/18ל(050-7250631

 למעון יום שיקומי בב"ב 
דרוש/ה אח/אחות למשרה 

_____________________________________________)50-50(חלקית. נועה, 052-3883661

 למשרד יועץ מס במגדלי 
בסר מזכירה/פקידת גבייה עם 

נסיון, שליטה טובה בתוכנת 
אופיס, ידע בביטוחי חיים - 

יתרון, קו"ח:
korotgviya@gmail.com)50-52ל(_____________________________________________

 בב"ב להוסטל "עזרה 
למרפא" לאנשים עם 
פיגור שכלי, דרושים 
מטפלים במשמרות 

)עבודה מועדפת(, מדריך 
תעסוקה )נסיון קודם - 

יתרון(, לפרטים: 
052-7650600. פקס: 
073-2229988. מייל:

baitlachaim@ezra-lamarpe.org)49-51(_____________________________________________

 למשרד מהנדסים 
בגבעת שמואל, דרושה 
מזכירה, שליטה מלאה 

באופיס. קו"ח:
secjob2018@gmail.com)50-51(_____________________________________________

יואל (חב“ד)

אש ה‘ 
הולך

058-3275870

 לגני חב"ד בצפון ת"א 
דרושות מטפלות, סייעות, לגן 
בנות. אפשרות לחצי משרה/
_____________________________________________)50-51(משרה מלאה. 054-4603243

 לאולמי רויאל בבני ברק 
דרוש איש תחזוקה עם ראש 

גדול תנאים מעולים. לפרטים: 
052-7183803)50-01(_____________________________________________

בב“ב להוסטל ”עזרה-למרפא“ לאנשים עם פיגור שכלי 
דרושים

לפרטים: 052-7650600
baitlachaim@Ezra-Lemarpe.org :מייל

מדריך תעסוקה (ניסיון קודם - יתרון)
מטפלים במשמרות (עבודה מועדפת)

פקס: 073-2229988

 בחור רציני מעונין לנקות 
חדרי מדרגות ובתי כנסת, טל': 

_____________________________________________)50-51ח(054-8460840

 מורה פרטית מקבלת 
תלמידות להכנה לחוצים 

ולבגרויות במקצועות העברית, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7102072

 בחור ישיבה כשרוני בעל 
הסבר טוב, מעונין ללמד נער, 
בחור, ילד, גמרא וכד', 35 ש' 
לשעה בירושלים אזור מקור 

_____________________________________________)50-51ח(ברוך, 052-7658827

 מעונין לעבוד בקיוסק או 
בחנות ממתקים, נסיון רב, 
בירושלים, 054-7933828, 

_____________________________________________)50-51ח(052-7163334

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)50-51ח(052-7633316

 לחנות תכשיטים בב"ב, 
דרושה מוכרת, נסיון במכירות 

חובה!
3193338 @gmail.com)50-51(_____________________________________________

 לחברה פיננסית, מתאמת 
פגישות בב"ב, 4 שעות, 

054-9474755 ,12:30-16:30)50-51(_____________________________________________



470x10₪

במקום 5,290 ₪

עכשיו במבצע

It's time to relax

נוער

 400 ₪ הנחהבקניית מיטת נוער

מזרנים
החל מ- 2,790 ₪עכשיו במבצע
במקום 3,630 ₪

ברהיטי בלושטיין

רהיטי בלושטיין
רח׳ גוטמן 4, פתח תקווה 03-9342754

בכפוף לתקנון. ט.ל.ח. התמונה להמחשה בלבד. המבצע מתייחס למזרן שיין 1.40/1.90 מ׳.

מזרנים
החל מ- 3,790 ₪עכשיו במבצע

במידה 1.90/1.40()המחיר מתייחס לדגם קלאס
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