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 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית • יום חמישי י"א בתשרי תשע"ט 20/9/18 • גיליון מס' 1100

052-4547833 בנימין

מרפא אנרגטי 
(healing) מרפא בידיים•

•ללא מגע יד, 
•נסיון 40 שנה

•גם מחלות קשות 
•גברים/נשים

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

055-6697474
02-9975241

דקות מירושלים
בחוה"מ סוכות 

בריכה מחוממת פרטית 
למשפחה סוכה ענקית

מנגלים, צימרים

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

פרוש נגד פינדרוס, רוזנטל נגד רביץ
המו"מ באלעד עלה על שרטון, קרב פנים ליטאי בקרית יערים

 / עמ' 22-23

 / עמ' 18-19

המדריך המלא: 
כל שמחות בית השואבה  

ושמחת בחגך 

לגיליון זה מצורף

מוסף חג מיוחד מבית 
 

'קו עיתונות'
חודש לבחירות המקומיות 
 

הכירו את הנציגים

 עיר
ועיר

החילונים מתאחדים: 
חביליו פורש, עזריה 

מציעה סקר / עמ' 8

בגלל השחתת השלטים:
 מאבק על 320,000 ₪

ה'קלף' נשלף 
באירוע החגיגי: 

סרטון תמיכה מביבי

 / עמ' 16

 / עמ' 10

החלטות:  מקבלים  התורה'  ב'דגל  הבחירות,  לפני  וחצי  חודש 
רביץ  עילית,  ביתר  העיר  ראשות  על  פרוש  מול  יתמודד  פינדרוס 
יתמודד מול רוזנטל על ראשות המועצה בקרית יערים • ב'אגודה' 
ובתמיכת  ועדת השמונה  יתמודד בהסכמה של  פרוש  כי  מבהירים 

ה'מועצת' • רוזנטל: "גפני הבטיח שלא יגישו מועמד נגדי" 
/ שטח מוניציפאלי, עמ' 24-25

  72 

עמודים



 ברוסקטה קממבר תנובה
פורסים באגט או ג׳באטה לפרוסות אלכסוניות, 

מברישים בשמן זית מעורבב עם אבקת שום ומלח. 
מניחים פרוסת קממבר תנובה 

ואופים כ-3 דקות בחום של 200 מעלות

מזט נפוליאון 
לערבב גבינת נפוליאון בטעם טבעי 

 עם מעט פלפל שחור, 
לזלף בשקית זילוף )צנטר דק( מעל קרקר/ברוסקיטות וכדו' 

ולקשט עם חצי עגבניית שרי או רצועת פלפל קלוי 
ועירית קצוצה

עוגת הפתעה
אופים עוגת טורט וניל/שוקולד, 

עושים חורים עם כפית במרווחים של כ-3 ס"מ, 
ממלאים ב- YOLO חלב/לבן/מריר, 
ומפזרים מעל אבקת סוכר בנדיבות

סלט עשיר
קוביות בולגרית פיראוס מעשירות כל סלט:

 סלט ירקות, סלט קינואה
 או מעל מגש אנטיפסטי

פלטת גבינות משודרגות
כדי להכין פלטת גבינות נהדרת, 

מומלץ להוציא את הגבינות מחוץ למקרר 
כשעה לפני ההגשה. הדבר משפר מאוד 

את טעם הגבינה ומרקמה

הבחירה של הבית
תנובה

בסוכה עם תנובהחגיגת טעמים 
שמשדרגים כל ארוחהעם מגוון מוצרים  

ציפוי יופלה לעוגת גבינה
מערבבים היטב 2 גביעי יופלה תות עם 2 שקיקי סוכר וניל, יוצקים בזהירות
על העוגה ומחליקים בעדינות את פני הציפוי. אופים את העוגה כ-20 דקות 

נוספות בחום של 120 מעלות



 ברוסקטה קממבר תנובה
פורסים באגט או ג׳באטה לפרוסות אלכסוניות, 

מברישים בשמן זית מעורבב עם אבקת שום ומלח. 
מניחים פרוסת קממבר תנובה 

ואופים כ-3 דקות בחום של 200 מעלות

מזט נפוליאון 
לערבב גבינת נפוליאון בטעם טבעי 

 עם מעט פלפל שחור, 
לזלף בשקית זילוף )צנטר דק( מעל קרקר/ברוסקיטות וכדו' 

ולקשט עם חצי עגבניית שרי או רצועת פלפל קלוי 
ועירית קצוצה

עוגת הפתעה
אופים עוגת טורט וניל/שוקולד, 

עושים חורים עם כפית במרווחים של כ-3 ס"מ, 
ממלאים ב- YOLO חלב/לבן/מריר, 
ומפזרים מעל אבקת סוכר בנדיבות

סלט עשיר
קוביות בולגרית פיראוס מעשירות כל סלט:

 סלט ירקות, סלט קינואה
 או מעל מגש אנטיפסטי

פלטת גבינות משודרגות
כדי להכין פלטת גבינות נהדרת, 

מומלץ להוציא את הגבינות מחוץ למקרר 
כשעה לפני ההגשה. הדבר משפר מאוד 

את טעם הגבינה ומרקמה

הבחירה של הבית
תנובה

בסוכה עם תנובהחגיגת טעמים 
שמשדרגים כל ארוחהעם מגוון מוצרים  

ציפוי יופלה לעוגת גבינה
מערבבים היטב 2 גביעי יופלה תות עם 2 שקיקי סוכר וניל, יוצקים בזהירות
על העוגה ומחליקים בעדינות את פני הציפוי. אופים את העוגה כ-20 דקות 

נוספות בחום של 120 מעלות



מאסטרו

במופע מיוחד
מהאלבום החדש ׳סבבה׳

הפקה: אשי הורוביץ ושיראל בלייכר

ותזמורתו במופע חדש!

ִקינֶדרַלעך
אלישע בירנבאום יוני אליאבסיני תור

אהרן רזאל בערי ווברחיים ישראל

יום רביעי ב׳ חוה״מ י״ז תשרי 26.9• 14:00 שמחת חג עם ענקי הזמר החסידי

בסוכות

בחברון

ליפא שמעלצרשמחים

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה הכניסה חופשית | כל האירועים הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחוןמחדשי היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה | מנהלת מערת המכפלה | המועצה הדתית ק”א-חברון | הכנסת אורחים חברון  

www.2hebron.co.il | 029965333 מוקד הזמנת הסעות ארצי

אוטובוסים ישירים למערת המכפלה! קו 201 - חוה״מ ימים ג׳, ד׳ 
ירושלים בנייני האומה: 9:00 - 16:00 מחברון: 11:00 - 22:00

16.20
הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה

בלבד!
ב ו ש ו ך  ו ל ה ס  י ט ר כ

₪

להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק

עי
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ר
6:

00 6:
00 ְך׃ ָאִשׁיָרה וֲאַזְמָּרה־ָלּֽ

ניתן להגיע עם רכבים פרטיים חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה, ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי )5 ₪( מגיל 5 ומעלה. 

ם י ד ל י ל ת  ו ל ע פ ה  | ן  ו ר ב ח ב י  ד ו ה י ה ב  ו ש י י ה י  ר ת א ב ם  י ר ו י ס

מינהלת
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 ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה באולם יצחק

עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבור הרב אוריאל סעייד

אולם יצחק
פתוח

שידור חי

חר
ש

ש 
י

מן
לד

פ
מ. 

ר 
נו

צי

האירוע בסיוע
המשרד לשרותי דת

תצפית על מערת המכפלה • הפקת שמן ומיץ ענבים • סיורים מודרכים • סיור ברכבי ספארי בעיר האבות • שחקני רחוב • אפיית פיתות

ימים ג׳ - ה׳ חול המועד סוכות

בסוכות עולים לתל חברון! ללכת בעקבות אברהם אבינו ודוד המלך ברחובות העיר 
הקדומה, לייצר את כלי החרס העתיקים, לשבת בצל הגפן והתאנה...ממש כמו בתנ"ך!

תיירות חברון ורשות הטבע והגנים מציגים

מתעוררת לחיים

כל המידע באתר
hebron.org.il

מרכז המבקרים
 ומיצג רב חושי
בבית הדסה • פתוח לאורך כל ימי החג
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חוויה של טיול עם מדרשת חברון
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סיורים מודרכים ללא תשלום על ידי מדרשת חברון
בימים ג׳ - ה׳ חול המועד סוכות

מינהלת
מוניציפלית
חברון

יובל שנים לשחרור חברון
50 Years to the liberation of Hebron

الذكرى اخلمسني لتحرير مدينة اخلليل

היישוב היהודי

חברון
HEBRON

ללא עלות הפעילות 

בס״ד
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בני-ברק: ר' עקיבא 115| 03-6164664 | 03-6188710
ירושלים: מלכי ישראל 33 | 02-5375231

פתח תקוה: חובבי ציון 15 | 050-988-3888

היריד הגדול לתשמישי קדושה 
ב- 70% הנחה

שמעיה
אנחנו זולים יותר מהמפעלים

שופרות 
מהודרים

החל מ - 45 ש"ח 

טלית קטן צמר
מידות: 8/7

ב - 49 ש"ח

גופית ציצית
כל המידות

ב - 18 ש"ח

עטרות 
קריסטל 

ב - 199 ש"ח
מבצע עודפים
של טליתות 

צמר רחלים טליתניה 

ב - 99 ש"ח

כיפות - 10 ש"ח
צבעוני - 15 ש"ח

סט מחזורים
מעור

ב - 449 ש"ח

טלית קטן 
ילדים צמר
ב - 25 ש"ח

קיטל מהודר

ב - 49 ש"ח

סידורים 
מעור

ב - 99 ש"ח

טלית קטן 
מידות: 8/9/10
100% כותנה

ב - 15 ש"ח

טלית קטן
ילדים 

ב - 13 ש"ח

עטרות מהודרים 256 דוגמאות מבית סברובסקי

איך ניכנס לחג אם לא 
נכנסנו לשמעיה?





י"א  בתשרי תשע"ט 1220/9/18 בירושלים8

 סוף עגום: הקרוואנים פונו
שני,  יום  בבוקר 
הקרוואנים  פונו 
לצורך  שהונחו 
כנסת  בתי  הקמת 
לציבור  זמניים 
בשכונת  הספרדי 

התושבים,  פי  לאחר שעל  הוצבו  הקרוואנים  א'.  רמות 
אהלים  לרשותם  להעמיד  בסיכום  עמדה  לא  העירייה 
ללא  בית המשפט,  בהוראת  פונו  הם  החגים.  לתפילות 

התנגדות בשטח.
בשכונה  רבתי  סערה  עוררו  ופינויים  הקרוואנים  הצבת 
האשימו  והיוזמים  התושבים  כאשר  האחרון,  בשבוע 
את העירייה ואת נציגי הציבור הספרדיים בחוסר דאגה 
לצרכיהם. בין היתר, התקיימה במוצאי שבת הפגנה מול 
נוף, כשהמפגינים  יו"ר ש"ס אריה דרעי בהר  ביתו של 
נופפו בשלטים בהם נכתב 'אריה דרעי עצור הריסת בתי 

כנסת' ו'שערורייה, שכונה שלמה בלי בית כנסת'.

 ְקׁשֹוב ָנא ִחּנּוָנם
אלפים  מאות 
הכותל  את  פקדו 
בלילות  המערבי 
השנה  ראש  שלפני 
ימי  ובלילות עשרת 
לאמירת  תשובה, 
שריד  מול  סליחות 

בית מקדשנו. בקרן למורשת הכותל מצביעים על עלייה 
עם  שעברה,  שנה  לעומת  הבאים,  במספר  משמעותית 
ממוצע של מעל 10,000 מתפללים בלילה, וכ-100,000 
השנה  ראש  שלפני  האחרונות  בסליחות  מתפללים 

ובסליחות שלפני יום הכיפורים.

 במוקד המלחמה: זבל
בעיה  יש  אם 
עד  המעיקה 
לתושבי  למאוד 
ללא  היא  ירושלים, 
ניקיון  בעיית  ספק 
הזבל,  וערימות 

שמעניקות לעיר פעם אחר פעם את התואר הלא מחמיא 
כעיר המלוכלכת ביותר בישראל. במוצאי שבת, הוזמנו 
'ארגון  ביוזמת  זבל'  ל'סיור  העיר  לראשות  המועמדים 
נקודות  במספר  שעבר  סיור  הקטן',  הנסיך  הניקיון 
היו  לאתגר  שנענו  היחידים  הבעיה.  גודל  את  והמחיש 

עופר ברקוביץ', רחל עזריה ומשה ליאון.
לסיור,  רפואה  דייטש  יוסי  הקדים  לכן,  קודם  דקות 
ופרסם הודעה בה הוא נצפה במעמד חתימתו על מצע 
מדד הניקיון של המרכז הבין תרבותי. דייטש אמר: "אני 
קבוע  לי מסלול  יש  שנים.  העיר  ניקיון  זעקת  את  זועק 
לבחינת רמת הניקיון, אני מסתובב בעיר ורואה את הררי 
הזבל. יחד עם זאת, לא פעם באים אליי עובדי תברואה 
המשימות  אחת  עבודה.  מרוב  קורסים  שהם  ואומרים 
הגדלה  היא  לניקיון,  העיר  את  להביא  ע"מ  העיקריות 

מידית של כוח האדם באגפי התברואה".

 פפה אללו בגאולה
בלתי  אורח 
יו"ר  צפוי: 
ירושלים  מר"צ 
פפה  המיתולוגי 
נצפה  אללו, 
שכונת  ברחבי 
כאורחו  גאולה, 

כלל  הסיור  כהן,  משה  הקהילתי  המנהל  חבר  של 
ביקור בביתם של הרב אפרים לוי, שיחות עם תושבים 
החיים'  'אור  במוסדות  הסליחות  במעמד  והשתתפות 
מקום  תופס  החרדי  "הציבור  אלבז.  הגר"ר  שבנשיאות 
ניתן  ותוך הידברות והבנה הדדית  של כבוד בירושלים 

להגיע להישגים יפים'", סיכם אללו בהתרגשות.
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

החילונים מתאחדים: 
חביליו פורש, עזריה מציעה סקר

פקחים סגרו מסעדה בשבת 
והעירייה מבהירה: "טעות אנוש"

עופר ברקוביץ' ממשיך לחזק את מעמדו במרוץ לראשות העיר: המתמודד יוסי חביליו פורש ומביע בו 
תמיכה • עזריה מציעה סקר שיבחן איזה מועמד ציוני יגבר על יוסי דייטש, ש"מהיכרותי עמו, בחירתו 

מאיימת על עתידה של ירושלים"

פקחי עירייה הגיעו בשבת האחרונה למסעדת 'חבש' לאחר שהוזמנו בערב שבת על ידי מפגינים, וסגרו 
את שעריה • החילונים זעמו והעירייה הודיעה: "מדובר בטעות ואנו מצרים על כך"

ישראל פריי

עשרות מתושבי רמות נאלצו להתפלל את 
פרטית,  מגורים  בדירת  השנה  ראש  תפילות 
למנוע  החליטה  ירושלים  שעיריית  לאחר 
בשכונה  לתפילה  הקרוואן  הצבת  את  מהם 

בכל מחיר, עוד קודם ימי הדין. 
קשה  מאבק  התפתח  לחג  שקדם  בשבוע 
ברחוב הארי טרומן, לאחר שפקחי העירייה 
הצבת  את  למנוע  ניסו  למקום  שהגיעו 
הקרוואן לתפילה כאשר הם מלווים בשוטרי 

משטרת ירושלים. 
למקום  שהובא  טרקטור  האירוע,  במהלך 
ידי  על  נחסם  המבנה,  את  להרוס  בניסיון 
להרוס  הניסיון  על  בגופם  שהגנו  התושבים 
כתוצאה  החדש.  הכנסת  בית  מבנה  את 

מהעימותים הקשים כמה תושבים נפצעו.
ל'קו  אומר  הכנסת  בית  ממתפללי  אחד 
עיתונות' כי "מדובר ממש בצורך גדול בשל 
ואינה  אטומה  העירייה  בשכונה,  המחסור 
מוכנה לשמוע, זהו מניין הקיים מספר שנים 
את  לאפשר  שלא  בעירייה  החליטו  וכעת 
כמו  ממש  מרגישים  אנו  כסדרה,  התפילה 
להתפלל  שנאלצו  הקומוניסטית  ברוסיה 
'תעביר  כשהתפללנו  פרטיות,  בדירות 
מנכ"ל  על  התכוונו  הארץ'  מן  זדון  ממשלת 

העירייה".
החדש  בפרויקט  מריבה  בשטח  מדובר 
בעיר.  א'  רמות  בשכונת  ברמות'  'הקאנטרי 
הונח  הקרוואן  כי  טוענים  ירושלים  בעיריית 
הגורמים  אישור  וללא  חוקי  לא  באופן 
המשפט  בית  בפני  הגיע  הדבר  המוסמכים, 
והשופטת בהחלטתה הסכימה כי הקרוואנים 
אך  ייהרסו,  לא  חוקי  לא  באופן  שהונחו 

ייאלצו להתפנות. 
"בשלב זה ייאסר שימוש במבנים היבילים 
תפעל  והמשיבה  הנידון,  במתחם  שהוצבו 
ללא  עליהם,  גישה  כל  ואטימת  לנעילתם 
הריסה של המבנים או תכולתם וללא גרימת 
בצהריים",   12 לשעה  עד  זאת  להם.  נזק 
החליטה השופטת בשעות הלילה של מוצאי 

שבת.
כמו כן, הוחלט כי יוצבו אוהלים שישמשו 
לתפילה בימים הנוראים, ובתוך ארבעה ימים 
יפונו הקרוואנים מהשטח, וכדברי השופטת: 
עד  ידי המבקש  על  יפונו  היבילים  "המבנים 
יפונו  שלא  וככל  ראשון  ביום  לחודש  ה-16 
המשיבה  תהא  האמור,  המועד  עד  ידם  על 
רשאית לפנותם על חשבון המבקש, המשיבה 
לסייע  מאמץ  כל  תעשה  ירושלים(,  )עיריית 
אוהלים  שני  הצבת  לאפשר  המבקש  בידי 
לכמות  הנוראים  בימים  תפילות  למטרת 
עוד  שניתן  ככל  זאת  הדרושה,  המתפללים 
בראש  כבר  תפילה  לאפשר  מנת  על  היום 

השנה".

ישראל פריי

מדי  מפגינים  מגיעים  בה  תקופה  אחרי 
העיר  במרכז  'חבש'  מסעדת  לפתח  שבת 
הגיעו  השבת,  ביום  פתיחתה  על  במחאה 
עיריית  )שבת שובה( פקחי  בשבת האחרונה 
השבת,  לאחר  המקום.  את  וסגרו  ירושלים 
החנות  סגירת  כי  ירושלים  עיריית  הודיעה 

בשבת הינה "טעות אנוש".
האתיופי  האוכל  בעלת  המסעדה  מול 
5, מתנהלות בשבתות  ברחוב משיח ברוכוף 
בין  מילוליות  התכתשויות  האחרונות 
לבין  השבת,  כבוד  על  המוחים  מפגינים 
בעלי  של  לצדם  העומדת  חילונים  קבוצת 
השבת  כניסת  לפני  ספורות  דקות  המסעדה. 
לפיקוח  המפגינים  אחד  התקשר  האחרונה, 
ופקחים  המקום,  פתיחת  על  ודיווח  העירוני 
עירוניים שהגיעו, הורו לבעל המסעדה לפזר 

את הלקוחות ולסגור את המסעדה.
איליה ליפצקר, אחד הצעירים המוחים ומי 
למועצת  ביתנו'  'ישראל  מטעם  שמתמודד 
של  הרשמי  "ההסבר  בכעס:  כתב  העיר, 

המפקחים, 'לפי חוק כל בית 
עסק בירושלים חייב להיות 
מי  בירושלים'.  בשבת  סגור 
קרה,  זה  איך  להסביר  יכול 
במקום  ירושלים  שעיריית 
קטנים  בעסקים  לתמוך 
קוו  הסטטוס  על  ולשמור 
נגררת אחרי חבורת קיצונים 
וסוגרת את המקומות בילוי 
בשבת  הפתוחים  אחרונים 

בעיר?".
בירושלים  יו"ר מר"צ  גם 

סגירת  על  למחות  מיהרה  ורטון,  לורה 
המסעדה. במכתב ששלחה למנכ"ל העירייה 
מגנה  "אני  ורטון:  כתבה  העירוני,  ולפיקוח 
מסעדות  על  ההתנפלות  את  תוקף  בכל 
גם  לכולם,  שייכת  העיר  בשבת.  פתוחות 
החוק  בשבת.  לצאת  שמעוניין  לציבור 
לרבות  בילוי,  מקומות  של  פעילות  מאפשר 

מסעדות, כל ימות השבוע".
העירוניים,  העזר  חוקי  פי  על  כי  יצוין 

את שעריו  לסגור  מזון  לממכר  עסק  בית  על 
ועד  וחגים  שבתות  בליל   22:00 מהשעה 

השעה 10:00 בבוקר למחרת.
ירושלים  עיריית  הגיבה  שבת,  במוצאי 
בטעות  "מדובר  הבאה:  בהודעה  לתקרית, 
החוק  פי  על  כך.  על  מצרים  ואנו  אנוש 
בשבת  פתוחות  מסעדות  יש  קוו  והסטטוס 
שינוי  כל  ואין  מסחר,  ואין  בירושלים 

במדיניות זו".

מסעדת חבש 

חביליו מודיע על פרישה  ברקוביץ' עולה לברך

אללו מתברך מהרב אלבז

חותמים על אמנת הזבל

צילום: הקרן למורשת הכותל



חג סוכות 
בריא ושמח

מאוחדת מאחלת ללקוחותיה ולכל בית ישראל

 מאוחדת איתכם ללא פשרות
 בחג הסוכות, כמו גם מוקדי

החירום הפתוחים במהלך ימי 
החג וחול המועד. 

*3833  k.meuhedet.co.ilולהישאר בריאלהיות בריא

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח החיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה



י"א בתשרי תשע"ט 101020/9/18 בירושלים

ה'קלף' נשלף באירוע החגיגי: 
סרטון תמיכה מביבי
צמרת 'הליכוד' התייצבה לאירוע חגיגי שערך השר והמתמודד זאב אלקין • 
ההפתעה: רוה"מ תומך נלהבות • מאחורי הקלעים: בשל המתח הפנים ליכודי, 
סוכם - לא מזכירים את רשימת 'ירושלים תצליח' בנוכחות אנשי מפלגת השלטון

ישראל פריי

של  חגיגי  כוסית  הרמת  כנס  במהלך  שנשלפה  הערב"  "הפתעת 
 40 בן  הייתה בסרטון  זאב אלקין,  והמועמד לראשות העיר  השר 
שניות בדיוק, שלא היה קל להשיגו: בסרטון, מביע ראש הממשלה 
בנימין נתניהו תמיכה נלהבת במועמדותו של אלקין לראשות בירת 

ישראל, ומאיץ בתושבים לצאת ולבחור בו.
בערב הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה שערך בליל שני האחרון 
כ-2,000  נכחו  בתלפיות,  'הדריה'  באולמי  אלקין  זאב  השר 
'הליכוד',  מפלגת  וח"כי  שרי  בכירי,  כל  ובמרכזם  משתתפים 

מובנת  אינה  'הליכוד'  צמרת  התייצבות  תמיכה.  להביע  שהגיעו 
מאליה, מאחר ומפלגת השלטון קרועה בין אלקין לבין אנשי סניף 
מנהלים  ושראשיו  עצמו,  משל  מפלגה  המריץ  המקומי  'הליכוד' 
מלחמת חורמה נגד אלקין בטענה ה"כבדה" על שהעז לרוץ שלא 

במסגרת התנועה.
הפנים- והרגישות  המתיחות  בשל  כי  נודע  בירושלים'  ל'השבוע 

באולם  ינכחו  והח"כים  בזמן שהשרים  כי  מראש  סוכם  ליכודית, 
– לא יוצגו מועמדי רשימת 'ירושלים תצליח' של אלקין והתמיכה 
תבוטא אך ורק בו עצמו לראשות העיר. גם בכל ההודעות שיצאו 
'הליכוד'  רק לאחר שאנשי  כלל.  הוזכרה הרשימה  לא  מהאירוע, 
עזבו את האולם, עברו החוגגים להציג את אנשי הרשימה למועצת 

העיר.
אדלשטיין;  יולי  הכנסת  יו"ר  את  לראות  היה  ניתן  הבכירים  בין 
השרים ישראל כץ, יובל שטייניץ וחיים כץ; יו"ר הסוכנות לשעבר, 
נתן שרנסקי; סגן השר ירון מזוז וחברי הכנסת יהודה גליק, נורית 

קורן, מיקי זוהר ושרן השכל.
"כדי שנהיה לראש ולא לזנב וכדי שנעלה את ירושלים על ראש 
מכיר  שאני  היחיד  הטוב  הראש  לזאב.  זקוקים  אנחנו   - שמחתנו 
לירושלים זה הראש של זאב אלקין", אמר השר שטייניץ. "אנחנו 
צריכים אש של קרב כי מדובר במשחק גמר וירושלים צריכה אותך 
אלקין", אמר השר חיים כץ. ואילו יו"ר הכנסת תיאר כבר את רגע 
ההתפטרות  מכתב  על  כבד  בלב  "אחתום  מהכנסת:  ההתפטרות 
בירתנו  רק למען  זאת  מוכן לעשות  אני  של אלקין מהכנסת אבל 

ירושלים" אמר אדלשטיין.
ראש  של  תמיכה  סרטו  היה  בערב  שנשלף  החזק  הקלף  כאמור, 
הממשלה בנימין נתניהו. "הגיע הזמן שהשר לענייני ירושלים, זאב 
אלקין, יהיה ראש העיר ירושלים", אמר ביבי כשאלקין ניצב לצדו. 
"אני מכיר את זאב, אני מכיר את היכולות שלו. אני מכיר את מה 
שהוא עשה למען ירושלים. אני מכיר את מה שהוא יעשה למען 
האחרונות.  בשנים  גדולים  דברים  שעשינו  חושב  אני  ירושלים. 
אבל יחד זאב בהנהגתך המצוינת ובתמיכת הממשלה אנחנו נעשה 

דברים כבירים".

 אלקין מתקבל בחום. צילום: עומרי סגן 

 מתוך סרטון התמיכה של ראש הממשלה

השר ישראל כץ בנאומו. צילום: עומרי סגן

לימודים לבנות במסגרת חרדית
www.jct.ac.il     tvuna@jct.ac.il רח‘ בית הדפוס 9, גבעת שאול, ירושלים

לתיאום פגישה 02-654-7219
(דעת לשעבר)

מדעי המחשב       הנדסת תוכנה       חשבונאות ומערכות מידע       מנהל עסקים       השלמה לרואות חשבון חוגי הלימוד:
לימודי קודש עם מיטב הרבנים והמרצים  |  פיקוח ועדה רוחנית תקנון צניעות והתנהגות

במקביל
לבדיקת התאמה צרי קשר עוד היום עם יועצת הלימודים שלך בטל: 02-6547219

התכנית תפתח מיד לאחר החגים 

וגם השלמה לתואר ראשון
יוקרתי במדעי המחשב

מטעם המרכז האקדמי לב.

גם לימודים
במסגרת
הסמינר שלך

בוגרת סמינר מבריקה? נרשמת ללימודי הנדסאים בסמינר?
יש לנו חדשות מצויינות עבורך!

את מוזמנת להצטרף למהפכה בעולם התכנות
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הפכה  והאימהות  האבות  בעיר  החגים  שמחת 
ובעולם.  בארץ  ישראל  תפוצות  בכל  למסורת 
זוכים לחוויה נפלאה  הרבבות העולים לחברון 
אדירה,  שמחה  האבות,  עיר  עם  התחברות  של 
מרוממים  באתרים  מרתקים  וסיורים  טיולים 
ומרשימים, יחד עם  רבבות אלפי ישראל מכל 
עם  יחד  לחגוג  באים  והזרמים, שכולם  העדות 

האבות והאימהות.
גם  הצריכה  הגדולה  והעליה  השמחה  אך 
בשנים  התחבורה.  לנושא  ראויים  פתרונות 
המכפלה  למערת  שהדרך  התברר  הקודמות 
הופכת לעמוסה יותר ויותר. יש לזכור שחברון 
- היא אחת הערים  – העיר העברית הראשונה 
צוין  חברון  של  גילה  כזכור  בארץ:  הקדומות 
צוען  לפני  נבנתה  שנים  שבע  "וחברון  בתורה 
לפני  המומחים,  הערכת  לפי  דהיינו,  מצרים", 
עיר  של  שהדרכים  כמובן  שנה.  כ–5,000 
שתוכננה לשיירות גמלים וחמורים אינן יכולות 
ב"ה  אשר  רכב  וכלי  אוטובוסים  אלפי  לשאת 
ממלאים את הרחובות ומגרשי החניה עד אפס 
הקודמות  בשנים  לחברון  העולים  לכן  מקום. 
הנכנסת  לתנועה  בהמתנה  קצר  לא  זמן  בילו 

לעיר והיוצאת ממנה. 
היהודי  היישוב  מאנשי  נעלם  לא  כמובן  הדבר 
האירועים  את  שנה  מיד  המארגנים  בחברון 
מאמצים  השקיעו  והם  המכפלה,  במערת 
עם  יחד  ובשיפורם  הדרכים  בהרחבת  כבירים 
ומשרד  התחבורה  משרד   – הממשלה  משרדי 
האחראיות  הצבא  רשויות  עם  ויחד  הדתות, 
במקום. ואכן ב"ה המאמצים נשאו פרי, והשנה, 
יוכלו  השעון,  סביב  מאומצת  עבודה  לאחר 
בנוחות  לנסוע  לחברון  העולים  רבבות  בע"ה 
בכביש החדש והנוח שנסלל למערת המכפלה. 

כדי  מואץ  בקצב  התנהלה  הכביש  על  העבודה 
בימים  ואכן  החגים;  לקראת  ולסיימה  להספיק 
וכבר  ונשלמת,  הולכת  העבודה  כי  נמסר  אלו 
לחברון.  התנועה  במערך  עצום  שיפור  מורגש 
בנוסף, יש לציין כי בשנה האחרונה נוספו יותר 
המכפלה  למערת  ישירים  אוטובוס  קווי  ויותר 
וכך מספרי העולים  של חברת "אגד תעבורה" 

לחברון גדלים בקצב מהיר.
דחוה"מ  ב'  רביעי  יום  המרכזי  האירוע 
השנה   14:00 מהשעה  החל  תשרי  י"ז  סוכות 

האמנים  מיטב  בחברון  יופיעו  הסוכות  בחג 
חיים  וביניהם   – הגוונים  מכל  החסידיים 
בארי  רזאל,  אהרן  שמעלצער,  ליפא  ישראל, 
ויוני  בירנבאום  אלישע  הקינדרלאך,  וובר, 
אליאב, המייצגים את עילית הזמר החסידי מכל 
גווני הקשת. הם ינעימו לקהל וישרו שמחת חג 
אמיתית – שתיערך כמובן בהפרדה מלאה כמו 

שמחת בית השואבה בבית המקדש. 
ומגוונת,  עשירה  תכנית  לקהל  מצפה  בנוסף, 
הכוללת נסיעה ברכבי ספארי מיוחדים שיעפילו 
לתל חברון הקדומה, אתר הפועל במסגרת רשות 
מיוחדים  מדריכים  יעבירו  שם  והגנים,  הטבע 
הקדומה,  העיר  בחומות  מרתקים  סיורים 
בבתים היהודיים העתיקים ובמקוואות הטהרה 
במרומי  שהתגלו  השני  הבית  מימי  המפוארים 
התל. מקוואות אלו ממחישים את חיי הטהרה 
שנשלח  הטהור  היין  את  שהפיקו  אבותינו  של 

לבית המקדש. 
ציורי   – נוספת  אטרקציה  גם  נוספה  השנה 
חברון,  תל  חפירות  באתר  מרהיבים  קיר 
ההיסטוריה  ואת  האבות  חיי  את  הממחישים 
של עם ישראל בימי קדם בבירת יהודה. לילדים 
מחכות הפתעות נוספות – הפעלות, משחקים, 
עומדת  המשפחה  כל  ולרשות  ועוד,  חמורים 
סוכות,  ומבחר  המכפלה  בשדה  מרווחת  סוכה 
סעודות וארוחות כברכת ה'. המיצג האור קולי 
המיוחד "לגעת בנצח" במוזיאון חברון במרכז 
המבקרים בבית הדסה יפתח את שעריו לרווחה 

ויעניק למבקרים חוויה מיוחדת.
אין ספק כי חברון מציעה למשפחה היהודית את 
הצירוף המיטבי של בילוי והנאה ברוח היהודית 
 – והאימהות  האבות  בעיר  הנושבת  המקורית 

המקום האמיתי בו הכל התחיל. 
2hebron.   02-9965333 והרשמה  לפרטים 

co.il

 צילומים: מנדי הכטמן  

הדרך למערת המכפלה עברה שינוי מהפכני – כביש רחב חדיש ונוח יקבל 
חול  ימי  במהלך   • סוכות  המועד  בחול  לחברון  העולים  הרבבות  פני  את 
המועד תתקיים הופעת ענק מרכזית, ולמבקרים תוצע תכנית עשירה ומגוונת

חברון: הכנות לקראת 
האירוע הגדול של סוכות

סוכת פאטיו מרהיבה ורחבת ידיים 
צמודה לאולם מפואר ובית כנסת

במרכז העיר ירושלים רח’ המלך ג’ורג’ 
סמוך לבית כנסת הגדול ומלון “לאונרדו פלאז’ה”

“בסוכות תשבו שבעת ימים...”
חוגגים ברית, ארוע חגיגי או שמחה משפחתית? 

מזל טוב!

לפרטים: 052-811-9534 יהונתן )אפשר בהודעה ונשוב אליכם( 

אופציה לבד”ץ 
עדה חרדית

אפשרות לשרותי 
קייטרינג בהכשרים 

מהודרים
מכיל עד
 250 איש

 פותחים שנה בטבע!
צאו ליהנות בחגים בפארקים ובגנים המטופחים 

 והמשיכו לשמור על ירושלים שלנו נקיה
שנה טובה וחגים שמחים!

רה
סב
ה



ואגדות בסוכותואגדות בסוכות
פסטיבל סוכות לכל המשפחה 

למרגלות החומות

נינג׳ה, חוויותנינג׳ה, חוויות

בימים ד'-ה', 27-26/9/18, י"ז-י"ח תשרי, 20:00-16:00
בין כיכר צה"ל לרחבת הדקלים )גן משעול הפנינים(, ירושלים

 |  www.pami.co.il לפרטים נוספים: 
19:00-15:00 השעות  בין  טלפוני  מענה 
0 2 - 6 2 8 2 6 0 6

סוכת האגדות
שחקנים מספרים סיפורי אגדות, 
עמדות ציור פנים ו"קעקועים"

סוכת היצירה
 יצירת קישוטים
מרהיבים לסוכה

סוכת המדע
ניסויים מרתקים

עם ד"ר מולקולה

סוכת האתגר –
נינג'ה סוכות

2 מסלולי אתגר הכוללים אומגה, רשת 
 עכביש, קורת אקסטרים ועוד!

 לקטנים )4-9( - 10 ₪
לגדולים )10 ומעלה( - 20 ₪

הכניסה חופשית!

הכניסה חופשית!

הכניסה חופשית!

הכניסה בתשלום סמלי!

פסטיבל סוכות לכל המשפחה 
למרגלות החומות
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לקראת הכרעה: בעקבות פרסום תכניתו להטבות לתושבי ירושלים, מצביעים הסקרים שהוזמנו במטה ליאון 
ילד,  לכל  חינם  חוג  לבן לתושבי העיר,  חינם בכחול  חיה  • בתכנית:  בו  נאה בתמיכה החילונית  גידול  על 

השאלת ספרים ומענקי מגורים

עלייה משמעותית בתמיכה 
החילונית במשה ליאון

אלי כהן

את  ליאון  פרסם  שעבר  שבשבוע  לאחר 
'משה  תכנית ההטבות למען תושבי הבירה, 
ליישם  מתכוון  הוא  אותה  לך',  דואג  ליאון 
לאחר היבחרו, הסקרים הנמצאים בידי מטה 
באחוזי  משמעותית  עליה  על  מראים  ליאון 

התמיכה בו בקרב הציבור החילוני.
חניה  כוללת:  ליאון  של  ההטבות  תכנית 
ברחבי  ירושלים  לתושבי  לבן  בכחול  חינם 
העיר, חוג חינם לכל ילד מעל גיל 3, פרויקט 
 200 של  מענק  לתלמידים,  ספרים  השאלת 
שרוצה  צעיר  ירושלמי  זוג  לכל  שקל  אלף 

לרכוש דירה, וזהו רק קצה הקרחון.
בעוד קצת יותר מחודש יתקיימו הבחירות 
כאשר  ישראל  במדינת  המקומיות  לרשויות 
שתי  לאחר  ירושלים.  בעיר  יהיה  השיא 
קדנציות ניר ברקת הכריז שיעבור לפוליטיקה 
בקרב  הידועה  ה'מקפצה'  שיטת  הארצית. 
פוליטיקאים רבים המתמודדים לראשות עיר 
לפני  מעט  בכנסת  קשריהם  לחזק  מנת  על 
למגרש  ועוברים  הקווים  את  חוצים  שהם 

הארצי.
כידוע, ליאון הוא רואה חשבון מהמבריקים 
העסקי,  בעולם  רבות  ומערך  מוכר  בישראל 
כיהן גם כמנכ"ל משרד ראש הממשלה, יו"ר 
רכבת ישראל ויו"ר הרשות לפיתוח ירושלים, 
לראשונה  ירושלים  העיר  לראשות  התמודד 
ב-2013 והפסיד לניר ברקת בהפרש זעום של 
חלקית  לתמיכה  שזכה  לאחר  קולות   6,000
ליאון:  אומר  הפעם  החרדי.  הציבור  של 
"התמיכה בציבור הכללי רק הולכת וגוברת 
מיום ליום, אני יכול לנצח את המרוץ הזה גם 
כמובן  החרדי.  מהציבור  חלקית  תמיכה  עם 

שאשמח לתמיכה רחבה יותר".
בימים האחרונים המערכת הפוליטית בעיר 
כמועמד  מסתמן  ליאון  גועשת.  ירושלים 
לפחות.  חלקית  חרדית  תמיכה  שיקבל 
במועמד  ישראל  גדולי  תמיכת  של  במקרה 
בסיבוב  כבר  בטוח  הניצחון  ליאון,  משה 

הראשון ועל כך דנים בימים אלו הרבנים. 
גדולי  ביותר,  הנוח  כמועמד  נתפס  ליאון 
עבדו  אשר  ורבים  אותו  מכירים  ישראל 
מבריק  איש  הוא  כי  מעידים  בעבר  איתו 
האוכלוסיות  כלל  את  לאחד  היודע  ונעים, 
בירושלים, ובעיקר כמי שיודע לעבוד באופן 

טוב ויעיל עם הציבור החרדי.
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חג שמח מצוות שיא החשמל והמיזוג

אחרי החגים...
נפגש בשיא!

4 השיאים שלנו 
במבחן התוצאה

שירות ואמינותמחיר מעולה

12
אחריות כפולה

3
התאמה אישית

4

ערב חג... ועוד לא הספקתם לנצל את מבצע השני בשקל?
רק בשבילכם - הארכנו את תוקף המבצע עד ו' חשוון )15.10(

כיריים איכותיות 
מנירוסטה

תווי קנייה בשווי
700 ש"ח

מקרר מיני-בר 
סאוטר

נוטרי נינג'ה, 
שייקר חכם

הובר - בורד 
איכותי

700599

790699890

1₪ 1₪

1₪ 1₪

מגהץ קיטור
טפאל

699

1₪

1₪

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

עשרות דגמים משתתפים במבצע השני בשקל

אלפי מוצרי חשמל משתתפים במבצע מתנה בשקל! לדוגמא:

מבחר מקררים
במחירים  הכי זולים!

בקניית מקרר מעל 5,900
קבלו 2 מתנות בשקל!

החל מ: ₪1890

החל מ-

ל-36 חודשים
52

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

מאושר 
משמרת 

השבת

 מקפיא ענק
7 מגירות

₪

וקבלו מתנה בתוספת שקל!
החל מ: ₪3990

החל מ-

ל-36 חודשים
111

מקרר שארפ
4 דלתות

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

מאושר 
משמרת 

השבת

החל מ: ₪1790

החל מ-

ל-36 חודשים
50

מקרר
DF 450

החל מ: ₪1290החל מ: ₪990

החל מ-החל מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

וקבלו מתנה בתוספת שקל!וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור
בילד אין

מכונת כביסה
7 ק"ג

2746
מכונת כביסה
7 ק"ג

תנור דו תאי
7 ק"ג

החל מ: ₪1090החל מ: ₪1890החל מ: ₪1290

החל מ-

ל-36 חודשים
35

החל מ-

ל-36 חודשים
52

החל מ-

ל-36 חודשים
30

וקבלו מתנה בתוספת שקל!וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור משולב דלונגי 
דו תאי מהדרין

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

במחירים 
הזולים 
ביותר!

תנור חד תאי

וקבלו מתנה בתוספת שקל!
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י"א בתשרי תשע"ט 161620/9/18 בירושלים

בגלל השחתת השלטים:
 מאבק על 320,000 ₪

מנכ"ל חברת 'כנען מדיה' מאשים: חה"כ והמתמודדת רחל עזריה לא שילמה על שלטי האוטובוסים, בגלל ההשחתה 
ע"י קיצוניים • עזריה: "החברה מתנהגת בבריונות ומהלכת אימים. סיכמנו שהאוטובוסים יעברו רק בשכונות חילוניות, 

הם לא טרחו להזהיר שהחניון לא מאובטח והתוצאה – לינץ' לילי"

מאת: ישראל פריי

320,000 ₪ עומדים בלב מאבק כלכלי וציבורי, בין חברת הפרסום 
'כנען מדיה' לבין חברת הכנסת והמתמודדת לראשות העיר רחל 
קיצוניים.  חרדים  ידי  על  הבחירות  שלטי  קריעת  בשל  עזריה, 
חוזה  חרף  לשלם  מסרבת  היא  כי  עזריה  את  מאשימים  בחברה 
טוענת  ומאידך,  להם,  לא  מאבק  גבם  על  מנהלת  כשהיא  ברור, 
עזריה כי החברה היא שאחראית לנזקים עליהם היא מסרבת לקחת 

אחריות וכי היא נרדפת על לא עוול בכפה.
לפני כחודשיים, זמן קצר לאחר הודעתה של חברת הכנסת עזריה 
על התמודדותה לראשות העיר במסגרת סיעת 'ירושלמים' – שהיא 
נמנית על מייסדיה – פתחה עזריה בקמפיין על גבי האוטובוסים, 

תחת הסלוגן 'תאמינו, זה אפשרי'. עד מהרה, הושחתו השלטים 
שנשאו את דמותה, בידי חרדים קיצוניים, ולא רק על אוטובוסים 

שעברו בשכונות החרדיות.
בפוסט ארוך ומנומק שהעלה השבוע אוהד גיבלי, מנכ"ל חברת 
'כנען מדיה', בעלת שלטי הפרסום שעל גבי האוטובוסים, חשף 
המנכ"ל את החוזה שנחתם בינו לבין עזריה והלין כי היא ביטלה 
מהקמפיין,  שחוקה  אגורה  ראה  לא  הוא  כה  ועד  הצ'קים  את 
חה"כ  של  מעשיה  לטענתו,   .₪  320,000 על  עמדה  שעלותו 

מלמדים כי מראש לא התכוונה כלל לשלם.
תנועת  שהגישה  לבג"צ  העתירה  את  הזכיר  דבריו,  בראשית 
משרד  להוראת  שהביא  עברו,  בבחירות  נגדו  'ירושלמים' 
למרות  נשים,  תמונות  עם  חוצות  פרסום שלטי  לחייב  התחבורה 

הסיכון שבהסרת השלטים על ידי קיצוניים.
"במהלך יולי האחרון, פנית אלינו פעם נוספת בבקשה להשיק את 
מסע הבחירות שלך אצלנו. כמובן שהסכמנו. למה? כי אנו חברה 
בגלל  "לא  לעזריה.  פומבית  בפנייה  גיבלי  כתב  חוק",  שומרת 
זאת,  למרות  ובהשחתות.  בנזקים  לעמוד  שנוכל  הפעם  שסברנו 
ידייך על הזמנת פרסום  נזקים ואף חתמת במו  התרענו שצפויים 
שבה מצוין, שחור על גבי לבן, שכנען איננה אחראית לנזקים. בכל 

זאת בחרת לפרסם ובידיעה שצפויים נזקים".
על  לשלם  הייתה  אמורה  עזריה  ההסכם,  פי  על  גיבלי,  לדברי 
הקמפיין לפני עלייתו, אך אנשי המטה ביקשו דחייה בשל בעיה 
טכנית. "סמכנו עלייך. לרגע לא חשבנו שחברת כנסת ומועמדת 

לראשות העיר תעקוץ אותנו. טעיתי, מודה".
על פי תיאורו של גיבלי, לאחר השחתת השלטים, ניאות להדפיס 
את  'שתשנו  בתנאי  אך  טוב,  רצון  של  כמחווה  מחדש  שלטים 
רק  פרסום  לך  שהבטחנו  היא  ההסכם  להפרת  "הטענה  המסר'. 
בשכונות החילוניות למרות שביקשת במפורש להיות בקווים 70 
כידוע  מזה,  חוץ  ורמות.  גאולה  שערים,  במאה  שעוברים  ו-71 
התחנה  אזור  כמו  ירושלים  אזורי  בכל  מסתובבים  החרדים  לך, 

המרכזית למשל", כתב.
התקשורתית  והחשיפה  הראיונות  סדרת  את  גיבלי  ציטט  לסיום, 
כשלטעמו,  ההשחתה,  בעקבות  עזריה  שקיבלה  הנרחבת 
כוונה לשלם. המטרה העיקרית שלך  לך  הייתה  לא  "מלכתחילה 
הייתה לייצר באז תקשורתי שייתן לך במה בכל אמצעי התקשורת. 
השחתת אוטובוסים ע"י חרדים מצטלם נהדר ואין אמצעי מדיה 

שלא ירצה לסקר את הנושא. ניצלת וזרקת".
חברת הכנסת רחל עזריה מתקוממת נוכח הטענות המוטחות בה, 
ואומרת ל'השבוע בירושלים': "זהו מסע חיסול חשבונות מתוזמן 
היטב שנמשך עוד משנת 2008 כאשר עתרתי לבג"צ כדי שנשים 
כשוות  ולהתמודד  בירושלים  הציבורי  במרחב  להופיע  תוכלנה 
הכבד  האישי  במחיר  גם  הזה,  במאבק  אמשיך  ואני  שוות  בין 
לדבריה,  כנען".  ניוז שמפיץ מנכ"ל  ופייק  ושקרים  של השמצות 
במפורש  סוכם  שנגרם.  לנזק  ישירה  באחריות  נושאת  "כנען 
הראשון  ביום  וכבר  חילוניות  בשכונות  רק  יעברו  שהאוטובוסים 
מקרה ההשחתה  תועד  גם  למאה שערים שם  אוטובוסים  נשלחו 

הראשון".
"הם לא טרחו למשל להזהיר אותנו שהאוטובוסים בלילה חונים 
אחריות  הראשונה,  ההשחתה  אחרי  גם  מאובטח  לא  בחניון 
שחיסל  לילי  לינץ'   – התוצאה  ללקוח.  ספק  שבין  אלמנטרית 
סיכון  ולא לוקחת  הייתי שוכרת שומר על חשבוני  את הקמפיין. 

שקמפיין שלם ירד לטמיון".
זה  שלטים.  עם  אוטובוסים  כמעט  היו  לא  ימים  "תוך  לדבריה, 
על  מחדש  לתלות  מכנען  ביקשנו  בהיקפו.  תקדים  חסר  אירוע 
שהם  ברור  היה  שכבר  אחרי  אבסורד,  זה  סירבו.  והם  חשבוננו 

אחראים לתוצאה העגומה הם התנערו מאיתנו".
ראויה  לפשרה  ללכת  הציעה  כי  עזריה  טוענת  התשלום,  לעניין 
כנען.  נתקלה בסירוב מצד ראשי  ושוב  לנסיבות שנוצרו  בהתאם 
לאור  חלקי  סכום  לשלם  לבוררות,  ללכת  פשרה,  לכנען  "הצענו 
בבריונות  להתנהג  בוחרים  הם  לדבר.  מי  עם  אין  שנגרם.  הנזק 

ולהלך אימים. לא ניכנע להם".

 השחתת השלטים

בס״ד

חג שמח!

יוסי דייטש



היו נכונים לתפילת המוני ישראל 
ביום שלישי ז' בחשוון יומא דהילולא רבא 

של מייסד ומחולל הדף היומי ומקים ישיבת חכמי לובלין, מרן הגאון

עולו ואתכנשו לכבודו של רבי מאיר 
אביהם של לומדי הדף היומי

כולנו 
בניו!

יום שלישי ז' בחשוון

שלא הניח אחריו שם ושארית מלבד רבבות לומדי הדף 
שכינה אותם 'בניו אחריו'

רבי מאיר שפירא זצוקלל"ה

תחבורה ציבורית 
זמינה ונגישה על פני 

כל יום ההילולא

תאורה הותקנה לאורך 
דרך הגישה לציון לנוחיות 
העולים בשעות הלילה 

אוהל ענק עם שתיה 
וכיבוד לאורך כל יום 
ההילולא ברחבת החניה

נעלה כולנו לפקוד את ציונו הקדוש שבהר המנוחות בירושלים עיה"ק

להיפקד בדבר ישועה ורחמים

חזו בניי חביביי! 

ּתֹוָרה ַהְּקדֹוָשׁה ִהְתַחְּנִני ְּבַבָּקָשׁה!

כל יום ההילולא



י"א בתשרי תשע"ט 181820/9/18 בירושלים

טרור בגוש עציון: ארי פולד הי"ד
אריה לוין

התרחש   – הדין  חתימת  לפני  ספורים  ימים  השבוע,  בתחילת 
גוש  לצומת  שצמוד  'הרים'  לקניון  מחוץ  קטלני  דקירה  פיגוע 
עציון: מחבל דקר למוות את ארי פולד הי"ד, אב לארבעה, בן 
40 מאפרת – ואז נורה ונוטרל. מצבו של פולד הוגדר אנוש והוא 
פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים כשהוא מורדם ומונשם 
– שם, בתום מאמצי החייאה, נקבע מותו. לא היו נפגעים נוספים 

באירוע.
ארי פולד הי"ד, נשוי למרים ואב לתמר, נעמי, יקיר ונתן, מתגורר 
ביישוב אפרת שבגוש עציון, שם היה חבר בכיתת הכוננות של 

היישוב.
בנושאים  התקשורת  בכלי  ולהתראיין  להתבטא  נהג  פולד 
פוליטיים. בתיאור על עצמו ברשת כתב: "אין פה משהו מסובך. 
מהשקרים  ונמאס  דרכינו  בצדקת  ומאמין  ארצנו  את  אוהב  אני 
ניהל עמוד רשת בשם  שמפיצים עלינו בעולם ומבית". הוא גם 
"ישראל שלנו" שבו כתב באחד הפוסטים: " ישנם  אנשים, מבית 
אנו,  שלנו.  הנהדרת  המדינה  על  ומלינים  שמתלוננים  ומחוץ, 
בתל  בין שזה  ובמדינה שלנו.  במי שאנחנו  גאים  הארץ,  אוהבי 
ולא  יודעים שזו ארצנו  אנו  יהודה או שומרון,  ירושלים,  אביב, 

מהססים להגיד זאת".

גיבור אמיתי

בהספד  גיסתו  שושנה  פותחת  אמיתי",  גיבור  היה  פולד  "ארי 
מטעם המשפחה: "האמין בעם ישראל, ארץ ישראל על פי תורת 
ונלחם באופן תמידי  ישראל. אהב את הארץ, היה מחנך, מורה 
שהאמת תצא אל העולם", היא אומרת ומוסיפה כי "עם ישראל 
וארץ ישראל איבד היום אביר אמיתי, שכל נשמתו ועבודתו היה 

לקדושת השם ועם ישראל. יהי זכרו ברוך".
ח"כ בצלאל סמוטריץ' כתב כי: "ארי פולד הי"ד היה חבר ותותח 
על בפני עצמו, אחד מלוחמי ההסברה הגדולים ביותר של מדינת 
והוא גם אח של איתן השותף התותח  ישראל בתקשורת הזרה. 
שלי לעשיה בכנסת. מעבר לכעס ולתסכול הכללי עצוב לי מאוד 
ונקם  יקום  עבדיו  דם  כי  עמו  גויים  'הרנינו  האישית.  ברמה  גם 

ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו'".
של  למשפחתו  תנחומים  שלח  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
נלחם בגבורה  כי "בכוחותיו האחרונים ארי  הנרצח פולד ואמר 
במחבל ומנע אסון כבד יותר. הוא היה אב נפלא לארבע ילדים 

שנאבק על האמת לטובת ההסברה הישראלית".

עודד רביבי, ראש המועצה המקומית אפרת, אמר כי פולד היה 
ונפטר  מחבל  ידי  על  שהותקף  טוב  ואיש  הכוננות  כיתת  "חבר 
מלווים  המועצה  מקצועיים של  צוותים  החולים.  בבית  מפצעיו 

את בני המשפחה".
שגריר ארצות הברית דיוויד פרידמן ספד אף הוא לפולד, שהחזיק 
מותו של אחד  על  "אמריקה מתאבלת  באזרחות אמריקנית.  גם 
של  נלהב  מגן  היה  הוא  פלסטיני.  טרוריסט  ידי  על  מאזרחיה 
ישראל ופטריוט אמריקני. הוא ייצג את המיטב של שתי המדינות 

וייחסר לכולם. אנו שולחים תנחומים למשפחתו".
הערבים  "השכנים  כי  בתגובה  אמר  נאמן  המועצה שלמה  ראש 
שלנו יצטרכו להכריע בשאלה מאוד פשוטה: הם חיים איתנו כאן 
ומתנהגים כמו בני אדם - או שהם בוחרים בדרך תקיפה ואז הם 
זה,  ישלמו את המחיר". נאמן הוסיף כי "אנחנו לא נאפשר את 
צה"ל לא יאפשר את זה, הממשלה לא תאפשר את זה וגם אם פה 
ושם אנחנו נפגעים, בסופו של דבר הניצחון איתנו והמאבק אלים 

נגדנו לא ישתלם להם. אנחנו כאן כדי לנצח".
מהעיירה  ביטחוני  עבר  ללא   16 בן  ג'בארין,  חליל  המחבל, 
על- נורה  בעבר,  רבים  מחבלים  יצאו  שממנה  יטא  הפלסטינית 

ידי אזרח שעבר במקום ופונה לבית החולים שערי צדק כשהוא 
לשלול  במטרה  הקניון  בתוך  סרקו  הביטחון  כוחות  בהכרה. 

אפשרות שמחבל נוסף הסתנן למקום.
במתחם הקניות מבלים ישראלים ופלסטינים ובשל ריבוי פיגועים 
בו  והוצבו  פלסטיניים,  רכב  כלי  לכניסת  נסגר  המתחם  בעבר 

חיילים כמו בכל צומת. 
יטא ידועה כיצואנית טרור מרכזית בגדה. מכפר סמוך לה יצאו 
שני המחבלים שביצעו את פיגוע הירי במתחם שרונה בתל אביב, 
נוספים שבוצעו  בולטים  פיגועים  בני אדם.  נרצחו ארבעה  שבו 
על-ידי תושבי העיירה וסביבתה היו ברהט - שם נדקרה שלומית 
 - גת  ובקריית  עת שסיירה בשוק המקומי,   2016 בפברואר  גונן 
כאשר מחבל חטף נשק מחייל בתחנת אוטובוס וחוסל לאחר קרב 

יריות.
בחמאס ובג'יהאד האסלמי בירכו על הפיגוע המזעזע והרצחני: 
במקביל  שבא  לחם,  בבית  הדקירה  פיגוע  על  מברכים  "אנחנו 
לקורבנות עמנו בצעדות השיבה", אמרו בחמאס כשהם מקשרים 
בין הפיגוע להתחממות בגבול הדרומי. "הפיגוע מבהיר כי עמנו 
ממשיך באינתיפאדת ירושלים. זוהי זכותו הלגיטימית להשתמש 

בהתנגדות ובכל אופניה נגד הכיבוש". 
טבעית  תגובה  הוא  "הפיגוע  כי  אמרו  האיסלאמי  בג'יהאד 
אדמתנו  עמנו,  נגד  הציוני  הטרור  שמבצע  ולפשעים  לתוקפנות 
עמנו  ובני  אנשינו  את  משבחים  אנו  לנו.  הקדושים  והמקומות 
בגדה המערבית וקוראים להתנגדות כוללת עם ישראל ולביצוע 

פיגועים נגד המתנחלים".
לשר  מכתב  כתב  ליהודים  אדם  בזכויות  העוסק  בצלמו  ארגון 
וח"כ  הביטחון  שר  סגן  היועמ"ש,  בצה"ל,  בכירים  הביטחון, 
הריסה  צו  מיידית  להוציא  "דורשים  הם  לפיו  סמוטריץ  בצלאל 
נשלח  הארוך  המכתב  פולד".  אורי  את  שרצח  המחבל  לבית 
לצד  נימוקים.  של  רב  מספר  כולל  והוא  דין  עורך  באמצעות 
המכתב, שוחח מנכ"ל הארגון עם כל ישראל ואמר כי "לאזרחי 
עוד  מהמחבלים".  להיפגע  ולא  ברחוב  ללכת  הזכות  ישראל 
הפיגוע  גם.  ייהרס  ביתך  הרסת?  מחבל:  כל  "ידע  הוסיף: 
הקשה הוכיח שוב ושוב כי ההרתעה הישראלית נשחקה עד דק 
והתמוססה. חייבים לשנות דיסקט. לעצור את הטרור ביד ברזל 
על ידי הרס בתי המחבלים, גירושם, החמרת תנאי הכליאה ועונש 

מוות".

 משה ליאון
דואג לך

דואג למשפחה שלך, דואג לכיס שלך!
הבשורות שכבר בדרך,

טעימה ראשונה מתכנית משה ליאון לירושלים
מינוי רכזי נקיון במינהלים הקהילתיים  •

הוספה של כ-300 עובדי נקיון לגינון למצבת כח האדם בעירייה  •

חניה כחול לבן לתושבי ירושלים בכל רחבי העיר חינם  •

הלוואה ללא ריבית בשיעור 200,000 ₪  •

לרכישת דירה למגורים בירושלים  

האהבה לירושלים תנצח
לתליית שלט, מפגש תושבים והצטרפות לעשייה

moshemate02@gmail.com
ירושלים טל' מטה: 073-7427417

שלנו
 משה
ליאון

*מתוך "תכנית ליאון לירושלים"

פיגוע דקירה סמוך לקניון 'הרים' בצומת גוש עציון: מחבל בן 16 מהעיירה יטא דקר למוות את ארי פולד הי"ד, אב לארבעה ולוחם הסברה 
ישראלי • נתניהו: "בכוחותיו האחרונים מנע אסון כבד יותר" • המחבל נורה ונפצע



חוגגים בריאות בסוכת הנשיא
נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין ורעייתו נחמה ריבלין 

פותחים את ביתם ומזמינים את אזרחי ישראל להתארח בסוכתם 

האירוע מתקיים בשיתוף משרד הבריאות 

סוכתו המסורתית של הנשיא תקושט בעיצובים מקוריים,
בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר

המסלול הינו חד כיווני: הכניסה מרחוב הנשיא 3, 
ירושלים, היציאה לרחוב שופן, בסמוך לתיאטרון ירושלים 

(למעט בעלי מוגבלויות אשר יתקשו בירידת מדרגות).
הכניסה תאושר לבעלי תעודת זהות / דרכון בלבד

לא תותר הכנסת נשק ולא תהיה עמדת הפקדה במקום
יש להימנע מלהגיע עם תיקים וחבילות

האירוע מתקיים ברובו תחת כיפת 
השמיים, במקרה של מזג אוויר 

קיצוני - יש להתעדכן בתקשורת 
בנוגע לקיום האירוע

לקבוצות מומלץ להגיע לאחר 
השעה 13:00 

מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית

במהלך היום יצאו נשיא המדינה ורעייתו לפגוש את 
המבקרים, מעת לעת.

יום חמישי, י"ח תשרי, תשע"ט
ג' חוה"מ סוכות 27/9/18

פתיחת שערים בשעה 09:00
סגירת שערים בשעה 15:00

 הכניסה חופשית

מזכרת אישית
 לכל משתתף

מגוון פעילויות לכל המשפחה ואטרקציות לילדים

ציבור בני התורה מוזמן למעמד האדיר
לכבודה של תורה

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

גאב"ד בני ברק | גדו פוסקי יהדות תימן

וסיום הש"ס

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

ספרי הרב ימכרו במקוםאולם מיוחד לנשים לבירורים: 050-416-16-65

שיתקיים ברצות ה' ביום חמישי י"ח תשרי ג' דחול המועד סוכות
ל ל ל

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

בראשות מרנן ורבנן גדוי ומאורי התורה שיט"א

05
0-

41
53

30
2

המעמד לרפואת מרן רבינו רבי שלמה בן יחיא קורח שליט"א 

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

יונתן: 050-362-36-88
רבי עקיבא 135

בני ברק
טל. 03-6162255

המעמד לעילוי נשמת
ר' אפריים ז"ל בן רבי משה ושושנה גדסי שיבלחט"א

ז " ע ש ת ר  י י א ג  " כ ע  " ב ל נ



גאים להיות בית החולים של ירושלים ומחוייבים להעניק לכם את הטיפול הרפואי המקצועי והמסור ביותר גם בשנת תשע"ט

בשנה החולפת הקמנו עבורכם מחלקות חדשות ומשופרות והצטיידנו בטכנולוגיות החדשניות
והמתקדמות בעולם. הכל כדי שברגע האמת נוכל להעניק לכם את הטיפול הרפואי הטוב ביותר

הודות למקצועיות        הודות לאווירה החמה        הודות למיילדות התומכות

ללדת בשערי צדק,
להרגיש בבית.

ם: י ל חו ר  קו י בב דה  י ל ל ם  שו י ר

02-6464358/262
צדק: י  בשער דה  י ל ל ם  שו י ר

02-6666967/491

2 מתוך 3 תינוקות נולדו בשערי צדק*
גם השנה

*בירושלים והסביבה
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י"א בתשרי תשע"ט 222220/9/18 בירושלים

המדריך המלא: 
כל שמחות בית השואבה  

יום שני, מוצאי יום טוב ראשון של סוכות:

הבמה המרכזית ברחובות, עם הזמר מנדי ג'רופי בליווי תזמורתו 
של המאסטרו יהודה גלילי.

ישיבת 'משכן שלמה' בירושלים, עם שלום ברנהולץ ותזמורתו.
ישיבה לצעירים שערי תבונה בני ברק, רחוב שלמה המלך 5 ב"ב, 

עם הקלידן רובי פוירשטיין והזמר חיים פולק. 
ישיבת גרודנא בבאר יעקב, עם אברהם משה ברדוגו והקלידן אבי 

דרור.
ישיבת 'משכנות הרועים' בבני ברק, עם שלמה אשר ותזמורתו. 

1 ירושלים,  ארגון בני הישיבות רמת שלמה רח' הרב מאיר חדש 
אלכסנדר  של  בניצוחו  מורחבת  תזמורת  עם  אילסון  אבי  הזמר 

מיטלמן.
בבית הכנסת דושינסקיא ברחוב רבי יהושע בבית שמש עם הזמר 

אלי' ווייס ותזמורתו. 
אלימלך  רבי  הרה"צ  המשפיע  אצל  השואבה  בית  שמחת  באלעד 
בידרמן עם ברוך ויזל וארי פרקש עם אמן הקלרינט שלוימי גוטליב. 
בטיש אצל האדמו"ר מדושינסקיא ברחוב שמואל הנביא בירושלים, 

עם הקלידן אליעזר ברנדמרק והאחים וויינברגר.
 80 בגוש  גרוסברג  ברחוב  )שינקר(  התלמוד'  'תפארת  ישיבת 

בירושלים, עם הקלידן פסח באגד והזמר חזקי טאלר.
בבית הכנסת 'דברי שיר' בבני ברק, עם הזמר אביגדור רוט והקלידן 

שמחה שלזינגר.
בבית הכנסת 'שומרי שבת' בבני ברק בראשות הגרש"ז רוזנבלט עם 

הקלידן בני ורדי ותזמורתו. 
ישיבת 'אבן האזל' באלעד, עם הקלידן והזמר משה לוין.

ישיבת 'אור שמואל' בירושלים עם הזמר קובי מירסקי ותזמורתו.
'אור אלחנן' לצעירים בשכונת גבעת שאול בירושלים עם  ישיבת 

נפתלי דויד ותזמורתו. 
מוטי  הקלידן  עם  ירושלים,  שאול  בגבעת  מרדכי'  'תכלת  ישיבת 

נוימן והזמר איציק עובדיה. 
האורגניסט  עם  ברק,  בבני  הלפרין  ברחוב  התורה'  'משכן  ישיבת 

זמר אברמי גולדשטיין. 
ישיבת כנסת חזקיהו הקטנה לצעירים ברכסים, עם הזמר והמלחין 

ישי שלר והקלידן והמעבד לירן אלקובי.
ותזמורתו  ברונר  שלמה  עם  עילית,  מודיעין  ליד  'מערבא'  ישיבת 

המורחבת.
ישיבה קטנה 'וילקומיר' באשדוד, עם הזמר נחמן בוימל והקלידן 

שלמה מוזס.
הזמר  עם  בב"ב,  עקיבא  רבי  ברח'  תורה'  'אורחות  ישיבת  חניכי 

והקלידן דודי ביטרמן.
שמחה  ומוישה  לוין,  נתי  הזמר  עם  בנתיבות,  לצעירים  הישיבה 

ותזמורתו.
ישיבת 'אהל תורה' לצעירים בשכונת רמות, בליווי תזמורת. 

תזמורת  עם  גרינבוים,  קובי  הזמר  העיריה,  באולם  בעמנואל, 
מורחבת בניצוחו של המנצח מוישי וינדיש, בליווי מקהלה בניצוחו 

של איציק פילמר.
ואלי קליין,  נפתלי קמפה  בבית הכנסת מנין אברכים בנתניה, עם 

קומזיץ ושמחת בית השואבה.
בקיבוץ"מעלה החמישה" לאורחי חברת"תור פלוס" במלון יערים 

עם הזמר הרשי אייזנבך בליווי מקהלת יחד ותזמורת. 
ישיבת לצעירים 'תורת מרדכי' במודיעין עילית, עם הקלידן מנחם 

בליז'ינסקי והזמר נחמן בוימל. 
ישיבת 'חכמת שלמה' לצעירים בבני ברק, עם שרוליק שטרן וחיים 

עקשטיין.
ליכטר  מוטי  יופיעו  עילית  במודיעין  התורה'  'מלכות  ישיבת 

ותזמורתו. 
נחמן  של  תזמורתו  בליווי  ברק,  בבני  לצעירים  דוד'  'בית  ישיבת 

גולדמן.
ישיבת 'חכמת שלמה' לצעירים ברחובות עם יאיר בודנר. 

בבית הכנסת המרכזי של הקהילה החרדית בזכרון יעקב, עם יוס'לה 
קרישבסקי והרשי הרטמן.

בליווי  רוט  אברמי  עם  חיים'  'דברי  הכנסת  בבית  תקווה  בפתח 
של  בניצוחו  ומקהלה  נחשוני  אהרלה  של  המורחבת  תזמורתו 

שרוליק הרשטיק.
בישיבת משכנות התלמוד רח' דוב נוב 8 פ"ת עם הזמר שלום ויס 

וצביקי מילר ותזמורתו. 
בפתח תקווה בחסידות מישקולץ, בליווי להקת ה'קינדרלעך' ויניב 

בן משיח.

יום שלישי, א' דחול המועד סוכות:

השואבה  בית  שמחת  ברמה-  קול  ברדיו  חידודון  בתוכנית 
חול  בימי  יום  בכל  והמזרחי,  החסידי  הזמר  גדולי  בהשתתפות 

המועד בין השעות 14:00-16:00.
באולמי 'אחוזת דניאל' בנתיבות, עם הזמר יעקב שוואקי ותזמורתו. 

הכניסה בתשלום.
ישיבת 'פורת יוסף' גאולה בירושלים, עם יוני אליאב ותזמורתו עם 

הזמר אבי לרנר. 
בבמה המרכזית באשדוד, תזמורתו המורחבת של המעבד ישראל 

סוסנה עם גדולי הזמר חיים ישראל ויוסי ברגר.
במוסדות 'נר יוסף' ברחוב רבי חייא 16 באלעד, עם הזמר שלמה 

אשר ותזמורתו. 
בטיש אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת מאה שערים, 
יופיע הקלידן אליעזר ברנדמרק בליווי כלי נגינה ומקהלת החסידות.

בטיש אצל האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ ברחובות כמידי ערב הקלידן 
יהושע ברים )בלגיה( עם הזמר מוטי בוקסבוים והמקהלה.

ישיבת 'בית שמואל' בשכונת מטרסדורף בירושלים, עם תזמורתו 
של המאסטרו יהודה גלילי והזמר קובי גרינבוים.

שמחת בית השואבה המרכזית שע"י מועצת רכסים, עם ארי פרקש 
והאחים לוק.

ישראל  של  תזמורתו  בליווי  עילית  מודיעין  יצחק'  'כנסת  ישיבת 
וייס. 

ישיבת 'שערי דעה' במודיעין עילית, עם הקלידן אליחי רחמני עם 
הזמר יהושע קאזין.

ישיבת מיר ברכפלד, עם תזמורתו של עמי כהן והזמר שלמה כהן.
בנתניה בבמה המרכזית, עם הזמר יוני ברגר ושאול כהן.

וינברג,  אברומי  עם  ירושלים,  שלמה  ברמת  זאב'  'תורת  ישיבת 
ותזמורתו של אהרל'ה נחשוני.

ישיבת 'כנסת ישראל' באשדוד, עם אבי מילר ותזמורתו. 
ישיבת 'אהל יוסף' לצעירים במודיעין עילית עם הקלידן בני ורדי 

ותזמורתו. 
שכונת אתרוג ביתר עלית מטעם מוסדות הרב זמיר כהן עם הזמר 

אבי אילסון ותזמורת מורחבת בניצוחו של דביר כהן. 
בבית ספר"אוולינה דה רוטשילד" בשכונת רחביה בירושלים, עם 

גלעד פוטולסקי ותזמורתו.
הזמר  עם  בירושלים,  וגן  בית  בשכונת  אליהו'  דבי  'תנא  ישיבת 

אביגדור רוט והקלידן שמחה שלזינגר.
ישיבת 'תורה בתפארתה' באלעד עם הקלידן מאיר קליין. 

שטיינברג  יואלי  הזמר  עם  שמש,  בבית  אליעזר'  'אור  ישיבת 
והקלידן נפתלי גלובסקי. 

לוין, בשעה  הקלידן משה  עם  באלעד,  'מאור שרגא'  הכנסת  בית 
.18:00

יופיע הזמר  בבית מדרש לתורה ברחוב הרב סורוצקין בירושלים 
קובי מירסקי ותזמורתו עם הזמר מיילך קאהן. 

ישיבת תושיה תפרח, עם הזמר מוטי לייכטר והזמר נחמן גולדמן.
ישיבת 'כנסת יצחק' חדרה עם נפתלי דויד ותזמורתו. 

ישיבת אהל אברהם באלעד, עם הקלידן והזמר משה לוין, בשעה 
.21:00

ישיבת 'תורה ודעת' בבני ברק, עם שלמה ברונר ותזמורתו בשעות 
הערב המוקדמות.

ישיבת 'רינת התורה' לצעירים בירושלים, עם הזמר פיני שחר.
בני אברהם בב"ב, עם  רח'  כץ  חניכי הישיבות פרדס  בית הכנסת 

דודי ביטרמן זמר וקלידן. 
והקלידן  גפנר,  הזמר שמוליק  עם  בביתר,  ההר  מן  הגר"ח  ישיבת 

איציק אייזנשטט.
קרית  בשכונת  הרלינג  צבי  רח'  יהודה"  המרכזי"זיו  הכנסת  בית 

הרצוג, עם הזמר הרשי אייזנבך והקלידן חיים פולק ותזמורתו.

בירושלים,  נוף  הר  בשכונת  החדשה(  )קפלן  אהרון  דעת  ישיבת 
הזמר יוסל לייפער עם שמוליק לוטרמן ותזמורתו.

יוני  של  תזמורתו  עם  בחיפה,  חיים  בקרית  אל'  'בית  כנסת  בבית 
לוגסי והזמר יניב מדר.

עם  בירושלים,  שאול  בגבעת  באב"ד'  'משכן  המרכזי  בביהכנ"ס 
הזמר אושי פרוש והקלידן שימי יאקאב.

בביתר בחסות העירייה, עם מוטי גולדמן ותזמורתו של פייער.
ישיבת 'שערי תורה' לצעירים בהיכל ישיבת רבינו חיים עוזר ברח' 

שלמה המלך בב"ב, בליווי תזמורת.
ישיבת 'קדוש יעקב' גרודנא לצעירים באשדוד, בליווי תזמורתו של 

מנחם בליז'ינסקי.
ישיבת הכותל ברובע היהודי, עם אמן הכינור דניאל אהביאל. 

החדש  במשכנם   7 מירסקי  ברחוב  לצעירים  אריה'  'קול  ישיבת 
בירושלים בליווי תזמורת.

ארגון 'בלב אחד' באולמי גן הדסים במודיעין עילית בצהריים עם 
תזמורתו המורחבת של אהרל'ה נחשוני.

שמחת בית שואבה בישיבת 'אהלי תורה'  בבר אילן בירושלים עם 
ארז שמואלי ותזמורתו.

יום רביעי, ב' דחול המועד סוכות:

הזמר יעקב שוואקי במופע השקת האלבום החדש, היכל התרבות 
תל אביב.

ליפא  הזמרים,  גדולי  עם  חג  שמחת  בחברון  היהודי  ביישוב 
שמלצר, חיים ישראל, אהרן רזאל, בערי וובר, הקינדרלאך ואלישר 

ברינבאום, בליווי תזמורתו של יוני אליהב. 
ישיבת"באר יעקב" ביישוב באר יעקב, עם הזמר יוני ברגר בליווי 

תזמורתו של המעבד ישראל סוסנה.
ישיבת 'פתחי שערים' במודיעין עילית, בלווי הקלידן אליחי רחמני 

והזמר יהושע קאזין.
יופיע הזמר אסף שפר  לציון'  'אור  בחולון, בבית הכנסת המרכזי 

בליווי שמואל אבידני ותזמורתו. 
בסוכה הגדולה של תולדות אברהם יצחק, לרגל סיום מסכת יופיע 
מנגן  הבעל  של  המורחבת  תזמורתו  בליווי  גרומן  עקיבא  הזמר 

אליעזר ברנדמרק.
ישיבת הגר"מ שטרנבוך - בית שמש, עם מוישי ניילנדר והקלידן 

צביקי לוקר. 
ישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות עם הזמר אבי אילסון ותזמורתו 

של דוד איכלביץ. 
תקוה  בפתח  הדר  גני  שכונת  של  המרכזית  השואבה  בית  שמחת 
בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של המאסטרו יהודה גלילי, בחלק 

האומנותי יופיעו גדולי הזמר החסידי מהארץ ומהעולם.
הקלידן  יופיע  בצפת  מוהר"ן'  'היכל  המרכזי  ברסלב  בביהכנ"ס 

מוטי נוימן עם הזמר ירוחם גולד. 
בביהכנ"ס 'החורבה' בעיר העתיקה בירושלים עם מיכאל הורביץ 

ותזמורתו. 
ישיבת 'תפארת הלוי' לצעירים בירושלים, עם הקלידן והזמר משה 

לוין. 
ישיבת 'עטרת שלמה' לצעירים באלעד, עם הזמר אלי ווייס בלווי 

הקלידן אושי לנדסמן.
באולמי  לנצח'  'אחים  למשפחות  המרכזית  השואבה  בית  שמחת 
שערי העיר בשעה 13:00 בצהריים, בליווי תזמורתו של בני לאופר 
ועם גדולי הזמר; אפרים מנדלסון, יוסי ברגר, שמחה פרידמן, פיני 
הופעות  ומבחר  מנת,  נתנאל  הפלא  וילד  ברומר,  קובי  איינהורן, 

שונות.
בבית המדרש מנין אברכים ברח' אבוחצירא 9 בבני ברק, עם הזמר 

והקלידן דודי ביטרמן. 
בית חב"ד ברחביה בירושלים, עם הזמר אריה קרלינסקי ומוישה 

שמחה ותזמורתו.
וינדיש  מוישי  של  תזמורתו  עם  ירושלים  ישראל"  באולמי"בית 

והזמר שלומי גרטנר. 
וגן בירושלים, עם הזמר הרשי אייזנבך,  'קול תורה' בבית  ישיבת 

הקלידן חיים פולק ותזמורת מורחבת.
ורדי  בני  הקלידן  עם  בירושלים,  לצעירים  התורה'  'מאור  ישיבת 



23 בירושליםי"א בתשרי תשע"ט 20/9/18

המדריך המלא: 
כל שמחות בית השואבה  

והזמר אברהם ריס.
בית הכנסת 'היכל משה' ברכסים, עם שלמה ברונר ותזמורתו.

ביהכנ"ס חניכי הישיבות שכ' עמישב פ"ת בליווי תזמורת.
ישיבת 'מדרש יחיאל' בביתר עם נפתלי דויד ותזמורתו. 

ישיבת 'אמרי דעת' בבני ברק, עם שרוליק שטרן וחיים עקשטיין.
ישיבת 'אהלי שמואל' ברכסים, עם יוני לוגסי ותזמורתו. 

והקלידן  לייכטר  מוטי  פוניבז' באשדוד, עם  גרודנא בקרית  ישיבת 
נחמן גולדמן.

ישיבת 'יקירי ירושלים' ברחוב מלכי ישראל בירושלים, עם הקלידן 
מאיר קליין והזמר מוישי ווייס. 

בליווי  ברגר,  ויוסי  רוט  אברמי  עם  סטון,  בטלז  המרכזית  בבמה 
תזמורתו המורחבת של אהרל'ה נחשוני.

בבית הכנסת המרכזי איילון יד אליהו בתל אביב, יופיע הזמר קובי 
מירסקי ותזמורתו. 

בבית שאן בבמה המרכזית עם אברומי וינברג, בליווי תזמורת.
קינדרלעך  להקת  בשומרון-  שפיר  ביישוב  המוזיקה  בפסטיבל 

ואמנים נוספים. 
פרקש  ארי  עם  בביתר  ברסלב  קהילות  שע"י  השואבה  בית  שמחת 

ותזמורתו. 
ישיבת קמניץ בירושלים בשילוב מעמד חנוכת הבית לישיבה במעמד 

מאות תלמידים עם גרשון פריישטט ותזמורתו.
בית  שמחת  תתקיים  בירושלים,  חגיז  ברחוב  מרדכי'  'באר  ישיבת 
השואבה בשילוב הקבלת פני רבו, לראש הישיבה הגרב"ש דויטש, 

עם הזמר יוסי לייפער והקלידן הרשי סגל ותזמורתו. 

יום חמישי, ג' דחול המועד סוכות:

הכנסת"גולד",  בבית  להקתו  עם  שטוב  זלמן  התפילה  ובעל  הזמר 
נוף, ירושלים, לתפילת הלל מוזיקלית בסגנון  10, הר  ברחוב אגסי 

קרליבך. שחרית בשעה 9:30. הלל 10:20.
פוטולסקי  גלעד  עם  בירושלים,  מרדכי  בגבעת  חברון  ישיבת 

ותזמורתו.
ישיבת 'עטרת שלמה' בראשון לציון עם בעל המנגן הרב מאיר אדלר 

והזמר שמעון דוידוביץ והאחים קלצקין. 
נתניה, רחוב רותם 129, במוסדות אורחות יצחק- יופיע הזמר שלמה 

אשר בליווי תזמורת מורחבת. תחילת האירוע בשעה 8:30 בערב.
בליווי  גרינבוים  קובי  הזמר  עם  בירושלים,  אלחנן'  'אור  ישיבת 

תזמורתו המורחבת של המאסטרו יהודה גלילי.
בתל אביב, רח' ראול ולנברג 34 -בית הכנסת חניכי הישיבות- יאיר 

אביצור ותזמורתו.
הזמר  עם  ילין  אבינועם  ברחוב  ירושלים  קרעטשניף  בבית המדרש 

אלי ווייס בלווי הקלידן יואל הרשקוביץ ומקהלת החסידות. 
בית המדרש ביאלא ברחוב רוזנהיים 19 בני ברק, עם הזמר אברימי 

גולדשטיין והקלידן חיים איינהורן.
בית מדרש חניכי ישיבת ברית יעקב רח' יואל פינת השלושה ב''ב עם 

דודי ביטרמן זמר וקלידן.
המנגן  בעל  עם  ירושלים,  ברחוב  ברק  בבני  ביאלה  הקודש  בחצר 

שמוליק גפנר והקלידן מושי וייס. 
רחבת בי"ס תחכמוני, ברחוב תחכמוני נתניה, עם הזמר משה קליין, 

ותזמורתו של מוישה שמחה.
הרשי  הזמר  עם  ברק,  בני   42 ירושלים  ברחוב  מלך"  ישיבת"קרית 

אייזנבך והקלידן ברוך הומינר. בשעה 21:00.
רוט  אביגדור  הזמר  עם  באלעד,  לצעירים  חסד'  'תורת  ישיבת 

ותזמורתו. 
יוסל  ירושלים, עם הזמר  וגן  בית  )וולפסון(  נתיבות חכמה,  ישיבת 

לייפער ושמוליק לוטרמן ותזמורתו.
מירסקי  קובי  הזמר  עם  תקווה,  פתח  לצעירים  דוד  נחלת  ישיבת 

ותזמורתו. 
הכרם  בבית  חברון  בוגרי  של  מיסודם  החדשה  הגדולה  הישיבה 
בירושלים, עם הזמר יוסי ברגר בליווי תזמורתו של המעבד ישראל 

סוסנה.
והקלידן  החסידות  מקהלת  עם  ברק  בבני  סאדיגורה  חסידות  חצר 

מאיר קליין. 
שטיינברג  יואלי  עם  בנתיבות,  לצעירים  שלמה'  'עטרת  ישיבת 

והקלידן נפתלי גלובסקי.
גבאי  אשר  עם  בירושלים  יושר(  )שערי  השחר'  'אילת  ישיבת 

ותזמורתו.
ישיבת 'כנסת יחזקאל' באלעד, עם יוסלה קרישבסקי ונחמן גולדמן.

יופיע  בצפת  הנצח'  'פאר  חיים  מאור  של  המרכזי  ברסלב  בביה"כ 
ויחזקאל  בורשטיין  יצחק  אברהם  הזמרים  עם  נוימן  מוטי  הקלידן 

גבאי. 
ביד בנימין בבמה המרכזית - מנדי ג'רופי, עם תזמורתו של אהרל'ה 

נחשוני.
ותזמורתו  פריישטט  גרשון  בליווי  דדיה  ואיציק  מושקוביץ  אוהד 

במופע בניו יורק שישודר בארץ.
להקת קינדרלעך בצעדת ירושלים.

תזמורת  בליווי  בירושלים  ישראל  בית  באולמי  אחד'  'בלב  ארגון 
מורחבת ואמנים רבים.

אורייתא בסוכה  ישיבת  בירושלים, באולם שע"י  'אורייתא'  ישיבת 
שע״י ישיבת יקירי ירושלים ברחוב מלכי ישראל, עם בעלי המנגנים: 
פרנק  חיליק  הקלרינט  אמני  מנדלסון,  משה  מושקוביץ,  אברומי 

ושלמה מינצברג, והגיטריסט מנדי הלר.

 מוצאי שבת חול המועד – ליל הושענא רבא:

איחוד  ורב  ג'  שיכון  אב"ד  הלברטשאם  הגר"ס  של  מדרשו  בבית 
האורגניסט  עם   - ברק  בני   10 הנביאה  דבורה  ברחוב  ב"ב  הצלה 

והזמר אברימי גולדשטיין בשעה 20.30.
בטיש אצל האדמו"ר מפרמישלאן, אברבנאל 3 בני ברק, עם הזמר 

הרשי אייזנבך והקלידן חיים פולק.
יואלי  הזמר  עם  ברק,  בני  הרצוג  קרית  דבש  יערות  הכנסת  בבית 

שטיינברג, והקלידן נפתלי גלובסקי. 

יום שני, מוצאי שמחת תורה - הקפות שניות:

בית מנחם בכפר חב"ד עם תזמורתו של גרשון פריישטט.
יופיע   - ים  בת   67 העצמאות  רחוב  המצבה,  בכיכר  חב"ד  קהילת 

הזמר שלמה אשר בליווי תזמורת. מתחילים בשעה 8:30.
הבמה המרכזית בחולון, ברחבת המדיה טק - יופיע הזמר אסף שפר 

עם תזמורתו של אהרל'ה נחשוני בליווי 5 נגנים. 
בחדרה בבמה המרכזית איציק דדיה והקינדרלך, בליווי תזמורתו של 

המעבד ישראל סוסנה.
ישיבת 'יסודות' במושב יסודות, עם הזמר קובי גרינבוים ותזמורתו 

של המאסטרו יהודה גלילי.
כהן  עמי  עם  בירושלים,  יוסף  אוהלי  ברחוב  לציון'  'אור  ישיבת 

ושלמה כהן.
זהר  מויאל  הרב  מוסדות  מטעם  הדמומית  מבוא  ברחבת  אשדוד 

התורה עם הזמר אבי אילסון ותזמורתו של דוד איכלביץ. 
של  ותזמורתו  ברגר  יוני  הזמר  עם  ברכסים,  חזקיהו'  'כנסת  ישיבת 

אלכס מיטלמן.
בנתיבות אצל הגרי"י איפרגן יופיע הזמר יוסי ברגר בליווי תזמורתו 

של שמשון דניאל.
בית המדרש תולדות אברהם יצחק י-ם, יופיע הזמר אהרל'ה סמט עם 

הקלידן אליעזר ברנדמרק. 
ישיבת 'אהל יוסף' בשכונת רמות בירושלים, בליווי תזמורת. 

 הקפות שניות בחצר נדבורנה אלעד עם שמוליק וינריך ותזמורת מורחבת.
בליווי  ברנהולץ  שלום  הזמר  יופיע  שמש  בבית  דוד'  'דרכי  ישיבת 

תזמורת.
גלעד  הזמר  יופיע  עוזר  חיים  רבינו  ישיבת 
שפירא. אברימי  הקלידן  עם   פוטולסקי 

ישיבת 'עטרת ישראל' בשכונת בית וגן בירושלים, עם הזמר מוישי 
רוזנברג, הקלידן אבי דרור והקלרינט חיים קירשנבוים.

מוטי  והזמר  יוסי שטקהומר  הקלידן  עם  בירושלים  ה'  דרך  ישיבת 
אברהם. 

אלבז,  ראובן  רבי  הגאון  בראשות  בירושלים  החיים'  'אור  ישיבת 
אלפים מכל קצוות הארץ נוהרים לישיבה בליווי תזמורת. 

ישיבת 'חברת אהבת שלום' בראשות המקובל הגר"י הלל, עם עמוסי 

דיקן ואהרל'ה בנדר עד השעה 6:00 בבוקר.
הקפות  החג  צאת  עם  בבני-ברק,  השל"ה  ברחוב  'רשב"י'  ישיבת 

שניות בליווי תזמורת.
הראשל"צ  בהשתתפות  בירושלים,  ברוממה  עובדיה'  'חזון  ישיבת 

הגאון רבי יצחק יוסף נשיא הישיבה, בליווי תזמורת.
והזמר  וינדיש  מוישי  של  תזמורתו  עם  כרמיאל,  עיריית  ברחבת 

מארה"ב מיילך קאהן.
יופיע   - עוזיאל באלעד  בן  יהונתן  רבי  בית הכנסת חניכי הישיבות 

הקלידן והזמר משה לוין.
2 בני ברק, עם האורגניסט  בית המדרש של לובלין ברחוב אלישע 

זמר אברימי גולדשטיין בצאת החג.
בית הכנסת 'משכן שרגא' בשכונת רמות בירושלים, בליווי תזמורת. 
רכסים ביה"כ חניכי הישיבות - הזמר והמלחין ישי שלר עם הקלידן 

שמואל כהן.
ותזמורתו  ברונר  שלמה  עם  ברק,  בבני  התורה'  'אוצרות  ישיבת 

בהרכב של 5 נגנים.
בישיבת ברכת דוד בית שמש יופיע הזמר שלום ברנהולץ עד השעה 

12:00 בלילה.
ישיבת 'רינת התורה' בירושלים, יופיע אמן הקלידים לייבלה ליפסקר 

והזמר שלום ברנהולץ החל מ 1:20 ועד השעה 5:30 לפנות בוקר.
ברחוב  ג'  ברמות  תורה  בני  קהילת  הישיבות  חניכי  הכנסת  בית 

גרינברג 15 בירושלים - יופיע הזמר פיני שחר.
ישיבת 'ברית יעקב' ברחוב שערי תורה בבית וגן ירושלים הקלידן 

והזמר דודי ביטרמן.
גפנר,  שמוליק  מנגן  הבעל  עם  ברק,  בני  ביאלא  הקודש  בחצר 

והקלידן מושי וייס.
מוסדות 'זרחה השמש ליעקב' ברחוב יחזקאל בירושלים, עם הזמר 

נתי לוין ותזמורתו של מוישה שמחה.
אריה  הזמר  עם  שפירא,  אברהם  ברחוב  נתניה  ויז'ניץ  במוסדות 

קרלניסיקי, ותזמורתו של איצי.
בית המדרש הגדול של האדמו"ר מפרמישלאן, רח' אברבנאל 3 בני 

ברק, עם הזמר הרשי אייזנבך והקלידן חיים פולק. 
דוידוביץ  שמעון  הזמר  עם  שמש  בית  תורה'  'אהבת  המדרש  בית 

ושמוליק לוטרמן.
ורדי  בני  הקלידן  יופיע  כץ  פרדס  יסודות  קהילת  הכנסת  בבית 

ותזמורתו. 
בקרית ביאליק )חיפה( עם הזמר אבי בן ישראל ותזמורתו של יוני 

לוגסי. שעה אחרי צאת החג.
של  ותזמורתו  ויס  מנדי  הזמר  עם  ברק,  בבני  שמעיה'  'בית  ישיבת 

יואלי דיקמן.
הקפות  יצחק,  מנחת  ברחוב  'המתמידים'  ירושלים  עדת  קהל 

המרכזיות, עם יוסלה קרישבסקי ומנדי גולדברג.
לייכטר  מוטי  הזמר  עם  ירושלים,  וגן  בבית  חיים'  'דעת  ישיבת 

והקלידן שימי יאקב.
קלצקין  שרוליק  עם  ירושלים,  יקירי  שע"י  התלמוד'  'באר  ישיבת 

ולהקתו. 
ישיבת 'יסודות התורה' בתל אביב, עם שלמה גובי ושמוליק וינרייך.

ישיבת 'אמיתה של תורה' בירושלים, עם יואלי שטיינברג והקלידן 
נפתלי גלובסקי.

הישיבה הגדולה 'אור ברוך' בבית וגן, בליווי תזמורת.
ישיבת רש"י בירושלים עד אור הבוקר עם תזמורתו של קובי מירסקי. 
ישיבת 'היכל יצחק' )לנדא( בקרית יובל בירושלים, עם הזמר נפתלי 

דוד והקלידן אשר גבאי.
ישיבת 'נתיבות החכמה' )וולפסון( בבית וגן ירושלים עם הזמר אלי 

ווייס בלווי הקלידן איציק אייזנשטט. 
ישיבת 'מאור התורה' בירושלים, עם אברהם משה ברדוגו ותזמורתו.

ישיבת 'תפארת לוי' באלעד, עם ברוך ויזל וארי פרקש. 
ישיבת"דברי חיים" ויזמן בבני ברק, עם הקלידן מאיר קליין והזמר 

הלל פולק. 
הזמר עוזיה צדוק יופיע בבמה המרכזית בנס ציונה.

ממשרד  פרנקל  יוסי  היח"צ  ואיש  האירועים  למפיק  המערכת  תודת 
ההפקות פרנקל & בינדר על הבאת הנתונים. 

ושמחת בחגך
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

חיפה

ולהתרומם  להתחזק  שהגיעו  אלפים  מול 
המעיין',  'אל  שארגנה  ענק  סליחות  באירוע 
יונה  העיר  ראש  נגד  מר"צ  אנשי  קומץ  הפגינו 
נשים  הדרת  על  במחאה  במקום,  שנכח  יהב 
במרכז  שעמד  מי  ציבורי.  שבמימון  באירוע 
הכינוס היה הרב שי פרי, מגדולי הרבנים בעיר 
היקף  רחבת  קירוב  פעילות  על  שמנצח  ומי 
ונחשב למנוע הצמיחה של תנועת ש"ס בחיפה.

בדבריו, חלק הרב פרי מחמאות ליו"ר ש"ס 
אריה דרעי וליו"ר ש"ס חיפה הטרי נתי חיאק, 
כמו גם לראש העיר יונה יהב אותו כינה "ידיד 
אבוחצירא".  שי  עם  יחד  ותמך  שעזר  הנפש 
אורח הכבוד בכינוס היה הראשון לציון הגאון 
האירוע  מדברותיו.  שנשא  יוסף  יצחק  רבי 
בהשתתפות  העירוני  רוממה  בהיכל  התקיים 
את  ומתחזקים.  נוער  בני  רובם  איש,  כ-5,000 
גולן  אייל  הזמרים  בשירתם  הנעימו  המעמד 

וחיים ישראל.
לאולם,  שמחוץ  מר"צ  למפגיני  בהתייחס 
במר"צ  "גם  חייק:  נתי  חיפה  ש"ס  יו"ר  אמר 
והם  חיפה  בעיר  התשובה  תנופת  את  רואים 
את  להניף  בעוז  נמשיך  אנחנו  ללחץ.  נכנסים 
מתכננים  שאנחנו  העשייה  לצד  התשובה  דגל 

בקדנציה הקרובה למען תושבי העיר".

מר"צ מול הקירוב של ש"ס

יוםעוד 40
'דגל' מדיחה את רוזנטל לטובת רביץ

ת יערים
קרי

קרב סמוי על הראשות: 
נתניהו מול כחלון

אשקלון

לראשות  'הליכוד'  מועמד  בוסקילה,  מישל 
מהמרוץ  פרישתו  על  הודיע  אשקלון,  העיר 
השלטון  מפלגת  ותמיכת  תמיכתו  העברת  ועל 
לאיתמר שמעוני, ראש העיר עד לפני השעייתו 
ורשימת  במידה  הסיכומים,  פי  על  כשנה.  לפני 
'הליכוד' בראשות בוסקילה תקבל מנדט בודד, 
יזכה הוא בתפקיד סגן ראש העיר, במידה ויזכה 
בתואר  לשאת  יזכה  והלאה,  מנדטים  בשני 

המשנה לראש העיר.
הליכוד  צוות  עם  הדברים  בחינת  "לאחר 
בנימין  מר  ישראל  ממשלת  ראש  בראשות 
הינה  העיר  שטובת  להחלטה  הגענו  נתניהו 
ולאחד את עוצמת מפלגת השלטון בכך  לחבר 
עיריית  לראשות  שמעוני  באיתמר  שנתמוך 
אשקלון", כתב בוסקילה בהודעתו. "אין לי ספק 
שבעזרת ה' המערכה הפוליטית תינעל בסיבוב 
שמעוני  איתמר  של  סוחף  בניצחון  הראשון 
את  ולהוביל  להנהיג  תחזור  הליכוד  ותנועת 

העיר להישגים חסרי תקדים".
העיר  ראש  לבין  שמעוני  בין  הקרב  כי  יצוין 
המכהן תומר גלאם, מגלם גם קרב בלימה סמוי 
המאחזים  אחד  נגד  השלטון  מפלגת  שמובילה 
הבודדים של שר האוצר משה כחלון ברשויות 
מפלגת  לאיש  נחשב  גלאם  באשר  המקומיות, 

'כולנו'.
על פי גורמים פוליטיים בעיר, לנתניהו חשובה 
הסרת  על  וההחלטה  אשקלון  בעיר  האחיזה 
לשמעוני,  וחבירתו  בוסקילה  של  מועמדותו 
ראש  ולהעמיד  כחלון  את  להזיז  רצון  מבטאת 
להגיע  ובמטרה  פוליטית,  מזוהה  שפחות  עיר 
בעתיד לראש עיר המזוהה ישירות עם 'הליכוד'.

פתח תקווה

השבוע  קיבל  בוארון,  ציון  רבי  הגאון  הדיין 
במוסדותיו בפ"ת את ראש העיר איציק ברוורמן, 
בירכו במאור פנים לכבוד השנה החדשה והודה 
שטח  למוסדות,  שטח  בהקצאת  עזרתו  על  לו 
הביקור  ארוכה.  מקומית  סאגה  בלב  שעמד 
את  הקפיצו  בעקבותיו  שיצאה  וההודעה 
להציג  גרינברג, שמיהרו  רמי  תומכי המתמודד 
במועמדותו,  תמיכה  מביע  הרב  בהם  ציטוטים 

כ"יחיד שיכול לשמור על צביון פתח תקווה".

במי תומך הרב בוארון?

מאבק פנים ליטאי לוהט ביישוב השקט: 'דגל התורה' מצניחה את יצחק רביץ מביתר, אבל ראש המועצה 
הוותיק אברהם רוזנטל מתכוון להתמודד בכל הכוח • הותיק מול הצעיר

קרב פנימי ב'דגל התורה': בהודעה רשמית, 
בהנהגת  מהפך  על  הליטאית  הסיעה  הודיעה 
ועל  ירושלים,  בפרוזדור  השקט  היישוב 
יצחק  עילית  ביתר  עיריית  ראש  סגן  הצבת 
ראש  מנגד,  המועצה.  לראשות  כמועמד  רביץ 
כי  הודיע  רוזנטל  אברהם  הנוכחי  המועצה 
ההודעה לא תשפיע על החלטתו להתמודד גם 

הפעם על הראשות.
עשורים  משני  יותר  מכהן  רוזנטל  אברהם 
ראשוני  על  נמנה  והוא  המועצה  בראשות 
תושביה ועל דור מייסדיה. בתקופה האחרונה, 
גורמים שונים במועצה לבחוש בנעשה  החלו 
כשהם דוחקים בצמרת התנועה למצוא מחליף 

לנציג הוותיק.
מי שנמצא כשיר למשימה הוא יצחק רביץ, 
עד לא מכבר יו"ר 'דגל התורה' בביתר עילית, 
זלץ.  דודי  לטובת  פנימיות  בבחירות  שהודח 

ב'דגל' מצאו בו מועמד ראוי לקריית יערים.
שני,  ביום  התורה'  'דגל  בהודעה שהוציאה 
התייעצויות  "בתום  הסופית:  ההכרעה  ניתנה 
הישוב,  ורבני  דאתרא  המרא  ובברכת  רבות 
החליטה תנועת 'דגל התורה' לבחור ברב יצחק 
רביץ כמועמדה לראשות מועצת קרית יערים".

יצחק  "הרב  וייחוסו:  שבחיו  נמנו  בהודעה 
רביץ בנו של הרב אברהם רביץ זצ"ל ממייסדי 
מועצה,  כחבר  כיהן  התורה,  דגל  תנועת 
השנים  בחמש  עלית  ביתר  העיר  ראש  וכסגן 
רב  ניסיון  ורכש   גדולה  בהצלחה  האחרונות, 
בניהול מוניציפאלי ובקשר עם גורמי השלטון 
המקומי וקשר עם רבני קהילות ונציגי הציבור 

בכל רחבי הארץ". 
מהנציג  אלגנטית  בציניות  נפרדו  ב'דגל' 
המפלגה  ונציגי  התורה  דגל  "רבני  המכהן: 
על  רוזנטל  הודו לראש המועצה הרב אברהם 
על  אותו  ושיבחו  השנים  רב  הציבורי  שירותו 
רבה  פועלו למען תושבי הישוב במסירות  כל 

כל השנים".
על פי ההודעה, שגובתה בתמונה מהקודש 
יצחק  הרב  נכנס  האחרונים  "בימים  פנימה, 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  למעונו  רביץ 
להתמודדות  ברכתו  את  וקיבל  קנייבסקי 

ולהצלחת היישוב".

מי שציפה שבכך תסתיים הסאגה – התבדה 
המכהן  יערים  קריית  מועצת  ראש  מהרה.  עד 
אברהם רוזנטל יצא לקרב חייו, כשהוא מביע 
תסכול מהמלכים הפוליטיים שנרקמו מאחורי 
שר  מרן  בתמיכת  מחזיק  הוא  לדבריו,  גבו. 
ללכת  מתכוון  ולא  קייבסקי  הגר"ח  התורה 

לשום מקום.
בעניין  האחרונים  מהפרסומים  "הופתעתי 
וכוונתו  רביץ  הרב  של  כתובתו  העברת 
יערים  בקריית  המועצה  ראשות  על  להתמודד 
מטעם "דגל התורה" למרות אמירתו המפורשת 
של ח"כ הרב גפני בפגישתי איתו יחד עם הרב 
נגדי  אחר  מועמד  יגישו  שלא  שפירא  מנחם 
"אולם  רוזנטל.  כתב  מתמודד",  אני  עוד  כל 
מיותר לציין כי דבר זה והתנהלות זו לא תמנע 
ממני להמשיך ולהתמודד על ראשות המועצה 
את  ולשרת  ולהמשיך  הקרובה  לקדנציה  גם 
לאחר  וזאת  זרים  אינטרסים  ללא  התושבים 
שקיבלתי את הוראתו וברכתו האישית של מרן 

שר התורה הגר"ח קנייבסקי".
רוזנטל הביע תקווה כי "גם הרב רביץ יקיים 
אני  עוד  כל  אלי שלא להתמודד  את הבטחתו 

מתכוון להתמודד".
רביץ מצדו פרסם כי "לפני מספר שבועות, 
דודי  וידידי,  המקומי  בסניף  בחירות  נערכו 
לו  השארתי  שב"ה  שמח  אני  נבחר.  זלץ, 
מפלגה במצב מצוין, קהילות שמקבלות את כל 
צורכיהן ביד רחבה, ואחדות בין כלל החברים. 
בכדי  רבות  בס"ד  עשינו  האחרונות  בשנים 
וברוך  בני התורה בעיר,  לרומם את קרנם של 
ה' נחלנו הצלחה גדולה. לא חשבתי שאלו יהיו 
שמילאתי  שמח  אני  אבל  הבחירות,  תוצאות 
את  למלאות  וזכיתי  בשלמות,  תפקידי  את 

שליחותם של גדולי ישראל שליט"א וזצ"ל.
בשבועות האחרונים קיבלתי פניות מגופים 
בתחילה,  האמת,  ולמען  תחומים,  במגוון 
מהחיים  זמן  פסק  לקחת  לפרוש,  חשבתי 
שאני  הידיעה  שהתפרסמה  ברגע  הציבוריים. 
עומד לעזוב את תפקידי בביתר התחלתי לקבל 
חברים  יערים,  קרית  מתושבי  רבות  פניות 
מהעבר ומההוה וגם מאנשים רבים שכלל לא 

הכרתי, לכהן כראש המועצה.

אך  לבקשה  להיענות  חשבתי  לא  "תחילה 
בימים האחרונים, קיבלתי פניה מגדולי ישראל 
לקחת על עצמי את התפקיד האחראי והמאתגר 
הזה. גדלתי והתחנכתי בבית בו הערך החשוב 
בלי שאלות,  לגדולי התורה.  ציות  הוא  ביותר 
בלי הרהורים ובלי ספקות. לא היה לי ספק שגם 
למשימה,  משנקראתי  כך.  לנהוג  צריך  הפעם 

לא היו לי עוד ספיקות ולבטים.
ממרן  להתברך  זכיתי  רבה  "בהתרגשות 
הכניסה  לקראת  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח 
של  הרשמית  תמיכתה  את  ולקבל  לתפקיד, 
תנועתנו "דגל התורה" בהכוונת וועדת הרבנים 
שליט"א, ואיתם חברי הכנסת של 'דגל התורה' 
גפני  משה  הרב  ח"כ  התנועה  יו"ר  בראשם 
מקלב  אורי  הרב  ח"כ  ודירבן,  עודד  שתמך 
וכן  לב,  ברוחב  גדולה מאוד  במסירות  שסייע 

ח"כ הרב יעקב אשר על תמיכתו.
לתודות,  לסיכומים,  הזמן  יגיע  "עוד 
לי  חשוב  זה  ביום  אבל  העתיד.  על  ולבקשה 
יערים  קרית  מועצת  לראש  מכל  יותר  להודות 
ברמ"ח  ציבור  איש  רוזנטל,  אברהם  הרב 
ושס"ה, שמשאיר אחריו למעלה משני עשורים 
בערב  לכל שבח.  ראויה  ציבורית  פעילות  של 
שזיכה  להקב"ה  מודה  אני  הכיפורים,  יום 
שימשיך  כזה,  מיוחד  יהודי  עם  לעבוד  אותי 
להיות מעורב בחיי התושבים, בעצה ובתבונה 

ובמעשה.
עד  אותי  שליווה  עולם,  לבורא  "תפילתי 
היום שימשיך ללוות אותי במערכת הבחירות 
שהתושבים  יתברר  שבסיומה  תקווה  שכולי 
באחדות  לפעול  שנזכה  אמונם,  את  בי  נתנו 
הברוכה  בעשייה  ולהתמקד  תורה  לבני  כיאה 

בקריה הגדולה לאלוקים - טלז סטון. 
"בעז"ה אני  מקווה להיבחר לתפקיד החשוב 
ומגיע אליו, עם המון אהבה לתושבים, הרבה 
ובמטרה  עשיר,  מוניציפאלי  ניסיון  ועם  מרץ 
כפי שנהגתי בתפקידיי  לתת שירות מכל הלב 
שטוויתי  הקשרים  את  לנצל  וכן  הציבוריים, 
לפתח  כדי  הממשלה  במשרדי  השנים  במשך 
את הישוב בכל התחומים. בברכת שנה טובה, 

גמר חתימה טובה לכולכם".

תרגיל: נציג ה'דמה' שהביא את הקהילה הבוכרית 
מפלגת חב"ד-ש"ס הציבה נציג בוכרי נגד הנציג הרשמי שנבחר בפריימריז, ולבסוף הזיזה אותו 

בהסכמה וחיברה את הנציג הרשמי • וגם: רב הקהילה מזהיר מפני ערעור על היו"ר החדש
ריית מלאכי

ק

הושלמה  רבות,  וטלטלות  דרמות  לאחר 
המאמינים'  'רשימת  הרכבת  מלאכת  השבוע 
מלאכי,  בקריית  הדתית-חרדית  הקהילה  של 
עם שיבוץ נציג הקהילה הבוכרית בעיר במקום 
עוה"ד  הוקפץ  הרשימה  לקדמת  השלישי. 
הובלת  ואת  הבכורה  את  שיקבל  מזרחי,  צלי 

הרשימה.
זכתה  ולחב"ד,  לש"ס  המשותפת  הרשימה 
בבחירות האחרונות לארבעה מנדטים ומהווה 
בעיר.  המשמעותי  העירוני  הכוח  את  למעשה 
על פי ההסכמים, המקומות הראשון והשלישי 
והרביעי  השני  והמקומות  לחב"ד  שייכים 

שייכים לש"ס.
מי שמכהן כיום בראשות המפלגה הוא סגן 
ודברים  דין  ראש העיר חיים שטיינר, שלאחר 
את  ולסלול  להזיזו  בחב"ד  החליטו  פנימיים, 
הדרך לנציג השני מטעמם – חבר המועצה צלי 
אליעזר  לשעבר  הכנסת  חבר  של  בנו  מזרחי, 

מזרחי ונציג צעיר, דומיננטי ומוערך.

מעבר  מפני  והחשש  הביקורת  קולות  בשל 
השבוע  הוציא  מתחרה,  לרשימה  שטיינר  של 
רב הקהילה ומזכיר בית דין רבני חב"ד, הגאון 
רבי יהודה ירוסלבסקי, הודעה חריגה, בה הוא 
חייב  אחד  "כל  במזרחי.  מלאה  תמיכה  מביע 
בעבר  הנציגים  כולל  הנ"ל  להחלטה  להישמע 
ולמותר  הנ"ל  נגד  לפעול  אחד  לאף  ואסור 
ח"ו  להיגרר  "לא  הפציר  הרב  בזה".  להאריך 
ורק  אך  נתונה  ההחלטה  כי  אחרות  לדעות 
יהיו  ומי  העיר  לראשות  לבחור  במי  לוועד, 

הנציגים ברשימה".
חיבור חדש שביקשה הסיעה לבצע, הוא עם 
שהחליטה  בעיר,  המפוארת  הבוכרית  קהילה 
באחרונה לצאת לדרך עצמאית והייתה נחושה 
העיר.  מועצת  שולחן  סביב  מקום  לקבל 
בפריימריז פנימיים שנערכו בין אנשי הקהילה, 
נבחר מוטי יעקובוב להיות הנציג, ומאז, פתחו 
אנשי הקהילה במו"מ עם כל המפלגות בעיר, 
במטרה ליצור חיבור שיעניק להם מקום ריאלי.

ת  מ י ש ר ב
וחב"ד  – ש"ס 

הקהילה  אנשי  לבין  בינם  שההידברות 
הבוכרית לא עלו תחילה יפה – יצאו לתרגיל 
עוקף, והכריזו על שיבוצו של משה מיכאלוב, 
אף הוא מהקהילה הבוכרית, במקום השלישי 

ברשימה.
בצירוף   - המבריק של ש"ס-חב"ד  התרגיל 
נציגי  של  הרשמיים  שמגעיהם  העובדה 
הבוכרים עם יתר המפלגות לא עלו יפה - החזירו 
אותם אל שולחן המו"מ, שם סוכם השבוע על 
חיבורם המלא והרשמי ל'רשימת המאמינים'. 
לצורך כך, התבקש מיכאלוב לוותר על מקומו 
ומי שייצג את בני הקהילה יהיה מי שנבחר על 
ידם – מוטי יעקובוב, שיוצב במקום השלישי. 
יצוין כי המקום המדובר מגיע על חשבון חב"ד 
שוויתרה על הצבת איש מובהק מטעמה לצורך 

הרחבת האלקטורט.

יפה
חש
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בית שאן

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

ידיים  משלבים  ו'הליכוד'  היהודי'  'הבית 
ראשות  על  המתוח  המרוץ  הכרעת  לטובת 
סגן  של  בחירות  באירוע  שאן.  בית  העיר 
בעיר,  השבוע  שנערך  לוי  ז'קי  והתמודד  השר 
התייצבו יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין וסגן השר 
על  בהתמודדותו.  לוי  את  וחיזקו  דהן,  בן  אלי 
פי ההסכם שנחתם בין הצדדים, הליכוד והבית 
היהודי ירוצו ברשימה משותפת למועצת העיר.

בבית שאן מתנהל קרב צמוד ורווי יצרים על 
ראשות העיר, בין ז'קי לוי, ראש העיר לשעבר 
בן  רפי  העיר המכהן  ראש  לבין  בהווה  והח"כ 
שטרית. לוי, שמשפחתו נחשבת לאחת החזקות 
והמשפיעות בעיר, לא השלים עם הפסדו ופועל 

מזה זמן רב על מנת להשיב לו את כסאו.
בן שטרית, שהיה בשר מבשרה של 'הליכוד', 
של  עוין  יחס  עם  הקדנציה  במהלך  התמודד 
תפקודו.  על  מאד  שהיקשה  יחס  הליכוד,  שרי 
בשל אכזבתו, הודיע בן שטרית על עזיבתו את 

'הליכוד' והתמודדותו מטעם מפלגת 'כולנו'.
צד  בחרה  היהודי'  'הבית  מפלגת  כאמור, 
ומתייצבת לצד לוי, כשהם אף חולקים רשימה 
יניב רק טוב  משותפת. "אין לי ספק שההסכם 
לתושבי בית שאן בכלל ולאנשי הציונות הדתית 
הציונות  של  מבשרה  בשר  הוא  ז'קי  בפרט. 
הדתית והחיבור הוא טבעי. אני בטוח ששיתוף 
הפעולה שלו עם מוריס מיארה ועם רונן גרשום 
יביא לפיתוחה של בית שאן ואני שמח על כך 
הריצה  בהסכם  חלק  לקחת  הזכות  לי  שהייתה 

המשותפת בעיר", אמר סגן השר בן דהן.

'הבית היהודי' תופס צד בקרב הלוהט

רחובות 'יחד' תקבל את המועצה הדתית, על חשבון ש"ס
'יחד' תתמוך בבית היהודי בתמורה לשליטה במועצה הדתית, המוחזקת בידי ש"ס • למרות פגישתו 
עם יריבו מהעבר אלי ישי, מכחיש מלול את מעורבותו בהסכם • וגם: 'דגל' וש"ס חתמו על ריצה 

נתניה

האחרונה  בשנה  שחווה  הטלטלות  למרות 
וחרף ענן החשדות המרחפות על ראשו, הודיע 
איש חסידות צאנז ומ"מ ראש העיר שמעון שר, 
במסגרת  העיר,  למועצת  נוספת  התמודדות  על 
סיעת 'גל'. במכתב ששיגר לבני החסידות, אותו 
לרדיפה  שר  טען  כהן,  ישראל  העיתונאי  הביא 

של צרי עין שלא תרפה את ידיו.
"עם פתיחת מערכת הבחירות המוניציפאליות, 
של  קדשו  בברכת  כי  לעדכנכם  מתכבד  אני 
מגיש  אני  שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק  נשיאנו 
את מועמדותי כראש סיעת גל, במטרה להמשיך 
שנה   35 מזה  והענפה  הברוכה  העשייה  את 
והוסיף:  שר  כתב  בעירנו",  האזרחים  למען 
"ידוע לכולכם את שעבר עליי בתקופת השנים 
בתלאות  להאריך  המקום  כאן  ואין  האחרונות 
אומר  אחת  שחוויתי.  והגופני  הנפשי  ובסבל 
מכלום  חששתי  לא  אחד  לרגע  בס"ד   – לכם 
כאשר  מתמיד  ומחוזק  מחושל  יצאתי  ובעז"ה 
סייעה בעדי לצלוח את  נר לרגלי  האמת שהיא 

כל המהלכים שהגו צרי עין".
כזכור, לפני שנה נעצר שמעון שר כשהמשטרה 
מייחסת לו חשדות לקידום אינטרסים של אנשי 
שהועבר  שוחד  לקבלת  בתמורה  בעיר,  עסקים 
לאחר  חודשיים  לחסידות.  הקשורות  לעמותות 
תשתית  נמצאה  כי  המשטרה  הודיעה  מכן 

ראייתית להעמדתו לדין.
פרקליטיו הגיבו במעצרו כי "במשך כל חייו 
מתוך  ציבור  כאיש  שר  הרב  משמש  הבוגרים 
הציבור  כשטובת  אמיתית,  שליחות  תחושת 
התשתית  על  ההודעה  לאחר  אותו".  מנחה 
להדגיש  "חשוב  פרקליטיו  אמרו  הראייתית, 
קיבל  נטען שהרב שר  לא  שבהודעת המשטרה 
מוכן  שר  הרב  כאילו  הטענה  לכיסו.  כספים 
דהוא  שמאן  בגלל  דעתו  משיקול  לשנות  היה 
הוא  אותם  יתומות  לבית  או  חולים  לבית  תרם 
לא מנהל ואשר הוא אינו עומד בראשם, שגויה 

מיסודה".

למרות החשדות: 
שר ממשיך להתמודד

הכרעה דרמטית: פינדרוס יתמודד על ראשות העיר

 – וספקולציות  ספינים  אינספור  אחרי 
והגר"ג  קנייבסקי  הגר"ח  מרנן  קורה:  זה 
ביצחק  תמיכה  מכתב  על  חתמו  אדלשטיין 
זה,  בשלב  אלעד.  העיר  לראשות  פינדרוס 
אמונים'  'שלומי  מול  לפיצוץ  יוביל  המהלך 
ולקרב איתנים בין שני אישים – ישראל פרוש 
'דגל   – כוח  מוקדי  שני  ובין  פינדרוס  ויצחק 
אמונים'  ו'שלומי  אחד,  מצד  וש"ס  התורה' 

מצד שני.
'דגל  תנועת  ששיגרה  רשמית  בהודעה 
"בתום  נכתב:  כיפור,  יום  בערב  התורה' 
תנועת  החליטה  רבים,  ודיונים  התייעצויות 
פינדרוס  יצחק  ברב  לבחור  התורה'  'דגל 
יצחק  הרב  אלעד.  העיר  לראשות  כמועמדה 
עלית  ביתר  עיריית  כראש  שימש  פינדרוס 
בהצלחה מרובה במשך שנים רבות ולאחר מכן 
כעשרים  ומאחוריו  ירושלים  העיר  ראש  כסגן 
שנה של עשיה ציבורית פעילה ומבורכת בכל 

התחומים למען כלל הציבור".
על פי ההודעה, "בחירתו של הרב פינדרוס 
ורבנן  נעשתה בברכת מרנן  כמועמד המפלגה 
רבני  עם  בהתייעצות  שליט׳א,  ישראל  גדולי 
התנועה ובהתאם להסכמים הקיימים.  בחירתו 
תסייע בהמשך פיתוח העיר אלעד ושגשוגה". 
ל'קו  ראשונה  בתגובה  מסר  עצמו  פינדרוס 
אפילו  יורוך,  אשר  ככל  "ועשית  עיתונות': 
על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, זה 

חובה ולא פריבילגיה".
בשלומי  האמינו  עדיין  השבוע,  בראשית 
אמונים כי המצב הינו הפיך ובמכתב – האחרון 
למשה  פרוש  מאיר  השר  סגן  של   - בשרשרת 
גפני, חזר פרוש על השתלשלות הדברים ועל 
ושלדבריו  שגובשו  ההצעות/פשרות/הסכמים 

שאינכם  בוודאות  זיהינו  זה  "בשלב  הופרו. 
קבע  פרוש  הסכמים".  עמנו  לקיים  מעוניינים 
לראשות  מועמד  להעמיד  רשות  לכם  "אין  כי 

העיר אלעד".
מועצת  חבר  הוציא  השבוע,  בהמשך 
מכתב,  בעדני  שמעון  רבי  הגאון  החכמים 
המביע אהדה לראש העיר ישראל פרוש, אמנם 
ללא הבעת תמיכה מפורשת. "הנני לאשר בזה 
שתמיד ציינתי לטובה את תקופת שירותו של 
שקטה  שהייתה  העיר  כראש  פרוש  ישראל  ר' 
שהיו  קודמות  תקופות  לעומת  מחלוקת  ללא 
והפגנות  פשקוילים  ואפ'  ומריבות  מחלוקות 
וגם  להתלונן  אף  באו  כי  בזה  מעורב  והייתי 
ואמרו  הזאת  המציאות  את  הערתי  עכשיו 
ונמנעתי  אותו  לקיים  וחייבים  הסכם  שיש 

מלהתערב", כתב הרב.
מול  קרסו  ודברים  הדין  כל  כאמור,  אך 
'דגל  של  צדדית  החד  הודעתה  עם  המציאות, 

התורה' על התמודדות על ראשות העיר.
הסכם  נחתם  עברו  בחירות  בערב  כזכור, 
בין 'דגל התורה' ל'שלומי אמונים' על תמיכה 
בפרוש תמורת תמיכה במועמד 'דגל' בבחירות 
הנוכחיות. בזמן שחלף, הצליח פרוש לכבוש 
בזמן  רבה,  אהדה  ולצבור  בסערה  העיר  את 
בעל  מישהו  להצמיח  השכילה  לא  ש'דגל' 

שיעור קומה ויח"צ שיהווה אלטרנטיבה. 
בנוסף, בשלומי אמונים טענו כי להסכם דאז 
שנחתם  שמש  בית  בעיר  נוסף  הסכם  הוצמד 
כך  התורה,  דגל  ידי  על  ושובש  באותו מעמד 
שלא היה באפשרותה להריץ מועמד מטעמה 
להסכם  מחויבת  אינה  ומשכך  העיר  לראשות 
ללכת  התורה  מדגל  בקשותיה  כל  באלעד. 

לבוררות נענו בשלילה. 

ראש  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
מטעם  יתמודד  פרוש  ישראל  המכהן  העיר 
'שלומי אמונים', התמודדות שזוכה להסכמה 
במסגרת  ישראל'  'אגודת  פלגי  כל  של  מלאה 
מועצת  חברי  של  ולברכתם  השמונה  ועדת 

גדולי התורה של הסיעה.
בבחירות  ביותר  ומרכזית  נוסף  צלע 
על  שלפחות  ש"ס,  מפלגת  הינה  האלעדיות 
הראשות,  את  בהליכה  לקחת  אמורה  הנייר, 
בשל היות מרבית תושבי העיר נמנים על קהל 
מצביעיה. בשל סדרת ראשי ערים לא מזהירים 
עברו  בבחירות  ש"ס  הושפלה  שהעמידה, 

והפסידה לנציג החסידי.
ההפסד  עם  דרעי  אריה  השלים  לא  מאז, 
פי  על  הדברים.  פני  את  לשנות  בלבו  וגמר 
לא  שמפלגתו  כך  עם  השלים  דרעי  הערכה, 
הראשות  את  לידיה  הפעם  לקחת  תצליח 
הזזת  במעלה:  ראשון  אסטרטגי  יעד  והציב 
ל'דגל'  לגרום  ניסה  תחילה  מהתפקיד.  פרוש 
שטרית  יוסי  הוא  הלא  ספרדי,  בנציג  לבחור 
מביתר עילית – מה שיוכל להיות מוצג כהישג 
משותף, אך על פי הערכה, גם כעת כש'דגל' 
הציבה נציג מובהק מטעמה, יתמוך דרעי בכל 

לב ביצחק פינדרוס.
היותר  הנציגים  אחד  פינדרוס,  יצחק  עבור 
היציאה  התורה',  'דגל  שהעמידה  מרשימים 
והוא  קטן,  לא  סיכון  היא  האלעדי  למרוץ 
כבדים  לחצים  לאחר  ברצונו  שלא  אליו  נגרר 
האם  ישראל.  גדולי  מבתי  עליו  שהופעלו 
יוכל  בביתר-ירושלים,  שלו  העשיר  לרזומה 
להוסיף לעצמו התמודדות מוצלחת באלעד? 

ימים יגידו.

במסגרתו  הסכם  נחתם  האחרונים  בימים 
לתמוך  ברחובות  'יחד'  מפלגת  מתחייבת 
בהסכם  היהודי'.  'הבית  ברשימת  בבחירות 
שאחרי  ליום  וסיכומים  הבנות  של  שורה 
ביטחון'  'רשת  הענקת  ובהם  הבחירות 
למוסדות 'יחד' ברחובות וכן סיכום על עזרה 
בהעברת השליטה במועצה הדתית מידי ש"ס 
לידי אנשי 'יחד'. הדרך להסכם נסללה לאחר 
מלול  רחמים  העיר  ראש  בין  דרמטית  פגישה 
מלול  היות  חרף  ישי,  אלי  'יחד'  יו"ר  לבין 
ישי,  ופגיעותו הנושנה מאלי  נאמנו של דרעי 
בכנסת  מחברות  הרחקתו  על  חתום  שהיה 

מטעם המפלגה.
)2015( רשמה מפלגת  בבחירות האחרונות 
'יחד' ברחובות הישג מרשים כאשר הצליחה 
היו,  שההערכות  אלא  קולות.   3050 לגרוף 
של  מכיוונם  יותר  הגיעו  הקולות  מרבית  כי 
בן  ומיכאל  מרזל  ברוך  של  יהודית'  'עוצמה 
מגרעין  ופחות   - חב"ד  לחסידי  בנוסף  ארי, 

מצביעי ש"ס.
יצוין, כי המגעים בין 'יחד' למפלגת 'הבית 
חב"ד,  חסידות  לתמיכת  הזוכה  היהודי' 
עליות  וידעו  ארוכים  חודשים  מזה  נמשכים 
את  האשימו  שב'יחד'  לאחר  וזאת  ומורדות, 
גדולה".  מאוד  אמינות  ב"בעיית  כהן  אמיתי 
אתה  משהו,  איתו  מסכם  שאתה  פעם  "בכל 
הבטיח  שהוא  אחר  מכיוון  שומע  כך  אחר 
לגורם שלישי את אותם הבטחות", אמר גורם 

ב'יחד'.

ב'יחד'  בחנו  האחרונים  בשבועות 
ובכללם  להתמודדות  שונות  פלטפורמות 
'כולנו' תוך שיתוף פעולה  איחוד עם מפלגת 

עם איש הציונות הדתית אמיר בננו.
בהבנות  ראתה  העיקרון  שברמת  ב'יחד', 
עם 'הבית היהודי' בסך הכל איחוד טבעי, היו 
רחשים  חב"ד,  בחסידות  הרקע  לרעשי  ערים 
שבשיגור  החיוניות  על  לערער  שביקשו 
לדברי  הראשונה.  בפעם  העיר  למועצת  נציג 
בניגוד  כי  היה  החשש  ב'יחד',  הגורמים 
שונים  הדברים  פני  להציג,  שמנסים  למה 
האלקטורלי  הכוח  מיצוי  אי  מפני  והחשש 
בין המפלגות עמד במרכז  כתוצאה מהחיבור 

ההתלבטות.
אלא שבשבועות האחרונים רשמו המגעים 
בין יחד לבית היהודי תאוצה, כאשר ראש העיר 
רחמים מלול הוכנס לסוד המגעים על ידי חבר 
המועצה אמיתי כהן. בניגוד לאיבה שנרשמה 
כהן  נחשב  הפעם  הקודמת,  בקדנציה  ביניהם 
גורמים  לפי  אליו.  הקרובים  האנשים  לאחד 
האחרונים,  בשבועות  לצדדים,  המקורבים 
בין  שהתקיימה  חשאית  פגישה  במסגרת 
רחמים מלול ליו"ר מפלגתו לשעבר אלי ישי, 
להניח  הוחלט  כאשר  'סולחה',  נרשמה  אף 
מאחור את המשקעים בין השניים כשהמטרה 

היא אחת, "הגדלת כוחו של כהן במועצה".
כזכור, מלול שנחשב היה לחייל של דרעי, 
היו"ר  ידי  על  לכנסת  ש"ס  מרשימת  הודח 
הקריירה  נגדעה  ובכך  ישי  אלי  שלה  הקודם 

שלו  הפוליטית 
כשהייתה בשיאה.

ולפי  הצדדים  בין  ההסכם  במסגרת  כאמור 
העיר,  ראש  של  בברכתו  אף  שונים,  גורמים 
העיר  ראש  יפעל  הבחירות  לאחר  כי  הוחלט 
לכך שהשליטה במועצה הדתית תעבור מידיה 
יפעלו  בנוסף  'יחד',  מפלגת  לנציג  ש"ס  של 
הצדדים להקצאה עבור מוסדות 'כסא רחמים' 

המבקשים להקים מוסדות חינוך ברחובות.
מהעובדה  אכזבה  מביעים  בש"ס  כי  יצוין, 
שראש העיר הנחשב באופן מוצהר לידיד ותיק 
לבשר  בעבר  היה  נחשב  ואף  דרעי  השר  של 
לגיטימציה  להענקת  פועל  ש"ס,  של  מבשרה 

למי שנחשב ליריב פוליטי של התנועה.
בסביבתו של ראש העיר הכחישו בנחרצות 
כל קשר למעורבות במגעים שנרשמו בין הבית 
היהודי למפלגת יחד והבהירו כי "ראש העיר 
עוסק  ואינו  הליכוד,  רשימת  בהצלחת  עסוק 

בחלוקת תפקידים לפני הבחירות".
'דגל  בין  הסכם  נחתם  השבוע  כך,  ובתוך 
התורה' לש"ס על ריצה משותפת, כפי שנעשה 
בבחירות האחרונות. את המקומות הראשונים 
ימשיכו לתפוס חברי המועצה הנוכחיים אבנר 
)דגל  מונטג  ושלמה  )ש"ס(  קזיוף  ושי  אקווע 
הרביעי  במקום  החדשות  הפנים  התורה(. 
והספק ריאלי יהיה יחזקאל ישעיהו, גבאי בתי 

כנסת ופעיל מוכר.

אלעד

לקראת קרב ענקים בין 'דגל התורה' וש"ס לבין 'שלומי אמונים': בהוראת גדולי ישראל, יתמודד סגן ראש עיריית 
ירושלים על ראשות העיר אלעד, מול ראש העיר המכהן ישראל פרוש, שזוכה לברכת ה'מועצת' של אגודה • כל הפרטים

פרסום 

ראשון
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1.7 טריליון שקל 
מחפשים מבוגר אחראי

במסגרת סיורו במרכז הרפואי של מאוחדת בגילה, הגיע מנהל המחוז ד"ר יובל 
וייס להתברך במעונו של רב השכונה הגר"א שלזינגר והודיע על הפעולות 

הנעשות כדי לפתוח מרפאה נוספת המותאמת לצרכי הקהילה החרדית 

איציק מצרפי

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שהוקמה ב-1 
במשרד  עצמאית  יחידה  היא   2016 בנובמבר 
הפנסיוני  ההון  שוק  על  שאחראית  האוצר 
בעיקר, אך בין היתר להסדרה ולפיקוח בתחומי 

שירותים פיננסיים בישראל. 
"להגן  בחוק:  שמוגדר  כפי  הרשות,  תפקידי 
והחוסכים,  עניינם של המבוטחים  על  ולשמור 
המוסדיים  הגופים  של  יציבותם  את  להבטיח 
כלפי  בהתחייבויותיהם  לעמוד  שיוכלו  כדי 
ולעודד  תחרות  לקדם  לקוחותיהם,  ציבור 
של  האחריות  במסגרת  טכנולוגית".  חדשנות 
הרשות נמצאים חסכונות הציבור בסכום כולל 

של  1.7 טריליון שקל - רובם לימי הפנסיה.
דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון לשעבר, 
פרשה לפני כשבועיים, אך עדיין לא נמצא לה 

מחליף.
שי  משרדו  ומנכ"ל  כחלון  משה  האוצר  שר 
כזה  אחד  לנו  שתבחר  ועדה  הקימו  באב"ד 
הבעיות  צצות  בינתיים  אין.  עדיין  ממונה  אך 
מהתמהמהות המהלך למציאת מחליף לסלינגר 
ברשות שוק ההון: איגוד בתי ההשקעות דורש 
סביב  במשבר  להתערב  כחלון  האוצר  משר 
הרפורמה בתעודות הסל. לטענת האיגוד, רשות 
שוק ההון חזרה בה מההסכמות עם רשות ני"ע 
ואג"ח  במניות  המוסדיים  אחזקות  היקף  לגבי 

בת"א.
שוק  רשות  על  ממונה  למינוי  האיתור  ועדת 
ההון תפעל תחת לחץ זמנים כבד, חברי הועדה 
קשורים זה לזה באופן כזה או אחר ועמדותיהם 
מנכ"ל  עומד  הוועדה  בראש  מראש,  ידועות 

משרד האוצר שי באב"ד שעמד בראש הוועדה 
שאישרה את מינוי אביגדור יצחקי ליו"ר מפעל 
הפיס, אך השאלה שנשאלת בקרב גורמים בשוק 
ההון, האם מינוי הרגולטור של התחום הרגיש 
בדרישות  יעמוד  בישראל  ביותר  והמפוקח 
המפוקחים  על  להחיל  מבקש  הגוף  שאותו 

שלו? בשלב זה, לאיש אין תשובות.
המלאה,  השמות  רשימת  ידועה  לא  שעה  לפי 
רמי  הם:  עתה  לעת  הבולטים  השמות  ארבע 
ויסברג.  ורון  אפיק  שגית  דנש,  לימור  דיין, 
ועדת האיתור בראשות באב"ד אמורה להעביר 
שלושה  כחלון  משה  האוצר  שר  להכרעת 
לטעמו.  בממונה  שיבחר  מנת  על  מועמדים, 
מועמדים  אליה  לזמן  סמכות  ישנה  לוועדה 
לראות  תבקש  היא  כי  להניח  וסביר  מיוזמתה 
מועמדים נוספים. יחד עם זאת, במקרה בו לא 
תיפול הכרעה, על פי סיכום בין מנכ"ל האוצר 

ליועמ"ש, ימונה ממלא מקום לתפקיד.
יו"ר  האחרון,  רביעי  מיום  הסיכום  במסגרת 
הועדה  עבודת  את  לסיים  התחייב  הועדה 
לאיתור הממונה הבא עד ל-17 לספטמבר, כך 
בתחילת  המינוי  את  לאשר  תוכל  שהממשלה 
אוקטובר עם ישיבתה הראשונה שתתקיים אחרי 
חג הסוכות. ככל הידוע הוועדה תבחר בשלושה 
יבחר  שזה  מנת  על  לשר,  שיועברו  מועמדים 
בשלב  עליו.  המועדף  המועמדת  או  במועמד 
קיבלו  מועמדותם  את  שהגישו  המועמדים  זה 
מהנציבות הודעה על מידת התאמתם לדרישות 

הסף, או אי התאמתם.
אינם  ישראל  בכלכלת  מפתח  תפקידי  שלושה 
אין.   - ישראל  בנק  נגיד  להיום,  נכון  מאוישים 
ממונה על שוק ההון - אין. כלכלן ראשי – אין.

מנהל המחוז אצל הרב: 
"מתעתדים לפתוח מרפאה 

נוספת בגילה"

הילה פלאח

יובל  ד"ר  במאוחדת  ירושלים  מחוז  מנהל 
הגר"א  גילה  שכונת  של  רבה  אצל  ביקר  וויס 
מאוחדת  של  הרפואי  במרכז  סייר  שלזינגר, 
בשכונה ועקב מקרוב אחר הצרכים של הקהילה 
החרדית המתפתחת בשכונה. אל מנהל המחוז 
זקן,  תומר  מר  המרחב  מנהל  בסיורו  הצטרפו 
גב' זוהר מנהלת קשרי לקוחות בגילה ומנהלת 

המרכז הרפואי בגילה גב'  לירון חמו פאר .
במסגרת סיורו בשכונת גילה ביקר ד"ר וייס אצל 
רבה הראשי של גילה הגאון רבי אליהו שלזינגר 
ושוחח עמו על החשיבות שרואה הקופה במתן 
מענה מקצועי ונגיש ולכן הוא ערך סיור מקיף 
לפתיחת  מתאים  נכס  איתור  לצורך  בשכונה 

מרפאה נוספת לרווחת הציבור.
במרכז  החידושים  על  לרב  סיפר  המחוז  מנהל 
נשים  רופאת  של  הצטרפותה  בהם  הרפואי 
מוקד  היערכות  ועל  גרין   יעל  ד"ר  חדשה 
פתוח  החירום  מוקד  החגים.  לתקופת  החירום 
בלילה.   12:00 ועד  בערב   7 מהשעה  יום  בכל 
וניתנים  הקהילה  של  רופאים  נמצאים  במוקד 
מעבדה,  בדיקות  משפחה,  רופא  שרותי  שם 
בימי  הנדרשים.  השירותים  וכל  ועוד  רנטגן 
ועד  הצהריים  משעות  פתוח  המוקד  שישי 
12:00 בלילה. ובשבת החל משעה 8:00 בבוקר 

ועד השעה 12:00 בלילה.
בהרחבת  החשיבות  את  הדגיש  שלזינגר  הרב 
והנגשת השירות בפרט שלמאוחדת שזו הקופה 

המובילה במגזר החרדי. הוא בירך את ד"ר וייס 
את  עוד  להרחיב  החלטתה  על  מאוחדת  ואת 

שירותי הרפואה בשכונה. 
אחד  הוא  בגילה  מאוחדת  של  הרפואי  המרכז 
ירושלים,  באזור  הגדולים  הרפואיים  המרכזים 
ניתנים בו  שירותים במגוון מקצועות הרפואה 
השונים  הרפואה  במקצועות  רופאים  ידי  על 
מרפאות  מעבדה,  אחיות,  שרותי  גם  כמו 
מכון  ורנטגן,  סאונד  אולטרה  מכון  שיניים, 
מוקד  הילד,  להתפתחות  מכון  פיזיותרפיה, 
חירום. כן מתקיימות במרפאה סדנאות בריאות 
כגון: סדנאות למניעת עישון, סדנת הרזיה, חוגי 

התעמלות לנשים ועוד.
מנהל מחוז ירושלים ד"ר יובל וייס: "מאוחדת 
את  גילה  לתושבי  להנגיש  מנת  על  כל  עושה 
כל שירותי הרפואה הנדרשים. לאור התרחבות 
לפתוח  מתעתדים  אנו  השכונה,  והתפתחות 
לצרכי  המותאמת  נוספת  מרפאה  בגילה 

הקהילה". 



השנה חדשה והנוחות היא לכל השנה!
 מחזיקי כרטיס אשראי מרכנתיל סמייל

נהנים מהנחה קבועה ברשת חנויות טבע נאות

הנחה5%
במעמד החיוב

פרטים נוספים באתר הבנק או בטלפון: 073-7802861
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מיוחדת היא מצוות סוכה בסודותיה 
הקו  את  בה  למצוא  ניתן  וברמזיה. 
שלא   - לעמים  ישראל  בין  המבדיל 
כמשפחות  שמנו  ולא  הארצות  כגויי  עשנו 
מעבר  יום  ציון  העולם  באומות  שאילו  האדמה, 
כאשר  ובהישג,  בהצלחה  מובלט  לטוב,  מקושי 
העבר השפל והלא נעים מצוין רק בציור כלשהו 
שאותו  שהיה  מה  את  במעט  להזכיר  מיניאטורי 
"הסוכה"  של  שבמקרה  כך  לשכוח.  רוצים 
מתלבט  היה  החג  במדבר,  נדודינו  את  המציינת 
בעיקר בשמחה בתוך הבית ואולי אף בארמונות 
היציאה  את  בעליל  לחוש  כדי  וכדו',  מפוארים 
לא  אנו,  לעומתם  קבע.  לדירת  ארעית  מסוכה 
אלא  הקבוע,  בביתנו  החג  את  חוגגים  שאין  רק 
יוצאים מדירת הקבע לדירת ארעי כדי לזכור את 
הקושי, עד שמעמידים בצל את מה שנראה קבוע 

ועומד במשך כל השנה. וכל זה למה?
הסוכות,  חג  של  במהותו  נמצא  לכך  ההסבר 
יציאת  של  ההיסטוריה  את  לציין  בא  שאינו 
מצרים בלבד. הוא לא חג של ציון נקודתי כלשהו 
לסמל  הוא  עיקרו  אלא  והשתנה,  שהיה  למה 
ההווה  שלנו.  הארוכה  וההיסטוריה  מהותנו  את 
העכשוי יחד עם העתיד, התקווה והאמונה. ואם 
של  'ביתו  הפתגם  מקובל  העולם  אומות  אצל 
הוא  היהודי  של  מבצרו  הרי   , מבצרו'   – אדם 
הוא  ובזה  ומצוותיה,  התורה  וקיום  בה'  אמונתו 
לצאת  התורה  מצווה  ולכן  שמחתו.  את  מציין 
תוך  הארעי,  בבית  ולהתגורר  הקבוע  מהבית 
שמחה עצומה, כמצוות חג הסוכות שהוא "זמן 
שמחתנו". כי בכך אנו מבטאים ששמחתנו הינה 
לבטא  הבאה  ועמוקה  אמיתית  פנימית  שמחה 

אמונה בה' ובתורתו.
מפרמישלאן  מאיר  רבי  אומר  היה  ועוד,  זאת 
"המצטער  סוכה:  במסכת  המשנה  על  זצוק"ל 
בצרה,  הנמצא   – המצטער  הסוכה".  מן  פטור 
פטור מן הסוכה – הסוכה פוטרת ומצילה אותו 
בה'  אמונה  היא  מהותה  שהרי  ויגון.  צער  מכל 

ובתורתו, ובזכותה ניצולים מכל צרה וצוקה.
שלמה  הרב  של  המיוחדת  סוכתו  על  מסופר 
בירושלים.  העתיקה  העיר  של  רבה  כהנא,  דוד 
רבים מאנשי ירושלים עשו לעצמם נוהג בדרכם 
אל הכותל המערבי, להיכנס אל סוכתו של הרב, 
ולהמשיך  ושמחה  תורה  בדברי  שם  להתבשם 
אל הכותל המערבי. רבות התאמץ הרב על דבר 
קיום מצוות סוכה. הוא החל לבנותה מיד במוצאי 
יום הכיפורים. תמיד דאג שתהיה גדולה ורחבת 
צאצאיו  הרבים.  האורחים  את  להכיל  כדי  ידיים 
החג,  כניסת  עד  במרץ  שוקדים  היו  הצעירים 

לייפות את הסוכה ולקשטה בכל פאר והדר.
מנהג מוזר אחד נהג הרב. בשעה שכל סוכות 
של  סוכתו  החג,  בליל  היטב  מוארות  היו  העיר 
הרב כהנא הייתה תמיד חשוכה בליל חג הסוכות. 
נרות  לאור  אך  גדולה,  בשמחה  נערכה  הסעודה 
לשבת  הרב  הוסיף  הנרות  כבו  וכאשר  בלבד. 
כל  תורה  בדברי  ולעסוק  תלמידיו  עם  בסוכה 

הלילה, בחשיכה מוחלטת.
את  לספר  הרב  הואיל  הסוכות  מימי  באחד 
עולם  מלחמת  ימי  הימים  המוזר:  מנהגו  פשר 
 )1939 )ספטמבר  ת"ש  שנת  בתחילת  השנייה. 
נכבשה פולין בידי הנאצים. בהתקרב חג הסוכות 
הפעם  כי  בוורשה,  רב  ששימש  כהנא  הרב  ידע 
המינים  ארבעת  ובמצוות  בסוכה  להדר  יוכל  לא 
כהרגלו. לא היו בנמצא לולבים, הדסים וערבות. 
קמינר,  משולם  ר'  בידי  נמצא  אחד  אתרוג  רק 
הממונה על בית העלמין בוורשה. הקמת הסוכה 
של  ביתו  במחסן  אמנם  אפשרית.  בלתי  היתה 
הרב היו שמורים הקרשים והדפנות לסוכה אולם 
הקמתה היתה כרוכה בפיקוח נפש ממש. הנאצים 
היה  עלול  יהודי  סממן  וכל  ברחובות,  הסתובבו 

להגביר את תאבונם לעשות שפטים בבית.
עם זה, הרב כהנא לא רצה בשום אופן לוותר 

על המצוה החביבה עליו כל כך. קודם החג שוטט 
החצרות,  באחת  חבויה  פינה  לאתר  כדי  באזור, 
שבה יוכל להקים את סוכתו. לבסוף נמצאה כזאת 
בחצר הבית השלישי שליד ביתו. בעזרת תלמידיו 
הוציא ממחסן ביתו את הקורות והדפנות, העמיד 
את הסוכה על תילה, וסביבה תלה בגדים וסדינים 

רטובים, כדי שייראה כאילו נתלו לייבוש.
סוכתו  אל  בשקט  הרב  נכנס  החג  ליל  בהגיע 
החשוכה עם שניים מתלמידיו. הם ערכו קידוש 
על שתי פרוסות לחם ושוחחו בלחש. מעדני חג, 
בסוכה.  היו  לא  שמחה  סממני  ושאר  קישוטים 
עילאית  שמחה  הציפה  הרב  של  ליבו  את  אולם 
אדירה על הזכות שעלתה בידו לקיים את המצווה 

כהלכתה.
הנאצים  של  חשדם  את  לעורר  שלא  כדי 
ששוטטו בכל פינה, נשארו הרב ותלמידיו בסוכה 
והמציאות  הפחד  למרות  הלילה.  כל  במשך 
אלא  ונוראותיה  המלחמה  על  דיברו  לא  הקשה, 

במעלות החג ובמצוותיו. 
וכך לימד הרב לתלמידיו: "תמיד שאלתי את 
עצמי – מתי מתקיימת שמחת החג בשלמותה? 
הלוא לשמחת החג מצטרפים עוד מרכיבים, כמו: 
ועוד שיש בהם  מגדנות  צוותא,  מנוחה,  אכילה, 
גם הנאה גשמית. היום למדנו כי בשעה שיושבים 
בסוכה ריקה מכל אלה, בלי אור ומעדני חג, ובצל 
להכניס  מתאמצים  זאת  ובכל  והפחד,  החששות 
שמחה בלבנו – זוהי שמחה של מצוה ממש. זוהי 
שמחה פנימית מעצם קיום המצווה, המתקיימת 
בשלמותה במצב כזה דווקא, בלי דברים נוספים 

המצטרפים אליה.
הרוח  לדיכוי  הנאצים  פעלו  ימים  באותם 
היהודית, בשאיפה להשפיל את היהודים ולהפוך 
אותם לכנועים. אחד האמצעים לכך היה השפלת 
בעם  כח  נוסכים  הרבנים  כי  ידעו  הם  הרבנים. 
בהם  לפגוע  ביקשו  ולכן  רוחו,  את  ומחזקים 

תחילה.
כך קרה, שבדיוק באותו לילה, לילה ראשון של 
חג הסוכות, באו הנאצים אל ביתו של הרב כהנא. 
משמיעים  כשהם  הלילה  באמצע  באו  כהרגלם, 
הרובים.  בקתות  הדלת  על  ומכים  קללות 
כשנפתחה הדלת בידי הרבנית המפוחדת, פשטו 
הללו בכל הבית, ועשו חיפוש מדוקדק בכל פינה. 
כשלא  כמאובנת.  הרבנית  עמדה  עת  אותה  כל 
מצאו את מבוקשם, הצמיד אחד החיילים את קנה 
אקדחו אל בין עיניה וקרא: "אמרי לנו מיד היכן 
להוציא  הרבנית  הצליחה  בקושי  ולא...".  הרב, 
מפיה את המילים: "הוא נעלם בעת ההפצצות". 
זה היה הסבר מתקבל גם על דעתם של המרצחים, 
שכן בעת ההפצצות נעלמו עקבותיהם של רבים. 
"הרב  התושבים  בפנקס  הגרמנים  רשמו  לפיכך 

נעלם".
תלמידיו.  עם  בסוכה  הרב  ישב  שעה  באותה 
גם הוא שמע את הצעקות וההמולה, אך לא ידע 
שמדובר בעצם בו. רק למחרת, כאשר שב בלאט 
לביתו, סיפרה לו אשתו את הנס שאירע לו באותו 

לילה.
בתפילת החג של אותו בוקר עלה הרב לתורה 
ורבת תחתים  'הגומל'. לאחר דרך ארוכה  ובירך 
הצליח להינצל מציפורני הנאצים ולהגיע בשלום 
ושנה  שנה  בכל  כי  החליט   הוא  הקודש.  לארץ 
יעשה זכר והודיה לנס שאירע, ויזכיר לעצמו כיצד 
אפשר לקיים את מצוות שמחת החג בשלמותה, 
גם בסוכה חשוכה, שאין בה אור ומרכיבי שמחה 

אחרים.
וצוקה.  צרה  מכל  ומצילה  פוטרת  "הסוכה" 
משום  ועמוקה,  פנימית  שמחה  מבטאת  היא 

שהיא מבטאת את מבצרו של היהודי- הרוח.
יה"ר ששמחת החג תשפיע על כולנו להצילנו 
ה'  וישיאנו  ומחלה,  נגע  ומכל  וצוקה  צרה  מכל 
אלוקינו את ברכת המועד לחיים טובים ולשלום, 

לשמחה ולששון.

המצטער פטור מן הסוכהקישוטי הסוכה 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ָׂשֵמַח  ַאְך  ְוָהִייָת  ְּבַחֶּגָך..  ְוָׂשַמְחָּת 
)דברים ט"ז, יד-טו(. במצוות הסוכה 
מקיימים  מצוה  כל  פלא,  דבר  ישנו 
אנו באיבר מסוים, תפילין ביד ובראש, נטילת 
מצוות  בעיניים,  הראיה  מצוה  ביד,  לולב 
במצוות  אך  בפה,  התורה  ולימוד  התפילה 
סוכה מקיימה האדם בכל רמ"ח אבריו ושס"ה 

גידיו, כיון שנכנס עם כל גופו לסוכה.
ישנן בסה"כ שתי מצוות שמקיימם האדם 
ומצות  ישראל  ארץ  ישוב  מצות  גופו,  בכל 
בתהילים  המלך  דוד  רמז  זה  ודבר  סוכה, 
ּוְמעוָֹנתוֹ  ֻסּכוֹ  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  ג'(  )פרק ע"ו פסוק 
שלימות,  מלשון  ְבָׁשֵלם"-  ְבִצּיוֹן,"ַוְיִהי 
מצות  זו  גופו,"סוכו"-  בכל  שמקיימה 
מעון-מגורים(  )מלשון  הסוכה,"ּוְמעוָֹנתוֹ 
ְבִצּיוֹן"- שגר בציון הלא היא ארצנו הקדושה 

)משמיה דהגאון מווילנא זצוק"ל(.
הוא  בסוכה  האדם  שנמצא  ורגע  רגע  בכל 
מקיים מצוה, וזאת מלבד מה שהסוכה סוככת 
מגינה ושומרת על האדם )יעוי' במועד לכל חי 
סימן כ' סנ"א(, ולכן הצדיקים היו משתוקקים 
רגע בקיום מצוה  ומנצלים כל  להיות בסוכה 

יקרה זו.
רבי  והגאון  הקדוש  האדמו"ר  על  מסופר 
חיים מצאנז זיע"א שהיה מקפיד מאוד לפזר 
ָלֶאְביוִֹנים  ָנַתן  ִּפַּזר  ונצרכים,  לעניים  צדקות 
בפרט  ט(,  קי"ב,  )תהילים  עֶֹמֶדת  ִצְדָקתוֹ 

בערבי שבתות וימים טובים.
באחת הפעמים פיזר הרב צדקות רבות יתר 
על המידה, עד שלא נשאר לו עוד כסף לתת, 
והלך לאחד  מוכן להפסיק,  היה  לא  אך הרב 
כסף  סכום  להלוות  וביקש  העיירה  מעשירי 
בנו  לפזר צדקות.  כדי שיוכל להמשיך  גדול, 
ניסה  אביו  מעשי  לפשר  הבין  שלא  הרב  של 
חיוב  שיש  מצינו  היכן  ושאל:"אבא,  להניאו 
לתת צדקה מכסף שאין לך? אם יש לך תיתן, 
אך אם אין לך מדוע אתה צריך להלוות כסף 

כדי לתת?"
השיב לו הרב בחיוך:"עד שיש לי מצוה כה 
יקרה שאני אוחז בה בכל כוחי רצונך לקחתה 
ממני? כולם מקשטים את הסוכה במיני בדים, 
ֵא- ֶזה  לקיים"  יפים,  וקישוטים  שרשראות 
ואני מקשט את  ב(,  ט"ו,  )שמות  ְוַאְנֵוהּו"  ִלי 
הסוכה בצדקות שאני נותן לעניים כדי שיוכלו 
להינות ולשמוח בחג, נוֹי הסוכה היפה ביותר 
)אהל  בחג.."  רעבים  יהיו  לא  שהעניים  הוא 

אברהם-מאמרים לחג סוכות עמוד א'(. 
סוג  ישנו  אך  קישוט,  של  אחד  סוג  זהו 
נוסף הנלמד ממצוות ארבעת המינים  קישוט 
הרחוקים  וחיבור  קירוב  והוא  בחג,  הניטלת 
רבותינו  רמזו  כידוע  הערבה.  מבחינת  שהם 
את  המינים  בארבעת  יב(  ל,  רבה  )ויקרא 
כל  ישראל,  בעם  שיש  האנשים  סוגי  ארבעת 
סוג יש בו תכונה מסוימת, אך רק בהתחברם 
מלשון  )שהיא  המצוה  את  מקיימים  יחד 

צוותא-יחד(, ומתחברים להקב"ה. 
דברים  שני  בו  יש  הדר,  עץ  פרי  האתרוג, 
לצדיק  ורומז  ריח,  וגם  טעם  גם  מועילים, 
לנפשיה  טיבותא  מחזיק  ולא  בתורה  העוסק 
)טובה לעצמו(, אלא מפיץ ומזריח את תורתו 
שמופץ  הזה  הטוב  כריח  ולדרים,  לארץ 

לרבים. 
יש  כן  בו, אך טעם  אין  ריח  הלולב, תמר, 
בו. ורומז לצדיק, ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח )תהילים 
צב, יג(, שהוא בעצמו עוסק בתורה, אך אינו 
האוכלו  שרק  הזה  כתמר  לאחרים,  מעבירה 

נהנה ממנו, אך העומד מרחוק לא נהנה. 
ריח  אך  לאכילה,  ראוי  לא  לעומתו  ההדס 
שעושים  מצוות  לבעלי  ורומז  בו,  יש  טוב 
בתורה  ולעסוק  לשבת  לעצמם,  אך  צדקות, 

ולזכות את נשמתם הם לא דואגים.

אין  לרוב,  המצויות  נחל  ערבי  והערבות, 
בהן לא טעם ולא ריח ורומזות לעמי הארצות 
ומעשים  מצוות  ולא  תורה  לא  בהם  שאין 
טובים, כערבה הזאת שלא ניתן להריחה, ואף 

לאוכלה אי אפשר לפי שטעמה מר כלענה. 
את  לקחת  הקדושה  התורה  אותנו  ומצווה 
ארבעת מינים אלו ולחברם יחד, ולא להחסיר 
מהם דבר, כי אם חסרות אפילו רק הערבות, 
הרי שלא מקיימים בכך את המצוה, דארבעת 
)כמבואר בשו"ע  זה  את  זה  המינים מעכבים 
סימן תרנ"א סי"ב(, ואף שקנה אתרוג מיוחד 
מהודרים  והדסים  ולולבים  במינו  ומהודר 
ביותר בהון עתק, בכל זאת אם לא הוסיף גם 
את הערבות אין כל ערך לשאר המינים, ולא 
הוֹן  ָּכל  ֶאת  ִאיׁש  ִיֵּתן  ִאם  המצווה,  את  קיים 
ֵּביתוֹ ָּבַאֲהָבה ּבוֹז ָיבּוזּו לוֹ )שיר השירים ח, ז(. 
יוסף  רבי  לגאון הצדיק  נחלת אבות  בספר 
כרבה הראשי  ימיו  )כיהן בסוף  זצ"ל  משאש 
של חיפה, הכרתיו אישית, איש אלוקים קדוש 
המקרין אורה סביבו, בחינת ָחְכַמת ָאָדם ָּתִאיר 
ָּפָניו-קהלת ח, א(, מסופר שבאחת מהעיירות 
אתרוגים,  להשיג  מאוד  קשה  היה  בחו"ל 
ולאחר מאמצים כבירים הצליחו יהודי המקום 
למצוא אתרוג אחד מהודר בסכום כסף גדול 
רב  בקושי  וכן  הקהל,  כל  בו  שישתמשו  כדי 
אף  הערבות  על  אך  ולולבים,  הדסים  השיגו 
לא  שותפי  דבי  )קדירה  דעתו  נתן  לא  אחד 
חמימא ולא קרירא-עירובין ג ע"א(, היות והן 
הארצות  עמי  כמו  מקום,  בכל  לרוב  מצויות 
ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר  ְוָיִציצּו  מקום,  בכל  שנמצאים 
קודם  קטפום  ולא  טז(,  עב,  )תהילים  ָהָאֶרץ 
ביום  המינים  ארבעת  מצוות  וביטלו  החג, 
וזאת מפני שחסרו את  טוב הראשון של חג, 
בערבות  מיוחד  מובן, מה  ולא  בדי הערבות. 
אלו, הרי הם רומזים לעמי הארצות, הרחוקים 
ומדוע  ריח,  וללא  ומצוות, ללא טעם  מתורה 
עם  יחד  לקחתם  כך  כל  התורה  הקפידה 

האתרוג הלולב וההדס?
בכך  הקדושה  התורה  לימדתנו  אלא 
טעם  לא  בהם  אדם שאין  בני  גם  גדול,  יסוד 
תורה  בהם  לנטוע  אפשר  זאת  בכל  ריח  ולא 
ויראה, וזאת על ידי חיבורם לצדיקים ולבעלי 
קולטת  כך  ולהדס,  ללולב  לאתרוג  החסדים, 
הערבה את ריח הנפלא שלהם, כאדם הנכנס 
הנפלא,  הריח  בגופו  ונקלט  בשמים  לחנות 
ֵּכן  ַעל  ְׁשֶמָך  ּתּוַרק  ֶׁשֶמן  טוִֹבים  ְׁשָמֶניָך  ְלֵריַח 
והופכת  ג(,  א,  השירים  )שיר  ֲאֵהבּוָך  ֲעָלמוֹת 

להיות חלק בלתי נפרד מהם. 
תפילות  )מנוסח  ַאַחת  ה  ֲאגּוָדּ ּכּוָלם  ְוֵיָעׂשּו 
גם  כולם,  את  לכלול  צריכה  האגודה  ר"ה(, 
את אלו שאין בהם תורה ומצוות, ואז יכולים 
דאין  שלם,  בלבב  ה'  רצון  לעשות  באמת 
שמחה לפניו יתברך יותר מהשבת נשמה יקרה 
הזוהר  שהפליג  וכפי  השכינה,  כנפי  לתחת 
בתיאור  ע"א(  קכט  תרומה,  )פרשת  הקדוש 
יודעים בני אדם כמה  זו דאלמלא היו  מעלה 
בני  שמקרבים  בכך  זוכים  הם  וזכות  תועלת 
לזכותם  אחריהם  רודפים  היו  רחוקים,  אדם 

כמי שרודף אחר החיים.
שבמקום  רבותינו  אמרו  לחינם  לא 
גמורים  צדיקים  אין  עומדים  תשובה  שבעלי 
ְוִהְתַּגִּדְלִּתי  ע"ב(,  לד  )ברכות  לעמוד  יכולים 
ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי ְונוַֹדְעִּתי ְלֵעיֵני ּגוִֹים ַרִּבים ְוָיְדעּו ִּכי 
ֲאִני ה' )יחזקאל לח, כג(, שמו יתברך מתגדל 
נשמה  כל  הרחוקים,  קירוב  ע"י  ומתקדש 
הכבוד,  כסא  עד  העליונים  בעולמות  קשורה 
ניתק  הוא  עבירה  ועבר  חטא  שיהודי  וברגע 
את עצמו, ניתק את החוט המקשר בינו לבין 
הקב"ה וכשמחזירו בחזרה וקושרו שוב נמצא 
שהוא מקורב יותר, ולכן זוכים בעלי התשובה 

לסייעתא דשמיא מיוחדת. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר





רואים שהשנה הזו תהיה שנה טובה!
 מחזיקי כרטיס אשראי מרכנתיל סמייל

נהנים מהנחה קבועה ברשת חנויות אופטיקנה

הנחה4%
במעמד החיוב

פרטים נוספים באתר הבנק או בטלפון: 073-7802861

כל הכובעים
שמחירם* עד 350

רק

כל הכובעים
שמחירם* עד 900

רק

כובע 100% לבד 
תוצרת אירופה

במקום 750 ש”ח

רב קווי: 1599-578-946
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נשגר קמיה האי גברא רבה     טנא מלא ברכות

מורנו הגאון רבי יעקב כהן שליט"א
ראש ישיבת 'נזר התלמוד'
ואביו, מרן נשיא ה'מועצת'

רבנו חכם שלום הכהן שליט"א

לרגל אירוסי הבן-הנכד

יהודה נ"י
מבחירי ישיבת חברון המעטירה

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
ההנהלה והמערכתמאחלים:

י”ח - כ’ באלול תשע”ח  629-31/8/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 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

 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(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

 נשים שמעונינות לעבוד 
בעבודה מאתגרת מלאה 

בסיפוק, ומשכורת הולמת,
_____________________________________________)32-18/19(ח. כהן 050-4137343

 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 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

 בבני ברק, ל"פתשגן", 
מוכרת חביבה ונחמדה לשעות 

אחה"צ, תנאים מעולים 
_____________________________________________)33-36(למתאימות, 052-7659115

 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(_____________________________________________

 "לפרפרים" הלבשה 
אישית, דרושות מוכרות 

למשמרות, ניסיון במכירות 
_____________________________________________)33-35(חובה. 050-8266772

 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

 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 

 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(_____________________________________________

 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

 דרוש מוכר לחנות אוכל 
מוכן )עם ניסיון( בבני ברק 

052-7643783)34-35(_____________________________________________

 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, 
_____________________________________________)34-35(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 פועל/ת 

למ.מלאה רישיון נהיגה חובה 
052-4251252)34-38(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרושים אנשים לניהול 
עסק בתחום השיווק, הובלת 

צוותים, אין צורך בניסיון 
053-3169946)35-38(_____________________________________________

 לחברה פקיד/ה 
לתיאום פגישות, עבודה 

מהבית, שיחות קלות ונעימות, 
שעות גמישות מאד, שכר 

בסיסי 50 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)35-35(קריירה 072-22-222-62

 לחברה פקיד/ה לתיאום 
פגישות סמוך לבני ברק, א'-ה' 

9:00-15:00, 7,500 ש"ח 
_____________________________________________)35-35(קריירה 072-22-222-62

 לחברה חרדית מנהל/ת 
צוות, עבודה מהבית, 7-8 

שעות ביום, שכר 9,000 ש"ח 
_____________________________________________)35-35(קריירה 072-22-222-62

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 
לשעות אחה"צ בין 

15:00-19:00 5 ימים 
בשבוע. לפרטים נוספים: 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לגן-מעון 
בפ"ת, למשרה מלאה/חלקית 

_____________________________________________)35-36ל(ציפי 052-7603242

 סייעת לגן ילדים פרטי 
מקסים בגבעת שמואל 

משרה מלאה/חלקית
_____________________________________________)35-38(052-38776056 סמדר

 דרוש עובד אריזה וליקוט 
למאפיה בפ"ת ימים א'-ה' 
שעות עבודה 13:00-22:00

_____________________________________________)35-38(לפרטים: 054-7708222

 דרושה עובדת נקיון  
לביה"ס לבנות בקרית הרצוג

בוקר 9:00-13:00 משרה 
_____________________________________________)35-35(מלאה/חלקית 054-5888747

 לגן ילדים בגבעת שמואל 
דרושה גננת משלימה/מטפלת 

_____________________________________________)35-38(משלימה 052-2959591

 דרושים עובדים לחנות 
בייגל בגאולה ועובדי מטבח 

02-5375516)35-36(_____________________________________________

 דרושים למרכז הספורט 
הדתי מדריכי כדורגל, 
כדורסל ברייקדאנס. 

מורים/ות חנ"ג ואנגלית, 
שכר גבוה 

053-5242789)34-38(_____________________________________________

 לאסביט חומרי בניין 
דרושים נהגי משאית מעל 15 
טון ועובדי דלפק באיזור פ"ת 

054-2199260)35-38(_____________________________________________

 דרושה מזכירה וקלדנית 
למשרד עו"ד, בר"ג, משרה 
חלקית 15:30-8:30 קו"ח: 
gidansky@zahav.net.il)35-35(_____________________________________________

 לגן פרטי בפ"ת דרושה 
סייעת רצינית, תנאים טובים 

_____________________________________________)35-36ל(050-7208097

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)35-46(_____________________________________________

 דרושה אישה לניקיון 
ביה"ס לבנות 10:00-13:00 

6 ימים בשבוע 053-5330717
_____________________________________________)35-36ל(03-5704092

 למאפיית מצות בארה"ב, 
דרושים עובדים רציניים, עם 

ניסיון בלבד, בעלי ויזה בתוקף 
להתקשר בין 18:00-21:00 

_____________________________________________)35-38ל(בלבד 054-8474734

 דרושים בחורים שמעונינים 
להתרים בערב ר"ה ויום כיפור 

_____________________________________________)35-36ל(שכר נאה 054-8590346

 למאפיה בבני ברק 
עובד למשמרת ערב+יום ו', 

וכן דרוש נהג לימי ו'. 
_____________________________________________)35-36(054-2802057 ישראל 

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בפרדס כץ 

)ב"ב( למשרה מלאה -08:00
16:00 / חלקית- 13:00-16:00

054-8432610)35-36(_____________________________________________

 לעזר מציון ב"ב לפרויקט 
ימים נוראים דרושות טלפניות 

למשמרות בוקר/צהריים. 
תנאים טובים למתאימות 

052-5808957/052-4428837)35-36(_____________________________________________

 בפ"ת למינימרקט 
דרוש/ה קופאי/ת אחריות 

_____________________________________________)35-36(וחריצות 058-7910000

 דרושות נשים לניהול 
מהבית, עסק יציב בחברה 
_____________________________________________)35-36ל(מבוססת  054-8447473 

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 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

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים למערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 בחור חרוץ מחפש עבודה 
בירושלים בסבלות או סידור 

_____________________________________________)35-36ח(סחורה במחסן 053-3147562

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפה בתור שכיר 

_____________________________________________)35-36ח(054-7938941

 מעוניין לעבוד כעוזר 
_____________________________________________)35-36ח(טבח/נהג 052-7191083

 בוגר נתיבות עולם, 
תואר שני בתקשורת, ניסיון 

במדיה בקירוב ובניהול במשרה 
_____________________________________________)35-36ח(בכירה! 050-4160390

 לחברת שליחויות נהג 
עם רישיון עד 12 טון מאיזור 

_____________________________________________)33-36(המרכז 074-7030025

לערכים
דרושים בחורים

050-4119446

לעמידה בדוכנים 
בערב ר"ה ויוכ"פ

לפרטים: 

 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

 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

 דרוש סוכן לחברה לשיווק 
קפואים, רישון חובה!! תנאים 

_____________________________________________)34-37(טובים. 052-3355338

 דרוש מלגזן עם ניסיון 
_____________________________________________)34-37(בב"ב 03-5709972



י"א בתשרי תשע"ט 20/9/18בירושלים1230

מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

פולנטה תירס טרי 
חומרים:

3 קלחי תירס טרי
50 גרם חמאה

250 מ״ל שמנת
4 כפות פרמזן מגורד

קורט מלח
מים לפי צורך

 
להגשה:

אספרגוס חלוט
חמאה

שמן זית
מלח

 
אופן ההכנה:

1. הפרידו את גרעיני התירס מן הקלחים באמצעות סכין
2. הכניסו קלח אחד ערום ואת כל גרעיני התירס לסיר עם מים ובשלו במשך20  דקות, סננו ותנו לגרעינים להתקרר 

לטמפרטורת החדר
3. הכניסו לבלנדר נינג’ה את גרעיני התירס, חמאה, שמנת, פרמזן, מלח ומים והפעילו אותו על 

ULTRA BLEND תכנית
4. מזגו מהתערובת לצלחות המתאימות לתנור ואפו על חום של 140 למשך 30 דקות

5. כשהפולנטה יוצאת מהתנור, פזרו על כל צלחת שני גבעולי אספרגוס חתוכים וקצת חמאה, זלפו שמן זית ותבלו במעט 
מלח. 

NINJA באדיבות המותג

 
גספצ׳ו כתום 

חומרים:
1.5 ק”ג שרי כתומות עם עוקץ ירוק טרי

רבע כוס שמן זית
קורט מלח

להגשה:
חופן זרעי דלעת קלויים

עגבניות שרי אדומות חצויות
פלפל צ׳ילי אדום

חופן עלי כוסברה לקישוט
מלח

קוביות קרח
 

אופן ההכנה:
1. שטפו את עגבניות השרי, השאירו את עוקץ!

ULTRA BLEND 2. הכניסו לבלנדר נינג’ה את עגבניות השרי, השמן והמלח והפעילו על תכנית

3. מזגו את התערובת לקעריות קטנות והוסיפו שלוש קוביות קרח. פזרו בכל קערה: עגבניית שרי חצויה, שלוש פרוסות 
פלפל צ’ילי אדום, כוסברה, וקצת מלח גס.

NINJA באדיבות המותג 
 
נייס קרים בננה 

  
חומרים:

6 בננות קפואות
½ כוס קרם קוקוס 70%  שהיה לילה במקרר

להגשה:
שקדים מקורמלים

סילאן

אופן ההכנה:
1. הוציאו את פחית קרם הקוקוס מהמקרר והשתמשו רק בחלק שהתמצק 

2. הכניסו את קרם הקוקוס ואת הבננות המקולפות למעבד מזון נינג’ה והפעילו על 
FROZEN DRINKS & SMOOTHIES תכנית

3. העבירו את התערובת לכלי פלסטיק והכניסו לפריזר ללילה
4. במחבת רותחת קלו את השקדים וקרמלו אותם בסילאן ומעט מלח. לאחר שהתקררו סחטו מעליהם מעט לימון.

5. בעזרת כף גלידה חלקו את הגלידה לקערות הגשה, קשטו במעט סילאן ופזרו את השקדים המקורמלים.
NINJA באדיבות המותג 

 
  קוקטייל הנסי תפוחים ודבש 

חומרים:
כוס קוניאק הנסי

כוס מיץ תפוחים טבעי
חצי כוס ג׳ינג׳ר אייל

שליש כוס מיץ לימון סחוט
קרח

2 כפות גדושות דבש
 

להגשה:
פינק ליידי פרוס

נענע
 

אופן ההכנה:
FROZEN DRINKS & SMOOTHIES 1. הכניסו את הקרח והדבש למעבד מזון נינג’ה לתכנית

2. במיכל קטן ערבבו את כל המרכיבים פרט לג’ינג’ר אייל
3. חלקו את המשקה לארבע כוסות, הוסיפו את תערובת הקרח והדבש ומלאו ג’ינג’ר אייל בכל הנפח הנותר

4. קשטו עם פרוסות פינק ליידי ונענע
NINJA באדיבות המותג

 

 

מתכוננים לחג במטבח

1

2

3

4

8

27

6

צילום: קונספטיק
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סלמון בקראסט עשבים ופיסטוקים
חומרים:

300 גר' פילה סלמון
חופן מכל סוג-  נענע שמיר פטרוזיליה ובזיליקום 

מעולעלים ללא הגבעולים.
חצי כוס פיסטוק טבעי מקולף

כוס פנקו  
מלח

3 כפות חרדל דיז׳ון )מדולל בשמן זית(
 

אופן ההכנה:
1. הכניסו את כל המרכיבים למעבד מזון נינג’ה והפעילו אותו בפולסים עד לקבלת תערובת אחידה במרקם פירורים

2. שמנו את פילה הדג והניחו אותו עם העור כלפי מטה על נייר אפיה
3. מרחו על הפילה את החרדל המדולל

4. פזרו בנדיבות את התערובת הירוקה והכניסו לתנור ל20  דקות ב-180 מעלות.
 

*למנה שתתאים לארבעה סועדים, השתמשו בנתח במשקל 600  גר' ואפו בתנור 25 דקות 
NINJA באדיבות המותג

חזה עוף בלסמי ברוזמרין
מתכון זה מתאפיין בטעמים מצוינים של חומץ בלסמי ורוזמרין,  מבלי להוסיף מלח ונתרן. אם תוסיפו לו סלט, תקבלו 
ארוחה נהדרת ובריאה • המתכון באדיבות: עינת מזור בקר, דיאטנית קלינית במרכז DMC לטיפול בסוכרת והשמנה

 
גודל מנה: חצי חזה עוף המתכון ל-4 סועדים

רכיבים:
2 חזות עוף קטנים ללא עצם וללא עור חצויים ל-2 )4 מנות(

כף פפריקה
כף שמן זית

½ כף רוזמרין טרי
2 שיני שום כתוש

מעט שמן ממכל שמן בהתזה
¼ כוס יין אדום או מים

3 כפות חומץ בלסמי
עלי רוזמרין לקישוט

 
הכנה:

1. אם רוצים, ניתן להניח כל חצי חזה עוף בין שתי יריעות פלסטיק ולשטח עד לעובי של 1.5-2 ס"מ
2. בקערה קטנה משלבים את הפפריקה, שמן, רוזמרין, שום כתוש. מערבבים היטב עד לקבלת ממרח, אותו יש למרוח 

על שני הצדדים של העוף  
3. התיזו על תבנית אפיה )X  40 30 ס"מ( שמן מתרסיס. הניחו את העוף בתבנית, כסו והשאירו במקרר למשך 2-6 שעות 

4. חממו מראש את התנור לחום של  200-220 מעלות
5. הרטיבו את העוף ביין, אפו 10-12 דקות והפכו את העוף פעם אחת במחצית הזמן, או אפו את העוף עד שצבעו כבר 

אינו ורוד
6. הוציאו מהתנור והזליפו את החומץ על העוף שבתבנית האפייה

7. העבירו את העוף לצלחות הגשה. ערבבו את הנוזלים שבתבנית האפייה והזליפו על העוף. ניתן לקשט בעלי רוזמרין. 

קינוח פודינג אורז ופקאנים אישי 
ערב חג בפתח, האורחים בדרך ואתם צריכים לתקתק קינוח מהיר, טעים, והכי חשוב פרווה • המותג אלפרו מציע מתכון 

לקינוח פודינג אורז ופקאנים אישי יפייפה ומפנק, שבא בדיוק בזמן כשרוצים משהו מתוק אחרי הארוחה.

מרכיבים:
)ל-4 מנות(

1 ליטר משקה אורז 
180  גרם אורז לבן )1 כוס פחות כף(

קליפה מגוררת מ-½ לימון
4  כפות סירופ אגבה או סילאן

60  גרם פקאנים קצוצים
1 כפית קינמון

4 מקלות קינמון לקישוט )אופציונאלי(

אופן ההכנה:
1.  בסיר קטן מרתיחים משקה אורז אלפרו ומוסיפים אורז. מביאים שוב לרתיחה.

2.  מוסיפים קליפת לימון מגוררת וסירופ אגבה או סילאן. מבשלים ברתיחה תוך כדי ערבוב מדי פעם עד שהאורז מתרכך.
3. מוסיפים פקאנים קצוצים. מסירים מהאש ונותנים להצטנן כ-5 דקות.

4. מחלקים לקערות ומפזרים קינמון. אם רוצים, מוסיפים מקל קינמון, ועוד סילאן או סירופ אגבה לפי הטעם. מגישים.

קוקיגלידה
רכיבים:

1 ק"ג קמח
540 גרם חמאה

770 גרם סוכר חום ככה
150 גרם ביצים

600 גרם שוקולד צ'יפס
12 גרם סודה לשתייה

17 גרם מלח

אופן ההכנה:
1. מערבבים חמאה עם הסוכר במיקסר גיטרה עד שמקבלים מסה קרמית )אין גושי חמאה(, ומוסיפים ביצים בהדרגה.

2. מערבבים בקערה את כל המרכיבים היבשים ומוסיפים למיקסר עד שנוצרת תערובת אחידה.
3. מכדררים ומשטחים, מכניסים לאפייה בתנור שחומם מראש לטמפ' של 160 מעלות ואופים כ-7 דק או עד שהעוגיות 

משחימות.
4. מצננים ומוסיפים כדור גלידה בין שתי עוגיות.

באדיבות: רשת קפה גרג
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י"א בתשרי תשע"ט 323220/9/18 בירושלים

סוכות בגובה 2040 בחרמון

הסתיו כבר מורגש באוויר ומזג האוויר 
מעולה לטיול משפחתי באתר החרמון. 

בימי חול המועד - סיורים מודרכים לפסגת 
החרמון בשיתוף החברה להגנת הטבע, 

מורשת, תוכן חינוכי, טבע ונופים מרהיבים, 
לצד נסיעה ברכבל, מזחלות אקסטרים, 

מתקן הsky rider החדש, נסיעה עצמית 
בקרטינג במסלולי הגלישה ומדרון משופע 

לגלישה באבובי הקיץ. הסיורים יתקיימו 
פעמיים ביום בשעה 11:00/13:00, משך 

הסיור כשעה וחצי, יש להגיע לאתר 
חצי שעה לפני שעת הסיור. יוצאים 

מהקפיטריה בתחנה העליונה, יש להגיע 
עם נעלי הליכה, ולבוש חם. סוכה כשרה 
באתר. לפרטים והזמנות:1599-550-560 

  /http://www.skihermon.co.il
)הכניסה לאתר והסיורים ללא תשלום, 

השימוש במתקנים ובאטרקציות בתשלום 
הפעילויות והסיורים יתקיימו בהתאם 

לתנאי מזג האוויר, חשוב להצטייד בלבוש 
חם(



שעה של הנאה

תאגיד המיחזור אל"ה מציג: במקום 
להשתעמם בתקופת החגים ולחפש 
פתרונות תעסוקה לילדים, קבלו את 

הלהיט הכובש עם עלילה סוערת ומותחת 
במיוחד: "הבלנבים והמיחזורית בעקבות 
מפת האוצר". בעלילה סוחפת ומותחת 

עם מיטב האמנים, ייחשפו הילדים 
להרפתקאותיהם של צמד השודדים 

ג'סטק ופורטובלו, הם ילוו את המשימה 
הסודית מ"השועל הגדול" ויעברו מסע 

חובק עולם עם ר' יוסלה אייזנבך שימחיש 
באופן חווייתי ומרתק את נושא המיחזור 

והאנרגיה הסביבתית. את הדיסק המרתק 
והקומיקס האמנותי שיספקו לכם שעה 
של הנאה ומוסר השכל לכל המשפחה, 

ניתן להשיג ברשת חנויות "אור החיים" בכל 
רחבי הארץ, במחיר סמלי של 5 ₪ בלבד.



'Petit UF' קברנה סוביניון 
יין הדגל של יקב סגל, 

קברנה סוביניון ללא סינון 
UF, יין אייקוני, עטור 
פרסים ואחד היינות 

המוערכים והמצליחים 
בישראל. היין זוכה 

לכשרות מהודרת בד"ץ 
חוג חתם סופר פ"ת, 

בד"ץ בית יוסף וכשרות 
הגר"ד לנדו. הצלחתו של 

יין הדגל קברנה סוביניון 
UF והחדשנות שהביא עימו, הביאה את 

יקב סגל לייצר יין נוסף באותו תהליך ייצור 
"ללא סינון". Petit UF, יין "תווית שנייה" 

ליין הדגל של יקב סגל. יין מורכב ואלגנטי, 
מרובה משקעים, שנעשה ללא סינון או 

הצללה. מקורו של Petit UF הוא מענבי 
קברנה סוביניון מובחרים המגיעים מכרם 

פלאטו בגליל העליון. כרם צעיר אך מבטיח 
המכיל זמורות מובחרות שהובאו במיוחד 
מצרפת, מהן הורכבו השתילים שבכרם. 
היין התיישן 18 חודשים בחביות עץ אלון 

צרפתי. הודות לתהליך הייצור הייחודי, 
התקבל יין אלגנטי בעל ארומה דומיננטית 
המשלב פרי עוצמתי ומורכבות מרשימה. 

היין מולא ללא כל סינון והצללה, אשר 

תורם לשימור אופיו הייחודי . התווית על 
גבי הבקבוק עשויה מגפת ענבים וסיבי עץ 
תות הניר המשקפת את הייחודי והראשוני 

שבעשיית היין. היין מגיע במארז מהודר. 
מחיר מומלץ לצרכן: 120 ₪. ניתן לרכוש 

בחנויות היין והאלכוהול המובחרות.



מסיר כתמים לאחר 7 ימים

ימי חג הסוכות הם ימים מרוממים ושמחים 
באופן מיוחד ומלאים בסעודות חגיגיות, 

ביקורים משפחתיים, ריקודי הקפות ועוד. 
בווניש קליה גולד מזמינים אתכם ליהנות 

משמחה שלמה בלי דאגות ולזכור שגם אם 
הבגדים יתלכלכו ויוכתמו מיין, כתמי גוף, 

קטשופ, רוטב עגבניות, שוקולד ועוד תוכלו 
להסירם בקלות ובמהירות. עם אבקת ווניש 
קליה גולד העוצמתית שמסירה גם כתמים 

שהתייבשו על הבגד במשך שבעה ימים! 
איך? פשוט מאד: בעזרת הכף הורודה 

שמצורפת לכל אריזה, מוהלים מעט אבקת 
וניש במים, משפשפים את הכתם ובסיום 

מכניסים למכונת הכביסה לכביסה רגילה. 
להסרת כתמים קשים מומלץ להשרות את 

הבגד המוכתם במים מהולים עם אבקת 
ווניש גולד ולאחר מכן להכניס למכונת 

הכביסה לכביסה רגילה.



רק לסובב את הפקק – ולאכול

כחלק ממגמת פיתוח הייצור והחדשנות 
של מוצרים מאוזנים מבחינה תזונתית 

המתאימים לצריכה "על הדרך", רכשה 
המחלבה מכונה חדשה, שתאפשר לארוז 

מוצרי מקרר בסקוויז. ההשקעה בקו החדש 
ובמהלך הסקוויז בשלב הראשון, מוערכת 

בכ-10 מיליון שקלים. מחלבת שטראוס 
מרחיבה את ההשקעה בקטגוריית מוצרי 
הצריכה מחוץ לבית ומשיקה את בשורת 
אריזת הסקוויז במקרר החלב עם המוצר 

המוכר גמדים בשלושה טעמים: תות, תות-
בננה, תפוח-בננה בפלטפורמת המתאימה 

לנשיאה ולצריכה נוחה על הדרך.



הכי קרוב לאמא

במידה  ותחליטי לשלב בתזונת התינוק גם 
תחליף חלב - תמ"ל חשוב שתבחרי את 
זו המתאימה לתינוקך, הכי קרוב לאמא. 

בבואך לבחור תחליף חלב לתינוקך חשוב 
לבחור את זה אשר מעבר להרכבו הבסיסי 

ההכרחי הנדרש לפי התקנים יכיל בנוסף 
גם רכיבים ייחודים, כגון: פרוביוטיקה, 

סיבים פרה ביוטיים והרכבי שמנים שיתרום 
לעיכול קל כמו שמן בטאפאלמיטאט. לא 

פחות חשוב גם יש לוודא שהתמ"ל הינו 
ללא תוספות מיותרות לחלוטין בשלב 
הזה כמו סוכר לבן )סוכרוז( או חומרי 

טעם וריח. מטרנה, המזינה את תינוקות 
הציבור החרדי מזה דורות רבים מהווה את 
הבחירה של כ-8 מתוך 10 אימהות חרדיות 
בישראל בזכות תחליפי החלב האיכותיים 
והמתקדמים ובכשרות המהודרת ביותר. 
מטרנה מחויבת הן לאיכות והן לכשרות 
מהודרת ותמיד הייתה הראשונה לחבר 

בין השניים ולהשקיע בפיתוח מוצריה כדי 

להציע את מגוון המוצרים הרחב ביותר 
בכשרות בד"צ העדה החרדית.



יש טעם להתרענן 
מותג התה הקר פיוז-טי 

מציע סדרת משקאות 
 Fuze tea ייחודית

Green לשולחן החג: תה 
ירוק משמש-יסמין ותה 

ירוק לימון-נענע במתיקות 
מעודנת. הסדרה של 

פיוזטי משלבת תמצית 
טבעית של תה ירוק 

עם טעמי פירות, צמחי תבלין ופרחים 
ארומטיים. במשקאות בסדרה יש 24 

קלוריות בלבד ל-100 מ"ל, פיוז-טי גרין 
מיוצר מתמצית תה ירוק טבעית המכילה 

אנטי-אוקסידנטים טבעיים מהתה. פיוז-טי 
גרין הוא אלטרנטיבה מצוינת לצרכנים 

המחפשים משקה טעים ומרענן. גם 
פיוזטי גרין נושא את חותמת הכשרות 

המהודרת של הרב לנדא שליט"א. מומלץ 
לשתות קר!



חומוס משופר

שינוי מתכון בארבעים מוצרי חומוס אחלה 
של קבוצת שטראוס, המובילה את שוק 
הסלטים, מביא את הקטגוריה הכי קרוב 
לחומוס אמיתי. קבוצת שטראוס הובילה 
מהלך של הוצאת השמן המוסף והוספת 

טחינה גולמית ממוצרי "חומוס אחלה" 
ומקור השומן בחומוס אחלה הוא עכשיו 
מהטחינה הגולמית בלבד. יפתח עצמון, 

מנכ"ל חטיבת מזון טרי: "כמובילי שוק 
הסלטים הארוזים, תפקידנו לעשות כל 
שביכולתנו להגיש מוצרים עם הרכיבים 

הטובים ביותר והאיכותיים ביותר בלי 
להתפשר על הטעם. במסגרת המהלך 

שינינו מתכון ל-40 מוצרים. כמו בכל 
מתכון חומוס, השמן המוסף פשוט לא 

צריך להיות. זה מתחיל בחומרי הגלם דרך 
תהליך הבישול ומסתיים בהחלטה להוציא 

את כל השמן המוסף. במסגרת המהלך 
הפחתנו 25% שומן והפחתנו את כמות 

המלח. אנחנו גאים במוצר ובטעם שלו".



חוגגים בסוכה של איקאה

איקאה ישראל שמחה להציע למבקרי 
חנויות הרשת במהלך חוה"מ סוכות, 

מגוון פעילויות לילדים ביניהן ממלכת 
הילדים הכוללת פינת יצירה, פינת 

משחקים, הפעלות וכדומה. בנוסף, לרווחת 
המבקרים תעמוד סוכה כשרה ומרווחת, 

בכל חנויות הרשת, כך שיוכלו ליהנות 
ממגוון ארוחות המסעדות, הכשרות 

למהדרין. מגוון הפעילויות בחוה"מ סוכות 
תתקיימנה לצד פעילויות קבועות שמציעה 

איקאה כגון: מתחם המשחקים "ממלכת 
הילדים" הנמצא בקומת הכניסה וללא כל 

תשלום )בכפוף למדיניות הממלכה(. כמו"כ 
יש אפשרות להשכרת טיולונים במידת 
הצורך. במקום בריכת כדורים הכוללת 

מתקני משחקים, צעצועי איקאה ורהיטי 
איקאה, פינת יצירה הכוללות פעילויות כגון 

ציור, צביעה והדבקה. בממלכת הילדים 
ניתן להשאיר את הילדים תחת השגחת 
צוות מיומן בשעה שההורים עורכים את 

קניותיהם. שעות פעילות  בחנויות הרשת 
בבאר שבע, קריית אתא, ראשון לציון 

ונתניה בחול המועד החל מ- 10:00-21:00, 
בימי שישי וערבי חג מ- 09:00-15:00, 

במוצ"ש כ- 45 דקות מצאת השבת עד 
השעה 23:00.



ההתמדה השתלמה
הזוכה בהגרלת הלוטו מספר 3052, 

שהתקיימה ביום שלישי ה-4.9.18, הגיע 
למחלקת הזכיות בבית מפעל הפיס לקבל 

את זכייתו. הזוכה, כבן 30, אב לחמישה 
ילדים מאזור רחובות, עובד כשכיר סיפר 

"אני שולח את אותו הטופס כבר חצי שנה, 
ההתמדה השתלמה. הזכייה היא מתנה 

גדולה לכבוד השנה החדשה, אנו משקיעים 
משאבים רבים בחינוך הילדים והזכייה 

תסייע לנו לרשום אותם לחוגים נוספים 
שיעזרו בקידומם". שני מיליון השקלים 

בהם זכה, ישמשו גם לרכישת דירה 
גדולה יותר לרווחת המשפחה ולחופשה 

משפחתית בסוכות. ממפעל הפיס נמסר 
כי הם מחכים לשני זוכים מהגרלות 

קודמות, הגרלה מספר 3012, שהתקיימה 
בתאריך ה-5.5.18 ומהגרלה מספר 3026 

שהתקיימה בתאריך ה-16.6.2018. כל זכייה 
על סך של כ-3 מיליון שקלים.
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 קצרצרים
לכבוד חגי תשרי ושמחת תורה, ליימן 
שליסל, בעלת מותג הסוכריות יוגטה, 

מציעה מגוון רחב של סוכריות איכותיות 
מסוגים שונים. כשרות: פרווה באישור 

בד"צ איגוד רבנים וועסטהיים

מוצר חדש לשטראוס "טעם הטבע": שום 
ישראלי טרי קלוף ושטוף עשיר בטעם 

וארומה מוכן לבישול ולתיבול

קמח מצה 'יהודה' – המרקם המיוחד 
למטעמי החגים לאניני טעם

"בא לי מהטבע" של חברת ליב משיקה 
ממרח חרובים ללא תוספת סוכר, ללא 

חומרים משמרים, ללא שמן דקל, עשיר 
בסידן ומכיל סיבים תזונתיים. כשרות: 

בד"צ העדה החרדית

"אחוה" משיקה: ממרח טחינה עם דבש 
עשוי משומשום מלא, דבש, ללא שומן 
טרנס, ללא כולסטרול, דל מאוד בנתרן 
ואינו מכיל צבעי מאכל. בהשגחת בד"צ 

העדה החרדית. מחיר: 8 – 11 ₪ 

חברת שמרית משווקת את "נטורינה" - 
תחליפי חמאה ומרגרינה עשירים בשמן 
קוקוס ובשמן זית לאפייה ובישול . כשר 

פרווה בהשגחת בד"צ עדה חרדית

קבוצת יינות ביתן מתרחבת בתחום הנון 
 Magnus פוד ומשיקה את המותג הפרטי

- מכניסים איכות למטבח עם סדרת כלי 
בישול, אפייה ואביזרי עזר למטבח שיימכרו 

בבלעדיות ביינות ביתן ומגה בעיר

מכבדים את האורחים בסוכה
אין כמו אירוח משפחתי של אושפיזין בסוכה 

הנאה, סביב שולחנות מלאים בכיבוד. 
בשמרלינג'ס מזמינים אתכם להגיש לאורחים 

קינוח ממגוון השוקולדים המשובחים פרווה 
וחלבי – לפי הצורך. שוקולד מתוך סדרת הרוזמרי 

החלבית במילוי פרלין תיהיה חוויה מפנקת 
במיוחד לצד כוס קפה או תה חם, למבוגרים, 

וכנשנוש טעים לילדים. גם אחרי ארוחה 
בשרית תוכלו ליהנות מהשוקולדים הפרווה של 
שמרלינג'ס-  שיהוו עבור ועבור האורחים- 'מנה 

אחרונה' בטעם נפלא. כל השוקולדים של 
שמרלינג'ס  הם בכשרות המהודרת של "בד"צ 
קהל עדת ישורון". להשיג בחנויות המובחרות. 

ד"ר פישר מציגים: כך תגנו על עצמכם מפני השמש 
גם בחול המועד סוכות

מהן קרני השמש המזיקות?
לשמש סוגים שונים של קרניים מזיקות ביניהן, קרני UVB הפוגעות בשכבות העליונות של 

העור וגורמות לאדמומיות וכוויות, וקרני UVA החודרות לעומק העור וגורמות לנזקים ארוכי 
טווח, כמו סרטן העור. אולטרסול של ד"ר פישר הינה סדרת תכשירי הגנה משמש, אשר פרצה 
דרך בתחום; תכשירי ההגנה בסדרה מגנים מפני קרני UVA ו-UVB ואף מסייעים להגנה מפני 

קרינת IR. כמו כן, לאחרונה הושקה סדרת "ספקטרום" החדשה והבלעדית, אשר משלבת 
טכנולוגיה ייחודית המסייעת להגנה גם מפני קרינת האור הנראה באנרגיה גבוהה )HEV( ובכך 

UVA+UVB+IR+HEV.  מעניקה הגנה מספקטרום רחב במיוחד של קרני השמש המזיקות

האם צריך להתגונן מהשמש גם בצל?
בין השעות 10:00-16:00 קרינת השמש היא החזקה ביותר ולכן מומלץ להימנע מחשיפה 

לשמש בשעות אלה, וכן להמעיט בחשיפה לשמש בשאר שעות היום. במקרה של חשיפה 
לשמש, מומלץ לחבוש כובע רחב שוליים )5-7 ס"מ(, משקפי שמש שיגנו על אזור העיניים 

ששם העור דק ופגיע במיוחד, ביגוד ארוך ולהשתמש בתכשיר הגנה מהשמש. שהייה 
במקומות מוצלים אינה מספקת הגנה מלאה; עוצמת הקרינה אולי נמוכה יותר, אך קרני 

השמש חוזרות אלינו מהסביבה )חול, דשא, ים וכד'(. באופן דומה גם השהייה בחדר סגור או 
 ,UVB -ברכב אינה מגנה עלינו מקרינת השמש, מכיוון שהחלונות אמנם בולמים את קרני ה
אך לא את קרני ה- UVA אשר חודרות דרך הזכוכית ולכן חשוב להקפיד על מריחת תכשיר 

הגנה ולחזור על המריחה בהתאם להנחיות על גבי התכשיר.

איך לבחור תכשיר הגנה?
ראשית, לפי ה-SPF הרצוי. SPF הוא מדד המעיד על מידת יכולת התכשיר להגן על העור 

מנזקי קרינת UVB. המדד נקבע ע"י חישוב היחס שבין מנת הקרינה הנדרשת ליצירת 
אדמומיות ראשונית על עור המוגן בתכשיר הגנה מהשמש, לבין מנת הקרינה הנדרשת ליצירת 
אדמומיות דומה בעור שאינו מוגן, כאשר רמת ה-SPF נעה בין 20 ל- +50. שנית, תכשיר ההגנה 

צריך להתאים לצורך שלכם; בעלי עור רגיש יבחרו תכשירי הגנה ללא בושם אשר עברו את 
בדיקת SENSITIVE לעור רגיש, אנשים המרבים בפעילות ספורטיבית יבחרו תכשירי הגנה 

קלילים המנטרלים ריחות גוף וזיעה, תינוקות ייהנו מתכשירים בעלי מסנני קרינה 100% 
טבעיים ועוד. לאנשים הנמצאים זמן ממושך בשמש, בעלי עור בהיר במיוחד או אנשים 

הנוטלים תרופות פוטו-סנסטיביות )מרגשות לשמש(, מומלץ להשתמש בתכשיר הגנה בעל 
מסנן של +SPF 50, ולמחפשים הגנה מפני ספקטרום רחב במיוחד של קרני השמש המזיקות, 

סדרת "ספקטרום" החדשה של אולטרסול היא פתרון מצוין.

מריחה אחת של תכשיר הגנה מספיקה?
מריחה אחת של תכשיר הגנה בבוקר אינה מספיקה כדי להיות מוגנים כהלכה ויש צורך לחזור 

על המריחה. חשוב להקפיד על מריחה אחידה ויעילה של כל האזורים החשופים לשמש: יש 
למרוח את תכשיר ההגנה כרבע שעה לפני היציאה מהבית, לוודא ספיגה מלאה ולחדש את 
המריחה מדי שעתיים. כמו כן, במידה ואתם מבצעים פעילות גופנית, נכנסים למים, מזיעים 

או מתנגבים, יש להימרח שוב.
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פיתוח חדש של חברת "ליפסקי" הישראלית: סל כביסה 
מתקפל. סל הכביסה החדשני, הרשום כפטנט, מאפשר 

חיסכון במקום ושמירה על הסדר והאסתטיקה בפינת 
הכביסה ובבית. מחיר: 40 - 50 ₪. להשיג ברשת הום 

סנטר, סיטי שופ ועוד

מותג האיפור הבינלאומי 
L’ORÈAL PARIS משיק 
את - Paradise מסקרה 

המעניקה נפח, אורך 
ועמידות לאורך זמן. מחיר 

מומלץ: 75 ₪   

L’ORÈAL PARIS משיק: 
 PARADISE  אייליינר
KAJAL- בעל מרקם 

קרמי במיוחד בגוון 
עוצמתי למראה דרמטי. 

מוצר 3 ב 1 – אייליינר, 
צללית ועיפרון עיניים

L’ORÉAL PARIS מרחיב את סדרת 
 COLOR   השפתונים האייקונית

 COLOR RICHE :ומשיק אתRICHE
SHINE שפתונים בעלי ברק גבוה 

במיוחד למראה רטוב, לאפקט שפתיים 
מלאות יותר ב-12 גוונים טרנדיים

פעמית סטור משיקה 
מחלקה של כלים ירוקים 

ומתכלים -כלים אקולוגים 
מחומרים טבעיים

מותג הדרמו-קוסמטיקה הצרפתי 
VICHY יוצא במבצע חגיגי: קנו 
ב- 199 ₪  ממגוון מוצרי הטיפוח 

של וישי וקבלו במתנה - תיק איפור 
מהודר וחגיגי עם שני מוצרים 

בגודל מיוחד מתנה!

מותג הקוסמטיקה ג'ייד 
משיק: שני מוצרים חדשים 

ועמידים לעיצוב וסידור 
הגבות למראה טבעי, 

עשיר ומלא: ברו-ליינר 
עמיד, המאפשר פעולה 

משולשת של מילוי, תיחום 
ועיצוב הגבות ועיפרון דו 

צדדי עמיד לעיצוב, מילוי 
והדגשת הגבות

Kiehl’s  מותג הטיפוח הניו-יורקי יוצא בהטבה חגיגית על מוצרי 
הטיפוח לתינוקות -  KIEHL’S BABY:ברכישה של 3 מוצרי טיפוח 

Minene לתינוקות, קבל- שמיכת קיץ מפנקת לתינוק מבית המותג

חברת אס.סי ג'ונסון ישראל מרחיבה את סדרת מוצרי הניקוי 
והטיפוח לשירותים ומשיקה: סדרת סבוני אסלה מבית המותג 

דאק - חמישה ניחוחות עוצמתיים ובלעדיים, עם עוצמת הקצפה 
פי 4

חדש: קולקציית  טבעות מיקס 
 GIFTED אנד מאצ' – מבית

המגיעה מאמסטרדם במבחר 
צבעים ודוגמאות. להשיג אצל 

היבואן  בחנות גיפטד – רח' 
הפטיש 6 נס ציונה, בחנות 
  GIFTED SHOP און ליין

ובחנויות נבחרות ברחבי הארץ

 SMOOTH משיק L’ORÉAL PARIS 
SUGARS סדרת פילינג גרגירי סוכר 

לפנים ולשפתיים עשויים מ-100% 
רכיבים ממקור טבעי- לעור נקי, טהור 

ורך: פילינג סוכר עם חמאת קקאו – 
להזנת העור, פילינג סוכר עם שמן זרעי 

ענבים- למראה עור קורן ופילינג סוכר 
עם זרעי קיווי - לטיהור העור

שיק תמרוקים מציעה מייבש 
לק בתרסיס החוסך זמן 

ומבטיח ייבוש מהיר. מחיר:  
35 ₪  להשיג:  במשביר 

החדש לצרכן ובפרפומריות 
ברחבי הארץ

 LEONARDO SKIN CARE GROUP
מציעה לכם את המתנה המושלמת 

לחג - קולקציית קרמים ומוצרי 
קוסמטיקה איכותיים. לאתר החברה- 

/http://leonardo-tech.com

 L’ORÉAL מותג הקוסמטיקה הבינלאומי
PURE CLAY  מרחיב את סדרת:PARIS

ומשיק: CLAY WASH 3 תרחיצי פנים 
במרקם ג'ל, המבוססים על 3 סוגי חימר 

טהורים ומיועדים לעור מעורב ושמן בשילוב 
פחם, תמצית אקליפטוס ואצה אדומה. מחיר 

לצרכן: 35 ₪

מותג הקוסמטיקה ג'ייד 
 VELVETEEN :משיק
 ULTRA SHINE LIP

GEL גלוס במרקם ג'ל 
המעניק ברק עוצמתי 

במיוחד ועמידות לאורך 
זמן. מחיר: 59.90 ₪

חברת FoxMind משיקה משחקי 
קופסה במהדורות מוקטנות ומיוחדות 

לנסיעות וטיולים עם הילדים מחוץ לבית. 
המשחקים חכמים, כיפיים, מעשירים, 

מפתחים חשיבה, נוחים וקלים לנשיאה

רשת GOLBARY משיקה 
קולקציית ערב נוצצת 

לעונת האירועים

חדש ובלעדי בשופרסל: סדרת מוצרי 
הטיפוח ועיצוב השיער מבית גאלה 

ביוטי במחירים אטרקטיביים במיוחד. 
מחירים לדוגמא: מחליק שיער קרמי 

ב- 99 ₪ בלבד, מסלסל שיער לתלתלים 
מושלמים- 99 ₪

נעלי  TER ספרד – נעלי ז'מש 
עם סוליית קש במגוון דגמים, 

עקב פלטפורמה נמוך או גבוה 
לבחירה. צבעוניות מגוונת קלאסית 

 – GIFTED-ומעודנת. להשיג ב
גיפטד - חנות קסומה ומלאת שיק 

וסטייל המציעה מגוון פריטים 
אופנתיים

אירוקה משיקה את קולקציית משקפי השמש של 
מארק ג'ייקובס. טווח מחירים: 999 ₪ - 1699 ₪

חדש- בקבוקי טומי טיפי מסדרת אנטי קוליק המשודרגים 
הוכחו מדעית המסייעים במניעת גזים בזכות המנגנון 
הייחודי המבודד את בועות האוויר מהחלב, לבקבוק 
צינורית המתריעה על חום יתר של המזון ומשנה את 

צבעה. הבקבוק זוכה להצלחה ושבחים רבים.

מתכוננים לבישולי החג

גז הוא אמצעי שימושי 
יומיומי במרבית הבתים 

בישראל. בתקופת החגים, 
בהן נמצאים במטבח זמן 

רב ובעיקר ליד הכיריים 
עסוקים בבישול מתמשך 

ובניקיונות שלאחר מכן, יש 
להקפיד על מספר כללים. 

'פזגז' החברה המובילה 
בישראל לאספקת גז, עם 

טיפים שכדאי לשנן:
• במידה ואתם צרכנים 

של מיכלי גז, ודאו כי 
בעמדת מיכלי הגז יש 

לפחות מיכל אחד מלא. 
בכך תוכלו לבשל ללא 

חשש ושכמות הגז במיכלים תספיק לכם לכל תקופת החגים והשבתות של חודש חגי תשרי.
• ניקיון הכיריים צריך להיעשות בעדינות: אל תנתקו את צינור הגומי של הגז בזמן הניקוי. במידה ומנקים 

את הכיריים במים וסבון, חשוב מאוד לייבש את המים לפני הפעלה מחדש של הכיריים. 
• התחדשתם לפני החג בכיריים? יש להזמין טכנאי גז מוסמך לחבר את הכיריים החדשים למערכת הגז 

על מנת שהדבר יעשה באופן מקצועי ובטיחותי.
• במידה והנכם משאירים להבת אש דולקת במהלך ימי החג – הקפידו על בטיחות בסביבת הכיריים. אל 

תאפשרו לילדים להתקרב לאזור ללא השגחה, אל תשאירו כיסוי סירים, מגבות, או כל מוצר דליק אחר.
• במקרה של דליפה או חשש לדליפה, אל תפעילו כל מתגים חשמליים בבית. סגרו את מכלי הגז, 

אווררו את הבית ובמקביל, הזמינו טכנאי גז מורשה של חברת הגז. 
פזגז מאחלת ברכת שנה טובה ובטוחה לכל עם ישראל וללקוחותיה. להזמנת טכנאי 'פזגז' מוסמך 

התקשרו: 1800-667788



טיפים לחידוש הבית בקלות ובתקציב נמוך

כל זמן הוא זמן מצוין לחידוש ועיצוב הבית. תקופת החגים מביאה איתה התחלות חדשות, ריח של שנה 
חדשה, והזדמנות מצוינת להוציא מהבית פריטים מיותרים. אתם יכולים לעצב ולשדרג את הבית בקלות 

ובתקציב נמוך, עם קצת השראה וכמה כלים וטיפים מקצועיים של מומחי 'טמבור'
• ראשית חפשו השראה ובדקו אלו צבעים מתאימים לחדרים השונים אצלכם בבית. התחילו מעיון 

במניפת הצבעים של טמבור, בעזרתה תוכלו לשחק עם הצבעים הראשיים והגוונים השונים, ולהחליט 
על הגוונים שמתאימים לבית שלכם. אם אתם לא מתכננים לצבוע או להחליף את הרהיטים, אלא רק 

את הקירות, התאימו את הגוונים החדשים שאתם בוחרים לריהוט הקיים.
אחרי שבחרתם צבע אחד או מספר גוונים מתוך המניפה, נסו ליצור שילוב צבעים וגוונים שמתאימים זה 

לזה ויכולים ליצור מראה הרמוני בחלל הבית.
• אם מצבו הפיזי של הבית שלכם טוב, אין צורך בצביעה כוללת או החלפה של כל הרהיטים בבית. 
מספיק שתבצעו מספר שינויים קטנים באזורים מרכזיים בבית, ומראה הבית ישתדרג מידית. רצוי 

למקד את השינוי באזורים הציבוריים, בהם אתם שוהים רוב הזמן, כמו הסלון, הכניסה לבית )בחוץ 
ובפנים( והמטבח. צביעת קירות מחדש תיצור כמובן שינוי מידי, אבל גם אם לא תצבעו את כל הקירות, 

אלא תסתמכו על הגוונים הקיימים ותוסיפו להם אלמנטים נוספים, תעניקו לבית מראה חדש. אפשר 
להשתמש בצבעי אפקטים של טמבור, שמתאימים לצבע הבסיסי של הקיר ויוצרים טקסטורות שונות, 

אפשר להשתמש בשבלונות כדי ליצור עיטורים עדינים על הקירות, ואפשר גם לשחק עם משטחים 
גיאומטרים על הקירות, כדי ליצור אזור מעניין במיוחד, שבבסיסו הצבע המקורי של הקיר.

• אחת הדרכים המומלצות לחלוקת מינוני הצבע בחדר היא באמצעות בחירת קיר אחד דומיננטי. 
מטרת השימוש בקיר דומיננטי היא לשבור את תבנית החדר, לייצר תחושת עומק ופרופורציה ולהכניס 

עניין בחלל. כדי ליצור קיר כזה, בחרו בקיר בעל משמעות בחדר, כמו הקיר עליו נשענת הספה בסלון 
והעניקו לו טיפול שונה, בין אם באמצעות הדבקת טפט או צביעה בצבע שונה משאר קירות החדר, 

צביעה באפקט מסוים או בטקסטורה ייחודית.
• אפילו אם החללים בבית שלכם קטנים, אין צורך לשבור קירות, כדי ליצור בבית אווירה מזמינה ונעימה. 

בעזרת שימוש בצבע ואקססוריז נכונים, אפשר ליצור אשליה של בית מרווח וגדול. שימוש בגוונים 
בהירים לקיר יעניק אשליה כזאת, כמו גם גוון קיר שדומה לגוון הרצפה. צבעו גם את התקרה באותו גוון, 

כדי ליצור מראה של קיר גבוה יותר. שימוש בפריטים משלימים, כמו מראות ווילונות גבוהים ורחבים, 
יעזור גם הוא ליצור אשליה של מרחב בעיצוב הבית.

• יש לכם גינה או מרפסת? אל תשכחו אותה בתהליך חידוש הבית. מזג האוויר הישראלי מאפשר לבלות 
ימים ארוכים מחוץ לבית, ואם הגינה שלכם תהיה מזמינה במיוחד, יהיה לכם הרבה יותר כיף לשתות שם 

את הקפה של הבוקר. כדי לשדרג את מראה החוץ, צבעו את ריהוט הגינה שלכם וטפלו בו כדי לשמור 
עליו לאורך זמן. אם מדובר ברהיטי מתכת, השתמשו בצבעי המרטון של טמבור – צבעים קלים ליישום, 

שמקצרים משמעותית את תהליך ההכנה לפני צביעת מתכת וניתנים ליישום ישירות על החלודה. 
הצבעים מותאמים במיוחד לתנאי האקלים הישראלי ומגיעים בגימורים שונים – מראה רקוע, חלק או 

מחוספס בנצנוץ עדין.  
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סוכות בגובה 2040 בחרמון

הסתיו כבר מורגש באוויר ומזג האוויר 
מעולה לטיול משפחתי באתר החרמון. 

בימי חול המועד - סיורים מודרכים לפסגת 
החרמון בשיתוף החברה להגנת הטבע, 

מורשת, תוכן חינוכי, טבע ונופים מרהיבים, 
לצד נסיעה ברכבל, מזחלות אקסטרים, 

מתקן הsky rider החדש, נסיעה עצמית 
בקרטינג במסלולי הגלישה ומדרון משופע 

לגלישה באבובי הקיץ. הסיורים יתקיימו 
פעמיים ביום בשעה 11:00/13:00, משך 

הסיור כשעה וחצי, יש להגיע לאתר 
חצי שעה לפני שעת הסיור. יוצאים 

מהקפיטריה בתחנה העליונה, יש להגיע 
עם נעלי הליכה, ולבוש חם. סוכה כשרה 
באתר. לפרטים והזמנות:1599-550-560 

  /http://www.skihermon.co.il
)הכניסה לאתר והסיורים ללא תשלום, 

השימוש במתקנים ובאטרקציות בתשלום 
הפעילויות והסיורים יתקיימו בהתאם 

לתנאי מזג האוויר, חשוב להצטייד בלבוש 
חם(



שעה של הנאה

תאגיד המיחזור אל"ה מציג: במקום 
להשתעמם בתקופת החגים ולחפש 
פתרונות תעסוקה לילדים, קבלו את 

הלהיט הכובש עם עלילה סוערת ומותחת 
במיוחד: "הבלנבים והמיחזורית בעקבות 
מפת האוצר". בעלילה סוחפת ומותחת 

עם מיטב האמנים, ייחשפו הילדים 
להרפתקאותיהם של צמד השודדים 

ג'סטק ופורטובלו, הם ילוו את המשימה 
הסודית מ"השועל הגדול" ויעברו מסע 

חובק עולם עם ר' יוסלה אייזנבך שימחיש 
באופן חווייתי ומרתק את נושא המיחזור 

והאנרגיה הסביבתית. את הדיסק המרתק 
והקומיקס האמנותי שיספקו לכם שעה 
של הנאה ומוסר השכל לכל המשפחה, 

ניתן להשיג ברשת חנויות "אור החיים" בכל 
רחבי הארץ, במחיר סמלי של 5 ₪ בלבד.



'Petit UF' קברנה סוביניון 
יין הדגל של יקב סגל, 

קברנה סוביניון ללא סינון 
UF, יין אייקוני, עטור 
פרסים ואחד היינות 

המוערכים והמצליחים 
בישראל. היין זוכה 

לכשרות מהודרת בד"ץ 
חוג חתם סופר פ"ת, 

בד"ץ בית יוסף וכשרות 
הגר"ד לנדו. הצלחתו של 

יין הדגל קברנה סוביניון 
UF והחדשנות שהביא עימו, הביאה את 

יקב סגל לייצר יין נוסף באותו תהליך ייצור 
"ללא סינון". Petit UF, יין "תווית שנייה" 

ליין הדגל של יקב סגל. יין מורכב ואלגנטי, 
מרובה משקעים, שנעשה ללא סינון או 

הצללה. מקורו של Petit UF הוא מענבי 
קברנה סוביניון מובחרים המגיעים מכרם 

פלאטו בגליל העליון. כרם צעיר אך מבטיח 
המכיל זמורות מובחרות שהובאו במיוחד 
מצרפת, מהן הורכבו השתילים שבכרם. 
היין התיישן 18 חודשים בחביות עץ אלון 

צרפתי. הודות לתהליך הייצור הייחודי, 
התקבל יין אלגנטי בעל ארומה דומיננטית 
המשלב פרי עוצמתי ומורכבות מרשימה. 

היין מולא ללא כל סינון והצללה, אשר 

תורם לשימור אופיו הייחודי . התווית על 
גבי הבקבוק עשויה מגפת ענבים וסיבי עץ 
תות הניר המשקפת את הייחודי והראשוני 

שבעשיית היין. היין מגיע במארז מהודר. 
מחיר מומלץ לצרכן: 120 ₪. ניתן לרכוש 

בחנויות היין והאלכוהול המובחרות.



מסיר כתמים לאחר 7 ימים

ימי חג הסוכות הם ימים מרוממים ושמחים 
באופן מיוחד ומלאים בסעודות חגיגיות, 

ביקורים משפחתיים, ריקודי הקפות ועוד. 
בווניש קליה גולד מזמינים אתכם ליהנות 

משמחה שלמה בלי דאגות ולזכור שגם אם 
הבגדים יתלכלכו ויוכתמו מיין, כתמי גוף, 

קטשופ, רוטב עגבניות, שוקולד ועוד תוכלו 
להסירם בקלות ובמהירות. עם אבקת ווניש 
קליה גולד העוצמתית שמסירה גם כתמים 

שהתייבשו על הבגד במשך שבעה ימים! 
איך? פשוט מאד: בעזרת הכף הורודה 

שמצורפת לכל אריזה, מוהלים מעט אבקת 
וניש במים, משפשפים את הכתם ובסיום 

מכניסים למכונת הכביסה לכביסה רגילה. 
להסרת כתמים קשים מומלץ להשרות את 

הבגד המוכתם במים מהולים עם אבקת 
ווניש גולד ולאחר מכן להכניס למכונת 

הכביסה לכביסה רגילה.



רק לסובב את הפקק – ולאכול

כחלק ממגמת פיתוח הייצור והחדשנות 
של מוצרים מאוזנים מבחינה תזונתית 

המתאימים לצריכה "על הדרך", רכשה 
המחלבה מכונה חדשה, שתאפשר לארוז 

מוצרי מקרר בסקוויז. ההשקעה בקו החדש 
ובמהלך הסקוויז בשלב הראשון, מוערכת 

בכ-10 מיליון שקלים. מחלבת שטראוס 
מרחיבה את ההשקעה בקטגוריית מוצרי 
הצריכה מחוץ לבית ומשיקה את בשורת 
אריזת הסקוויז במקרר החלב עם המוצר 

המוכר גמדים בשלושה טעמים: תות, תות-
בננה, תפוח-בננה בפלטפורמת המתאימה 

לנשיאה ולצריכה נוחה על הדרך.



הכי קרוב לאמא

במידה  ותחליטי לשלב בתזונת התינוק גם 
תחליף חלב - תמ"ל חשוב שתבחרי את 
זו המתאימה לתינוקך, הכי קרוב לאמא. 

בבואך לבחור תחליף חלב לתינוקך חשוב 
לבחור את זה אשר מעבר להרכבו הבסיסי 

ההכרחי הנדרש לפי התקנים יכיל בנוסף 
גם רכיבים ייחודים, כגון: פרוביוטיקה, 

סיבים פרה ביוטיים והרכבי שמנים שיתרום 
לעיכול קל כמו שמן בטאפאלמיטאט. לא 

פחות חשוב גם יש לוודא שהתמ"ל הינו 
ללא תוספות מיותרות לחלוטין בשלב 
הזה כמו סוכר לבן )סוכרוז( או חומרי 

טעם וריח. מטרנה, המזינה את תינוקות 
הציבור החרדי מזה דורות רבים מהווה את 
הבחירה של כ-8 מתוך 10 אימהות חרדיות 
בישראל בזכות תחליפי החלב האיכותיים 
והמתקדמים ובכשרות המהודרת ביותר. 
מטרנה מחויבת הן לאיכות והן לכשרות 
מהודרת ותמיד הייתה הראשונה לחבר 

בין השניים ולהשקיע בפיתוח מוצריה כדי 

להציע את מגוון המוצרים הרחב ביותר 
בכשרות בד"צ העדה החרדית.



יש טעם להתרענן 
מותג התה הקר פיוז-טי 

מציע סדרת משקאות 
 Fuze tea ייחודית

Green לשולחן החג: תה 
ירוק משמש-יסמין ותה 

ירוק לימון-נענע במתיקות 
מעודנת. הסדרה של 

פיוזטי משלבת תמצית 
טבעית של תה ירוק 

עם טעמי פירות, צמחי תבלין ופרחים 
ארומטיים. במשקאות בסדרה יש 24 

קלוריות בלבד ל-100 מ"ל, פיוז-טי גרין 
מיוצר מתמצית תה ירוק טבעית המכילה 

אנטי-אוקסידנטים טבעיים מהתה. פיוז-טי 
גרין הוא אלטרנטיבה מצוינת לצרכנים 

המחפשים משקה טעים ומרענן. גם 
פיוזטי גרין נושא את חותמת הכשרות 

המהודרת של הרב לנדא שליט"א. מומלץ 
לשתות קר!



חומוס משופר

שינוי מתכון בארבעים מוצרי חומוס אחלה 
של קבוצת שטראוס, המובילה את שוק 
הסלטים, מביא את הקטגוריה הכי קרוב 
לחומוס אמיתי. קבוצת שטראוס הובילה 
מהלך של הוצאת השמן המוסף והוספת 

טחינה גולמית ממוצרי "חומוס אחלה" 
ומקור השומן בחומוס אחלה הוא עכשיו 
מהטחינה הגולמית בלבד. יפתח עצמון, 

מנכ"ל חטיבת מזון טרי: "כמובילי שוק 
הסלטים הארוזים, תפקידנו לעשות כל 
שביכולתנו להגיש מוצרים עם הרכיבים 

הטובים ביותר והאיכותיים ביותר בלי 
להתפשר על הטעם. במסגרת המהלך 

שינינו מתכון ל-40 מוצרים. כמו בכל 
מתכון חומוס, השמן המוסף פשוט לא 

צריך להיות. זה מתחיל בחומרי הגלם דרך 
תהליך הבישול ומסתיים בהחלטה להוציא 

את כל השמן המוסף. במסגרת המהלך 
הפחתנו 25% שומן והפחתנו את כמות 

המלח. אנחנו גאים במוצר ובטעם שלו".



חוגגים בסוכה של איקאה

איקאה ישראל שמחה להציע למבקרי 
חנויות הרשת במהלך חוה"מ סוכות, 

מגוון פעילויות לילדים ביניהן ממלכת 
הילדים הכוללת פינת יצירה, פינת 

משחקים, הפעלות וכדומה. בנוסף, לרווחת 
המבקרים תעמוד סוכה כשרה ומרווחת, 

בכל חנויות הרשת, כך שיוכלו ליהנות 
ממגוון ארוחות המסעדות, הכשרות 

למהדרין. מגוון הפעילויות בחוה"מ סוכות 
תתקיימנה לצד פעילויות קבועות שמציעה 

איקאה כגון: מתחם המשחקים "ממלכת 
הילדים" הנמצא בקומת הכניסה וללא כל 

תשלום )בכפוף למדיניות הממלכה(. כמו"כ 
יש אפשרות להשכרת טיולונים במידת 
הצורך. במקום בריכת כדורים הכוללת 

מתקני משחקים, צעצועי איקאה ורהיטי 
איקאה, פינת יצירה הכוללות פעילויות כגון 

ציור, צביעה והדבקה. בממלכת הילדים 
ניתן להשאיר את הילדים תחת השגחת 
צוות מיומן בשעה שההורים עורכים את 

קניותיהם. שעות פעילות  בחנויות הרשת 
בבאר שבע, קריית אתא, ראשון לציון 

ונתניה בחול המועד החל מ- 10:00-21:00, 
בימי שישי וערבי חג מ- 09:00-15:00, 

במוצ"ש כ- 45 דקות מצאת השבת עד 
השעה 23:00.



ההתמדה השתלמה
הזוכה בהגרלת הלוטו מספר 3052, 

שהתקיימה ביום שלישי ה-4.9.18, הגיע 
למחלקת הזכיות בבית מפעל הפיס לקבל 

את זכייתו. הזוכה, כבן 30, אב לחמישה 
ילדים מאזור רחובות, עובד כשכיר סיפר 

"אני שולח את אותו הטופס כבר חצי שנה, 
ההתמדה השתלמה. הזכייה היא מתנה 

גדולה לכבוד השנה החדשה, אנו משקיעים 
משאבים רבים בחינוך הילדים והזכייה 

תסייע לנו לרשום אותם לחוגים נוספים 
שיעזרו בקידומם". שני מיליון השקלים 

בהם זכה, ישמשו גם לרכישת דירה 
גדולה יותר לרווחת המשפחה ולחופשה 

משפחתית בסוכות. ממפעל הפיס נמסר 
כי הם מחכים לשני זוכים מהגרלות 

קודמות, הגרלה מספר 3012, שהתקיימה 
בתאריך ה-5.5.18 ומהגרלה מספר 3026 

שהתקיימה בתאריך ה-16.6.2018. כל זכייה 
על סך של כ-3 מיליון שקלים.
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 קצרצרים
לכבוד חגי תשרי ושמחת תורה, ליימן 
שליסל, בעלת מותג הסוכריות יוגטה, 

מציעה מגוון רחב של סוכריות איכותיות 
מסוגים שונים. כשרות: פרווה באישור 

בד"צ איגוד רבנים וועסטהיים

מוצר חדש לשטראוס "טעם הטבע": שום 
ישראלי טרי קלוף ושטוף עשיר בטעם 

וארומה מוכן לבישול ולתיבול

קמח מצה 'יהודה' – המרקם המיוחד 
למטעמי החגים לאניני טעם

"בא לי מהטבע" של חברת ליב משיקה 
ממרח חרובים ללא תוספת סוכר, ללא 

חומרים משמרים, ללא שמן דקל, עשיר 
בסידן ומכיל סיבים תזונתיים. כשרות: 

בד"צ העדה החרדית

"אחוה" משיקה: ממרח טחינה עם דבש 
עשוי משומשום מלא, דבש, ללא שומן 
טרנס, ללא כולסטרול, דל מאוד בנתרן 
ואינו מכיל צבעי מאכל. בהשגחת בד"צ 

העדה החרדית. מחיר: 8 – 11 ₪ 

חברת שמרית משווקת את "נטורינה" - 
תחליפי חמאה ומרגרינה עשירים בשמן 
קוקוס ובשמן זית לאפייה ובישול . כשר 

פרווה בהשגחת בד"צ עדה חרדית

קבוצת יינות ביתן מתרחבת בתחום הנון 
 Magnus פוד ומשיקה את המותג הפרטי

- מכניסים איכות למטבח עם סדרת כלי 
בישול, אפייה ואביזרי עזר למטבח שיימכרו 

בבלעדיות ביינות ביתן ומגה בעיר

מכבדים את האורחים בסוכה
אין כמו אירוח משפחתי של אושפיזין בסוכה 

הנאה, סביב שולחנות מלאים בכיבוד. 
בשמרלינג'ס מזמינים אתכם להגיש לאורחים 

קינוח ממגוון השוקולדים המשובחים פרווה 
וחלבי – לפי הצורך. שוקולד מתוך סדרת הרוזמרי 

החלבית במילוי פרלין תיהיה חוויה מפנקת 
במיוחד לצד כוס קפה או תה חם, למבוגרים, 

וכנשנוש טעים לילדים. גם אחרי ארוחה 
בשרית תוכלו ליהנות מהשוקולדים הפרווה של 
שמרלינג'ס-  שיהוו עבור ועבור האורחים- 'מנה 

אחרונה' בטעם נפלא. כל השוקולדים של 
שמרלינג'ס  הם בכשרות המהודרת של "בד"צ 
קהל עדת ישורון". להשיג בחנויות המובחרות. 

ד"ר פישר מציגים: כך תגנו על עצמכם מפני השמש 
גם בחול המועד סוכות

מהן קרני השמש המזיקות?
לשמש סוגים שונים של קרניים מזיקות ביניהן, קרני UVB הפוגעות בשכבות העליונות של 

העור וגורמות לאדמומיות וכוויות, וקרני UVA החודרות לעומק העור וגורמות לנזקים ארוכי 
טווח, כמו סרטן העור. אולטרסול של ד"ר פישר הינה סדרת תכשירי הגנה משמש, אשר פרצה 
דרך בתחום; תכשירי ההגנה בסדרה מגנים מפני קרני UVA ו-UVB ואף מסייעים להגנה מפני 

קרינת IR. כמו כן, לאחרונה הושקה סדרת "ספקטרום" החדשה והבלעדית, אשר משלבת 
טכנולוגיה ייחודית המסייעת להגנה גם מפני קרינת האור הנראה באנרגיה גבוהה )HEV( ובכך 

UVA+UVB+IR+HEV.  מעניקה הגנה מספקטרום רחב במיוחד של קרני השמש המזיקות

האם צריך להתגונן מהשמש גם בצל?
בין השעות 10:00-16:00 קרינת השמש היא החזקה ביותר ולכן מומלץ להימנע מחשיפה 

לשמש בשעות אלה, וכן להמעיט בחשיפה לשמש בשאר שעות היום. במקרה של חשיפה 
לשמש, מומלץ לחבוש כובע רחב שוליים )5-7 ס"מ(, משקפי שמש שיגנו על אזור העיניים 

ששם העור דק ופגיע במיוחד, ביגוד ארוך ולהשתמש בתכשיר הגנה מהשמש. שהייה 
במקומות מוצלים אינה מספקת הגנה מלאה; עוצמת הקרינה אולי נמוכה יותר, אך קרני 

השמש חוזרות אלינו מהסביבה )חול, דשא, ים וכד'(. באופן דומה גם השהייה בחדר סגור או 
 ,UVB -ברכב אינה מגנה עלינו מקרינת השמש, מכיוון שהחלונות אמנם בולמים את קרני ה
אך לא את קרני ה- UVA אשר חודרות דרך הזכוכית ולכן חשוב להקפיד על מריחת תכשיר 

הגנה ולחזור על המריחה בהתאם להנחיות על גבי התכשיר.

איך לבחור תכשיר הגנה?
ראשית, לפי ה-SPF הרצוי. SPF הוא מדד המעיד על מידת יכולת התכשיר להגן על העור 

מנזקי קרינת UVB. המדד נקבע ע"י חישוב היחס שבין מנת הקרינה הנדרשת ליצירת 
אדמומיות ראשונית על עור המוגן בתכשיר הגנה מהשמש, לבין מנת הקרינה הנדרשת ליצירת 
אדמומיות דומה בעור שאינו מוגן, כאשר רמת ה-SPF נעה בין 20 ל- +50. שנית, תכשיר ההגנה 

צריך להתאים לצורך שלכם; בעלי עור רגיש יבחרו תכשירי הגנה ללא בושם אשר עברו את 
בדיקת SENSITIVE לעור רגיש, אנשים המרבים בפעילות ספורטיבית יבחרו תכשירי הגנה 

קלילים המנטרלים ריחות גוף וזיעה, תינוקות ייהנו מתכשירים בעלי מסנני קרינה 100% 
טבעיים ועוד. לאנשים הנמצאים זמן ממושך בשמש, בעלי עור בהיר במיוחד או אנשים 

הנוטלים תרופות פוטו-סנסטיביות )מרגשות לשמש(, מומלץ להשתמש בתכשיר הגנה בעל 
מסנן של +SPF 50, ולמחפשים הגנה מפני ספקטרום רחב במיוחד של קרני השמש המזיקות, 

סדרת "ספקטרום" החדשה של אולטרסול היא פתרון מצוין.

מריחה אחת של תכשיר הגנה מספיקה?
מריחה אחת של תכשיר הגנה בבוקר אינה מספיקה כדי להיות מוגנים כהלכה ויש צורך לחזור 

על המריחה. חשוב להקפיד על מריחה אחידה ויעילה של כל האזורים החשופים לשמש: יש 
למרוח את תכשיר ההגנה כרבע שעה לפני היציאה מהבית, לוודא ספיגה מלאה ולחדש את 
המריחה מדי שעתיים. כמו כן, במידה ואתם מבצעים פעילות גופנית, נכנסים למים, מזיעים 

או מתנגבים, יש להימרח שוב.
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פיתוח חדש של חברת "ליפסקי" הישראלית: סל כביסה 
מתקפל. סל הכביסה החדשני, הרשום כפטנט, מאפשר 

חיסכון במקום ושמירה על הסדר והאסתטיקה בפינת 
הכביסה ובבית. מחיר: 40 - 50 ₪. להשיג ברשת הום 

סנטר, סיטי שופ ועוד

מותג האיפור הבינלאומי 
L’ORÈAL PARIS משיק 
את - Paradise מסקרה 

המעניקה נפח, אורך 
ועמידות לאורך זמן. מחיר 

מומלץ: 75 ₪   

L’ORÈAL PARIS משיק: 
 PARADISE  אייליינר
KAJAL- בעל מרקם 

קרמי במיוחד בגוון 
עוצמתי למראה דרמטי. 

מוצר 3 ב 1 – אייליינר, 
צללית ועיפרון עיניים

L’ORÉAL PARIS מרחיב את סדרת 
 COLOR   השפתונים האייקונית

 COLOR RICHE :ומשיק אתRICHE
SHINE שפתונים בעלי ברק גבוה 

במיוחד למראה רטוב, לאפקט שפתיים 
מלאות יותר ב-12 גוונים טרנדיים

פעמית סטור משיקה 
מחלקה של כלים ירוקים 

ומתכלים -כלים אקולוגים 
מחומרים טבעיים

מותג הדרמו-קוסמטיקה הצרפתי 
VICHY יוצא במבצע חגיגי: קנו 
ב- 199 ₪  ממגוון מוצרי הטיפוח 

של וישי וקבלו במתנה - תיק איפור 
מהודר וחגיגי עם שני מוצרים 

בגודל מיוחד מתנה!

מותג הקוסמטיקה ג'ייד 
משיק: שני מוצרים חדשים 

ועמידים לעיצוב וסידור 
הגבות למראה טבעי, 

עשיר ומלא: ברו-ליינר 
עמיד, המאפשר פעולה 

משולשת של מילוי, תיחום 
ועיצוב הגבות ועיפרון דו 

צדדי עמיד לעיצוב, מילוי 
והדגשת הגבות

Kiehl’s  מותג הטיפוח הניו-יורקי יוצא בהטבה חגיגית על מוצרי 
הטיפוח לתינוקות -  KIEHL’S BABY:ברכישה של 3 מוצרי טיפוח 

Minene לתינוקות, קבל- שמיכת קיץ מפנקת לתינוק מבית המותג

חברת אס.סי ג'ונסון ישראל מרחיבה את סדרת מוצרי הניקוי 
והטיפוח לשירותים ומשיקה: סדרת סבוני אסלה מבית המותג 

דאק - חמישה ניחוחות עוצמתיים ובלעדיים, עם עוצמת הקצפה 
פי 4

חדש: קולקציית  טבעות מיקס 
 GIFTED אנד מאצ' – מבית

המגיעה מאמסטרדם במבחר 
צבעים ודוגמאות. להשיג אצל 

היבואן  בחנות גיפטד – רח' 
הפטיש 6 נס ציונה, בחנות 
  GIFTED SHOP און ליין

ובחנויות נבחרות ברחבי הארץ

 SMOOTH משיק L’ORÉAL PARIS 
SUGARS סדרת פילינג גרגירי סוכר 

לפנים ולשפתיים עשויים מ-100% 
רכיבים ממקור טבעי- לעור נקי, טהור 

ורך: פילינג סוכר עם חמאת קקאו – 
להזנת העור, פילינג סוכר עם שמן זרעי 

ענבים- למראה עור קורן ופילינג סוכר 
עם זרעי קיווי - לטיהור העור

שיק תמרוקים מציעה מייבש 
לק בתרסיס החוסך זמן 

ומבטיח ייבוש מהיר. מחיר:  
35 ₪  להשיג:  במשביר 

החדש לצרכן ובפרפומריות 
ברחבי הארץ

 LEONARDO SKIN CARE GROUP
מציעה לכם את המתנה המושלמת 

לחג - קולקציית קרמים ומוצרי 
קוסמטיקה איכותיים. לאתר החברה- 

/http://leonardo-tech.com

 L’ORÉAL מותג הקוסמטיקה הבינלאומי
PURE CLAY  מרחיב את סדרת:PARIS

ומשיק: CLAY WASH 3 תרחיצי פנים 
במרקם ג'ל, המבוססים על 3 סוגי חימר 

טהורים ומיועדים לעור מעורב ושמן בשילוב 
פחם, תמצית אקליפטוס ואצה אדומה. מחיר 

לצרכן: 35 ₪

מותג הקוסמטיקה ג'ייד 
 VELVETEEN :משיק
 ULTRA SHINE LIP

GEL גלוס במרקם ג'ל 
המעניק ברק עוצמתי 

במיוחד ועמידות לאורך 
זמן. מחיר: 59.90 ₪

חברת FoxMind משיקה משחקי 
קופסה במהדורות מוקטנות ומיוחדות 

לנסיעות וטיולים עם הילדים מחוץ לבית. 
המשחקים חכמים, כיפיים, מעשירים, 

מפתחים חשיבה, נוחים וקלים לנשיאה

רשת GOLBARY משיקה 
קולקציית ערב נוצצת 

לעונת האירועים

חדש ובלעדי בשופרסל: סדרת מוצרי 
הטיפוח ועיצוב השיער מבית גאלה 

ביוטי במחירים אטרקטיביים במיוחד. 
מחירים לדוגמא: מחליק שיער קרמי 

ב- 99 ₪ בלבד, מסלסל שיער לתלתלים 
מושלמים- 99 ₪

נעלי  TER ספרד – נעלי ז'מש 
עם סוליית קש במגוון דגמים, 

עקב פלטפורמה נמוך או גבוה 
לבחירה. צבעוניות מגוונת קלאסית 

 – GIFTED-ומעודנת. להשיג ב
גיפטד - חנות קסומה ומלאת שיק 

וסטייל המציעה מגוון פריטים 
אופנתיים

אירוקה משיקה את קולקציית משקפי השמש של 
מארק ג'ייקובס. טווח מחירים: 999 ₪ - 1699 ₪

חדש- בקבוקי טומי טיפי מסדרת אנטי קוליק המשודרגים 
הוכחו מדעית המסייעים במניעת גזים בזכות המנגנון 
הייחודי המבודד את בועות האוויר מהחלב, לבקבוק 
צינורית המתריעה על חום יתר של המזון ומשנה את 

צבעה. הבקבוק זוכה להצלחה ושבחים רבים.

מתכוננים לבישולי החג

גז הוא אמצעי שימושי 
יומיומי במרבית הבתים 

בישראל. בתקופת החגים, 
בהן נמצאים במטבח זמן 

רב ובעיקר ליד הכיריים 
עסוקים בבישול מתמשך 

ובניקיונות שלאחר מכן, יש 
להקפיד על מספר כללים. 

'פזגז' החברה המובילה 
בישראל לאספקת גז, עם 

טיפים שכדאי לשנן:
• במידה ואתם צרכנים 

של מיכלי גז, ודאו כי 
בעמדת מיכלי הגז יש 

לפחות מיכל אחד מלא. 
בכך תוכלו לבשל ללא 

חשש ושכמות הגז במיכלים תספיק לכם לכל תקופת החגים והשבתות של חודש חגי תשרי.
• ניקיון הכיריים צריך להיעשות בעדינות: אל תנתקו את צינור הגומי של הגז בזמן הניקוי. במידה ומנקים 

את הכיריים במים וסבון, חשוב מאוד לייבש את המים לפני הפעלה מחדש של הכיריים. 
• התחדשתם לפני החג בכיריים? יש להזמין טכנאי גז מוסמך לחבר את הכיריים החדשים למערכת הגז 

על מנת שהדבר יעשה באופן מקצועי ובטיחותי.
• במידה והנכם משאירים להבת אש דולקת במהלך ימי החג – הקפידו על בטיחות בסביבת הכיריים. אל 

תאפשרו לילדים להתקרב לאזור ללא השגחה, אל תשאירו כיסוי סירים, מגבות, או כל מוצר דליק אחר.
• במקרה של דליפה או חשש לדליפה, אל תפעילו כל מתגים חשמליים בבית. סגרו את מכלי הגז, 

אווררו את הבית ובמקביל, הזמינו טכנאי גז מורשה של חברת הגז. 
פזגז מאחלת ברכת שנה טובה ובטוחה לכל עם ישראל וללקוחותיה. להזמנת טכנאי 'פזגז' מוסמך 

התקשרו: 1800-667788



טיפים לחידוש הבית בקלות ובתקציב נמוך

כל זמן הוא זמן מצוין לחידוש ועיצוב הבית. תקופת החגים מביאה איתה התחלות חדשות, ריח של שנה 
חדשה, והזדמנות מצוינת להוציא מהבית פריטים מיותרים. אתם יכולים לעצב ולשדרג את הבית בקלות 

ובתקציב נמוך, עם קצת השראה וכמה כלים וטיפים מקצועיים של מומחי 'טמבור'
• ראשית חפשו השראה ובדקו אלו צבעים מתאימים לחדרים השונים אצלכם בבית. התחילו מעיון 

במניפת הצבעים של טמבור, בעזרתה תוכלו לשחק עם הצבעים הראשיים והגוונים השונים, ולהחליט 
על הגוונים שמתאימים לבית שלכם. אם אתם לא מתכננים לצבוע או להחליף את הרהיטים, אלא רק 

את הקירות, התאימו את הגוונים החדשים שאתם בוחרים לריהוט הקיים.
אחרי שבחרתם צבע אחד או מספר גוונים מתוך המניפה, נסו ליצור שילוב צבעים וגוונים שמתאימים זה 

לזה ויכולים ליצור מראה הרמוני בחלל הבית.
• אם מצבו הפיזי של הבית שלכם טוב, אין צורך בצביעה כוללת או החלפה של כל הרהיטים בבית. 
מספיק שתבצעו מספר שינויים קטנים באזורים מרכזיים בבית, ומראה הבית ישתדרג מידית. רצוי 

למקד את השינוי באזורים הציבוריים, בהם אתם שוהים רוב הזמן, כמו הסלון, הכניסה לבית )בחוץ 
ובפנים( והמטבח. צביעת קירות מחדש תיצור כמובן שינוי מידי, אבל גם אם לא תצבעו את כל הקירות, 

אלא תסתמכו על הגוונים הקיימים ותוסיפו להם אלמנטים נוספים, תעניקו לבית מראה חדש. אפשר 
להשתמש בצבעי אפקטים של טמבור, שמתאימים לצבע הבסיסי של הקיר ויוצרים טקסטורות שונות, 

אפשר להשתמש בשבלונות כדי ליצור עיטורים עדינים על הקירות, ואפשר גם לשחק עם משטחים 
גיאומטרים על הקירות, כדי ליצור אזור מעניין במיוחד, שבבסיסו הצבע המקורי של הקיר.

• אחת הדרכים המומלצות לחלוקת מינוני הצבע בחדר היא באמצעות בחירת קיר אחד דומיננטי. 
מטרת השימוש בקיר דומיננטי היא לשבור את תבנית החדר, לייצר תחושת עומק ופרופורציה ולהכניס 

עניין בחלל. כדי ליצור קיר כזה, בחרו בקיר בעל משמעות בחדר, כמו הקיר עליו נשענת הספה בסלון 
והעניקו לו טיפול שונה, בין אם באמצעות הדבקת טפט או צביעה בצבע שונה משאר קירות החדר, 

צביעה באפקט מסוים או בטקסטורה ייחודית.
• אפילו אם החללים בבית שלכם קטנים, אין צורך לשבור קירות, כדי ליצור בבית אווירה מזמינה ונעימה. 

בעזרת שימוש בצבע ואקססוריז נכונים, אפשר ליצור אשליה של בית מרווח וגדול. שימוש בגוונים 
בהירים לקיר יעניק אשליה כזאת, כמו גם גוון קיר שדומה לגוון הרצפה. צבעו גם את התקרה באותו גוון, 

כדי ליצור מראה של קיר גבוה יותר. שימוש בפריטים משלימים, כמו מראות ווילונות גבוהים ורחבים, 
יעזור גם הוא ליצור אשליה של מרחב בעיצוב הבית.

• יש לכם גינה או מרפסת? אל תשכחו אותה בתהליך חידוש הבית. מזג האוויר הישראלי מאפשר לבלות 
ימים ארוכים מחוץ לבית, ואם הגינה שלכם תהיה מזמינה במיוחד, יהיה לכם הרבה יותר כיף לשתות שם 

את הקפה של הבוקר. כדי לשדרג את מראה החוץ, צבעו את ריהוט הגינה שלכם וטפלו בו כדי לשמור 
עליו לאורך זמן. אם מדובר ברהיטי מתכת, השתמשו בצבעי המרטון של טמבור – צבעים קלים ליישום, 

שמקצרים משמעותית את תהליך ההכנה לפני צביעת מתכת וניתנים ליישום ישירות על החלודה. 
הצבעים מותאמים במיוחד לתנאי האקלים הישראלי ומגיעים בגימורים שונים – מראה רקוע, חלק או 

מחוספס בנצנוץ עדין.  



י"א בתשרי תשע"ט 20/9/18 בירושלים1234

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - חיות יבשה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף ____ והניחה 
באונקלו" )סנהדרין פב.(

5. רשע,מעשה שלילי. "ובערת ה___")דברים יג ו(
7. לגימה או אכילה קלה מתבשיל  כדי לבחון את טעמו. 

"____ אינה טעונה ברכה" )ברכות יד.(
9. מזון צלוי על אש. " אם ___ אש" )שמות יב ט(

10. עושר,הון. "עשית לך ____" )יחזקאל כח ד(
12. קורה המשמשת לחיבור חלקי בנין. "ועצים ל____" )דברי 

הימים ב לד יא( )בלשון יחיד(
14. מכה חזקה. "שפטים ו____" )משלי יט כט( )בלשון יחיד( 

)בכתיב מלא(
15. המיכסה העליון בבנין. "ועשית מעקה ל____" )דברים כב 

ח( )לא בלשון סמיכות(
16. רשום את 3 האותיות  לפי ערכן הגימטרי  מימין לשמאל.  

א - 10,ב - 30,ג - 6
17. הקליפה הדקה של ענבים או של פירות אחרים. 

"מחרצנים ועד ____" )במדבר ו ד(
18. מותך,נמס. "חלב ___" )שמות כא.()בכתיב חסר(

1. חרפה,גנאי,דופי. "אהרן ל____ בקמיהם" )שמות לב כה(
2. משא,כובד. "כבד אבן ו___ החול" )משלי כז ג(

3. נועם הקול,ניגון. "ויש לו ____ וקולו ערב" )תענית טז.(
4. משהו. " ____ והגדתי לך" )שמואל א יט ג( )בהיפוך אותיות(

6. צורות מוארכות מן "עולה". "ולא ___ בו" )תהלים צב טז( )בכתיב 
מלא(

8. תכסיס. "כי ב____ תעשה לך מלחמה" )משלי כד ו( )בלשון יחיד( 
)בכתיב מלא(

11. האחד מבני עילם והאחד מבני זתוא,שנשאו להם נשים נכריות 
בימי עזרא. "ועבדי ו____" )עזרא י כו(

13. בריא,חסון. ביחוד בריא בשכלו,שפוי,בר-דעת. "עתים ____ עתים 
שוטה" )ראש השנה כח.(

14. אחד ממיני קני - הסוף שהיו עושים מסיביו חבלים.               
"בחבל של ____" )פרה ג ט(

15. צמר שנגזז מעור הצאן. "וראשית ____ צאנך" )דברים יח ד(

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

ארי, כפיר, אריה, לביא, דב, ליש, הארנבת, נמר, וקפים, שועל, זאב, שחל, כלב, תנים

תירשדנמאישריתשאנא
תכלביתשאגהתאישנתג

נישראבאשיאתשתדישא

שאמאאאשראתדביאשלג
תסנזנשאמאדמשנמאתד

נמאריתדאנתשיארנשא

אאמסנתנימאגשפתאדג

אנששידתגשאנתשקאהת

שאחאמאהדלשכנאאואד

סלאישיתעגשאפנידות

ננרשחתונאבשגינבתא

שאנמאשדאגדשתארנלג

תיתדאנתנמאירשישרא

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."כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו..."
2. מה זה "מדאורייתא"?

3. לפני כמה עדים החתן מקדש את הכלה?                                                                                                             
4. מתי אוכלים "סעודה שלישית"?

5. איזו ברכה נוספת ב"שמונה עשרה"?
6. ע"י מי נכתב "לכה דודי"?

7. איזו תפילה חיבר ר' אמנון ממגנצא?
8. מי קודם: מפטיר או הפטרה?

9. "תפילה" מהי?
10. כמה "אני מאמין" ישנם?

1. "שהוא בן העולם הבא" 2. מן התורה 3. שני עדים 4. בשבת לאחר מנחה 5. 
"ולמלשינים" 6. ר' שלמה אלקבץ 7. "ונתנה תוקף" 8. מפטיר 9. תפילת "שמונה 

עשרה 10. שלושה עשר



 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(_____________________________________________

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

מזגן מיני מרכזי, מיידי, בלעדי 
_____________________________________________)38-38(תיווך יעקב 054-4901948

 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(_____________________________________________

ד’,ה’ בתשרי תשע”ט  
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

אלעד

בני ברק

+5 חדרים

+5 חדרים
דופלקסים

דופלקסים

 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(_____________________________________________

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה, 

ומעלית, 3,025,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
,050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בית שמש

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

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

וילות ובתים

 בטבריה/הר' קוק, 
דופלקס מחולק, בק"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(_____________________________________________

 בבנין חדיש עם מעלית 
ק"ד, במנחם באזור אחיה 

השילוני, 5 חד' גדולים, 
בשטח, של 140 מ"ר, 
ומעליה קומה נוספת 

של 140 מ"ר הכוללים 
חדר, שירותים וגג ענק. 

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 פינוי בינוי למגזר בבני 
ברק, פינוי מיידי! מכירת/וניהול 

_____________________________________________)35-38(נכסים 055-9278552

 בק. הרצוג דירה + מגרש 
250 מ"ר אופציה לבנין 6 

קומות דירות 5 חד'
 4,500,000 ש"ח

050-4102467 )35-38(_____________________________________________

 ברבינו אשר בפרויקט 
"נופי הגבעה" היוקרתי, דירות 

3-4 חד' ופנטהאוז בסיום 
שלד + מפרט גבוה + נוף 
ומרפסת, 054-8448728, 

03-7443649
_____________________________________________)36-38(שיווק בלעדי "ערי יהודה"

 בשיכון ה', ברחוב לוי 
יצחק, דופלקס 5 חדרים, 

משופצים, קומה ב', 
ומעליה, דירת 3 חדרים 
מושכרת, 2,750,000, 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בהירדן קרוב להרב 
שך, חזית, 4 חד', ק"ק, 

95 מ"ר, משופצת 
+ אופציה להרחבה, 

1,600,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 מפרטי 4 חד' בבן גוריון 
53, מרווחת ביותר, שירותים 
כפולים, 2 מרפסות וסוכה, 

כ- 2,150,000 ש"ח, 
_____________________________________________)36-39ל(052-3638389

 ברבינו אשר בפרויקט 
"נופי הגבעה" היוקרתי, דירות 

3-4 חד' ופנטהאוז בסיום 
שלד + מפרט גבוה + נוף 
ומרפסת, 054-8448728, 

03-7443649
_____________________________________________)36-38(שיווק בלעדי "ערי יהודה"

 דירת פנטהאוז, 170 מ"ר, 
כולל הגג מעליו, ליד מגדל 

המים, איזור יוקרתי
_____________________________________________)37-40ל(054-8466552

 בדניאל, דופלקס 7 
חד', מקסים ביופיו, 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)37-40(_____________________________________________

 באיזור העירייה 2.5 
חד' משופצים קומת 

כניסה 1,280,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

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

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בטבריה קרוב לחרל"פ, 
3 חד' גדולים 75 מ"ר, 

ק"ג, גג רעפים, אופציה 
לבניה על הגג )קיים אישור 

שכנים( 1,465,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756 
 050-5308742)35-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באדמו"ר מקוצק, 3.5 
חד', 67 מ"ר, 1,695,000 ש"ח 

054-8786736)35-38(_____________________________________________

 באלוף שמחוני/
יהודית 3 חד', 75 מ"ר, 

ק"א, חזית, עם אופציה 
ממשית לתוספת של 35 

מ"ר, 2,000,000 ש"ח 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
 050-5308742)35-35(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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

ק"ב, 6 דיירים, 3 כ"א, מושקעת 
ושמורה, מוארת ומאווררת, 

מ. מרכזי + מזגנים ופרקטים 
בחדרים, ריצוף שיש + ג'קוזי, 

מטבח מושקע, 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(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא קומה א', 
4 חד+100 מ"ר, משופצת+ 

חניה 2,170,000 ש"ח
050-7503129)34-38(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברבינו אשר בפרויקט 
"נופי הגבעה" היוקרתי, דירות 

3-4 חד' ופנטהאוז בסיום 
שלד + מפרט גבוה + נוף 
ומרפסת, 054-8448728, 

03-7443649
_____________________________________________)36-38(שיווק בלעדי "ערי יהודה"

 בק. הרצוג, ק"ד, 
ממוזג + מרפסת ענקית 
45 מ"ר + אופציה לבניה 

_____________________________________________)37-40(על הגג 054-3977018

 מציאה בלעדית 
בבגנו! 3.5 חד', יפה, 
עם אפשרות הרחבה 

)השכנים הרחיבו!( ב- 
1,645,000 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)37-40(תיווך 050-4160390

 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

1-1.5 חדרים
 בבית ישראל בהשילוח 

דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 
יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 

_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

פתח תקווה

 בהמכבים, 3 חד', ק"ג, 
3 כ"א, משופצת חלקית, 

מרפסת סוכה, אופציה גדולה, 
_____________________________________________)37-38ל(לל"ת 050-4146781

 בנחל מיכה דירת גג 
חלומית 5 חדרים, ק"ג, 

מרפסת גג 60 מ"ר נוף מהמם 
1,850,000 ש"ח. 

050-6232590 050-9001532)38-39(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בבן אליעזר 3 חד' 

קומה אחרונה, במצב מצוין, 
עם אופציה בניה על הגג+ 
מרפסת מהסלון 14 מ"ר. 
_____________________________________________)38-38(תיווך יעקב 054-4901948

 ברימון/ קהילות 
יעקב 90 מ"ר, מחולקת 

ל- 2 דירות, ק"ב, 
חזית+ אופ' מיידית 25 
מ"ר, 1,780,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בצד בני ברק חזית 
לז'בוטינסקי כ- 90 מטר קומה 

ג'+ גג רעפים, בניין אברכים, 
1,365,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)38-38(אלטרנטיב 054-5500263

 בקרו אותנו באתר לוח 
דירות חינם לציבור החרדי 

dira4me.co.il מוצאות דירות 
חינם ללא דמי מנוי כלל. לקונה 
לשוכר למוכר למשכיר, פרסם 

_____________________________________________)38-38(דירתך חינם.

 בפלמ"ח ק"א 
מרכזי ביותר, 2 חד' 

גדולים, מטבח נפרד 55 
מ"ר אופציה לסוכה, 
אינסטלציה חדשה, 

1,230,000 ש"ח. 
'אפיקי נדל"ן בועז' 

 03-5702323
054-8474843)38-38(_____________________________________________

 פרסמו בחינם את 
דירתכם למכירה 

והצטרפו גם אתם 
להצלחות הבלעדיות 

של 'אפיקי נדל"ן בועז' 
 03-5702323
050-4156080)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב גני גד 
11. 4+2 חדרים 145 מ"ר, 
גדולה ומרווחת, מחולקת, 

ומושכרת, קומה 1 + סוכה 
גדולה. דוד תיווך ספיריט 

072-3263850)38-38(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 6 ח' 
מפואר מאד ברחוב השלושה 

באזור הטוב קומה ד' חזית 
220 מטר+ חניה 3,450,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בחנה- סנש ברביעיה 
5 חדרים מושקעת, 150 

מ"ר+ גג צמוד 150 מ"ר+ 
אופ' 3,150,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

_____________________________________________)38-38(והשקעות 054-4290600

 בשלוש- השעות בנין- 
חדש 4 חדרים 100 מ"ר+ 

סוכה, חזית+ מעלית, 
כניסה תוך חודשיים, 

1,675,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)38-38(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' 110 מטר 
קומה א' משופצת, כיוונים 

דרום צפון קרוב לרב שך 
צייטלין, 1,600,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)38-38(אלטרנטיב 054-5500263

 באביעד 4 חד', ק"א, 
סלון ענק, מטבח מרווח, 
יחידת הורים, 2 מרפסות 

שמש סוכה, מחיר 
לסגירה! 1,680,000 

ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 
 03-5702323
058-3200078)38-38(_____________________________________________

 בגניחובסקי 4 חד'+ 
סוכה ענקית, ק"ב, 
משופצת, ממוזגת, 

כיוונים מעולים, אופציה 
גדולה לבניה נוספת, 
ב- 1,650,000 ש"ח. 

'אפיקי נדל"ן בועז' 
 03-5702323
054-8474843)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב מנחם 
9, דירת 4 חדרים, 103 מ"ר 
גדולה ומרווחת, קומה שניה 
בנין חדש ומתוחזק, סוכה, 

חניה. דוד תיווך ספיריט 
072-3263850)38-38(_____________________________________________

 בחגי- קרוב לרב שך 
בבנין חדיש 3 חדרים, 

מטופחת, ק"א+ מעלית+ 
חניה, 1,720,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)38-38(_____________________________________________

 מציאה!! בסמטת 
רחל/ ירושלים, 3 חדרים 

75 מ"ר חזית ק"ג, 
מחולקת ל- 3 יחידות+ 

אופ' )רעפים( 1,500,000 
ש"ח גמיש. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)38-38(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' קומה ב' 
בז'בוטינסקי ליד הרב שך 

עורפית לבני ברק, משופצת, 
בנין עם אברכים, 1,320,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד 3 חד' 
שמורה+ אופציה ענקית 
לבניה 1,340.000 ש"ח. 

'אפיקי נדל"ן בועז' 
 054-8474843

03-5702323)38-38(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' 
שמורה+ היתרי בנייה 

ליותר מ- 30 מ"ר. 
'אפיקי נדל"ן בועז' 

 054-8474843
03-5702323)38-38(_____________________________________________

 3 חד' ק"א בזבוטינסקי 
עורפי, 65 מ"ר ב- 

1,280,000 ש"ח גמיש! 
'אפיקי נדל"ן בועז' 

 03-5702323
058-3200078)38-38(_____________________________________________

 בדנגור ק"ב 3 חד' 
כ- 60 מ'+ אופציה 

30 מ' מחיר לסגירה! 
1,230,000 ש"ח. 

'אפיקי נדל"ן בועז' 
 03-5702323
058-3200078)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב ביאליק 
32 פינת טרומפלדור, 3 חדרים 

70 מ"ר מרווחת ומסודרת, 
קומה שניה, חזית, 3 כ"א. דוד 

_____________________________________________)38-38(תיווך ספיריט 072-3263850

 בבלעדיות ברחוב 
קובלסקי 12 דירות 3.5 חדרים, 

85 מ"ר, קומה 4, משופצת 
מהיסוד+ סוכה גדולה, 2 

כ"א+ אופציה לבניה על הגג. 
דוד תיווך ספיריט 

072-3263850)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב הרב 
קוק 57 דירת 3 חדרים כ- 80 

מ"ר+ 2 מרפסות קומה 2, 
גדולה ומרווחת, כניסה מיידי. 

דוד תיווך ספיריט 
072-3263850)38-38(_____________________________________________

 באוסישקין בלעדי! 3 
חד' 60 מ"ר ק"א, חזית, 
בניין של 2 קומות בלבד 
מיידי! 1,250,000 ש"ח. 

'אפיקי נדל"ן בועז' 
 050-4156080

03-5702323)38-38(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 
2.5 חדרים כ- 65 

מ"ר משופצת ק"ב, 
1,300,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בברוט 2 ח' כ- 50 
מטר קומה א' חזית+ אופציה 

ממשית לעוד כ- 45 מטר, 
בניין עם אברכים, 965,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בברוט 2 ח' בנין 
רובו חרדי כ- 50 מטר קומה 

ג'+ רשיון לבניה בגג בטון 
וגם בניה בצד לעוד 25 מטר, 

1,270,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)38-38(אלטרנטיב 054-5500263

 דירת גן 5 חד'+ סטודיו 
כניסה נפרדת, בהדר גנים 

יהודה הנשיא, עיסקה מצויינת. 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)38-38 נדל"ן

פנטהאוזים ודירות גן

 במנחם בגין דירת גן 
6.5 חדרים משופצת + מחסן 
וחניה. חצר גדולה. 2,140,000 

)גמיש( "פנחס נכסים"
055-6789653)38-38(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרצוג, 
4 חד', 100 מ"ר, מחולקת 
ל 3 חד' + יחידה מושכרת, 
משופצת כחדשה + סוכה, 
ק"ג )פיר למעלית(, חזית + 

א.בגג בטון, 1,950,000 ש"ח, 
_____________________________________________)38-38(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 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(. 

_____________________________________________)38-38(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרצוג, 4 חד', 90 
מ"ר, משופצת, ק"א + חניה, 

1,800,000 ש"ח *במרכז 
שקט, 4 חד', 100 מ"ר + 
א. 60 מ"ר, ק"א + חניה. 

_____________________________________________)38-38(א.פנחסי, 03-5799308

 ביואל קומה א', 4 חד' 
+ יח"ד, שמורה, 94 מ"ר 

עם אופצייה להרחבה, לל"ת 
03-5780419)38-41(_____________________________________________

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

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

+ סוכה גדולה, 2,500,000 
_____________________________________________)38-38(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי באזור בן זכאי 
העיריה, רח' שקט, 5 חד' + 
סוכה גדולה, 120 מ"ר, ק"א, 

חזית, ניתנת לחלוקה, 3 כ"א, 
2,300,000 ש"ח א.פנחסי, 

03-5799308)38-38(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
דופלקס 5 חד', 160 מ"ר, 

מחולק ל- 4 חד' + מרפסת 
גדולה בגג + יחידת דיור 

בקומה ג', חזית, מאווררת, 
חדשה + פיר למעלית )שכנים 

רוצים לעשות(, 2,400,000 
ש"ח, גמיש. א.פנחסי, 

03-5799308)38-38(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג, 3.5 
חד', 85 מ"ר, ק"א מסודרת, 

1,620,000 ש"ח גמיש * 
באזור הרצוג, 100 מ"ר, 2.5 
חד' + מעטפת, 1,550,000 
ש"ח, ק"א חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)38-38(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', 70 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ג + א.בגג, חזית, 
1,530,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)38-38(_____________________________________________

 ברח' ירושלים )לפני 
העיריה(, 3 חד', 90 מ"ר, 

מצב מצוין, ק"ג, א.בגג, חזית 
+ סוכה, 1,700,000 ש"ח. 

_____________________________________________)38-38(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרב שך, 3 חד' 
גדולה, 80 מ"ר, ק"ג + א. בגג 
+ אישורים, משופצת, חזית, 

3 כ"א, 1,850,000 ש"ח. 
_____________________________________________)38-38(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור עזרא, 3 חד', 60 
מ"ר + א. 30 מ"ר, ק"ב + 
מעלית + חניה, משופצת, 

_____________________________________________)38-38(חזית. א.פנחסי, 03-5799308

 בדנגור 3 חדרים 60 מטר 
קומה 1, דירת פאר, משופצת 

קומפלט, אופציה ענקית 
1,260,000 )גמיש(  "פנחס 

_____________________________________________)38-38(נכסים" 055-6789653

 בשלמה בן יוסף 3 חד' 70 
מטר, קומה 2 עם ממ"ד וסוכה 

+ יח"ד 30 מטר. 1,720,000 
)גמיש( "פנחס נכסים"

055-6789653)38-38(_____________________________________________

 באזור העיריה, 2.5 חד', 45 
מ"ר + אופציה להרחבה כ- 20 

מ"ר, ק"ק, משופצת, חזית, 
1,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)38-38(_____________________________________________

 בדנגור 2.5 חדרים 50 מטר 
קומה 2 אופציה. 1,230,000 

)גמיש( "פנחס נכסים"
055-6789653)38-38(_____________________________________________

+5 חדרים
 בפינקל )גני הדר( הזדמנות,
6 חדרים, 3 מרפסות, 2 חניות 

 2,400,000
_____________________________________________)38-38(054-6401612 ישראל

 דופלקס 5 חד', יחידה 
מוכנה לפיצול, מחסן, גלריה 

וגג גדול, בעליון + מעלית 
050-8893262)38-41(_____________________________________________



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

לפרסום
בלוח

03-6162228
 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

ד’,ה’ בתשרי תשע”ט  13-14/8/2018

 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(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 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(_____________________________________________  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(_____________________________________________

 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

 "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

■ 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, סוכה 

למהדרין 054-5461450,
052-2611920)10-10/19(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

אזורים

ביריה

 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

בר יוחאי

 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)36-35/19(_____________________________________________

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)19-18/19(_____________________________________________

חצור הגלילית

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-51(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-09/19(השקה!! 053-3128502

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-47(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-25/19(_____________________________________________

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-52(הכי זול שיש. 055-9275552

 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

 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

מחסנים

משרדים

מגרשים
 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

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-28/19(חצר. 054-2273670

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ "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, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-38/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-17/19(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-38/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 להשכרה קומה 1 ברח' 
הר ב קוק כ-50 מטר מתאים 
למשרד או לכל מטרה, במיידי.

053-5353739)35-38(_____________________________________________

 באלעד חנות להשכרה 28 
מ"ר, במרכז המסחרי, אבטליון 

23, מיידי, 058-4420300
054-3456791)35-38(_____________________________________________

 להשכרה קומה 1 ברח' 
הר ב קוק כ-50 מטר מתאים 
למשרד או לכל מטרה, במיידי.

053-5353739)35-38(_____________________________________________

 יחידת דיור-צימר 
מאובזרת, 10 דקות מטבריה 
והכינרת, קרוב לקברי צדיקים 

_____________________________________________)35-42(ובתי כנסת 052-8834610

 סוויטת נופש לזוגות+ 
משפחות, מותאם לחרדים, על 

_____________________________________________)35-46(שפת הכינרת 050-8954654

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-34/19(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-48(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-02/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-44(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-3/19(חיים 054-6371079

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

 ברחוב לנדאו, מחסן 
70 מטר בקומה 1- )מינוס 

1( גישה לרכב, מעלית, 
ניתן לחלק 2-3 מחסנים/
משרדים, 5,000 ש"ח, 

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

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

 דירת קרקע 3 חדרים, 
מאובזרת וממוזגת, 
קרובה לבתי כנסת 
ומרכזים מסחריים, 

050-6274158)36-38(_____________________________________________

 דירה ממוזגת,  משופצת 
ונקיה, במרחק הליכה מהחוף 

הנפרד וממרכז העיר, 
050-8488182)36-39(_____________________________________________

 דירות 4 חד' ו-5 חד' לימים, 
שבתות וחגים + סוכה באזור 

גאולה/הבוכרים, 
_____________________________________________)36-48ל(050-2638641

 דרושים מגרשים כולל 
היתרים, במיידי ובמזומן, 

לחברה גדולה באזורים גוש דן 
_____________________________________________)37-42(ולוד. רפי 052-3646632

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

מרווח, מרפסות, נוף, ענקית 
א.לקבוצה 050-7362739 

050-2403750)35-37/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-16/19(שבועי, 052-7638702

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-22/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 5 חד' 12 מיטות ,
מרפסת על הכנרת צמוד לרב 

_____________________________________________)37-48(קוק, מרכזי 050-4124556

3-3.5 חדרים

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(_____________________________________________

1-1.5 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(_____________________________________________

 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
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 באמרי חיים יחידה לזו"צ 
30 מ"ר, ק"ק, מרוהטת 

_____________________________________________)32-39(ממוזגת מיידי, 052-3632080

 בסירקין/הרב שך 2 
חד', 60 מ"ר ענקית, 

ק"א, מסודרת, מיידית, 
3,100 ש"ח בלעדי 

ל-תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

 בדניאל 10, 2.5 חד', 
משופצת ומרוהטת. 4,000 

ש"ח החל מ-01.09.18
050-5511847)35-38(_____________________________________________

 בבנין חדש ברב שר/
בן פתחיה יח' דיור 25 מ"ר, 

ממוזגת, מרוהטת, קומת 
מינוס 2,100 ש"ח 

054-8435566)35-38(_____________________________________________

 יח"ד רח' ירושלים, 
כחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, דוד"ש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________ )36-43ל(050-9375052

 לזו"צ או לבודד, 2 חד', 
בבארי, מוארת, ממוזגת, 

חזית, חדשה, 3,000 ש"ח, 
054-4797080)36-39(_____________________________________________

צפת
 3 חדרים בגני הדר, 

צמוד למאור חיים, בנין ודירה 
משופצים, מטבח חדש ומזגן, 

_____________________________________________)36-39(נוף לרשב"י, 054-8598112

 בנחמיה, יחידת דיור 
חדשה, גדולה, ממוזגת 

_____________________________________________)37-38ל(ומרוהטת 054-8448442

 בהרצל השקט 4 חד' 
גדולים, מוארת מאווררת 

ומשופצת קומה ג'
054-3974355 )37-40(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 באזור ירושלים, עסק פעיל 
ורווחי בתחום מכירה ותיקון, 
מחשבים ומדפסות ואביזרים, 
02-5808003 ,052-2673559)36-43(_____________________________________________

 בחזון איש 2 חד' 
גדולים ק"א+ מטבח+ 

אמבטיה שירותים 3,500 
ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 

 050-4156080
03-5702323)38-38(_____________________________________________

 בכפר גנים א'- לוחמי 
הגטו 4 ח'+ מעלית+ 

אפשרויות ריהוט- מיידי!! 
_____________________________________________)38-38(4,600 ש"ח. 050-4811122

 בחפץ חיים/ אחד העם, 
מיידי, ק"א, 3, גדולים+ הול+ 
מרפסת, מאווררת ומוארת+ 

מזגנים. 050-5343334 
054-4797080)38-39/19(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק/ ק. הרצוג, 

_____________________________________________)38-39ח(לל"ת. 052-7396092

 דרושה דירה גדולה+ סוכה 
בב"ב למשך חג הסוכות. 

_____________________________________________)38-39ח(054-8415735

 דרושה דירה לקניה, 
מחולקת ו- 2/ 3 חדרים בבני 

_____________________________________________)38-39ח(ברק. 052-7683705

 למכירה בהזדמנות 
עסק בענף הביגוד 

בירושלים, רווחי, 
עם מוניטין גבוה. 

054-8543480)38-41(_____________________________________________

 מסחרי בק. מוצקין 
בשלבי בניה מתקדמת, מחיר 
למכירה מוקדמת רק 12,500 
ש"ח למ"ר, כל הקודם זוכה! 
לשנה החדשה! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים
052-2790370)38-38(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
בז'בוטינסקי 100 בני ברק, 

_____________________________________________)38-41(80 מ"ר. 052-5039991

 מסחרי בק. אתא 
חנויות במחירי מציאה עם 

שכירות עוברת ל- 5 שנים! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)38-38(פרוייקטים- 052-2790370

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני ברק? בשביל 
זה אנחנות כאן בשבילך. 

תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)38-38(054-4980159 דורון

 מציאה חנותלמכירה
 25 מ"ר ברב קוק 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)38-38( 054-4980159 דורון 

 "כתר הרימון" צימרים 
חדשים, מרווחים ממוזגים, 

לזוגות ומשפחות, נוף מדהים. 
052-5207326)38-44(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)38-08/19(_____________________________________________

 בפנקס, קא, 3.5 חדרים. 
מיידית 4,000 ש"ח

_____________________________________________)38-38(ישראל 054-6401612

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 דירה 4 חד' 130מ"ר 
יוקרתית+יחידה מרוהטת 

ממוזגת 6,500 שכון ה' ברואה 
050-7877492)27-38(_____________________________________________

וילות ובתים

בני ברק

 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(_____________________________________________

צפת

דירות 
להשכרה

קריית אתא

 בנורדאו, השקט, ממוזגת, 
3 כ"א, מדהימה, נוף, חדשה, 

_____________________________________________)37-38(בנין חרדי, 052-7604560

 בעיר העתיקה, מעל מקווה 
האר"י, 3 יחידות, מרפסות, 
נוף וקרקע. 052-8484726 

052-5844040)37-44(_____________________________________________

 מרכז העיר, במוהליבר, 4 
חדרים, מושכרת, תשואה יפה, 

ללא, 1,360,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)38-38(פינחס רבהון 052-5943333

 בהסתדרות/ מונטיפיורי 
3 ח' מושקעת ויפה רק 

1,180,000 ש"ח. 
050-4811122)38-38(_____________________________________________

 3.5 כפר אברהם בלוי/ 
חנקין, 3.5 ח' ק"א, משופצת 

קומפלט!! כ- 90 מ"ר, 
1,390,000 ש"ח. 

050-4811122)38-38(_____________________________________________

 בכפר אברהם, רחוב 
הרצוג, 3.5 חדרים, 85 מ"ר, 

קומה 1, ללא, יפה, 1,320,000 
ש"ח. תיווך פינחס רבהון 

052-5943333)38-38(_____________________________________________

 בקריית אתא, בחרדי, 
קומה ראשונה, 95 מ"ר, 

שכירות עוברת, רק 810,000 
ש"ח! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים- 
052-2790370)38-38(_____________________________________________

 בקריית אתא בחרדי, 
קומת קרקע, דרוש שותף 
לדירה מחולקת בהשקעה 
של רק 550,000 ש"ח )הון 
עצמי( עם שכירות עוברת! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)38-38(פרוייקטים- 052-2790370

3-3.5 חדרים
 בקריית אתא, דירת 3 

חד', קומה שניה, רק 425,000 
ש"ח, חייבת להימכר! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)38-38(פרוייקטים- 052-2790370

 בקריית אתא, 3 חד', 
קומה ראשונה, שכירות עוברת 

רק 450,000 ש"ח המלצת 
השבוע! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים- 
052-2790370)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות, ברחוב 
גניחובסקי 22, 3 חדרים, 65 

מ"ר קומה שניה, עורפית 
ושקטה, כניסה מיידי. לל"ת 

050-4122744)38-38(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בסנדר חדד  ליד ניימן, 

ק"א, 2 חדרים ניתן לעשות חצי 
חדר נוסף משופצת  
_____________________________________________)38-38(054-6401612 ישראל

 בהרצל באזור החרדי 
2.5 חדרים מרווחת ומשופצת,

1,130,000 ישראל
054-6401612)38-38(_____________________________________________
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מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

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

 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(_____________________________________________

 מזגן 1 כ"ס מקרר משרדי, 
ארון בגדים, שולחן גדול 

ומכתבייה סה"כ 2,800 ש"ח
_____________________________________________)35-36ל(053-3119493/053-3121520

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)36-39( _____________________________________________

 מטען למחשב נייד 
ACER 100 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 אורגן ימהה 970, 
_____________________________________________ )36-37ח(443,353, 058-3245685

 מטען לפלאפונים שונים 
_____________________________________________ )36-37ח(20 ש"ח כ"א, 058-3245685

 מטען למצלימה דיגיטלית 
_____________________________________________ )36-37ח(פוג'י אולימפוס 058-3245685

 ילקוט ניקי וורוד כחדש 90 
_____________________________________________ )36-37ח(ש"ח 058-3245685

 נעלי בית מורן פתוחות 
חדשות 100 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 נעלי נייק מידה 38 אפור 
_____________________________________________ )36-37ח(וורוד 058-3245685

 מאסקרה חדשה 
LOROIAL 50 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 4 מנורות דקורטיביות 50 
_____________________________________________ )36-37ח(ש"ח כ"א, 058-3245685

 אופני ראלי אדומות עם 
מעצור אחד גודל 20 150 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 גלילי עטיפות דשות 3 
_____________________________________________ )36-37ח(ש"ח כ"א, 058-3245685

 מציאה! קופסאות 
אחסון יפיפיות למשחקים וכו' 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________ )36-37ח(20 ש"ח 052-3073826

 אופניים לגיל הרך+ 
חיפוי+גלגלים רחבים במצב 

_____________________________________________)36-37ח(טוב, 100 ש"ח 052-6559056

 בירושלים מגירות כתר 80 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7638203

 פן מקצועי של איתמר 
_____________________________________________)36-37ח(350 ש"ח 053-3155415

 כלוב גדול לתוכים 400 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-5462606

 חליפה לגברים חדש 
אפור כהה/כחול מבריק 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 053-3155415

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ואופנוע חדש של חברתץ 

_____________________________________________)36-37ח(לרט" 200 ש"ח 052-2437292

 שמלות בריקה מפוארות 
38 שמלת אורגנזה רקומה 
מפוארת 42 ב"ב 250 שח

_____________________________________________)36-37ח(052-7662723

 חליפה לגבר/בחורים 
צבע אפור כהה מידה 48 מצב 
_____________________________________________)36-37ח(חדש, 150 ש"ח 058-7041010

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים ודיגיטלי כמעט 

_____________________________________________)36-37ח(חדש 200 ש"ח 054-8464909

תינוקות

 058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 טרקטורון קטן לילדים 
מצב מצוין, כולל סוללה 400 

_____________________________________________)37-38(ש"ח 050-6776841
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 אקווריום ענק + אבנים 
גדולות + עציצים גדולים ויפים 
_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח גמיש 054-8562661

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-7938941

 מכשיר סודה סטרים + 
בלון ל- 30 ליטר גז, 120 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7396092

 מקרר קטן 350 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-7396092

 אופני ילדים 100 ש"ח. 
גלגלים 25 ש"ח. צמיג 20 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח. 054-9985503 איתן

 מערכת סטריאו ניידת, 
תקליטורים MP3, קלטות, 

רדיו ושלט, 160 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(052-6784969

 חליפת גברים חדשה, 
צבע שחור של בגיר, מידה 

44, בהזדמנות, רק 380 ש"ח. 
_____________________________________________)37-38ח(02-5812872

 מיטת נוער במצב טוב, 
_____________________________________________)37-38ח(רק 120 ש"ח. 02-5812872

 כוננית יפה עם 9 ריבועים, 
_____________________________________________)37-38ח(180 ש"ח. 02-5812872

 מדפסת ופקס במצב 
טוב, רק 120 ש"ח.

_____________________________________________)37-38ח(02-5812872

 למכירה עריסה במצב 
מצויין, 170 ש"ח גמיש

_____________________________________________)37-38ח(050-4144615

 מעטפה עם בולי דואר 
עברי משנת 1948, 250 ש"ח. 

_____________________________________________)37-38ח(052-7653753

 אופני הילוכים 26". 300 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח. 054-5385013

 שרוך גומי, ללא צורך 
בקשירה, 30 ש"ח.

_____________________________________________)37-38ח(052-7167995

 שמלות מהממות לילדות 
לאירוע, חדשות, מידות 3, 4, 
14. צבע אפרסק 120 ש"ח. 

_____________________________________________)37-38ח(052-7616326

 חליפה לגבר מידה 48, 
אפור כהה, 200 ש"ח.

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 מיכנס ג'ינס חדש לגבר, 
מידה 40, 100 ש"ח.

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 פן מקצועי של איתמר, 
_____________________________________________)37-38ח(370 ש"ח. 053-3155415

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח.

_____________________________________________)37-38ח(052-7167995

 גיטרה קלאסית 130 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח. 052-7167995

 אוזניות סמסונג חדשות 
_____________________________________________)37-38ח(30 ש"ח. 052-7167995

 מברגה בוש 9.6 וולט, 
סוללה חלשה, 100 ש"ח. 

_____________________________________________)37-38ח(052-7167995

אבידות

שליחויות
 שליחויות קטנות 

בבני-ברק, רמת גן, גבעתיים 
והסביבה, שירות אמין ומהיר, 

050-2626063)36-39(_____________________________________________

058-3275870

א
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כ"ק האדמו"ר מפרס ש

א
ט"

בי אדמו"רי דורינו שלי
א

עם עמלק לא 
עושים שלום

חב"ד )רק הרב יואל( יכול להביא שלום 
אמיתי, כדי שלא תהיה ח"ו השמדה 

המונית-השמדת הכל.

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

 ספות 2-3 מעור ניקולטי 
אטלקי, שנה בשימוש, חדשים.

052-4227714)25-38(_____________________________________________

 שולחן + 6כסאות מעץ 
מלא, חום כהה, מושב מעור 

אופייט-חדשים,  )אפשרות 
לשולחן או לכסאות בנפרד( 

052-4227714)35-38(_____________________________________________

 2 מזגני תדיראן ג'וניור, 
במחיר מציאה, 400 ש"ח כל 

_____________________________________________)32-35(אחד. 054-8460500

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-04/19(_____________________________________________

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

 מציאה! ספה וונגה 
במצב מעולה נפתחת ועולה 

)היירייזר( 1,600 ש"ח 
052-7680602)36-39(_____________________________________________

 מיטה משולשת עץ בוק 
מלא+ארגז מצעים+מזרנים 
במצב מצויין מציאה 1,700 

_____________________________________________)36-37ל(ש"ח 054-8460234

 מיטה מתקפלת חזקה 
מאוד ! +מזרון נח 480ש"ח 

_____________________________________________)37-38(בב"ב 054-8430923

 מזרון אורטופדי )קיסריה 
( גובה 30 ס"מ רוחב 90 ס"מ 
כחדש ממש 500 ש"ח בלבד 

054-8430923)37-38(_____________________________________________

 בהזדמנות ארבעה 
כיסאות במצב מצוין כחדשים, 

_____________________________________________)37-38(500 שח  לימור 054-6484837 

 בשבת "ראה" נמצא צמיד 
מוזהב של ילדה ברח' חזון 

איש בב"ב. יימסר ע"פ סימנים 
_____________________________________________)38-39ח(052-3662700

 אבדה מכונית על שלט, 
חדשה, ברחוב הרצוג ב"ב ב- 

_____________________________________________)38-39ח(כ"ג אלול 050-3143334

 אחרי ר"ה נמצאו גרבי 
ברך לייקרה, חדשות באריזה, 

ברח' ר' עקיבא, ליד הדואר 
המרכזי, בצבעים שחור וסיסי. 

_____________________________________________)38-39ח(053-3101666

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)38-39ח(תורה. 052-7396092

 דרושה עגלת בסיס 
למכונת כביסה פתח קידמי. 

_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/ תרומה. 

_____________________________________________)38-39ח(052-3595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)38-39ח(0547432035

 דרושה סוכה/ סכך לאברך 
בתרומה/ סמלי.
_____________________________________________)38-39ח(054-7432035

 דרושה סוכה מברזלים או 
מעצים לבן תורה בתרומה. 

_____________________________________________)38-39ח(054-7432012

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 052-7396092

 מחשב נייח בלי דיסק 
300 ש"ח. 053-3179093 

_____________________________________________)38-39ח(03-6187374

 מיחם חשמלי לשבת 40 
כוסות קנדי, כחדש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7616354

 מציאה מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש ב- 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 054-8453370

 מזגן חלון 3/4 ג'וניור 
אלקטרה 500 ש"ח. -050

_____________________________________________)38-39ח(6651365

 xp מחשב נייח עם ווינדוס 
לצפיה בדיסקים ושיעורי תורה 

_____________________________________________)38-39ח(180 ש"ח. 054-4992952

 מציאה מקרר מצוין צבע 
בז' גדול 500 ליטר, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(03-5791261

 מכונת גילוח נטענת, 
רמינגטון 3 ראשים+ לפיאות, 

מאושר צומת, 170 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-6784969

 מזגן חלון חזק ביותר 
2-2.5 כ"ס של תדיראן, עובד 

כמו סוס ללא מכסה פלסטיק, 
500 ש"ח. תא קולי-

_____________________________________________)38-39ח(02-5868095

 מחבת חשמלית ענקית 
מורפי חדשה 150 ש"ח. -050

_____________________________________________)38-39ח(4102264

 מזגן סלוני עילי מקרר חזק 
מאד אלקו הייטק במצב מצוין. 

_____________________________________________)38-39ח(052-3662700

 מחשב שולחני מצוין 
וינדוס+ תוכנות 400 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(053-3346080

 שואב אבק חובט סמסונג 
צקלון ללא שקיות 1800w ב- 

_____________________________________________)38-39ח(220 ש"ח. 052-2727474

 מכונת תספורת פנסוניק 
חדשה באריזה אחריות לשנה 

_____________________________________________)38-39ח(270 ש"ח. 054-8498187

 מחשב נייח בלי דיסק 300 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 053-3179093

 LG בהזדמנות! מקרר 
כמעט חדש היה בשימוש שנה 
550 ליטר. מוכסף, רק 1900 

_____________________________________________)38-39(ש"ח. 054-8420684

 פן של איתמר 370 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(058-7041010

 מזגן חלון קטן של חברת 
אלקטרה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(054-7432012

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
מגע, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים+ שלט 

חברת לוגיטק 400 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-2437292

 למכירה ארון 3 דלתות 
גובה 2.40 רוחב 1.80 מטר 

צבע קרם לבן 320 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 למכירה ספה טובה 240 
ש"ח בלבד. צבע חום, אפשר 
עם כסאות 35 ש"ח לכסא. 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 למכירה מיטת נוער ספפה 
של עמינח+ ארגז מצעים 

במצב מצוין 500 ש"ח.
_____________________________________________)38-39ח(053-3364930

 כוננית 2 מדפים+ 4 
דלתות צבע בוק+ ורוד 80 

ס"מ 350 ש"ח. לאחר סוכות 
_____________________________________________)38-39ח(054-4620206

 פינת אוכל+ 6 כסאות 
500 ש"ח+ שולחן ללא 

כסאות 100 ש"ח.
_____________________________________________)38-39ח(052-3662700

 מיטה נפתחת מהממת 
500 ש"ח. 050-4184747 כל 

_____________________________________________)38-39ח(מזרן 100 ש"ח. 

 ספרית 5 מדפים מעץ 
 187x80x38 איכותית ויציבה
_____________________________________________)38-39ח(ב- 120 שקל. 052-6784969

 ארון הזזה 3 דלתות צבע 
חום בהיר בפתח תקוה במצב 

מצוין, 300 ש"ח.
_____________________________________________)38-39ח(055-6691825

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ, מצב מצוין 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
במצב מעולה, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(054-5705546

 1.60X2.70 2 ארונות קיר 
הזזה עם מראות 400 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(בב"ב 052-3662700

 שולחן פינת אוכל חזק 
ויפה נפתח ל- 2.60 בצבע 

וונגה 250 ש"ח.
_____________________________________________)38-39ח(052-3662700

 כוננית ספריה מעץ 5 
מדפים 187X80X38 ב- 190 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 052-6784969

 שטיח כרמל בסגנון מודרני 
235X150, שנה בשימוש, 120 

_____________________________________________)38-39ח(שקל. 052-6784969

 ארון 4 דלתות צבע לבן 
מצב סביר רק 150 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(050-4184747

 למכירה ארונית במצב 
חדש, ג' 88 ר' 80 ע' 40, שתי 
דלתות, שתי מגירות, חלוקת 

אחסון מעולה, 300 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(050-8550196

 כסא נח מתקפל מתאים 
לטיולים 50 ש"ח.

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 עמודון ספרים עם דלתות 
זכוכית עץ מלא 70 ש"ח. ב"ב 

_____________________________________________)38-39ח(054-8459159

 מציאה! קומודה ארונית 
ושידה תואמת רק 450 ש"ח. 

054-8420684)38-39(_____________________________________________

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 40 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(כ"א. 050-4135002

 למכירה שולחן גדול לסלון 
רק 300 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)38-39ח(050-2537485

 למכירה שולחן נמוך לסלון 
מזכוכית 200 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(050-2537485

 ארון בגדים 3 דלתות: 
תליה, מדפים, מגירות לנעליים, 

290 ש"ח. 052-6784969
_____________________________________________)38-39ח(

 5 מגירות פלסטיק כתר 
במצב טוב 150 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(050-4184747

 מיטת יחיד+ ארגז גדול, 
ארון 4 דלתות טוב מאד, 
_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח. 052-7609103

 מזרן לעגלת בוגבו צבע 
שחור ירוק שמנת 50 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7676856

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה ב- 400 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 כסא תינוק הלבשה על 
כסא רגיל 50 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-5078585

 כסא תינוק לרכב של חב' 
ברייטקס 350 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-5078585

 סלקל 50 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-3595314

 עגלת "סילבר קרוס" 
דגם: סרף במצב כמעט חדש 

במחיר מציאה רק 1,000 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ל(03-6169291

 למכירה עגלת תאומים 
צבע שחור 110 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 עגלה משולבת צבע כחול 
תכלת, 350 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7667128

 מציאה עגלה כחדשה 
במצב מצוין+ סלקל שמתחבר 

לאוטו 500 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(053-3346080

 למכירה עגלת טיולון 
אדומה של טאי טאי במצב 

מצוין 450 ש"ח. -053
_____________________________________________)38-39ח(3364930

 למכירה עגלת פג פרגו+ 
אמבטיה במצב טוב 450 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(053-3364930

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 053-3346080

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(050-4135002

 עגלת אמבטיה+ טיולון 
בלו ברי שמורה ילד אחד, 
בשימוש + נילון לגשם. 

_____________________________________________)38-39ח(050-4135002

 נוקיה 3510 לא כשר 
צבע כחול עם אורות כתומים 

בצדדים 100 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(054-4992952

 טוקמן עם שיחות חופשי 
ב- 30 ש"ח לחודש, קו פתוח 

כשר ב- 10 ש"ח לחודש. 
052-716-7777)38-38(_____________________________________________

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

170 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-43(בניילון. 053-3348860

 מזוודה חדשה שחורה 
חדשה לחלוטין, היתה בשימוש 

פעם אחת, מחיר מוזל, 250 
_____________________________________________)38-38(ש"ח. 053-3348860

ארגון בנין עולם – במבצע 
‘מעשים טובים’ 

יש לך יוזמה
רעיון ונכונות או עוסק 

בפעילות חסד?

אנו נבחר 5 יוזמות 
ופעילויות חסד, שנלווה 

נדריך ונייעץ איך להתחיל 
בפעילות איך להשיג 

תורמים ראשוניים איך 
למסד ולהגדיל את הפעילות
והכל במחיר סמלי בלבד!
רעיונות ופעילויות חסד 

ניתן לשלוח ל:
gmail.com@6216443

פקס 02-591-6444

 אופני הילוכים 250 שקל. 
אופניים ללא הילוכים 100 

_____________________________________________)38-39ח(שקל. 054-3177932

 חליפה חדשה צמר עבודת 
יד לר"ג שלושה חלקים 320 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 050-6658234

 מציאה! קופסאות איחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)38-39ח(20 ש"ח. 052-3073826

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
מנורה למבח 130 ש"ח. 
מנורה לפ"א 130 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-2727474

 חליפה לבן שלושה חלקים 
חדשה באריזה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7676856

 ילקוטים לבנים צבע כחול 
_____________________________________________)38-39ח(ירוק 50 ש"ח. 052-7676856

 שמלה לחותנת מחנות 
רצי צבע שחור שמנת מידה 

_____________________________________________)38-39ח(48, 200 ש"ח. 052-7676856

 ספת סלון נפתחת בבני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק 350 ש"ח. 052-7607048

 smart גיפטקארד 
להחלפה תמורת גולדקארד 

_____________________________________________)38-39ח()ב"ב(. 052-7169771

 tosseti נעלי חורף בנין 
שחור סקוטש חדש בקופסא 

_____________________________________________)38-39ח(90 ש"ח. 052-7169771

 כנור חצי חדש לא היה 
בשימוש כלל 500 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(054-8517978

 צמיג 24 אינץ' 5 שקל 
גאנט קידמי 24 אינץ' 10 

_____________________________________________)38-39ח(שקל. 054-3177932

 גאנט אחורי 24 אינץ' 20 
שקל. גאנט אחורי ראלי 20 

_____________________________________________)38-39ח(אינץ' 20 שקל. 054-3177932

 נעלי שבת לטס ג'ו חדשות 
מידה 40 ב- 180 ש"ח.

_____________________________________________)38-39ח(053-3146986

 למכירה מולטימדיה לרכב 
שירים סרטים ועוד 400 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(גמיש. 050-2537485

 למכירה מסך מחשב דק 
_____________________________________________)38-39ח(גדול 200 ש"ח. 050-2537485

 gps למכירה מכשיר נייוט 
_____________________________________________)38-39ח(רק 250 ש"ח. 050-2537485

 למכירה מצלמת רכב 
רוורס+ מסך 200 ש"ח.

_____________________________________________)38-39ח(050-2537485

 למכירה מסך מחשב דק 
_____________________________________________)38-39ח(רק 100 ש"ח. 050-2537485

 למכירה מחשב נייח במצב 
מצוין 400 ש"ח.
_____________________________________________)38-39ח(050-2537485

 גז מן ליו"ט 24 שעות 
חדש באריזה! 400 ש"ח. בי-ם 

_____________________________________________)38-39ח(054-5981054

 טלפון אלחוטי כחדש 
חברת יונדאן דגם 9600 ב- 

_____________________________________________)38-39ח(190 ש"ח. בי-ם 054-5981054

 שמלת ערב מידה 38-40 
יפה עדכנית וחדשה! 300 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. בי-ם 054-8497499

 אוזניות בלוטוס חדשות 
ויפות 200 ש"ח בלבד! בי-ם 

_____________________________________________)38-39ח(054-8497499

 דרבוקה מיצרית חדשה 
חדשה! איכותית! 150 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד. בי-ם 054-8497499

 כלוב גדול לתוכים 400 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 054-4562506

 4 קורות עץ בירושלים 
200X10X5 ב- 23 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(ליחידה. 02-6798401

 למכירה קנרים יפיפיים 
מעורב חבשי ודמורפיק 180 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח ליחידה. 052-7151075

 סיר לחץ סולתם 
מנרוסטה 7 ליטר 100 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-2727474

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע, חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקרופון בלוטוס ועוד.. חדש 

באריזה, 300 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-2437292

 אופניים קטנות לילד, 2 
גלגלים ללא גלגלי עזר 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 052-5078585

 למכירה הוברבורד יד שניה 
במצב כחדש, אחריות כמעט 

לשנה 300 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(054-8540687

 סוכה מברזל כולל חבלים 
400 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7664430

 אופני הרים "26 במצב 
_____________________________________________)38-39ח(טוב בב"ב. 052-3500137

 שמיכה גדולה קטיפה 120 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 053-3155415

 שמלת ערב שחורה פייטים 
_____________________________________________)38-39ח(זהב 120 ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר, אפור כהה/ 
כחול מבריק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 נעל גבוהה מידה 40 שחור 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח. 053-3155415

 תיק לעגלה תכלת של 
_____________________________________________)38-39ח(לייף 35 ש"ח. 058-7041010

 מזוודה בינונית 85 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(058-7041010

 למכירה קנרים יפהפיים 
מעורב חבשי ודמורפיק 150 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח ליחידה. 052-7151075

 הוברבורד עם כסא במצב 
מצוין 450 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7674267

 זיכוי למשקפי מולטיפוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(050-4135002

 טוש""ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 70 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 050-4135002

 2 אופני bmx לילדות כ"א 
_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח. 052-8162617



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ד’,ה’ בתשרי תשע”ט  13-14/8/2018

לפרסום
03-6162228

דרוש/ה
קלדן/נית מעמד/ת 

ליומיים בשבוע בב"ב 
הקלדה מהירה ומדויקת 

שליטה באופיס

קו"ח חיים למייל:
yair@kav-itonut.co.il
או לפקס: 077-2204728

החלו מיונים לצוות החינוכי 
לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909
עבודה עם ילדים עד גיל 3 נסיון 

אפשרויות קידום בתוך הרשת
השתלמויות ולימודים במימון הרשת

החל מ-6,000 ש"ח נטו + 
בונוסים+מתנות

דרושות

 40 ש"ח לשעה

+סגנית מנהלת עם
 ניסיון בניהול תמ"ת 

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן סניף גבעת שמואל

 מענק התמדה

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 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

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-22/19(_____________________________________________

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

ֹ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(_____________________________________________

 '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

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 

 למעון בק.הרצוג דרושות 
מטפלות ומבשלות, תנאים 

_____________________________________________)32-39ל(טובים. 054-8471166

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה סייעת למשרה מלאה/

חלקית גננת לחצי משרה 
050-7884864)36-39(_____________________________________________

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

 דרושה מדריכה עם ראש 
גדול לצהרון דתי בפ"ת 

052-3168162 12:30-16:30)43(_____________________________________________

 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 פועל/ת 

למ.מלאה רישיון נהיגה חובה 
052-4251252)34-38(_____________________________________________

 לארגון חסד גדול דרושים 
נהגים/ות ומתנדבים/ות 

לאיסוף עוגות ברחבי ב"ב עבור 
_____________________________________________)34-37(בתי חולים 055-6610818

 למטבח למזון קר 
בב"ב דרוש עובד רציני 

מ-4:00 בבוקר שכר טוב 
למתאימים

055-9474416)34-37(_____________________________________________

 דרושים אנשים לניהול 
עסק בתחום השיווק, הובלת 

צוותים, אין צורך בניסיון 
053-3169946)35-38(_____________________________________________

 סייעת לגן ילדים פרטי 
מקסים בגבעת שמואל 

משרה מלאה/חלקית
052-3876056 סמדר
_____________________________________________)35-41(052-3651355 חנה

 דרוש עובד אריזה וליקוט 
למאפיה בפ"ת ימים א'-ה' 
שעות עבודה 13:00-22:00

_____________________________________________)35-38(לפרטים: 054-7708222

 לגן ילדים בגבעת שמואל 
דרושה גננת משלימה/מטפלת 

_____________________________________________)35-38(משלימה 052-2959591

 דרושים למרכז הספורט 
הדתי מדריכי כדורגל, 
כדורסל ברייקדאנס. 

מורים/ות חנ"ג ואנגלית, 
שכר גבוה 

053-5242789)34-38(_____________________________________________

 לאסביט חומרי בניין 
דרושים נהגי משאית מעל 15 
טון ועובדי דלפק באיזור פ"ת 

054-2199260)35-38(_____________________________________________

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)35-46(_____________________________________________

 למאפיית מצות בארה"ב, 
דרושים עובדים רציניים, עם 

ניסיון בלבד, בעלי ויזה בתוקף 
להתקשר בין 18:00-21:00 

_____________________________________________)35-38ל(בלבד 054-8474734

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 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

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

דרושה מטפלת לכיתת תינוקיה
סביבת עבודה חמה ונעימה

052-6796087

למעון בב"ב 

 07:30-16:00
13:00-16:00

נהגים למטאטא כביש
בת"א והסביבה

תנאים טובים

דרושים

רישיון עד 12 טון + 
רישיון מכונה ניידת

053-7766407

 לגן פרטי ברעננה, דרושה 
גננת לגילאי 2,3 שכר נאה, 

_____________________________________________)36-39ל(058-4185851

 דרושה פאנית עם 
ניסיון במכירות לשעות 

אחר הצהריים בפתח 
תקווה, תנאים מצויינים 

למתאימה, טלפון: 
052-5293000, קו"ח:

elishcpa@gmail.com)36-39( _____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובד אחמ"ש בוקר /ערב חרוץ 
ומסור +עובד מטבח למשמרת 

_____________________________________________)37-38(בוקר 052-6607070

 דרוש עובד חרוץ
למאפיה + רשיון על 

_____________________________________________)37-40(אופנוע 054-2146510

 למעון פרטי בפתח תקווה 
סייעת למשרה מלאה.

_____________________________________________)37-38(תנאים מעולים. 050-5663331

 לפרפרים הלבשה אישית 
דרושות מוכרות למשמרות 

נסיון במכירות חובה !
050-8266772)37-41(_____________________________________________

 דרושים בחורים למכירת 
ערבות בערב סוכות שכר גבוה 

_____________________________________________)37-38(מאוד + בונוסים  053-3105169 

 לאיש עסקים חרדי 
מזכיר/ה לעבודה משרדית 

מהבית, לניהול יומנים, ועבודה 
משרדית נעימה )לא מכירות(, 
4 שעות ביום, 35 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)38-38(קריירה 072-22-222-62

 דרוש נהג מעל גיל 24
 עד 12 טון 

_____________________________________________)38-41(לפרטים: 052-2498609

 לחברת נקיון בב"ב 
דרושים/ות עובדים/ות 

לעבודה לאחה"צ, 
תנאים טובים! 

דודו- 050-7288620 
_____________________________________________)38-41(ריקי- 052-5742908

 למוסד בבני ברק דרוש 
מנקה נשוי בלבד! לצהריים/ 

_____________________________________________)38-41ל(ערב. 058-4884990

 לישיבה בב"ב דרושים 
*טבחית לארוחת בקר. 

*מחסנאי. 050-5304424
_____________________________________________)38-39(להתקשר 10:00-15:00

 לחברה גדולה בב"ב 
גבול ר"ג דרושה חשבת שכר 

מנוסה. תוכנות: שקלולית, 
פריוריטי, אקסל. קו"ח 

etgar200@gmail.com)38-39(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ בלבד, בין 
15:00 ל- 19:00 5 ימים 

בשבוע. לפרטים נוספים: 
052-7652801)38-38(_____________________________________________

 למעון דתי בפ"ת 
כפר גנים, דרושות לשנת 
תשע"ט סייעות למשרה 

מלאה וחלקית. 
 052-8530061
052-8226582)38-41(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________ )36-39(ק"ס, וירושים, 052-6580906

לארגון לימודי בירושלים 
מנהל/ת בירושלים, ידע 

באנגלית, ששעות נוחות, שכר 
בסיס 10,000 ש"ח. קריירה 

 072-22-222-62)38-38(_____________________________________________

 סייעת + צהרון לגן פרטי 
בפ"ת, תנאים טובים. 
_____________________________________________)38-39(054-2263316 מירי 

 סייעת לגן ילדים בגבעת 
שמואל גילאי 3,4 לפעמיים 

בשבוע קוח ל:
bm5327924@gmail.com)38-39ל(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 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

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים למערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור שרירים 

תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 נהג בלי רכב הגר בבני-
ברק, מעונין בעבודה קבועה/

_____________________________________________)36-48ל(זמנית, 054-8476500

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעונין בכל עבודות ההגה, 

ספרים, עיתונים וכדו', 
_____________________________________________)36-48ל(054-8476500

 סב גדול לרכב 200 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-8475855

 אקווריום זכוכית גדול+ 
ארונית במצב מעולה 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8475855

 מסחטת הדרים ורימונים 
_____________________________________________)36-37ח(בינונית 80 ש"ח 054-845855

 צמיג 24 אינץ 5 ש"ח, 
גאנט קדמי 24 אינץ 10 ש"ח 

_____________________________________________36-37ח(054-3177932

 גאנט אחורי 24 אינץ 20 
ש"ח, גאנט קדמי אלי 20 אינץ 

_____________________________________________36-37ח(20 ש"ח 054-3177932

 אופני הילוכים 50 ש"ח, 
אופניים ללא הילוכים 150 

_____________________________________________36-37ח(ש"ח 054-3177932

 שטיח מהמם בצבע בז'/ 
שחור 150 ש"ח 050-4110991
_____________________________________________)36-37ח(

 למכירה גוזלי דררות בני 
חצי שנה 2 ב-160 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7130731

 עשרה בתי מזוזות 
מעוצבים מפרקב 250 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח)פ"ת( 052-2786557

 כרכי מתיבתא בינוני 
במצב מצויין ובהזדמנות ראש 

_____________________________________________)36-37ח(השנה וסוכה 052-7649079

 סיר לחץ סולתם 
מנירוסטה 7 ליטר 100 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-2727474
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ט"ז-י"ח בתשרי25-27.9.18

עד חמישימבצעים בימי שלישי

 .151 כהנמן  רח’   |  03-5789482 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |   03-5791433  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771  | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821| רח’ רשב’’ם 15. 
03-6566551 | רח’ הרב קוק 11. 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24. 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 
03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: 
הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 15. 08-8523639 | נתניה: שוהם 29 | לילינבלום 15 | האר"י  20 | בת ים: ניסינבאום 
25 |  חיפה: מיכאל 9. 04-6899718 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 04-9040905 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 08-9419465| ירושלים: פנים מאירות 10 |

ימים ג'-ד' א'-ב' חול המועד
מהשעה: 8:00 עד 17:00
יום ה' ג' חול המועד 

מהשעה: 8:00 עד 19:00
בסניפים: נויפלד, ירמיהו, 

קוטלר, בת ים, חיפה, שמעיה, 
הלל, הריף, השוק והארי 
מהשעה: 8:00 עד 22:00
יום ו' ד' חול המועד 

מהשעה: 8:00 עד 15:00
יום א' 23.9.18 

)ערב שמחת תורה( 
מהשעה: 8:00 עד 14:30

שעות פתיחה סוכות

רביעיות קלפים 
ישראטויס

1290

לחברי מועדון!

8 ב-
10

דבש קטן

4 שעות

6 שעות

נרונים 'מעולה'

נרונים 'מעולה'

1690

1990

תרכיז תפוחים
1.2 ליטר

פרי קטיף

1590

טרופיקס
18 יח'

1090

פריכיות 'מעולה'

3 ב-
1090

תמרים

תמרים מג'הול

קוד:358041
1 ק"ג

קוד:128003
11790 ק"ג

1190

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה,
נא לגשת לסניף הקרוב

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

שלישי-ראשון
25-30.9.18
ט"ז-כ"א בתשרי

5-7.2.18
כ'-כ"ב בשבט

רביעיית מגבונים
האגיס

חיתולי האגיס
גודל:3-6

2*750 גר'
אסם

זוג קטשופ

1790

אשפר

מוצפי

לשון בקר

צלי כתף מס' 5

5990

5990

לק"ג

לק"ג

ניתן להשיג 
קישוטי סוכה,

פלקטים,
תאורה, 

ומיטות לסוכה

יין סלקטד
כולל פיקדון

750 מ"ל

5 ב-
100

דבש 'מעולה'
500 גר'

1590

'מעולה'
לפתן אפרסק

2 ב-
10

1 ק"ג
אסם

פודינג וניל

1990

קפה טסטר צ'ויס
200 גר'

2790

שקדי מרק
400 גר'

אסם

790

מוצפי

מוצפי

פילה מדומה מס' 6

שריר מס' 8

לק"ג

לק"ג

3490

3490

400 גר'
אסם

אבקת מרק בצל/
פטריות/עוף אמיתי

קמח 'מעולה'
1 ק"ג

ללא
צורך
2 ב-בניפוי

10

/B8 כוסות קרטון
צבעוני/יהלום/גביעי 

אחסון רבע ליטר
'מעולה'

3 ב-
10

3 ב-
100

סוכריות ג'לי

סוכריות ג'לי

450 גר'

קוד:20701
70010 גר'

890
חטיפי דגנים

סוגים שונים
תלמה

7 ב-
10

5-7.2.18
כ'-כ"ב בשבט

פתילות 'מעולה'
משושה/עגול

5 ב-
10

להבונים 'מעולה'
4 שעות 

50 יח'

6 שעות
נרונים 'מעולה'

790

590

יין ארבל/מוריה/
מוריה לייט 750 מ"ל/

גינוסר 1 ליטר
כולל פקדון

4 ב-
50

 מארז בונבון

1290

במבה/ביסלי 55-60 גר' 
אסם/רינגלס/ביסלי 

נאשוס 200 גר 'מעולה'/ 
צ'יטוס/דוריטוס 55 

גר' עלית

3 ב-
101590

ליח'

רביעיית טונה 

רביעיית ממרח/
סלט טונה 

רביעיית טונה 
'מעולה'

בשמן זית
'מעולה'

במים/בשמן צמחי/קנולה
'מעולה'

2390

1990

2190

1 ק"ג
צלחות

1490

סרדינים

רטבי עגבניות

3 ב-אלסקה
10

10
2 ב- סוגים שונים

ויטה

קוד: 104141
900 גר'

סילאן 'מעולה'

10

ממרח שוקולד/
ממרח תמרים

'מעולה'

390
ליח'

שלישיית פודינג וניל

זוג ג'לי

אסם

890אסם

10

יין הרי יהודה/
וינו/קינג דיויד

כולל פקדון

3 ב-
50

1690



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'

האזינו

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:01
18:19
17:58

19:12
19:13
19:13

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית • יום חמישי י"א בתשרי תשע"ט 20/9/18 • גיליון מס' 1100

052-4547833 בנימין

מרפא אנרגטי 
(healing) מרפא בידיים•

•ללא מגע יד, 
•נסיון 40 שנה

•גם מחלות קשות 
•גברים/נשים

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

055-6697474
02-9975241

דקות מירושלים
בחוה"מ סוכות 

בריכה מחוממת פרטית 
למשפחה סוכה ענקית

מנגלים, צימרים

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

פרוש נגד פינדרוס, רוזנטל נגד רביץ
המו"מ באלעד עלה על שרטון, קרב פנים ליטאי בקרית יערים

 / עמ' 22-23

 / עמ' 18-19

המדריך המלא: 
כל שמחות בית השואבה  

ושמחת בחגך 

לגיליון זה מצורף

מוסף חג מיוחד מבית 
 

'קו עיתונות'
חודש לבחירות המקומיות 
 

הכירו את הנציגים

 עיר
ועיר

החילונים מתאחדים: 
חביליו פורש, עזריה 

מציעה סקר / עמ' 8

בגלל השחתת השלטים:
 מאבק על 320,000 ₪

ה'קלף' נשלף 
באירוע החגיגי: 

סרטון תמיכה מביבי

 / עמ' 16

 / עמ' 10

החלטות:  מקבלים  התורה'  ב'דגל  הבחירות,  לפני  וחצי  חודש 
רביץ  עילית,  ביתר  העיר  ראשות  על  פרוש  מול  יתמודד  פינדרוס 
יתמודד מול רוזנטל על ראשות המועצה בקרית יערים • ב'אגודה' 
ובתמיכת  ועדת השמונה  יתמודד בהסכמה של  פרוש  כי  מבהירים 

ה'מועצת' • רוזנטל: "גפני הבטיח שלא יגישו מועמד נגדי" 
/ שטח מוניציפאלי, עמ' 24-25
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