
הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

וַיְִּראּו ָכל ָהֵעָדה כִּי גָוַע ַאֲהֹרן

ויבכו אותו 
כל בית ישראל

בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי כ"ה בכסלו תשע"ח  13/12/17 גיליון מס' 1062

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

 56 
עמודים



בשם ה׳ נעשה ונצליח!

מגוון הטבות 1+2 חינם הזול מבינהם,למחזיקי      ׳כרטיס אשראי יש׳ בחנויות נבחרות בירושלים:

טי
תנ
או

תושבי ירושלים, קנו   שני מוצרים והשלישי... 

בתוקף עד תאריך 30.12.17 רשת יש / לאומי כארד ו/או בית העסק רשאים לשנות או לבטל את המבצע / ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מותנה בתשלום בכרטיס אשראי יש בלבד.
המוצרים והשירותים באחריות בית העסק בלבד. עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. הזול מבינהם. לא כולל כפל מבצעים והנחות. התמונות להמחשה בלבד.

לא כולל עדשות מגע

על גרביים מתקפלות, אביזרי שיער ותכשיטים

חינם
1+2

חינם
1+2

לא כולל כותנות

חינם
1+2

לא כולל תיקי מותג

חינם
1+2

למעט פריטים נבחרים.

מרכז קניות 
׳שהחיינו קולורס׳

ירמיהו 66
072-2219086 

שוק מחנה יהודה
בית יעקב 2

02-6767603

חינם
1+2

על תכשירים ומוצרי טיפוח

חינם
1+2

על כל המגבות

299 ש"ח

 < < <

רח' מלכי ישראל 6 קומה א' )מעל פיצה אורי(
שעות פתיחה:

א'-ה' 12:00-21:30 יום ו' 10:00-12:00

עדשות מגע 
ותמיסות

משקפיים 
ממיטב החברות

בדיקות ראיה
בקביעת תור

משקפיים 
ב-24 שעות

מולטי פוקל

המשקפיים הכי טרנדיות במבחר ענק.

רואים שהתחדשתם.

רח׳ מלכי ישראל 6 
קומה א׳ )מעל פיצה אורי(

 עזרת תורה 28 כניסה א׳  |  ירמיהו 66  
 052-7682068 

עמוס 3
02-5020031

שמגר 14
054-3521777

 מתחם תנובה )בחניה( הכניסה ממנחת יצחק
054-8422431 

חירם 6 )מרפאה(
03-5799626

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

יבוא אלגנטי בקו צעיר לנשים מידות 36-54.
02-5387122

חינם
1+2

on the 
move

on the move

on the move

דרך חברון 57 ירושלים
1-700-722-772

חינם
1+2

הרשמו למנוי דו שבועי לשנה וקבלו מנוי תלת שבועי לשנה חינם

יחזקאל 32 
02-8000234

שמגר 21
02-5025000

 פילאטיס מכשירים בהתאמה אישית, מיטות כושר 
עם 500 תרגילים לנשים וגברים

חינם
1+2

חינם
1+2

על מבחר דגמים בחנות

 רב שפע, שמגר 16
02-5388675

   גאולה 2
 02-5824922

חינם
1+2

מלכי ישראל 22 
02-6500655

)זו הצלחת האחרונה שתשברי בחיים...(
מזל טוב!

הן
 כ

לי
גי

שיהיה במזל
לקראת  לדרך  יצאתם  טוב!  מזל  צלחת?  שברתם 
בניית בית חדש בישראל. הצלחת נשברה וגם הכוס 
עתידה להישבר בקרוב בעז”ה – זה הזמן למלא את 
המזווה של הזוג הצעיר בכלי מטבח איכותיים ממיטב 
החברות –בסירים, מחבתות, סכומ”ים וסטים לשבת 
ויום יום וכמובן- גם באביזרי אפיה מקצועיים שיהיו 
שעכשיו  זו  שנולדה,  הטריה  הבית  לעקרת  לעזר 
שבבר  המפוארת  האירוסין  עוגת  מול  עומדת 
יצאו  שלה  מהמטבח  גם  כיצד  וחולמת  המעוצב 
יצירות אומנות מושלמות שכאלה-שופעות טעמים 

מיוחדים, מרקמים ייחודיים וגימורים מלוטשים.

איזה מזל שיש כליצ’ן מתחת לבית!
תחושת  עם  יוצאים  אתם  בכליצ’ן  קונים  כשאתם 
סיפוק שקיבלתם תמורה מלאה לכספכם כי הכלים 
עוד שנים  נאמנה את הכלה הצעירה  ישרתו  הללו 
ארוכות וטובות, הם יסייעו בידה להגשים כל חלום 
במטבח ולהכין ארוחות טעימות שלא ישרפו לעולם, 
עוגות טובות, חלות אווריריות וטריות וכל מה שהיא 

תנסה להכין.

בבישול ארוחה –לא סומכים על המזל
בחיים,  אחר  תחום  בכל  כמו  הבישול,  כלי  בתחום 
כך   – הדרך  מתחילת  באיכות  שמשקיעים  ככל 
יתקבלו תוצאות מוצלחות יותר בהמשך וההשקעה 
רק  בידנו  ותותיר  במהירות  עצמה  את  תכסה 
של  איכותית  בנדוניה  להשקיע  ההחלטה  רווחים. 
כלים מעולים ואביזרי עזר עמידים ממיטב החברות 

שתהווה בסיס התחלתי מצוין לכלה לקראת נישואיה 
בחובה את  ומבורכת שצופנת  היא החלטה חכמה 
כל המעלות הטובות – איכות, עמידות, פרקטיות, 
חדשנות ונוחות שימוש ותחזוק בצורה קלה, נעימה 

ופשוטה.

הטוב  על  מתפשרים  -לא  באפיה  גם 
ביותר.

רוצה לשמח את הכלה שלך בהרגשה טובה וטעם 
בביתה  לאפות  עתידה  שהיא  בעוגות  הצלחה  של 
החדש? מעוניינת להתחדש בכלים מעולים ליצירת 
ומלוטשים  חלקים  ציפויים  מורכבים,  פטיפורים 
את  לך  מנגישים  בכליצ’ן  מופת?  יצירות  ושאר 
התבניות הכי חדשות עם הצורות הכי ייחודיות, את 
המריות, המזרקים, הצנתרים, הקורצנים, המטרפות 
ומשטחי הסיליקון שיהפכו כל מתכון פשוט לחוויה 
זמן  לך  יחסכו  ומקורי,  מושקע  במראה  טעם  של 

ומאמץ ויצרו לך מחמאות.

חדש בכליצ'ן!
איכותית  במתנה  הכלה  את  להפתיע  וקל  פשוט 
לכל  אותה  ותלווה  בעיניה  חן  שתמצא  ושימושית 
החיים! תנו לה מראש שובר מתנה לקניה בכליצ'ן 
בכל סכום שתבחרו. - היא תיהנה לבחור בעצמה 
מתנה  על  אתכם  ותברך  לה  הדרושים  הכלים  את 

ייחודית ומוצלחת שאין לה תחליף.
בנוסף, אנו מספקים שוברים לוועדי עובדים כמתנות 
חג\יום הולדת וכל הזדמנות חגיגית בה תרצו לפנק 

את הצוות במתנה נהדרת ורבת ערך.

כליצ'ן - כל מותגי האיכות במטבח שלכם:
כלי בישול ואפייה, אירוח והגשה, גאדג'טים ועוד חידושים מכל קצוות העולם

]תשקיף[

המתכון שלך להצלחה במטבח

רח' ר' עקיבא 86בני ברק:
בניין מכבי, 03-6911832

המרכז המקצועי לאפייה:
רח' ר' עקיבא 26, 03-5350015

מרכז הקניות 'שהחיינו קולורס' ירושלים:
ירמיהו 66 )מול שערי רווחה( 072-2219086

 שוק מחנה יהודה
בית יעקב 2 02-6767603 חינם

1+2

חינם
1+2

מאה שערים 11
02-500-2242

אשדוד: 
רחוב יוסי בן חלפתא (מול קניון ישועת חיים) טל: 08-8667721

פתוח בבוקר 10:00-15:00 |  אחה"צ 17:00-22:00

גארטלעך
בכל 

הגדלים

 קסקטים לאלו 
שנוסעים לחו"ל

שלייקעס 
שבמגנומטר 

אינם מצפצפים

כיפות ממבחר
חברות ודגמים

ציציות עם 
הכשרים 
מהודרים

פיקוח וכשרות גם על הקושרים

ציצית גופיה 
במבצע 

לבין הזמנים

בקניית שני כובעים מכל סוג כובע ליום חול מתנה
ההטבה תקפה גם על אביזרים,ניקוי,ושיפוץ 

על כל  אופנת החורף

אביתר הכהן 8
02-5664184

 גאולה: מלכי ישראל 20 רוממה: מרכז מסחרי פסגות 
 רמות: קניון רמות סנטר 1: קניון סנטר 1 

רובע יהודי:תפארת ישראל 17 

 בקנית שני מוצרים )לא כולל שתיה קלה( 
אייס קפה /קפה הפוך מתנה

ירושלים: רב שפע, שמגר 16 02-5388675
ירושלים: סניף גאולה, הישיבה 2 02-5824922
03-5781886  124 עקיבא  רבי  ברק:  בני 

לא כולל שאנלים, בנדנות ושכמיות

אוהל יהושע 4
02-5373453

כובעי נשים וילדים| מטפחות משי וסינרים מפיצי ריח

אלקבץ 3 גבעת שאול )צמוד לסניף יש(
02-6272591   |   א-ה 20:00-23:00

אברמסקי 18, גאולה
02-5372022



בשם ה׳ נעשה ונצליח!

מגוון הטבות 1+2 חינם הזול מבינהם,למחזיקי      ׳כרטיס אשראי יש׳ בחנויות נבחרות בירושלים:

טי
תנ
או

תושבי ירושלים, קנו   שני מוצרים והשלישי... 

בתוקף עד תאריך 30.12.17 רשת יש / לאומי כארד ו/או בית העסק רשאים לשנות או לבטל את המבצע / ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מותנה בתשלום בכרטיס אשראי יש בלבד.
המוצרים והשירותים באחריות בית העסק בלבד. עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. הזול מבינהם. לא כולל כפל מבצעים והנחות. התמונות להמחשה בלבד.

לא כולל עדשות מגע

על גרביים מתקפלות, אביזרי שיער ותכשיטים

חינם
1+2

חינם
1+2

לא כולל כותנות

חינם
1+2

לא כולל תיקי מותג

חינם
1+2

למעט פריטים נבחרים.

מרכז קניות 
׳שהחיינו קולורס׳

ירמיהו 66
072-2219086 

שוק מחנה יהודה
בית יעקב 2

02-6767603

חינם
1+2

על תכשירים ומוצרי טיפוח

חינם
1+2

על כל המגבות

299 ש"ח

 < < <

רח' מלכי ישראל 6 קומה א' )מעל פיצה אורי(
שעות פתיחה:

א'-ה' 12:00-21:30 יום ו' 10:00-12:00

עדשות מגע 
ותמיסות

משקפיים 
ממיטב החברות

בדיקות ראיה
בקביעת תור

משקפיים 
ב-24 שעות

מולטי פוקל

המשקפיים הכי טרנדיות במבחר ענק.

רואים שהתחדשתם.

רח׳ מלכי ישראל 6 
קומה א׳ )מעל פיצה אורי(

 עזרת תורה 28 כניסה א׳  |  ירמיהו 66  
 052-7682068 

עמוס 3
02-5020031

שמגר 14
054-3521777

 מתחם תנובה )בחניה( הכניסה ממנחת יצחק
054-8422431 

חירם 6 )מרפאה(
03-5799626

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

יבוא אלגנטי בקו צעיר לנשים מידות 36-54.
02-5387122

חינם
1+2

on the 
move

on the move

on the move

דרך חברון 57 ירושלים
1-700-722-772

חינם
1+2

הרשמו למנוי דו שבועי לשנה וקבלו מנוי תלת שבועי לשנה חינם

יחזקאל 32 
02-8000234

שמגר 21
02-5025000

 פילאטיס מכשירים בהתאמה אישית, מיטות כושר 
עם 500 תרגילים לנשים וגברים

חינם
1+2

חינם
1+2

על מבחר דגמים בחנות

 רב שפע, שמגר 16
02-5388675

   גאולה 2
 02-5824922

חינם
1+2

מלכי ישראל 22 
02-6500655

)זו הצלחת האחרונה שתשברי בחיים...(
מזל טוב!

הן
 כ

לי
גי

שיהיה במזל
לקראת  לדרך  יצאתם  טוב!  מזל  צלחת?  שברתם 
בניית בית חדש בישראל. הצלחת נשברה וגם הכוס 
עתידה להישבר בקרוב בעז”ה – זה הזמן למלא את 
המזווה של הזוג הצעיר בכלי מטבח איכותיים ממיטב 
החברות –בסירים, מחבתות, סכומ”ים וסטים לשבת 
ויום יום וכמובן- גם באביזרי אפיה מקצועיים שיהיו 
שעכשיו  זו  שנולדה,  הטריה  הבית  לעקרת  לעזר 
שבבר  המפוארת  האירוסין  עוגת  מול  עומדת 
יצאו  שלה  מהמטבח  גם  כיצד  וחולמת  המעוצב 
יצירות אומנות מושלמות שכאלה-שופעות טעמים 

מיוחדים, מרקמים ייחודיים וגימורים מלוטשים.

איזה מזל שיש כליצ’ן מתחת לבית!
תחושת  עם  יוצאים  אתם  בכליצ’ן  קונים  כשאתם 
סיפוק שקיבלתם תמורה מלאה לכספכם כי הכלים 
עוד שנים  נאמנה את הכלה הצעירה  ישרתו  הללו 
ארוכות וטובות, הם יסייעו בידה להגשים כל חלום 
במטבח ולהכין ארוחות טעימות שלא ישרפו לעולם, 
עוגות טובות, חלות אווריריות וטריות וכל מה שהיא 

תנסה להכין.

בבישול ארוחה –לא סומכים על המזל
בחיים,  אחר  תחום  בכל  כמו  הבישול,  כלי  בתחום 
כך   – הדרך  מתחילת  באיכות  שמשקיעים  ככל 
יתקבלו תוצאות מוצלחות יותר בהמשך וההשקעה 
רק  בידנו  ותותיר  במהירות  עצמה  את  תכסה 
של  איכותית  בנדוניה  להשקיע  ההחלטה  רווחים. 
כלים מעולים ואביזרי עזר עמידים ממיטב החברות 

שתהווה בסיס התחלתי מצוין לכלה לקראת נישואיה 
בחובה את  ומבורכת שצופנת  היא החלטה חכמה 
כל המעלות הטובות – איכות, עמידות, פרקטיות, 
חדשנות ונוחות שימוש ותחזוק בצורה קלה, נעימה 

ופשוטה.

הטוב  על  מתפשרים  -לא  באפיה  גם 
ביותר.

רוצה לשמח את הכלה שלך בהרגשה טובה וטעם 
בביתה  לאפות  עתידה  שהיא  בעוגות  הצלחה  של 
החדש? מעוניינת להתחדש בכלים מעולים ליצירת 
ומלוטשים  חלקים  ציפויים  מורכבים,  פטיפורים 
את  לך  מנגישים  בכליצ’ן  מופת?  יצירות  ושאר 
התבניות הכי חדשות עם הצורות הכי ייחודיות, את 
המריות, המזרקים, הצנתרים, הקורצנים, המטרפות 
ומשטחי הסיליקון שיהפכו כל מתכון פשוט לחוויה 
זמן  לך  יחסכו  ומקורי,  מושקע  במראה  טעם  של 

ומאמץ ויצרו לך מחמאות.

חדש בכליצ'ן!
איכותית  במתנה  הכלה  את  להפתיע  וקל  פשוט 
לכל  אותה  ותלווה  בעיניה  חן  שתמצא  ושימושית 
החיים! תנו לה מראש שובר מתנה לקניה בכליצ'ן 
בכל סכום שתבחרו. - היא תיהנה לבחור בעצמה 
מתנה  על  אתכם  ותברך  לה  הדרושים  הכלים  את 

ייחודית ומוצלחת שאין לה תחליף.
בנוסף, אנו מספקים שוברים לוועדי עובדים כמתנות 
חג\יום הולדת וכל הזדמנות חגיגית בה תרצו לפנק 

את הצוות במתנה נהדרת ורבת ערך.

כליצ'ן - כל מותגי האיכות במטבח שלכם:
כלי בישול ואפייה, אירוח והגשה, גאדג'טים ועוד חידושים מכל קצוות העולם

]תשקיף[

המתכון שלך להצלחה במטבח

רח' ר' עקיבא 86בני ברק:
בניין מכבי, 03-6911832

המרכז המקצועי לאפייה:
רח' ר' עקיבא 26, 03-5350015

מרכז הקניות 'שהחיינו קולורס' ירושלים:
ירמיהו 66 )מול שערי רווחה( 072-2219086

 שוק מחנה יהודה
בית יעקב 2 02-6767603 חינם

1+2

חינם
1+2

מאה שערים 11
02-500-2242

אשדוד: 
רחוב יוסי בן חלפתא (מול קניון ישועת חיים) טל: 08-8667721

פתוח בבוקר 10:00-15:00 |  אחה"צ 17:00-22:00

גארטלעך
בכל 

הגדלים

 קסקטים לאלו 
שנוסעים לחו"ל

שלייקעס 
שבמגנומטר 

אינם מצפצפים

כיפות ממבחר
חברות ודגמים

ציציות עם 
הכשרים 
מהודרים

פיקוח וכשרות גם על הקושרים

ציצית גופיה 
במבצע 

לבין הזמנים

בקניית שני כובעים מכל סוג כובע ליום חול מתנה
ההטבה תקפה גם על אביזרים,ניקוי,ושיפוץ 

על כל  אופנת החורף

אביתר הכהן 8
02-5664184

 גאולה: מלכי ישראל 20 רוממה: מרכז מסחרי פסגות 
 רמות: קניון רמות סנטר 1: קניון סנטר 1 

רובע יהודי:תפארת ישראל 17 

 בקנית שני מוצרים )לא כולל שתיה קלה( 
אייס קפה /קפה הפוך מתנה

ירושלים: רב שפע, שמגר 16 02-5388675
ירושלים: סניף גאולה, הישיבה 2 02-5824922
03-5781886  124 עקיבא  רבי  ברק:  בני 

לא כולל שאנלים, בנדנות ושכמיות

אוהל יהושע 4
02-5373453

כובעי נשים וילדים| מטפחות משי וסינרים מפיצי ריח

אלקבץ 3 גבעת שאול )צמוד לסניף יש(
02-6272591   |   א-ה 20:00-23:00

אברמסקי 18, גאולה
02-5372022
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מכנסיים

188
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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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בכפוף לתקנון  |  30 יח' מלאי מינימום לסניף לכל פריט | לא כולל כפל מבצעים/הנחות/שוברים | בתוקף עד 25.12.17, ז׳ בטבת תשע״ח

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 



ולהישאר בריאלהיות בריא

 300 מרפאות 
ברחבי העיר

 825 רופאים
במגוון תחומים

 מרכזי ענק
לבריאות האישה והילד

 26 מוקדי חירום
שבת וחג

מאוחדת מובילה את שירותי הבריאות בירושלים!

*3833  meuhedet.co.il

 בירושלים
רק מאוחדת!

בריאות
ללא פשרות
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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

אבי רבינא

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 

צילומים: דוד זר, משה גולדשטיין

לבקשת בני משפחתו של מרן זצ"ל

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

מאות אלפים ליוו אתמול למנוחות 
את מנהיג הדור, מרן ראש הישיבה 
לייב  יהודה  אהרן  רבי  הגאון 
בשעות  שנפטר  זצ"ל,  שטיינמן 
אדלשטיין  הגרי"ג  מרן    הבוקר 
השמש,  עכשיו  לנו  "חסר  ספד: 
מושפע"  היה  היהודי  העולם  כל 
הורה  קנייבסקי  הגר"ח  מרן   
להשתתף גם למי שיאחר להדלקת 
בבכי  פרצו  רבבות    חנוכה  נרות 
בעת שהמשגיח הגר"ח מישקובסקי 
וגם:    מרן  צוואת  את  הקריא 
המופת - קבורה בתוך 6 שעות כפי 

שביקש מרן זצ"ל בצוואתו



סדרת יומי מבחר ויטמינים ותוספי תזונה 
עכשיולילדים, המסייעים לעבור את החורף בשלום.

בכשרות בד”ץ
העדה החרדית

6505*לייעוץ אישי ומקצועי:  ריכוז גבוה של ויטמין c המעניק יתרונות בריאותיים לקראת החורף

יומי חורף

מולטי ויטמין

c  ויטמין

מכיל אכינצאה, סמבוק שחור, פרופוליס וויטמין c הידועים ביעילותם

מכיל מגוון ויטמינים ומינרלים להשלמת תזונה מלאה ונכונה

והרי התחזית

רוח, גשם
וילדים
מצוין

שמרגישים
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אירע לבסוף באורח מופלא. מסע ההלוויה 
מביתו  בצהריים,   12:00 בשעה  יצא  הענק 
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 
למעט  מיוחדים  אירועים  ללא  שכזה,  גודל 



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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'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
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ה'.  היכל  יסד  אשר  היום  למן  הזה..  היום  מן 
שימו לבבכם" )חגי פרק ב פסוק יח(. 

יש  מקום  "לכל  בדמעות,  הוסיף  הגר"ד 
- מדברים אנגלית.  את השפה שלו. באנגליה 
בצרפת - צרפתית. בעולם האמת יש רק שפה 
דיבר  זצוק"ל  ישיבה  הראש  אמת!  אחת: 

בעולם הזה את השפה 
 - הבא  העולם  של 

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

איני עוצר את זה". 
ביקש:  בנוסף 
להזכירני  לא  "אבקש 
וירא  צדיק  בשם 
אתבזה  שלא  שמים, 
בעולם  זה  ידי  על 

בטובתי,  שרוצה  "מי  כתב:  בהמשך  האמת". 
פרקי  יאמרו  והבנות  משניות  פרקי  שילמד 
לבטל  "לא  כתב:  לבניו  בשבת".  גם  תהילים 
כדאי  ויותר  העמוד  לפני  לגשת  כדי  תורה 
שילמדו תורה בזמן הזה, אבקש מחילה ממי 

שפגעתי בכבודו". 
בין  אותי  "לקבור  הגראי"ל:  ביקש  בנוסף 
ופשוטה.  זולה  הכי  מצבה  פשוטים.  אנשים 

לא לבזבז כסף על מיקום קבורה. לא לכתוב 
עצרות מספד:  לגבי  גם  על המצבה".  תארים 
"לא לכתוב מאמרים עלי בעיתון, לא להדפיס 
מודעות ורמקולים, לא לעשות עצרות מספד, 

מספיק 10 אנשים בהלוויה".

עומס עצום

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

הוא  כי  בטענה  מחודשת,  לבדיקה  עד  הרגל 
רועד לאור העומס הרב. 

את  לאסוף  שהגיעו  בודדים  אוטובוסים 
המשטרה  עצום.  בעומס  נתקלו  ההמונים, 
אפשרה לזמן קצר מעבר קבוצות של 20 איש 
לאוטובוסים  שיגיעו  בכדי  הגשר,  על  בלבד 

במשך  נתקעו  רבבות  השני.  מהעבר  שחנו 
שעות ארוכות בכביש 1 ובכביש 443, כאשר 
בצדדי הכביש ניתן היה לראות בעשרות מנייני 

תפילת מנחה.
קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  מרן 
קדיש  לומר  ביקש  הלוויה  במסע  שהשתתף 
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 
של  ראשון  נר  להדליק  יספיקו  שלא  במחיר 
חנוכה בזמן. שר התורה בירך דיין האמת בשם 
ומלכות וביצע קריעה בבגדו. מסיבות חנוכה 
בשל  התורה  שר  מרן  בהוראת  בוטלו  רבות 

האבל הכבד. ישיבות נוספות החליטו לדחות 
את מסיבת החנוכה לסוף החג.

 13:45 בשעה  פטירתו,  לאחר  שעות  שש 
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.



הכניסה לילדים  בחנוכה 
 

 חינם*



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.

ניתן להשיג גם בסניפי  : ירושלים כנפי נשרים 22  |  חיפה ארלוזורוב 7
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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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 

bslh@michlalah.edu :ימים א-ה, בין 8:00-15:30   דוא“ל
לפרטים והרשמה:  02-6750723

למדי אצל הטובים ביותר

NLP פרקטישינר
כלים יעילים לשינוי

• יותר כסף, פחות משקל

אם אחד מהדברים הללו מדבר אליך
NLP הגיע הזמן ללכת ללמוד

תעודה בינלאומית יוקרתית

• שחרור מחסומים ופריצת דרך במוטיבציה

• כלים לעזרה אמיתית לכל מי שמסביב

• בסיס הכרחי לקליניקת NLP מקצועית

• קריאת אנשים והשפעה על תת המודע

• התגברות על חששות המרחיקים מהצלחה

ימי שלישי, 16:00-21:00

הפתיחה, אי"ה, ח' טבת (26.12.17)
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את  שרואה  מנהיג  בדורנו,  ואחרון  בדורו  אחד  היה  הוא 
קהלו לנגד עיניו בכל רגע מחייו, אך מבין באותה נשימה שאי 
אפשר להתעלם גם מקהלים אחרים. גדול הדור, אולי הגדול 

האחרון. 
ניתן לומר עליו, שגם את הרחוק ביותר מתפיסתו, הוא הבין 
טוב מחבריו להנהגה. הוא ידע לרדת לעומק הבנת נפש צעירי 
הצאן, למרות מרחק השנים הרב והיותו הקשיש שבין ראשי 
הישיבות; הוא היה מנהיג יחידי שהבין את נפש בוגר הישיבה 
שעזב את ספסלי הישיבה כדי לעשות לביתו, למרות שעולמו 
האישי היה מרוחק ממנו ת"ק על ת"ק פרסה; הוא היה האיש 
הישראלי  הרחוב  של  הרוח  הלכי  את  מכולם  טוב  שזיהה 

אף  על  האלפיים,  בשנות 
בשנה  קדם  הולדתו  שיום 
לא  העולם.  מלחמת  לפרוץ 

השנייה. הראשונה.
יעידו  בתורה  גדלותו  על 
תלמידיו  רבבות  ספריו, 
כישורי  על  לקחו.  ושומעי 
כל  להעיד  יכול  ההנהגה, 
לא  במגע.  עמו  שבא  מי 
היה  לא  ממנו,  שמרן  היה 
ובהשלמה   – כמוהו  סגפן 
שנראית כה מנוגדת, לא היה 
כשהועלתה  ממנו.  פרגמטי 
הסלקציה  סוגיית  בפניו 
את  הרים  הוא  הספר,  בבתי 
ופוצץ  תמיד,  השלו  קולו, 
פרומקייט  לא  המורסה.  את 
אלא  שמיים,  לשם  וקנאות 

"גאווה, גאווה, גאווה".
גם  להכיל  ידע  הוא 
הדרך  מן  שסר  מי  את 
עבורו  לחצוב  הסלולה, 
מסלולים  ולתכנן  מסילות 
למי  גם  לאפשר  כדי   –
להישאר  מהאוהל,  שמש 
ולהוסיף  תורה  של  בעולמה 
חלק  לחוש  חרדי,  להיקרא 
על  ולשמור  מהקהילה 
הילדים  בשליחת   – הרצף 
היה  הוא  התורה.  למוסדות 

אבי מוסדות הקירוב, האיש שבשנות עלומיו )תשעים ואילך( 
המריא לכל רחבי הגלובוס כדי להשפיע ולהקרין על קהילות 
משפיע  אלא  ישראלי,  מנהיג  לא  ובארה"ב.  בצרפת  יהודיות 

בינלאומי.
שידע  כמי  הציבורית,  בהוויה  דמותו  תיזכר  לכל,  מעל 
שסלל  העפר  מדרך  לסטות  ולא  המשתנה  במציאות  להכיר 
ברבות  הפכה  אשר  זצ"ל,  החזו"א  מרן  המדינה  קום  בימי 
מהרחבת  מנוס  הבין שאין  הוא  מסלולים.  רב  לנתיב  הימים, 
דרך העפר וסלילתה, והקפיד שלא לדחוק את הציבור החרדי 
שיאפשר  סדק  כל  חיפש  הוא  המדינה.  מול  חזיתי  לעימות 
לעגל פינות ולהחליק קצוות ובלבד שהמהות של שימור צביון 
עולם התורה, לא תיפגע. בלי חסימות כבישים ומרוצי סוסים. 

לא סאטמר אנחנו וגם לא נטורי קרתא. 

שלום מבחירה

הפעם היחידה שבה יצא הציבור החרדי לרחובות, בתקופת 
הייתה  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  פטירת  שלאחר  הנהגתו 
בהפגנת חצי המיליון ברחובות ירושלים נגד חוק הגיוס. בסוג 
של העזת פנים שהייתה אופיינית לבאי ביתו, שידעו כי לכל 
תמיהה יינתן מענה מחודד – הוא נשאל לאחר מכן, מדוע חרג 
ממנהגו. הועלתה בפניו השאלה, מדוע הכריע לצאת ולהפגין 
דווקא אחרי שהאורווה התרוקנה ולא לפני - כשעוד יש סוסים 
בסביבה וניתן למשוך בזנבות? אם להיקהל ברחובה של עיר 

ולכנוס את כל היהודים, מה טעם לעשות זאת אחרי ולא לפני 
שנפל הפור?

"אותנו שונאים יותר מהערבים ולכן שום הפגנה לא הייתה 
שתומללה  בשיחה  זצ"ל  הישיבה  ראש  מרן  השיב  עוזרת", 
 ,)26.2.14 לפוליטיקה,  ספר  )בית  בשעתו  כאן  והובאה 
ומשקפת את הלך רוחו. "כשקמה דגל התויירה הרב שך אמר 
שאם שולמית אלוני תצעק בכנסת שצריך לגייס בחורי ישיבה, 
אין מה לענות לה כי היא לא רוצה לשמוע אלא שונאת אותנו 

ולא משנה מה נענה". 
של  הרוח  הלך  את  רק  לא  הבין  מכולם  הקשיש  היהודי 
הציבור החרדי אותו הנהיג, אלא זיהה את תחושתו של הציבור 
הישראלי-חילוני. הוא הבין כי עצרת חצי המיליון תשנה את 
שהפגנת  כפי  בדיוק  הישראלי,  הבוחר  של  המחשבה  הלך 
במגדל  הרוח  הלכי  את  שינתה  הבג"ץ  נגד  מיליון  החצי 
השן המשפטי. בג"ץ הרי שינה מאז את אורחות חייו והלכי 
פסיקותיו, חזר בתשובה שלמה והתייצב לצדנו, בכל הנושאים 
המהותיים שעלו על סדר היום הציבורי: מלימודי הליב"ה ועד 
לביטול חוקי הגיוס, מבחירות חוזרות בבית שמש ועד לקיצוץ 

תקצוב הישיבות. הפגנה כידוע, אינה חוזרת ריקם. היא חוזרת 
כבומרנג.

החילויינים",  את  לשכנע  כדי  לא  עצרת  לעשות  "צריך 
המשיך הגראי"ל, "אין את מי לשכנע. ההפגנה היא בשבילנו. 
הרי סנקציות כלכליות יותר מסוכנות מסנקציות פליליות, אבל 
בסנקציות פליליות יש חילול ה' גדול וביזוי כבוד התורה, ועל 

זה יש חובת מחאה".
אז למה לא לעשות את ההפגנות באמריקה, שאל מי ששאל 
מסע  הפקת  תוך  ובוטלה,  בחו"ל  שתוכננה  להפגנה  וכיוון 
ציבורי שהביא לקרקוע 'מטוס האדמו"רים', שעשה את דרכו 

לחו"ל.
"אם הייתה הפגנה בחוץ 
לנו  עוזר  היה  לא  זה  לארץ 
הגראי"ל  השיב  כלום", 
לשאלה בנימוק שהזכיר את 
הגראמ"מ  שרחש  הטינה 
דיבת  להוצאת  זצ"ל  שך 
ישראל בגויים, "את הגויים 
עולם  מעניין  לא  באמריקה 
אובמה  בישראל.  התורה 
במחלוקת  משתמש  היה 
שלנו נגד כלל ישראל. הוא 
היהודים  שאם  אומר  היה 
ישראל,  בארץ  רבים 
וצריך  חלשים  שהם  סימן 
פחות.  בהם  להתחשב 
מבינות  היו  העולם  אומות 
שאפשר לדבר עם האיראנים 
בלי לחשוש כי גם היהודים 
לא  אנחנו  ביניהם.  רבים 
ישראל  בעם  לפגוע  רוצים 
מול אומות העולם ולכן את 
המחאה על חילול ה' הגדול 
ישראל  בארץ  לעשות  צריך 

ולא בחוץ לארץ".  
אפיינה  הזאת  השיחה 
מחשבתו  הלך  את  היטב 
הבא- המנהיג  של  הרענן 

שהקפיד  האיש  בימים. 
להעביר את המסר בדייקנות 
כברירת  להפגין  מהוקצעת. 
זאת  וגם  ממוקדת,  מחדל 
ותוך  העמים,  בקרב  רעה  הארץ  דיבת  את  להוציא  מבלי 

הימנעות מהתססת הרחוב הישראלי נגד החרדים.
'איש  של  דמותו  עם  שנותיו  כל  לאורך  שזוהה  האיש 
ראש  חב"ד,  מנהיגי  את  שאירח  הליטאי  המנהיג  השלום', 
הישיבה הישיש שיצא למסעות משותפים עם האדמו"ר מגור 
משלט  כל  על  שוויתר  מי  שנים,  יובל  בכחצי  ממנו  הצעיר 
שכיבושו היה כרוך במחלוקת, הסתער כארי על כל מי שהעז 
גבול  שעל   – קיצוניים  למחוזות  החרדי  הציבור  את  לדחוק 
קרה,  כשזה  הישראלי.  ברחוב  לגיטימיים  לבלתי  הפיכתנו 
התברר לכל כי דבקותו בדרך השלום, לא נעשתה בשל חוסר 
אפשרות, אישיותית ונפשית, לצאת למלחמה. את מלחמותיו 
הספורות, הוא ניהל כטקטיקן מיומן – שמסמן מטרה, ומזהה 

את הדרך לכיבושה.
הוא היה גנרל שידע להילחם ללא חת, אך ברר את קרבותיו 
כמיליון  של  שציבור  הבין  מכולם  הישיש  המנהיג  בקפידה. 
איש, חובה לנהל בתבונה ולא בהתססה, במו"מ מתמשך ולא 
לשוליים,  כולנו  את  להוריד  שניסה  מי  נגד  ולכן,  במלחמה, 

הוא יצא למלחמת חורמה.    

בית ספר לפוליטיקה

המנהיג האחרון

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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ביוזמת ארגון התאחדות האברכים הספרדיים בבית 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

בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'    ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי       אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2    מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)    
ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר    בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)    אשדוד: רח' ינאי במ. המסחרי (מעל בר-כל)     רכסים: רח' הכלנית 39 א' גבעה ב'  04-8268800    נתיבות: רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000
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1599-578-946

ובנוסף מבצעים מדליקים!

349
כובע קנייטש

100% לבד ת. אירופה

129
כובע קנייטש
דונאטו קלאסי

490
כובעים עגולים

תוצרת אירופה

750

590
כובע צ’רבו

+ קופסא פלסטיק

299

490
כל הכובעים 
שמחירם*עד 900

750

%

ועוד כובעים

עד

הנחה

המחירים הכי 

זולים בארץ!

בהתחייבות!

בברון כובעים

מסובבים

מסובבים את סביבון
המבצעים בחנות

ומקבלים
מתנות!

וזוכיםוזוכים

*ממחיר מחירון, לא כולל ראטש
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טיולי ג'יפים
טיולי ג'יפים תנכיים ובעקבות המקדש, דרכי 
עולי הרגלים, בורות המים הקדומים ושרידי 
ישובים.טיול המשלב אתגר הנאה ולימוד

אהל המקדש
אוהל לארוח וארועים כגון שבע ברכות,  בר 
מצוה, מסיבות ארוסין, ברית מילה, ערבי צוות 
לתלמודי תורה וישיבות, ערבי שירה וריקוד 
לסמינרים, מקום מדהים להרצאות ושיעורים  
בנושא המקדש , קידוש החודש והשאת משואות 
בלב המדבר, אפשרות ללינה לקבוצות עם 

ארוחות וקייטרינג עם הכשרים מהודרים. 

אפשרות ללינת קבוצות או משפחות 
ערבי צוות לת"תים ישיבות סמינרים 

ובתי ספר
במקום  יש שולחנות וכסאות ספות 
מזרונים ושטיחים מים זורמים, פינת 

מנגל, שרותים וכל הדרוש לארוח.

חוויה במדבר
ואהל המקדש

לתאום והזמנות - דניאל:

הציבור מוזמן לתרגול קרבן תודה שיערך בלי נדר ברחבת 
"גורן ארוונה" יום רביעי "זאת חנוכה" בשעה 10:00. 
(סגולה לבוא בבגדי לבן להינצל ממלחמת גוג ומגוג)

הכנות לבניין המקדש
"בית המוקד" במצפה יריחו פותח שעריו 
לציבור הרחב, לבוא ולחוות את ההכנות 

לבניין המקדש מהרה יבנה.
המקום מיועד לקבוצות עד 15 איש 

לסיור של שעה וסדנאות.

סיור והדרכה חינם לקבוצות כהנים (בתיאום מראש).
עלות סיור: ₪200 | עלות סדנא: החל מ-₪200

ושם תודה נזבח

"בית המוקד" - הכי קרוב למקדש
לפרטים: יוני 052-8630171

(האתר בבנייה ובהרצה)

נברשת של הלני המלכה (זמן תמיד של שחר) | מגדל נוניא (הילוך מיל,  פתילות 
וכניסת שבת) | צמחי הקטורת | חקר תולעת השני הכשרה | חקר התכלת הכשרה 

| בניית מזבח עולה כשר | עדר המקדש | כרם נסכים | מאגר תורים | חקר אם 
החיטה ושעורת הבר | לשכת "עושי חביתין" לתרגול שיפה ובעיטה במנחות ועוד.

אבנים מים המלח דג החילזון - התכלת הכשרה עדר המקדש

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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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.
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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



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

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

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

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



במרכז הספות

 מערכת ישיבה 3+2
₪3,990₪10,000עור עבה חזק במיוחד

א‘-ה’  השלושה(  רח’  )פינת   3 יואל  ברק:  בני 
15:00- בין  ג’ אחה”צ סגור  יום  10:30-22:30 רצוף, 

השבת  צאת  לאחר  כשעה  פתוח  מוצ"ש   19:00
ועד 23:00 *בימי החנוכה שעות הפתיחה כרגיל


מבצע חנוכה!

חליפות צמר מדוגמות רק 750&

7641

מבחר עצום של
חליפות צמר  >  חולצות > עניבות

בוטיק
בניהול אריק פרידלנדר

נחל זויתן 2 | 052-470-2081
יעקב מאיר 6, גאולה, ירושלים 02-5386776 | רבי עקיבא 33 בני ברק 03-5780151

ג‘יבאני
הגיע
לבית
שמש

מבצעים לרגל הפתיחה

חדש בבית שמש נחל זויתן 2 | 052-4702081



|
|

במגזר החרדי דתי לרשת טרקלין חשמל כהלכה
העבודה במשמרות בין תשע בבוקר לתשע בערב, 6 ימים בשבוע

העבודה באזורים - בני ברק/ אשדוד/ אלעד שכר טוב למתאימים + בונוסים!!!
*המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

אנשי מכירות מנוסים
ומקצועיים

דרושים

לשליחת קו”ח:
Aharon-s@traklin.co.il | פקס: 077-3007228



י”ח - כ’ בכסלו
תשע”ח           
5/12-7/12/2017
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 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

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(_____________________________________________
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