
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

כי תצא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:37
18:55
18:34

19:49
19:51
19:51

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית • יום רביעי י"א באלול תשע"ח 22/8/18 • גיליון מס' 1096

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל
רוצה לעשות כסף 

עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
בד סוכה לפרגולה
הזמנה לפי מידה
חלון, דלת, טבעות
058-4533400
www.badimn.co.il

הילולת 
ה"חפץ חיים"

כ"ג - כ"ד אלול בתוכנית:

מקומות אחרונים! 2,200 ש"ח

054-8573832

וילנה, ראדין וולוז'ין

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

הכירו את המפלגות
יקט

פרו

וחד
מי

חודשיים נותרו לבחירות, וזה הזמן להכיר את המפלגות שחושקות בקול שלכם • 
הרשימה שפונה לבוחרי ש"ס, הפיצול המשולש בקול החרדי-אשכנזי, סיעותיהם 
של ליאון ואלקין, פירורי הרשימות של פסגת זאב והחרדים שיצביעו להתעוררות 
וירושלמים • וגם: המועמד חסר הסיכוי ששילב רב גמלאי ברשימה והמתמודד 

למועצה שהסתבך עם תקציב מוגבל / עמ' 4-8

רשימת הרשימות: 
ראש ישיבת 

פוניבז' – מסר 
שיחה בחברון

/ עמ' 12

/ עמ' 14

מאות ילדים חרדים 
ברחוב, ללא מבנה לת"ת

דגל התורה ואגודת ישראל ירוצו בנפרד 
כפי שנחשף ב'קו עיתונות' לראשונה, ולאחר ישיבת הנהלת 'דגל' בה נשקלה האפשרות להתמודד 
ויכוח על  לריצה הנפרדת:  • הרקע  בירושלים  בנפרד  ירוצו  - שתי הרשימות  בכל הארץ  בנפרד 
על  פנימי  לחץ  עתה,  לעת  פתוחה  נותרה  העיר  ראשות  שאלת   • ברשימה  המקומות  חלוקת 
הגר"ב  בבית  נפגשו  האחרון  בחמישי   • דייטש  מועמדות  סביב  להתאחד  וש"ס  התורה'  ‘דגל 
סולובייצ'יק נציגי ‘אגודה' פרוש ודייטש עם נציגי ‘דגל' ראוכברגר וובר, אך טרם הושגו תוצאות 

/ שטח מוניציפאלי, עמ' 20-21

לאחר כישלון המגעים – כולל פגישה בביתו של הגר"ב סולובייצ'יק – התקבלה ההחלטה הדרמטית:

כשמדובר בערים בהן יש לבחירה השלכות גורליות בהיבט היהודי, 
דוגמת ירושלים או חיפה, ברי כי הדבר דורש הכרעה בקודש פנימה, 
הקטנה  הפוליטית  בשלולית  או  האלעדית  בביצה  כשעוסקים  אך 
יותר של טלז סטון, יש תושבים רבים שהדיון שווה ערך בעיניהם 

לסוגיית בחירות לועד הבית.
את  להכריע  התושבים  רצון  עשוי  סטון,  בטלז  וגם  באלעד  גם 
הבחירות, בלי התחשבות בהחלטותיהן של המפלגות. בשתי הערים 
אפשריים  מועמדים  של  שונים  שמות  ושוב  שוב  לאחרונה  עלו 
נתקל  הדבר  המקומות  ובשני  מבחוץ,  להצנחה  העיר  לראשות 
והן  מקומיים  קהל  דעת  בסקרי  הן  תושבים, המתבטאת  בהתנגדות 

במחאות של ממש.
אבי גרינצייג, עמ' 18-19

הפתעה: יש גם מצביעים



 רחוב אשתורי הפרחי 8, גאולה  ירושלים
טלפון: 02-5381956| פתוח : א-ה 10:00-2:30
09:30-11:30  ' 4:30-8:30, יום ו אחה"צ 

תנור בנוי

+ מוצר שני בשקל
28₪ ₪ 1,008

תשלומים
x36

₪ 1

הובר בורד 
₪ 890

₪ 1

שואב אבק
₪599

₪ 1

שייקר חכם
₪699

₪ 1

מקרר מיני בר
₪699

₪ 1

מגהץ קיטור
₪599

₪ 1

מיקרוגל גריל + אפיה
₪699

₪ 1

תווי שי
₪ 700 

₪ 1

מכונת קפה
₪599

700₪ 700₪

נספרסו ®

מתנות
בשקל!

מוצר השבוע!
תקף לשבוע בלבד, מיום הופעת העיתון.

קונים ממגון מוצרי החנות
ובוחרים מוצר שני בשקל

מחסני שטרן חשמל מחלקים

36
תשלומים

בקניה מעל 1500 ₪

מחיר 
פיצוץ

מתחייבים 

למחיר הנמוך 

ביותר!
!

בס"ד



חדש! מטליות לחות לניקוי הרצפה
ניקוי והברקה בניחוח רענן דוחה תיקנים, 

ללא חומרי הדברה.

נוזל לניקוי רצפות
סנו רצפז פלוס

הבית נקי גם מתיקנים!
ריצפזפלוס

חדש!
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בשכונת הר נוף. במשתתפים: השרים אריה דרעי ונפתלי 
בנט, סגני השרים מאיר פרוש איציק כהן ומשולם נהרי, 
כהן  צביקה  העיר  ראש  סגן  מרגי,  יעקב  הכנסת  חבר 

ומנכ"ל רשת 'בני יוסף' חיים ביטון.

 מסעות רובשקין בעיר הקודש
במסגרת מסעו המתוקשר של 
שלום  ר'  המשוחרר  האסיר 
בישראל,  רובשקין  מרדכי 
שבת  במוצאי  הוא  הגיע 
לבן  ברכות  השבע  לשמחת 
דוד  ר'  הירושלמי  המשפיע 
קלצקין. לדבריו, הגיע להוקיר 
והביטחון  האמונה  על  טובה 
של  מיוחד  מקונטרס  ששאב 
להחזיק  לו  שסייע  המשפיע, 

מעמד בכלא האמריקאי.
עלה  בהמשך 
לביתו  רובשקין 
ישראל  ח"כ  של 
שהעלה  אייכלר, 
מצוקת  את 
רובשקין בפני סגן 
נשיא ארה"ב מייק 
בביקורו  פנס, 

בכנסת ישראל.

 שמחת המשפיע
חלק  נטלו  ציבור,  ואישי  משפיעים  רבנים,  אדמו"רים, 
ובר,  עידו  לבנו של המשפיע הרב  בחגיגת בר-המצווה 
בלטו  הציבור  אישי  מקרב  בירושלים.  שהתקיימה 
יוסי  סגן ראש העיר  סגן השר מאיר פרוש,  בנוכחותם: 

דייטש וראש עיריית אלעד ישראל פרוש.

 בגיל 102: נכדת ר' שמעון שקופ
ע"ה,  שקופ  דינה  מרת  הרבנית  לעולמה  הלכה  השבוע 
נכדתו של מרן הגאון רבי שמעון שקופ זצ"ל. המנוחה 
לפני  לישראל  ועלתה  בארה"ב  ימיה  מרבית  התגוררה 
עסקנים  בירושלים.  אבות  בבית  שהתה  מאז  כעשור, 
מקומיים טיפלו בהלווייתה, מאחר ולא הותירה אחריה 

זרע של קיימא. בת 102 בפטירתה.

 נפצע קשה תוך כדי הריקודים
בליל  שהתקיימה  חתונה  בשמחת  הריקודים  כדי  תוך 
אחד  איבד  'מונדיאל',  האירועים  באולם  חמישי 
האורחים, בן 55, את ההכרה לאחר שנחבל בראשו. מי 
שזינק להעניק סיוע רפואי הוא דוד הכלה, מתנדב 'איחוד 
לבית  הפצוע  פונה  ובהמשך  קצנשטיין,  דניאל  הצלה' 
חולים כשמצבו מוגדר קשה. גורמי ההצלה העריכו כי 
האיש עבר אירוע רפואי שגרם לו ליפול ארצה ולהיפצע 

בראשו.

ישראל פריי

המועצה  חברי  כל  מספר  את  תצרפו  אם 
להכניס  שיצליחו  בטוחים  המפלגות  שראשי 
בבחירות, הרי שמליאת מועצת העיר ירושלים 
אומר  "אני  חברים.   80 לפחות  תמנה  ה-16 
לך, פחות מחמישה מנדטים אין מצב שאנחנו 
שני  לי  שמנבאים  סקרים  לי  "יש  מקבלים", 
מנדטים וזה עוד לפני עבודת שטח", "שלושה 
מנדטים בתוכו, הרביעי מתנדנד", אלו מקצת 
ראשי  שמספקים  וההצהרות  מההבטחות 
גם  העיר,  למועצת  המתמודדות  הרשימות 

הקיקיוניות שבהן.
כל  האמיתיים,  בחיים  לעשות,  מה  אבל, 
בלבד,  מקומות   31 לחלוק  ייאלצו  הסיעות, 
והמרוץ על מקום סביב שולחן המועצה נמצא 
בעיצומו. לקראת הבחירות הקרבות, 'השבוע 
כל  את  ומסכם  סדר  לכם  עושה  בירושלים' 
הרשימות המתמודדות, על אישיהן, סיכוייהן 
וסיכוניהן. הרשימה תהיה שלמה ומדויקת רק 
הרשימות  הגשת  מועד  הסוכות,  חג  לקראת 
בפועל, אך הנה רשימת הרשימות המבקשות 
את אמון הבוחר הירושלמי, כפי שמסתמן עד 

כה:

'ירושלמים'
ניר  עזריה,  רחל  הראשונים:  במקומות 
)מלבד  פויפר.  ופנינה  רונן  הילה  זוארץ, 
יתר  של  המקומות  סדר  הראשון,  המקום 
הוועדה  ידי  על  הוכרז  לא  עדיין  החברים 

המסדרת, למרות פריימריז שכבר התקיימו(.
קהל יעד: פלורליסטי, חילוני ודתי לייט.

דרכה  את  החלה  הרשימה  היסטוריה: 
סיעת  עם  יחד  רצה  אז   ,2008 בבחירות 
נציגים.  שני  הכניסו  יחדיו  'התעוררות', 
בראשות  לבדה  רצה  האחרונות  בבחירות 
בקדנציה  נציגים.  שני  והכניסה  עזריה,  רחל 
שכללו  ומהמורות,  שינויים  חוותה  האחרונה 
בין היתר את עזיבת רחל עזריה לטובת כנסת 
אהרן  הרב  המועצה  חבר  כניסת  ישראל, 
ליבוביץ, הצטרפות חבר המועצה איתי גוטלר 
עזריה  של  מחליפה  ועזיבת  מ'העבודה', 
בראשות הסיעה, תמיר ניר. מי שעמדה בראש 
חסן-נחום,  פלר  היא  האחרונה  בשנה  הסיעה 
שעזבה לטובת מפלגתו של השר אלקין, לאחר 

חזרתה של עזריה. מקווים שהחזקתם ראש.
הסיעה  'התעוררות',  בולט:  מתחרה 

הפלורליסטית הבולטת.
 2% הקשר החרדי: על פי סקר מינה צמח, 
מחרדים,  מגיעים  עזריה  רחל  של  מקולותיה 
בזכות פעילות בציבור מודרני ובגלל נוכחותה 

של פנינה פויפר החרדית ברשימה.
הולכת  לא  עדיין  יהודה':  'מחנה  מדד 
חייה.  על  להילחם  תצטרך  אבל  להיעלם, 
הסיעה  יו"ר  של  הסיכוי  חסרת  התמודדותה 

את  לחזק  עשויה  העיר,  לראשות  עזריה  רחל 
יעלו  אם  כבומרנג  לפעול  גם  אך  הרשימה, 
טענות כי היא מפלגת את הקול החילוני בעיר.

בחג  הסיעה  שהגישה  עתירה  לאוסף:  פרט 
גברים  בין  ההפרדה  נגד  תשע"א,  הסוכות 
שמחות  בזמני  שערים,  מאה  בשכונת  לנשים 
בית השואבה, הביאה לסילוקה מהקואליציה.

'התעוררות'
במקומות הראשונים: עופר ברקוביץ'. עינב 
בר ודן אילוז - חברי המועצה המכהנים, וימית 
הראשון  של  האישית  עוזרתו  יואלי־אלה, 
הפלורליסטי,  לאגף  רעותה  )כמו  ברשימה. 
את  פרסמה  טרם  התעוררות  גם  'ירושלמים', 

סדר השמות(.
קהל יעד: ציבור חילוני בורגני וקהל צעירי 
ירושלים. הסיעה מבקשת להפוך לפניה היפות 
והמאחדות של הבירה, כאשר גם דתיים רואים 

בה כתובת.
היסטוריה: החלה את דרכה, כאמור, בריצה 
בבחירות  אך  'ירושלמים',  עם  משותפת 
וצמחה  משמעותית  אותה  עקפה  האחרונות 
הייתה  הנוכחית  בקדנציה  מנדטים.  לארבעה 
לפרישתה  עד  בולטת  קואליציונית  שותפה 
לפני כשנה ומיצובה כאלטרנטיבה שלטונית. 
נציגים  חילופי  נרשמו  הקדנציה  במהלך 
וכהונה  חברים  שני  של  פרישה  ברוטציה, 
אלעד  המועצה  חבר  של  ומחודשת  מופסקת 
מלכה, שככל הנראה לא ישובץ הפעם ויפנה 

למפלגת 'הליכוד' הארצית.
מתחרה בולט: 'ירושלמים'.

הקשר החרדי: במסגרת החיזור אחר הקול 
החרדי-החדש, הודיעו בסיעה על צירופו של 
ישיבות,  בוגר  כהן,  לשורותיהם.  כהן  אבישי 
שירת בצה"ל והיה פעיל בולט במפלגת 'יחד' 

של אלי ישי.
היא  'התעוררות'  יהודה':  'מחנה  מדד 
המוצר החם ביותר על מדף הסוחרים. בהיותם 
ומצוידים  בשטח  מוכרים  היטב,  ממותגים 
לגדול  הם  צפויים   – הקמפיינרים  במיטב 

משמעותית, שלא לומר הפתעת הבחירות.
בחצי  קנס  המדינה  מבקר  לאוסף:  פרט 
מיליון שקלים את הסיעה בשל כשלים בניהול 

תקציב בחירות 2013.

ש"ס
פיני  כהן,  צביקה  הראשונים:  במקומות 
עזרא, אברהם בצלאל ושמואל מרציאנו. )כל 
חברי המועצה המכהנים, מלבד חבר המועצה 

חיים כהן(.
ציבור  ובכן,  ניחושים...  שלשה  יעד:  קהל 
ספרדי בני תורה ההולך בדרכו של מרן הגר"ע 
שעדיין  המסורתי  מהציבור  ושאריות  יוסף, 

רואה בש"ס כתובת.
הארצית  ש"ס  תנועת  למעשה,  היסטוריה: 

החלה את דרכה כמפלגה מקומית בירושלים 
רשמית...  בלתי  היסטוריה  השאר  ומאז 
בבחירות האחרונות, רשמה המפלגה הצלחה 
במהלך  אך  מנדטים,  חמישה  והכניסה  נאה 
מלבד  כאשר  רבות  תהפוכות  ידעה  הקדנציה 
צביקה כהן, כל החברים בה הוחלפו, לפחות 

פעם אחת.
יוסף  יוני  של  'מאוחדים'  בולט:  מתחרה 
בשטח  משמעותית  אחיזה  להם  קינג,  ואריה 
בקמפיין  פתחו  באחרונה  התורני-ירושלמי. 
הפונה ישירות לבוחרי ש"ס, תחת הסלוגן "רק 
לעצב  הנוגע  השבת",  את  נמכור  לא  אנחנו 

חשוף של ש"ס בהצבעה על מתחם התחנה.
מדד 'מחנה יהודה': סימן שאלה גדול 
מרחף על עתידה של הסיעה. מצד אחד, 
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
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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

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 

איציק מצרפי, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, חיים 
בנשק, זאב אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, מלי מתתוב, שרה מור 

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

על המקום
החדשות המקומיות של      ירושלים
freyisrael@gmail.com :לעדכונים

יקט
פרו

יוחד
מ רשימת הרשימות: 

הכירו את המפלגות
חודשיים נותרו לבחירות, וזה הזמן להכיר את המפלגות שחושקות בקול שלכם • הרשימה שפונה לבוחרי ש"ס, 
הפיצול המשולש בקול החרדי-אשכנזי, סיעותיהם של ליאון ואלקין, פירורי הרשימות של פסגת זאב והחרדים 
שיצביעו להתעוררות וירושלמים • וגם: המועמד חסר הסיכוי ששילב רב גמלאי ברשימה והמתמודד למועצה 

שהסתבך עם תקציב מוגבל
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חבריה ערכו פעילויות משמעותיות לציבור בני התורה ושם 
נקודת החוזקה שלה. מנגד, המתחרים הישירים והיעדרו של 

מרן הרב עובדיה זצ"ל, עלולים לצמק את שורותיה.
פרט לאוסף: ש"ס ירושלים הייתה החלוצה הראשונה בישראל 
שהעמידה נציג מקרב עולי צרפת )מרציאנו( במועצת עיר. בהמשך 
הקרובות  שבבחירות  ונדמה  ב'התעוררות'  גם  צרפתי  נציג  נכנס 

ילכו בעקבותיה סיעות רבות, בירושלים ובכלל.

'אגודת ישראל'
מיכל  וייצמן,  יוחנן  דייטש,  יוסי  הראשונים:  במקומות 
המועצה  חברי  רוזנשטיין,  ושלמה  הלפרין  יעקב  הלברשטאם, 

המכהנים.
כי  הנחה  נקודת  מתוך  יצא  זה  'ערך'  חסידי.  ציבור  יעד:  קהל 
הכוונות הנוכחיות לריצה נפרדת של שני הסיעות – 'דגל' ו'אגודה' 

– אכן יצאו לפועל.
היסטוריה: לא היו ימים טובים לאגודת ישראל בירושלים כימי 
מכהנים  מטעמה  חברים  מחמישה  פחות  לא  הנוכחית.  הקדנציה 
יחס שנחשב  מ'דגל',  לעמיתיהם  בלבד  לעומת שלושה  במועצה, 

ללא פרופורציונאלי.
מתחרה בולט: היא עצמה. טעות קטנה בשיבוץ הנציגים, מרמור 
ולו קל של חסידות שלטעמה לא קיבלה את המקום הראוי לה – 

ואתה עלול להפסיד מאות קולות.
'אגודת  ובכיר  השר  לסגן  הכבוד  בשל  יהודה':  'מחנה  מדד 
ישראל' יעקב ליצמן שקידש מלחמה נגד השוק הירושלמי – נדלג 

לשלב הבא.
אמונים' מחזיקה במקום  'שלומי  באופן מסורתי,  לאוסף:  פרט 
הראשון ובהובלת הסיעה בירושלים. קדנציה אחת, אי שם בעבר 
הרחוק, קיבלה 'הסיעה המרכזית' – גור, את הבכורה ונציגה חיים 
חבר  אז  פרוש,  מאיר  כאשר  זה  היה  העיר.  ראש  לסגן  היה  מילר 

מועצה, שודרג לכנסת על מקומה של הסיעה המרכזית. היו ימים.

'דגל התורה'
במקומות הראשונים: יצחק פינדרוס, אליעזר ראוכברגר, ישראל 
קלרמן – חברי המועצה המכהנים. הפייבוריטים למקומות הבאים 
שנחשבים ריאליים: דודי בלומנשטוק, עוזרו של פינדרוס; ישראל 
הקהילתי  המנהל  יו"ר  יעקובי,  אלי  הבוכרים;  מנהל  איש  איזקס 
בנווה יעקב; שמוליק יעבץ, עוזרו של קלרמן, ונפתלי לורנץ, יו"ר 

המנהל הקהילתי החרדי ברמות.
ברחבי  קירוב  בפעולות  ומשתתפים  ליטאי  ציבור  יעד:  קהל 

השכונות.
שהפך  מי  את  מתוכה  הצמיחה  המקומית  התנועה  היסטוריה: 
מקלב,  אורי  הכנסת  חבר  הוא  הלא  והאהוד,  הפופולארי  לנציגה 
ספרא.  כיכר  במסדרונות  בהערצה  לפה  מפה  נלחש  עדיין  ששמו 
בשנים האחרונות ידעה מאבקי כוחות בין נציגיה הבכירים, אך הם 

צפויים להמשיך לחיות זה לצד זה ולהוביל את הרשימה.
מתחרה בולט: כל מצביע 'דגל' יתקומם למקרא השורה הבאה, 
אבל עדיין, סיעת 'בני תורה', שדרכה נפרדה מהמיינסטרים הליטאי, 
יכולה להיחשב כמתחרה על קולות של אנשים ירושלמיים שנמנו 
על תלמידיו של הגר"ש אוירבך זצ"ל ולא מזוהים באופן מובהק 

עם אחד מהמחנות.
מדד 'מחנה יהודה': מהנקודה בה נמצאת 'דגל התורה' כיום – 
עם שלושה נציגים בלבד – אין ספק שהיא יכולה רק לעלות, בזכות 
גודלה המקורי ובתוספת משפחות רבות של אברכים הקובעות את 

משכנן בעיר, בדגש על שכונות מעורבות.
פרט לאוסף: 'דגל התורה' ירושלים, פועלת כאוטונומיה נפרדת 
דרכה,  את  שמנווטת  מקומית  רבנים  וועדת  עם  הסיעה  בתוך 

בראשות הגר"ב סולובייצ'יק.

'בני תורה'
חיים  ימשיך לתפוס  הראשונים: את המקום הראשון  במקומות 
בסוף  רשמית  הודעה  לצאת  צפויה  השני  המקום  על  אפשטיין, 
הוא הרב  מי שהיה בבחירות האחרונות במקום שני  שבוע הבא. 
פולק  יהושע  באופציות:  החיים.  בין  איננו  שכבר  אטינגר,  מנחם 

ואליהו גולדשטוף, עוזרו של אפשטיין.
קהל יעד: הפלג הירושלמי, תרתי משמע.

'דיל' פוליטי מוצלח שרקמה עם ראש העיר  היסטוריה: בזכות 
 2013 בבחירות  לראשונה  שהתמודדה   - הסיעה  הצליחה  ברקת, 
והכניסה נציג בודד - להפוך לשותפה קואליציונית בכירה ולתפקיד 
סגן ראש העיר, למורת רוח הסיעות החרדיות. כפי הנראה, 'הפלג 

הירושלמי' מנסה לשחזר 'דיל' דומה עם המתמודד זאב אלקין.
מתחרה בולט: גישת 'העדה החרדית' וחוגי ה'אסור להשתתף', 
לצה"ל,  הגיוס  בנושא  ורעיונות  מפגינים  אחוות  עמם  החולקים 

ועשויים לקחת עמם שבויים בשיטות הלוחמה בבחירות.
מדד 'מחנה יהודה': המנדט הנוכחי של 'בני תורה' עומד בפני 
שני.  נציג  להכניס  שיצליחו  טוענים  עצמם  בסיעה  אך  קל,  סיכון 

ריצה נפרדת של 'דגל' ו'אגודה' עשויה לפגוע ב'בני תורה'.
פרט לאוסף: בשל האיבה בין הסיעות, נבנתה מחיצה שחצצה 
לשכת  לבין  התורה'  מ'דגל  קלרמן  ישראל  דאז  הסגן  לשכת  בין 

הסגן אפשטיין מ'בני תורה'.

'בדרך לפסגה'
במקומות הראשונים: עו"ד נחמיה אסף

קהל יעד: תושבי פסגת זאב והלוחמים בתוואי הרכבת הקלה.

לצמרת  שטיפס  המועצות  ברית  יליד  הוא  נחמיה  היסטוריה: 
עולם הפרקליטים עם משרד נחשב בבירה.

בולט: עוד שתי רשימות היושבות על משבצת תושבי  מתחרה 
פסגת זאב.

הקשר החרדי: הכי קרוב שמצאנו הוא הרב יצחק אוחיון, איש 
הגרעין התורני 'דביר אביה' בשכונה ומוהל מוסמך, שנכח בכינוס 

בחירות והביע תמיכה.
יעילים  פחות  שלנו  הדלים  המדידה  כלי  יהודה':  'מחנה  מדד 
אחוז  את  לצלוח  יהיה  שקשה  נדמה  אך  זאב,  פסגת  כמו  במקום 

החסימה הגבוה של בירת ישראל.

'פסגת זאב על המפה'
במקומות הראשונים: יעל ענתבי, סגנית ראש העיר, ואורי צחי, 

מורה נהיגה ויועץ תחבורה בכיר.
קהל יעד: גם כן, תושבי פסגת זאב, השכונה הגדולה בירושלים, 

המונה כחמישים אלף תושבים.
היסטוריה: סיעת פז של יעל ענתבי היא היחידה שמייצגת שכונה 
אחת במועצת העיר ירושלים. עבור ענתבי מדובר בקדנציה שניה 
בה היא מכהנת בעירייה, כאשר בקדנציה הנוכחית הפכה לסגנית 
תושבי  לטובת  רבים  מאבקים  הובילה  היא  דומיננטית.  עיר  ראש 

השכונה, חלקם בהצלחה.
מתחרה בולט: הרשימות החדשות שמבקשות את אמון תושבי 

פסגת זאב.
הקשר החרדי: יעל ענתבי מכהנת כיו"ר ועדת שמות ותחת ידה 

אושרו לא מעט שמות רחובות על שם גדולי ישראל ורבנים.
פרט לאוסף: מקום קבורת סבה של יעל, יעקב בר-ציון ז"ל, בהר 
הזיתים, נעלם מעיני המשפחה משך עשרות שנים והתגלה במקרה 
ושליח  משפחה  "איש  נכתב:  המחודשת  מצבתו  על  שנה.  לפני 

ציבור, אהב את המלאכה ושנא את הרבנות".

'למען השכונות'
במקומות הראשונים: אבי שלום, לשעבר ראש המנהל הקהילתי 

בשכונה.
לכלל  פונה  הוא  ובנוסף,  השכונה,  תושבי  ראשית,  יעד:  קהל 
והדורשים פתרונות  הבנייה  לתכניות  תושבי השכונות המתנגדים 

תחבורתיים.
מתחרה בולט: שתי הרשימות השכונתיות הנוספות.

נמצא  שלום  של  הציבורי  עתידו  כי  נראה  יהודה':  'מחנה  מדד 
כבר מאחוריו. שלום שלום.

בפורטל שכונתי, המנהל הקהילתי  פרסום  פי  על  לאוסף:  פרט 
הליכים  ניהול  על   ₪  90,000 כהונתו  בתקופת  הוציא  המקומי 
משפטיים שונים הנוגעים לבחירות הפנימיות למנהל. ראוי לציין 
מתמודדים  בין  ופיצולים  יריבויות  רקע  על  פורסמה  הידיעה  כי 

שונים ולפיכך יש להתייחס אליה בהתאם.

'מאוחדים'
במקומות הראשונים: אריה קינג, יוני יוסף, דב קלמנוביץ' ואריה 

אורנג'.
קהל יעד: חרדי לאומי ומאוכזבי ש"ס.

'הבית  פורשי  על  נבנתה  מאוחדת'  'ירושלים  סיעת  היסטוריה: 
ומאריה  קלמנוביץ',  את  בנט  מהצנחת  שהתאכזבו  היהודי' 
שקדי  שמואל  פרש  הקדנציה  באמצע  ירושלים.  מזרח  איש  קינג, 
ובעקבותיו נכנסה חגית משה, שבינה לבין קינג התנהלו מלחמות 
חורמה. לקראת הבחירות, גיבש סביבו קינג נבחרת של מיטב אנשי 
הרב  מרן  ונכדו של  'יחד'  מפלגת  נציג  בהם  ירושלים,  של  הימין 

עובדיה זצ"ל, יוני יוסף.
מתחרה בולט: קינג הוא בעיקר איום מצד עצמו, הקורא תיגר על 
המפלגות השולטות, על כן קשה למצוא מישהו שיוגדר כמתחרה 
ישיר שלו. בשוליים, ניתן להגדיר את הרשימה המשעשעת 'מעורב 

ירושלמי' כמתחרה מסוימת.
שהוביל  כמי  החרדי  לציבור  ישירות  פונה  קינג  החרדי:  הקשר 
קו אדוק וקיצוני בהרבה מעמיתיו החרדיים לספסלי מועצת העיר. 
קנייטש  כובע  או  שטריימל  חובשים  לא  אמנם  הרשימה  חברי 
עם  בעיקר  החרדי,  הציבור  עם  ביותר  מזוהים  חלקם  לפחות  אך 

החרדיים לאומיים.
מדד 'מחנה יהודה': לא נמצא מי שמערער אחר חוזקו ואחיזתו 
בשטח של קינג, שיאסוף תחת חיק מפלגתו את כל קיצוני ירושלים 

וצפוי להכניס לפחות שני נציגים.
פרט לאוסף: מלבד פעילותו הרבה בייהוד מזרח ירושלים, קינג 

מגדיר את עצמו כפעיל לאיכות הסביבה.

'מצילים את ירושלים'
במקומות הראשונים: עוה"ד יוסי חביליו; הרצל יחזקאל, בכיר 
פעילה  ארמוזה,  דלית  איילת שקד;  ומאנשי השרה  היהודי  בבית 

מקריית יובל.
קהל יעד: אחרוני אליטת החילוניים של ירושלים, שעדיין נותרה 

בהם תקווה לחלן את העיר ולמנוע את 'התפשטות' החרדים.
היסטוריה: חביליו קנה את שמו ופרסומו בתקופת היותו היועץ 
בתחילת  העירייה  את  עזב  הוא  ירושלים.  עיריית  של  המשפטי 
לתביעת  מחשש  פוטר,  חלילה  שהוא  נכתוב  )ולא  ברקת  כהונת 
דיבה(. מאז, הקים את עמותת 'צחור', המעניקה שירותים משפטיים 

לגופים ציבוריים ומוסדות בירושלים.
היותר  הפלורליסטית  האופציה  'התעוררות',  בולט:  מתחרה 

קלילה ופחות עוינת במהותה.
בנציגי  המלחמה  על  קם  חביליו  בתכלית.  גרוע  החרדי:  הקשר 

החרדים ומשם שואב את כוחו.
מדד 'מחנה יהודה': סיכויי חביליו לחזור לעירייה - הפעם כחבר 
מועצה - טובים, לעומת מועמדותו הלא רלוונטית לראשות העיר.

המשפט  בית  הורה  חביליו,  שהגיש  עתירה  בשל  לאוסף:  פרט 
לעיריית ירושלים לבטל העברה תקציבית של 400,000 ₪ לאירוע 

'הקבלת פני רבו' בחול המועד פסח של רשת 'אל המעיין'.

'אני ירושלים'
שמחה  וסרמן;  יוסף  הרב  סלמן;  אבי  הראשונים:  במקומות 
בניטה, אמו של יניב, פעיל ימין מוכר ויד ימינו של אלי ישי; איש 

העסקים ירון שגב.
לא  ובהצבעה  בצבעוניות  החפץ  ירושלים  תושב  כל  יעד:  קהל 

שגרתית.
ובתקופות  בעירייה  תפקידים  במגוון  כיהן  סלמן  היסטוריה: 
מסוימות נחשב לאיש השטח של ראש העיר ניר ברקת. הוא היה 
הראשון להכריז על התמודדותו לראשות העיר וההכרזה התקבלה 
הרבים שסלמן משקיע  לזלזל במשאבים  ניתן  פחות  מה.  בלגלוג 
בקמפיין והרצינות בה הוא מאמין בעצמו. סביב סלמן נכרכות אין 

ספור רכילויות וספקולציות, ואין כאן המקום להאריך בהן.
מתחרה בולט: כמעט כל הסיעות החילוניות.

הקשר החרדי: מספר 2 ברשימה הוא הרב יוסף וסרמן, אמנם לא 
חרדי מובהק אך בוגר ישיבות. הוא טוען רבני ומכהן כיו"ר מחוז 
ירושלים בארגון גמלאי צה"ל. על פי קורות החיים, הוא נכדו של 

"האדמו"ר מדורוהי רבי חנוך פרנקל ז.צ.ל.".
מדד 'מחנה יהודה': סיכוי ממשי לא נראה באופק, אבל לפחות 

נראה שהאיש נהנה מאד מהדרך.
האסטרטגי  היועץ  של  בשירותיו  הצטייד  סלמן  לאוסף:  פרט 
הבכיר מוטי מורל, שליווה את ראשית הקמפיין. העבודה הפורייה 
דרכים  בתאונת  מורל  של  הטראגי  מותו  בעקבות  באיבה,  נגדעה 

לפני כחודשיים.

'ירושלים שלנו'
המנהל  איש  איובי,  עופר  ליאון,  משה  הראשונים:  במקומות 
יו"ר ועד העובדים במשרד לשירותי  הקהילתי גילה, קרן שירוני, 

דת ויואל בורשטיין.
קהל יעד: דתיים, חילונים, מסורתיים ובעיקר, מי ייתן, תמיכת 

החרדים.
בבחירות  הירושלמית  למערכה  נכנס  ליאון  משה  היסטוריה: 
רשימתו,  זאת,  לעומת  הנכסף.  העיר  ראש  לכס  קרוב  והיה  עברו 
מנדט  הכניסה  ביתנו',  ו'ישראל  'הליכוד'  את  במשותף  שייצגה 
בודד, הוא בכבודו ובעצמו. הפעם, יתמודד ליאון במסגרת רשימה 

עצמאית.
מתחרה בולט: 'הליכוד' המקומית, רשימת אלקין ולמעשה, כל 

הרשימות הפונות לציבור הדתי-מסורתי.
החרדי,  הציבור  תמיכת  על  וייפול  יקום  ליאון  החרדי:  הקשר 

שאמנם לא יגיע בדמות תמיכה ברשימה אלא בהצבעה לראשות.
להפתעת  להפוך  צפויה  לא  ליאון  רשימת  יהודה':  'מחנה  מדד 
עם  עיר  ראש  להיות  מסוימת  בקונסטלציה  עשוי  והוא  הבחירות 

נציגות זעומה במועצה.
רואי  במשרד  חלקו  את  ליאון  מכר  כשנה,  לפני  לאוסף:  פרט 

החשבון בו היה שותף – מהגדולים בישראל.

'הבית היהודי'-'האיחוד הלאומי'
במקומות הראשונים: חגית משה ויהודה פרוידיגר.

קהל יעד: דתיים לאומיים.
ומי  מהפך  הסניף  עבר  האחרונות  בבחירות  היסטוריה: 
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משה,  חגית  קלמנוביץ'.  דב  הוא  המושכות  את  שלקח 
כעת  חוזרת  מאוחדת',  'ירושלים  סיעת  מטעם  שכיהנה 
למקומה הטבעי ותוביל את 'הבית היהודי'. באחרונה הוכרז 

על איחוד עם האיחוד הלאומי.
מתחרה בולט: אריה קינג וסיעת מאוחדים.

הקשר החרדי: גרוע בתכלית. קמפיין השנאה שפורסם באחרונה, 
לצבור  בניסיון   - החרדים  השפעת  את  לבלום  הסיעה  הציעה  בו 
מהסיעה  להרחיק  אף  עשוי   - נחותה  פרובוקציה  בזכות  אהדה 

מצביעים דתיים שלא רואים בעין יפה את ההתגרות בחרדים.
הדתי-לאומי  הציבור  של  גודלו  למרות  יהודה':  'מחנה  מדד 
בלבד  בודד  במנדט  כיום  מחזיקה  המגזרית  הסיעה  בירושלים, 
כספים  מזרימה  הארצית  הסיעה  להשתנות.  צפוי  שזה  נראה  ולא 
רבים ומשקיעה אנרגיות בלרכז את הציבור הדתי לאומי תחת כנפי 
יותר  לרשימות  לנדוד  מעדיפים  שמצביעיה  נראה  אך  המפלגה 
אטרקטיביות, כאשר כמעט כל מפלגה מחזיקה נציג דתי, הפונה 

לפלח מצביעים זה.
שמוצג  פרוידיגר,  יהודה  ברשימה,  השני  הנציג  לאוסף:  פרט 
בבית  מפלגה  חבר  למעשה  הינו  הלאומי,  האיחוד  מפלגת  כאיש 

היהודי. כשנשאל האם זה לא 'ישראבלוף', ענה: "לדעתי זה מייצג 
אחדות, כל מה שמנסים להתמקד בפרומליסטיקה זו שטות".

'ירושלים תצליח'
במקומות הראשונים: השר זאב אלקין; פלר חסן-נחום, חברת 
מועצה ופורשת סיעת 'ירושלמים'; יהודה בן יוסף, יו"ר המינהל 
הקהילתי בארמון הנציב; תמר אבוחצירא, יועצת ראש העיר ברקת 

ומרינה קונצביה, חברת מועצה.
קהל יעד: ירושלמיים, בדגש על הימניים שבהם.

היסטוריה: אלקין מכהן כשר לענייני ירושלים, הנבחרת שלצדו 
מרשימה עם אנשים הנטועים היטב בעשייה הירושלמית.

מתחרה בולט: רשימת ליאון ו'התעוררות'.
מדד 'מחנה יהודה': כניסתו המאוחרת של אלקין למרוץ, מקשה 
רשימתו  סיכויי  כי  נראה  אך  דיאגנוזה,  והנפקת  רושם  קבלת  על 

להכניס נציג למועצת העיר טובים.
פרט לאוסף: אלקין הצהיר כי במידה ולא ייבחר לראשות העיר, 
לא יישאר כחבר מועצה וימשיך לעזור לעיר מהמקום בו הוא יכול 
להשפיע יותר – שולחן הממשלה. במידה ולא יזכה, תהפוך פלר 
חסן-נחום לראש סיעה, מקום בו הייתה כראש סיעת 'ירושלמים'.

'הליכוד'
יוהנס  ויונה  ואזנה,  אלעד  פלג,  אלישע  הראשונים:  במקומות 

אסנקה.
קהל יעד: רבבות מעריצי ראש הממשלה בנימין נתניהו ונאמני 

מפלגת השלטון.
במועצת  משמעותית  סיעה  'הליכוד'  הייתה  בעבר  היסטוריה: 
האחרונות  בשנים  בסגנות.  כיהן  אף  פלג  אלישע  ונציגה  העיר 
האחרונות.  בבחירות  הטוטאלית  התאיידותה  עד  הצטמקה  היא 
מלחמת  שמנהלים  הירושלמי  הסניף  מאנשי  מורכבת  הרשימה 
ניסיון להכפיף את אלקין תחת  וכל  זאב אלקין  נגד השר  חורמה 

הסניף ולהביא לריצה שלו תחת 'הליכוד' – נכשל.
מתחרה בולט: רשימת 'ירושלים תצליח' של השר ובשר מבשרה 

של 'הליכוד' – זאב אלקין.
הקשר החרדי: בסניף הירושלמי מעורבים חרדים רבים כקבלני 
הסניף-אלקין,  קרבות  על  הם  מנצחים  הקלעים,  מאחורי  קולות. 

בכדי לסלול את הדרך לראש עיר חרדי.
מדד 'מחנה יהודה': הפער בין מספר הקולות שמפלגת השלטון 
מקבלת בירושלים בבחירות לכנסת לבין מספר הקולות שתצליח 
להביא לרשימתה – יישאר עצום, אך 'הליכוד' צפוי לקבל דריסת 

רגל בכיכר ספרא.
פרט לאוסף: סניף הליכוד בירושלים הינו הגדול בישראל ומונה 
צמרת  את  להביא  הצליח  כך,  ובזכות  מתפקדים,   10,000 מעל 

המפלגה על שריה וח"כיה לאירוע פתיחת הקמפיין.

מר"צ
במקומות הראשונים: לורה ורטון.

קהל יעד: חילוניים, שמאלניים.
מפלגת  עם  יחד  מר"צ  רצה  האחרונות,  בבחירות  היסטוריה: 
הכניסו  יחדיו  הירוקה',  ו'התנועה  החופשית'  'ירושלים  'עבודה', 
איש  נכנס  ובמקומו  אללו  פפה  התפטר  בהמשך,  מנדטים.  שני 
לסיעת  לחבור  בחר  שהוא  אלא  גוטלר,  איתי  העבודה  מפלגת 

'התעוררות'
מתחרה בולט: מצילים את ירושלים של יוסי חביליו.

הקשר החרדי: מלחמות דת.
מדד 'מחנה יהודה': מצבה של הסיעה שברירי. אם מר"צ תכניס 
יותר מנציג בודד יהיה זה נס, למקרה שמישהו שם מאמין בניסים.

פרט לאוסף: איש מר"צ המיתולוגי פפה אללו תכנן להתמודד 
על ראשות העיר אך נבלם על ידי תנועתו.

'מעורב ירושלמי'
במקומות הראשונים: אביתר אלבאז.

קהל יעד: ימניים ואנשים שלא יעמדו בתחנונים.
היסטוריה: אלבאז זכאי ביושר לקבל את תואר 'המרענן הרשמי 
בסדרת  והצליח  מקום  משום  הגיע  הוא   .'2018 בחירות  של 
תקשורת  כלי  על  בדגש  בכותרות,  להיות  מתוקשרות  פעילויות 
מפיגוע  ניצל  בילדותו  ווטסאפ.  קבוצות  לומר  שלא  וירטואליים 
כיו"ר  ומכהן  נרחב,  בו שימוש  14, פרט שהוא עושה  בקו  תופת 

ארגון לאיתור וחילוץ נעדרים.
הקשר החרדי: אלבאז הינו חובש כיפה, מרבה לפנות לחרדים, 

ואף נצפה מחתים תומכים בבתי כנסת.
מדד 'מחנה יהודה': צחוקים.

סגן  לשכת  כמנהל  אלבאז  הוצג  בחירות,  בכרזת  לאוסף:  פרט 
ראש העיר שמואל יצחקי. לאחר פניות מעיתונאים שבדקו ומצאו 
לשכה  כראש  כיהן  לפיה  הבהרה  אלבאז  הוציא  בגרסה,  סדקים 
מוגבל,  כי בשל תקציב  והסביר  היה חבר מועצה,  בזמן שיצחקי 

אין ביכולתו להדפיס מודעות חדשות.

עיריית ירושלים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017

דו“ח לתושב )באלפי שקלים(
מספר תושבים שנה קודמת  950,529 

מספר תושבים *                 969,630         שטח שיפוט )דונם(  126,000
מספר משקי בית                222,875         דירוג סוציואקונומי 3

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

%ביצוע %2016ביצוע 2017תקציב 2017הכנסות

3,302,8883,381,23560.63%3,043,97861.56%הכנסות עצמיות 

881,413941,23916.88%778,39415.74%השתת' משרד החינוך

552,707552,2009.90%507,93210.27%השתת' משרד הרווחה 

107,96095,1811.71%86,2381.74%השתת' משרדי ממשלה אחרים

625,032606,58110.88%528,52810.69%מענקים ומלוות

5,470,0005,576,436100.00%4,945,070100.00%סה"כ

%ביצוע %2016ביצוע 2017תקציב 2017הוצאות

1,188,5671,082,89319.42%1,024,87020.73%משכורת ושכר כללי

1,651,6981,760,29031.57%1,518,21030.70%פעולות אחרות

675,470812,63414.57%735,27914.87%שכר חינוך

907,037888,01515.92%689,05913.93%פעולות חינוך

107,877108,6021.95%101,1552.05%שכר רווחה

702,581695,21312.47%641,85912.98%פעולות רווחה

9,7708,0570.14%16,8160.34%מימון

227,000220,7323.96%217,5984.40%פירעון מלוות 

5,470,0005,576,436100.00%4,944,846100.00%סה"כ

224--עודף השנה

20172016

%4.89%5.51% הגרעון הנצבר מההכנסה

%31.90%29.93% עומס המלוות מההכנסה

%22.60%22.90% סך ההתחייבויות מההכנסה

5,7515,202הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

11,01111,062מספר משרות ממוצע

מאזן

20172016נכסים

987,844859,752רכוש שוטף

548,073540,490השקעות

419,260375,408השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות

272,622272,622גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

2,227,7992,048,272סה"כ

20172016התחייבויות

1,260,4661,132,374התחייבויות שוטפות

166,214220,280קרן לעבודות פיתוח ואחרות

419,260375,408קרנות מתוקצבות

381,859320,208עודפים זמניים נטו בתב"ר

2,227,7992,048,272סה"כ

20172016

1,779,0931,480,105עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל

20172016

320,208324,884עודף זמני תחילת השנה

1,845,8961,383,473תקבולים במהלך השנה

1,784,2451,388,149תשלומים במהלך השנה

381,859320,208עודף זמני לסוף השנה

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

20172016

1,351,4121,422,082יתרת חוב לתחילת השנה

3,039,8372,884,958חיוב השנה

)777,852()938,554(הנחות ופטורים שניתנו

)206,534(73,331העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה

3,526,0263,322,654סך לגבייה

2,059,6501,971,242גבייה בשנת הדוח

1,466,3761,351,412יתרת חוב לסוף השנה

4,259,3944,332,725חובות מסופקים וחובות למחיקה

5,725,7705,684,137סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים

15%13%אחוז גביה מהפיגורים )*(

84%85%אחוז גביה מהשוטף )*(

58%59%יחס הגבייה לחוב הכולל )*(

7574ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

)*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה. עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים* נכון לחודש אוקטובר 2017
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"לומר סליחות מתוך שמחה"

משה ליאון חושף: שם הרשימה 
'ירושלים שלנו'

כך מצוטט בעל ה'ציוני הלכה' הגאון רבי בן ציון הכהן קוק בספר חדש שיצא 
התורה  שר  מרן  בראשות  ישראל  גדולי  השתתפו  באירוע   • בתו  חתונת  לרגל 
הגר"ח קנייבסקי, הראשל"צ הגר"י יוסף, הגרב"ד פוברסקי, הגרב"מ אזרחי ועוד

אלי כהן

הוציא  ירושלים  הכללי  הוראה  בית 
בן  רבי  נישואי בת הגאון  לרגל שמחת 
סדרת  ובו  חדש  ספר  קוק  הכהן  ציון 
ההוראה  בית  ראש  שמסר  שיחות 
הרחמים  בחודש  הלכה'  ה'ציוני  ובעל 
והסליחות בבית המוסר בירושלים לצד 
מרן  ורבו  מורו  עם  ותשובות  שאלות 
ברכת  בהלכות  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש 

כהנים.
מצוטט  לסליחות,  הכנה  בשיחת 
הסליחות  לומר  "יש  כי  קוק  הגרב"צ 
הפסק  את  מבסס  הוא  שמחה".  מתוך 

לפיו  הדשן'  'תרומת  בעל  דברי  על  המפתיע 
דווקא  הסליחות  באמירת  להתחיל  נוהגים 
במוצ"ש, משום "שבשבת פנויים העם ממלאכה 
ולומדים תורה, כי העם שמחים מחמת מצוות 
התורה שלומדים בשבת, וגם מחמת עונג שבת. 

ולא  עצלות  מחמת  לא  שורה  השכינה  ואין 
מחמת עצבות, אלא מתוך שמחה של מצוה".

הרב  סייג  מוסכמות",  ביטול  הזה  בדבר  "יש 
לגשת לאמירת הסליחות  עלינו  כי  "ודאי  קוק. 
הרעים:  מעשינו  על  ויגון  צער  תחושת  מתוך 

'זוחלים ורועדים מאימת דינך, חרדים ודואגים 
מתוך  לגשת  יש  זאת  עם  אך  חרונך',  מתגרת 
והיראה  יתברך  לה'  הקרבה  מצוה.  של  שמחה 
ממנו, צריכה לגרום לשמחה, שהרי 'עוז וחדוה 

במקומו'..."
גדולי ישראל שכיבדו את השמחה בהשתתפותם 
שיש  המהודר  הספר  מול  רוח  קורת  הביעו 
הלכה  ומוסר,  תורה  של  עמודים  מאות  בו 

והנהגה. 
'היכלי  באולמי  שנערכה  הגדולה  בחתונה 
על  ללמוד  היה  ניתן  ברק  בבני  הפאר' 
זוכה הפוסק הירושלמי,  ההערכה הרבה לה 
אלישיב  הגרי"ש  מרן  של  המובהק  תלמידו 
נמצא  הוא  עמם  הדור,  גדולי  בקרב  זצ"ל, 
התורה  שר  מרן  ובראשם  הלכה,  בקשרי 
הגר"ח קניבסקי וחברי מועצת גדולי התורה 
מרנן הגר"ד לנדו – ראש ישיבת סלבודקה, 
פוניבז,  ישיבת  ראש   – פוברסקי  הגרב"ד 
סלבודקה  ישיבת  ראש   – הירש  הגרמ"ה 

והגרב"מ אזרחי – ראש ישיבת עטרת ישראל. 
הגרא"י  מיר  ישיבת  ראש  השתתפו  בנוסף 
הראשל"צ  לישראל  הראשיים  הרבנים  פינקל, 
שמעון  רבי  הגה"צ  לאו,  והגר"ד  יוסף  הגר"י 
גלאי, המתמיד הנודע הגר"ח ברמן מ'פוניבז', 

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי מברך את הגרב"צ קוק

הגר"ד לנדו, הגר"י יוסף והגרא"י פינקל בחתונה

ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי

אלי כהן

המועמד  של  אלו  בימים  המתגבשת  סיעתו 
לראשות העיר, משה ליאון, הולכת ומתמלאת. 
במקום  כי  התבשרנו  שבועיים  שלפני  אחרי 
הקהילה  נציג  בורשטיין,  יואל  יוצב  הרביעי 
במקום  כי  נודע  אתמול  בירושלים,  הצרפתית 
קרן  תוצב  מראש,  לאישה  ששוריין  השלישי, 
העובדים  ועד  יו"ר  חומה,  הר  משכונת  שירוני 

במשרד לשירותי דת. 
הצטרפותה  על  מברך  "אני  מסר:  ליאון  משה 
נשי  פן  תביא  קרן  המנצחת,  לסיעה  קרן  של 
וחשוב  רחב  מגזר  מייצגת  והיא  ופלורליסטי 

בעיר". 
ליאון  למשה  מודה  "אני  ציינה:  עצמה  שירוני 
על ההזדמנות והאמון שנתן בי. אני חורטת על 
דגלי את קידום מעמד האישה בעיר וכמובן את 

צרכי העובדות והעובדים". 

עוד פורסם, כי סיעתו של ליאון תיקרא באופן 
ליאון  משה  בראשות  שלנו'  'ירושלים  רשמי 
מועמדים. שם  ל-10   8 בין  לכלול  צפויה  והיא 
הרשימה מייצג את האופן בו רואה משה ליאון 
המיועד  תפקידו  ואת  עיר  כראש  כהונתו  את 
ירושלים  כולם.  של  העיר  ראש   – עיר  כראש 
של  ירושלים  תהא  ליאון  משה  של  בכהונתו 
כלל תושביה מתוך מחשבה להחזיר את התושב 

למרכז, ללא הבדל דת, צבע או מין. 
הראשון,  חברים.  שלושה  ליאון  חשף  כה  עד 
ראש  סגן  להיות  ועתיד  השני  במקום  שיוצב 
העיר הוא עופר איובי, יו"ר מנהל קהילתי גילה 
שנחשף  השני  החבר  האחרונות.  השנים  בשש 
הרביעי  במקום  יוצב  משבוע,  יותר  קצת  לפני 
בעירייה  הקליטה  תיק  את  להחזיק  ועתיד 
הקהילה  ממנהיגי  בורשטיין  יואל  עו"ד  הוא 

הצרפתית בעיר.

זה יכול לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים... אף אחד לא יכין 
אתכם מראש אבל גם אתם עלולים להיות סיעודיים.

כשמדברים על חולה סיעודי, אתם בטח חושבים על אנשים 
את  למצוא  יכולים  וילדים  צעירים  אנשים  גם  אבל,  זקנים. 
עצמם במצב סיעודי בעקבות תאונות או מחלות, שלא נדע. 
מה שבטוח שכדאי להיות מוכנים עם ביטוח סיעודי שמכסה 

אותנו, כדי להבטיח איכות חיים סבירה גם בזמנים קשים.
לצערנו, מספר המקרים הסיעודיים בישראל גדל, חולים רבים 
משמעותי  קושי  מול  עצמם  את  מוצאים  משפחותיהם  ובני 
בנושאים  מטיפול  החשש  למרות  סיעודי.  למצב  בהגיעם 
כואבים - עכשיו הזמן המושלם לוודא שיש לכם ביטוח סיעודי 
ואם לא, שתבחרו בביטוח הסיעודי המתאים ביותר בשבילכם 

ובשביל ילדכם.

מהו ביטוח סיעודי? ומי מוגדר בתור ‘חולה סיעודי’?
למבוטח,  חודשיים  תגמולים  מעניק  בישראל  סיעודי  הביטוח 
במידה ויהפוך לחולה ‘סיעודי’. ‘סיעודי’ מוגדר ברוב המקרים, 
מסוגל  אינו  ירודים  ותפקודי  בריאותי  מצב  שבעקבות  כאדם 
להתלבש  ולשכב,  לקום  כגון  שגרתיות  פעולות  בעצמו  לבצע 
ביכולות  שנפגע  אדם  גם  ועוד.  לבד  לאכול  עצמו,  בכוחות 
שעות  ברוב  מירבית  השגחה  המצריכה  ברמה  הקוגניטיביות, 

היממה, יחשב על פי קביעת רופא, לסיעודי.

‘לאומית  את  ללקוחותיה  מציעה  בריאות’,  שירותי  ‘לאומית 
סיעוד’, ביטוח סיעודי באמצעות חברת כלל ביטוח בע”מ.

לעומת הביטוחים הסיעודיים הפרטיים, שהינם יקרים ועלותם 
ביטוח  בודד,  למבוטח  בחודש,  שקלים  למאות  להגיע  עשויה 
זול  ‘לאומית שירותי בריאות’ מציע פתרון  סיעודי קבוצתי של 
באופן משמעותי, אשר יאפשר לכם להרגיש בטוחים, גם בעתיד 
הרחוק. אם אתם לקוחות של ‘לאומית שירותי בריאות’ ועדיין 
אין לכם פוליסת ‘לאומית סיעוד’, זה הזמן המושלם להצטרף 
וגם לחשוב על הילדים. אף פעם אי אפשר לדעת מתי היקרים 

לנו מכל, יזדקקו חלילה לטיפולים כאלו ואחרים.
18 מצטרפים  גיל  ילדים עד  חשוב שתדעו שבלאומית סיעוד, 

לביטוח הסיעודי ללא עלות! 
מכוסים  שהם  הנפשי  השקט   - לכם  יש  ילדים  כמה  משנה  לא 
תוכלו  יותר,  מוקדם  שתצטרפו  ככל  לכם.  מגיע  מצב,  בכל 
יותר, ולדאוג  יותר בתשלום החודשי, לקבל כיסוי גדול  לחסוך 

לעתיד שלכם - כבר עכשיו.

ההצטרפות לביטוח בכפוף לחיתום רפואי ואישור המבטח, ומעל גיל 18 
בתשלום חודשי נוסף.

כל מה שרציתם לדעת על 
ביטוח סיעודי משתלם ואיכותי

זה הזמן לדאוג 
לעתיד שלכם 



ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

בס"ד

1-700-555-055
soragdoor@gmail.com www.soragdoor.comI

לפרטים התקשרו:

והכל בליווי מהנדס צמוד!השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.
והכל בליווי מהנדס צמוד! השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.

כבל 
פלדה 
מזויין

מנוע

מבצעים חמים ומפתיעים לכבוד החג הבעל"ט!

מרפסת קבועה על עמודיםמצב פתוחמצב סגור

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

בס"ד

1-700-555-055
soragdoor@gmail.com www.soragdoor.comI

לפרטים התקשרו:

והכל בליווי מהנדס צמוד!השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.
והכל בליווי מהנדס צמוד! השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.

כבל 
פלדה 
מזויין

מנוע

מבצעים חמים ומפתיעים לכבוד החג הבעל"ט!

מרפסת קבועה על עמודיםמצב פתוחמצב סגור

לפרטים התקשרו: 1-700-555-055

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

בס"ד

1-700-555-055
soragdoor@gmail.com www.soragdoor.comI

לפרטים התקשרו:

והכל בליווי מהנדס צמוד!השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.
והכל בליווי מהנדס צמוד! השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.

כבל 
פלדה 
מזויין

מנוע

מבצעים חמים ומפתיעים לכבוד החג הבעל"ט!

מרפסת קבועה על עמודיםמצב פתוחמצב סגור

השנה "צילותא דהימנותא"

כבר לא ברחוב
והכל בלווי מהנדס צמוד
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אלי כהן

התרגשות רבתי הייתה מנת חלקם של אלף ומאתיים 
מרדכי  בגבעת  חברון  ישראל'  'כנסת  ישיבת  בני 
התחדשה  עת  שעבר,  בשבוע  אלול  זמן  פתיחת  עם 
נהגו בעשרים שנה האחרונות  בישיבה מסורת אותה 

בשמיעת דברי חיזוק והדרכה מגדולי ישראל. 
בשנים עברו היו אלה מרן הגרמ''י ליפקוביץ זצ''ל 
שנהגו  זצ''ל  שטינמן  הגראי''ל  הישיבה  ראש  ומרן 
ולחזק  והסליחות  הרחמים  בימי  הישיבה  את  לפקוד 

את תלמידיה ובוגריה. 
הישיבה  ראש  מרן  נחלש  עת  האחרונות,  בשנים 
הגראי''ל זצ''ל - פסקה המסורת, והשנה עם סילוקו 
ביקשו ראשי הישיבה מראש ישיבת פוניבז' הגרב''ד 

פוברסקי ליטול על כתפיו את המשך המסורת. 
חברון  בישיבת  למד  שבעצמו  הישיבה,  ראש 
לירושלים  במיוחד  עצמו  את  הטריח  בנערותו,  עוד 
בני הישיבה  למסירת השיחה המסורתית בפני מאות 

ומאות אברכים שגדשו את מבואות ההיכל הגדול. 
תחילה נועדו ראשי הישיבה עם הגרב"ד והתייעצו 
להיכל  עמו  נכנסו  ויחד  הישיבה  הנהגת  בענייני  עמו 
הישיבה. הגרב"ד הביע בתחילת משאו את התרגשותו 
עצמו  הוא  בו  התורה  במקום  מדבריו  לשאת  הרבה 
למד לפני למעלה מ70 שנים, ולאחר מכן נשא דברי 
חיזוק במהותו של חודש אלול - ימים בהם זוכים אנו 
אליו,  ולשוב  להתקרב  לנו  קל  ויותר  הבורא  לקרבת 
ומאידך מי שמתעצל ולא מנצל את הימים הקדושים 

הללו התביעה ממנו רבה יותר. 
בשמירת  להתאמץ  הישיבה  ראש  קרא  בדבריו 
והתפילה.  הלימוד  בסדרי  וחיזוק  והפה  הדיבור 
לאחר השיחה נשאר הגרב"ד להתפלל תפילת ערבית 
ראש  את  הבחורים  מאות  ליוו  שלאחריה  במקום, 
הישיבה לרכבו, מהם בשאלות והדרכה ומהם בבקשת 

ברכה. 
שיחות  למסירת  הגרב"ד  יגיע  הקרובים  בימים 
הימים  לקראת  והכוללים  הישיבות  בהיכלי  נוספות 

הנוראים הבעל''ט.

צילומים: חיים גולדברג, כיכר השבת

הגרב"ד פוברסקי, שלמד בעצמו בחברון לפני כ-70 שנה, הגיע למסור שיחה לאלפי בחורי ואברכי הישיבה • קודם לכן נועצו עמו ראשי הישיבה 

ראש ישיבת פוניבז' – 
מסר שיחה בחברון

36
תשלומים

4 השיאים שלנו במבחן התוצאה

מחיר מעולה

שירות ואמינות

אחריות כפולה

התאמה אישית

1
2
3
4

גם יריד ענק לחגים
וגם מוצר שני בשקל?

זה שיא!!
כיריים איכותיות 

מנירוסטה

מיקרוגל מקצועי
+ גריל + אפייה

תווי קנייה בשווי
700 ש"ח

מקרר מיני-בר 
סאוטר

מגהץ קיטור
טפאל

מכונת קפה
נספרסו

נוטרי נינג'ה, 
שייקר חכם

הובר - בורד 
איכותי

שואב אבק 'הובר' 
 2100W ,ציקלוני

790700599

699699890

550699599

1₪ 1₪ 1₪

1₪ 1₪ 1₪

1₪ 1₪

קונים ממגוון מוצרי החשמל במחירי יריד
ובוחרים מתנה יוקרתית בתוספת שקל!

היריד מתקיים
בסניף בני ברק
החל מתאריך

ט"ו אלול 26.8
ועד י"ט אלול 30.8

1₪

* המבצע נערך בהתאם לתקנון החברה * עד גמר המלאי * התמונות להמחשה בלבד * עד 36 תשלומים ללא ריבית בכ. אשראי עד 12 צ'קים באישור חברת ern * ט.ל.ח. 

שיא החשמל והמיזוג
מציבים רף גבוה במבחן התוצאה 03-6097905

רחוב יהודה הלוי 25, בני ברק



6 שנות אחריות מלאות, בכפוף   + דין  9.9.18. שנת אחריות ע"פ  | *תוקף המבצע עד  יח'   50 מלאי מינימלי: 
לתעודת האחריות. תשלום ומתן האחריות במעמד ההדרכה/ההתקנה בלבד, עד 15 יום ממועד הרכישה. שווי 
 | A :דירוג אנרגטי ,CN 160231X ההטבה לא ניתן להערכה | המקרר שבתמונה: מקרר מקפיא תחתון מדגם

כפוף לתקנון באתר www.brimag.co.il למרכז מידע 4512*

www.brimag.co.il

השותף הרשמי

לחיסכון
בכסף

ניתן להשיג בטרקלין חשמל כהלכה, חשמלית אוריאל שטרן, יאקב חשמל, שיא החשמל והמיזוג, מ.מ.אס אלקטרו סנטר בע"מ, קרן בני הישיבות , קניון רפאלי, ברשתות ובחנויות המובחרות

מקרר מקפיא תחתון של

בתוספת ₪199 מלאות*שנות אחריות

במחיר 
משתלם!
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ילדי ת"ת אמונת ציון מצאו את עצמם שבוע לאחר פתיחת שנת הלימודים 
היו  בתשובה,  חוזרים  היינו  לא  "אם  ההורים,  ועד  לדברי   • מבנה  ללא 
למציאת  לפעול  ממשיכה  "העיריה  ירושלים:  עיריית   • אלינו''  מתייחסים 

פתרון לטובת התלמידים, אך ברור שאפשרויותיה מוגבלות"

מאת: משה אברהמי

בזמן שאלפי תלמידי הת"תים בירושלים מנצלים את פתיחת שנת 
 260 נאלצים  בהתמדה,  ולומדים  ויושבים  החדשה  הלימודים 
אחרי  בביתם,  להישאר  שערים  במאה  ציון  אמונת  ת''ת  תלמידי 

שפונו ממבנה הת"ת. 
מגולל  הוא  המוסדות,  מנכ"ל  שטרן,  מיכאל  הרב  עם  בשיחה 
בפני 'קו עיתונות' את השתלשלות העניינים, שהביאה את הת"ת 
אורט  מרשת  מבנה  שכרנו  האחרונות  ''בשנים  הקשה:  למצוקה 
דרישה  מאורט  קיבלנו  חודשים  מספר  לפני  הנביאים.  ברחוב 
שהסיבה  טענו  שם  לעירייה,  פנינו  לקראת.  המבנה  את  לפנות 
מכירת  על  העירייה  מול  מנהלת  שאורט  במו"מ  נעוצה  לדרישה 
לפועל  תצא  לא  העסקה  לדאוג,  מה  לכם  'אין  לעירייה.  השטח 
ותוכלו להישאר במקום', הסבירו לנו אז נבחרי הציבור והפקידים 

השונים בעירייה. ואכן, העסקה לא התבצעה בסופו של דבר. 
''לפני כחודשיים קיבלנו שוב מכתב. ככל הנראה, בעקבות פינוי 
לנקום  באורט  העירייה, החליטו  ידי  על  ברמות  אורט  מבנה של 
אבל  הנציגים,  לכל  פנינו  לרחוב.  אותנו  ולזרוק  דרכנו  בעירייה 

נותרנו ללא מענה''. 
ילדי הת"ת לעצרת תפילה  בעקבות הפינוי, הגיעו השבוע )שני( 
וזעקה בכיכר ספרא, מול בנייני העירייה. במהלך העצרת התפללו 
הילדים את פרקי התהילים של התיקון הכללי. הילדים אף נשאו 
בידיהם שלטי מחאה: ''גירוש ספרד התשע''ח'', ''אם אין מבנה 
אין תורה'', ''גירוש'' ועוד מגוון רחב של סיסמאות מחאה. יו''ר 

''אין לנו  ועד ההורים, אף הביא מסגרת חלון, עליה תלה שלט: 
מסגרת''. הפרקי תהילים, אותם זעקו הילדים, עוררו את העוברים 

ושבים .שנעצרו לתעד את האירוע, 
אך לא הביאו לכדי פתרון מעשי.

הרב אלחנן רייזמן, המנהל הרוחני 
ההפגנה:  אחרי  אמר  הת"ת,  של 
נביא  פתרון  יימצא  לא  ''אם  כי 
יום,  כל  ספרא  לכיכר  הילדים  את 

נפתח כאן את התלמוד תורה''.
לקהילת  משתייך  הוותיק  הת"ת 
'נחלי נצח' של ברסלב, בראשותו 
בני  מרבית  שטרן.  הגר"ש  של 
בתשובה,  חוזרים  הם  הקהילה 
ולטענת וועד ההורים, ''זו הסיבה 
ולהתעלמות  העירייה  להתנהלות 

מאיתנו''. 
החוזרים  ''אותנו  לדבריהם, 
בפעם  פעמיים.  דופקים  בתשובה 
אותנו  מקבלים  לא  הראשונה 
פותחים  אנחנו  וכאשר  למוסדות, 
לא  אחד  אף  משלנו,  מוסדות 
חוזרים  שאנחנו  בגלל  לנו.  דואג 
אותנו,  סופרים  לא  בתשובה 
עלינו  האחריות  את  מגלגלים 

וקוראים לנו סחטנים''. 
הגיע  ירושלים.  תושבי  כל  כמו  בדיוק  ארנונה  משלמים  ''אנחנו 
יש  שלחרדים  יפנימו  שבעירייה  הזמן 
זכויות ולא רק חובות. אם ילדי בית הכרם 
וארנונה מסודרים במבנים, גם לנו מגיע'', 

מסכמים ההורים.
"על  בתגובה:  מסרו  ירושלים  בעיריית 
הפניה בנוגע ל'אמונת ציון' להיות מופנית 
לרשת אורט ולראשי המוסד עצמו. מדובר 
במוסד חינוכי ששכר עד היום נכס באופן 
כך  עבור  ביקש  ולא  אורט  מרשת  עצמאי 
את עצת או רשות העירייה לשכירות מבנה 
מיטב  לפי  התורה,  תלמוד  אחר.  או  כזה 
ידיעתנו, מודע במשך תקופה ארוכה לכך 
שעליו לשכור מבנה חלופי. צר לנו שרשת 
הוא  אך  התורה,  תלמוד  את  מפנה  אורט 

גורם פרטי.
העירייה  זה,  תורה  לתלמוד  לסייע  "כדי 
למרות  השכירות,  להארכת  לאורט  פנתה 
בשלילה.  ונענתה  בעניין  צד  שאיננה 
פתרון  למציאת  לפעול  ממשיכה  העיריה 
לטובת התלמידים אך ברור שאפשרויותיה 

מוגבלות בשל המצב המורכב שנוצר".
 מחאה בכיכר ספרא 

מאות ילדים חרדים 
ברחוב, ללא מבנה לת"ת

אשפר, מבינים בבשר.
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

שנה
טובה

וחסכונית
באשפר

טובה
וחסכונית
באשפר

קרטון כנפיים קפוא קרטון שוקיים קפואקרטון עוף קפוא

סלמון נורבגי קפוא

כרעיים עוף קפוא

לק"ג לק"גלק"ג

לק"ג

לק"ג

790 19902190

5990

2990

וחסכונית

שנה

חזה עוף קפוא - גרוסוחסכונית

2990לק"ג

שנהשנהשנהשנה

ראש כבש 
ולשון

הכמות מצומצמת כל הקודם זוכה!

בראשות מרן ראש הישיבה
בראשות מרן ראש הישיבההגאון רבי שלום כהן שליט"א

הגאון רבי שלום כהן שליט"א
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

מחירים מיוחדים במחלקת היינות ומשקאות חריפים בסניף ב"ב
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קול קורא לפסיכולוגים קליניים 
ופסיכיאטרים לביצוע אבחונים 

באגף הרווחה
המינהל לשירותי קהילה, מזמין בזאת פסיכולוגים קליניים ופסיכיאטרים, 
להגיש הצעות לביצוע אבחונים פסיכודיאגנוסטיים ופסיכיאטריים.

 ניתן לעיין בפרטי ההליך באתר העירייה:
www.jerusalem.muni.il < קול קורא.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות לנחמה ססמן, מחלקת ילד ונוער בדוא"ל 
janehama@jerusalem.muni.il או בטל' 02-6297114, עד ליום חמישי,      

י"ט באלול תשע"ח 30.8.18.

את ההצעות יש להגיש בכיכר ספרא, בניין 7, קומה 3, בתיבת המכרזים,                  
עד ליום שלישי, כ"ג בתשרי תשע"ט 2.10.18, בשעה 12:00.

אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.
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 "יהודים חרדים נכשלים ומכשילים 
באיסור דאורייתא מחוסר ידע"

בשבוע בו נקרא בתורה על איסור הלוואה בריבית, שוחחנו עם מי שמזוהה יותר מכל עם תחום הריבית, 
מווילנה שאין  דברי הגאון  בנק של בחורים, מזכיר את  מינוס בחשבונות  על  וינד, שמתריע  פינחס  הרב 
עזרת  ומבקש את  חינוך  ומוסדות  על בעלי עמותות  ריבית, מדגיש את החיוב המוטל  על  יוהכ"פ מכפר 

הציבור לדרוש מרשויות ונותני שירות לעמוד בכללי ההלכה • "לאחיך לא תשיך"

יענקי קצבורג ויוסי גיטלר

השבוע קראנו בפרשת השבוע, פרשת שופטים, את הציווי האלוקי 
'לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך'.  לא להלוות ולא ללוות בריבית. 

עם  לשוחח  ביקשנו  הזה  בעניין 
תחום  עם  מכל  יותר  שמזוהה  מי 
רבי  הגאון  הוא  הלא  הריבית, 
'רי ספר  מחבר  בעל  וינד,  -פנחס 

בית הלכה למעשה - ברית פנחס', 
ההוראה  בית  בראש  שעומד  ומי 
בארץ  ריבית  הלכות  להוראת 
ונצורות  גדולות  ופועל  ישראל 
ישראל  מעם  מכשולות  למנוע 

בתחום.
הפכה  שריבית  זה  עם  "נתחיל 
לח שונה  משהו  בימינו  -להיות 

לוטין ממה שהיה עד לפני 50 או 
100 שנה, ומי מדבר לפני מאות שנים", פותח הרב וינד את השיחה. 
"שמענו ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמקבלת התורה ועד ימינו 

לא היה שייך האיסור של ריבית כמו בימינו".
"הסיבה היחידה שאין היתר-עסקה לכל אותם אנשים שמכשילים 
את הציבור זה כי אין דרישה מהציבור", הוא קובע בכאב. הרב וינד 
בד וחוסר  מודעות  היעדר  שרק  המוכיחים  רבים  סיפורים  -מגולל 

רישה ציבורית גורמים למכשול החמור הזה. הוא מספר על יהודי 
לא  עתה  ועד  כדין מאחר  היתר-עסקה  סידר  לאחרונה  חרדי שרק 

עלתה דרישה כזו מהלקוחות.
"אתה מבין?" מתפלץ הרב וינד, "בן אדם חרדי נותן שירות למאות 
תורה,  באיסורי  אותם  ומכשיל  אנשים 
אבל אם אין דרישה מהציבור לסדר אצל 
רב מוסמך את נושא הריבית זה לא יקרה. 
שנותני שירות חילוניים לא יצטרפו לזה 
חרדים  שיהודים  אבל  בחשבון,  לקחנו 
לא יעשו את הצעד הפשוט הזה, זה כבר 

משהו אחד יותר מדי מבחינתנו.
לקום  "צריך  וינד,  הרב  מבקש  "ולכן", 
שצועק  ומי  הזה,  הנושא  על  זעקה  קול 
על מי שנוסע בשבת צריך לצעוק על מי 
שמכשיל אותו באיסור ריבית, כי אתה זה 
שרוב  המצב  והיום  האיסור.  את  שעובר 
-העסקים בארץ אין להם היתר עסקה ומ
כשילים מאות אלפי אנשים יראים ושלמים בריבית זה איום ונורא".

זהירות כפולה בבחורים
אחד מהדברים הכי חמורים הוא חשבונות בנק לבחורים. "בדרך 
כלל בחור פותח חשבון בנק לא כי אין לו היכן לאפסן את כספו", 

מפרשן הרב וינד, "המטרה היא כדי שיתאפשר לו למשוך כספים 
במינוסים ואשראי, והנקודה המרכזית בבחור היא שאין לו נכסים 

ולכן אין להיתר-עסקה על מה להתבסס".
בין  ויכוח  "היה  הרב,  מספר  "בהתחלה",  מדינה.  במכת  מדובר 
מס לבדוק.  אלך  שאני  אמרתי  רחבה.  התופעה  כמה  עד  -הרבנים 

400 בחורים מאחד הישיבות הנחשבות, ובסיום  רתי שיעור בפני 
השיעור שאלתי למי יש חשבון בנק? רוב הבחורים הצביעו בחיוב, 
-כששאלתי האם הם במינוס או בפלוס נעניתי בגיחוך, הרי כל המט

רה היא ההלוואות והכסף הקל הסבירו לי הבחורים. חזרתי לרבנים 
וסיפרתי להם. זה ממש איום ונורא".

-הרב וינד משתף אותנו באנקדוטה שאפשר לכנותה מגוחכת. "הע
רתי פעם לבחור שסיפר לי שהוא מחזיק בחשבון בנק, שהוא עובר 
באיסורי תורה חמורים של ריבית. הבחור לא הבין מדוע ההיתר-

עסקה של הבנק לא טוב גם עבורו, הסברתי לו שהשטר הזה טוב 
והוא  נכסים עליהם הוא תולה את ההלוואה, מאחר  לו  למי שיש 
כבחור לא מחזיק בסחורה כלשהיא הרי שאין להיתר-עסקה על מה 
לחול. בתגובה השיב לי הבחור שאותו חינכו שהוא עוסק בסחורה 
המשובחת ביותר בעולם, הוא יושב ולומד כל היום וכתוב 'כי טוב 

סחרה מכל סחורה'..."
"זה צריך להיות ברור ומחודד: לבחורי ישיבה אין מינוס בבנק!!!" 
מדגיש הרב וינד שוב ושוב "והוא הדין לבחורות סמינר שאין להן 

נכסים של עצמן".

ראש בית ההוראה להלכות ריבית הרב פנחס וינד:

להעמיד מורי הוראה בישראל. הרב וינד עם תלמידי בית ההוראה

גדול עומד על גביו. אצל מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

הראיון המלא עם הרב וינד יפורסם בסוף השבוע במוסף

ָּכתּוב ֶׁשֵּיׁש ָּכאן
ֶמַתח ָּגבֹוַּה. ֶׁשַקע, ָלָּמה

ַאָּתה ָמתּוַח?

ַחְׁשַמל ֶזה ֹלא ִמְׂשָחק ְיָלִדים!

ַּגם ְּבֻחְפַׁשת ַהַּקִיץ ָחׁשּוב ְלַהְקִּפיד ַעל ְּכָלֵלי ַהְּבִטיחּות ְּבַחְׁשַמל
בבית 

ל ְּבַרְגַלִים ְיֵחפֹות אֹו  ּבָיַדִים ְרֻטּבֹות. ָאסּור ָלֶגֶשׁת ְלַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ
ל ְּפגּוִמים. ָאסּור ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ְּבַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ

ּוַבָיד  ַהֶשַׁקע  ִמְכֶסה  ַעל  ַאַחת  ָיד  ַמִּניִחים   - ִמֶשַׁקע  ֶּתַקע  מֹוִציִאים  ַּכֲאֶשׁר 
ַהְשִׁנָיה מֹוְשִׁכים ֶאת ַהֶּתַקע.

ַהְּיָלִדים    ּוַמְזִמיִנים  ַמְרִחיִקים    ֶאת   ָּפגּום,  אֹו  ָשׁבּור  ֶשַׁקע  ַּבַּבִית  ְמַגִּלים  ִאם 
ַחְשְׁמַּלאי ֻמְרֶשׁה ְּכֵדי ְלַתְקנֹו.

ַּכֲאֶשׁר ִמְשַׁתְמִשים בֶּכֶבל ַמֲאִריְך ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶשַׁהֶּכֶבל ָּפרּוׂש ְּבצּוָרה ְּבטּוָחה 
ְוֶשֵׁאינֹו ְמַהֶּוה ִמְכׁשֹול, ּוְבָכל ִמְקֶרה, ֻמְמָלץ ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ּבֹו ַרק ְלֶפֶרק ְזַמן ֻמְגָּבל.

ְמֻיָחִדים  ִמְכִסים  ַהְשָׁקִעים  ַעל  ְלַהְתִקין  ְּכַדאי  ַהְיָּלִדים  ְּבִטיחּות  ַעל  ְשִׁמיָרה  ְלֵשׁם 
ֶשֵׁאיָנם ְמַאְפְשִׁרים ְלַהִּגיַע ֶאל חֹוֵרי ַהֶשַׁקע.

ובחוץ
ל.  ָאסּור ְלַטֵּפס ַעל ַעּמּוֵדי ַחְשׁמַָ

ל ְוֹלא ְמַשֲׂחִקים ְּבִקְרָבָתם.  ָאסּור ִלְפֹּתַח ֲארֹונֹות ַחְשׁמַָ
ל ָּפרּוץ, ָשׁבּור אֹו ָּפתּוַח - ְמַדְּוִחים  ִאם ִנְתָקִלים ְּבָאֹרון ַחְשׁמַָ

ְלֵשׁירּות 103, ַמְשִּגיִחים ֶשִׁאיׁש ֹלא ִיְתָקֵרב
ל. ַלָּמקֹום ּוַמְמִּתיִנים ְלַאְנֵׁשי ֶחְבַרת ַהַחְשׁמַָ

ל  ל ָקרּוַע הּוא ַסָּכַנת ַחיים. ִאם ִנְתָקִלים ְּבחּוט ַחְשׁמַָ חּוט ַחְשׁמַָ
ָקרּוַע ָּבְרֹחוב אֹו ֶּבָחֵצר – ִמְתַקְשִׁרים 103 ְלֶחְבַרת

ל ּוַמְרִחיִקים ֶאת ָּכל ִמי    ֶׁשִּנְמָצא ַּבְסִביָבה. ַהַחְשׁמַָ
ַהְיָלִדים יֹוְצִאים ְלַשֵׂחק? ַוְדאּו ֶשֵׁהם ּבֹוֳחִרים ָמקֹום ְמֻרָחק

ל. מאיריםִמִּמְתְקֵני ַחְשׁמַָ
את ישראל

כבר 

שנה
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כולנו מפסידים

איך בכלל הגענו למצב כזה? 
איך ציבור רחב כל כך, שהצרכים שלו מהרשויות המקומיות 
זהה  אותו  שמחברת  והאידיאולוגיה  יחסית,  דומים  הכל  בסך 
למדי, מצליח לייצר כל כך הרבה סכסוכים ועימותים פנימיים?

הרי בתחילתה של מערכת הבחירות, כשהשקנו ב'קו עיתונות' 
את המדור המוניציפאלי - הכל היה נראה ורוד ואופטימי.

מלבד בני ברק, קרית ספר, טלז סטון, רכסים, אלעד וביתר, 
נראה היה כי הציבור החרדי ישמור בידיו את השליטה הקריטית 
בראשות העיר בית שמש, יקבע גורלות באשדוד, בערד ובחיפה 
- אם לשמר את ראש העיר אוהד החרדים או להחליף את 'צורר' 
החרדים התורן. חשבנו שנזכה באחדות מופלאה ואחרי עשור 
של מאבקים בירושלים תשרור בה השלווה, ולקינוח אולי גם 
במוצב  או  יהודה  באור  בראשות  שיזכה  חרדי  במועמד  נגוון 

מקומי אחר.
יום לבחירות, והכל בוקה   70 יותר משנה אחרי,  כעת, קצת 
ומבולקה, חרב איש באחיו, וצופה תמים מהצד יתקשה להבין 

על מה כל המהומה.
אם נדמה לכם שאני מגזים, נעשה לרגע 'רשימת מלאי' של 
נקודות החיכוך הפנים מגזריות, שלא לדבר על מאבקים פנים 
מפלגתיים )כמו זה שמתנהל על ראשות העיר בני ברק או טלז 

סטון(.
נתחיל בעיר הבירה, שם יד הכל בהכל: בדגל וש"ס מנהלים 
מאבק מאחורי הקלעים מול אגודה על זהות ראש העיר, בדגל 
הרשימה  חלוקת  בשאלת  אגודה  מול  נוסף  עימות  רשמו  גם 

ומסתמנת ריצה נפרדת, זאת מלבד המאבק הישן מול עץ.
ישי שתומכים בקינג.  בש"ס מנהלים קרב מאסף מול אנשי 
ורואי  לסיעה,  חדה  נפילה  צופים  הפנימיים  הסקרים  ככלל, 

השחורות מנבאים לה 3 נציגים בלבד.
במפלגות החילוניות בעיר כבר הבינו את הפוטנציאל, לשני 
הכיוונים, בעוד התעוררות וירושלמים משלבים נציגים חרדיים 
מנסה  היהודי  הבית  קולות,  מעט  לקושש  בתקווה  ברשימה 
זאב  השר  העיר  לראשות  והמועמד  חרדי  אנטי  גל  על  לרכוב 
אלקין נעזר בייעוץ של ראש העיר היוצא ניר ברקת, כי רק זה 

היה חסר לנו...
החד  ובפילוג  הנוכחי  הדברים  במצב  דווקא  ולהזכירכם, 
קולותיו מתחלקים כמעט  בהצבעה של הציבור הכללי, שרוב 
שווה בשווה בין אלקין וברקוביץ', ברור לכולם כי הקול החרדי 
בעיר יכול להכתיר ראש עיר מאנ"ש, אפשרות שמתרחקת מיום 

ליום.
באלעד, ראש עיר פופולארי נאבק על חייו הפוליטיים בגלל 
ויכוח עקר על הסכם פוליטי קדום, הזמנות לדין תורה וכותרות 
לרוב, וכל זה עוד לפני שהוצב מולו יריב. לא חבל על האנרגיות 

של שני הצדדים?
בהרמוניה  נפתחה  בה  הבחירות  שמערכת  שמש,  בבית 
משה  העיר  ראש  של  ודרמטית  נדירה  הצהרה  עם  מופלאה 
אבוטבול, שנחשפה בטורו של פרשן 'קו עיתונות' אבי בלום, 
אפשרית  מועמדות  למען  מהתפקיד  מרצונו  לפרוש  יסכים  כי 
של משה מונטג מדגל התורה, עד לפני חודשים אחדים אפילו 
העיר  החרדים  הפוליטיקאים  של  ביותר  השחורים  בחלומות 
הציגה  בלוך  שעליזה  אחרי  עכשיו,  משליטתם.  נשמטה  לא 
מועמדות, ומנגד המו"מ של ראש העיר עם דגל התורה ושלומי 
בחלק  קולות  ויותר  יותר  נשמעים  שרטון,  על  עלה  אמונים 

מהקהילות בעיר הקוראים להצביע לבלוך.
יו"ר  הבטיח  שנה,  לסיום  מיוחד  בראיון  בדיוק,  שנה  לפני 
ראש  כי  עיתונות'  ל'קו  בראיון  גפני  ח"כ משה  הכספים  ועדת 

העיר חיפה יונה יהב יוחלף בוודאות.

הליטאית,  זו  בפרט  החרדיות,  שהקהילות  לאחר  זה  היה 
אכלה מרורים מידיו של יהב במשך כל הקדנציה, ולא מדובר 
בעיר  התורה  דגל  נציג  את  למנות  החתום  ההסכם  בהפרת  רק 

מיכי אלפר כסגן ראש העיר במחצית הקדנציה.
כמה  עלו  פז.  הזדמנות  הסתמנה  הבחירות  מערכת  בתחילת 
היה  די  יהב.  מועמדות  על  בסקרים  שאיימו  מועמדים  וכמה 
יתרון  לו  לתת  כדי  מהם,  לאחד  מאסיבית  חרדית  בהצטרפות 

מובהק על פני האחרים ולדחוק את יהב מתפקידו.
כמובן שכל זה לא קרה, ומה שקרה הוא בעצם ההיפך הגמור. 
וקיבל  הפנימי  מהפיצול  יהב  נהנה  בקרב,  שפצח  לפני  עוד 
במתנה את תמיכת חלק מהסיעות החרדיות, מנגד, המועמדים 

השונים עדיין משוועים לתמיכה רשמית חרדית, לשווא.
המבוגרים  יצוצו  שלבסוף  ולקוות  להתנחם  רק  ניתן 
כאלה  ובטוב,  בעץ  וביחד,  בש"ס  ובאגודה,  בדגל  האחראיים 
שיבינו שדאגה לציבור החרדי כולו משתלמת בסופו של דבר 
לכל אחד ואחד באופן פרטני, שבמקום להתקוטט על חלוקת 

העוגה, עדיף פשוט לעסוק בהגדלתה.
חדש  לעידן  נכנסים  ואנו  הפיך,  בלתי  כבר  המצב  ואולי, 
שנתקרב  וככל  הכלל,  צרכי  כל  הגוברת  פנימית  מחנאות  של 
ולחתרנות  סטון  בטלז  לאינטריגות  וניחשף  נוסיף  לבחירות 
פנימיות  ולמחלוקות  עילית  במודיעין  כוח  למאבקי  בביתר, 

ברכסים, לעימות קהילתי בעמנואל ולנעיצת חרב באשדוד.
ואז נעמוד שוב במוצאי הבחירות, ונשאל את עצמנו למה? 
מפסידים?  כולם  יצאו  פתאום  איך  זה?  מכל  הרווחנו  מה 

ותשובה אין.

ציר חדש

עניין אחר שראוי לציון במערכת הבחירות הזו, הוא השינוי 
המסתמן במפת הבריתות הפנימיות.

עד לפני זמן לא רב, הציר החזק ביותר בפוליטיקה החרדית 
היה זה של דגל התורה ושלומי אמונים, שתי הסיעות כבשו יחד 
את החינוך העצמאי מידי הסיעה המרכזית, ניצחו בקרב צמוד 
באלעד )למרות רוב ספרדי בעיר(, הדיחו את ליצמן מהתפקיד 
רעותה  וגם הקריבו האחת למען  לגפני,  והעבירו אותו  הבכיר 
מפעם לפעם, כמו במקרה של ח"כ יעקב אשר שנכנס לכנסת על 

כסאו של סגן השר פרוש.
תואמים  מאפיינים  גם  שיש  להסביר  עשויים  סוציולוגים 
המשותפים  האויבים  את  ידגישו  ציניקנים  הסיעות,  שתי  בין 

ופרשנים יתמקדו מן הסתם בקונסטלציות הפוליטיות שהביאו 
מגיע  זה  עידן  כי  נדמה  כך,  ואם  כך  אם  הצדדים.  לשני  רווח 

לסיומו.
בבחירות הללו, נרקם לאטו ציר בין דגל התורה לש"ס, שאם 
אכן יבשיל עשוי לייצר טלטלה גם בבחירות הארציות. אמנם, 
מן הראוי לסייג כי עד כה הציר החדש לא עמד בשום מבחן של 

ממש, ולפיכך עליו עדיין להיבחן בעולם המעשה.
יחסי  קיפוח  על  הליטאית  בסיעה  מתלוננים  ארוכות  שנים 
ברשימה המאוחדת, על ה-60:40 המפורסם שמתורגם לשליטה 
ובהחלטותיה. מנגד, בש"ס אמנם משדרים  אגודאית במפלגה 
הקרובות,  בבחירות  מנדטים"   7 "לפחות  ומבטיחים  ביטחון 
איך  להסביר  מתקשים  המפלגה  שבנציגי  האופטימיים  גם  אך 

הסקרים מצמידים אותם שוב ושוב לקרקע אחוז החסימה.
שנערכה  התורה  דגל  בועידת  וחצי,  כשנתיים  לפני  כבר 
הכנסת  וחברי  מלכים,  בכבוד  דרעי  השר  התקבל  בציפורי, 
שוקלים  שהם  לשמוע  שהסכים  מי  לכל  סיפרו  הדגלאים 
הסבירו,  כך  "עכשיו",  ש"ס.  עם  משותפת  ריצה  ברצינות 
"משמרן הרב עובדיה זצ"ל נפטר, וש"ס איבדה בלאו הכי את 
קולות הפריפריה והמסורתיים ונשארה בעיקר עם בני התורה, 
תורניות,  מפלגות  שתי  של  נפרד  לקיום  הצדקה  שאין  באמת 

שמצביעיהן מחונכים על אותו מצע ולעיתים באותן ישיבות".
מאיר  שח"כ  אחרי  וחצי  דקה  בזמנו  נמוגו  הללו  ההסברים 
ויחסי הכוחות הפנימיים ביהדות  פרוש הפך לסגן השר פרוש 
התורה התאזנו מעט, גם אם ח"כ אשר נאלץ להתחייב להצביע 
מקומו  אם  וגם  מחלוקת,  של  במקרה  ישראל  אגודת  כמצוות 
לפרוש  תבחר  ישראל  ואגודת  במידה  מתמדת,  בסכנה  שרוי 

מהממשלה, למשל על רקע חוק הגיוס.
שפן  בהחלט  יהיה  המקומית  בזירה  מוצלח  חיבור  אבל 
ניסיונות איכותי לקראת הדבר האמיתי, אם בסבב הנוכחי הציר 
בירושלים,  או  באלעד  שורשים,  ויכה  לשרוד  יצליח  החדש 
אולי עוד נראה את גפני ודרעי על סטיקר אחד, את מקלב ובן 
אג'נדה  מובילים  ואשר  מרגי  ואת  סיעה,  הנהלת  חולקים  צור 

משותפת תחת כובע משותף. אכן, חזון אחרית הימים.
אנשי  הם  היחידים,  ואולי  כזה,  במקרה  המידיים  הניזוקים 
אגודת ישראל. לא מן הנמנע כי דווקא שלומי אמונים, הנחשבים 
יהיו  'אגודה',  מרכיבי  מכלל  ופרקטית  גמישה  היותר  לסיעה 
בעקבותיהם  שיבואו  לאחרים  העגלה.  על  לקפוץ  הראשונים 

כבר לא בטוח שיישאר מקום.
לחילופין, מה שעשוי להרתיע את דרעי מלנקוט בצעד שכזה, 
הוא החשש שאגודת ישראל תמהר להשתלב ברשימה אחת עם 

אבי גרינצייג / על סדר היום

במקום לעסוק בהגדלת העוגה, נציגינו מתקוטטים על חלוקתה, במקום לשלב ידיים מול 
ראשי ערים סוררים, אנו עשויים להכתיר עוד מהסוג הזה • איזה מבחן צריך הציר החדש 
של דגל התורה-ש"ס לעבור כדי לשרוד, והאם יהיו לו השלכות גם ברמה הארצית? • וגם: 

הפתעה, בסוף התהליך יש גם מצביעים

יאבד מצביעים חרדים לבלוך? אבוטבול. צילום: יעקב כהן

ממתין ליריב אפשרי, ישראל פרוש. צילום: יוסי רוזנבוים



19 בירושלים י"א באלול תשע"ח 22/8/18

'יחד'. הזיהוי האידיאולוגי-ימני בין פרוש לאלי ישי 
יקל על ריצה משותפת, והחלוקה החרדית העתיקה 
על  בחלוקה  תתחלף  עדתי,  בסיס  על  מפלגות  של 

בסיס דעתני.

הפתעה: מצביעים

היא  לראשונה,  אולי  שבולטת,  נוספת  תופעה 
העובדה שאחרי הכל, בבחירות יש גם מצביעים.

חרדי,  שמצביע  כלל  ספק  אין  כי  ונאמר  נקדים 
אשכנזי או ספרדי, חסיד או ליטאי, מודרני או שמרן, 
יותר  כי  נראה  אך  רבותיו.  לו  יורו  אשר  ככל  פועל 
המקומיות  הבחירות  בין  מבחינים  מצביעים  ויותר 
לארציות, שהרי בניגוד לכנסת בה מוכרעים עניינים 
תקציבי  והלאום,  הגיוס  כחוקי  עולם,  של  שברומו 
עוסקים  שבעירייה  הרי  דיינים,  ומינויי  הישיבות 
זרימת  ובכיווני  בארנונה  ההנחה  בגובה  בעיקר 
ומטריח  עולה  השורה  מן  שאדם  משהו  לא  הביוב, 

בגינו את גדולי ישראל.
לבחירה השלכות  יש  בהן  בערים  אכן, כשמדובר 
חיפה,  או  ירושלים  דוגמת  היהודי,  בהיבט  גורליות 
אך  פנימה,  בקודש  הכרעה  דורש  הדבר  כי  ברי 
כשעוסקים בביצה האלעדית או בשלולית הפוליטית 
הקטנה יותר של טלז סטון, יש תושבים רבים שהדיון 

שווה ערך בעיניהם לסוגיית בחירות לועד הבית.
לפיכך, כפי שמסתמן, גם באלעד וגם בטלז סטון, 
בלי  הבחירות,  את  להכריע  התושבים  רצון  עשוי 
התחשבות בהחלטותיהן של המפלגות. בשתי הערים 
עלו לאחרונה שוב ושוב שמות שונים של מועמדים 
ובשני  מבחוץ,  להצנחה  העיר  לראשות  אפשריים 
המקומות הדבר נתקל בהתנגדות תושבים, המתבטאת 
הן בסקרי דעת קהל מקומיים והן במחאות של ממש.

טוב יעשו העסקנים הארציים אם יימנעו מצעדים 
הוא  עבורה  המפלגה  את  הרואה  תושב  שכאלה, 
בא,  מקרוב  שזה  מועמד  כגיגית  עליו  כופה  מצביע 
עשוי להבין מכך שהיא אינה חפצה בטובתו ולהפנות 
בבחירות   – באמת  החשוב  בקרב  גם  עורף  לה 

הארציות.
וראויים  מוכשרים  תושבים  והותר  די  ישנם 
ראשי הערים  וגם  בשתי הערים למלא את התפקיד, 
יש  אם  גם  לקיר.  מקיר  למחמאות  זוכים  המכהנים 
כמובן(  תורה,  דין  פי  )על  מוצדקת  פוליטית  עילה 
להחליף אחד מהם, יש לעשות זאת במועמד מקומי 

אחר, ולא בייבוא מבחוץ.
מתבטאת  המדוברת,  לתופעה  נוספת  השלכה 
מהרשימות  חלק  שאינן  מקומיות  רשימות  בעודף 
הארציות, אם זו רשימתו של הרב דניאל זר בבני ברק, 
מפלגתו של מנחם זיידה בביתר או פיצולים פנימיים 
של קהילות שונות כמו קרעטשניף וחב"ד ברחובות, 

נציגי ש"ס בבאר שבע שמריצים שתי רשימות ועוד.
על  מגיעות  הן  סתם,  צצות  לא  הללו  הרשימות 
הארציות  המפלגות  כי  רבים  מצביעים  תחושת  רקע 
היומיום  בחיי  הקטן  לאזרח  דואגות  באמת  אינן 
המקומיים שלו. אולי הדוגמה הבולטת ביותר היא זו 
של הרב זר, שמבהיר שוב ושוב שהוא ש"סניק בכל 
רמ"ח ושס"ה, אך אינו רואה במפלגה המקומית כזו 

שדואגת לצרכיו ולצרכי מוסדותיו.
נציגים  הללו,  מההנחתות  גם  נוצרה  זו  תחושה 
שנוידו מעיר לעיר משל היו מספרי סלולר רק לצורך 
סידור ג'וב עבורם, וכמו גם בגלל הנושא עמו פתחנו 
של  תחושה  היוצרות  הפנימיות,  המחלוקות  כלל   -
מיאוס ושל עיסוק בפוליטיקה קטנונית יתר על מידה, 

על חשבון צרכיהם האמתיים של התושבים. 

חיבור מוצלח 
בזירה המקומית 

יהיה בהחלט שפן 
ניסיונות איכותי 
לקראת הדבר 

האמיתי, אם בסבב 
הנוכחי הציר החדש 

יצליח לשרוד ויכה 
שורשים, באלעד 

או בירושלים, אולי 
עוד נראה את גפני 

ודרעי על סטיקר 
אחד, את מקלב 
ובן צור חולקים 

הנהלת סיעה, ואת 
מרגי ואשר מובילים 

אג'נדה משותפת 
תחת כובע משותף. 

אכן, חזון אחרית 
הימים

יותר ויותר מצביעים 
מבחינים בין 

הבחירות המקומיות 
לארציות, שהרי 

בניגוד לכנסת 
בה מוכרעים 

עניינים שברומו 
של עולם, כחוקי 

הגיוס והלאום, 
תקציבי הישיבות 

ומינויי דיינים, הרי 
שבעירייה עוסקים 

בעיקר בגובה 
ההנחה בארנונה 

ובכיווני זרימת 
הביוב, לא משהו 

שאדם מן השורה 
עולה ומטריח בגינו 

את גדולי ישראל

מקווה לאיחוד השורות, דייטש

1  אמא03-2718381
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 62241 לת.ד  שילחו  ותגובות  שאלות  עת.  בכל  הפעילות  תנאי  את  לשנות  הזכות  את  לעצמו  שומר  אל״ה  המיחזור   תאגיד 

רמת גן נא לציין עבור "מיחזורית המשאלות". ט.ל.ח

חגיגית

ממחזרים בקבוקים משפחתיים* במיחזורית, 
ויכולים לזכות בפרסים לבחירתכם:

והזוכים השבוע הם:
 משפ’ אלשיך בית שמש - רחפן | משפ’ פופר חיפה – מצלמה 

  משפ’ גליק חיפה – קורקינט | משפ’ מורנו חיפה – מצלמה
משפ’ ברנט נתניה – בובת ניו יורק | משפ’ אבו חיפה – צמיד פנדורה 
  משפ’ נוימן בית שמש – מצלמה  |  משפ’ ויזל נתניה – פליימוביל 

משפ’ בלוטניק חיפה – בובת ניו יורק

4 קורקינט    3 אופניים   2  לגו   1 פליימוביל  
6 בובת ניו יורק   ערכת ספרים   
9 מצלמה 8 צמיד פנדורה    רחפן  

5
7

בקבוקים ריקיםאיספו

בחרתם אותה  המשאלה  מספר   את 
ואת מספר הטלפון שלכם על הבקבוק 

את הבקבוקים למיחזורית 
ותוכלו לזכות!

 את המילה המקורית שלכם על הבקבוק למשפט
"בקבוקים ל: ________ יצאתם גדולים״

להגשים!יותר משאלות במיחזורית יותר בקבוקים 
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

ראש העיר המיתולוגי 
שוקל התמודדות

פתח תקווה

ומי שכיהן משך  במיל'  אלוף  תת  לב,  גיורא 
כי  הודיע  תקווה,  פתח  עיריית  כראש  עשור 
20 השנים  הוא שוקל התמודדות על הראשות. 
שחלפו מאז פרש מהפוליטיקה ו-79 שנותיו, לא 
מונעים ממנו לשקול ברצינות את ההתמודדות, 

ואת ההחלטה יקבל הוא בקרוב.
בשנה  כי  אמר  מקומית  לתקשורת  בראיון 
האחרונה קיבל פניות מכל שכבות האוכלוסייה, 
כולם".  ליכוד,  מכבי,  הפועל,  חרדים,  "דתיים, 
לב כיהן כראש עיר מטעם 'הליכוד', שכרגע לא 
מריצה מועמד מטעמה לראשות. רמי גרינברג, 
שמכהן בקדנציה הנוכחית כחבר מועצה מטעם 
עצמאית  ברשימה  הפעם  מתמודד  'הליכוד', 

לצד ריצתו לראשות.

יוםעוד 71

לראשונה, ש"ס תרוץ עצמאית בגבעת שמואל
ש"ס החליטה להתמודד במעוז הכיפות הסרוגות • המוטו: שוויון לחרדים, המטרה: לאזן את נטיית 

גבעת שמואלהעירייה לכיוון הציבור החילוני ולתת מענה לציבור הולך וגדל, בראש הרשימה: עו"ד משה קייקוב

ראש העיר תומכת במתחרי ש"ס: "רוצה אתכם איתי"
ר יהודה

או

שלומי אמונים תובעת דין תורה
אלעד

החרדיות  הסיעות  בין  מהלומות  חילופי 
גרירת הרגליים  באלעד בסוף השבוע, בעקבות 
העיר  ראשות  בשאלת  התורה  ודגל  ש"ס  של 
ההסכם  להפרת  אמונים  שלומי  מצד  וטענות 

שנחתם בקדנציה שעברה.
בצהרי שישי, נמסר מ'שלומי אמונים', ש"זו 
התורה',  ל'דגל  טוענת  היא  ארוכה  תקופה 
הבחירות  לפני  שנחתם  הסכם  כיבוד  אי  על 
המוניציפליות בשנת תשע"ד. בתקופה האחרונה 
לסיכומים  שהבשיל  הצדדים  בין  מו"מ  נוהל 

והבנות, אך לעת עתה לא צלח. 
ל'דגל  פנתה  אמונים'  'שלומי  זאת  "לאור 
תורה  דין  בפני  העניין  את  לברר  התורה' 
תיענה  לא  התורה  ודגל  במידה  בוררות.  או 
 - בבוררות  או  תורה  בדין  להתדיין  לדרישתנו 
תפקיד  על  מתמודד  פרוש  ישראל  שהרב  הרי 

ראשות העיר אלעד בבחירות הקרובות".
בתגובה נמסר מ’דגל התורה’ כי "קיים הסכם 
להתמודד  רשאים  אינם  אמונים  שלומי  לפיו 
קיים  התורה.  דגל  של  הסכמה  מבלי  באלעד 
באריכות  בפניו  הרצתה  אמונים  ששלומי  בורר 
את טענותיהם. ההחלטה בעניין הזה תהיה בידי 
הבורר ועל פי הסכמת מרנן ורבנן גדולי התורה 
מיותר  פרוש  הרב  של  מכתבו  כן  ועל  שליט"א 

ומיועד ככל הנראה למשיכת זמן".
טלפון  לשיחת  אלעד  תושבי  זכו  בהמשך, 
ראש  של  המוקלט  קולו  נשמע  ובה  מפתיעה 
את  טעם  בטוב  מסביר  פרוש,  ישראל  העיר 
לתפקיד  התמודדותו  על  ומודיע  הנסיבות 

לקדנציה נוספת.

יהודה ושומרון

את  הנחה  דהאן,  בן  אלי  הביטחון  שר  סגן 
הגורמים המשפטיים במשרד הביטחון להשוות 
ישראל  חלקי  בשאר  הקיים  החקיקה  מצב  את 
בתחום דיני הבחירות לרשויות המקומיות למצב 
בין  ושומרון.  יהודה  באזור  הקיים  החקיקה 
התיקונים שהתווספו בהשוואה: הצבעת חיילים 
של  חשיפה  זיהוי,  כאמצעי  צבאית  תעודה  עם 
לראשות  למתמודדים  הבוחרים  מפנקס  מידע 
המועצה, מועדי תחילת הכהונה )21 יום לאחר 
 – הסופיות  התוצאות  על  ערעורים  הבחירות(, 
בסמכות בית המשפט לעניינים מקומיים, מועדי 

בחירות חוזרות ודחיית הצבעות.

חדש: חוקי הבחירות 
יחולו בשטחים

כשיחסיה עם ש"ס בשפל ובזמן שיו"ר הסיעה מתמודד מולה לראשות, מביעה ראש העיר ליאת שוחט 
תמיכה במפלגה הדתית החדשה 'מאמינים' • וגם: ראשי המפלגה משיבים מלחמה לעוזי אהרן

הסרוגות,  הכיפות  כמעוז  מזוהה  אמנם  היא 
מאמצים  להשקיע  החליטו  ש"ס  בסיעת  אך 
העיר  למועצת  נציג  להכניס  בכדי  ומשאבים 
השבוע,  שנפלה  בהחלטה  שמואל.  גבעת 
הוחלט להריץ רשימה עצמאית, בראשה יעמוד 
לא  היום  שעד  מצליח  דין  עורך  קייקוב,  משה 

היה מזוהה פוליטית.
רבים  שמואל  בגבעת  ש"ס  לריצת  המניעים 
שקט  מעבר  נרשם  האחרונות,  בשנים  וטובים. 
לציבור  בנוסף  לעיר,  חרדי-ספרדי  ציבור  של 
למרות  אך  במקום.  המתגורר  וותיק  ספרדי 
התושבים,  תחושת  פי  על  והצרכים,  הריבוי 
עיריית גבעת שמואל מעדיפה לעודד הגעה של 
ציבור חילוני לעיר – על מנת לשוות לה תדמית 
בלבד  לאומי  דתי  מעוז  ולא  מעורבת,  עיר  של 
– לעומת התעלמות מצרכי התושבים החרדים.

ש"ס  קיבלה  לכנסת,  האחרונות  בבחירות 
פתיחה  נתון  שמואל,  בגבעת  קולות  כ-500 
שהוביל  מי  הרשימה.  הקמת  את  שעודד  טוב, 
את ההחלטה בש"ס וירכז את מערכת הבחירות 
בש"ס  אזולאי.  ינון  הכנסת  חבר  הוא  במקום 
במקום  ואנרגיה  משאבים  להשקיע  מתכוונים 

ונחושים להשיג נציגות במקום.
הוא  הרשימה  בראש  שיעמוד  מי  כאמור, 
ובעל  שנה   15 מזה  העיר  תושב  קייקוב,  משה 
דין מצליח בתל אביב. הוא אבא  משרד עורכי 
העירוני  והיחס  מיוחדים,  צרכים  בעל  לילד 
עבורו  זרז  עוד  היה  מיוחדים  צרכים  לבעלי 
עשיתי,  כבר  "לביתי  הציבורית.  לזירה  להיכנס 
לקבל משהו,  לפוליטיקה בשביל  נכנס  לא  אני 
אני ברוך ה' אדם עסוק, חי טוב, אבל זה השלב 
מהיכולות  לתת  הציבורי  החיידק  מתעורר  בו 

שלי לציבור", הוא אומר ל'שטח מוניציפאלי'.
ש"ס בגבעת שמואל – יש לדבר הזה סיכוי?

אוכלוסייה  יש  האחרונות  בשנים  "בהחלט, 
לא  היא  אבל  וגדלה,  הולכת  דתית-חרדית 
ששמעתי,  מה  לפי  דוגמה,  קח  מענה.  מקבלת 
פנו לגורמים מסוימים בעירייה וביקשו לפתוח 
תלמוד תורה, העירייה סירבה. מצד שני, למרות 
תיכון חילוני  ריבוי חובשי הכיפות, הקימו פה 
ולהפוך  לעיר  חילוניים  של  הגירה  לעודד  כדי 
את העיר למעורבת. המוטו והסלוגן שלנו יהיו: 
מאנשים  שימנעו  מצב  אין  השוויון",  "למען 

חרדיים לגור בעיר".

קרן  העלאת  מלבד 
קייקוב  מתכוון  החרדים, 
להתרכז ביחס לבעלי צרכים 
ואבחר,  "ככל  מיוחדים. 

הנושאים  בשני  לטפל  למטרה  לעצמי  שמתי 
מיוחדים,  צרכים  בעל  לילד  כאבא  האלה. 
שהעירייה  התקציבים  את  להגדיל  רוצה  אני 
שמואל  בגבעת  יש  האלה.  בילדים  משקיעה 
הגבייה  מיוחדים,  צרכים  בעלי  ילדים   250
ועדיין,  אחוז  למאה  נושקת  כאן  הארנונה  של 
כמו  מעבר,  הרבה  לעשות  יכול  העירייה 

שעושים בערים אחרות".
אתה חושב שיש לש"ס סיכוי להכניס נציג?

"אני אופטימי ביותר, כל אותם אלו שהיו עם 
תם  זהו,   – להם  נעים  ולא  ש"ס אבל חוששים 

עידן, אדם צריך להיות שלם עם עצמו".
למה בחרת דווקא בש"ס?

מפלגה  אליי,  שמתחברת  המפלגה  "זו 
זצ"ל היה אישיות שלא  ספרדית, הרב עובדיה 
תהיה כמוה עוד, הוא החזיר את הצבע ללחיים 
של הספרדים, אני אשמח להצטרף לכזו מפלגה, 

אני הולך להחזיר עטרה ליושנה".

יתמודד  בו  העיר,  ראשות  על  ברקע המאבק 
יו"ר ש"ס עוזי אהרן – במסגרת רשימה עצמאית 
- נגד ראש העיר המכהנת ליאת שוחט, מביעה 
שוחט תמיכה חד משמעית ברשימת 'מאמינים', 
לנגוס  שעשויה  חדשה,  דתית-חרדית  מפלגה 

בקולות מפלגת ש"ס.
עומד  יהודה'  באור  'מאמינים  סיעת  בראש 
הקהילה  ומבכירי  לשעבר  העיר  ראש  סגן 
הבוכרית בעיר, אברהם בורוכוב. במקום השני 
העיר  מועצת  חבר  לשעבר  סאלם,  שאול  ניצב 
מטעם סיעת ש"ס. המפלגה מנהלת מו"מ מול 
נציגות  להכניס  ומצפה  בעיר  נוספות  קהילות 

נכבדה למועצה.
אדום'  ל'סדין  הפכו  אהרן  ועוזי  ש"ס  בעוד 
בעיני ראש העיר שוחט, מטפחת היא את הקשר 
בהקלטות  החדשה.  הסיעה  דרך  הדתי  למגזר 
שוחט  נשמעת  מוניציפאלי',  ל'שטח  שהגיעו 
ולראשיה  החדשה  לסיעה  לב  ברוחב  מחמיאה 
ואומרת: "אני רוצה לברך את אברהם בורוכוב 
העיר  במועצת  יחד  ישבנו  סאלם,  שאול  ואת 

בשנת 2003".
ש"ס,  סיעת  של  בסלוגן  השתמשה  שוחט 
החדשה.  הסיעה  לראש  כתרים  לקשור  בכדי 
שנוכל  יהודה  אור  ולתושבי  לי  מאחלת  "אני 
ליושנה'  עטרה  ו'להחזיר  הגלגל  את  להחזיר 
ותשבו סביב שולחן מועצת העיר בעוד שלושה 

חודשים", אמרה.
ההקלטה הנוכחית באה על רקע האשמות כי 
ראש העיר ליאת שוחט עומדת מאחורי הקמת 
את  דוחים  בסיעה  גורמים  מאמינים.  סיעת 
"מאמינים  ואומרים:  האשמות שמוטחים בהם 
ידי אברהם  הינה תנועה עצמאית שהוקמה על 
בורוכוב שנמצא בעשיה הפוליטית באור יהודה 
יהודה  אור  תושבי  שנה.  מ-20  למעלה  כבר 
התושבים  שזכויות  מאחדת  למפלגה  כמהים 
חשובים לה בראש ובראשונה. עוד לא התקבלה 
אף  של  בכיס  לא  אנחנו  לתמוך,  במי  החלטה 

אחד".
"המפלגה  כי  אומרים  'מאמינים'  במפלגת 
הינה מפלגה עצמאית לכל דבר ועניין. אברהם 

שימש  בורוכוב 
כחבר מועצה נמרץ 
למעלה מ-20 שנה, 

במהלכן גם כיהן כסגן ראש העיר, ומילא 
למען  מכובדים  הישגים  עם  תפקידים  שורת 
שמוכר  סאלם,  שאול  גם  יהודה.  אור  תושבי 
כיהן  פונה,  לכל  המסייע  חברתי  כפעיל  בעיר 
תקופתה  טרם  עוד  יהודה  באור  מועצה  כחבר 

של ליאת שוחט בראשות העיר".
משאירים  אך  בשוחט  אמון  מביעים  בסיעה 
מעריכים  "אנו  פתוחות:  האופציות  כל  את 
ומוקירים את עשייתה של ליאת שוחט, ונפעל 
לחזק את מי שיבחר לראשות העיר כך שתהיה 
מגוון  עם  התושבים  למען  אמיתית  מחויבות 
לקהל  שירותים  בפיתוח  שיסייעו  פתרונות 
הצעיר תוך ביסוס מנהיגות עירונית צעירה. צר 
להכפיש  בוחרים  וחבריו  אהרון  עוזי  שמר  לנו 
את סיעת מאמינים בהכפשות חסרות שחר. אנו 

מאחלים הצלחה לכל המתמודדים".

חשיפת 'קו 

עיתונות'

חשיפת 'קו 

עיתונות'

התושבים מתנגדים להצנחת רביץ: "לא מכונת ג'ובים"
ניסיון לקדם מועמדות של הנציג שהודח בפריימריז בביתר, יצחק רביץ, כראש המועצה בטלז סטון – נתקל 

בהתנגדות התושבים, ששיגרו מכתב נזעם לגפני • "דורשים למצוא פתרונות טובים מתוך היישוב"
טון 

לז-ס
ט

הקרב על ראשות המועצה בטלז-סטון עולה 
שלב: לאור השמועות כי דגל התורה מעוניינת 
בביתר  התורה  דגל  יו"ר  את  לתפקיד  למנות 
כאמור  שהפסיד  רביץ,  יצחק  לשעבר,  עילית 
התושבים  יוצאים  בביתר,  הפנימיות  בבחירות 
במתקפת נגד חריפה ובמסר חד - אנו מתנגדים 
כזה  מבחוץ,  מועמד  להצנחת  גורף  באופן 

שאינו מכיר את אופי היישוב וצרכיו. 
כזכור, לפני 3 שבועות נחשף ב'קו עיתונות' 
את  לקדם  שמנסה  מי  יש  דגל  בצמרת  כי 
נודע  עיתונות'  ל'קו  לתפקיד.  רביץ  מועמדות 
כי במהלך חול המועד פסח הודיע רב היישוב 
כי  רוזנטל,  אברהם  המכהן,  המועצה  לראש 
להתמודד  ימשיך  ולא  תפקידו  את  "סיים  הוא 

בבחירות".
הקטן  היישוב  החל  הדברים  פרסום  מרגע 
תושבי  התאחדו  מהרה  ועד  ולגעוש  לרחוש 
טלז-סטון כגד ההצנחה החד-צדדית שלטענתם 

לפני חודשים  זאת לאחר שכבר  ליישוב.  תזיק 
ליישוב,  מועמד  להצניח  הצעה  עלתה  אחדים 
ישיבת  של  מנהלה  קרלינשטיין,  שלמה  את 
ידי  על  נדחתה  זו  הצעה  אף  אך  חברון, 

התושבים.
"לא  אומר:  היישוב  תושב  דויטש,  יוסף 
המתפאר  ואיכותי,  קטן  יישוב  כי  ייתכן 
במשפחות אברכים איכותיות שכולן מצביעות 
‘פח  להיות  יהפוך  התורה,  לדגל  שנים  במשך 
מועמד  צריכה  טלז-סטון  המפלגה.  של  הזבל' 
מקומי, המכיר את צרכי היישוב ומבין את אופי 

הקהילה.
"אנו מתנגדים למועמד המגיע הודות לבעלי 
לסאב  המעוניינים  גרידא  כלכליים  אינטרסים 
אינה  ההחלטה  שאכן  נראה  אם  היישוב.  את 
משתנה, נאלץ להקים מפלגה שלישית שתשבור 

שוויון ותכניס את כל היישוב לסחרור".
היישוב  תושבי  כי  עיתונות'  ל'קו  נודע  עוד 

המסר  עם  לגפני  מכתב  שיגרו 
מכל  גדול  ציבור  "אנו  י הבא:  נ ו ו ג

בתוקף  מתנגדים  ביישוב  הקשת 
למצוא  ודורשים  כזה  מהלך  לכל 

אשר  גורמים  היישוב,  מתוך  טובים  פתרונות 
מכירים את הלך הרוח וידעו להסתדר עם מגוון 
הקבוצות ביישוב ולא חסר כאלה בישוב, אנו 
לא נהיה חלק ממהלך כזה בשום צורה ובמיוחד 
לא כאשר אנו שומעים שבעלי אינטרסים כאלה 

ואחרים מושכים בחוטים. 
שנערכו  האחרונות  בבחירות  "להזכירכם, 
אופוזיציה  מפלגת  עבור  הצביעו   30% בישוב 
לכיסי  תוביל  כזאת  התנהלות  לצערנו, 
נוכל  לא  אנו  וגם  בהרבה  גדולים  התנגדות 
בנו  פוגע  אשר  שכזה  למהלך  ידינו  את  לתת 
ונותן  אמון  חוסר  אווירת  אישי, משרה  באופן 
ג'ובים  לסידור  מכונה  של  התחושה  את  לנו 

למקורבים".
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אגודת ישראל

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

אגודה אחת: 'ועדת השמונה', פורום המורכב 
מנציגי ראשי החסידויות המרכיבות את 'אגודת 
לדיון  ברק,  בבני  שני  ביום  התכנסה  ישראל', 
על  המקומיות.  לבחירות  התנועה  בהיערכות 
השולחן עלו כל הערים, בדגש על ערים בהן יש 

חילוקי דעות בתוך 'אגודת ישראל'.
וגורלות  כותרות גדולות לא יצאו מהישיבה 
לא נחרצו, אך הרוח הכללית שנשבה מהחברים 
חברי  פורה.  פעולה  ושיתוף  אחדות  בישרה 

הועדה הבטיחו לשלב ידיים ולרוץ בצוותא.
על פי ההודעה שיצאה בסיום הכינוס, "חברי 
עליה  החשובה  המשימה  את  הזכירו  הוועדה 
בירושלים  ישראל  אגודת  מזכירות  הודיעה 
דייטש  יוסף  להעמיד את מועמדותו של הר״ר 
להגיע  מטרה  מתוך  ירושלים,  עירית  לראשות 
לסיכום מול כלל המפלגות החרדיות כשותפות 
עיר  ראש  בחירת  למען  החשוב  במהלך  שוות 
חרדי בירושלים עיר הקודש, באחרות ובליכוד 

כל הכוחות בעזרת השם".
חברי וועדת השמונה הם יעקב ליצמן וחנוך 
פרוש  מאיר  המרכזית';  'הסיעה  נציגי  זייברט, 
ישראל  אמונים';  'שלומי  נציגי  דייטש,  ויוסי 
שמואל  בעלזא;  נציגי  ברייש,  וראובן  אייכלר 
הלפרט ויעקב טסלר, נציגי 'הסיעה המאוחדת'. 
נכח בדיון גם הרב יוסף קופרברג, יו"ר אגודת 

ישראל.

ועדת השמונה משדרת אחדות

גבעת שמואל

ירושלים דגל ואגודה בדרך לריצה נפרדת
ב'אגודה' הציעו   • נכשל  בין הסיעות בביתו של הגר"ב סולובייצ'יק  גישור  נוסף לפגישת  ניסיון 

חלוקה שוויונית במועצה תמורת תמיכה בדייטש לראשות העיר, ב'דגל' דחו את ההצעה על הסף
ר יהודה

או

בית שמש סקר דרמטי: אבוטבול ועליזה בלוך צמודים
אם  מתומכיה  אחוז  כתשעה  תאבד  אך  באחוז,  מובילה  בלוך  שיצביעו  הבטוחים  המצביעים  בקרב 

הליכוד יודיע על תמיכה באבוטבול • המוקש: הסקר הוזמן על ידי מטה בלוך

ערד

אם לא די לו בחזית הפוליטית שנפתחה נגדו 
מכיוון 'הליכוד' והחרדים, במועמדותו הצוברת 
תאוצה של משה אדרי לראשות העיר, מתמודד 
ראש עיריית ערד ניסן בן חמו עם חזית חדשה. 
10, אנשים שנמנו על  על פי הפרסום בחדשות 
מטה הבחירות שלו, הגישו נגדו תלונה בלה"ב 
433, בשל טענות לפיהן בן חמו העביר עשרות 
אלפי שקלים לבני משפחתו וגם לאנשי 'ישראל 

ביתנו'.
כי  נטען  נגדם  האנשים  בין  הדיווח,  פי  על 
לשעבר  גודובסקי,  דאוד  נמצא  כספים,  קיבלו 
בקבלת  בעבר  שהורשע  ביתנו'  ב'ישראל  בכיר 
שוחד. הוא קיבל 10,000 ₪ עבור עבודה ביום 
רוזנבאום,  אניטה  עדות  לפי  כאשר  הבחירות, 

מנהלת מטה הבחירות, כלל לא נכח במקום.
ההתנהלות:  את  רוזנבאום  תיארה  וכך 
שאסף  ביתנו'  'ישראל  מטעם  אדם  בן  "היה 
ביתנו'  'ישראל  של  האנשים  עבור  הצ'קים  את 
שהצטרפו לניסן בן חמו. הוא גם לקח את הצ'ק 
כולם  עליהם,  גודובסקי. האנשים שדיברנו  של 
ביום  עבודה  עבור  שקלים   10,000 מעל  קיבלו 
ביום  עבדו  לא  האלה  האנשים  כל  הבחירות. 

הבחירות".
דוברי  "מטה  ואמר:  לתחקיר  הגיב  חמו  בן 
הרוסית נוהל על ידי אנשי ישראל ביתנו, איתם 
המועסקים  כל  קואליציוני.  הסכם  על  חתמתי 
בבחירות הועסקו תחת חוזים כדין בפיקוח רואה 
יוצא מן  חשבון, כולם עבדו סביב השעון ללא 
הכלל ולראייה משרד מבקר המדינה לא מצא כל 
הוא האשים במרומז  בדיווחים שהוגשו".  פגם 
התקשורת  את  שגייסו  הפוליטיים  מתחריו  את 

ל"אייטם חסר משמעות".

התחקיר שהביך את ראש העיר

מלוכד  לא  עדיין  החרדי  שהציבור  בזמן 
באופן סופי סביב מועמד אחד לראשות העיר, 
והקשוח  המתמשך  ומתן  המשא  רקע  על  זאת 
ו'שלומי  התורה  'דגל  סיעות  מנהלות  אותן 
אבוטבול,  משה  העיר  ראש  עם  אמונים' 
המועמדת עליזה בלוך שהכריזה לפני חודשיים 
בשטח,  עמוק  חריש  עושה  התמודדותה  על 
הציבור  עבר  אל  מופנים  כבדים  כשמשאבים 
לתמיכתה  לגייס  מנסה  ממנו  החרדי, שחלקים 

ויהיו שיאמרו בהצלחה.
אמש פורסם סקר שהוזמן על ידי מטה בלוך 
ונערך על ידי 'הגל החדש', שתוצאותיו בהחלט 
בסכנה  אבוטבול  של  בחירתו  את  מעמידות 
ועלולות להחזיר את ראשות העיר לאדם שאינו 
העיר,  מתושבי   400 בקרב  נערך  הסקר  חרדי. 
מאלו  אחוז  חמישים  כאשר   ,17 לגיל  מעל 
שהשתתפו בו הם מהמגזר החרדי והחצי השני 

משאר האוכלוסיות בעיר. 
בשאלה  וריאציות,  בשתי  מוצגת  התוצאה 
מול  אבוטבול  של  בראש  ראש  התמודדות  על 

כלל  כללי של  מוצג ממצא  בלוך, כאשר מחד 
הנשאלים  של  ממצא  מוצג  ומאידך  הנשאלים 
ביום  בחירתם  זכות  את  יממשו  כי  הבטוחים 

הבחירות - 267 איש מכלל הנשאלים. 
הבטוחים  הנשאלים  בקרב  התוצאות:  להלן 
בלוך  הבחירות,  ביום  הקלפי  את  שיפקדו 
גורפת תמיכה של 46 אחוזים - יתרון של אחוז 
תמיכה,  אחוזי   45 שמקבל  מאבוטבול  אחד 
לא  הם  שעדיין  ענו  נוספים  אחוזים  כשתשעה 
הנשאלים,  כלל  בקרב  יצביעו.  למי  יודעים 
אבוטבול מנצח את בלוך בפער גדול יותר של 
שמקבלת  בלוך  לעומת  לטובתו,  אחוזים   44
האחוזים  עשרה  כשחמש  תמיכה,  אחוזי   41

הנותרים עדיין לא יודעים במי יתמכו.
ושאלות  במועמדים  התמיכה  שאלת  לצד 
כי  שענו  הנסקרים   98 בסקר,  שהוצגו  נוספות 
יצביעו בבחירות לכנסת ל'ליכוד', במידה והיו 
שעתידה  השאלה  על  נשאלו  עכשיו,  נערכות 
להכריע בסופו של דבר על הבחירות, האם על 
לתמוך  נכונות  שהביע  המקומי,  הליכוד  סניף 

באבוטבול לתמוך בסופו של 
אחוז   77 כאשר  בבלוך,  ו דבר  נ ע

בלוך,  צריכים בעליזה  לדעתם  ת כי  מ ו ע ל
באבוטבול,  בתמיכה  שצידדו  אחוז   14

בעוד 8 אחוז ענו כי לא יודעים. 
לבלוך  יצביעו  כי  שענו  הנסקרים,  בנוסף, 
מכלל ה-400 משתתפים, נשאלו האם במקרה 
באבוטבול  תמיכתו  על  יכריז  הליכוד  וסניף 
בסופו של דבר, יעבירו את תמיכתם לאבוטבול, 
חושבים   ענו  אחוז   4 שכן,  בטוח  ענו  אחוז   9
שכן, 7 אחוז ענו 50 אחוז שכן 50 אחוז שלא, 
שלא  בטוח  אחוז   60 שלא,  חושבים  אחוז   11
הגורף  הרוב  פניו  על  יודעים.  שלא  אחוז  ו-9 
לא יעביר את תמיכתו כפי שעולה, אך גם ה-9 
16 קולות במספר עשויים להפוך את    - אחוז 
על  יתרון  לאבוטבול  ולהביא  פיה  על  הקערה 

בלוך. 

ואגודת  התורה  דגל  בין  הידיים  כיפופי 
עיתונות'  ב'קו  שנחשף  כפי  נמשכים,  ישראל 
דורשים  התורה'  ב'דגל  אחדים,  חודשים  לפני 
צילום מצב הפוך, כלומר שיבוץ חמישה מנציגי 
ברשימה.  הראשונים  המקומות  בשמונה  'דגל' 
לעומת זאת, באגודת ישראל מוכנים לכל היותר 

למצב של שוויון.
נכון לשעה זו, גוברות הערכות כי בירושלים 
תתמודדנה שתי הסיעות בנפרד, הן בגלל חוסר 
ההסכמה והן בגלל הרצון לבדוק אחת ולתמיד 

את גודלה האמתי של כל אחת.
עם זאת, מאמצי השלום נמשכים. ביום חמישי 
להבנות,  להגיע  בניסיון  פגישה  נערכה  שעבר 
של  המקומית  הרבנים  ועדת  חבר  של  בביתו 
ששומר  סולובייצ'יק,  ברוך  רבי  הגאון  'דגל', 
על קשר טוב גם עם נציגי אגודת ישראל בעיר 
לקול  נחשב  ואשר  דייטש,  יוסי  עם  ובפרט 
בעד  עצמה  'דגל'  בתוך  ביותר  הדומיננטי 

מועמדות דייטש. 
ראוי לציין כי קיים לחץ רב גם בקרב השטח 

של דגל התורה לתמוך במועמד חרדי לראשות 
אומר  בעיר  התורה'  ‘דגל  מפעילי  אחד  העיר, 
שומעים  אנחנו  שנים  "עשר  כי  עיתונות'  ל'קו 
בכיות על זה שחסידות מסוימת הכתירה ראש 
לכולם  כשברור  עכשיו  ודווקא  חילוני,  עיר 
כלל  בתמיכה  דייטש  את  להכתיר  שאפשר 
חרדית, פתאום עולים כל מיני נימוקים מוזרים 

לתמוך דווקא במועמד חילוני". 
ישראל'  'אגודת  מצד  השתתפו  בפגישה 
העיר  ראש  וסגן  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן 
סיעת  יו"ר  התורה'  'דגל  ומצד  דייטש,  יוסי 
יהדות התורה המקומית חבר המועצה אליעזר 
ראוכברגר ואברהם ובר, מבכירי דגל התורה ומי 

שנחשב 'איש המספרים' של הסיעה.
שהפגישה  מראש  סוכם  גורמים,  לדברי 
ולא  הרשימה  הרכב  בשאלת  בעיקר  תעסוק 
הוכרע  טרם  הוא  שאף  העיר,  ראשות  בנושא 

בדגל התורה. 
אגודת  ידי  על  שהונחה  המרכזית  ההצעה 
ישראל, הציעה חלוקה שווה ברשימה )כלומר 

ארבע  של  יחס 
המקומות  בשמונה  ארבע 

לתמיכת  בתמורה  ל הראשונים(  ג ד
התורה בדייטש, הצעה שנדחתה על הסף.

ללא  והסתיימה  סוערת  הייתה  הפגישה 
נראה  הסיעות,  בכירים בשתי  לדברי  הסכמות. 
לברכתם  בכפוף  בנפרד,  רצים  סופי  באופן  כי 

של גדולי ישראל.
ל'שטח  מסביר  התורה'  ב'דגל  גורם 
מבחינתנו,  מבזה  הזו  "ההצעה  מוניציפאלי': 
יחס שווה בקושי מתקן את המעוות מהקדנציה 
שלנו  תמיכה  מצדיק  לא  ובוודאי  הקודמת, 

במועמד של אגודה לראשות העיר".
מנגד, ב'אגודת ישראל' מבהירים כי הם לא 
"גם  נפרדת,  ריצה  של  מהאפשרות  מתרגשים 
רצון  של  מטעמים  היא  חצי  חצי  של  ההצעה 
טוב ומתוך תקווה לגבש חזית אחידה בהקדם 
לראשות  דייטש  יוסי  המוביל  המועמד  סביב 
ויבינו  יתעשתו  שבדגל  מאמינים  אנחנו  העיר, 
שזה הצעד החכם והטוב ביותר לתושבי העיר".

פרסום 

ראשון

אלפר: "עם כל הכבוד, ליצמן מייצג 750 קולות מתוך 12,000"
לאור תמיכתו הצפויה של ליצמן ביהב, עולים ב'דגל התורה' למתקפה • חבר המועצה מיכי אלפר מודיע 
כי הצעד מוביל לריצה נפרדת: "תמיכה ביהב מהווה פגיעה בשבת, בסטטוס קוו ובציבור החרדי בחיפה"

חיפה

טון 
לז-ס

ט
חדש,  לשיא  מגיעה  בחיפה  המתיחות 
לאור מה שמסתמן כתמיכה חד משמעית של 
ראש  של  במועמדותו  ליצמן  יעקב  השר  סגן 
תג  מסמנים  התורה'  ב'דגל  יהב.  יונה  העיר 
ביהב  תמיכה  כי  ואומרים  שכזה  לצעד  מחיר 
משמעותה פירוק החזית הדתית וריצה נפרדת 

למועצת העיר.
בסביבת סגן השר יעקב ליצמן פיזרו השבוע 
תמיכה  על  להכריז  כוונתו  על  עבים  רמזים 
בהפתעה  מדובר  לא  כי  יצוין  ביהב.  רשמית 
שמחזיק  למי  נחשב  וליצמן  מאחר  גדולה, 
ביחסים טובים עם ראש העיר, כמו גם חסידות 
נחשבים  יהב  עם  שיחסיה  ויז'ניץ  סערט 

למשופרים.
העיר  מועצת  לחבר  גרמו  אלו  ניסוי  בלוני 
ראיונות  ובסדרת  להתקפה  לעלות  אלפר  מיכי 
מפני  הזהיר   - והכללית  החרדית   - לתקשורת 
תמיכה ביהב שתוביל לפיצול 'אגודה' ו'דגל', 
כפגיעה  ביהב  התמיכה  את  מכנה  שהוא  תוך 
ביהדות החרדית. האמירות החריפות כנגד כל 
מהלך של תמיכה ביהב, מובילות ככל הנראה 

לנקודת האל חזור ביחסי התנועות בחיפה.
נכון  האם  אלפר,  הרב  העיר  מועצת  חבר 
שכן  והחרדים  האדמו"רים  את  לכנות  בעיניך 

תומכים ביהב כפוגעים באינטרס החרדי?
"עוד לא ניתנה ליהב ולו תמיכה של אדמו"ר 
אחלק  לא  כזו  ותהיה  במידה  כמובן  אחד, 
ציונים לדרג כזה על ההחלטה. אנו נפעל לפי 
שאנו  המציאות  פי  ועל  שבידינו  ההוראות 
לספקות  מקום  מותירה  ואינה  נכוחה  רואים 
ובפרט  יהב,  את  להחליף  לצורך  הנוגע  בכל 

שמצבו בעיר מעורער קשות.
סגן  של  דיווחים  אלו  כה  עד  שפורסם  "כל 
אפילו  ביהב.  לתמוך  המתעתד  ליצמן  השר 
דיווח זה טרם עסק בעניין החלטת אדמו"רים 
בלתי  עובדה  מניחה  השאלה  כן  ועל  ורבנים 
קיימת גם לדעת המדברים על תמיכה אפשרית 
ועליי  בחיפה  החרדי  הציבור  נציג  אני  ביהב. 
וגלישה  חשש  כל  ללא  עמדתנו  את  להבהיר 
לניסיונות סרק לתלות דברים אלו כנגד החלטת 
לרגע  עד  ניתנה  טרם  כביכול, שכאמור  רבנים 

זה.

הוא  ליצמן  השר  "סגן 
חסידות  המייצג  מכובד  יהודי 

מפוארת, אבל כוחה של חסידות 
 750 על  עולה  לא  בחיפה  גור 

קול מתוך 12,000 קולות של מצביעי 
שס"ג. נא לקחת דברים בפרופורציה".

אתה  האם  ישראל,  אגודת  תמיכת  לאור 
חרדית  התנגדות  לגייס  שתצליח  סבור  עדיין 

גורפת ליהב?
"תפקידי אינו לגייס התנגדות גורפת ליהב. 
בקרב  דופן  יוצאת  בצורה  אותה  מייצר  יהב 
לתת  ותפקידי  כהונתו,  לאורך  חיפה  תושבי 
תושבים,  אותם  עבור  הטובה  לעמדה  ביטוי 
שהיא ללא ספק החלפתו. הבחירות הקרובות 
יכריעו את גורל השבת, הסטטוס קוו  והציבור 
ברורות  מבטא  אני  זאת  ואת  בחיפה  החרדי 
בקול  לפיצול  לגרום  שרוצה  מי  חשש.  וללא 
לעצמו  להסביר  צריך  החסידי  ואף  החרדי 
שמץ  כל  באופק  לראות  לי  וקשה  מדוע, 

לתשובה הגיונית לכך".

ראיון
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בפרשתנו אנו מצווים: "זכור את אשר עשה ה' אלוקיך 
לשם  ט'(.  כ"ד  )דברים  ממצרים,  בצאתכם  בדרך  למרים 
לשון  מלדבר  להימנע  כדי  רש"י:  מפרש  לזכור?  יש  מה 

הרע. זכור העשוי למרים שדיברה באחיה ולקתה בנגעים.
ויש להבין, וכי לא מצאנו דוגמאות נוספות מדוברי לשון הרע 
שנענשו כמו המרגלים, קורח ועוד, שכאשר נזכור אותם אולי נמנע 
מלדבר לשון הרע? מדוע דווקא את מרים הצדקנית, עלינו לזכור 
זו מקבלת תוקף, בהיותה אחת מששת  על מה שנענשה? תמיהה 
הזכירות התמידיות הנאמרים מידי יום, שאיננו מסתפקים במעשה 
זה כחלק מהיסטוריה של עמנו אלא עלינו לזוכרה בפה, כך שיום 

יום אנו מזכירים את מרים הנביאה בגנותה, הייתכן? 
בסיפור לשון הרע של מרים באחיה משה נאמר: "ותדבר מרים 
ויאמרו  לקח...  אשר  הכושית  האישה  אודות  על  במשה  ואהרן 
הרק במשה דבר ה'... והאיש משה עניו מכל האדם" )במדבר י"ב 
א'- ג'(. שלושת הפסוקים מדברים על לשון הרע של מרים אודות 
גירושי ציפורה ע"י משה אחיה. גם כאן יש להבין איך יתכן שמרים 
האחדות,  סמל  שלום,  ורודף  שלום  אוהב  הכהן  ואהרן  הנביאה 

יכשלו בלשון הרע על אחיהם משה רבינו? 
זאת ועוד, הגמרא במסכת שבת )דף פ"ז( אומרת: שלושה דברים 
גירושי  וביניהם  עמו,  הסכים  והקב"ה  מדעתו  רבינו  משה  עשה 

אשתו. והיכן מצאנו שהקב"ה הסכים לדעתו? כפי שנאמר: "ואתה 
פה עמוד עמדי"  - איתי ולא עם בני ביתך. ואם כן התמיהה גדולה 
שבעתיים, הייתכן שמרים ואהרן ידברו נגד פעולתו של משה רבינו 
כאשר הקב"ה מסכים איתו? גם לולי הסכמתו של הקב"ה הקושיא 
בעוצמתה, שהרי משה רבינו, למד זאת מקל וחומר, כנאמר בגמרא: 
"ומה עם ישראל שלא דיברה שכינה עמהן אלא שעה אחת וקבע 
להן זמן אמרה תורה והיו נכונים... אל תיגשו, אני שכל שעה ושעה 
שכינה מדברת עמי ואיני קובע לי זמן על אחת כמה וכמה"? והרי 
קל וחומר היא אחת מן הדברים שהתורה נדרשת בהן, ואם כן איך 

הם העזו לטעון כנגד לימוד של קל וחומר?
עוד יש להבין את הפסוק שבפרשה זו: "והאיש משה עניו", וכי 
אהרן ומרים טענו שמשה לא עניו שהתורה צריכה להעיד כנגדם 
כאילו הם טועים? הרי הם דברו רק נגד פעולת הגירושין, אבל לא 

ערערו על ענוותנותו של משה?
בסיום פרשה זו נאמר: "והעם לא נסע עד האסף מרים", ורש"י 
שנתעכבה  אחת  שעה  בשביל  המקום  לה  חלק  "לכבוד  מסביר 
מתי  מצאו  לא  וכי  השאלה,  נשאלת  ליאור".  כשהושלך  למשה 
לחלוק למרים כבוד רק בעת שהיא בזויה על עצם היותה מצורעת  
ועקב כך "ותסגר מרים מחוץ למחנה", האם לזה יקרא חלקו לה 
כבוד? אם רוצים להחזיר לה הערכה  הרי זה צריך להיות בשעה 

וכל  נעים  לא  במצב  נמצאת  שהיא  מתי  לא  אך  צדקותה,  שבולט 
אחד מסביר לרעהו למה מחכים לה, ומשיב: עקב היותה מצורעת?

י"ל שמרים ואהרון לא ביקשו להוציא חלילה דיבת משה רבינו 
שנאמר  ואהרן  לו,  יעשה  מה  לדעה  מרחוק  שעמדה  מרים  רעה. 
ומשום  רבינו.  במשה  טוב  רק  חיפשו  בליבו,  ושמח  וראך  עליו: 
אותו  מביאה  שלדעתם  שלו  המרבית  הענווה  על  בטענה  באו  כך 
מענווה  באו  לטענתם  אשתו  גירושי  כביכול.  שגויות  להחלטות 
גדולה שפה המדבר עם הקב"ה צריך להיות טהור כל הזמן. בעוד 
שהם הבינו שהקב"ה חפץ בעולם מתוקן ובחיי אישות רגילים לא 
כמו הדתות האחרות הדורשות פרישות מכל חיי העולם הזה. אולם 

בגלל גדלותם וצדקותם דקדק עמם הקב"ה כחוט השערה. 
זו, זה אינו גנותה של מרים אלא מעלתה. שממנה  כך שפרשה 
של  שבחו  מתוך  שבא  קל  רמז  על  אפילו  להקפיד  כך  כל  נדרש 
משה רבינו. ומשום כך כשרוצים להזכיר את גודל עוון לשון הרע, 
האיסור  ומאידך  מחד  שבחה  ללמדנו  כדי  "מרים"  את  מזכירים 
אפילו  זה  איסור  על  נתבעים  שצדיקים  הרע,  בלשון  שיש  הנורא 

בחוט השערה.
אם כן, פה היה המקום לחלוק לה כבוד. כי בפרשת משה רבינו, 

התבטא יותר מכל גדלותה ולא גנותה.

צּור ְיָלְדָך ֶּתִׁשי ַוִּתְׁשַּכח ֵא-ל ְמֹחְלֶלָך

"זכור את אשר עשה ה' למרים"

 הרה"ג ראובן אלבז  
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

על הפסוק )תהילים יא, ה( ה' ַצִּדיק ִיְבָחן דרשו רבותינו 
)ב"ר נה, ב( אין הקב"ה מנסה את האדם בניסיון שאינו 
יכול לעמוד בו. זהו יסוד גדול בכל מערך החיים שצריך 
כל יהודי לדעת אותו- אין הקב"ה נותן על האדם דבר שאין בכוחו 

לעמוד בו, אין מציאות כזאת! 
הקב"ה יודע בדיוק את מידת הקושי שיש לאדם ומביא לו אך 
ורק ניסיון שיכול לעמוד בו, ולכן אם לא עמד בניסיון עבירה היא 

בידו, כיון שניתן לו הכוחות לנצח ולעמוד. 
כתונת  את  לו  כשהראו  הקדושים,  האבות  בחיר  אבינו,  יעקב 
טַֹרף  ָטרֹף  ֲאָכָלְתהּו  ָרָעה  ש-ַחָּיה  לו  ואמרו  בדם  בנו מלאה  יוסף 
מהבשורה  להתנחם  סירב  שהוא  כתוב  לג(,  לז,  )בראשית  יוֵֹסף 
המרה, ַוָּיֻקמּו ָכל ָּבָניו ְוָכל ְּבנָֹתיו ְלַנֲחמוֹ ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם )שם, לז(, 
הקדושים  האבות  תפארת  אבינו,  יעקב  כיצד  השאלה,  ונשאלת 
א,  )איוב  ְמבָֹרְך  ה'  ֵׁשם  ְיִהי  ָלָקח  וה'  ָנַתן  ה'  סירב להתנחם, הרי 

כא(. 
אלא אפשר לבאר זאת על פי היסוד שאמרנו, יעקב אבינו לא 
היה יכול להתנחם כיון שבאמת יוסף לא מת, שאם היה מת- יכול 
על  ניסיון  מביא  הקב"ה  שאין  כיון  בניסיון,  לעמוד  יעקב  היה 
האדם שאינו יכול לעמוד בו, חזקה על המת שמשתכח מן הלב 
והקרעים  יורד  הכאב  ע"ב(,  נח  )ברכות  חודש  עשר  שניים  תוך 
זאת  ועשה  בעולמו,  הטביע  הקב"ה  כך  לאט,  לאט  מתאחים 
הבורא יתברך לטובת האדם כדי שישכח מן המת וימשיך בשגרת 
חייו ולא יכנס חלילה לדיכאון וצער כל ימיו, אולם עלינו להיזהר 

שלא להשתמש בשכחה זו כדי לשכוח את הקב"ה. 
יח(- הקב"ה  ְמחְֹלֶלָך )דברים לב,  ֵא-ל  ַוִּתְׁשַּכח  ֶּתִׁשי  ְיָלְדָך  צּור 
הצער  את  ישכחו  אדם  שבני  כדי  השכחה  את  בעולם  הטביע 
סגולת  את  לוקח  אדם?  עושה  ומה  להם,  שהיה  והמכאובים 
ואת  הקדושה  התורה  את  שוכח  יתברך,  ה'  את  ושוכח  השכחה 
קיום המצוות, ועל זה בא הקב"ה בתביעה על האדם, בשביל זה 

נתתי לך את השכחה? 

בעניין זה יש משל נפלא מאוד של המגיד מדובנא על האדם 
השוכח את ה' במקום לשכוח את הצרות:

נכשל  הוא  מזלו  לרוע  אולם  מסחר,  בית  היה  אחד  ליהודי 
בכמה עסקאות ונכנס לחובות גדולים ושקע בהלוואות בסכומים 
ובמה  איך  לו  היה  לא  ההלוואות  פירעון  זמן  כשהגיע  אדירים, 
לשלם, ולכן ניסה לדחותם בעוד כמה חודשים אך ללא הצלחה, 

להחזיק  יכול  היה  ולא  כמעט  אדם  ואותו  גברו  והמתח  הלחץ 
מעמד, ונכנס לדיכאון עמוק. 

והנה, יום אחד פגש אותו אחד ממכריו הטובים ושאל לשלומו, 
ענה לו חבירו שהוא מרגיש שבור ורצוץ, אין לו יום ולא לילה, 

הוא חייב סכומי עתק לאנשים ואין לו במה להחזיר.
אמר לו ידידו, תשמע, אני אתן לך עצה להינצל, כשיבואו אליך 
בעלי החובות לדרוש את כספם תעשה את עצמך משוגע, תעלה 
יראו  כשהם  תרנגול..  כמו  קו-ריקו"  "קו-  ותצעק  השולחן  על 
על  מרחם  ברוך  הארץ,  על  מרחם  "ברוך  עליך  יברכו  הם  אותך 

הבריות".. הוא השתבש.. וכך יעזבו אותך לנפשך. 
באים  כשהיו  הטוב,  ידידו  כעצת  ועשה  האיש  אותו  התעודד 
אליו הנושים היה עושה עצמו כמשוגע שיצא מדעתו, וכך רחמו 

עליו וויתרו לו על כל החובות. 
שמח האיש שמחה גדולה והלך לידידו הטוב והודה לו מקרב 
לב, וביקש ממנו שיתן לו הלוואה של 50,000 דולר )בלא ריבית 
והצמדה( כדי שיוכל להשתקם ולחזור לעצמו, ידידו הטוב הסכים 
להלוות לו את הכסף וקבעו את זמן הפירעון לעוד עשרה חודשים. 
לאחר עשרה חודשים הגיע הידיד לקבל את כספו בחזרה, דפק 
בדלת וביקש את כספו, ולתדהמתו ראה את אותו אדם קופץ על 

השולחן ועושה קולות של תרנגול כאדם משוגע שיצא מדעתו.
אמר לו אותו ידיד, תגיד, אתה לא מתבייש? אני נתתי לך את 
ורצה  מקל  הרים  נגדי?  אותה  תעשה  אתה  ועכשיו  הזאת  העצה 
להכותו, עד שנכנע אותו אדם, הבין שטעה והחזיר את ההלוואה 

בחזרה. 
השכחה  סגולת  את  לנו  נתן  הקב"ה  והנמשל,  המשל,  זהו 
מהמשברים  לקום  שנוכל  כדי  והבעיות  הצרות  את  שנשכח  כדי 
ולהמשיך את מהלך החיים, ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו ַוִּנְתעוָֹדד )תהילים כ, ט(, 
"צּור ְיָלְדָך ֶּתִׁשי"- הקב"ה הוליד את האדם עם שכחה, ומה עושה 
בה האדם? "ַוִּתְׁשַּכח ֵא-ל ְמחְֹלֶלָך", שוכח את מי שנתן לו את זה, 

שוכח את ה' יתברך. 
צריכים  אלוקינו,  ה'  את  נשכח  לא  בואו  יקרים,  אחים  רבותי, 
רוח  נחת  ולעשות  המצוות  את  לקיים  איך  הזמן  כל  לזכור  אנו 
ליוצרנו, בפרט בימים הקדושים האלה שאנו נמצאים, ימי אלול- 
חודש הרחמים והסליחות, ימי יריד שיש לנו את האפשרות לקנות 
ולהרוויח בו לכל השנה כולה, מי שטרח בערב שבת יזכה לאכול 
בשבת )ע"ז ג ע"א(, מי שטורח בחודש אלול- ערב השנה החדשה 

יאכל ויהנה בשנה הבאה.
לכן אחים יקרים, בו נקנה עוד ועוד מצוות בחודש הקדוש הזה, 

נקנה  תפילות,  נקנה  סליחות,  נקנה  לתורה,  עתים  קביעת  נקנה 
קריאת תהילים, נקנה קריאת תיקוני הזוהר הקדוש, נקנה הלכות, 
נקנה צדקות, זה הזמן, ננצל את החודש של היריד הגדול, שיננא 
)שנון, חריף(, חטוף ואכול, חטוף ושתי )עירובין נד ע"א(, בואו 

נחטוף רבותי. 

ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדוֹׁש ְוֹלא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך )דברים 
כג, טו(. מרגלא בפומיה דהמקובל הצדיק רבי מאיר אבוחצירא 
זצ"ל שמקור הקדושה הוא בעיניים ורמז לכך בפסוק ַאֵּיה ַהְּקֵדָׁשה 
ֵעיַנִים )בראשית לח, כא(, היכן הקדושה נמצאת? בעיניים,  ִהוא ָבֽ
אדם ששומר את עיניו בקדושה הקב"ה נמצא איתו, מגן ושומר 
עליו מכל פגע, ְועֵֹצם ֵעיָניו ֵמְראוֹת ְּבָרע, הּוא ְמרוִֹמים ִיְׁשּכֹן ...ֶמֶלְך 

ְּבָיְפיוֹ ֶּתֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך )ישעיה לג, טו-יז(.
חלילה  להסתכל  שלא  משמר  מכל  לשמור  צריך  העיניים  את 
ַּמִים  יְֹרָדה  ֵעיִני  ֵעיִני  כיון שהכל תלוי בעיניים,  בדברים אסורים, 
)איכה א, טז(, הסתכלות אחת לא נכונה כבר יכולה להוריד את 
ְלַגֶּגָך )דברים כב, ח(- אלו העיניים, תכסה  ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה  האדם, 
משם  )שם(,  ִמֶּמּנּו..  ַהּנֵֹפל  ִיּפֹל  ִּכי  מדוע?  היטב,  אותם  ותשמור 
יכולה להיות חלילה ירידה גדולה, ְוָרִאיָת ַּבִּׁשְבָיה, תחילה מעידת 
האדם היא בראיה, ולהיפך אדם ששומר את עיניו זוכה שהקב"ה 
ֵמַאֲחֶריָך  ְוָׁשב  ָּדָבר  ֶעְרַות  ְבָך  ִיְרֶאה  ְוֹלא  עליו,  ומגן  עמו  נמצא 

)דברים כג, טו(. 
ונספר, בחור מישיבת "הנגב" בנתיבות נסע באוטובוס והתיישב 
באחד המושבים לבדו, לאחר כמה דקות עלתה אשה שהתלבשה 
בחציפות ובחוסר צניעות והתיישבה לידו. הבחור רצה לשמור על 
קדושתו ולא להיכשל בעיניו ומיד עבר להתיישב במושב האחורי 
של האוטובוס, ולאחר מספר דקות  נפלה עליו תרדמה פתאומית 
חבלה  מטען  שיש  ומודיע  אליו  מדבר  קול  שומע  הוא  ובחלום 

מתחת למושבו באוטובוס, ועליו להתריע על כך במהרה.
התעורר הבחור בבהלה, ומיד רץ להודיע על כך לנהג, שהזמין 
ברגעים  החבלה  מטען  את  שניטרלו  ההצלה  אנשי  את  מיד 
אדוננו  אל  המשטרה  חבלן  ניגש  ימים  כמה  לאחר  האחרונים. 
מטען  את  שניטרל  בגאווה  לו  וסיפר  זצ"ל  סאלי  הבבא  הצדיק 
שלא  ואמר  דבריו  דחה  הרב  אך  שלם,  אוטובוס  והציל  החבלה 
המשטרה הצילה את אנשי האוטובוס, אלא אותו בחור ששמר את 
עיניו הוא זה שהציל את כולם! יהי רצון שנזכה להרבות קדושה 

וטהרה בעם ישראל ונזכה בקרוב לגאולה השלימה, אמן.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר





הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת -בגדים ומלבושים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. הבעת פניו של אדם. "כל האדם ב____    ____ יפות" 
)אבות א טו(

7. התאונן,התלונן,התרעם. "בינה ו____ ילמדו לקח" )ישעיה 
כט כד( )בלשון רבים(

8. בחשאי,בסתר.  " מרגלים  ____" )יהושע ב א(
9. טיח.  "המזבח וסדוהו ב____" )סוטה ז ה(

11. קיצור המילים : תענית יחיד.
12. מי שמקבל הנאה מדבר - מה. "זה לא ____ וזה לא 

חסר" )בבא קמא כ.(
13. משל למי שלומד בזיקנתו כשזכרונו חלש ותפיסתו קהה 

יותר. "ל____ כתובה על ניר מחוק" )אבות ד כ( )בהיפוך 
אותיות(

15. קיצור המילים : ויקרא רבה.
16. אחד מראשי האבות לשבט בנימין שישבו בירושלים. 

"ושחריה ו____" )דה"א ח כו(
18. כנוי ללשון הארמית שהיתה מדוברת בפי היהודים 
בתקופת התנאים והאמוראים. "גיפטית לגיפטים ____ 

לעברים" )מגילה יח.(

1. משתרע,מתפשט. "ויהי לגפן ____" )יחזקאל יז ו( )בלשון נקבה( 
)בכתיב חסר(

2. עצי פרי וצמחי מטע אחרים פגומים שאינם מניבים פרי. "מקבל 
עליו עשר ____ למאה" )בבא בתרא צה.(

3. המון,רעש,שאון. "נהלך ב___" )תהלים נה טו(
4. כדי שלא,למען לא. "ולא תגעו בו ___" )בראשית ג ג(

5. בריחה,מנוסה. "שתחלת ____ נפילה" )סוטה ח ו(
6. תמך בו,עודד אותו.  החזיק ב____.  )ישעיה מה א(

10. דהירה,קפיצת הסוס הדוהר מהר. "הלמו עקבי-סוס מ____     
_____ אביריו" )שופטים ה כב( )בלשון רבים(

12. נדבן. הנותן ברצון מהונו לנצרכים. "פני ___" )משלי יט ו(
14. גליל של מתכת או של עץ בעל ראש מורחב לכתישה במכתש. 

"הריפות ב___" )משלי כז כב( )בהיפוך אותיות(
16. בקיצור נמרץ,במהירות,כלאחר-יד. "____ רגל אחת" )שבת לא.(

17. קיצור המילים : הושענא רבה.

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

רדידי,  כסות,  בגד,  פתיגיל,  חלצתו,  אפוד,  סדין,  חלפת,  אזור,  נעל,  חגרת,  אדרת,  מעיל,  חגר,  אבנט, 
שק,  מכנסי,  והרעלות,  שמלה,  מחלצות,  והמעטפות,  שלמה,  לבש,  הצעיף,  רקמה,  כתנת,  המטפחת, 

ותכריך, מלבוש, כלי גבר

תכתנתוהמעטפותנישא
שואיסנלישרתחפטמהא

יהנתאבמשסנואגלאנפ

תרתדוחגעתשסנהזאית
נעישלנאשינכגואעדי

שליצסנאמאלשריצנסג

תווגאהמשסנניהאישי

דתתאמכסנדתענאשליל

תאכקנשבגדילסנמדגר

טשרסנתשיתשיתהאידי

נסישריתבפגרחנאיוש

בדכדכנינלגגאשדיפק

אמאשותצלחרבגילכאא

1. שמה הראשון של תל אביב
2. האם יש ישוב שנקרא בשם "עין כמונים"?

3. היכן נמצא פסל הארי השואג?                                                                                                         
4. היכן נמצאת "רמת הנדיב"?

5. על שם מי כפר הנוער ימין אורד?
6. על שם מי קרית מלאכי?
7. נקראת גם "עיר האבות"

8. הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...
9. שם ההר המתרומם מעל צפת ושוכן במרכזה

10. "אם המושבות"
תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. אחוזת בית  2. לא 3. באב אל-וואד 4. בזכרון יעקב 5. על שם צ'רלס אורד ויינגייט 
6. על שם הקהילה היהודית של "לוס אנג'לס"  7. באר שבע 8. געתון 9. המצודה 

10. פתח תקווה



 בהרב קוק השקט 
קרוב לחרל"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 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בטבריה באיזור עמי 
דופלקס ק"א סלון ומטבח 

וק"ב 4 חד' גדולים, הכל 
משופץ יחד 130 מ"ר, עם 
חניה צמודה.  2,600,000 

ש"ח בלעדי לתווך 
ש.מאירוביץ 03-5797756, 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 במהוליבר 6 חד', יפה 
ומושקעת, מחולקת ל-4 
חד' בק"ג ומעליה 2 חד' 

וגג גדול, חזית עם מעלית 
וחניה. 2,850,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 בנתן הנביא דופלקס 
משופץ ברמה גבוהה 

3,200,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 הכי גדולה בבר אילן 3.5 
חד')84 מ"ר( ק"ב, מרפסת, 

מזגן מיני מרכזי, מיידי, בלעדי 
_____________________________________________)34-34ל(תיווך יעקב 1,200,000 ש"ח 

 בהזדמנות בשיכון 
ה' בברויאר בנין של 2 
דיירים 3 כ"א, 7 חד', 
ב-2 מפלסים, גדולה 

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,580,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________
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מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

אשקלון

אלעד

בני ברק

+5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

וילות ובתים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר חזית, 
ק"ג ואחרונה, ללא מעלית 
עם גג בטון וחניה צמודים 
בטאבו, 2,600,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב,

 ,03-5797756
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 בשיכון ג' ברחוב בארי, 
דירת 3 חדרים, קומה ב', 
גדולה ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,700,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 באהרונסון, 3.5 חד', 
92 מ"ר, קומה ג' עם גג 

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

ממשית לבניה על הגג, 
1,750,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

 בהרב קוק/חברון, 4 חד' 
גדולים, ק"ג עם מעלית, 
מושקעת ומעליה 3 חד' 
גדולים עם גג גדול, חזית 
עם נוף פתוח, 3 כ"א עם 

חניה 3,300,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בבן פתחיה הר' 
שר ק"ג עם מעלית, 

דופלקס 5.5 חד' + יחידה 
מושכרת של 2.5 חד', 3 
כ"א, מאווררת עם נוף, 

3,060,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 ביטוח משכנתא
בתעריפים מוזלים

חיסכו אלפי שקלים
_____________________________________________)24-35("ביטוח נאמן" 03-9075551

AMERICAN TAX BENEFITS

1000
 
IRS 14

08-86609402017
ההגשה החלה

הטבות עד 
לילד 

שבוע אחרון 
ל-2014

 בחברון באיזור שמידמן 
דירת 5 חד' ק"ג ומעליה 
3 חד' עם סוכה ענקית 

סגורה. מושקעת, חזית, 
חניה צמודה, ומעלית. 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

,050-5308742
03-5797756)25-25(_____________________________________________

 באניליביץ' וילה 3 
מפלסים, עם גינה גדולה, 
אופ' להרחבה )על מגרש 
של 380 מ"ר( פינוי מיידי 
6,250,000 ש"ח גמיש. 

בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בית שמש

 מציאה!! באלוף 
הניצחון בר"ג, גבול ב"ב 

בבנין חדיש, 3 חד', 
70 מטר, ק"ג משופץ 
עם מעלית+יח"ד של 
45 מ"ר+חניה ומחסן 

2,200,000 ש"ח בלבד! 
בלעדי ל-תיווך מאירוביץ 

הרב קוק 23 
03-5797756

050-5308742
+5 חדרים

 לל"ת קוטג' 7 חד', 
מושקעת!!! 200 מ"ר, 3 

מפלסים+גינה גדולה. חובה 
_____________________________________________)31-38(לראות!! 052-8935435

וילות ובתים

  באיזור נתן הנביא, 
5 חד', ענקית! 150 מ"ר, 

ק"ג+מעלית, סוכה גדולה, 
_____________________________________________)31-34ל(חניה. 050-5995699 תיווך

 5 חד', ענקית, יפיפייה 
באמת+יח' הורים+יח"ד 

מושכרת, ש.מעולה לל"ת 
_____________________________________________)32-35ל(050-4114142

 מדהימה ומשופצת, 
5 חד'+מחסן צמוד, גינה 
גדולה)145 מ"ר(+אופציה 
_____________________________________________)34-35ל(מאושרת. 053-8238066

 ברח' טבריה/הרב 
קוק, דופלקס מחולק, 

בקומה ב', 3.5 חד', 
קומפלט ובקומה ג' 3 
חד', קומפלט. הדירות 
משופצות ומושכרות, 

מתאים גם לטאבו 
משותף. 2,500,000 ש"ח 
בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 למבינים בלבד!!  
למכירה ברח' ירושלים, 

דופלקס, 8 חד', ענקית, 
220 מ"ר+מרפסת, 
משופצת, אפשרות 

להפוך ל-3 יחידות כולל 
הכנה! מחיר 3,390,000 

ש"ח סופר נדלן 
058-4569962
050-6452128)32-32(_____________________________________________

 בדניאל דופלקס, 7 
חד', מקסים ביופיה, 
לאחר שיפוץ+מטבח 

גדול, סלון 46 מ"ר, 
מרפסת שמש, 64 מ"ר, 
מרפסת שרות וגג צמוד 

52 מ"ר, 4,575,000 ש"ח 
050-5511847)32-35(_____________________________________________

 4 חד' בבלוי, ק"ק, 85 
מ' + 50 מ' חצר, כניסה 
פרטית, מתאימה גם לגן 
ילדים, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 03-5797756, 

050-5308742)50-50(_____________________________________________

באלעד

דירת 4 חדרים
מושקעת מאד, + יחידת הורים,
אופציות הגדלה משמעותיות

ברח' יהודה הנשיא / ברטנורא (חפציבה)

052-7694729

 בבר אילן 3 חד', ק"ג, 
סוכה על הגג, סורגים, מזגן, 
1,150,000 ש"ח תיווך יעקב 

0544901948)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בבנין חדיש עם מעלית 
קומה רביעית, ברחוב 

מנחם באזור אחיה 
השילוני, 5 חד' גדולים, 
בשטח, של 140 מ"ר, 

ומעליה חדר עם שירותים 
וגג ענק. הדירה מפוארת 
ומושקעת מאד, 2 חניות, 

חזית 3,490,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

 5 חד', 135 מ' נטו, 
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 

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

050-5308742)30-30(

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 2,050,000 ש"ח. 

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

,03-5797756
050-5308742)07-07(

 בבן פתחיה, 5 
חד'+מחסן וחניה בטאבו, 

3 כיווני אויר, קומה 
א'+מעלית+מיזוג. 

050-2525025)33-34(

 בבלעדיות! בבן זכאי/
הרב לנדא 5.5 חד' גודלה 

ומרווחת, ק"ג, מעלית 
וחניה, בנין בוטיק, דירה 

בקומה. תיווך אשכנזי 
03-5791770)33-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בנחמיה/עזרא 
5 חד', ענקית, חזית+ 

מרפסות+ חניה בטאבו. 
2,230,000 ש"ח 

052-7689979

 ביואל ק"א, 4 חד'+יח"ד 
שמורה 94 מ"ר, עם אופציות 

להרחבה לל"ת 
03-5780419)33-36(_____________________________________________

 בבר אילן, חדשה, 4 חד', 
95 מ"ר, ק"ב+סוכה לל"ת, 

מיידית, 2,200,000 ש"ח 
050-6561605)33-36(_____________________________________________

 מבחר וילות מהממות 
ברחבי אשקלון מגרשים ודירות 

להשקעה במרינה עומרי 
054-7313344)34-34(_____________________________________________

 דירות להשקעה במחירים 
מוזלים, שירות למגורים 

בסביבת הים עומרי 
054-7313344)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב גני גד 
11 4+2 חד' 145 מ"ר, גדולה 
ומרווחת, מחולקת, מושכרת, 

קומה +1סוכה גדולה תיווך 
 050-4122744)34-34(_____________________________________________

 ברמת אלחנן
3 יח' דיור 95 מ"ר, 

משופצת+אופציה ל-45 
מ"ר, טאבו משותף, 

1,500,000 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)34-34(נכסים 052-7684074

 בבלעדיות בשיכון ה', 
דירה יפה, משופצת, 65 

מ"ר+חצר גדולה, פרגולה, 
ממוזגת, קרוב ללעלוב, 

דלוקס-נכסים 
054-8451271)34-34(_____________________________________________

 ברש"י 100 מ"ר, 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מושכרות ב-7,600 
ש"ח משופצות מהיסוד 
2,500,000 ש"ח גמיש 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)34-34(

 ברימון/קהילות 
יעקב 90 מ"ר, מחולקת 

ל-2 דירות, ק"ב, 
חזית+אופציה מיידית של

25 מ"ר, 1,780,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בהזדמנות!! 
בהגר"א יח"ד מטופחת, 

מסודרת, מרוהטת 
ומרווחת+ מרפסת סוכה 

053-3121640)34-34(_____________________________________________

 בנייה חדשה!! בבית 
יוסף, דירות3/4 חד' יפות החל 

מ-1,550,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)34-34(_____________________________________________

 מציאה!! באיזור ויז'ניץ 
130מ' מחולקת ל-+2גג 

מוצמד בטאבו תיווך-ישוב-
הארץ תיווך-ישוב-הארץ 

052-7168090 03-8007000)34-34(_____________________________________________

 בבנייה חדשה!! בקוטלר 
פינת סוקולוב דירות 3/4 חד' 

מפוארות וגדולות, חזית 3 
כ"א, החל מ-1,600,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון, דירות 3-4חד' יפות. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בשיכון ה', בבר אילן, 
דירת גן, 3 חד', 70 מ"ר 
+סוכה+חצר 50 מ"ר+
א.להרחבה "מקסימום 

_____________________________________________)34-34(נדל"ן" 054-4340843

 בראשונים, בבניין 
חדש, פנטהאוז מחולק 

ל-3 חד'+מרפסות, 
כולל חניה בטאבו, 

ב-2,500,000 ש"ח גמיש
להב נכסים 

050-4177750)34-34(_____________________________________________

 בהדר גנים 4 חד'
+גג עם כניסה נפרדת ללא 

מעלית, חניה, מיידי. 
_____________________________________________)34-34(052-2948691 נטלי

 במנחם בגין פ"כ דירת 
גן, 6.5 חד', משופצת+מחסן 
וחניה וחצר 25 מטר, "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בשיכון ג' קרוב לחזו"א, 
דירת גן, 5 חד', 120 מ"ר, 

בנוי+חצר 100 מ"ר, חדשה, 
מושקעת ברמה גבוהה, כניסה 

נפרדת, 8 דיירים, מיקום 
מצוין+חניה 3,100,000 ש"ח 

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

 בבניין חדש בגולומב 
פנטהאוז 5 חד', מפואר+גג 
מוצמד בטאבו 3,400,000 
ש"ח תיווך-ישוב-הארץ -03
052-3344721 8007000)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש באהרון 
דב פנהאוז מפואר ויחודי 

200מ"ר, 4,000,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 באיזור מרכזי נותרו 
דירות אחרונות, דופלקס ענק 

 B.D.A 3,900,000 ש"ח תיווך
054-8449423)34-34(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב השלושה 
דופלקס מפואר  6 חד', כ-230 
מטר, מרפסת ענקית+תוכנית 
לחלוקה, חזית+מעלית+חנייה 

3,460,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 בויז'ניץ דופלקס 
200 מ"ר+אופציה 

מיידית לעוד 100 מ"ר, 
רק 3,500,000 ש"ח 

"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בהשומר/
חבקוק דופלקס 140 

מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, שמורה 
2,250,000 ש"ח דלוקס-

_____________________________________________)34-34(נכסים 054-8451271

 בקרייה דופלקס מפואר 
250 מטר, עם מעלית, אופציה 

לחלוקה בקלות, "פנחס 
_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באיזור יהודה 
הנשיא דופלקס 6 חד')4+2( 

+מ.גדולה, 190 מ"ר, 
ק"ג+מעלית+חניה, 6 דיירים, 

חזית, משופצת כחדשה,
2,850,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באיזור העירייה, 
דופלקס, 5 חד', 160 מ"ר, 

מחולק ל4 חד'+מרפסת גדולה 
בגג+יחידת דיור בקומה ג', 

חזית, מאווררת, חדשה+פיר 
למעלית)שכנים רוצים לעשות(

2,400,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 באדמו"רי אלכסנדר 
10 חד', ק"ג, 200 מ"ר, 

דופלקס, מחולקות בכניסות 
נפרדות רי/מקס משהדסקל 

050-5926021)34-34(_____________________________________________

 לחטוף!! רח' ביאליק 
דופלקס כ-140 מ"ר, מחולקת 

ל-4 )ז.לשיפוץ( 1,510,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 באיזור העירייה 8 
חד', ענקית ויפה, ניתנת 
לחלוקה, רק 3,300,000 

ש"ח "א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 ברחוב יואל 130 מ"ר, 
5 חד'+ מרפסת סוכה, קומה 

א', 3 כווני אויר, איזור שקט 
ומרכזי תיווך 052-7616600

053-2475946)34-35(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור רח' הרצוג, 
5 חד', 130 מ"ר,, מחולק 

ל-4 חד'+יחידה, ק"א, חזית, 
חדשה, מושקעת ברמה 

גבוהה+סוכה גדולה א.פנחסי 
03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור רמב"ם, 
5 חד', 125 מ"ר+אופציה, 

ק"א+מעלית+חניה+מחסן 8 
מ"ר בק"ק, מחסן בתוך הבית, 
משופצת, 3 כ"א, 2,430,000 

_____________________________________________)34-34(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 במנחם 5 חד', 
120 מ"ר+סוכה 12 

מ"ר, מטופחת, ק"א, 
1,980,000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 הר השלום 9 חד' 
מפוארים, 300 מ"ר, נוף עד 

לים רי/מקס משהדסקל 
050-5926021)34-34(_____________________________________________

 מציאה!! בשישון ה', 
5 חד', כ-115 מ"ר+מ.

סכוה+מעלית ח.מהקבלן 
1,950,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 בלוין דירת נכה, 5 
חד', ענקית, חדשה, מיידית 

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

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בהרצוג 4 חד'+יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 

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

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בדב הוז, 
4 חד', משופץ, ק"א, חניה, 

רח' הירדן, 4.5 חד', כ-94 
מ"ר, אופציה כ-60 מ"ר, ניתן 
לחלוקה, חזית, סוכה, חניה, 

_____________________________________________)34-34(ק"א, תיווך 050-4144602

 ברבי עקיבא/קוטלר, 
4 חד', 4כ"א, עורף, 

שקט, פתוח לנוף, ק"ג 
ואחרונה+א.לבניה בגג 

)יש חתימות( "מקסימום 
_____________________________________________)34-34(נדל"ן" 054-4340843

 ז'בוטינסקי/אבוחצירא 
בגמר בניה אכלוס עוד 10 

חודשים, שירת 4 חד', ק"ק, 
בלי חצר 1,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(אלבה נדל"ן 054-8446671

 בבלעדיות ברחוב מנחם 
9, דירת 4 חד', 103 מ"ר, 

גדולה ומרווחת, קומה שניה, 
בנין חזק ומתוחזק, סוכה, 
_____________________________________________)34-34(חניה, תיווך 050-4122744 

 בעלי הכהן, כ-90 
מ"ר+סוכה, קומה 

ראשונה, חזית, רק 6 
דיירים!, ב-1795,000 

ש"ח להב נכסים 
050-4177750)34-34(_____________________________________________

 דירת 4 חד' גדולה ויפה, 
 B.D.A 1,600,000 ש"ח תיווך

054-8449423)34-34(_____________________________________________

 4 חד' 2,100,000 ש"ח 
 B.D.A יפה וגדולה תיווך

054-8449423)34-34(_____________________________________________

 4 חד' קומת קרקע, 
באבן גבירול 1.65  
בלעדי ל BA יזמות 
_____________________________________________)34-34(054-4980159 דורון

 בלעדי בגניחובסקי, 4 
חד'+ סוכה, משופצת, 

ק"ב, אופציה ענקית 
לבניה, 1,650,000 ש"ח 

'אפיקי נדלן בועז' 
 03-5702323
054-8474843)34-34(_____________________________________________

 מציאה בזוננפלד 4.5 
חד', ק"ג, מעלית, 120 
מ"ר, 2 מרפסות, סוכה 
1,990,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)34-34(נכסים 052-7684074

 באיזור פרל 4 חד', 
חדשה וגודלה, נוף 

מדדהים, רק 1,900,000 
ש"ח "א.צ.נכסים" 

050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! ברמב"ם 4.5 
חד', 90 מ"ר, משופצת+סוכה, 
ק"ג, א.בגג סטון כולל חתימות 
שכנים, 4 כ"א, חניה משופת, 

1,980,000 ש"ח א.פנחסי 
03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בצירלזון 4 חד', חדשה 
2,200,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)34-34(_____________________________________________

 באלישע 100 מ"ר, 4 
חד'+סוכה, חזית, ק"ג 

בגג בטון+חתימות לבנייה 
מיידית+חניה 2,200,000 

ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בשלוש השעות, בניין 
חדש, 4 חד', 100 מ"ר+ 

סוכה, חזית+מעלית, 
כניסה תוך חודשיים 

1,685,000 ש"ח  
"סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בהראשונים, 4 חד', 

בניין חדש, ק"ב+סוכה, 
חזית+מעלית, מיידי 

1,770,000 ש"ח 
גמיש  "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בזוננפלד
4.5 חד'+מרפסת גדולה 
כ-120 מ"ר 1,880,000 

ש"ח גמיש תיווך 
052-7165120)34-34(_____________________________________________

 בשיכון ה', חדשה, כ-100 
מ"ר, ק"ב, 3 כ"א 2,150,000 
ש"ח +מ.שמש/סוכה "תיווך-
_____________________________________________)34-34(משגב-לדיור" 052-5222690

 פרדס כץ חדשה!! 
4 חד'+מ.שמש כ-90מ"ר, 

3כ"א, קומת קרקע 1,600,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

  בבנייה בזכרון מאיר 
דירות 4 חד' 2,200,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בנועם אלימלך 
4.5 חד' מפוארת, ק"ב, 3כ"א, 

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

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן/
הר סיני+ליווי בנקאי דירות 

חד' ענקיות 1,850,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש באנילביץ 
דירת 4 חד' אחרונה 

2,100,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 בגורדון 4 חד'+מעלית 
וחניה+אופציה גדולה 

2,050,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה חדשה 4 חד'+יחידה 

החל מ-2,350,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 באיזור דב גורנר, 
בבניין חדש, 4 חד', 

מושקעת רק 1,600,000 
ש"ח "א.צ.נכסים" 

050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 איזור שפירא משופצת, 
מרווחת, מעלית, חניה 

_____________________________________________)34-34(052-2948691 נטלי

 בבלעדיות בדב גרונר 
4 חד', 90 מטר, ממ"ד 

וזוכה, קומה 4, דירה חדשה, 
1,630,000 ש"ח "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באיזור הרצוג 
4 חד', 100 מ"ר, מחולקת 
ל-3 חד'+יחידה מושכרת, 
משופצת כחדשה+זוכה, 

ק"ג)פיר למעלית( חזית+א.בגג 
בטון 1,950,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בלנדא 4.5 
חד',115 מ"ר+יחידה בקרקע 

26 מ"ר+מרפסת שמש, 
ק"ב+מעלית, 2,290,000 ש"ח  

גמיש )לא כולל את היחידה(
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 בק. הרצוג בעמק יזרעאל, 
4 חד', 100 מ"ר + מרפסת 

שמש, ק"ב, 6 דיירים בבנין, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה + כל 
התוספות, מוארת, מאווררת, 

שטופת שמש, מ. מרכזי 
+ מזגן בכל חדר, פרקטים 

בחדרים, צנרת חדשה, ריצוף 
שיש + ג'קוזי, מטבח גדול 

מושקע חדש, א. קיר, חימום 
מים בגז מרכזי + דוד"ש, מחסן 
+ חניה, 1,730,000 ש"ח, מיידי 

_____________________________________________)18-26(- ללא תיווך, 050-4343474

 4.5 חד', בר' עקיבא/ 
אלישע ק"ב, חזית, 

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

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



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 ברח' שפירא דירת גן, 3 
חד'+חצר גדולה+פרגולה רק 

690,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 
052-5253470 08-9931163)34-34(_____________________________________________

  מיידי מציאה מתיווך 
2 חד', 3 כ"א, ברח' ביאליק, 

שקטה, מצוינת להשעה, 
טאבו מסודר, 930,000 ש"ח 

050-3333699)33-36(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228

וילות ובתים

וילות ובתים

 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

י”א - י”ג באלול תשע”ח  22-24/8/2018

טבריה

גבעת שמואל

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)25-50/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים
1-1.5 חדרים

1-1.5 חדרים

נתיבות

מגדל העמק

 דירה 3.5 חד' משופצת 
ויפה, איזור חרדי קרוב לקהילה

054-6808270)27-35(_____________________________________________ +5 חדרים

+5 חדרים
+5 חדרים

 באיזור העירייה 2.5 
חד' משופצים קומת 

כניסה 1,280,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

03-57997756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בבית ישראל בהשילוח 
דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 

יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 
_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

פנטהאוזים ודירות גן

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 הזמנות למשקיעים!!! 
בשמואל הנביא, 5.5 חד', 

מפוצלת ל-3 דירות, מושכרות 
ב-9,500 ש"ח+מרפסת וחצר 

פרטית בקרוב תמ"א-38 
2,040,000 ש"ח 

050-4102542)24-36(_____________________________________________

 ביגאל אלון 3 חד' + 
מרפסת ענקית 40 מ"ר 

+ אופציה לבניה על הגג, 
ממוזגת ק"ד

054-3977018)29-36(_____________________________________________

 בבן זכאי קרוב 
בעלזא  2 יח' של 
2 חד', משופצות, 
בק"ק ומושכרות, 

1,450,000 גמיש, בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)11-11(_____________________________________________

 בחברון, קרוב לרב 
קוק, 3 חד', 72 מ"ר, 

מסודרת ומאוורת, ק"ד 
ללא מעלית, אופציה 
לבניה על הגג רעפים 
)עם חתימות שכנים(, 

1,470,000 ש"ח, 
עורפית. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו 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

 2 חד', ברח' מימון ליד 
רח' אחיעזר, ק"ק, כניסה 
נפרדת 1,100,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 פנטהאוז מפואר 
ומושקע ק"9, שטח 240 

מ"ר, כולל 3 מרפסות 
ומטבח מושקע, נוף 

פנורמי עד הים, ברמת 
הדר ליד רח' מנחם בגין 
4,400,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

050-53608742)32-32(_____________________________________________

 במנחת יצחק, מרפסת 
לסוכה, נגישה לנכים+חנייה 

+מיזוג+מעלית 
053-3173323/02-58166338)32-35(_____________________________________________

עמנואל

ערד

 בעמנואל 4 חד' 110 מ"ר 
+ 2 מרפסות משופצת + נוף 

יפה 570,000 ש"ח
_____________________________________________)28-34ל(054-2300995

4-4.5 חדרים

 בחברון ליד הר' קוק 
השקט, 3 חד' עם מרפסת 

בשטח של 4.5 חד', 
שמורה ויפה, חזית, ק"ב 
2,000,000, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ 03-5797756

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בשיכון ה', 100 מ"ר+ 
20 מ' אופציה, דירה 
יפה, בנין חדש, ק"ג, 

2,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)32-35ל(050-3329999

 בבן גוריון ליד 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(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

4 חד' משופצים מחדש 
עם נוף, ק"ג עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

ש.מאירוביץ, הר' קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בהרצוג אזור ישעיהו 
4 חד' גדולה כ-100 מטר, 
ק"א חזית, לא משופצת 
1,690,000 ש"ח בלעדי 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742 5797756)27-27(_____________________________________________

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

,03-5797756 ,23
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בירושלים, 3 חד', ק"א, 
3 כ"א+אישורים להרחבה 

2,400,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-40ל(050-7793693

 בעלי הכהן 3.5 חד' 
87 מטר, קומה 1, משופצת+ 
מחסן וחנייה, 1,750,000 ש"ח, 

_____________________________________________)33-36(ללא תיווך 052-5341404

 בהזדמנות ברח' יגאל, 
3 חד', חדשה לחלוטין, 

כניסה פרטית מתוך 
חצר משותפת, מיידי, 
מפתח תיווך אשכנזי 

03-5791770)33-34(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
)83מ"ר נטו(+חצר)27 מ"ר( 

+ת.ב.ע 55 מ"ר, משופץ, 
כ"פ, 2,080,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב' דו משפחתי 
300 מ"ר, לשיפוץ על הקרקע, 

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 ברמות זרחי וילה 10 
חד' )236 מ"ר(+גינה )220 

מ"ר(+חלל, נוף, גישה נוחה, 
4,950,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 ברמות מבצע קוטג'ים/
דו משפחתיים/וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 2,700,000 

ש"ח עד 7,700,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב', 6 חד', 
משופצת+מרפסות 

34מ"ר+מחסן+חניה, נוף, 
ק"ב, 2,190,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 בסנהדריה, 4 חד', גדולה 
ומשופצת, ק"ב, אפשרות 

לתמ"א 38, 2,530,000 ש"ח, 
_____________________________________________)33-36(גמיש 054-8453766

 ברמות א' 4 חד' )82 מ"ר 
נטו(+גינה )51 מ"ר(+ת.ב.ע, 

כ"פ, נוף, לשיפוץ, 1,800,000 
ש"ח תיווך הכוכבים 

02-5713375)33-33(_____________________________________________

 ברמות א' 3 חד'+ת.ב.ע, 
ק"א, נוף , אור, כיוונים, 
תחבורה/ביה"כ/מכולת 
1,600,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 ברמות א', 3 חד')60 מ"ר 
נטו(+ת.ב.ע להוסיף 109 מ"ר 
ולחלק! נוף, 1,650,000 ש"ח 

_____________________________________________)33-33(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב' 3.5 חד', 
משופצת+ת.ב.ע, מרפסת, 

נוף ק"א, כניסה פרטית, 
1,750,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 מציאה!! 3 חד', מרכז 
העיר, מושכרת ב-1,550 ש"ח 

רק 410,000 ש"ח 
053-3154818)33-33(_____________________________________________

 למכירה דירת 4 חד', ק"ב, 
בקהילה, 2 מרפסות, שמורה 

מסורגת עם חניה.
050-4190339)33-36(_____________________________________________

ההרשמה תסתיים ביום כ“ו באלול תשע"ח 6/9/2018

 באברבנאל, 3 חד', 60 
מ"ר, קומה א', משופצת 

אדריכלית, שקטה 
ואטרקטיבית. "מקסימום 

_____________________________________________)34-34(נדל"ן" 054-4340843

 בבלעדיות ברחוב ביאליק 
32 פינת טרומפלדור, 3 חד', 
70 מ"ר, מרווחת ומסודרת, 
קומה שניה, חזית, 3 כ"א, 

_____________________________________________)34-34(תיווך 050-4122744 

 בבלעדיות ברחוב 
קובלסקי 12 דירת 3.5 חד', 
85 מ"ר, קומה 4, משופצת 

מהיסוד+סוכה גדולה, 2 כ"א 
+אופציה לבניה על הגג

_____________________________________________)34-34(תיווך 050-4122744 

 בבלעדיות ברחוב הרב 
קוק 57 דירת 3 חד', כ-80 
מ"ר+2 מרפסות, קומה 2, 

גדולה ומרווחת, כניסה מיידי. 
_____________________________________________)34-34(תיווך 050-4122744 

 בלעדי ברחוב סומך, 3 
חד', ק"ד, ואחרונה, גג בטון, 

1,300,000 ש"ח מס' נכס 
7180 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרצוג, 3.5 
חד', ק"ב** בביאליק, 3 

חד'+אופציה בגג ** בישעיהו 
3 חד', יש אופציה. תיווך 

050-4144602)34-34(_____________________________________________

 מציאה! בעלי הכהן, 
3.5 חד', במקור! 

+מרפסת שמש/סוכה 
בבנין חדש, 3 כיווני אויר, 

רק ב-1,590,000 ש"ח 
להב נכסים 

050-4177750)34-34(_____________________________________________

 3 חד' למכירה ברחוב 
 BA ירמיהו, בלעדי ל
_____________________________________________)34-34(יזמות 054-4980159

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי, 
קומה ב', עורפית לבני ברק, 
באיזור הטוב, בניין אברכים 

משופץ+אופציה לסוכה 
1,320,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 הזדמנות במכבים!! 
3.5 חד', ק"א, 92 מ"ר,

משופצת מהיסוד 
+סוכה+ מחסן+אופציה 

1,450,00 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)34-34(נכסים 052-7684074

 באיזור החלוצים 
3 חד', ענקית, ק"ב, 
ומטופחת+אופציה 

רק 1,440,000 ש"ח 
"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 ברמת אהרון 
3.5 חד', ק"ב, גדולה 

ומושקעת+אפשרות בניה 
גדולה+יח"ד "תיווך אריה" 

053-3172172)34-34(_____________________________________________

 באיזור הרב קוק
3.5 חד', במקור, מסודרת 

מרווחת, מעלית. 
_____________________________________________)34-34(052-2948691 נטלי

 ברחוב שבטי ישראל 
3 חד', קומה ב', משופצת, 

חזית, רק ב-1,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(הראשון בתיווך 054-3050561

 בפלמ"ח פרדס כץ, 
3 חד', משופצת מהיסוד+חצר 
סוכה, 17 מ"ר, ק"א+אופציה 

1,315,000 ש"ח לל"ת 
052-7117419)34-35(_____________________________________________

 ברב שך 3 חד', קומה 
3, עם עליה לגג, אופציה בגג 
בטון, חזית, 1,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34("פנחס נכסים" 055-6789653

 בפ"כ 3 חד' 70 מ"ר, 
קומה 2, וממ"ד+יח"ד 

משופצת קומפלט "פנחס 
_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בחגי ליד אוסם, 
בבנין חדיש, 3 חד', 
ק"א+מעלית+חניה 

1,720,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור עזרא, 
3 חד', 60 מ"ר+אופציה 

30 מ"ר)בתהליך העירייה( 
ק"ג+מעלית+חניה+חזית 
1,780,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור העירייה 
3 חד', 70 מ"ר, משופצת 
כחדשה ק"ג+א.בגג חזית 
1,550,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בסיום בניה 
באיזור שבטי ישראל 3 חד', 75 
מ"ר,ק"א+מעלית 1,500,000 

_____________________________________________)34-34(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 בהזדמנות באיזור 
העירייה 3 חד', 95 מ"ר, 

משופצת כחדשה, ק"א, א.בגג 
בטון+חניה 1,750,000 ש"ח 

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

 סמטת רחל 3 חד', 
75 מ"ר, ק"ג, מחולקת 

ל-3 יחידות +אופ' 
)רעפים( 1,520,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות!! 
בהזדמנות!! בירושלי, 

ק"א, כ-70מ"ר, מטופחת, 
1,430,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)34-34(תיווך 052-7165120

 מציאה בלעדית 
בבגנו! 3.5 חד', יפה, 
עם אפשרות הרחבה 
)השכנים הרחיבו!!( 
ב-1,645,000 ש"ח 

בלבד!! תיווך 
050-4160390)34-35(_____________________________________________

 באיזור יהושע 3 חד', 
חדשה, ק"ק+חניה 1,650,000 
_____________________________________________)34-34(ש"ח "בנין עד" 050-4152330

 בראב"ד בטאבו משותף 
1,400,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן/הר 
סיני +ליווי בנקאי! דירות 3 חד' 

החל מ 1,540,000 ש"ח
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב 
דירת נכה 3 חד'+חצר 

מרווחת 1,700,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 הצבי כ-3.5 חד' 
כ-72 מ"ר+"היתרים" 

לכ-52+20מ"ר+מעלית 
"מ.מהיסוד" 1,590,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 א.ירמיהו כ-3.5 חד'+מ.
שמש סוכה כ-92 מ"ר, 3כ"א, 

שמורה 1,580,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 א.טבריה 3 חד' כ-70 מ"ר, 
3כ"א, מ.מהיסוד+א.להרחבה 
1,490,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 א.ביאליק כ-3 חד' כ-60 
מ"ר, ק"ב, א.בצד וברעפים, 
מ.מהיסוד, 1,255,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 א.בנימין אברהם כ-3.5 
חד', כ-75 מ"ר, א.בגג בטון 

משופצת, ממוזגת+חניה 
1,440,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690 3-3.5 חדרים
 א.דנגור 3כ-73מ"ר, 

ק"ב, משופצת, א.להרחבה, 
כ-45מ"ר!! מיידי!! 1,295,000 

ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 למבינים!! בקריית הרצוג, 
ק"ב, 3 חד'כ-63 מ"ר+יציקת 

בטון כ-45מ"ר 1,350,000 
ש"ח"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 בשיכון ה' 3.5 חד', 
כ-85מ"ר, 3כ"א, משופצת, 

א.להרחבה+סוכה "תיווך-
_____________________________________________)34-34(משגב-לדיור" 052-5222690

 המציאה!! בדב גרונר 
3כ-64מ"ר, קומה ב', 3כ"א, 

מ.מהיסוד, א.להרחבה 
1,270,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 בזכריה 4 חד', ק"ג + 
מעלית, 3 כ"א, מאווררת, 

נוף פתוח, חזית, 
1,960,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 למכירה דירת נכה 2 
חד', ק"קף רהילות יעקב קרוב 

_____________________________________________)34-35(לויז'ניץ 052-8841133

 ברחוב החלוצים 2 חד', 
כ-50 מ"ר, קומה 1, מסודרת 

1,210,000 ש"ח מס' נכס 
7176 מחיר גמיש אורי, תיווך 

אדוארד 077-2050410
050-5750880/)34-34(_____________________________________________

 ברחוב טרומפלדור 2 חד', 
כ-50 מ"ר, ק"ד, גג רעפים, 
מחיר 1,230,000 ש"ח מס' 

נכס 7368 אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 באיזור רמת אהרון, דירת 
נכה 2.5 חד', רמת גימור 

מושלמת, חדשה. 1,200,000 
 B.D.A ש"ח תיווך

054-8449423)34-34(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח 2 חד' 
גדולים, 55 מ"ר, אופציה 
לסוכה, ק"א, 1,240,000 

ש"ח 'אפיקי נדלן בועז' 
 03-5702323
054-8474843)34-34(_____________________________________________

 בלעדי 2 חד' ק"ק, 
מוגבהת, חזית, כ-70 

מ"ר, במנחם בגין הדקט, 
מושקעת בסטנדרט גבוה 

מאד+חצר+אופציה לסגירה 
קלה לעוד חדר תיווך 

_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 הזדמנות בסמטת 
רחל!! 2.5 חד', ק"ב, 

70 מ"ר, משופצת 
ומושקעת, אופציה 

1,400,000 ש"ח 
מ.כהן נכסים 
052-7684074)34-34(_____________________________________________

 בלעדי 2 חד' כ-50 
מטר, ברחוב רוט, קומה ג', 

מסודרת+רצפה קיימת בקומה 
א' לעוד 25 מטר+אופצייה 
לסוכה+רישיון לבנייה בגג 
בטון, מיידי, בניין אברכים 

תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)34-34(_____________________________________________

 בדנגור 2.5 חד' משופצת, 
קומה 1, חזית, אופציה של 42 
מטר 1,260,000 ש"ח "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 באיזור העירייה 2.5 חד', 
45 מ"ר+אופציה להרחבה 
כ-20 מ"ר, ק"ק, משופצת, 

חזית, 1,230,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 בבנימין אברהם 
2.5 חד', כ-65 מ"ר, 

משופצת, ק"ב, 
1,320,000 ש"ח 

גמיש  "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 מציאה השבוע!! 
בשיכון ה', 2.5 חד'כ-64מ"ר, 

משופצת, א.להרחבה!! 
1,380,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 למהירי החלטה!! בשיכון 
ה' 2.5 חד' א.נורדאו 2.5 חד' 

"היתרים" בגג רעפים משופצת 
1,200,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 מיידי! רח' ירושלים 
כ-2.5 חד' כ-62מ"ר, 

שמורה+סוכה, מעלית 
1,320,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 מציאה! בטבריה 2 
חד', משופצת+אופציה בגג 

1,300,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בשמעייה בבניין חדש 1.5 
חד' עם טאבו 835,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 פנטהאוז 252 מ"ר, 
מפוארת, 3 מרפסות שמש/

סוכה, 3 חניות, מחסן, משה 
_____________________________________________)34-34(דסקל 050-5926021

 בנתניהו 4 חד', ק"ה, 
חניות מקורות, מרפסת שמש, 

_____________________________________________)34-34(משה דסקל 050-5926021

 למכירה פיקא )קרוב 
לקרית שמואל( דירת גן, 3 

חד', 70 מטר, משופצת+גינה 
מטופחת, אופציה להרחבה 

600,000 ש"ח גמיש 
IRC 050-2442446)34-34(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

פנטהאוזים ודירות גן

 בנצרים 130 מטר+
מרפסת גדולה מאד 5 חד', 

קומה ראשונה רק 1,180,000 
ש"ח תיווך ארץ הצבי 

08-9931163/052-5253470)34-34(_____________________________________________

 למכירה ברימון 4 חד', 
קומה ראשונה+מרפסת סוכה 
840,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 

052-5253470 08-9931163)34-34(_____________________________________________

 ברחוב אלפסי 3 חד', 
70 מ"ר, קומה שלישית רק 

610,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 
052-5253470 08-9931163)34-34(_____________________________________________

 מחיר מציאה! קומה 
שלישית 2.5 חד', מושכרת 

כל הזמן, השוכרת מעונינית 
להמשיך עוד כמה שנים רק

265,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 
052-5253470 08-9931163)34-34(_____________________________________________

 להשקעה באיזור מצוין, 
מחולקת לשתי יח"ד מרווחות 

מושכרות ב-5,400 ש"ח 
1,140,000 ש"ח תיווך יוחנן 

050-4104044)34-34(_____________________________________________

 להשקעה דירת שותפים 
חוקית במרכז העיר משופצת 

ק"א, תשואה 8,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(תיווך יוחנן 050-4104044

 "דרך-עיר-נכסים" בכפר 
אברהם, קוטג', משופץ כחדש, 

6 חד'+מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)34-34(חנויות 052-2656825

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה 
עוז צמוד לכפר גנים בית 8/9 

חד', מרתף+כניסה, ממ"ד, 
_____________________________________________)34-34(גינה, חנויות. 052-2656825

 בהרצל דירת גג 6 חד', 
185 מ"ר בנוי, יחידת דיור עם 

כניסה חיצונית. 2,250,000 
ש"ח 058-2817721 תיווך 

_____________________________________________)34-34(דרים טרגט

 בהזדמנות פנהאוז 
חדש ומפואר ברח' 

התשעים ושלוש
5 חד', 2,450,000 ש"ח 

052-3330965)34-35(  _____________________________________________

 בכץ מיני פנהאוז, 4 חד', 
משופצת, מרפסת 30 מטר 

סוכה מלאה, מחסן, 215,000 
ש"ח 054-3320655 תיווך 

_____________________________________________)34-34(דרים טרגט

 בהיבנר 5 חד', 118 מטר, 
מ.שמש, 12 מטר, משופצת, 
210,000 ש"ח 054-3320655 

_____________________________________________)34-34(תיווך דרים טרגט

 בבילו 5 חד', 130 מטר, 
פוטנציאל אדיר, מ.שבת, 
שמורה, 1,850,000 ש"ח 

 054-3320655
_____________________________________________)34-34(תיווך דרים טרגט

 בחפץ מרדכי, 4 חד', 
משופצת, חנ"ה, מעלית, 

יחידת הורים, עורפית, לל"ת
054-2206294)34-35(_____________________________________________

 בהדר גנים 4 חד'+ 
מעלית)שבת(+מ"ש)סוכה( 

בהזדמנות, משופצת!! 
רק 1,650,000 ש"ח 

050-4811122)34-34(_____________________________________________

 במרכז העיר מתחרד, 
3 חד', ק"ג, משופצת, במצב 
מצויין, 1,190,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)34-34(יוחנן 050-4104044

 בדף היומי 3 +חצי, ק"א, 
משופצת, כ-90מ"ר, מיידית! 

רק 1,295,000 ש"ח 
050-4811122)34-34(_____________________________________________

 במהוליבר/ההסתדרות 
)איזור מתחרד( מעולה לכל 
מטרה )מושכרת ב-3,500 

ש"ח( ק"ב, שירותים כפולים 
רק 1,150,000 ש"ח 

050-4811122)34-34(_____________________________________________

 בהסתדרות/מונטיפיורי 
3 חד', מושקעת ויפה, 

כ-80 מ"ר, מעולה לכל מטרה 
)מגורים/השקעה( 

רק 1,185,000 ש"ח 
050-4811122)34-34(_____________________________________________

 באורלוב )תחנה מרכזית( 
3 חד', ק"ג, לא אחרונה, 
מעולה להשקעה!! רק 

1,030,000 ש"ח 
050-4811122)34-34(_____________________________________________

דופלקס

בפרנקפורטר המבוקש, 
4 חד', משופצת ברמה גבוהה, 
90מ"ר, ק"א, 1,470,000 ש"ח 

_____________________________________________)32-35ל(050-4167153

 בארלוזרוב ליד אבי עזרי! 
בבניין מטופח! דופלקס 4 חד', 

משופץ חלקית, שמור מאוד, 
סלון גדול ומרווח, מעלית, 

חניה בטאבו, רק 1,595,000 
_____________________________________________)34-34(ש"ח רם נכסים 054-5566145

 מציאה!! ברוטשילד/
בן יהודה!! 4 חד', עורפית 

ושקטה, משופצת, ממוזגת, 
קומה ראשונה, יחידת הורים, 

חנייה, רק 1,420,000 ש"ח רם 
_____________________________________________)34-34(נכסים 054-5566145

 בלוחמי הגטו המבוקש! 
4 חד',עורפית ושקטה, 

משופצת, ממוזגת, מעלית, 
חניה, רם נכסים 

054-5566145)34-34(_____________________________________________

 חייבת להמכר!! בשפירא 
המבוקש, דירת 3 חד', ק"א, 

מעלית, משופצת חלקית.
050-7707700)33-36(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

ישיבה או לפנימיית בנות, 
6 יחידות דיור, 16 חד', 

20,000 ש"ח בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

5 חדרים
3-3.5 חדרים

י”א - י”ג באלול תשע”ח  22-24/8/2018

וילות ובתים

 להשכרה בב"ב, 120 
מ"ר משרדים, 5 חד', 

_____________________________________________)45-48(ק"ב, 050-5257147 אבנר

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

מפוארים, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)13-39(עמדות עבודה, 050-7602600

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-52/18(_____________________________________________

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי ובריכה 

חצר+נוף *אפשרות לוילה, 
ענקית עם בריכה וטרמפולינה 

_____________________________________________)12-12/19ל(050-4157897

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-48(טל': 054-7706069

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-47/18(_____________________________________________

אור הגנוז

ביקוש 
דירות

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-50/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-22/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי. אבינועם,

054-8001138)36-37/19(_____________________________________________

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

•משרד מפואר כ-55 מ"ר
•מטבח שרותים מקלחת

•וונטה מזגנים 
•אפשרות לריהוט

בברכפלד 

052-7101756
053-3104707

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-24/19(_____________________________________________

בית מאיר

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי + 

ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 
גדולה + ובריכה, 

052-2611920 ,054-5461450)10-10/19(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

ביריה
 לחגים, שבתות חתן 

וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-37/18(_____________________________________________

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
052-7613554)19-44(_____________________________________________

בני ברק

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 
גינה+מרפסת, 052-3452522, 

04-6987547 ,052-3771789)34-35/18(_____________________________________________

בר יוחאי

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)32-44(ומאובזרת, 052-5207326

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-38/18(_____________________________________________

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3452522
052-3771789)24-23/19(_____________________________________________

גליל מערבי
 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,052-8669090 ,04-9969141
mikibs.co.il:12-14/19(בקרו באתר(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-34/18(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133098)29-28/19(_____________________________________________

גליל עליון
 צימר במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-39(טרמפולינה, 050-4017808

טבריה

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-11/19(_____________________________________________

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

052-4481113 ,058-7736573)19-18/19(_____________________________________________

חצור הגלילית

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-51(_____________________________________________

 "זריחת הירדן"- 
סוויטות מפוארות בפוריה 

מאובזרות וממוזגות + 
בריכה בנויה + ג'קוזי 

050-6480390)26-37(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-37/18(השקה!! 053-3128502

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-47(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
בהכל, עד 8 נפשות, נוף ראשון 

_____________________________________________)23-34(לכינרת, 053-8882702

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-25/19(_____________________________________________

אזורים
 יחידת דיור-צימר מאובזרת 
10 דק' מטבריה והכינרת קרוב 

לקברי צדיקים ובתי כנסת. 
052-8834610)31-34(_____________________________________________

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-52(הכי זול שיש. 055-9275552

סוויטות נופש מאובזרות
במרכז העיר נהריה 

צמוד לחוף הים

054-6388082
054-6299082
מחירים 
מיוחדים!

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-16/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

  2 צימרים פלוס עד 10 
נפשות כ"א פלוס נוף לרשבי 
והר מירון מאובזרים וממוזגים

052-4624543)28-01/19(_____________________________________________

 סוויטה יוקרתית ל-10 
נפשות, נוף מדהים 

לכנרת, ג'קוזי, קרובה 
_____________________________________________)28-08/19(להכל. 052-7164243

 מבצעים לאלול! 5 חד', 
13 מיטות, מתאים לזוגות, 

מרפסת ענקית לכנרת, 
מרווחת ומבריקה! 

050-4124556)28-35(_____________________________________________

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לימים/שבתות/תקופות 

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)29-40(לבעלז, 052-7118100

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים כ-80 

מיטות, פרגולת ענק 
_____________________________________________)32-6/19ל(050-4198070

 יחידת נופש מושלמת, 12 
מיטות, מושקעת, חצר ענקית 

מטופחת+מתקנים
052-7610014)29-34(_____________________________________________

 דירה עם נוף מדהים 
לכינרת, נקייה, ממוזגת, 

מסודרת, 8 דק' הליכה ממרכז 
_____________________________________________)29-36ל(העיר 050-7753360

 דירות נופש מפוארות/
פנהאוז על הים טבריה 

למשפחות, באיזור חרדי 
_____________________________________________)29-36(לפרטים: 053-5836675 אסף

מבנים

מחסנים

משרדים

פתח תקווה

עסקים

 הלוואה מיידית לעסקים 
של 200,000 ש"ח, ללא 
צורך בערבויות, תנאים 

מעולים, תוך ימים ספורים 
הכסף אצלך, שרות למענה 

מהיר ומקצועי, שיתוף 
פעולה עם כל הבנקים 

המובילים, שפת אמת 10 
ב"ב, 055-6780890 מייל:

y0556780890@gmail.com)22-21/19(_____________________________________________

 דירה 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 מחסן 

דירתי וחניה, 2,200,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-40/18(סולידית, 03-7542233

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 במושב הזורעים 
וילה 5 חד'+סלון נקייה 

ומטופחת, ממוזגת, מאובזרת. 
דשא+טרמפולינה+נדנדה, 

חצר יפה+בריכה קטנה 
לילדים, עד 14 איש.

052-2270453)27-34(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 בגוטליב, 4 חד', בניין 
חדש, חזית+חניה, מרפסת 
שמש, יחידת הורים, סוכה, 

מזגנים, פינוי מיידי. 6,300 ש"ח
_____________________________________________)29-34(052-8900573 )לא תיווך(

4-4.5 חדרים

 דירה 4 חד' 130מ"ר 
יוקרתית+יחידה מרוהטת 

ממוזגת 6,500 שכון ה' ברואה 
050-7877492)27-38(_____________________________________________

 בכהנמן 83, 5 חד', ק"ד-
ללא, מטבח חדש. 

_____________________________________________)32-35ל(5,350 ש"ח 050-6578656

2-2.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה
 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-41/18(_____________________________________________

עמנואל

 3.5 חד' בהרצוג ליד 
הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

4,000 ש"ח בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
050-538742)27-27(_____________________________________________

 דירת גן 5 חד', מוארת, 
גינה פרטית, מסודרת, כניסה 

ב-1.9.18 2,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-34ל(054-7736585

 למכירה ספא יחיד 
במינו בישראל, לסקטור 
הדתי מעוצב ומושקע, 

_____________________________________________)31-34ל(ברשל"צ. 053-4309760

 הצטרף למגרש 
המשקיעים הגדולים וקבל גם 
אתה 1.8% לחודש עם רגבים 

_____________________________________________)31-34(השקעות 1700-509-876

 חנות להשכרה במרכז 
רח' כהנמן בב"ב, חזית 60 
מ"ר, ממוזגת+ שירותים. 

_____________________________________________)31-34ל(טל:03-5709011

 להשכרה חנות 
בנחמיה פינת חזון איש 

ב"ב, משופצת לכל 
מטרה, מיידי. 
_____________________________________________)31-34ל(054-3062814

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-28/19(חצר. 054-2273670

 לזו"צ 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי ק"א, 3,000 ש"ח 

054-4797080)32-35(_____________________________________________

 באמרי חיים יחידה לזו"צ 
30 מ"ר, ק"ק, מרוהטת 

_____________________________________________)32-39(ממוזגת מיידי, 052-3632080

 להשכרה חנות/משרד 
ברח' הרצוג ליד הרב 

קוק במיקום מרכזי, 2 
חד', כ-30 מ"ר, מושקע 
וממוזג, מתאים לעו"ד, 

רופא, מהנדס וכו', 3,000 
ש"ח בלעדי לתיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
וממוזגת במיקום מרכזי, נוף 
מרהיב קרובה מאד לכנרת. 

054-8487125)32-35(_____________________________________________

 על הכינרת, 5 חד', 12 
מ', צמוד לרב קוק, מרפסת 
גדולה, נוף קסום, מבצעים.

050-4124556)32-35(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים

צפת

קרית אתא

+5 חדרים

 בעיר העתיקה מעל 
מקווה האר"י, 3 יחידות, 

מרפסות, נוף, קרקע.
052-8484726)32-35(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

בני ברק

 5 חד', בזכרון מאיר, 
ק"ג, מעלית, חדרים 

גדולים, משופצת ויפה, 
תיווך אשכנזי 
03-5791770)33-34(_____________________________________________

 מהודרת ומשופצת במקום 
יוקרתי, 200 מטר, קומה 

_____________________________________________)33-36(א',+מעלית. 054-4338135

 בהרב ש"ך 93, אחרי 
ז'בוטינסקי 4 חד', 100 

מ', חזית, בנין חדש 
_____________________________________________)33-36(ושמור. 050-5586335

 4.5 חד', בטרפון, 135 
מ"ר, דופלקס+גג, מושקעת 

לטווח ארוך 6,000 ש"ח 
053-3197929)33-34(_____________________________________________

 ביחזקאל, 4 חד'+יח' 
הורים, קומת קרקע, מוגבהת, 
משופצת, ממוזגת, מסורגת, 

050-4119420 /050-8676410)33-36(_____________________________________________

 בשלוש השעות, 4 חד', 
גדולה ומרווחת, מרפסת סוכה, 

חניה מקורה, ק"ג+מעלית 
_____________________________________________)33-34ל(050-4186500

 בדניאל 10, 2.5 חד', 
משופצת ומרוהטת. 

4,300 ש"ח החל 
מ-01/09/18 

050-5511847)33-34(_____________________________________________

 ברחוב סירקין/הרב שך 
2 חד', 60 מ"ר ענקית, 
ק"א, מסודרת, מיידית, 

3,300 ש"ח בלעדי 
ל-תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

 בויז'ניץ יחידת דיור,
ק"ק, מרוהטת קומפלט, 

מיידי, 30 מ"ר+חצר. 
_____________________________________________)33-34ל(050-4104418/054-4416258

 ברש"י 4 חד', ק"ג, מעלית 
ומחסן, מ.סוכה, י.הורים, 

ערבים ותלושי משכורת חובה. 
_____________________________________________)33-36ל(מיידי 03-9232697

 דירה עם סוכה, ז' תשרי-
כ"ה תשרי, 5-6 מיטות באיזור 

_____________________________________________)33-34ח(הרב קוק. 050-6840553

 נדל"ן באנגליה, 
תשואות גבוהות + עליית 
ערך, רישום בטאבו בליווי 

_____________________________________________)33-36(עו"ד. 055-9419672

 ברח' ירושלים סמוך 
לר' עקיבא להשכרה/ 

למכירה חנות, מיידית. 
חדשה לחלוטין 21 

מ"ר+18 מ"ר, גלריה, 
תיווך אשכנזי 
03-5791770)33-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות 100 
מ"ר בר' עקיבא באזור 

הסואן של גן ורשא, 
בפסאז', במחיר 10,000 

ש"ח לחודש תיווך 
_____________________________________________)33-34(אשכנזי 03-5791770

 להשכרה חנות 
במרכז ר' עקיבא, חזית, 

משופצת, 35 מ"ר, 
בתיווך אשכנזי 

03-5791770)33-34(_____________________________________________

 להשכרה במיידי שטח 
מסחרי של 100 מ"ר במרכז 

רבי עקיבא בפסאז' 
03-5785777)33-34(_____________________________________________

 משרד חדש להשכרה 
בהרב לנדא+מטבחון שרותים 

_____________________________________________)33-34(ומזגן. 052-7118514

 סוויטות יוקרתיות 
סגנון מלון בוטיק+בריכה 

וג'קוזי, 10 דק' הליכה 
_____________________________________________)33-36(מהכינרת. 050-6480390

 ביוסף חיים, 3 חד', ק"א, 
חדשה ומשופצת מהיסוד, 
3 כ"א, מוארת, ממוזגת, 

מסורגת ומאווררת+מ.סוכה 
052-7605270)33-36(_____________________________________________

אלעד

 דירת 3 חד' 77 מ"ר 
תשואה גבוהה 550,000 

_____________________________________________)34-37ל(ש"ח 055-6662393

 במרכז העיר חפץ חיים, 
2.5 חד' גדולים, 70 מ"ר, ק"ב 
למגורים/השקעה 1,160,000 

_____________________________________________)34-34(ש"ח תיווך יוחנן 050-4104044

 בק.אתא דירות 
למשקיעים מ-425,000 ש"ח, 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)34-34(פרויקטים 052-2790370

 בק.אתא דירה קומה 
ראשונה בחרדי, למהירי 

החלטה, מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרויקטים 

052-2790370)34-34(_____________________________________________

 בק.אתא דירה מחולקת, 
בחרדי, תשואה נאה, מציאה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)34-34(פרויקטים 052-2790370

 תיווך מבחר ענק של 
דירות להשכרה בבני ברק 

ובפרדס כץ לשוכרים טובים 
במחירים זולים, אפשרי 
מרוהטות. 03-5444815

054-7477054)34-34(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, גן וורשא, 
80 מ"ר, קומת קרקע, 

מתאימה מאד לעסקים! יעד 
_____________________________________________)34-35(נדל"ן 054-8410006

 להשכרה בית ענק 
בגודל 450 מטר בשלושה 

מפלסים בהר השלום 
ברחוב האדמו"ר מרוזין 

בית מסודר ומרוהט 
16,000 ש"ח מיידי 

בלעדי לתיוך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בלעדי בגוטמכר 
בית פרטי ומפואר, 4 

מפלסים, גג גדול, בריכה 
פרטית+מעלית+חניה 

למטרת מגורים/
מוסד/ישיבה ועוד! 

לפרטים "סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא קומה א', 
4 חד+100 מ"ר, משופצת+ 

חניה 2,170,000 ש"ח
050-7503129)34-37(_____________________________________________

 בלעדי בהראשונים! 
4 חד', בניין חדש, ק"ב, 

חזית+מעלית+חניה, 
מיידי, 4,800 ש"ח 

"סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 בסמטת רחל 3 חד', 
חדשה לגמרי, 62מ"ר+סוכה, 

ק"ג, ממוזגת, 3,800 ש"ח 
052-7606607)34-37(_____________________________________________

 באיזור העירייה
3 חד', ק"ג ענקית 

ומטופחת, 3,900 ש"ח 
"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 ברח' הראשונים, 
3 חד', חדשה וממוזגת+ 

מעלית+מרפסת שמש וסוכה 
ק"ה 3,500 ש"ח 

052-7671305)34-37(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור העירייה 3 
חד'3+ מרפסות ענקית, 90 

מ"ר, ק"ב, מצב מעולה, חזית, 
4,200 ש"ח )אפשרי לטווח 

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

 בקוטלר 80 מ"ר, 
3 חד'+מרפסות, 

ק"ב, חזית, כניסה 
מיידית 4,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש בשמעיה, 
דירת 3 חד', מפוארת לטווח 

ארוך 4,700 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 2.5 חד' 
+מרפסת כ-65 מ"ר קומה ג', 

משופצת, מס' נכס 17064 
אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 2.5 חד', כ-50 
מ"ר, קומה ג', חזית, 2,900 
ש"ח גמיש, מס' נכס 17064

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

 בקרית הרצוג 2 חד', 
כ-45 מ"ר, יפה וממוזגת, ללא 
ריהוט, בניין שקט, קומה 2.5 

_____________________________________________)34-37ל(3,000 ש"ח 054-6969961

 בר אילן 1.5 חד', קומת 
קרקע כ-35 מ"ר, פינוי מיידי 
מחיר 2,800 ש"ח מס' נכס 
17767 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 במסקין כפר גנים ג', 5 
חד', משופצת, מרפסת סוכה, 

מחסן, 6,000 ש"ח 
 054-3320655

_____________________________________________)34-34(תיווך דרים טרגט

 כפר גנים כץ 27, 5 חד', 
ק"א, מעלית, חניה, כניסה 
מיידית רי/מקס משהדסקל 

050-5926021)34-34(_____________________________________________

 במרכז העיר באיכילוב 
3.5 חד', 90 מ"ר, מרווחת 

ומסודרת, ק"ג, 3,300 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(תיווך יוחנן 050-4104044

 להשכרה 3 חד' 
בשפרינצה פתח תקווה, 

מיידית, מזגן, קומה 4.
054-8401789)34-34(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חד' לקניה 
בבני ברק/קרית הרצוג לל"ת 

_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

 דרושה דירת 4 חד' בבני 
ברק לל"ת במחיר 1,800,000 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-6651365

 דרושה דירה+סוכה בב"ב 
למשך חג הסוכות הבעל"ט 

_____________________________________________)34-35ח(054-8420848

 רוצה להשקיע את כספך 
ולהרויח 10% בוודאות? אם 

יש לך 100,000 ש"ח ומעלה 
תתקשר לתיווך ארץ הצבי 

052-5253470
08-9931163)34-34(_____________________________________________

 מציאה! חנות למכירה 
25 מ"ר, ברב קוק בלעדי ל 
BA יזמות 054-4980159 

_____________________________________________)34-34(דורון

 חנות להשכרה, 25 
מ"ר, הרב קוק, 13 מטר, 

שיפוץ ע"י הבעלים 
בלעדי ל BA יזמות 
_____________________________________________)34-34(054-4980159 דורון

 200 מטר להשכרה 
הכנת המקום ע"י 

הבעלים איזור הרב קוק 
תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)34-34(054-4980159 דורון

 תיווך חנות כ-30 
מ"ר+גלריה במיקום מרכזי 
בז'בוטינסקי, 3,000 ש"ח 

גמיש, מיידי. 054-7477054
03-5444815)34-34(_____________________________________________

 חנות וגלריה להשכרה 
משופצת, 25 מ"ר, מול דובק, 

לטווח ארוך 054-3453911 
_____________________________________________)34-35ל(אריה

 בז'בוטינסקי קרוב 
לרבי עקיבא 70 מ"ר, 

מטופחת מאוד, 7,000 
ש"ח מיידי, 

"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות ברחוב 
רבי טרפון )קרוב לר"ע( 

19מ'+גלריה, מיקום 
מרכזי, 4,500 ש"ח, 

בלעדי לתיוך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 להשכרה חנות 
ברב קוק חנות/משרד 

30מ"ר, חזית משופצת 
לכל מטרה 3,000 ש"ח 

מיידי "סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
בז'בוטינסקי  100 בני ברק 

_____________________________________________)34-37(80 מ"ר 052-5039991

 מציאה!! חנות במרכז 
העיר כ-50 מ"ר, במחיר 

הזדמנותי תיווך 
03-9050080)34-34(_____________________________________________

 למכירה מחסן 
בז'בוטינסקי קומת קרקע 

כ-30 מ"ר, 530,000 ש"ח מס' 
נכס 851 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
משרדים/מחסנים/חנויות 
להשכרה, 120 מ"ר, עם 
חנויות, גישה להעמסה, 

_____________________________________________)34-34(במיקום מצוין. 052-2656825

 באשקלון משרדים 
לקנייה/השכרה להשקעה או 

למטרת מסחר עומרי 
054-7313344)34-34(_____________________________________________

 משרד 30 מ"ר 
להשכרה ברב קוק, 

קומת כניסה רק ב-2,500 
ש"ח תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)34-34(054-4980159 דורון

 משרד להשכרה במגדלי 
שקל 70  מטר, מחולק ל-4 

חדרים תיווך BA יזמות 
054-4980159)34-34(_____________________________________________

 7 משרדי יוקרה ברחוב 
הצלע ברמת גן כל משרד 17 
מטר נטו רק 450,000 ש"ח 

ניתן לקבל שכירות 3,500 ש"ח 
תיווך ארץ הצבי 08-9931163 

052-5253470)34-34(_____________________________________________

 בקרית מטלון בהסיבים, 
3 קומות/חצאי קומות+חניה 

כניסה מיידית רי/מקס 
_____________________________________________)34-34(משהדסקל 050-5926021

 למשרד/קליניקה 
90 מ"ר יוקרתי ביותר, 
5 חד'+קבלה מטבחון, 

שירותחם+חנייה 
_____________________________________________)34-34(תיווך 03-8050080

 דירת נופש מדהימה 
בחצור הגלילת 10-50 איש, 

בריכה, בית כנסת, נוף מדהים
054-7964399)34-37(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-04/19(מאובזרת! 050-6927465

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-22/19(_____________________________________________

 וילה יפיפיה 4 חד' 
ממוזגת + חצר גדולה,

7 דקות מהכינרת ו 2 דקות 
מהשטיבלעך 052-7606968 

_____________________________________________)25-34ל(050-4121032

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)13-38/18(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-17/19(_____________________________________________

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי 

_____________________________________________)24-35(לכינרת טלפון: 052-7165660

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-38/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699



4 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

מירון

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-11/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-48/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-28/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-39/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/18(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-26/19(מים מהדרין. 054-5742965

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

ספסופה

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-39/18(_____________________________________________

נתניה

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-35ל(054-5726412

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת ח.פרטית 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)11-38(_____________________________________________

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-13/19(למירון, 050-2606535

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-02/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-36/19(_____________________________________________

 "לרגלי ההר" - צימרים 
נקיים ומאובזרים + בריכה 14 
מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה 

_____________________________________________)17-16/19(פרטיים, 050-2004839

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-17/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-17/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-09/19(15 נפשות 050-4666403

לפרסום
03-6162228

 בצאנז, דירה חדשה, נקיה, 
יפה וממוזגת, 8 מיטות. 

052-7154292 בערב, 
_____________________________________________)23-34ל(053-3114368

י”א - י”ג באלול תשע”ח   22-24/8/2018

לפרסום
בלוח

03-6162228

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-26/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 בין הזמנים בתפוסה 
מלאה! נופש על הים, 
אפשרות עד 30 אנשים

052-6460451)07-08/19(_____________________________________________

 מתחם נופש חדש 
ויוקרתי! 3 יחידות מפוארות 
+ בריכה גדול + ג'קוזי ספא 

_____________________________________________)28-27/19(פרטי 054-2562686

 בית פרטי מאבן,
הכולל 2 צימרים +

חצר גדולה + בריכה, 
בצלע ההר צופה לנוף 

מדהים, 053-3147542,
052-7155422)47-47/18(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-28/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 וילה 4 חד' + סלון פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

מקפידים על נקיון!! 
050-4296661 ,050-7477127)17-42(_____________________________________________

 דירת נופש לזוגות 
משפחות+ גקוזי גינה ענקית 

_____________________________________________)25-37(ובריכה 052-2797223

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים מקום יפה פינתי 

ושקט עד 40 איש 
_____________________________________________)26-37ל(052-6377060 שמרית

קיט בחו”ל

מכוניות

קניית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה, 052-4714818, 
050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

מכירת רכבים

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-52/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה 

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-02/19(_____________________________________________

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-37/18(ונדנדות, 052-5856465

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

רמת מגשימים

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-44(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, במצפה 

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-05/19(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-45(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)20-45ל(_____________________________________________

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-21/19(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-22/19ל(054-8592082

 ראש השנה באומן - לינה 
החל מ- 20 איש, מקומות 

אחרונים, כולל הסעות, מהרו 
להזמין, יש לתאם מראש, 

055-9765707)23-34(_____________________________________________

דייהטסו

קצרין
 זה הזמן לטייל בגולן 

דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לזוגות ומשפחות, 

קורבים לאטרקציות ומסלולים 
הנחות לאטרקציות

_____________________________________________)25-36ל(050-5275981 04-6961175

מאזדה

קרייזלר

שלומי

 וילה חדשה, ענקית, 10 
חדרי שינה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 

_____________________________________________)29-40(נפרדת בישוב 050-9303353

תעוז
 בריכה פרטית מוצנעת, 
מחוממת, פ.מנגל, פ.ישיבה 

לזוגות וקבוצות. 
052-3135105)29-40(_____________________________________________

כרמיאל

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-19/19(_____________________________________________

מושב גורן

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-47(דתי. מרים, 054-9911490

מגדל
 במושבה מגדל וילה 
מפוארת+יחידה, בריכה.

לסופי שבוע. נופש למשפחות 
050-8743574)27-38(_____________________________________________

 בקתת עץ, ג'קוזי, נוף, 
חדש, קורב לרשב"י + חצר 

גדולה. יחס חם!
050-9070487)28-39(_____________________________________________

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-07/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-35/18(_____________________________________________

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-03/19(_____________________________________________

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-37/18(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-08/19(_____________________________________________

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)20-45(_____________________________________________

 מבצע בהשכרת רכב, 
מחיר חודשי ללא הגבלת ק"מ, 

החל מ- 2,000 ש"ח לחודש, 
_____________________________________________)23-34ל(054-8160001

הוצאה לאור
 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

בריאות

התנדבות

אירועים

 מניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 
דרוש נהג! "ציפי הסעות"

050-4110855/052-3821702)29-36(_____________________________________________

 MPV מאזדה 
שנת 2001, 7 מקומות. 

_____________________________________________)31-34(טל: 052-4788488

 תקליטיית "עת רקוד" 
בהנחיית דניאל אהרונוב, 
מוזיקה בכל הסגנונות, 
ואטרקציות לאירועים. 

לימוד נהיגה_____________________________________________)31-38(052-3018899

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 

ש"ח, ידני 120 ש"ח, אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 
_____________________________________________)22-47/18ל(חינם! 052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/19(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, לימוד 
מהיר, קצר ואיכותי, יוסי בן 

יהודה, 03-5352975, 
052-2595370)03-03/19(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-47/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-20/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

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

050-7801545)31-30/19(_____________________________________________

מוניות
 מוניות עד 6 נוסעים 

מרווחות וממוזגות, 
מחירים מיוחדים לנתב"ג, 

 ,053-6200064
054-5251530)09-35(_____________________________________________

 *וילת אירוח יפיפיה,
4 חד', חצר ובריכה פרטית
* 10 חדרי אירוח + נוף + 

בריכה, ילדים חינם!!!
050-5236390 054-2515630)32-43(_____________________________________________

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)50-50/18(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-37(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-26/19(_____________________________________________

 לבין הזמנים, יחידת 
דיור יפיפיה ומאובזרת בלב 

העתיקה, לשבתות, נוף 
להרים, לזוגות/משפחה 

054-5259470)32-35(_____________________________________________

 אבקה יחודית המרפאה 
פטריות בציפורניים ורשומה 

_____________________________________________)28-35(כפטנט עולמי. 055-6610818

 משה אלסייג מורה 
לנהיגה, רכב חדש אוטומט וגם 

הילוכים, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסובלנית, 

_____________________________________________ )32-39(מחירים זולים! 052-2523284

 דרושים מתנדבים/ות 
עם רכבים/ללא רכבים לאיסוף 

עוגות, מב"ב לביה"ח על 
_____________________________________________)32-36(השומר. 055-6610818

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה
050-5990545)33-40(_____________________________________________

 טחורים ופיסורה - 
התרופה המרפאה לחלוטין 

- והצילה רבבות אנשים ללא 
ניתוח, 050-6882047, 

02-5822586)33-40(_____________________________________________

אטרקציות
 "לעוף על המים"-

אילת שייט חוויתי 
בסירה המהירה 

באילת, אבובים, צפיה 
בדולפינים, שנירקול 

בשונית ונהיגה עצמית, 
)עד 10 אנשים(.
050-4454458)33-34(_____________________________________________

יבניאל
 צימרים יוקרתיים 

ברמה אירופאית לזוגות 
ומשפחות סמוך לכינרת, 

ג'קוזי + חצר גדולה
055-6733843)20-49(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-51/18(נוף, 055-6678585

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-20/19(_____________________________________________

 צימר משפחתי מרווח 
בריכה פרטית, נוף 

מהמם, 10 דק' מהכינרת. 
058-7697174)27-40(_____________________________________________

 וילת קומות +חצר 
משחקים, 8 חד' סגורים+ 
בריכה מתאים למשפחות 

וגיבוש עד 35 איש. 
054-8450432/054-8470433)29-40(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-02/19(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-46/18(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-43/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-16/19(שבועי, 052-7638702

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-44(_____________________________________________

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

בריכה בחורף ומוצנעת, מבצע 
_____________________________________________)37-37/18(חורף חם!! 054-6242965

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-22/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי ובריכה, 

050-2565636)09-35(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-42(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-3/19(חיים 054-6371079

 תיווך לחגים
רוצים להשכיר או לשכור דירה 

בירושלים לחגים? לפרטים: 
053-3132927)33-36(_____________________________________________

 לחגים ולר"ה קוטג' נקי 
ומיוחד בכרמיאל עם גינה 
ממוזג, קורב לרשב"י ולים 
נפרד בעכו 058-3261711 

04-9987070)33-40(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-32/19(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפיה 
וממוזגת מתאימה 

לזוג+תינוק, מיקום 
מעולה, ליד קארליבך, 

שווה להכיר. 
052-7153475)33-36(_____________________________________________

 "צימרים גבריאל" מתחם 
4 חד' לזוג/משפחות מאובזר 

ברמה גבוהה נקי וממוזג 
053-7527999)33-44(_____________________________________________

 סריון 2010, 132ק"מ, 
לבנה, שמורה ומטופלת, יד 2 

מפרטי+חיישני רוורס 
_____________________________________________)33-34ל(050-5216630

ישיבות
 בחור יקר! אם התמודדת 

במסגרת ישיבתית והיה לך 
קשה אבל עדיין רוצה להרגיש 

שייך מקומך איתנו. "נועם 
השם" מסגרת מכילה ובונה 

ומאתגרת עם צוות מסור. 
_____________________________________________)33-36(בירושלים: 050-4107529

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-48(_____________________________________________

 בבית ישראל לזוג, 
מפוארת, נקיה הליכה לכותל, 

מבצע אלול 200 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ל(052-7681369

 וילה 7 חד', ממושגת, 
משחקים לילדים ונוער, בריכה, 

_____________________________________________)34-45(ביה"כ צמוד 053-2827371

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, נוף מהמם, ליד 

העתיקה, להזמנות 
_____________________________________________)34-37ל(052-7668387

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת 

מזגנים וחצר. 
08-6601778

052-7113937)34-43(_____________________________________________

 מאזדה cx-9 שנת  
2013, יבוא אישי, 7 מקומות, 

מפוארת, מושבים מעור, 
_____________________________________________)34-35ל(054-4526513

 גרנד וויאיגר 2012, 
יד ראשונה כולל רמפה 

להעלאת נכים, שמור במיוחד
_____________________________________________)34-37ל(050-2432210

משכנתאות

 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

 יועצת משכנתאות 
מסורה, גם לבעייתים, גם 

כשאין הוכחת הכנסות. 3,000 
_____________________________________________ )32-35ל(ש"ח גמיש 058-4414354

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-01/19ל(052-7333955

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-52(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-02/19(לחתונות 0525-778544

צילום

ספרי תורה

קורסים

ריפוד
 ריפוד כסאות, ספות 

במבחר בדים, מבצע מושב 
כסא ב-70 ש"ח ניתן להזמין 
גם תיקוני נגרות ופוליטורה 

052-4227714)32-39(_____________________________________________

 לימוד שפות בביתך, 
אנגלית למתחילים 350 ש"ח 
ומתקדמים 300 ש"ח אידיש 

250 ש"ח ועוד 30 שפות. 
_____________________________________________)25-37(מהות: 03-50325527

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך
כתב ספרדי תימני ואשכנזי

קדושת הכתב
מכון

קוסמטיקה

 פדיקור רפואי מקצועי 
כולל ציפורן חודרנית, יבלות 
ופטריות בציפורניים ואבקה 

יחודית לריפוי הפטריות 
_____________________________________________)28-35(בציפורניים. 055-6610818

 אפרת טולדנו מאפרת 
מקצועית, במבצע חד פעמי 

איפור ערב/מלוה 180 ש"ח
איפור כלה- 380 ש"ח

052-6692686)29-40(_____________________________________________

פדיקור

 "שמש" צילום ועריכה.
* 30 שנות ניסיון 

*שירות ויחס אישי 
*המוצר המוגמר על גבי 

אלבום דיגיטלי איכותי
052-2577708)31-37(_____________________________________________

  "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 
חסידים לטאים, ספרדים, 

דת"ל, נכים/ות ופרק ב', שדכן 
מקצועי עם המון הצעות.

03-6189388 054-8422105)13-39(_____________________________________________

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)33-42(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006

(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה י”א -י”ג באלול תשע”ח  22-24/8/2018

לפרסום
03-6162228

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

 מכונות תפירה - זינגר, 
תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 ב"ב, 
 ,03-5791036
050-5894918)09-44(_____________________________________________

ריהוט
 תכולת שולחן + 6 

כיסאות, ספות יפות, 10 
כיסאות, מקרר, תנור 

_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

 כסאות משרדיים/
כסאות מחשבים במצב מצויין 

_____________________________________________)31-36(בירושלים 050-4107529 

 ספות 2-3 מעור ניקולטי 
אטלקי, שנה בשימוש, חדשים.

052-4227714)31-34(_____________________________________________

 שולחן + 6כסאות מעץ 
מלא, חום כהה, מושב מעור 

אופייט-חדשים,  )אפשרות 
לשולחן או לכסאות בנפרד( 

052-4227714)31-34(_____________________________________________

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב-800 ש"ח/

אפשרי מקולקלות בתרומה 
_____________________________________________)32-33ח(054-8432271

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1,200 בתרומה 

אפשרי מקולקלים. 
052-3595314)32-32(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת אברך בן תורה 

_____________________________________________)32-33ח(בתרומה 054-8432271

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

תינוקות

 2 מזגני תדיראן ג'וניור, 
במחיר מציאה, 400 ש"ח כל 

_____________________________________________)32-35(אחד. 054-8460500

 למכירה תנור אפיה וגז 4 
להבות מצב מצויין 210 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 חדשה מהאריזה שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)32-33ח(499 ש"ח 054-4783220

 מיטת נוער נפתחת 
כחדשה+מגירות 400 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(כ"א 052-7177539

 מיטה משולבת עץ מלא 
כולל מזרונים עם ארגז 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8461423

 שולחן כתיבה /ספריה 
400 ש"ח כולל כוננית בעלת 3 

_____________________________________________)32-33ח(מגירות כחדש 052-6140800

 שידת 4 מגירות על 
גלגלים 200 ש"ח צבע עץ 

משולב פיסטוק בהיר כחדש 
_____________________________________________)32-33ח(052-6140800 

 כוורת שמחולקת ל-4 
מרווחת 150 ש"ח צבע עץ 
_____________________________________________)32-32(משולב פיסטוק בהיר כחדש

 סלון עור בצבע שחור 400 
_____________________________________________)32-32(ש"ח 052-2655837

 למכירה מיטה יהודית 
מצב חדש 500 ש"ח 

052-5316312)32-32(_____________________________________________

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד משובץ מצב מצויין. 500 

_____________________________________________)32-32(ש"ח 054-5705546

 1.65X2.35 שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח 

054-5705546)32-32(_____________________________________________

 שולחן עץ לסלון בצבע 
שחור מבמם 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שולחן פינת אוכל כחדש 
בצבע חום כהה ל-4 זועדים 
במחיר מציאה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 כוננית 3 מדפים מנצרים 
בצבע קש מציאה 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שידה גדולה בעלת 3 
מגירות מעץ צבע חום אפרפר, 

במחיר מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 סט כורסת הנקה והדום 
מעור בצבע קרם במצב חדש 

במחיר מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שולחן בר מעץ מתכת 
בצבע לבן כסוף כחדש, במחיר 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-3980448

 2 שידות קטנות בעלות
2 מגירות כל אחת, מעץ חום 

אפרפר, 250 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 מיטת תינוק בצבע לבן 
במצב טוב+מזרון ב-300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 053-3114819

 עגלת טיולון חב' דוקטור 
בייבי בצבע שחור במצב 

מעולה ב-150 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 למכירה כסא תינוק לרכב 
_____________________________________________)32-33ח(ב-50 ש"ח 050-6245339

 שידת תינוק, חמש 
מגירות במצב מצויין ב-250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8465270

 בב"ב טיולון סיבקס סצבע 
_____________________________________________)32-33ח(שחור 250 ש"ח 058-3297027

 למכירה עגלת אמבטיה 
"ציקו" במצב מצויין" 180 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 052-5737813

 אמבטיית תינוק עם 
מעמד מתכוונן מפלסטיק 

בצבע תכלת במחיר מציאה 
_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח 054-3980448

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-04/19(_____________________________________________

אבידות

 אבדה מצלמה איקסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 

חיים, צבע אפור, נרתיק תכלת 
_____________________________________________)31-32ח(052-7145526

 אבד כרטיס זיכרון 32 
ג'יגה בקו 422 לירושלים או 

להפך. או בערים אלו.
_____________________________________________)31-32ח(052-7136879 

 נמצא תיק גב עפ תכולה 
בפארק רידינג בת"א ביום 

_____________________________________________)31-32ח(חמישי י"ד אב 052-7366616

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות 
ושטרות כסף.
052-4040221)31-34(_____________________________________________

 לאברך דרושים ספרי 
"והגדת" בתרומה או המחיר 

_____________________________________________)32-32(מוזל 058-3237037

 דרוש עגלת תאומים 
במצב מצויין במחיר סמלי 

052-7119148)32-32(_____________________________________________

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)32-32(תורה 052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)32-33ח(חילוף 050-6651365

 דרוש ספר רפואת 
חירום לחובש מד"א/איחוד 
_____________________________________________)32-33ח(הצלה)עדיף( 054-8529043

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

 אבדה מצלימה קנון 
בשקית "קסטרו" בקו 3 לכותל 
ביום ב' כ"ה אב 053-4157984

_____________________________________________)33-34ח(054-8412935

 נמצא ספר חובת 
הלבבות בתחנת אוטובוס 

_____________________________________________)33-34ח(בעזרא בבני ברק 03-9088548

 נמצא נגן ביום חמישי כ"ח 
אב באיזור בילו בב"ב. 

_____________________________________________)33-34ח(052-7692529

 מעונין לקנות נגן 
סאנדיסק במצב טוב רק ב-50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7163334

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)33-34ח(054-7432035

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)33-34ח(70 ש"ח בלבד. 052-3463482

 למכירה מיקרוגל דיגיטלי 
)לבן( במבצ מצוין 450 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-9340317

 למכירה מסך למחשב 
_____________________________________________)33-34ח(מצב מעולה 054-3975847

 שואב אבק איכותי 
"פיליפס" 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-6951960

 מסך מחשב 21 אינץ' 
למחשב PC כחדש. 220 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4119140

 למכירה מצנן לחדר גולד 
ליין 300 ש"ח בפתח תקווה 

_____________________________________________)33-34ח(052-3548715

 מחשב נייח ללא דיסק 
קשיח, 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6187374/053-3179093

 מחשב נייד וינדוס 
10ותוכניות 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6187374/053-3179093

 למכירה מסך מחשב 17 
syncmaster במצב מעולה 

_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח 052-7651694

 מכונת כביסה 
electrolux במצב חדיש )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 BRAUN מגהץ אדים 
במחיר מפתיע במיוחד )בני 

_____________________________________________)33-34ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 מצלימת קנון במצב 
מצויין+נרתיק+כרטיס זיכרון 

32 ג'יגה 300 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-2347671

 למכירה מסך מחשב 
סמסונג 90 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 מנורה לסלון 170 ש"ח
מנורה למטבח 130 ש"ח
מנורה לפ"א 130 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-2727474

 מחשב נייח כולל מקלדת 
ומסך, מעבד I3 ב-500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-3077179

 מגהץ קיטור טפאל 440 
גרם )מקצר( 100 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 מטען למצלימות פוג'י/
אולימפוס 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 מטען למחשב נייד 
ACER 100 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 2 מיטות+מגירות ארון 2 
דלתות, בצבע שמת וורוד.

במצב מצוין 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7112411

 כסא נוח מתקפל מתאים 
לטיולים, 50 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מסיבי במחיר נוח במיוחד 

)בני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 ארונית בצבע חום 
מדפים+מגירות מאוד שימושי 

500 ש"ח+ויטרינה בצבע 
_____________________________________________)33-34ח(שחור 300 ש"ח 050-9340317

 ספה מעור צבע חום 
יפה, אורך 1.60 ב-500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 052-7665283

 4 כסאות מטבח כחדשים 
בהזדמנות! )בני ברק( 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 למכירה שידת מגירות 
מצב מצויין 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 למכירה ספה מצב מצויין 
חזקה ויציבה 260 ש"ח בלבד

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 שולחן מנירוסטה מתאים 
ל- בית/חדר/עסק כולל 2 
מגירות קטנות 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-6140800

 מיטה מתקפלת עם 
מזרון במצב מצויין ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 מציאה! עגלה כחדשה 
במצב מצויין+סלקל שמתחבר 

לאוטו 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(053-3346080

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה ב-400 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3073826

 מיטת תינוק כחדשה 
בצבע עץ דרוש תיקון קל, 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7112411

 בהזדמנות! סלקל 
לתינוק+כסא בטיחות 100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-9089110

 עגלת MAX-X ד"ר בייבי 
אמבטיה+טיולון+תיק תואם 
במצב מעולה, חזקה ושמורה 

_____________________________________________)33-34ח(ב-500 ש"ח 052-7134832

 מציאה! מיטת תינוק 
במבצ מצוין בהזדמנות! 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3346080

 בב"ב טיולון סיבקס בצבע 
_____________________________________________)33-34ח(שחור 250 ש"ח 058-3297027

 כסא מנהלים 
הכולל מנגנון הנאומטי+ 

משענת+ידית הגבהה בב"ב 
_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח 054-7216671

 בוסטר יוקרתי לילד בגיל 
5/7 במצב מעולה, 70 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3466398

 משאבת חלב מיני של 
מדלה כחדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3466398

 משאבת חלב חדשה 
באריזה דו צדדית חשמלית. 

_____________________________________________)33-34ח(350 ש"ח 052-3466398

 עגלת תאומים שחורה 
בייבי ג'וקר 500 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 עגלת תינוק, 
טיולון+אמבטיה בריטקס. 

052-7129141)33-34(_____________________________________________

 למכירה מיטת תינוק 
ללא מזרון רק 190 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 עגלת בוגבו בצבע אדום 
במצב מעולה ב-200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק משומשת 50 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 משאבת חלב דו צדדית 
חשמלית באריזה חדשה 200 

_____________________________________________ )33-34ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת תאומים בייבי ג'וקר 
גלגלי אויר 300 ש"ח

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 עגלה מאסיבית עם גלגלי 
_____________________________________________ )33-34ח(אויר 200 ש"ח 058-3245685

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)33-05/19(_____________________________________________

 בחודש אב נמצאו 2 
טבעות בשירותים בתחנה 

במרכזית בירושלים 
_____________________________________________)34-35ח(058-3221407

 אבדה מצלימה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים צבע אפור עם נרתיק 

_____________________________________________)34-35ח(תכלת 052-7145526

 אבד נגן MP3 עם אוזניות 
בנחל קיבוצים י"ט אב 

_____________________________________________)34-35ח(058-3237037

 בחודש אב לפני 3 שנים 
נמצאה טבעת נישואין ברוחב 

_____________________________________________)34-35ח(פתח תקווה 052-7129251

 אבד תיק של פאה, עם 
פאה בתוכו בקו 292 ביום 

_____________________________________________)34-35ח(שלישי ג' אלול 053-3126670

 נמצא נגן עם אוזניות 
בפארק הכט בחיפה

054-8416170)34-35(_____________________________________________

 נמצאה מצלמה בקו 419 
מירושלים לכיוון בית שמש 

_____________________________________________)34-35ל(058-7174070

 אבדה מצלמת קנון בבין 
הזמנים במרינה באשדוד

052-7181751)34-35(_____________________________________________

 דרוש מקרר לבית כנסת 
בתרומה או במחיר סמלי 

_____________________________________________)34-35ח(053-3124042

 מעונין במכתב של הרבי 
מחב"ד ז"ל במחיר סביר 

_____________________________________________)34-35ח(050-4158682

 דרוש עריסות במצב מצוין 
_____________________________________________)34-35ח(במחיר סמלי 03-6199452

 דרוש מכשיר פלאפון 
K33 אפילו מקולקל במחיר 

_____________________________________________)34-35ח(זול ב"ב 054-8491154

 דרושה ספה דו מושבית 
במצב מצוין למסירה במודיעין 

_____________________________________________)34-35ח(עלית 052-7128112

 דרוש אופניים מידה 
26 עד 400 באיזור בי"ש 

_____________________________________________)34-35ח(02-9990164

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)34-35ח(חילוף 050-6651365

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)34-35ח(תורה 052-7396092

 לישיבה חדשה בירושלים 
דרוש מקרר/מכונת כביסה/
שולחן מחשב/מקפיא גדול/

_____________________________________________)34-35ח(תנור/ספה 052-7659778

 דרוש מיני בר/מקרר 
קטן במצב מצוין/חדש 

לחדר בישיבה 
_____________________________________________)34-35ח(054-6337121

 דרוש מקפיא/מקרר קטן/
מזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת אברך בן תורה 

_____________________________________________)34-34(בתרומה 054-8432271

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב-800 ש"ח/

אפשרי מקולקלות בתרומה 
054-8432271)34-34(_____________________________________________

 ראדיאטור בטיחותי לילדים 
חדיש+שעון שבת ללא צלעות 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים 120 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

DVD +קריוקי 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 מערכת מיני 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(חדשה 054-8483032

 רדיו חדש וקומפקטי 
_____________________________________________)34-35ח(מעוצב 40 ש"ח 054-8483032

 שעון יד חכם עם מצלימה 
מקרופון בלוטוס ועוד חדש 

באריזה 300 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-2437292

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך גדול 
_____________________________________________)34-35ח(מגע 400 ש"ח 052-2437292 

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים+שלט חברת 

לוגיטק 400 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-2437292

 מחשב נייד IBM במצב 
מצויין 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-8380655

DVD  נייד 9 אינץ' 
כולל שלט, אוזניות, מטע 

לרכב+תיק 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-8380655

 25 ספוטים במצב טוב 
_____________________________________________)34-35ח(מאד 50 ש"ח 052-8380655

 מנורה לסלון 170 ש"ח, 
מנורה למטבח 130 ש"ח, 

מנורה לפ"א 130 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 למכירה 2 גופי תאורה 
עם פלורסנטים דקים, צבע 

נחושת במצב מצוין 160 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-8464909

 תנור 2 תאים משולב+ 
כיריים ופלטת שבת 380 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-5397876

 תנור בולט אין קינג 
איכותי, עובד מצוין, מולט 

וסוסטם עם ניקוי עצמי 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-8969770

 תנור חימום מסתובב 60 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 03-9342918

 מכונת מיצים קשים 
_____________________________________________)34-35ח(חדשה באריזה 03-9342918

 מכונת פילטר לקפה 70 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 03-9342918

 ברה"ע למכירה גריל 
בגודל בינוני ב-120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7966786

 מייבש כביסה 
אלקטרולוקס 7 ק"ג כחדש+ 

אחריות במחיר מציאה 
_____________________________________________)34-35ח(054-4514210

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש במחיר 

_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 054-8453370

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה חדשה באריזה 

_____________________________________________)34-35ח(50 ש"ח 052-4831449

 מכשיר סודה 
סטרים+בלון ל-30ליטר גז 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח 052-9396092

 ילקוט לביה"ס של מודן 
_____________________________________________)34-35ח(כחדש 50 ש"ח 050-9089110

 למכירה אופניים 
חשמליים 36, בקר 350 
במצב מצויין 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8464909

 הוברבורד כחדש 300 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-5322377

 למכירה קנרים יפיפיים 
מעורב חבשי ודמורפיק 180 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח ליחידה 052-7151075

 קורקניט במצב חדש 
_____________________________________________)34-35ח(ב-100 ש"ח 050-6245339

 ראדיו דיסק מקורי לרכב 
MP3 למזדה 3 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8492903

 פלש למצלימה 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-8492903

 מכונת תספורת לא 
חדשה ב-25 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-8776286

 כיריים בילד אין 5 להבות 
כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7188017

 פלטת גריל פלנצ'ה 
_____________________________________________)34-35ח(חדשה 60 ש"ח 052-7188017

 סדין חימום חשמלי חדש 
_____________________________________________)34-35ח(60 ש"ח 052-7188017

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7938941

 למכירה פקס HP מצב 
מצויין 105 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 אוזניות בלוטוס חדשות 
מדהימות לסוללרי, סוללה 
נטענת, 160 ש"ח מציאה 

_____________________________________________)34-35ח(050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-2897977

 מנגל על גז שני ראשים 
איכותי מאלומניום הצתה 
אלקטרונית ללא בלון 290 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 02-6561606

 מייבש כביסה גדול 
ELECTROLUX במצב חדיש 

)בני ברק( 500 ש"ח בלבד 
054-7216671)34-34(_____________________________________________

 בלנדר מקל אלקטרו חנן 
חדש באריזה 40 ש"ח בלבד 

050-4131634)34-34(_____________________________________________

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GCE5933 ב-100 ש"ח 

052-7966786)34-34(_____________________________________________

 מכונת כביסה בוש דגם 
1270WOL דרוש תיקון קל 

_____________________________________________)34-34(400 ש"ח 050-3337530

 מזגן 3/4 ג'וניור 500 ש"ח 
050-4128920)34-34(_____________________________________________

 מאוורר קיר אלחוטי 15 
מצב מעולה 75 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-8380655

 טלפון אלחוטי פנסוניק 
_____________________________________________)34-35ח(75 ש"ח 052-8380655

 טלפון סוללרי סמסונג 
גלקסי נוט 3 450 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-8380655

 בלנדר מוט חזק 300 
MR BRAUN מקציף, 
קוצץ, וכו' 99 ש"ח -054

_____________________________________________)34-35ח(4783220

 מסך מחשב שטוח 19 
אינץ' עם רגל למחשב ורגל 

חשמל מצוין 180 ש"ח. 
_____________________________________________)34-35ח(050-2897977

 נגן MP3 עם סוללה
פנימית +מתאם למחשב+ 

אוזניות חכם 60 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-2897977

 מחשב שולחני+מקלדת 
+מסך דק במצב מעולה!! 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 053-3346080

 6 כסאות צבע עץ חום 
בהיר, ריפוד מושב עור חום 

600 ש"ח במצב מצוין 
_____________________________________________)34-35ח(052-4227714

 ספת נוער רייזר נפתחת 
עם ארגז מצעים ומיטה נוספת 

_____________________________________________)34-35ח(600 ש"ח 052-4227714

 למכירה שידת החתלה 
מגירות חזקה ויציבה רק 170 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה כסא ישיבה 
מתכת וריפוד רק 40 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 למכירה כסא מנהלים 
עם ידיות וגלגלים תקין ויציב 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 60X120 שולחן סלוני עץ 
חום שחור 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(054-5397876

 ספה מעור בצבע חום 
יפה בירושלים אורך 1.60 

_____________________________________________)34-35ח(ב-500 ש"ח 052-7665283

 4 כסאות מטבח מעץ, 
ריפוד בד משובץ במצב מצויין 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 054-5705546

 1.65X2.35 שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-5705546

 למכירה שידת נוי יפיפיה 
במצב מצויין 300 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-5769990 

 למכירה ספריה כחדשה 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח 054-5769990

 למכירה ספה מצב מצויין 
_____________________________________________)34-35ח(260 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שולחן פינת 
אוכל חזק ויפה 140 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מיטה יהודית 
עם ארגז מצעים 310 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 למכירה מכתביה קטנה 
_____________________________________________)34-35ח(115 ש"ח בלבד 052-5737813

 מיטות יהודיות 80 ס"מ 
במצב מצוין 500 ש"ח 

050-4184747)34-34(_____________________________________________

 4 שולחנות עם תליה 
במצב מצוין כ"א 150 ש"ח 

052-7678334)34-34(_____________________________________________

 כסא נוח מתקפל מתאים 
לטיולים 50 ש"ח 

052-3463482)34-34(_____________________________________________

 למכירה ספה 2 מושבים 
נפרדים 260 ש"ח בלבד מצב 
_____________________________________________)34-34(מצויין יציבה. 052-5737813

 שולחן עץ מאסיבי 
בירושלים אפשרות להובלה 

_____________________________________________)34-34(400 ש"ח 054-8423405

 מיטת היירייזר נפתחת 
ל-2 מרופדת, במחיר מציאה 

_____________________________________________)34-34(500 ש"ח 053-3122039

 למכירה ספה במצב 
מעולה, חזקה ויציבה 240 
_____________________________________________)34-34(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שולחן מכתבייה 
וגם כוורת חזקה ונאה 120 
_____________________________________________)34-34(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה תנור אפיה וגז 
מצב מכני מצוין 190 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-5737813

 חדשה מהאריזה שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)34-35ח(499 ש"ח 054-4783220

 שולחן וכסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-8483032

 ספת נוער נפתחת 500 
ש"ח 6 כסאות מעץ בהיר, 
מושב עור חום, 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ל(052-4227711

 מיטה יהודית במצב 
מצויין 500 ש"ח 

050-4184747)34-35(_____________________________________________

 מחשב 17-19 אינץ' 
סמסונג במצב מצויין בירושלים 

050-4104529)31-36(_____________________________________________

 חדר ילדים עץ מלא כ"ח 
_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 054-8483032

 מציאה! שטיח חדש ללא 
 1.90X1.40 150 שימוש יפיפה

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4514210

 למכירה שולחן כתיבה 
במצב טוב צבע חום ב-100 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-6245339

 למכירה כסא תינוק 
לרכב ב-50 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-6245339

 סלקל לתינוק כחדש 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7188017

 עגלה לתינוק חדשה 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7188017

 מנשא לתינוק כחדש 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7188017

 למכירה טיולון חזק ויציב 
170 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 אנשור תוסף תזונה 
בטעם וניל בבקבוק 7 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7863538

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-3073826

 סלקל+כסא בטיחות לרכב 
_____________________________________________)34-35ח(רק 100 ש"ח 050-9089110

 עגלת טיולון חב' צ'יקו 
במצב מצוין צבע אדום 150 

ש"ח מחיר גמיש. 
_____________________________________________)34-35ח(052-6539056

 סלקל סייבקס+תושבת 
לרכב+מתאמים לעגלה כחדש 
_____________________________________________)34-35ח(ממש 450 ש"ח 050-4116062

 עגלת סילבר קרוס סרף 
שחורה 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 עגלת אחים פיל טדס 
דגם וויב רק 450 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 למסירה עגלת יחיד 
מאונטין באגי+אמבטיה קצת 

_____________________________________________)34-35ח(דהוי 050-4116062

 אמבטיה חדשה לבוגבו 
קמיליון 400 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 אמבטיה לעגלת בייביג'וקר 
_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח 050-4116062

 עגלת יויו )כחול( זקוקה 
לתיקון )ריתוך( 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 עגלת תאומים של צ'יקו 
במצב מעולה 450 ש"ח 

052-7157549)34-34(_____________________________________________

 סלקל 50 ש"ח 
052-3595314)34-34(_____________________________________________

 תיק לעגלה חדש 60 ש"ח 
053-3155415)34-34(_____________________________________________

 למכירה עגלת סילבר 
קרוס, במצב חדש!! צבע 
אדום כסוף ושחור, כולל 

אביזרים נלווים, רק ב-1,500 
_____________________________________________)34-35(ש"ח 052-7773526

 למכירה נדנדה רוטטת 
מרגיעה במיוחד לתינוק מגיל 

-0 ב-120 ש"ח, אמבטיה 
לתינוק+משטח החתלה 

_____________________________________________)34-35(ב-250 ש"ח 052-7773526

 למכירה לול עם מזרון 
צבע לבן מצב מצויין 230 ש"ח 

_____________________________________________)34-34(בלבד 052-5737813

 מיטת תינוק מעץ לבן 
במצב מעולה 180 ש"ח בב"ב 

053-3113437)34-34(_____________________________________________

 למכירה עגלת אמבטיה 
צ'יקו, 3 גלגלים כמו חדשה, 

רק 170 ש"ח בלבד 
052-5737813)34-34(_____________________________________________

 למכירה טיולון ג'ו 150 
ש"ח בלבד עם גגון ו-2 ידיות, 

_____________________________________________)34-34(מצב מצוין, 052-5737813

 תיק החתלה של גיטה, 
שמור מאד, 200 ש"ח 

052-3988382)34-34(_____________________________________________
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מבצעים מיוחדים לחגים

 בדים
 קנבסים
 זכוכיות

 פרספקטים
PVC/קאפות 

CNC/חיתוך לייזר 
 רולאפים

 באנרים
 גבי במה

 דוכנים

R.S  DESIGN

הדפסה על:

הדפסות 
באיכות גבוהה

דרושים
עובדים

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

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

058-3275870
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חב"ד )רק הרב יואל( יכול להביא שלום 
אמיתי, כדי שלא תהיה ח"ו השמדה 

 אדם אחראי כולל המלצות המונית-השמדת הכל.
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אדם שעוסק בתחום 
החינוך עם נסיון רב, מעונין 

בתפקיד של מפקח, המלצות 
בשפע, 052-7170283, 

052-7630931)22-25(_____________________________________________

 התפנה עורך ספרים ותיק 
ומנוסה לקבלת עבודה רצינית 

בתחום התורני בלבד! 
_____________________________________________)26-29ל(054-8590879

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 אדם רציני אחראי ונאמן 
מעונין בעבודות ניקיון כולל 

_____________________________________________)32-38(המלצות 055-6672036

 חרדית נעימת הליכות, 
למשמרות יום/לילה בבית 

קשישה או בית חולים 
באיזור המרכז 
_____________________________________________)32-35ל(050-9101921

 BCD "מנורת הבריאות" 
האלקטרומגנטית המיוחדת 

בס"ד 500 ש"ח נקנתה 
_____________________________________________)32-33ח(ב-2,200 ש"ח 03-6199806

 מצלימת פילים+פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6199806 בערב

 מסך דק למחשב 150 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7938941

 פראק חתנים חדש 
באריזה מידה 42 בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 054-8415306

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון וורוד 500 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)32-33ח(ירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון וורוד 500 ש,ח 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים 054-8415306

 מארז מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה, חדש, 25 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

_____________________________________________)32-33ח(חדשה 052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות. 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 עלוני פרשת השבוע )25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 תיק ליטל פרינסס חדש 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 050-4176776

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשלפת ומסתובבת במצב 

מעולה 120 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-2727474

 אופני הילוכים 26, 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-5385013

 ספר "בראש חרדי" 
יסודות הפרסום במגזר החרדי 
_____________________________________________)32-33ח(כחדש 50 ש"ח 058-3237037

 למכירה 4 קרטונים של 
בדים מהממים במחיר מדליק 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-3980448

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים זמינים וקלים, 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשה באריזה 

_____________________________________________)32-33ח(65 ש"ח 052-4831449

 למכירה אופניים גדולות 
מידה 14 לבנות עם גלגלי עזר 

בצבע וורוד, 120 ש"ח  
_____________________________________________)33-34ח(054-5339488 אחרי 16:00

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות חדשות לחלוטיו 

ב-100 ש"ח פולו וכו' 
_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 מצבר 65 אמפר לרכב 
במצב חדש 350 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" חדש ואיכותי ב-100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-5918474

 למכירה טרוקטרון ילדים 
במצב מצוין 400 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 מעונין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים במחיר 

מציאה! הקודם זוכה!
_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 קופסת תה מעץ-ויסוצקי 
מהודרת 31X25 ס"מ, חדשה 

באריזה, 60 ש"ח בבנ ברק
_____________________________________________)33-34ח(054-8418662

 אופני הילוכים 26 300 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-5385013 ב"ב

 תיק קשיח אישי גימס 
בונד מיוחד חדש מהאריזה 350 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-6658234

 גגון מתאים לכניסה 
לבית/לחנות/לביה"כ וכד' 
1.65X0.85 ס"מ 180 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7600336 בב"ב 

 שמיכות זוגיות שתי 
יחידות אחת עבה ואחת דקה 

מיוחדות 290 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(050-6658234

 תוכי קוואקר מאולף 
ב-400 ש"ח בלבד!! 

 03-5241411
_____________________________________________)33-34ח(054-8464310

 כ-600 סרטונים ללימוד 
אנגלית בבית 100 ש"ח 
a0527103506@gmail.com

_____________________________________________)33-34ח(052-7103506

 למכירה 16 גליונות "זמן" 
ב-150 ש"ח 052-7157077 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק

 טיטולים למבוגרים חב' 
שקמה/נועם 45 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 תלת אופן לילדים חדש 
באריזה 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 תלת אופן מברזל 45 
ש"ח בימבה פלא ללא הגה 70 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 ספרי לימוד- אלגברה 
"אספיס" 40 ש"ח, "נחשב 

גאומטריה" 40 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7676856  

 ספרי לימוד יסודות 
החשבונאות בניהול עסקי 30 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7676856

 תלת אופן חזק במיוחד 
_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 052-7676856

 אגרטל מזכוכית+פרחים 
בצבע בורדו ירוק יפיפה 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7676856

 אופני הילוכים במצב 
מצויין ב-350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 דלת הזזה בצבע לבן 
להרכבה עצמית ב-300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 אישה מסודרת ומנוסה 
מכונינית לקפל לכם כביסות 

_____________________________________________)33-34ח(053-3371782

 בחור חרוץ מחפש עבודה 
בירושלים בסבלות או סידור 

_____________________________________________)33-34ח(סחורה במחסן. 053-3147562

 מבחר קלטות חדשות 
וארוזות, שירים וסיפורי ילדים, 
_____________________________________________)32-33ח(8 ש"ח לקלטת 052-7600336

 סורג בטן בצורת חבית 
1.00X1.17 מגוולן נגד חלודה, 
עבה וחזק במיוחד, 215 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7600336 בב"ב

 שמלת ערב פייטים, 
יפיפיה, רק 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-4143035

 נעל עור בורדו, 39,"מורן", 
_____________________________________________)32-33ח(רק ב-99 ש"ח 050-4143035

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 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

elimelech@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

 מעמד קרימקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים אריז"ל 
עם הגהות ומראה מקומות 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449

 ילקוט מרובע אורטופדי 
פסים צבעוניים, כחדש, נקנה 

בפתשגן 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7628985

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-08/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 קוים כשרים ורגילים החל 
מ- 9.90 לחודש משלוחים 

חינם לכל הארץ. 
055-6774334)24-36(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-31/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , הילוכי 
פרפר ,קפיצים קדמיים, במצב 

מצוין 500 ש"ח באזור פ"ת 
050-6867740)31-31/19(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום. 
03-6884123/050-5274348)32-35(_____________________________________________

 2G מכשיר מתקדם של 
מצב חדש ברמה ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-5918474

 אוזניות כפתור חדש 
איכותי ב-25 ש"ח  

_____________________________________________)33-34ח(052-5918474

 למכירה מכשיר סוללרי 
מעולה 110 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 מטענים להרבה סוגים של 
פלאפונים 20 ש"ח כ"א ב"ב 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)33-34ח(20 ש"ח 052-3073826

 למכירה מעטפה עם בולי 
דואר עברי 250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653753

 למכירה שטרות ישנים 
ומטבעות רק 10 ש"ח. 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653753

 בבני ברק 2 ארנבות+ 
כלוב+אוכל 180 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8457681

 X 'סוכת חזו"א 4 דפ 
דפ', הכל חיבורי עץ. 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4106655

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין. 

_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
במצב מעולה, 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-5705546

 בב"ב שולחן עץ בהיר 
173X87 ועוד הארכה, חזק 

_____________________________________________)33-34ח(ונוח. 150 ש"ח 058-3297027

 בב"ב מיטת ילדים+מיטה 
נפתחת+מגירות במצב מצוין 

_____________________________________________)33-34ח(300 ש"ח 058-3297072

 2 ערכות כלים+חומרים 
ללימוד מקצועי ויטראז', 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-5858631

 למכירה אופני הרים במצב 
_____________________________________________)33-34ח(מצוין 320 ש"ח 050-9340317

 למכירה אופני ילדים 
במצב מצויין 150 ש"ח גמיש, 
אופניי הרים מידה 25 במצב 

_____________________________________________)33-34ח(נהדר 350 ש"ח 050-9340317

 למכירה סיר לחץ סולתם 
מנירוסטה 7 ליטר 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-2727474

 למכירה מסחטת מיצים 
חשמלית חדשה לפירות 
וירקות קשים. 140 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-34666398

 למכירה אופניים מידה 
20 שיכוך מלא בבני ברק 190 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4169800

 שו"ע עם כף החיים 
כתב רש"י, חדש. 110 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-6389446

 למכירה זוג שלווים, 
מטילה ביצים, 60 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(02-5379135

 למכירה ז'קט חדש 
מידה 38, צבע כחול טורקיז 
מאלי אקספרס ב-50 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7163334

 אישה מסודרת ומנוסה 
מעוניינת לקפל לכם כביסות 

_____________________________________________)34-35ח(053-3371782

 מעונינת לגהץ בביתכם 
מקצועית+קיפול כביסה 

053-3371782)34-34(_____________________________________________

 בע"ת ותיק תואר שני, 
ניסיון ב"קירוב" ובניהול, 

במשרה בכירה! 
050-4160390)34-34(_____________________________________________

 למסירה מכשיר גלקסי/
אפשרי תמורת החלפה 

_____________________________________________)34-35ח(במכשיר כשר 052-7396092

 S-6 גלאקסי סמסונג 
שמור, חדש 500 ש"ח -052

_____________________________________________)34-35ח(2437292

 P 9 סמארטפון וואווי 
מסך גדול 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-2633790

 מטען אלחוטי סממונג 
גלקסי S-3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4783220

 למכירה דיבורית לרכב 
דגם מוטורולה 60 ש"ח 

050-3337530)34-34(_____________________________________________

 פלאפון אייפון s7 פלוס +
קופסא+מטען+256 'יגה 
_____________________________________________)34-34(2,100 ש"ח 053-2475946

 למכירה פאת סרט של 
גלית אטליה בצבע חום כהה 

_____________________________________________)34-35(כחדשה 052-7165993

 אקורדיון סופרנו, 32 בס, 
היה בשימוש מועט, כולל תיק.

03-6169291)34-35(_____________________________________________

 עגלת קרוס המפוארת+
כל האביזרים, כחדשה. 

_____________________________________________)34-35ל(03-6169291

 "עוז והדר" ש"ס, שפה 
ברורה, גדול, מפואר, חדש. 

_____________________________________________)34-37ל(052-7161181

 למכירה בהזדמנות 
אקורדיון קטן לריתמיקאית 

1,500 ש"ח במצב טוב 
_____________________________________________)34-37ל(052-2503617

 בהזדמנות!! סוכה 
קומפלט כולל בדים, כולל סכך 

5/10 מטר רק 4,000 ש"ח 
050-6561610)34-37(_____________________________________________

 למכירה אופניים של 
ילדים 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)34-35ח(חדש 250 ש"ח 054-8483032

 תיק גברי שחור חדש 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח 054-8483032

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים לתוכי 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית 250 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 מושב שיאצ'ו חדש 
_____________________________________________)34-35ח(באריזה 03-9342918

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגה )כדרורגל שולחן ילדים( 

 121X59X31 ב-490 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(052-7966786

 חליפה שחורה מידה 48 
ישיבתית, יפה, עיצוב מודרני, 

_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח 054-4514210

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי חדש מאירופה רק 120 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4514210

 למכירה אופני הרים 
במצב מצוין 280 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-9340317

 זיכוי למשקפי מולטיפוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת 
א', הוצאת הדרת קודש חדש 

_____________________________________________)34-35ח(ב-70 ש"ח 050-4135002

 ספר בישול חדש מכיל 
מתכונים קלים וזמינים 50 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשדה באריזה 

_____________________________________________)34-35ח(65 ש"ח 052-4831449

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב 15 ליטר 

_____________________________________________)34-35ח(חדשה 40 ש"ח 052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר צורת רימון 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור 50 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-483449

 ספר שער הגלגולים 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-4831449

 4 שמלות חדשות 
וצנועות מחו"ל, לא נלבשו, 

_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח 054-5745359

 שמלת ערב סגולה 120 
ש"ח שמלת ערב כחולה ב-2 
חלקים  120 ש"ח, מעיל לגבר

_____________________________________________)34-35ח(180 ש"ח 03-9342918 

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשלפת ומסתובבת חיות 
במצב מעולה 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 שמלות ערב מהממות 
מקסי וקצר 250 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7662723

 שטיח מהמם! בצבע 
בז'/ שחור 150 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4110991

 בטריה של אופניים 
 36V 10 סמסונג כחדשה

אמפר 500 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-4110991

 ספרי לימוד לביה"ס כל 
הסוגים 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7188017

 סיר לחץ סולתם 
מנירוסטה 7 ליטר 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 קופסת מזון רפואי 
"מודולן" במחיר מוזל 

_____________________________________________)34-35ח(054-8454289

 קורקינט מאלומניום קל 
וחזק בצבע אדום מתקפל, 

_____________________________________________)34-35ח(מצויין 60 ש"ח 050-2897977

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 054-8464909

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיפיות למשחקים ווכו' 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)34-35ח(20 ש"ח 052-3073826

 מכניס ג'ינס קסטרו לגבר 
_____________________________________________)34-34(מידה 40 053-3155415

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)34-34(ש"ח 053-3155415

 בד לסוכה "סוכת 
ירושלים" 2*3 יפה במיוחד 350 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7664430

 הליכון לקשישים+מקל 
מתקפל להליכה 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-6245339

 שעון יד לנשים איכותי 
ויוקרתי חדש ברמה 150 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-8776286

 עגילים זהב טהור יפות 
_____________________________________________)34-35ח(ב-250 ש"ח 050-8776286

 פראק חתנים חדש 
באריזה מידה 42 בירושלים 

_____________________________________________)34-35ח(350 ש"ח 054-8415306

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון וורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)34-35ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון וורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(ירושלים 054-8415306

 תוכי קוקטייל ב-120 ש"ח 
וזוג תוכונים ב-80 ש"ח 

 08-9765927
_____________________________________________)34-34(בישוב חשמונאים 

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשלפת ומסתובבת, במצב 

מעולה 120 ש"ח
052-2727474)34-34(_____________________________________________

 תלת אופן 3 שלבים עם 
_____________________________________________)34-34(גגון 370 ש"ח 053-3155425

 PRS 970 אורגן ימהה 
עם המון מקצבים 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 ילקוט ניקי מחובר לעגלה 
60 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 גלילי עטיפות לספרים 
ומחברות 3 ש"ח כ"א ב"ב 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 נעלי בית "מורן" פתוחות 
חדשות 100 ש"ח מידה 37

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 נעלי ספורט נייק וורוד 
אפור בהיר מידה 38 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 נעלי ספורט סאקוני 
חדשות באריזה לגבר מידה 44 

_____________________________________________ )33-34ח(350 ש"ח 058-3245685

 ילקוט ניקי וורוד כחדש 
_____________________________________________ )33-34ח(90 ש"ח ב"ב 058-3245685

 תוכי קוקטייל מאולף 
ב-250 ש"ח ופרא )רגיל( 

ב-120 ש"ח 08-9765927 
_____________________________________________ )33-34ח(ישוב חשמונאים 



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

לפרסום
בלוח

03-6162228

י"א - י"ג באלול תשע”ח   22-24/8/2018

■ 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  
 21:00-23:00 ה-ימים א

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-40/19(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

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

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
למשמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. למשמרת ערב: 

079-5740225)18-13/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)31-34ל(050-5245338

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-22/19(_____________________________________________

כוכבי ושות', משרד עו"ד | טל': 052-8631264




?פתחת תיק הוצאה לפועל נגד המעסיק , ולא הצלחת לגבות את החוב
 גם אם כבר עברו מספר שנים, אל תתייאש ופנה למשרדנו!!!

עובד יקר!!! 
מקום העבודה נסגר או הפסיק את פעילותו והמעסיק חייב לך כסף?
תבעת את המעסיק / קיבלת פסק דין - ולא הצלחת לגבות את הכסף?

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

 להשלמת הכנסה 
דרושים מחלקי עיתונים 

לאיזור המרכז לשעות 
הבוקר המוקדמות שכר 

_____________________________________________)26-37(גבוה! 054-4690222

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק והפרסום 

דרושם מועמדים/ות 
רציניים/ות הדרכות ע"ח 

החברה, א. כהכנסה 
_____________________________________________)28-39(נוספת 053-4210898  למיזם חדש דרושים 

אנשים רציניים ללא צורך 
בניסיון, אפשרות מהבית 

058-3227787)28-40(_____________________________________________

 סייעת לגן ילדים במושב 
ליד הוד השרון למשרה מלאה 

_____________________________________________)28-35()עם רכב( 050-7242499

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-02/19ל(03-5782180

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

 לסוכנות ביטוח 
ופינססים באיזור פ"ת 

דרוש/ה מתאם/ת 
פגישות שעות גמישות! 

שכר הולם! 
054-6870882)32-36(_____________________________________________

 לגן דתי בפ"ת כפר גנים, 
דרושות לשנת תשע"ט סייעות 

למשרה מלאה ולחקית. 
_____________________________________________)31-34ל(052-8530061/052-8226582

 למ.הספורט הדתי, 
מדריכות, התע' קרקע, 

ריקוד ומדריכי כדורגל/סל 
תד"כ, לחימה. שכר גבוה

_____________________________________________)31-34ל(053-5242789/0

 דרושה משלבת, ללווי 
ילד בן 5, בגן בגבעת שמואל. 
שיעורי: 10:45-16:00 קו"ח: 

eran.shecter@gmail.com
052-5455702)31-34(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים בב"ב 
דרושות מוכרות לשעות 
אחה"צ, תנאים טובים 

_____________________________________________)31-34ל(למתאימות. 054-7694963

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
lymlk0758@gmail.com 

העבודה בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
lymlk0758@gmail.com

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 דרושה סייעת למשרה 
מלאה למעון בתל אביב, שכר 

_____________________________________________)31-34(גלובאלי. 052-5456295

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובד אחמ"ש בוקר/ערב חרוץ 
ומסור+עובד מטבח למשמרת 

_____________________________________________)31-34(בוקר 052-6607070

 דרושים עובדים לחנות 
בייגל בגאולה ועובדי מטבח 

02-5375516)31-34(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
הביטוח באיזור ב"ב, 

מתאמות פגישות 
מקצועיות, יכולת ביטוי 

גבוהה. א. למשרת 
אם. תנאים סוציאליים 

_____________________________________________)31-34(מעולים! 054-4771509

 למעון בק.הרצוג דרושות 
מטפלות ומבשלות, תנאים 

_____________________________________________)32-39ל(טובים. 054-8471166

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 

לכיתת תינוקיה, ת.מצוינים. 
054-2058545)32-35(_____________________________________________

 למשרד מוביל ברמת גן 
)ז'בוטינסקי( פקיד/ה בק 

אופיס, סורק/ת עם ניסיון 
מוכח!!! תנאים מעולים! 

פקס: 03-5270376
itzik1073@walla.co.il :32-35(מייל(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית וכן טבחית 

לארוחת בוקר להתקשר בין 
03-6714809 10:15:00)32-35(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה סייעת למשרה מלאה/

חלקית גננת לחצי משרה 
050-7884864)32-35(_____________________________________________

 דרושים זכיינים לעסק 
אינטרנטי פעיל, כולל 
ציוד. דרושה השקעה.

054-4215109)32-34(_____________________________________________

 נשים שמעונינות לעבוד 
בעבודה מאתגרת מלאה 

בסיפוק, ומשכורת הולמת, 
_____________________________________________)32-18/19(טובי 054-8477787

 לרשת מעונות בגן 
הרצוג דרושות מטפלות 

לשנה"ל למ.מלאה/
חלקית תנאים טובים. 

054-4499177
054-8426675)32-35(_____________________________________________

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

lymlk0758@gmail.com :קו”ח למייל

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברקקו”ח למייל

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

ֹלמעון�באיזור�המרכז
ִדרושה

מנהֹלת
ניסיון�חובה!

שכר�מעוֹלה

meonot12@gmail.com
˜ו"ח:

 לחברת שליחויות נהג 
עם רישיון עד 12 טון מגיל 24 
_____________________________________________)33-34(מאיזור המרכז 074-7030025

 דרוש עובד ניקיון למספר 
שעות, לישיבה בת"א, שכר 
_____________________________________________)33-34ל(נאה לפרטים: 050-4195145

 למעון חב"ד בר"ג דורושות 
סייעות ומטפלות, תנאים 

טובים למתאימות
050-4140298 חדווה
_____________________________________________)33-36(054-9770395 מרים

 דרושה מדריכה עם ראש 
גדול לצהרון דתי בפ"ת 

052-3168162 12:30-16:30)43(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)32-35(לשעה 054-3607420

 למ"מ מזכירה מנה"ח 
במשרד דתי בת"א קו"ח 
פקס: 03-6963721 מייל:

office.korot@gmail.com)33-34(_____________________________________________

 למוסד חינוכי במרכז 
דרוש טכנאי יר"ש מיומן 

ומסור, מיידי. 
050-4105848)33-34(_____________________________________________

 בבני ברק, ל"פתשגן", 
מוכרת חביבה ונחמדה לשעות 

אחה"צ, תנאים מעולים 
_____________________________________________)33-36(למתאימות, 052-7659115

 דרושה עובדת לניקיון 
ביה"ס בקרית הרצוג -9:00

054-5888747 13:00)33-34(_____________________________________________

 לסופרמרקט בב"ב, 
דרושים/ות קופאים/ות 

סדרנים/ות ועוד 054-3066726
073-7069072)33-36(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
למאפיה+רישיון על אופנוע 

054-2146510)33-36(_____________________________________________

 דרוש עובד צעיר, נמרץ 
ומסור לעבודה במחסן שיווק, 

לשעות הבוקר, פ"ת
_____________________________________________)33-34ל(050-5384330

 דרושים אנשים רציניים 
לניהול עסק והובלות, צוותים. 

אין צורך בניסיון.
053-3169946)33-40(_____________________________________________

 "לפרפרים" הלבשה 
אישית, דרושות מוכרות 

למשמרות, ניסיון במכירות 
_____________________________________________)33-35(חובה. 050-8266772

 בירושלים, מנהלת 
משרד, ניסיון חובה, שליטה 
במחשבים, אנגלית בסיסית, 

photocard@kraus-eng.co.il
_____________________________________________)33-34ל(פקס: 02-5400433

 לחברתינו דרושים נהגי 
משאית, צעירים ורעננים עד 

12 טון, תנאים טובים.
_____________________________________________)33-36ל(050-6563426

 דרוש נהג הסעות, 
אפשרות לפנסיונר, 
עדיפות לנהג מאיזור

_____________________________________________)33-36(ר"ג, ב"ב. 050-9894422

 דרושים קופאים/ות, 
סדרנים/ות מלקטי/ות 

לסופרמקט בכפר חב"ד, 
שכר נאה למתאימים. 

054-7870345)33-34(_____________________________________________

 למשרד רו"ח 
בב"ב, מנה"ח עם ניסיון 

רב במשרד רו"ח בהנהלת 
חשבונות ובמשכורות בחברות 

ובעצמאים.קו"ח:
shr7240@gmail.com)33-34(_____________________________________________

 לחנות "באזר לב 
העיר", ב"ב, דרוש עובד 

לאחה"צ לפרטים: 
050-5586335)33-36(_____________________________________________

 לבית תבשיל גדול 
במרכז, נערים מתרימים 

בערב ראש השנה ויום כיפור, 
במקוואות ובבית העלמין, 

בב"ב, ירושלים, בית שמש, 
ביתר, מודיעין עילית. תנאים 

מצויינים 03-5743047
_____________________________________________)33-36(ובערב 052-7124416

 למשרד ניהול נכסים 
בתל אביב דרושה מנהלת 
חשבונות סוגי +1-2ניסיון 

שליטה באאוט לוק התאמות 
וגביה מיידי למשרה 7 שעות 

office@fuehrer. ביום .קו"ח
co.il)34-35(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס בפתח 
תקווה מנה"ח סוג 3, ניסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, קו"ח 
ml2460@partner.net.il)34-37ל(_____________________________________________

 בב"ב למעון איכותי 
ונעים, לתינוקות, משטפלות 

חמות ומסורות עם יר"ש אחרי 
_____________________________________________)34-37(החגים 054-8413913

 לישיבה בב"ב דרושים 
*מחסנאי *טבח/ית לארוחת 
בוקר 03-6714809 להתקשר 

_____________________________________________)34-37(בין 10:00-14:00 

 דרושה פקידת 
אדמנסטרציה לקביעת 
פגישות, הצעות מחיר. 

דרישות לתפקיד: שיחות 
טלפון, חצי משרה, עם אופציה 

למלאה. שכר בסיס בונוסים, 
שליטה באופיס. לשליחת קו"ח 

meyda@bezeqint.net
_____________________________________________)34-37(מיד פלסט בע"מ

 לניקיון חדר מדריגות 
דרוש עובד חרוץ לרציניים 

בלבד! 054-2421996
052-4003742)34-37(_____________________________________________

 למאפיה בבני ברק דרושים 
*אופים *מנהל חנות עדיפות 

לבעלי ניסיון, תנאים טובים
054-6855447)34-35(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות ספקים, 

ל"תמיר מחזור" בפ"ת 
ניסיון 2-6 שנים 

קו"ח לפקס
153-99666003

haya@tmir.org.il :34-37(מייל(_____________________________________________

 דרוש/ה מוכר/ת +ידע 
בגרפקיה למשמרות בחנות 

צילום. 03-6199392 
054-5793174)34-37(_____________________________________________

 לגן באוירה נעימה 
בגבעת שמואל, דרושה סייעת 

לגילאי שנה וחצי למלאה/
_____________________________________________)34-35ל(חלקית 052-6471287

 לתיווך ארץ הצבי דרושים 
סוכנים רציניים, רכב חובה, 

רישיון תיווך חובה, יושרה 
חובה, אחוזים גבוהים. לפרטים 

נוספים: 052-5253470
08-9931163)34-34(_____________________________________________

 דרוש סוכן לחברה לשיווק 
קפואים, רישון חובה!! תנאים 

_____________________________________________)34-37(טובים. 052-3355338

 דרוש מלגזן עם ניסיון 
_____________________________________________)34-37(בב"ב 03-5709972

 למעון ילדים בב"ב 
מטפלת למשרה חלקית 

052-7641817)34-37(_____________________________________________

 דרושים נערים לדוכנים 
לערב ראש שנה ויו"כ אחוזים 

_____________________________________________)34-35ל(טובים 050-4153051

 מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לעבודה שוטפת ונעימה, לא 
מכירות, לא נדרש ניסיון 40 

ש"ח לשעה קריירה 
072-22-222-62)34-34(_____________________________________________

 לחברה בירושלים סוכן/ת 
שטח, למוצר מבוקש, שכר 

15,000 ש"ח+רכב צמוד 
_____________________________________________)34-34(קריירה 072-22-222-62

 לארגון רפואי סמוך לבני 
ברק פקיד/ה לזימון תורים 

לרופאים, שעות נוחות 6,500 
_____________________________________________)34-34(ש"ח קריירה 072-22-222-62

 דרוש מוכר לחנות אוכל 
מוכן )עם ניסיון( בבני ברק 

052-7643783)34-35(_____________________________________________

 דרושים למרכז 
הספורט הדתי מדריכי 

כדורגל, כדורסל, חד"כ, 
מורים/ות-חנ"ג ואנגלית 

שכר גבוה 052-6420609
053-5242789)34-37(_____________________________________________

 לחברה בתחום הנדל"ן 
דרוש איש שטח עם 

ניסיון קו"ח למייל:
   wolfgroup@gmail.com)34-35ל(_____________________________________________

 דרוש עובד לחנות 
פלאפל בבני ברק+עובד נקיון 

_____________________________________________)34-35ל(ב-11 בלילה 054-8099198

 למרכז על"ה בב"ב 
דרושות טפלות למשרה 

מלאה/חלקית קו"ח 
dvora@aleh.org

054-6838445)34-37(_____________________________________________

 לישיבה בתל אביב 
דרוש עוזר טבח+ ניסיון 

7:00-11:30 בבוקר 
052-5676038)34-37(_____________________________________________

 לחברה בתחום הביטוח 
והפינססים, דרושה מתאמת 

פגישות לחצי משרה אביה 
054-9474755)34-37(_____________________________________________

 לנעלי גיל דרושות מוכרות 
חרוצות לשעות אחה"צ 

058-5160462)34-37(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
עוזרת לטבחית, חצי משרה 

050-4162484)34-35(_____________________________________________

 איש אחזקה לתלמוד 
תורה רצוי בעל רכב, 7 שעות, 
_____________________________________________)34-34(5 ימים בשבוע 050-4130909

 לקונדטוריה בגאולה, 
דרושים מנהלים/מנהל עבודה 
/מוכרים/עובדי יצור מעל גיל 

24. ת.טובים למתאימים
053-3133344)34-37(_____________________________________________

 מגורים בחינם בבית 
שמש לרווקות מחזקות עד 
גיל 25 מותנה בהשתתפות 

בשיעורי חיזוק שעתיים בלילה.  
053-4100529)34-37(_____________________________________________

 לרשת חוגים ברמת 
גן ובשרון דרושות מורות 
לאנגלית, הסעות מב"ב, 
_____________________________________________)34-37(שכר גבוה 058-4114777

 למחסן שיש בפתח 
תקווה דרוש/ה פעילות 

למ.מלאה רישיון נהיגה חובה 
052-4251252)34-37(_____________________________________________

 דרוש קופאי למכולת 
_____________________________________________)34-35ל(בב"ב עם ניסיון 050-6408008

 לארגון חסד גדול דרושים 
נהגים/ות ומתנדבים/ות 

לאיסוף עוגות ברחבי ב"ב עבור 
_____________________________________________)34-37(בתי חולים 055-6610818

 לפנימייה חרדית בב"ב 
דרושה עוזרת מטבח לחצי 

_____________________________________________)34-35(משרה 054-8401241

 ילד מעונין להצטרף 
לרכב הנוסע כל יום 

משיכון ה' לאיזור עזרא 
חזו"א, בוקר בסביבות 

השעה 8:00 חזור בשעה 
1:00 ושוב הלוך בשעה 

רבע לשלוש 
052-4456199)34-35(_____________________________________________

 למטבח למזון קר 
בב"ב דרוש עובד רציני 

מ-4:00 בבוקר שכר טוב 
למתאימים

055-9474416)34-37(_____________________________________________

דרושות מורות וגננות
תנאים טובים למתאימות

לבית ספר תורני באילת

mosad22@walla.com קו"ח
055-6684442
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בנתיב זההחסדחמישישי

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

ט'-י"ג באלול20-24.8.18

עד שישימבצעים בימי שני

הזוכים בהגרלה:
*30,000 ש"ח
קניות לשנה 

-משפ' שריקי מב"ב
-משפ' אדלר מאשדוד

*מקרר-זאב כהן מאלעד
*מקפיא-משפ' 

שטינהרטר מירושלים

משחת שיניים
קולגייט טוטל

תמרים גליליות רולעדין

קוד:4078379

1 ק"ג חלבי
עדין

סוגים שונים
750 מ"ל

צלחות ח"פ 
גדולות קשיחות

1 ק"ג

שמפו/מרכך/תחליב רחצה כיף/נקה 7

10

6 ב-
10

3 ב-
20

מטרנה מהדרין
ללא שלבים

700 גר'

3990

שמן קנולה 
'מעולה'

1 ליטר

גלידת פנטסיה
חלבי/פרווה

נסטלה

4 ב-
20

1190

13901390

פילה סלומון
בלדי

23-24
י"ב--י"ג באלול

6*1.5 ליטר

6*1.5 ליטר

גדלים שונים
ללא מכסה

שישיית מרינדה/
סבן אפ

מארזי תבניותשישיית פפסי
אלומיניום 'מעולה'

3 ב-
20

ירכיים עוף חזה עוף

כרעיים עוף

בד"ץ/לנדא
תפארת-שארית/

מחפוד

תפארת-שארית

קוד: 3751846/5756139

1990 1990

חציל במיונז חומוס מזרחי
1 ק"ג

סלטי מיקי
1 ק"ג

סלטי מיקי

לק"גלק"ג

לק"ג

59902990

2990

למארז
790

מנות סלומון
בלדי

לק"ג
6990

790

2990
לק"ג



בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

כי תצא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:37
18:55
18:34

19:49
19:51
19:51

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית • יום רביעי י"א באלול תשע"ח 22/8/18 • גיליון מס' 1096

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל
רוצה לעשות כסף 

עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
בד סוכה לפרגולה
הזמנה לפי מידה
חלון, דלת, טבעות
058-4533400
www.badimn.co.il

הילולת 
ה"חפץ חיים"

כ"ג - כ"ד אלול בתוכנית:

מקומות אחרונים! 2,200 ש"ח

054-8573832

וילנה, ראדין וולוז'ין

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

הכירו את המפלגות
יקט

פרו

וחד
מי

חודשיים נותרו לבחירות, וזה הזמן להכיר את המפלגות שחושקות בקול שלכם • 
הרשימה שפונה לבוחרי ש"ס, הפיצול המשולש בקול החרדי-אשכנזי, סיעותיהם 
של ליאון ואלקין, פירורי הרשימות של פסגת זאב והחרדים שיצביעו להתעוררות 
וירושלמים • וגם: המועמד חסר הסיכוי ששילב רב גמלאי ברשימה והמתמודד 

למועצה שהסתבך עם תקציב מוגבל / עמ' 4-8

רשימת הרשימות: 
ראש ישיבת 

פוניבז' – מסר 
שיחה בחברון

/ עמ' 12

/ עמ' 14

מאות ילדים חרדים 
ברחוב, ללא מבנה לת"ת

דגל התורה ואגודת ישראל ירוצו בנפרד 
כפי שנחשף ב'קו עיתונות' לראשונה, ולאחר ישיבת הנהלת 'דגל' בה נשקלה האפשרות להתמודד 
ויכוח על  לריצה הנפרדת:  • הרקע  בירושלים  בנפרד  ירוצו  - שתי הרשימות  בכל הארץ  בנפרד 
על  פנימי  לחץ  עתה,  לעת  פתוחה  נותרה  העיר  ראשות  שאלת   • ברשימה  המקומות  חלוקת 
הגר"ב  בבית  נפגשו  האחרון  בחמישי   • דייטש  מועמדות  סביב  להתאחד  וש"ס  התורה'  ‘דגל 
סולובייצ'יק נציגי ‘אגודה' פרוש ודייטש עם נציגי ‘דגל' ראוכברגר וובר, אך טרם הושגו תוצאות 

/ שטח מוניציפאלי, עמ' 20-21

לאחר כישלון המגעים – כולל פגישה בביתו של הגר"ב סולובייצ'יק – התקבלה ההחלטה הדרמטית:

כשמדובר בערים בהן יש לבחירה השלכות גורליות בהיבט היהודי, 
דוגמת ירושלים או חיפה, ברי כי הדבר דורש הכרעה בקודש פנימה, 
הקטנה  הפוליטית  בשלולית  או  האלעדית  בביצה  כשעוסקים  אך 
יותר של טלז סטון, יש תושבים רבים שהדיון שווה ערך בעיניהם 

לסוגיית בחירות לועד הבית.
את  להכריע  התושבים  רצון  עשוי  סטון,  בטלז  וגם  באלעד  גם 
הבחירות, בלי התחשבות בהחלטותיהן של המפלגות. בשתי הערים 
אפשריים  מועמדים  של  שונים  שמות  ושוב  שוב  לאחרונה  עלו 
נתקל  הדבר  המקומות  ובשני  מבחוץ,  להצנחה  העיר  לראשות 
והן  מקומיים  קהל  דעת  בסקרי  הן  תושבים, המתבטאת  בהתנגדות 

במחאות של ממש.
אבי גרינצייג, עמ' 18-19

הפתעה: יש גם מצביעים
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