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מסורת של עשיה

ש"ס פתח תקווה בראשות הרב אוריאל בוסו!הבטחנו וקיימנו

מיסודו של מרן רבי עובדיה בראשות הרב אוריאל בוסו
יוסף זצוק"ל

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

03-5796643 פרסם
ותתפרסם

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני, למומחים 
מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך 
בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות הרפואיות 

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

תזכו למצוות!

לאירוח בחורה יתומה 
דתית בת 35

לחגי אלול - תשרי 
כולל לינה

052-8551058

דרושות משפחות דתיות
בס"ד

ימי הדין בחצרות האדמו"רים: תקיעה כפולה בבית המדרש בגור, בימה מוגבהת 
בבעלזא, התנצלות מיוחדת בויז'ניץ, דברי התעוררות בנדבורנה וחידוש מנהג 
בטשרנוביל • בהיכלי הישיבות: אלפים התברכו אצל מרן שר התורה הגר"ח 
מרן  לזכר  חדש  היכל  אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן  ואצל  קנייבסקי 
והחזן  מחולשה  סבל  סגל  הגר"ד  המשגיח  יעקב',  ב'גאון  זצ"ל  הגראי"ל 

המיתולוגי שינה את הניגון • פרויקט מיוחד / עמ' 24

רבבות ברשב"ם, ברית בבעלזא 
והיכל חדש בגור

פתח תקווה הצדיעה לקהילת 'בית אבא'
באווירת הימים הנוראים, קיימה 
קהילת "בית אבא" הכנסת ספר 

תורה, באירוע שהחל בכתיבת אותיות 
והסתיים בשעות הלילה המאוחרות 

בסעודת מצווה מפוארת וב'זיץ' 
סליחות מרגש בגן  האירועים 'מייפל' 

• השתתפו: חברי הקהילה, רבנים, 
קברניטי העיר ונכבדים / עמ' 4

רבה של ירושלים סחף את 
פתח תקווה

/ עמ' 4

/ עמ' 14

הגיע זמן 
אחיסמך
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הרב יגאל כה�
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ערב מרתק עם הרב יגאל כהן

 יואלי דיקמן
יחד עם הזמר 

רולי דיקמן 
בהופעה חדשה זמר אורח: אביחי לרנר 

תזמורת מורחבת בניצוחו של המנצח



את המעמד ינעימו ענקי הזמר:

בליווי תזמורתם המורחבת בהרכב מלא. שר
&א

בי
א

משא מרכזי:

כבוד קדושת גדול ישראל ותפארתו

מרן אדמו"ר
ממישקולץ שליט"א

מנהיגה הרוחני של פתח תקוה
שיאציל מברכותיו על קהל הרבבות

יום שני ט"ו תשרי תשע"ט )24.9.18(

ב"כיכר מישקולץ"
צומת הרחובות סלנט - אחד העם, מרכז העיר פתח תקוה. בשעה 8:30 בערב

תתקיים אי"ה 

במוצאי חג ראשון של סוכות
יום שני ט"ו תשרי תשע"ט )24.9.18(

ב"כיכר מישקולץ"
צומת הרחובות סלנט - אחד העם, מרכז העיר פתח תקוה. בשעה 8:30 בערב
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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

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

 איפה יוסל'ה?
הוא נעלם לפני כחודש 
עקבותיו.  אסדו  ומאז 
משטרת  ישראל  משטרת 
את  מבקשת  ישראל 
בחיפושיה  הציבור  עזרת 
 35 בן  יוסף,  עמרם  אחר 
שנצפה  תקוה,  מפתח 
לפני  האחרונה  בפעם 
חודש במצוקי דרגות בים 
חובש  כשהוא  המלח, 
גדולה,  לבנה  נ-נח  כיפת 

לובש חולצה לבנה מכופתרת ומכנסיים בצבע שחור.

 עם שופרות ופיוטים: סליחות נוסח תימן
בית  את  האחרון  חמישי  יום  בבוקר  מילאו  מאות 

ת  ס נ כ ה
'שיבת ציון' 
ת  נ ו כ ש ב
ה  נ ח מ
ה  ד ו ה י
 , ר י ע ב
ת   ר י מ א ל
ת  ו ח י ל ס
ת  י ז כ ר מ
י  ד ו ה י ל

תימן. מעמד הסליחות - בו השתתפו תושבי האזור ואף 
מזה  מפוארת  למסורת  הפך   – במרכז  אחרות  מערים 

עשור שנים.

המעמד 
החל בדברי 
ה  ר ו ת
ק  ו ז י ח ו
רב  ידי  על 
העיר  מרכז 
יונתן  הרב 
ד  ר א ו ד א
ר  ח א ל ש

עלה  בהמשך  כאשר  הסליחות,  באמירת  החל  מכן 
לסליחות החזן הנודע הרב אהוד עטרי שהרטיט בקולו 
 10 ליוו  התפילה  את  המתפללים.  מאות  את  המיוחד 

תוקעים בשופרות.

ולהפקת  דיעי  איציק  העיר  ראש  מ"מ  נצפו  במקום 
האירוע חברו חבר המועצה אליהו גינת, ראשי ומנהלי 
האגף לתרבות יהודית משה פלדמר, שמואל זלצר וזאב 
כל המשתתפים  נאספו  סיום תפלת שחרית,  יעקב. עם 
המאכלים  טהרת  על  ועשירה  חמה  בוקר  לארוחת 

התימניים.

 בן 16 הועף מאופניים
ר  ע נ
 16 בן 
על  שרכב 
ם  י י נ פ ו א
חשמליים, 
ע  ג פ נ
ח  ר ו א ב
ה  ש ק
ה  נ ו א ת ב
ה  ע ר י א ש
ל  י ל ב
י  ע י ב ר

בסמוך לצומת שעריה. "מדובר בתאונה עם מעורבות 
רכב פרטי ואופניים חשמליים. הנער כבן 16 שרכב על 
מערכתית  רב  מפגיעה  שסובל  החשמליים  האופניים 
רפואי בבית  נמרץ להמשך טיפול  בניידת טיפול  פונה 
החולים בלינסון בפתח תקווה", סיפר אלן מלכה חובש 

באיחוד הצלה.

החדשות המקומיות של פתח - תקווה

על המקום פתח תקווה הצדיעה לקהילת 'בית אבא'

רבה של ירושלים סחף את פתח תקווה

באווירת הימים הנוראים, קיימה קהילת "בית אבא" הכנסת ספר תורה, באירוע שהחל בכתיבת 
אותיות והסתיים בשעות הלילה המאוחרות בסעודת מצווה מפוארת וב'זיץ' סליחות מרגש בגן  

האירועים 'מייפל' • השתתפו: חברי הקהילה, רבנים, קברניטי העיר ונכבדים

שעות של התעלות רוחנית עברו על מאות מתושבי פתח תקווה, בעצרת התעוררות שהתקיימה 
בהיכל התרבות

משה אברהמי

תקווה  פתח  החגים,  תקופת  לפני  רגע 
את  שקבעה  אבא  בית  קהילת  חג.  לבשה 
עבור  החשובות  הקהילות  כאחת  מקומה 
ביום חמישי  חגגה  ציבור החרדים-העובדים, 
מיוחד  באירוע  תורה  ספר  הכנסת  האחרון 

ומרגש. ספר התורה שנתרם ע"י משפחות 
לאחר  נתרם  ומצרפת,  מפ"ת  סימוני 
הקהילה  לפעילות  התוודעה  שהמשפחה 
ציבור  עבור  מהווה  שהיא  החם  ולבית 
ספר  לתרום  בחרה  המשפחה  רחב,  חרדי 
תורה מהודר ומפואר במיוחד עד שאפילו 
שר התורה מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי, 
שכתב את האות האחרונה בספר התפעל 

מרמת ההידור.
לצד תהלוכת הכנסת ספר תורה עם כל 
ילדי הקהילה ומאות מתושבי העיר, שולב 
עם  מיוחד  'זיץ'  סעודת המצווה  במסגרת 

הימים  תפילות  מתוך  ותפילה  נשמה  שירי 
הלילה:  של  הקטנות  השעות  עד  הנוראים 
כשאליו  גפני  מאיר  ר'  התפילה  ובעל  הזמר 
נלווים הזמר ר' יוני ברגר, החזן ר' דניאל כל 
טוב והיוצר ר' משה פלד הנמנים על משפחות 
ברונר  שלמה  של  מיוחד  ובניצוח  הקהילה, 
שהובא  מיוחד  כנף  פסנתר  עם  ותזמורתו 

לאולם בכדי ליצור את האווירה המתאימה.
סביב  שהתקיימה  המצווה  בסעודת 
גן  של  המשובח  מהמטבח  ערוכים  שולחנות 

האירועים 'מייפל', השתתפו משפחות קהילת 
בית אבא ונכבדי העיר – רב העיר, הרה"ג הרב 
מיכה הלוי, הרב צבי אלימלך הורביץ, מרבני 
שנים  הקהילה  משפחות  את  שמלווה  העיר 
ברוורמן,  איציק  עו"ד  העיר  ראש  ארוכות, 
מועצת  וחברי  בוסו  אוריאל  העיר  ראש  סגן 
איציק  פרידמן,  ישראל  ברוכי,  אליהו  העיר 

דיעי, וכן המועמד השלישי של יהדות התורה 
פ"ת שמעון ברגמן. באירוע השתתפו גם גבאי 
הקהילה  את  לכבד  שבאו  השונות  הקהילות 

המפוארת.
דברים לכבודה של תורה נשא רב העיר הרב 
שהכנסת  כך  על  בדבריו  שעמד  הלוי,  מיכה 
ספר תורה היא למעשה שחזור מעמד הר סיני. 
הייחודית  הכתיבה  המיוחדות,  "האותיות 
- הן השחזור של מעמד הר  של ספר התורה 
העניין  את  יש  תורה  בספר  דווקא  ולכן  סיני 

'תהלוכה' שהיא מעין שחזור מעמד הר סיני".
את  בירך  ברוורמן  איציק  עו"ד  העיר  ראש 
להביא  שזכו  העיר  מתושבי  סימוני  משפחת 
עוד יהדות לפתח תקווה. הוא שיבח מאוד את 
הקהילה והחיבור שלה לצביונה המיוחד של 
פתח תקווה. הוא סיפר כי הוא מתרגש במיוחד 
מהכנסת האורחים הלבבית והגיבוש החברתי 

שבולט בכל אירוע שהקהילה עורכת.
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של מורנו ורבנו מרא דאתרא

דרשת שבת שובה
שליט“אמיכה הלוי 

הרה“ג 

בנושא:  שעיר המשתלח ועיצומו של יום

תתקיים אי"ה 
בשבת קודש פרשת "וילך" ו' תשרי תשע"ט

בבית הכנסת הגדול "בית יעקב"
רחוב חובבי ציון 37 

תפילת מנחה בשעה 16:45 ולאחריה הדרשה

מקורות:
שבועות ב, ע"ב

שבועות יב ע"ב – יג ע"א
רשב"א שם יג, ע"ב ד"ה קשיא לי

ריטב"א שם ד"ה רבי
תוס' שם ד"ה בעומד וד"ה דעבד

רש"ש על תד"ה דעבד
מנחת חינוך מצוה שסד אות ל, לא

תוס' ישנים יומא פה, ע"ב
הגהות מימוניות תלמוד תורה פ"ג אות ב

רש"י שבועות יב, ע"ב ד"ה הא
פנ"י שם ד"ה על השאר

רשב"א שבועות יג, ע"ב ד"ה חומר
תוס' הרא"ש שם יג, ע"א ד"ה שעבר

מנחת חינוך שסד אות ד
רמב"ם הלכות תשובה פ"א, ה"ב – ה"ד 

כס"מ ולח"מ שם על הלכה ב
פנ"י שם יג, ע"א ד"ה אמר

רמב"ם הלכות תשובה פ"ב, ה"ז
רמב"ם הלכות שגגות פ"ג, ה"ט

משנה וגמרא יומא פה, ע"ב
תויו"ט על המשנה ביומא על דברי ר"ע אשריכם ישראל

תפארת ישראל שם על המשנה
ויקרא טז, ל

מושב זקנים לבעלי התוס' על הפסוק הנ"ל
רש"י ד"ה כי ביום יומא פו, ע"א 

מהרש"א שם

הציבור מוזמן

פתח תקוה

המועצה הדתיתהרבנות הראשית
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ה' בתשרי תשע"ט 614/9/18 בפתח-תקוה

כחלון יעוף: הימים הנוראים של מחיר למשתכן

עצב מהול בשמחה: 
1,000 סלי מזון לחג 

לתושבי העיר

מבוכה לשר האוצר: מתברר כי הגרלות 'מחיר למשתכן' נערכו ללא רישיון מהממונה על ההגרלות • במשרד האוצר מגיבים כי ההגרלות 
נערכו על דעת משרד המשפטים

של  ובהתגייסות  נרחב  לוגיסטי  במבצע 
תושבים טובי לב, קיבלו משפחות מעוטות 

יכולת מפתח תקווה סלי מזון לחג

איציק מצרפי

כולנו  מפלגת  של  הדגל  תכנית  מתבססת  עליו  המרכזי  המנגנון 
בראשות שר האוצר משה כחלון ומגובה על ידי זרועות הממשלה, 
מעולם לא קיבל היתר לעריכת הגרלות - ולכן, לכאורה, הפר חוק. 
בממשלה חוששים כעת מפני עתירות שיגישו המפסידים בהגרלות 

שערכה המדינה עד כה.
"מחיר  התוכנית  במסגרת  נמכרו   2007–2000 בשנים 
3,500 דירות, רבות מהן ואולי אף מחציתן נמכרו לציי –מטרה" כ
יבור החרדי. שיטת המכרזים של מחיר למשתכן, דומה מאוד למכ

רזי תכנית "מחיר מטרה" שיצאה לדרך עוד בשנות ה–90. לאורך 
השנים פרסמה רשות מקרקעי ישראל מכרזים בשיטה זו ובשיטת 
ימחיר מטרה, באופן נקודתי ומצומצם יחסית למכרזים מבית מד

רשו של כחלון.
לעכשיו,  נכון  והשיכון,  הבינוי  משרד  שמפרסם  הנתונים  פי  על 
לתכנית  זכאות  תעודת  לקבלת  נרשמו  בית  משקי  אלף  כ–130 
52 אלף משקי בית זכו בדירות בהגרלות השוי –מחיר למשתכן וכ

נות )כולל מחיר מטרה(. ההגרלות הגדולות החלו ביוני 2017, אז 
הוגרלו כ–15 אלף דירות, בהגרלה שיצאה לדרך בספטמבר 2017 
11 אלף דירות, ובהגרלת דצמבר של אותה שנה הוגרי –הוגרלו כ

לו כ–7,800 דירות. בשנה האחרונה קיימה המדינה שתי הגרלות 
נוספות: אחת במארס עם כ–6,600 דירות מוזלות והשנייה ביולי, 

תחילת  מאז  כי  להבחין  ניתן  בלבד.  דירות  כ–4,200  הוגרלו  בה 
ההגרלות הגדולות חלה כל העת ירידה במספר הדירות שהוגרלו.

לפי פרסומים, משרד האוצר מעולם לא קיבל היתר לערוך הגרלות 
ובחישוב פשוט המדינה חשופה לתביעות מצד כ-80,000 מחזיקי 

תעודת הזכאות, אשר לא זכו בהגרלות.
גורם  כל  הגרלות.  או  משחקים  עריכת  על  אוסר  הישראלי  החוק 
שהוא, פרטי או מסחרי, רשאים לערוך הגרלות, אך הם חייבים על 
פי החוק לקבל את אישור הממונה על ההגרלות במשרד האוצר 

כדוגמת הלוטו והטוטו שפועלים בהיתר. 
224 לחוק העונשין הישראלי: "כל הסדר לפיו ניתן  על פי סעיף 
או  כסף,  שווה  בכסף,  לזכות  אחר  באמצעי  או  גורלות  בהעלאת 
טובת הנאה, והזכייה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה וביכולת".

הממונה על ההגרלות במשרד האוצר הבהירה כי גופים ציבוריים 
כפי  הממונה,  לדברי  הגרלות.  לערוך  רשאים  אינם  עמותות  וכן 
שפורסמו לאחרונה, הגרלות מחיר למשתכן לא עברו דרכה והיא 

לא אישרה את עריכת ההגרלות. 
על  ידיו  את  סומך  זו,  בשאלה  באב"ד  שי  האוצר  משרד  מנכ"ל 
ארז  עו"ד  אזרחיים,  לעניינים  לממשלה  המשפטי  ליועץ  המשנה 
קמיניץ, שמצדו טוען כי לעמדת המשרדים דאז לא נדרש היתר, 
שכן "תכליתו של האיסור בחוק היא, בין היתר, מניעת הימורים 
זו אושרה  או מפוקחים. עמדה  וכאלה שאינם מוסדרים  ממכרים 
בשעתו ע"י משרד המשפטים". זאת למרות ששני רכיבים האסורים 

בחוק, ה"הגרלה" ו"האפשרות לזכות באמצעותה בכסף או בשווה 
כסף או בטובת הנאה", אינם כוללים את רכיב ה"התמכרות", אך 
מאחר שמשרד המשפטים הוא זה שאישר את קיום הליך הגרלת 

הדירות, כנראה שלא יעמידו לדין פלילי את האחראים על כך.
לדברי עורך הדין שלום אביטן: "למדינה אין פטור מחובת הכלל 
לפי חוק העונשין, במישור המנהלי כל ההליך של הגרלות מחיר 

למשתכן עומד על כף המאזניים".
יקמיניץ: "לאחרונה, נבחנה עמדה זו שוב במשרד המשפטים ולא

חר התייעצויות עם גורמים רלוונטיים, הוחלט כי יש צורך לפעול 
להסדרת הנושא בשלב זה, על דרך של הוצאת היתרים, והמשרדים 

הונחו להתחיל לפעול לצורך כך".
מעניין יהיה לעקוב אחר התנהלות משרד המשפטים ואופן הגיבוי 
שיקבל מהם כחלון היושב באוצר, מה שבטוח, את מבוכת מחיר 
למשתכן עוד ילמדו בחצרות המשפט המנהלי ולפי הערכות, לא 
מן הנמנע כי היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, יידרש 

להכריע בסוגיה.
ההגרלות  כל   - "הבהרה  עיתונות':  ל'קו  נמסר  האוצר  ממשרד 
שבוצעו במחיר למשתכן נעשו כדין ועל דעת כל משרדי הממשלה 
החוקיות  עם  בעיה  כל  ואין  המשפטים  משרד  ובהם  הרלוונטיים 

שלהן".

מאת: אלי כהן

מסכמים  באהבה'  'חיים  בעמותת 
בימים אלו את פרויקט חלוקת סלי 
המזון לקראת ראש השנה שהוכתר 
ימות  שבכל  העמותה  בהצלחה. 
בכל  לשעון  מסביב  פועלת  השנה 
הקשור למשפחות נתמכות ובפרט 
בעיר פתח תקווה, נערכה במבצע 
לוגיסטי רחב היקף לקראת חלוקת 

סלי המזון המרכזית בעיר.
נוער  בני  עשרות  "בעזרת 
ומתנדבים הצלחנו לחלק כ-1000 
סלי מזון שחולקו ויחולקו עד ערב 
שי  העמותה   יו"ר  מספר  החג", 
אחד  לכל  מודים  "אנו  דובינקי. 
החשוב  למפעל  ומסייע  שמגיע 

הזה" .
אביצור  קובי  מר  העמותה  מנכ"ל 
תחושת  מרגישים  "אנו  כי  מוסיף 

מחויבות לכל משפחה נזקקת בעיר 
ולקראת תקופת החגים ערכנו סיור 
לוודא שלא תהיה  מיוחד על מנת 
ריק".  בשולחן  שתסב  משפחה 
בארגון הציגו בסיפוק את המלצתו 
לציון  הראשון  של  וברכתו 
שהוענקה  יוסף,  יצחק  רבי  הגאון 

באחרונה לפעילות.
מיסודו  באהבה'  'חיים  עמותת 
אדלשטיין  הגר"י  של  ובברכתו 
לפני  דרכה  את  החלה  זצוק"ל, 
"עניי  כי  בהדגשה  שנים  כחמש 
קודם  לדאוג  ויש  קודמים"  עירך 
המתגוררות  במצוקה  למשפחות 
פעילותה  כיום  תקווה.  פתח  בעיר 
מתפרסת  העמותה  של  הענפה 
באין ספור מישורים החל מחינוך 
ועד  בקהילה  להתנדבות  נוער  בני 
ואלמנות  ליתומים  תזונתי  ביטחון 

 ראשי העמותה עם הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל 
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יום הדין בחצרות הקודש
אלי כהן

בחצר חסידות גור התפילות נערכו בצל בניית בית המדרש הגדול, 
שהתווסף,  החדש  בחלק  נוספת  התורה  קריאת  נערכה  לראשונה 
בחצי השני של ההפסקה, שם קרא ר' יידל טויב - מי שקורא כל 
השנה. כמו כן, תקעו בשופר לאלו שהתפללו בחלק החדש, ומיד 
אחרי התקיעות בבית המדרש המתינו כולם דקות ספורות, כולל 
הרבי והחזן, בכדי שיתקעו בחלק החדש. בליל החג אושפז החסיד 
לווה  ואשפוזו  לוין, מנהל הסמינר המיתולוגי  בונים  רבי  הוותיק 

בדאגה אצל החסידים. 
בחצר חסידות בעלזא לראשונה הרבי ישב על במה מוגבהת בטיש 
לא  השנה  האדמו"ר.  את  לראות  יוכלו  החסידים  שאלפי  בכדי 
הייתה עזרת נשים בטיש, ובהנהלת החסידות הסירו את המחיצות 
הבדלה  לאחר  החג  במוצאי  למעלה.  עמדו  הבחורים  ואלפי 
התקיים מעמד קריאת שמע ליינען לנין האדמו"ר בן לנכדו הרב 
לייבל צויבל, שמחת הברית התקיימה בצום גדליה יחד עם עוד 8 

בריתות בלע"ה לבני החסידים.
שהוקם  הענק  באוהל  התפילות  נערכו  ויז'ניץ,  חסידות  בחצר 
עלה  החג  בערב  הגדול.  המדרש  בית  בבניין  הבנייה  במתחם 
התנצלות  על  הרבי  בשם  והכריז  גרינברגר  שאול  הרב  המשב"ק 
לחסידים לאלו שנוצרה להם בעיה עם המקום, עקב העומס שהיה 
השנה בסידור ומכירת המקומות בבית המדרש ותקלות לא צפויות.

מויז'ניץ  האדמו"ר  הוא  לראשונה  השנה  בירושלים  ששהה  מי 
קהל  בקרב  לשהות  בכדי  לישראל  שהגיע  ירושלים-לייקווד, 
חסידיו. בית המדרש ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים של ויז'ניץ 
שופץ לבלתי הכר, על מנת להכיל את מאות החסידים בהרחבה. מי 
שהתפלל השנה עם האדמו"ר היה סגן השר מאיר פרוש, שבשנים 

עברו היה נוסע לחצר חסידות ויז'ניץ במונסי שבניו-יורק.  
בחסידות סערט ויז'ניץ בחיפה, בליל החג עברו החסידים ומאות 
יאר' אצל הרבי, שנמשך  גוט גבענטש  'א  מתושבי חיפה לברכת 
כשעתיים. בלילה השני ערך האדמו"ר טיש 'שהחיינו' והחסידים 
עברו לקבלת רימון מידי הרבי. בקריאת התורה בין גברא לגברא 
עברו החסידים להריח מקופסת ה'טאביק' של בעל ה'צמח צדיק' 

מויז'ניץ, הנמצאת בידי הרבי.
בחצר חסידות נדבורנה האדמו"ר נשא דברי התעוררות בליל ב' 
'קול  התפילה  בחברת  המתפללים  החסידות,  ילדי  לכלל  דר"ה 
וספסלים  שולחנות  של  שלם  טור  עוד  הוסיפו  לראשונה  יעקב'. 

חדשים בבית המדרש, לרווחת המתפללים שנשארו ללא מקומות. 
האדמו"ר ניגש לתפילת מעריב בלילה הראשון וכן שימש כבעל 
הימים.  בשתי  מוסף  בתפילת  ציבור  וכשליח  הימים  בב'  תוקע 
ראשי הישיבה של החסידות, הגרש"א אשכנזי, והרה"צ רבי אהרן 
דוד רוזנבוים שימשו כבעלי מקריא, בתפילת מעריב בלילה השני 

ניגש בנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי חיים מרדכי רוזנבוים.
בחסידות טשערנוביל חידשו השנה את המנהג של אמירת תשליך 
ביום  מנחה  תפילת  אחרי  נערך  המעמד  עצמו,  השנה  ראש  בחג 
הראשון של ראש השנה בהיכל ישיבת טשערנוביל ברחוב חבקוק, 

במעמד מאות החסידים שהגיעו להסתופף בצלו של הרבי.
בחצר חסידות קליוולנד ברעננה, אצל זקן אדמו"רי נדבורנה, ערך 
בנוסף  בכך.  מי שהיה חפץ  לכל  פרטי,  'מי שבירך' באופן  הרבי 
ערך מי שבירך לרפואה שלימה, לבן דודו הרבי מזוטשקא. הרבי 

אף ניגש למוסף ושימש כבעל תוקע. 
התשליך  מנהג  את  קיימו  ברק  בבני  שטפנשט  בחצר  לראשונה 
מהעיר  הפרוט  מנהר  במיוחד  שיובאו  דגים  על  השנה  בראש 
שטפנשט ברומניה, הנהר בו נהג הצדיק לערוך תשליך ולברך את 
היהודים מעברו השני של הנהר שלא יכלו לחצותו בגלל הגבול 

שעבר בנהר. 
מורגנשטרן  הגרי"מ  האדמו"ר  של  חכם'  'תורת  המדרש  בבית 
יומיים  תוך  חדש  מקווה  נבנה  בירושלים,  יוסף  אוהלי  ברחוב 

לכבוד ראש השנה. בנייתו הסתיימה סמוך לכניסת החג.

בהיכלי הישיבות

התורה  שר  מרן  אצל  להתברך  אלפים  עברו  השנה  ראש  בליל 
הגר"ח קנייבסקי ברחוב רשב"ם 13 בבני-ברק. מרן ישב במקומו 
זה  השנה  מראש  'לדרמן', שהחל  הכנסת  בבית  בבריתות  הקבוע 
עברו  איש  אלף  מ-10  למעלה  בתפילות.  הקבוע  למקומו  הפך 
בזה אחר זה, להתברך ב'שנה טובה' לאחר מעריב. במקום הוצבו 
מחסומים רבים לשמור על הסדר. הגר"ח התפלל מעריב ומנחה 
בביתו, שם  ומוסף התפלל  'לדרמן'. שחרית  בהיכל  הימים  בשני 

סיימו את התפילה בשעה עשר ורבע.
ראש  מרן  בליל ראש השנה להתברך אצל  עברו  איש  כ-10 אלף 
קיבל  הישיבה  ראש  טובה.  לשנה  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה 
בדרך  מכן  ולאחר  פוניבז'  בישיבת  במקומו  הקהל  את  בתחילה 

לביתו. נראו בין הבאים מאות בלבוש חסידי, שהגיעו לאחר סיום 
צורך בחזרה,  בויז'ניץ. ראש הישיבה תקע בשופר ללא  התפילה 

כאשר המקריא היה ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי.
א' דראש השנה בעל  יום  מקרה מעניין אירע בתפילת מוסף של 
ניגון  ביצע  ה-90  בן  איזנשטיין  צבי  רבי  הגאון  הוותיק  התפילה 
ראש  לו  הורה  התפילה  לאחר  לעבדך'.  כל  'ויאתיו  לפיוט  חדש 
הישיבה הגרב"ד פוברסקי שלא לשנות מהניגון המקורי, כמבואר 
כיון שזה מבלבל את  'מטה אפרים' שלא לשנות הניגונים  בספר 
כוונת המתפללים. ואכן ביום ב' ניגנו בפוניבז' את הניגון המקורי. 
הישיבה  מבני  מאות  התפללו  החג  ימי  בשני  סלבודקה,  בישיבת 
והרחבת  יחד עם ראשי הישיבה. עקב השיפוצים  ובוגריה במנין 
גבולות בית המדרש התווספו ספסלים רבים בהיכל ובאגף הישיבה 
דבר שאפשר את בואם של בוגרים רבים להתפלל בישיבה. לפני 
ניגש בשחרית בשני הימים ראש הישיבה וחבר המועצת  העמוד 

הגרמ"ה הירש ובתפילת מוסף הגאון רבי שלמה אדלשטיין. 
לאחר תפילות החג של ראש השנה בלילה הראשון בבית מדרשו 
המונים  חולשה.  המשגיח  חש  סגל,  דן  רבי  הצדיק  הגאון  של 
תוך  באמצע,  הפסיק  המשגיח  טובה,  שנה  לברכת  לפניו  עברו 
מיד  לביתו  הלך  התפילה,  לאחר  למחרת,  לביתו.  מהירה  הליכה 

כשהסתיימה התפילה.  
בישיבת מיר בשכונת בית ישראל בירושלים התבשרו בערב החג 
על שחרורו של המשגיח הגאון הצדיק רבי אהרן חדש ששוחרר 
'שערי צדק' לאחר שאושפז לפני מספר שבועות.  מבית החולים 
לתפילות  ניגש  ולא  לביתו  כניסת החג  לפני  הגיע שעה  המשגיח 

כלל.
תפילה  כשהבעל  היסטורי  שינוי  נרשם  ברכפלד  מיר  בישיבת 
הציבור  את  הפסיק  זצ"ל  הגרנ"צ  בן  פינקל  שמערל  רבי  הרה"ג 
שניגן 'ארשת שפתינו' של מלכויות, והחל לנגן את הקטע בלחן 
המפורסם של מכניסי רחמים. גם שיחתו הקבועה של הגאון רבי 
ורבי  מאחר  נמסרה  לא  שני  יום  של  ערבית  קודם  ברזל  אברהם 

אברהם לא השתתף בתפילות בישיבה לאחר שלא חש בטוב. 
חנכו  הישיבה  תלמידי  מאות  ברק,  בבני  יעקב'   'גאון  בישיבת 
בסדר לימוד מיוחד לפני יום הדין, את היכל בית המדרש החדש 
"היכל רבנו אהרון יהודה לייב" לזכר מרן ראש הישיבה הגראי"ל 

שטיינמן זצ"ל.
 תודה מיוחדת ל'בחדרי חרדים' על העזרה באיסוף החומר
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חלונות | דלתות | סגירת מרפסות (בשיטות מתקדמות ביותר)
חלונות בלגיים | תריסים | מעקות זכוכית

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

8*

מחירים מיוחדים
לקבוצות רכישה ולקבלנים!

3*

795



 

אירוח באוהלי ענק 
מיטות, מזרונים וסעודה מפסקת מכובדת 

ההרשמה חובה, עלות בהשתתפות סמלית 60 ש"ח

מספר המקומות מוגבל בהחלט!

 

חב“ד חברון

הכנסת 
אורחים 

חברון

058-407-1035

לפרטים והרשמה חפשו בגוגל:
יום כיפור במערת המכפלה

מפאת קדושת היום 

והמקום, האירוח באוהלים 

לגברים בלבד

אולם יצחק 

פתוח
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

עספיא

רשימה  תתמודד  בישראל,  לראשונה 
שתורכב כולה מנשים בלבד, בבחירות למועצה 
על  השוכן  דרוזי  יישוב  עספיא,  המקומית 
הכרמל. על פי הפרסום בעיתון "אל אתיחאד", 
המפלגה מתחייבת לדאוג לאינטרסים של כלל 
התושבים, מכל המינים והעדות, אך נציגיה יהיו 
נשים בלבד, בשל הצורך והחשיבות, לדבריהן, 

בהגדלת ייצוג הנשים ברשויות המקומיות.
מתגוררים  בעספיה  הלמ"ס,  נתוני  פי  על 
דרוזים,  מהם   75% אנשים,  כ-12,000 
בדואים.  מוסלמים  והיתר  נוצריים   15%
יהודיים  סטודנטים  מספר  מתגוררים  ביישוב 
בה  המוצאים  הסמוכה,  חיפה  מאוניברסיטת 
עספיא  אוחדה   2003 בשנת  מוזל.  דיור  פתרון 
עם דלית אל-כרמל, אך בהמשך האיחוד בוטל.

מפלגה לנשים בלבד

יוםעוד 47
ם –רוזנטל יוצא לקרב חייו: "גפני לא ענה לטלפונים"

ת יערי
קרי

טון
לז ס

 ט

שאול שטרית במקום 4
קריית מלאכי

לש"ס  )המשותפת  'המאמינים'  ברשימת 
ולהציב  להתחמש  ממשיכים  חב"ד(  וחסידות 
נציג  צירוף  לאחר  ומגוונת:  רעננה  רשימה 
הוחלט  מיכאלוב,  משה  הבוכרית  הקהילה 
ובני  האברכים  כנציג  את שאול שטרית  להציב 

התורה.
בקרית  נולד  ל-3,  ואב  נשוי   )51( שטרית 
שעוד  בזמן  יהודה  בר  בשכונת  וגדל  מלאכי 
)כיום  דתי  במקיף  למד  הוא  צריפים.  בה  היו 
אמי"ת( עד סיום כיתה י"ב ולאחר מכן התגייס 
לצה"ל. בשנות ה-20 לחייו התקרב ליהדות דרך 
הרב יאשיהו פינטו. כיום, נחשב שטרית לנאמן 
ביתו של הרב יאשיהו פינטו ואף מוערך על ידי 
אביו, רב הערים אשדוד וקרית מלאכי הרב חיים 

פינטו.
עבור  נאמן  שליח  אהיה  כי  תקווה  "כולי 
נעתרתי  האברכים.  וציבור  הכללי  הציבור 
כבודי  מפאת  ברשימה  להשתלב  לבקשה 
קורא  ואני  זצוק"ל  יוסף  עובדיה  הרב  למרן 
רשימת  הצלחת  למען  להירתם  התורה  לבני 
ונצליח",  נעשה  השם  ובעזרת  שס  המאמינים- 

אמר שטרית הנרגש.

רמת השרון

קריית  שכונת  רב  מן,  מרדכי  הרב  של  רכבו 
שבת,  בליל  הושחת  השרון,  שברמת  יערים 
ככל הנראה על רקע תמיכתו באחד המועמדים 
לראשות העיר. ראש העיר אבי גרובר הגיב ותקף 
"מעשה  האלמונים:  התוקפים  את  בחריפות 

אלים שכזה סותר את ערכי הדמוקרטיה".
השרון,  ברמת  הבחירות  מערכת  במרכז 
לבין  חילוניים  תושבים  בין  עימות  עומד 
בגידול  שהתברכה  החרדית,  הקהילה  אנשי 
החילוניים  הפעילים  האחרונות.  בשנים  נאה 
מבקשים לעשות הפרדה בין הקהילה הוותיקה 
יעקב  רבי  הגאון  המנוח  העיר  רב  בראשות 
אדלשטיין זצ"ל, סביבה יש קונצנזוס והערכה, 
נגדם הם מקדשים  יותר,  לבין תושבים חדשים 
מלחמה. בשבוע האחרון טענו פעילים חילוניים 
כי אחד מאנשיהם הותקף בעת שעסק בפעילות 

פוליטית.
כאמור, בליל שבת שוחת רכבו של הרב מן, 
לבני  'חרדים  הכיתוב  עם  גרפיטי  רוסס  עליו 
בעיר,  נרחבים  בגינויים  נתקל  המעשה  ברק'. 
ולהתייחסותו של חה"כ מיכאל מלכיאלי, שקרא 
"מדובר  לתמונה.  להיכנס  ישראל  למשטרת 
בחציית גבול אדום. אני קורא למשטרת ישראל 
להתייחס למקרה בחומרה רבה ולהניח את ידה 

על אותם פורעי חוק", דברי מלכיאלי.

'חרדים לבני ברק': 
רכבו של הרב הושחת

ראש מועצת קריית יערים יורה לכל הכיוונים בניסיון למנוע את הדחתו • על יצחק רביץ: "נכשל במקום 
אחר" • על ח"כי דגל: "מי הסמיך אותם לפעול מאחורי גבי ולהדיח אותי בדרכים לא ראויות?" • על 

תכניותיו: "פרישה בעת הזאת תהווה כניעה לטרור ההשמצות"

של  אי  היא  סטון  טלז  שבשגרה,  בימים 
שלווה ופסטורליות. בימים של טרום בחירות, 
מלחמות  למוקד  השקט  החרדי  היישוב  הפך 
'דגל  בתוך  כוחות  ליחסי  הנוגעות  פנימיות, 
הוא  חייו  לקרב  לצאת  שנאלץ  מי  התורה'. 
רוזנטל, שרואה  הוותיק אברהם  ראש המועצה 
בעיניים את הניסיון להדיחו וחרף אופיו השקט, 
מוניציפאלי'  ל'שטח  בראיון  ציפורניים  שולף 

ויורה לכל עבר, כולל אל תוך הבית פנימה.
הרב רוזנטל, אתה נמצא כבר עשרים ושתיים 
אולי  המועצה,  כראש  המועצה  בראשות  שנה 

באמת הגיע הזמן לפנות את המקום?
עדיין  והישוב  הבניין  הפיתוח,  "תקופת 
העבודה  באמצע.  לעזוב  אפשר  אי  בעיצומה 
וכפוית טובה. אני בהחלט חושב שצריך  קשה 
מטרה  בשלטון  אין  הבא.  הדור  את  להכשיר 
לעצמה ליהנות מתנאים כאלה ואחרים. הישוב 
הכל  לעזוב  אפשר  אי  אדירה.  פיתוח  בתנופת 
ולתת לאנשים לא מנוסים להתיישב על ההגה. 
הקדנציה  במהלך  להכשיר  חושב  בהחלט  אני 
הקרובה אנשים ראויים שימשיכו את ההנהגה".

אנשים טוענים שהמועצה לא מתפקדת...
ולא  מעריכים  שלא  אנשים  של  "מדרכם 
מבינים איך עובדת המערכת העירונית חושבים 
שמה שחולמים בלילה יקרה בבוקר. אני עוד לא 
שמעתי שום הוכחה שדברים לא מתקדמים. מי 

שמונח בתהליכים יודע במה מדובר".
מי מוביל לדעתך את המסע להדחתך?

או  מרוצים  שלא  מעטים  אנשים  "מספיק 
שיש להם אינטרסים כאלה ואחרים. אגב, אותם 
אנשים לא יהיו מרוצים גם כאשר יהיה אדם אחר 
ביישוב הרבה פעמים זה מחוסר ידע. ולפעמים 

זה מאינטרסים זרים. אני מעדיף לחשוב בעיקר 
על האפשרות הראשונה".

האם נכונים הדיווחים שקיבלת תמיכה מגפני 
להתמודד?

"עוד לפני גפני קיבלתי תמיכה משר התורה 
האחרון  החורף  במהלך  קנייבסקי.  הגר"ח  מרן 
עליתי אליו ושאלתי אותו ישירות כי אני רוצה 
לעזוב את תפקידי מכל מיני סיבות אישיות וגם 
וכו',  ההנהגה  את  לתפוס  שרוצים  צעירים  יש 
ומרן אמר לי במו אוזניי: 'תמשיך הלאה, ואתה 
ללמוד'.  מה  להם  יש  והצעירים  בריא  תהיה 
אחר כך מה שקרה אינני יודע בדיוק כיון שלא 
ורק הציגו  לזמן אותי שוב למרן הגר"ח  טרחו 
לו נתונים שאינם אמת לגבי היכולת שלי לנצח. 
חיפשו  פרש  והוא  קרלנשטיין  את  להביא  ניסו 
נכשל  שכבר  מי  את  מצאו?  ומה  נו  וחיפשו, 
במקום אחר ושלא יספרו לי סיפורים, מי שהיה 
 9 רק  מקבל  היה  לא  עשה,  שהוא  במה  טוב 

קולות מתוך 31 של חברי הסניף".
"כמו כן קיימתי מיוזמתי ישיבה עם הרב גפני 
ושניהם  ישיבה מעמיקה  הייתה  ומנחם שפירא 
המועמד  שאני  משמעית  חד  לי  והודיעו  תמכו 
לפתע  מולי.  אחר  מועמד  יעמידו  ולא  שלהם 
אני שומע מאחורי הקלעים כי יש חילוקי דעות 
זה ענייני קיבלתי את  בתוך המפלגה, אבל מה 
תמיכת ראש המפלגה. אני לא מבין מי הסמיך 
את אחד מחברי הכנסת של דגל התורה לפעול 
מאחורי גבי ולהדיח אותי בדרכים לא ראויות... 
ורבנים  תושבים  נגדי  ומסיתים  יושבים  "הם 
את  להשיג  ניסיתי  תמיד.  להם  נאמן  שהייתי 
הח"כים  אחד  לטלפונים,  ענה  שלא  גפני  ח"כ 
מאוד  ובצורה  לילית  טלפון  בשיחת  הודיע 

המועמד  לא  שאני  החליטו  שהם  מכובדת,  לא 
שלהם. רבותי הנכבדים, לא יתכן שבמשך חודש 
שלם מסתובבים כאן בישוב ואפילו טלפון אני 
נכון.  לא  מה  נכון  מה  נתונים  לברר  מקבל  לא 
זה שגפני הכחיש לאנשים מסוימים שהוא נתן 
לי תמיכה, אני משער שמדובר בגורמים שלחצו 
אותו להגיב כך. אני מעדיף לא לדון בזה יותר, 
חבל לי, אני אדם ישר ואולי קצת נאיבי האם אני 

לא יכול להאמין ליו"ר המפלגה".
איך אתה מתכנן את המשך דרכך בשבועות 

הקרובים?
"קיימתי ישיבת היערכות עם הצוות שמלווה 
מהתושבים  רבה  תמיכה  מקבל  אני  אותי. 
בכל  מנצח  סקר מקצועי שהוכיח שאני  עשיתי 
להתמודד,  לא  סיבה  רואה  לא  אני  תרחיש. 
כניעה  תהווה  הזאת  בעת  שפרישה  בפרט 
אנשים  שאותם  והשקרים  ההשמצות  לטרור 
עד הסוף",  "מלחמה  כמו שאומרים  מפעילים. 
כי אני מאמין שהאלטרנטיבה היא נזק בל יתואר 
עשרות  דמי  תמצית  את  בו  שהשקעתי  ליישוב 

שנים".
ישראל  לגדולי  נאמן  הייתי  החיים  כל  "אני 
ולרבני המקום, כל עוד לא הורו לי גדולי ישראל  
ואני  ולא דרך מקורבים למיניהם,  באופן אישי 
מתכוון למנהיגי דגל התורה מרן רה"י ר' גרשון 
קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  ומרן  אידלשטיין 
מתכוון  בהחלט  אני  מועמדותי,  את  להסיר 
אותי  לראות  התושבים  את  רצון  את  לממש 
עסקנים  של  צעירה  ברשימה  בתפקידי  ממשיך 

תושבי המקום".

דרמה: אחרי תחילת הקמפיין, גוש 'הליכוד'-'כולנו' התפרק
 – בן חמו  בניסיון להדיח את  'הליכוד' משה אדרי  הגוש שהתגבש מאחורי מועמד 
הסיבה:   • למועצה  מהתמודדות  פורשים  שאף  'כולנו',  נציגי  פרישת  לאחר  פורק 

הסכם לוט בערפל

ערד

פתיחת  הסיכום,  אחרי  מקומית:  טלטלה 
המפלגה  של  החגיגי  והקמפיין  המטה 
כוונה  מתוך  ול'כולנו',  ל'הליכוד'  המשותפת 
ולהמליך את משה אדרי  להביא למהפך בעיר 
רשימת  נציגי  כל  הודיעו   – העיר  לראשות 
פירוק החזית  ועל  'כולנו' על פרישה מהמרוץ 
המשותפת. הנציגים מפזרים ערפל סביב סיבת 
הפרישה, אך רומזים כי מדובר בהסכם משותף 
עם  ליחסים  הנוגע  לחתום,  אמורים  היו  עליו 

הקהילה החסידית הגדולה בעיר.
כפי שסוקר בהרחבה במדור זה, בערד נרשם 
את  להדיח  שנועד  דופן  יוצא  פעולה  שיתוף 
עתיד'(  )'יש  חמו  בן  ניסן  המכהן  העיר  ראש 
אדרי.  משה  'הליכוד'  איש  לבחירת  ולהביא 
מנו  המועצה  לחבר  חברה  השלטון  מפלגת 
ביטמן, במקור איש סיעתו של בן חמו שהפך 
מספר  לפני  ושנהיה  חריף,  לאופוזיציונר 

חודשים לנציגה הרשמי של מפלגת 'כולנו'.
היא  החדש  בציר  ומרכזית  נוספת  צלע 
בעיר  קולות  אלפי  המונה  החסידית  הקהילה 
מי  חמו.  מבן  מרורים  נציגיה, שבעו  ושלדברי 
הכנסת  חבר  הוא  החיבור  מלאכת  על  שניצח 
מסיבית  כספים  להזרמת  דאג  שאף  ביטן,  דוד 
לטובת  'הליכוד'  של  הבחירות  מימון  מכספי 

קבלת השליטה בעיר הדרומית.

אדרי  משה  חגגו  ספורים,  לפני שבועות  רק 
ומנו ביטמן את השקת הקמפיין, בנוכחות חברי 
 – ביטמן  הודיע  שכעת,  אלא  ונכבדים,  כנסת 
ועמו שלומי טבנצ'יק ואדם קולינס, המיועדים 
עם  מהברית  פרישתם  על   – ברשימה  לעמוד 

'הליכוד' ועל אי התמודדותם כליל בבחירות.
בין  הפיצוץ  בעיר,  מעורים  גורמים  פי  על 
להסדיר  שנועד  הסכם  רקע  על  הגיע  הצדדים 
"ההסכם  בעיר.  החרדים-חילונים  יחסי  את 
על  כלל  מקובל  לא  השולחן  על  הניחו  שהם 
חברי ועלי ונוגד את כל העקרונות והאני מאמין 
ניסינו לנהל מו"מ ללא הצלחה וההסכם  שלי. 
שהם דורשים גובל בכפייה ושינוי צביון העיר. 
אני כאחד ממובילי המאבק לשמירה על צביון 
ולשינוי  לכפייה  אסכים  ולא  יכול  לא  העיר 
לעצמנו  נאמנים  נשארים  אנחנו  העיר.  צביון 
ולעיר האהובה ובכך החלטנו  לעקרונות שלנו 

לסיים את המרוץ", כתב שלומי טבצ'ניק.
ביטמן  מנו  נפרד  שלו,  הפרישה  בפוסט 
"חמש  דרמטיות:  במילים  הציבוריים  מהחיים 
שנים   5 טהורה,  התנדבות  של  שנים   5 שנים. 
של מאבקים, 5 שנים של מנהיגות, 5 שנים של 
שנים   5 ובפגישות,  ישיבות  טלפונים,  מיילים, 
5 שנים של מצב  "שמשפחתי סובלת את זה", 
רוח  מצב  של  שנים   5 והצלחות,  מרומם  רוח 

לייצג  עז  רצון  של  שנים   5 וכישלונות,  ירוד 
 , נכונות  בחירות  של  שנים   5 לשנות,  להוביל 
וגם לא נכונות, 5 שנים של לימוד והתמקצעות, 
5 שנים של נתינה, 5 שנים של שיתוף הציבור, 
5 שנים של חברים שעזבו, 5 שנים של חברים 
 5 הבמה,  בקדמת  להיות  של  שנים   5 חדשים, 
אמונה  של  שנים   5 העיניים,  גובה  של  שנים 

בדרך. אלו היו החמש שנים שלי".
לכם  להודות  רוצה  "אני  הוסיף:  הוא 
ולייצג  לנסות  הזכות  לי  שהייתה  התושבים 

אתכם על פי הבנתי את המושג:
מאשר  מוניציפאלי',  'שטח  עם  בשיחה 
המשותף  הגוש  פירוק  עובדת  את  ביטמן  מנו 
מהזירה  פרישתו  דבר  את  גם  כמו  ולליכוד  לו 
הקשור  בכל  מים  פיו  ממלא  אך  הציבורית, 
האם  השאלה  על  למהלך.  שהובילו  לנסיבות 
הדברים קשורים לקהילה החסידית בעיר, עונה 

ביטמן "יש קומפלקס של דברים".
מי שצפוי לספוג את הנזק העיקרי מהמהלך 
מרכז  וחבר  העיר  לראשות  המתמודד  הוא 
'שטח  עם  שבשיחה  אדרי,  משה  'הליכוד' 
מוניציפאלי' בחר לטעון כי הוא כלל אינו הוא. 

"אתה יודע כמה משה אדרי יש בערד...?"

איון
ר

סום
פר

אשון
ר
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נצרת עילית

בת ים

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

ועו"ד  מרזל  ברוך  יהודית'  'עוצמה  ראשי 
מטה  כיו"ר  גם  המשמש   - גביר  בן  איתמר 
התנועה לבחירות המוניציפאליות - ערכו לפני 
לתמיכה  עילית  בנצרת  סיור  האחרונה  השבת 
מאנשי  המורכבת  היהודי',  'האיחוד  בסיעת 
'האיחוד הלאומי' וחב"ד, בראשות מנחם גנדל.

בעיר  רב  עניין  מעוררת  החדשה  הסיעה 
חברת  מצד  מתקפה  גררה  ואף  לה,  ומחוצה 
הסמוכה,  נצרת  תושבת  זועבי,  חנין  הכנסת 
יהודית'  עילית  'נצרת  הסלוגן  את  שתקפה 
מתוחזק  הארץ  עם  שלו  שהקשר  "מי  ואמרה: 
על ידי גירוש, אלימות ותיעוב של העם היליד, 
מנסה לפצות את האי לגיטימיות הזו על ידי כל 

מיני אידיאולוגיות".
מול זועבי וקולות הביקורת, התייצבו – כמה 
רבה  תמיכה  שהביעו  גביר  ובן  מרזל   – צפוי 
ברשימה. "שמענו מגנדל שאכן הבניה החרדית 
בהר יונה היא פרויקט חשוב ועצום, אך לצערנו 
זה ודאי לא מספיק וצריך גם להיאבק בגורמים 
אנטי יהודים, שאפשרו להם להיכנס לעיר והם 
רשימת  ערבית.  לעיר  אותה  להפוך  פועלים 
הטובים  הדברים  אחד  היא  היהודי'  'האיחוד 
למנחם  וכוח  האחרונות  בשנים  לעיר  שקרו 
גנדל וחברי סיעתו הוא כוח לעם היהודי ולארץ 

ישראל", אמר ברוך מרזל.
רשימת  כי  הבטיח  גביר  בן  איתמר  עו"ד 
'עוצמה יהודית' תרוץ בערים רבות. "בשבועות 
וגם  מועמדים  עשרות  עם  נפגשנו  אחרונים 
פעילים רבים שלנו השתלבו ברשימות השונות 
בבחירות המקומיות ואנחנו נפרסם על תמיכה 

בהם".

שר החינוך נפתלי בנט הגיע לכנס בחירות של 
המתמודד לראשות העיר אורי בוסקילה והביע 
תמיכה במועמדותו. "תנו לבוסקילה יום אחד - 
יום הבוחר, הוא ישרת אתכם חמש שנים כראש 
העיר", אמר. בוסקילה, דתי לאומי ונציג וותיק 
לראשות  לראשונה  מתמודד  בעיר,  ומוערך 
נציג  בכר,  יוסי  המכהן  העיר  ראש  מול  העיר, 
'הליכוד' צביקה ברוט וחבר המועצה אלי יריב.

מרזל ובן גביר הגיעו לעשות בחירות

בנט תומך בבוסקילה

ם –
ת יערי

קרי

טון
לז ס

 ט

ציון
שון ל

רא פורש ש"ס מציג: מפלגה שמתחייבת לשבת באופוזיציה
הקולות   • באופוזיציה   הישיבה  את  דגלה  על  שחורתת  'הישגים',  בשם  סיעה  חונך  עקיבא  מאיר 
היא  גם  נמצאת  העיר  בראשות  התמיכה  ושאלת  רשימות,  בין  להתפצל  ממשיכים  הדתיים-חרדיים 

במוקד חילוקי הדעות

באר שבע

אחרי צעדי התקרבות רבים שנפרסו עלך פני 
כשנה, בין בני הגאון רבי יורם אברג'יל למפלגת 
הרב  של  רשמית  תמיכה  הודעת  מגיעה  ש"ס, 
חיים יוסף דוד אברג'יל ברשימת ש"ס המקומית 

בראשות עופר כראדי.
בסרטון וידאו, קורא הרב לציבור שומעי לקחו 
בעיר "שיתאגדו סביב חיזוק התורה והקדושה, 
לרומם ולחזק את קרן התורה, באמצעות הנציג 
עופר  רבי  זצ"ל,  יוסף  עובדיה  הרב  של  היקר 
כראדי. אבא בירך אותו, סמך ידיו הקדושות, על 
פועלו להפיץ תורה וגמילות חסדים. לכן רבותיי 
הקדושה  לפעילותו  לעזור  מצווה  הצדיקים, 

ולתנועת ש"ס", אומר הרב.
ההשלמה עם חצר הרב אברגי'ל זצ"ל – שהיה 
מהדמויות התורניות הכבירות של תנועת 'יחד' 
בהתמודדותה לכנסת – נחשבת לאחד מהישגיו 
ובעיני  דרעי,  אריה  ש"ס  יו"ר  של  הגדולים 
ממוקדי  'יחד'  ריקון  את  מסמלת  הש"סניקים 
הכוח שלה. מנגד, ב'יחד' טוענים כי נאמני הרב 
את  ולתת  בעקבותיו  ללכת  ימשיכו  זצ"ל  יורם 

תמיכתם לאנשי המפלגה, חרף השינויים.

הבלתי יאמן קורה: 
הרב אברג'יל למען ש"ס

בדרך לראשות: המנכ"ל החילוני שהפך ל'אדמו"ר של שבת'

מאוחר,  יחסית  החיפאי  למרוץ  נכנס  הוא 
אך הפך עד מהרה למתמודד בולט על ראשות 
העיר. לצד ראש העיר הוותיק יונה יהב וחברת 
בבחירות  יתמודד  רותם,  קליש  עינת  המועצה 
חיפה,  נמל  מנכ"ל  זלצמן,  מנדי  הקרובות 
להפתעת  להפוך  עשוי  תאוצה,  יצבור  שאם 
מוניציפאלי',  ל'שטח  מיוחד  בראיון  הבחירות. 
שוטח זלצמן סיפור חיים מרתק רווי אנקדוטות 
לחסיד  בה הפך  הדרך  על  היתר  בין  וסיפורים, 

נלהב בשמירת שבת.
ניצולי  הוריו,  קטן,  ילד  היה  זלצמן  כשמנדי 
שואה שעלו לארץ מאוקראינה ורומניה עם קום 
המדינה, גרו בסמיכות לנמל חיפה. מאז פיעמה 
ששומרי  נחשבת'  'דמות  להיות  הכמיהה  בו 
הנמל לא מגרשים בקלות ומאז, לא הפסיק הוא 
לחתור כל הדרך למעלה. בגיל 34 בלבד, אחרי 
שסיפק שירותי ייעוץ לנמל אילת, מונה לתפקיד 
מכן,  לאחר  שנים   5 הדרומי.  הנמל  מנכ"ל 
הגשים את חלום חייו ומונה למנכ"ל נמל חיפה. 
נכון להיום, כבר 26 שנה, 3 קדנציות ברציפות, 
זלצמן  כעת  חיפה.  נמל  כמנכ"ל  שהוא משמש 
מסמן את היעד הבא שלו: כיבוש עיריית חיפה.

רץ  בתשמ"ג  פוליטי.  ניסיון  יש  לזלצמן 
והפסיד  הליכוד  ברשימת  אילת  העיר  לראשות 
לרפי הוכמן קולות ספורים ומונה לממלא מקום 
קילומטראז'  עוד  צבר  מאז  העיר.  ראש  סגן 

בניהול בתפקידים רבים ומגוונים.
הוא  סטריאוטיפים.  שובר  אדם  הוא  זלצמן 
דתי,  רקע  כל  ללא  אדם  חיפאי,  אשכנזי,  צבר 
אבל החל מהשנים האחרונות, בעל רגש יהודי 
ולציבור  בכלל  לדת  דופן  יוצא  וכבוד  עמוק 
לו את ההשראה  החרדי בפרט. הדמות שנתנה 
הוא רבו הרב אברהם עמרם הלוי קוך, מגדלור 
רבים  אליו  שמשך  בחיפה  אוטנטי  יהודי 

שחיפשו צניעות ואמת יהודית.
במשך שנים לזלצמן לא היה כל קשר לדת, 
את  זוכר  הוא  הוריו  מבית  מקרי.  לא  אפילו 
ביום  כל-נדרי  ושרצים,  בפסח  חמץ  אי-אכילת 
שהותירו  אמו  של  הנרות  הדלקת  ואת  כיפור, 
בו רושם עז. אולם מעבר לזה, הדת לא הייתה 
נוכחת בחייו כלל. שמו מנדי, שם שמזוהה כשם 
חרדי, ניתן לו על שם סבו, אבי אמו, מנדל. אמו 
לוותר  מוכן  אינו  והוא  השם,  את  לו  העניקה 

עליו. "הייתי תמיד המנדי היחיד, מבחינתי את 
השם של אמא לא מחליפים" הוא אומר.

לפני 13 שנים חייו השתנו בבת אחת. זה היה 
העיר.  לראשות  להתמודד  שקל  זלצמן  כאשר 
חבר טוב שלח אותו להתייעץ עם יהודי חיפאי 
חכם, הרב הצדיק רבי אברהם עמרם הלוי קוך 
זצ"ל שהאירה על כל יישובי הצפון. דמותו של 
הרב קוך כבשה אותו מהרגע הראשון. "אני זוכר 
את הפעם הראשונה שהוא הסתכל לי בעיניים" 
משחזר זלצמן. "הרגשתי שאני מתמגנט לדמות 
שלו. מאז, כל יום, במשך למעלה מעשר שנים, 
עד פטירתו, לא היה עובר יום שישי בלי שהייתי 

בא לפגוש אותו".
קוך,  "כמה חודשים לאחר המפגש עם הרב 
עסקה  זלצמן,  משחזר  עסקה"  לי  הציע  הוא 
לזלצמן,  הציע  קוך  הרב  חייו.  את  ששינתה 
להתחיל ולשמור שבת. עבור זלצמן, ששבתות 
ה"עסקה"  חברים,  עם  הבילוי  זמני  אצלו  היו 
הייתה לא פשוטה. "זה היה לי בכלל לא פשוט, 
אתה  אב,  כמו  עבורי  שהיה  קוך,  להרב  אבל 
לעולם לא מסרב. ברגע אחד הייתי צריך לוותר 
רק  שנפגשים  בילוי  של  חברתיים  מעגלים  על 
בשבתות. אבל מכיוון שאתגרים כנראה מגרים 
שאני  החלטתי  מיד  במוח,  עמוק  משהו  אצלי 

מתייחס לזה ברצינות" מספר זלצמן.
שבת,  שעוני  קנה  הרב,  הוראת  לאחר  מיד 
פלטת שבת, והחל לשמור את השבת כהלכתה. 
היה  וזה  שלי,  הראשונה  השבת  את  זוכר  "אני 
"בבת  זלצמן.  משחזר  עדן"  לגן  שנכנסתי  כמו 
נכנס  הכל  ל'מיוט'.  החיים  את  העברתי  אחת 
של  טעמה  את  טעם  שלא  שמי  שלווה  לאיזו 
השבת לעולם לא יבין אותי. בלי סלולאר, בלי 
שלווה  טלפונים.  ובלי  מיילים  בלי  הודעות, 
והתחברות  מהציוויליזציה  ניתוק  מוחלטת. 

לנשמה היהודית שלך".
זלצמן מבחינתו הפך לסוג של סמל לשמירת-

חברים  "כיום  שלו.  הקרובה  בסביבה  שבת 
מזמינים אותי לעשות להם קידוש בליל שבת. 
אחדים קוראים לי האדמו"ר שלהם, אבל בפועל 
שיניתי גישה אצל אנשים שבעבר לא היו מעזים 
לעשות  מסוגלים  הם  וכיום  סידור  לפתוח 
שבת  סעודת  חברים  עם  עושה  כשאני  זה.  את 
אני  ששמעתי,  תורה  דבר  איזה  מקריא  גם  אני 

מרגיש שזה נותן המון. לא צריך 
להיות חרדי בשביל לשמור שבת. 

חלק  מרגישים  אנשים  פתאום 
ממשהו גדול, חלק מעם ישראל".

המלחמה החדשה של זלצמן היא להדיח את 
אחד מראשי העיר החזקים ביותר בישראל, יונה 
יהב. "ההחלטה לרוץ לראשות העיר היא כורח. 
אני לא במצב שבו אני מחפש עבודה" מסביר 
היא  להצלה,  בדחיפות  זקוקה  "העיר  זלצמן. 
נמצאת בבעיה גדולה ואני רואה שאנשים רבים 
משוכנעים  היו  כי  יהב  מול  לרוץ  הסכימו  לא 
ניתן  שכן  מאמין  אני  אותו.  להזיז  אפשר  שאי 
דברים  עשיתי  שלי  החיים  כל  אותו.  להזיז 

שאנשים לא האמינו שהם אפשריים".
מנציגי  לחלק  שיש  כבדות  טענות  רקע  על 
הציבור החרדי בחיפה נגד ראש העיר יונה יהב, 
מבטיח זלצמן כי אצלו – הכל יהיה אחרת. "אני 
חרדים  של  שכונות  יש  ברורה.  בצורה  אומר 
בחיפה עם תשתיות רעועות. מעת לעת עושים 
לא  פנים, אבל  גן קטן, מעט מתיחת  איזה  שם 
לב  ובשים  ברצינות  הזאת  בסוגיה  מטפלים 
כראוי לתושבים. יונה רואה את הציבור החרדי 
שעולה לחיפה כשלוחה של בני ברק. הוא אומר 
במפורש 'אני לא רוצה אותם'. זה אמירה מאוד 
עושה  לא  אחד  ואף  לגור  אנשים  באים  רעה. 
להם טובה. החרדים הם לא אורחים בעיר, הם 
מהעוגה  כולם  כמו  ליהנות  שזכאיים  תושבים 

התקציבית".
ונחרדתי,  שמואל  בקרית  המצב  את  "ראיתי 
ירודה.  מאוד  תחזוקה  ורמת  הזנחה  שם  יש 
על  ויתר  יהב  יונה  כאילו  היא  התחושה 
הולך  היא שאני  הזאת. הבשורה שלי  השכונה 
אצלי  הזה.  הדבר  את  לתקן  משמעית  חד 
ניישר  אנחנו  הוגן.  ליחס  יזכה  החרדי  הציבור 
והן  בחינוך,  הן  בתשתיות,  הן  הטבלאות  את 

בתשתיות לחינוך.
והדרך  שלי  השבת  שמירת  את  בצד  "שים 
זה  כהוא  קשורה  לא  היא  רוחנית,  שהלכתי 
לעוול ולאפליה הנוראית נגד מיעוטים בחיפה" 
במדור  אצלי  יושב  "העוול  זלצמן.  מבהיר 
יש  חברתי.  בעניין  אצלי  יושב  העוול  אחר. 
כאן שכונות שנראה שיש יד מכוונת שמבקשת 

להתנכל אליהם".

ראשון  עיריית  מועצת  חבר  עקיבא,  מאיר 
'הישגים'.  בשם  חדשה  מפלגה  חונך  לציון, 
רוכשת  אולי  היא  זה  ועל   - המרכזי  המוטו 
נעוץ   – המקומיות  הבחירות  בנוף  בלעדיות 
ולא  מחיר  בכל  אופוזיציה  להיות  בהתחייבות 
קונסטלציה  בשום  המקומי  לשלטון  לחבור 

שהיא.
מאיר עקיבא נבחר בבחירות האחרונות בפעם 
השנייה למועצת העיר במסגרת סיעת ש"ס אלא 
שזמן קצר לאחר הבחירות הוא פרש מחברותו 
הרב  היו"ר  עם  רבים  חיכוכים  בשל  בתנועה, 
עיקש  אופוזיציוני  קו  הוביל  מאז,  כהן.  אריה 
נושאים רבים,  כשהוא מחווה דעה נחרצת על 
באמירות שנויות במחלוקת. כך בין היתר קרא 

שלא לקנות בחנויות המעסיקות ערבים.
בשיחה עם 'שטח מוניציפאלי' אומר עקיבא 
להיות  מראש  התחייבו  שאיתי,  אלה  "כל  כי 
אתה  בקואליציה,  כשאתה  אופוזיציה.  מפלגת 
נהנה  אתה  שמה,  שיושבת  ההנהגה  לפי  הולך 
מועצה  חבר  או  סגן  מ"מ,  הטבות,  מיני  מכל 

כשאתה  אבל  ואחרים,  כאלו  תקציבים  עם 
בהנהלה אתה לא יכול להשפיע". עקיבא מציג 
שורת הישגים שלדבריו הצליח להשיג למרות 
האנשים  בין  באופוזיציה.  שהותו  בזכות  או 
ישראל  נדב  את  מונה  הוא  במפלגתו  החדשים 
ואברהם מזרחי, "אנשים שמתפרנסים יפה מאד 

בעצמם ולא זקוקים לקידום של העירייה".
והדתיות  החרדיות  הסיעות  כך,  ובתוך 
קולות,  בהרבה  מדברים  עדיין  לציון  בראשון 
הקול  האחרון,  הרגע  של  שינוי  יקרה  לא  ואם 
רשימות,  סדרת  בין  להתחלק  צפוי  הדתי 

וותיקות לצד חדשות.
בראשות  ש"ס  את  למצוא  ניתן  הסיעות  בין 
חיבורים  אחר  תר  שעדיין  כהן,  אריה  הרב 
בראשות  היהודי'  'הבית  חדשים;  קהלים  עם 
לאחר  הראשות  את  שקיבלה  קלדרון,  מיכל 
התפטרות ופטירת עוה"ד אליעזר )אלי( יבלון 
ז"ל; 'מאמינים בראשון', המורכבת מאיש ש"ס 
לשעבר שמואל ג'מיל ומאיש חב"ד עו"ד שרון 
אוהד  המועצה  חבר  בראשות  'סרוגים'  גושן; 

אוזן, המרכז את אנשי הציונות 
הדתית היותר אדוקים.

סיעת  היא  עמדה  הביעה  לא  שעדיין  מי 
מבוטלים  לא  והשפעה  כוח  לה  התורה'  'דגל 
בעיר. לצד מרכז הקהילה והמוסדות בראשות 
שרגא אלפר, קם באחרונה 'מאחז' כוח בדמות 
שמאות  סורוצקין,  הגרש"ב  של  ישיבתו 

מתלמידיה העבירו את כתובתם לעיר.
הדעות  העיר  לראשות  גם בשאלת התמיכה 
חלוקות, ובעוד הציבור הליטאי וחלקים גדולים 
העיר  בראש  תמיכה  מביעים  מהדתי-מסורתי 
המכהן דב צור, הרי שיו"ר ש"ס הרב אריה כהן 
נוטה שלא לתמוך בו ומנסה – כך על פי אנשי 
שיתופי  להתנות   – האחרות  הדתיות  הסיעות 

פעולה עם ש"ס בתמיכה אחרת לראשות.
ייאלצו  דבר  של  בסופו  הערכות,  פי  על 
לידיים,  לשלב  והחרדיות  הדתיות  המפלגות 
רשימות.  ולאחד  ומשקעים  פערים  על  לגשר 
ובאיזה הרכב? – כרגע אף אחד  באיזה צורה 

בעיר לא מוכן להמר.

ערד

חיפה
סיפור חיים מרתק, מבטיח לעשות את  זלצמן, המתמודד הפחות צפוי לראשות העיר, חושף  מנדי 

הבלתי ייאמן בלהדיח את ראש העיר יונה יהב ומצהיר: "אצלי החרדים לא יהיו אזרחים סוג ב'"
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איציק ברוורמן
ראש העיר

הגיע זמן אחיסמך אל על בגירעונות עתק: 
מבקשת הצעות לייעול

איציק מצרפי 

רבות דובר על אכלוס המגזר החרדי, לאור 
צריך  כי  הייתה  המסקנה  זיכרמן",  "דו"ח 
אחיסמך,  הקיימות.  הערים  את  להרחיב 
עבור  כמתפתחת  כעשור  לפני  שסומנה 
נעלמה  כאילו  מה  משום  החרדי,  המגזר 

ממפת האופציות. 
בדיור  האמיתית  המצוקה  כי  נראה  אבל 
בשורה  איתה  הביאה  החרדי  למגזר 
שכנים.  רוצים  שכבר  ולאלו  ל"מושקעים" 
נוסף  פרויקט  הכנת  נשלמת  אלו  בימים 
איילון"  "גני  כשכונת  המוכר  באחיסמך 
כשני  הקרוב.  בזמן  לאכלוס  ומוכנה  בלוד, 
 3,600 שבה   – השכונה  מתושבי  שלישים 
והיתר  החרדי  מהמגזר  יהיו  דיור,  יחידות 
הכללי.  ומהציבור  הדתי-לאומי  מהמגזר 
לחיזוק  לתרום  הצפויה  בשכונה  מדובר 

האוכלוסייה בעיר.
האכלוס  יחל  תשרי  חודש  במהלך  כאמור, 
הראשוני, בתחילת 2019 מתעתדים להיכנס 
לדירותיהן עוד 1,500 משפחות, ובסך הכול 
עד 2022 יסתיים אכלוסה של ''גני איילון'' 
עוד  למכירה  נותרו  הקבלנים  דיווח  ולפי 

כ-200 יחידות דיור.
מודרניות  תשתיות  כוללת  הענק  שכונת 
הטמונות בקרקע, עמודי תאורת לד ושילוב 
של טכנולוגיות נוספות, כגון סיבים אופטיים 

בחלק מהתשתיות העירוניות בשכונה.
"גני איילון" מבוססת על "תכנית אחיסמך", 
כדי  שנים  מ-10  יותר  לפני  לאור  שיצאה 
מושב  של  אדמות  על  שכונה  להקים 
לשטח  שהועברו  אדמות  הסמוך,  אחיסמך 
בעיות  בעקבות  לוד.  העיר  של  השיפוט 
מינוי של  כמו  תקופה,  באותה  רבות שצצו 
מדובר  כי  והטענה  לעיר  קרואות  ועדות 

נכשל  השיווק  אוויר,  בזיהום  מוכה  באזור 
והתכנית הוקפאה. 

ניסיונות  נעשו  האחרונות  בשנים 
להחיות  העיר  הנהגת  מצד  אינטנסיביים 
רב,  מאמץ  לאחר  ואכן,  התכנית  את  שוב 
כגון   - התכנית  במתווה  שינויים  נעשו 
כמות  הגדלת  הדיור,  יחידות  מספר  הגדלת 
והוספת שטחי  חינוך  ומוסדות  ציבור  מבני 

תעסוקה ומסחר - והחלו השיווקים.
ל'קו  אומר  רביבו,  יאיר  לוד  העיר  ראש 
בתנופת  הראשונה  הסנונית  "זו  עיתונות': 
הפיתוח שהחלה בעיר לוד. שכונה מקסימה 
השכונות  כאחת  המסתמנת  וצומחת 
אדריכלי  תכנון  בזכות  בלוד,  המבטיחות 
תוך  נרחב,  תשתיות  פיתוח  הכולל  קפדני 
החשובים  מההיבטים  אחד  לכל  התייחסות 
לרבות  סביבה,  ואיכות  חיים  איכות  של 
תחבורתית  נגישות  וקהילה,  חינוך  שירותי 
'גני איילון' על  ושטחי מסחר. בחרנו בשם 
את  מקיף  אשר  ההיסטורי,  איילון  נחל  שם 
העיר ונפגש בפאתי העיר עם אחד מיובליו, 

נחל גזר. 
"אחרי הדרך הקשה והארוכה שעברנו, אנו 
מבקשים להודות לצוותי העירייה והחברה 
לממשלת  שנרתמו,  ליזמים  הכלכלית, 
ישראל על הגיבוי ובעיקר לאלפי משפחות 
לוד  לעיר  יצטרפו  אשר  וחדשות,  ותיקות 
החדשה  הקהילה  מלא.  אמון  הבעת  תוך 
נדבך  ותהווה  הקיימת  בקהילה  תשתלב 
חלק  בעיר,  הקיים  הנפלא  בפסיפס  נוסף 
ויציבה  מבוססת  איכותית,  חברה  מיצירת 
לוד. אנחנו נמצאים רגע לפני הזינוק  בעיר 
הכי משמעותי של העיר ולכן אנחנו קוראים 
צעירות  ולמשפחות  לעסקים  ליזמים, 

להצטרף אלינו להצלחה".

איציק מצרפי

משוויה   70% שאיבדה  על  אל  התעופה  חברת 
 18 של  הפסד  על  מדווחת  האחרונה,  בשנה 
מיליון דולר ברבעון השני ובכך מסכמת חצי שנה 
מיליון  לכ-62  המגיעים  בהכנסות  הפסדים  של 
דולר, בעיקר בגלל התייקרות הנפט המשפיע על 
הוצאות הדלק, העליה בהוצאות חכירת מטוסים 

וכישלון בצמצום הוצאות המכירה וההנהלה.
לאומית  גאווה  בסיס  על  שמנוהלת  חברה 
לצרכי  ערה  מספיק  לא  הקודמת,  מהמאה  עוד 
זהה  הלקוחות של המאה ה-21 עם כמות כמעט 
של חברות מתחרות שמציעות הרבה יותר בהרבה 
פחות. חברות תעופה זרות מגדילות את פעילותן 
ומחירים  אקסטרה  שירות  ונותנות  בישראל 

שמגיעים לכ-50 אחוזים ממחירי אל-על. 
מנכ"ל  הצהיר  האחרונים  הדו"חות  פרסום  עם 
אל-על גונן אושיסקין על מהלכי החברה להגדלת 
ייעול:  מהלכי  לצד  הוצאות  וצמצום  הכנסות 
לתוואי  אל-על  את  שיחזירו  מהלכים  המון  "יש 

הרווחיות". 
קריאת  עם 
ה  ל ה נ ה ה
לתרום  לעובדים 
ת  ו נ ו י ע ר ב
ת  ו ל ע י י ת ה ל
בועד  החברה, 
שגרו  על  אל 
לעובדים  מכתב 
להם  קראו  בו 
שלא לקחת חלק 
העברת  במאמץ 
הייעול  הצעות 
"הרינו  להנהלה. 
אתכם  מנחים 

שלא לשתף פעולה עם המהלך הנ"ל ולא להעביר 
יוסדר  אשר  עד  החברה  להנהלת  לייעול  הצעות 

הנושא זה מול נציגות העובדים". 
מהלכי  לטובת  שגובש  הצוות  כי  טוענים  בוועד 
ההתייעלות נאסף ללא שיתוף עם ועד העובדים, 
לרבות הפנייה אל העובדים ליטול בו חלק בעיקר 
הנובעת  לועד  על  אל  הנהלת  בין  המתוח  במצב 
קיבוצי  להסכם  ומתן  המשא  נוכח  יתר  מרגישות 
העובדים:  וועד  לעובדים.  ההנהלה  בין  המתנהל 
השלכה  בעלת  להיות  שיכולה  ייעול  הצעת  "כל 
במסגרת  להידון  רלוונטית  העובדים,  זכויות  על 
לרווחת  בהתאם  מתומחרת  ולהיות  המשא-ומתן 

כלל העובדים".
מאל-על נמסר בתגובה ל'קו עיתונות': "אך טבעי 
ייעול.  הצעות  להציע  מוזמנים  החברה  שעובדי 
יוזמתם  פרי  הן  ביותר  הטובות  הייעול  הצעות 
ביכולות  מצטיינים  על  אל  עובדי  העובדים.  של 

מהגבוהות שיש".

אחרי יותר מ-10 שנים של עיכובים - יחל אכלוס "גני איילון" בלוד, 
המונה כ-3,600 יחידות דיור • ראש העיר לוד ל'קו עיתונות': "עברנו 

דרך קשה וארוכה, זו הסנונית הראשונה"



גם בסוכה, שומרים על כללי בטיחות בחשמל!

אה... בוואט אחת!

שקע, תוך כמה זמן 
בנית את הסוכה?

בתוך הסוכה: 
 יש להשתמש בציוד חשמלי )שקעים, אמצעי תאורה, כבלים, אביזרים( תיקני ותקין בלבד, שמתאים להתקנה מחוץ לבית  

   )מוגן מים( 
 כשמשתמשים בכבל מאריך - יש להקפיד כי השימוש בו נעשה לפרק זמן מוגבל, וכי הוא מוצמד היטב לדופן ולגג הסוכה  

    ואינו מהווה מכשול או מפריע לתנועה במקום
 בעת השימוש בכבל מאריך, יש להקפיד לחבר אליו קודם את המכשיר החשמלי ורק לאחר מכן לחבר אותו לשקע שבקיר

 כשמנתקים כבל מאריך יש להקפיד ולנתקו קודם מהחשמל ורק אחר כך מהמכשיר אליו חובר
 אסור לתלות קישוטים על חוטי החשמל ובסמוך לנורות החשמל שמאירות את הסוכה

 תליית קישוטים חשמליים בסוכה צריכה להיעשות רק על ידי מבוגר
 גם בסוכה חשוב לזכור: לא ניגשים לחשמל ולמכשיר חשמלי בידיים רטובות או ברגליים יחפות!

כשבונים סוכה: 
 אסור לבנות את הסוכה בצמוד    
    לעמודי חשמל ולארונות חשמל, 

    ואסור להשתמש בהם לבנייתה
 כשמרימים את הסכך כדי להניחו 

על הסוכה - יש להתרחק מעמודי     
חשמל ומכבלי חשמל ולהיזהר לא        

לגעת בהם     
 אסור להניח סכך על כבלי חשמל 

    ולא בקירבתם

מאירים
את ישראל

כבר 

שנה

המכירה המרכזית לארבעת המינים

כמידי שנה תתקיים אי"ה מכירת ארבעת המינים 
המהודרים והמובחרים ביותר בעיר

אתרוגים -זן חזו"א "קאלבריא", ותימנים בהכשר הבד"ץ
לולבים - לולבי דור ודרי צעיר )זיידי( מהודרים

הדסים - הדסי צפת, הדסי נוב, הידועים בהידורם ובשילושם.

שעות המכירה :
בעשי"ת יום ראשון ושני מהשעה 21:00 עד 23:00

לאחר יו"כ מ-10:30 בבוקר עד 23:00

בברכת גמר חתימה טובה וחג שמח
מאיר כהן - 052-7165898

בלעדי!
במרכז העיר

גם השנה במקום גדול, מרווח וממוזג, בבניין ת"ת "ברכת יעקב"
כניסה מרחוב מונטיפיור 44 פ"ת )מול פלאפל חתוכה(
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כוס קידוש
בציפוי כסף טהור 925

 מבית אחים חדר 

שופרות
מגוון ענק

כיפות עבודת
יד איכותיות

גופית
ציצית

הסידור שלי
מנוילן לילדי הגן 

החל מ-45 ₪
בקנית שופר ממידה 6/7

 קבלו שופר לילד במתנה!

₪ 60
במקום 120 ₪

₪ 60
במקום 120 ₪

₪ 249
במקום 350 ₪

₪ 80
במקום 130 ₪

₪ 139
במקום 240 ₪

₪ 79
במקום 110 ₪

₪ 65
במקום 85 ₪

₪ 39₪ 39

3 ב-99 ₪
+ מגבת עם ריקמה 

במתנה!

"לקנות סכין חדשה לפני ראש השנה"
סגולה לפרנסה

חתכנו את מחירי הסכינים!
מבחר סכינים, מכסף טהור, קרמיקה, אבן, 

זכוכית, עץ.

החל מ-25 ₪

3+1 במתנה!

החל מ-35 ₪
בנוסף קבלו 50% על הסכינים  

בקנית מגש חלות תואם

* התמונות להמחשה בלבד *החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת *ט.ל.ח.* בקניה מעל 100 ש"ח

 כיסוי לחלות יוקרתי
עם ריקמה

מיוחדת

גביע קידוש
קריסטל

פמוטים 26 ס"מ
קריסטל

נטלות
אלומיניום

נטלות במבוק / נירוסטה
במבחר צבעים

כיסויי חלות
מעוצבים

ואומנותיים

מבחר מתנות עשיר ומגוון לראש השנה!

קנו גביע וצלחת
מכסף טהור

קבלו
20% הנחה

 על הצלחת

קנו מחזורים
מעודרים עבודת יד

קבלו
הטבעת שם

מתנה!

עושים לכם חג במחירים!

*

*

*

בס"ד

₪ 50
במקום 100 ₪

כיסוי פלטה

*

₪ 69

ראנרים מעוצבים
מתאים להגשה חמה

6 ב-120 ₪

שבירבלתי

חדש!

הטבעות שמות

על סידורים

במקום

החל מ-69 ₪

נטלות מעוצבות
דמוי קרמיקה

ניתן להשיג
 אצלינו את הלהיט

 החדש "מחזיק ברכה"
ל-ד' המינים

סלון הפאות והיופי שלך!
רח' ההסתדרות 18, פ"ת טל' 03-5163333

סלון "היפה בנשים"

תוספת משיער טיבעי להארכה,
למילוי ולנפח לבעלות שיער דליל!

•שיקום, תיקון ומילוי פאות.

•תסרוקות כלה, ערב ונשף.
•צבע, גוונים ועיצובי שיער יחודיים.

•עיצוב וסירוק פאות לאירועים וליומיום.

צוות פאניות מיומן עם מוניטין רב בתחום!

רק בסלון "היפה בנשים" 
הכי יפה לחג במחיר מיוחד

ם כל הקודמת זוכה! 
עי
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הצום נמשך 25 שעות שבמהלכן הגוף מאבד משקל עקב התייבשות ודילול 
מאגרי פחמימות, אך לא דילול מאגרי השומן. לכן חשוב מאוד להיערך אליו 

מראש ולא רק ביום עצמו. לשם כך, סוזן באוורמן - תזונאית קלינית ומנהלת 
הדרכה גלובלית בתחום התזונה בחברת הרבלייף מציגה לנו טיפים כיצד 

לעבור את הצום ללא הרגשת כבדות, סחרחורות וכאבי ראש.

לקראת צום יום כיפור:

• כושר: כושר חיוני לאורך 
השנה אך לא מומלץ לבצע 
פעילות גופנית עצימה יום 
לפני צום. פעילות גופנית 

מגבירה את קצב חילוף 
החומרים ואת הרעב במהלך 
היום למחרת, לכן תכננו את 

האימונים שלכם כך שלא 
תתאמנו יום לפני הצום.

• שתייה: הקושי המרכזי 
בצום הוא הצמא שגורם 

לעיתים לכאבי ראש 
ולתסמינים נוספים של 

התייבשות קלה. מומלץ 
כמובן להרבות בשתייה 

בשבוע שלפני הצום, אבל 
ההכנה הקריטית מתבצעת ביום שלפני, כי צריך להכין את הגוף שהולך לאבד 
איזון. הכמות היא לפחות ליטר וחצי מים ליום בנוסף לתוספת שתייה במידה 

ועובדים ו/או נמצאים בחוץ ובתנועה. 

• מומלץ להפחית בהדרגה את צריכת הקפאין בכדי להתחיל תהליך 
הדרגתי של  גמילה מקפאין ובכך להימנע מכאבי ראש ועצבנות במהלך הצום.

• תזונה: למלא מאגרים במשך כל היום ולא רק בארוחה המפסקת: מומלץ 
לאכול ארוחות קטנות המכילות פחמימה מפוזרות לאורך היום )לחם, אורז, 

תפו"א, שיבולת שועל וכדומה(. על מנת לצלוח את הצום בקלות יחסית 
המטרה היא למלא מאגרי פחמימות כמה שניתן במהלך כל היום לא רק 

בארוחה אחת. 

מה לאכול או לא לאכול בסעודה מפסקת?

• מה לאכול: מומלץ לשלב פחמימות מורכבות, בעלות אינדקס גליקמי 
נמוך, אשר פירוקם איטי ואינן מעלות את רמות הסוכר. למשל- אורז מלא, 
קינואה, פסטה מחיטה מלאה וקטניות כמו גרגרי חומוס, עדשים, שעועית 

וכדומה. רצוי לשלב חלבונים התורמים לתחושת השובע לאורך זמן כמו: בשר, 
עוף, דג סויה קטניות לצמחונים וכדומה לשלב סיבים תזונתיים המעכבים 

ריקון  קיבה ותורמים לשובע לאורך 
זמן, אלו נמצאים בעיקר בירקות, 

בדגנים מלאים וקטניות.

• מה לא לאכול: רצוי להימנע 
מאוכל מתובל מאוד, חריף או מלוח 
כיוון שמגבירים את הצורך לשתות. 

מומלץ להימנע משתייה מתוקה כיוון 
שמעלה את רמות הסוכר במהירות 

וגורמת כתגובה לעלייה באינסולין 
ולרעב.

• הידיעה שאחרי הביס האחרון 
כבר לא נוכל לאכול יותר 25 שעות 
היא מחשבה מחבלת, שגורמת לנו 

לפחד ולהגזים באכילה. לארוחה 
המפסקת אין השפעות ארוכות טווח 
על תחושת השובע. להיפך, לסיים ארוחה בתחושת כבדות מקשה על המשך 

הצום ומגבירה לרוב את הצורך בנוזלים. חשוב לאכול עד שובע נעים ולא 
ל"התפוצץ".

מוצאי הצום:

• ראשית, חשוב לדאוג למאזן הנוזלים ולהתחיל בשתייה, דווקא עכשיו זה 
בדיוק הזמן לסוכר. מומלץ לשלב שתייה ופחמימה פשוטה המתפרקת מהר 

ומעלה את רמות הסוכר לדוגמא: פרי, פירות יבשים, עוגיה וכדומה.

• מומלץ לאחר מכן להתחיל לאכול בהדרגה על מנת לא להעמיס על 
הקיבה. בכל מקרה הארוחה לאחר הצום צריכה להיות קלה לדוגמא מרק 

ירקות עשיר עם עוף עם אטריות או סלט ביצה גבינה ולחם.

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

עוגיות למוצאי הצום

טיפים
כך תעשו זאת נכון

להלן מספר טיפים:
1. פעולות להכנת הגוף בשבוע שלפני הצום 

צמחונית  תזונה   – בעיקרה  צמחונית  לתזונה  מעבר   •
ניקוי  של  הראשוני  בתהליך  שיסייעו  ברכיבים  עשירה 
נוגדי חמצון,  הגוף והכנתו לצום, היא מכילה סיבים, מים, 
מינרלים וויטמינים, ומעצימה את הפרשת נוזלי הגוף ועימם 
הפרשה של פסולת ורעלים. תזונה זו תכיל בעיקר דגנים, 
תיבול,  ועשבי  שורשים  וכתומים,  ירוקים  ירקות  קטניות, 

פירות, זרעים ועוד. 
בשר  של  צריכה  להפחית  מומלץ  החי  מן  מזון  לאוהבי   •

ולהעדיף דגים, ביצים ומוצרי חלב.
האוכל  כמות  את  צמצמו   – הארוחות  נפח  צמצום   •
לאורך  הפרושות  קטנות  ארוחות  מספר  והעדיפו  בארוחה 
כל היום. כך יצטמצם גם נפח הקיבה וצריכת האוכל תקטן.
גדולה  בוקר  ארוחת  לאכול  חשוב  הרמב"ם,  תעפ"י   •
ערב  וארוחת  העמל  כאיכר  וירקות,  בפחמימות  ועשירה 

קלה כעני.
מים  בנוזלים,  הגוף  את  להרוות  יש  הצום  לפני  כשבוע   •
בעיקר, כ-2 ליטר לאורך היום, ולעוסקים בפעילות גופנית 
אף יותר. מומלץ לצמצם צריכת קפאין ומשקאות ממריצים 
לצימאון  לגרום  העשויים  ובירה  אלכוהול  וכן  ומשתנים, 

והתייבשות עוד בטרם הצום.
• ניתן לבצע פעילות גופנית מתונה, כל אחד/ת כהרגלו, 

בכדי לשמור על אנרגיה טובה ולחזק את הגוף. 

2. הסעודה המפסקת 
• יש להקפיד לאכול ארוחה רגילה, כזו שאנו רגילים לאכול 

ביום יום, ולא לצרוך ארוחה כבדה מידי. 
• הארוחה שלפני הצום צריכה להיות עשירה בפחמימות 
לאורך  שובע  תחושת  שיתנו  ומינרלים  )סיבים  מורכבות 
זמן וימנעו עליה ברמות סוכר ורעב(, בתוספת שומן טבעי 
אבוקדו,  זית,  שמן  )לדוגמא  מזון  של  מהיר  פירוק  שיעכב 
טחינה, שקדים( ודגים שהם קלים לעיכול. עוף ובשר יתאים 

לארוחה בצהרי היום שלפני הצום.

דוגמאות לארוחה מזינה וקלה לעיכול כארוחה מפסקת 
טריים,  וירקות  גבינה  כריך מדגן מלא שמכיל אבוקדו,   .1

סלט, מים וחליטות תה.
2. מרק ירקות עשיר או תבשיל ירקות עם בטטות, תפו"א, 

פסטה, ירקות טריים, נבטים ודגים 
)כמקור לחלבונים(, תיבול עדין, דל במלח.

ניתן  בנוזלים,  עשירה  )קווקר(  שועל  שיבולת  דייסת   .3
ממרח  עונתי/דבש/תמרים,  פרי  טבעי,  יוגורט  להוסיף 

שקדים.
שעלולים  ומזונות  חריפים,  ממזונות  להימנע  מומלץ   •
ובצל  שום  כגון  הצום  טרם  נוזלים  ואיבוד  צימאון  להגביר 
שימורים  תעשייתיים,  מעושנים,  מלוחים,  מזונות  טרי, 

עשירים במלח ועוד. 
וקשים  חומציים  ממזונות  גם  להימנע  מומלץ  בנוסף,   •
ותבשילים  בשר  לבנה,  שעועית  חומוס,  כדוגמת  לעיכול, 
על  שיכבידו  בשומן,  עשירים  במאכלים  מדובר  מטוגנים. 
תהליך העיכול, יגרמו לחומציות יתר בקיבה, לגזים ויגרמו 

לאיבוד אנרגיה ולעייפות יתר.
רמות  את  שיעלו  ממותקים  מזונות  מאכילת  הימנעו   •
לנפילת  ויגרמו  בדם.  רמות הסוכר  יפחיתו את  האינסולין, 

אנרגיה ורעב. 
• רצוי לשתות חליטות שונות שמקלות על תהליכי העיכול 
כגון: מיני נענע, לואיזה, מליסה, זוטה לבנה, פרחי קמומיל 

)בבונג'(, זרעי שומר, לימון. להימנע מג'ינג'ר, קינמון.

טעימה

הכן עצמך לצום
מדי שנה, לפני הצום אנו חווים את אותן המחשבות של איך כדאי להתכונן לצום ומה לאכול ולעשות כדי לא להרגיש 
יום  צום  לעבור את  איך  • המדריך המלא  בגוף  לפגוע  לא  כדי  נכון  זה  לדעת לעשות את  • חשוב מאוד  רעבים 

הכיפורים בריא ונכון 

אופן ההכנה:
• מחממים תנור ל-150 מעלות

• במיקסר מקציפים חמאה וסוכר עד לקבלת מרקם אוורירי
• מוסיפים ביצה ותמצית וניל וממשיכים להקציף במשך 30 

שניות בערך
• בקערה נפרדת מערבבים קמח, אבקת אפיה, סודה לשתיה 

ומלח ומוסיפים בהדרגה במהירות נמוכה לשאר התערובת 
ומערבבים עד ליצירת תערובת אחידה

• לבסוף מוסיפים את אבקת הקפה הנמס והשוקולד הקצוץ/ 
שוקולד צ'יפס ומערבבים

• צרו עיגולים בגודל של כדור שוקולד וסדרו אותם בתבנית על 
נייר אפיה)לא למעוך אותם(

• אופים במשך 20 דקות)בערך( עד שהקצוות של העוגיה טיפה 
צהובים והיא עדיין רכה

• מוציאים את העוגיות מהתנות ונותנים להן להתקרר. מרקם 
העוגיה משתנה ונהיה קשה יחסית לכן רצוי לא לאפות יתר על 

המידה.

ריקי מצרפת לנו מתכון לעוגיות: 
125 גר חמאה רכה

240 גר - כוס סוכר חום דמררה 
3 כפות סוכר לבן 

L 1 ביצה גדולה
2 כפיות תמצית וניל 

250 גר - כוס קמח לבן רגיל 
חצי כפית אבקת אפיה 
חצי כפית סודה לשתיה

חצי כפית מלח
1 וחצי כפית קפה נמס 

כוס וחצי שוקולד צ'יפס/ 
שוקולד מריר קצוץ 

בשל חוסר הזנה ושתייה במהלך יום כיפור, במהלך 
הצום צפויה ירידה ברמות הסוכר בדם ובנפח נוזלי 
הגוף, דבר העשוי להביא לתסמינים גופניים כגון: 
חולשה, ירידה באנרגיה, בחילות, כאבי ראש, רעב 

ועוד. כיצד נגיע מוכנים גופנית לצום על מנת להפחית 
את התסמינים הללו ולסיים את הצום בתחושה 

סבירה? ריקי אורן, נטורופתית והרבליסטית ברשת 
מרפאות כללית רפואה משלימה, מסבירה כיצד 

נעשה זאת נכון? 

טיפים לשבירת הצום בצורה נכונה מאת ריקי ממאפה נאמן שכבר מכינה לנו את העוגיות והקפה הראשון: חשוב מאוד ששבירת הצום תיעשה בהדרגה וכמה שיותר 
לאט. בשלב ראשון- חשוב לשתות נוזלים עם פחמימות זמינות כדוגמת שתייה ממותקת עם פרי ו/או כעכים / עוגיות וכדומה. בהמשך רצוי לאכול ארוחה קלה כדוגמת 
ארוחת בוקר. ביצים, ירקות וגבינות. הארוחות - המפסקת וזו של הפסקת הצום אינן צריכות לספק את כמויות האנרגיה ורכיבי המזון שנגרעו במהלך הצום. כאמור, 

ארוחות גדולות אינן בריאות ותוצאותיהן הן הפוכות- עודף האנרגיה הופך לשומן ומכביד עלינו. 
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 תושבים נכבדים,
לוח חופשות וקבלת קהל בחגי תשרי

במועצה הדתית פתח תקווה
קבלת קהלחגעד ליוםמיום

שלישי
ט' תשרי תשע"ט

(18.09.18)

ראשון
י"ד תשרי תשע"ט

(23.09.18)

שני
כ"ב תשרי תשע"ט

(01.10.18)
סגורחג הסוכות

רביעי
י' תשרי תשע"ט

(189.09.18)

יום
הכיפורים

סגור

למקרים דחופים, ניתן ליצור קשר: 
מחלקת נישואין:
הרב אריה ספיר 

054-7717561
הרב יניב כהן 

050-6733902

מחלקת כשרות: 
ינון פרסיק 

054-5904030

מחלקת מקוואות:
גב' שושנה יוסף
054-7717567

הנהלת המועצה: 
פלטיאל איזנטל
054-5605664

לשכת הרב הראשי
מר ישי שוורץ

050-4449031 

לשכת הרב הראשי
מר אריה דהאן
054-8442452

נשוב לשרתכם אי"ה ביום שלישי כ"ג תשרי תשע"ט (2.10.18)

הרבנים הראשיים

בברכת כתיבה וחתימה טובה

במתקני ייצור החשמל באתרי תחנות-הכוח החופיות בחיפה, בחדרה, בתל אביב, 
 באשדוד ובאשקלון, פועלות מערכות שאיבה )יניקה( חוזרות, שתכליתן קירור 

של מתקני הייצור באמצעות מי הים.

באתרים אלה קיימות, בנוסף, תעלות ומערכות המשמשות 
ליציאת מי הים מתחנת-הכוח.

עוצמת השאיבה או פליטת המים, לפי העניין, של מערכות אלו הינה גבוהה, 
והיא מסכנת את הרוחצים או השוהים בים, בקרבתן. 

לפיכך, אין להיכנס לים למטרות רחצה או לכל פעילות אחרת בחופים שצמודים 
 לתחנות-הכוח הללו ויש להישמע לאזהרות ולשילוט המוצב במקום, 
בסמוך לתעלות בהן קיימות מערכות היניקה או הפליטה של מי הים.

הננו להביא לתשומת לבכם כי במקומות האסורים לרחצה ולגישה 
מוצב שילוט האוסר על התקרבות לאזור הסכנה.

 אין באמור כדי לגרוע מהנחיות הרשויות המוסמכות
לגבי איסורי רחצה בחופים שאינם מוסדרים.

חייכם יקרים לנו.

אנא הישמעו להוראות
והתרחקו ממקור הסכנה.

אזהרה לציבור

חפשו אותנו ב-  חברת החשמל העמוד הרשמי
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - זוחלים וחרקים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. דברים הגיוניים,דברים הנאמרים בשכל. "דברים של ___" 
)עבודה זרה יח.(

4. כלי חפירה. "יחפר ב___ ויכסה" )ביצה א ב(
7. שם כולל לכל האדמה היבשה בניגוד לימים. "ו____ ידיו 

יצרו" )תהלים צה ה(
9. כוסה,נאטם. "כי ___ מראות" )ישעיה מד יח(

10. אחד ממיני הזהב הטוב. "והזהב זהב ____" )דברי הימים 
ב ג ו(

12. מחנות רבים. "____   ____ בעמק" )יואל ד יד(
16. אשה שהיתנתה לפני נשואיה שבעלה לא יירש את רכושה 

אם תמות לפניו. "____ צריכה שתכתוב כל נכסיה" )בבא 
בתרא קנ: (

17. מוסר כליות. "מכשול ____" )שמואל א כה לא(
19. אחד ממיני השיש כעין הצדף,המשמש לריפוד ולשיבוץ. 

"רצפת בהט ושש ו____" )אסתר א ו(
20. נמצא,קיים. "אולי ___ חמשים" )בראשית יח כד(

21. אבי ישעיה הנביא. )ישעיה א א(

1. טיפה,טפטוף של נוזלים. "מי ___  ___" )עבודה זרה ל: (
2. כעס,חרון. "____ וזעם וצרה" )תהלים עח מט(

3. נדהם,מחריש,דומם. "ואני ישב ____" )עזרא ט ד(
5. מעט מזער,קצת. "כמעט ____" )יחזקאל טז מז(

6. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה : 208 )מלמעלה 
למטה(

8. תשובה,התקפה מדברי המקרא או ממשנה או מבריתא כנגד 
מישהו. "____ דשמואל ____" )ברכות כג: (

11. קיצור המילים : מר ניהו רבה.
13. בצוותא. "הארץ לשבת ____" )בראשית יג ו(

14. מוסבר,מבואר. "לא ____ יש חייב על מעשה שורו" )רש"י בבא 
קמא לה.( )בכתיב חסר(

15. אנשים פחותים ונקלים ביותר. הפך מן "חמורי עולם" "____ 
עולם" )ראש השנה כה: (

18. זקן. "גם ___ גם ישיש" )איוב טו י( )בהיפוך אותיות(

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

אפעה, התנשמת, לזבוב, שפיפן, שרף, דבורה, והחמט, עכביש, שרץ, הגזם, והלטאה, פתן, תולעת, החלד, 
והעכבר, צב, מרבה רגלים, החרגל, ועקרב, צפע, הצפרדע, חגב, צפעוני, הצרעה, חסיל, רמש

תשרצתאנתצפעונידשא
יתדאהתנשמתשוהחמטג

אנאחגבישרגפלנאישא

מארירשבצנראשיאנתד
יגאנשנתגשנשאשסנקא

לתחמלצפעישאמהנחדה

גשזזנאריתדתגרשנצא

רגבנישארתגבאושפתנ

הואתשאבהגרתשברסנת

בדתידכחשקאנאדתגעא

רתבאעליעהצרעהשלאר

מכתהדשוגהאטלהותאב

עתושפיפנאפעהתתאאה

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.מלה נרדפת למלה "לקחת"
2. "לכבד את הבית" פירושו...

3. הוריק או הריק את הפח?                                                                                                             
4. פעם רצו לקרוא לו "שח-רחוק"

5. ארנונה היא...
6. המלה "דחפור" מורכבת מהמלים...

7. "שדה לבן" הוא...
8. "...קול", "... שחוק", "... מצווה"

9. איזה צד מתארת המלה "ימה"?
10. התנגד בתקיפות, "יצא..."

1. ליטול 2. לטאטא 3. הריק 4. טלפון 5. סוג מס 6. דחף-חפר 7. שדה תבואה או 
ירקות 8. בת 9. מערב 10. חוצץ



 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 
תיווך יעקב 1,200,000 ש"ח 

054-4901948)37-37(_____________________________________________

 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  
13-14/8/2018

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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1,000,000 קור

03-6162228
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

לפרסום
03-6162228

אלעד

בני ברק
+5 חדרים

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. 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(_____________________________________________

באלעד

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

ברח' יהודה הנשיא / ברטנורא (חפציבה)

052-7694729

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

054-4901948)37-37(_____________________________________________

 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 עם 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 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

 בסוקולוב, דירת 2 חד', 
חדשה ומושלמת לחגים ולכל 

ימות השנה, לפרטים: 
_____________________________________________)36-37ל(052-7600277

 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"

 בהזדמנות! 
ובבלעדיות! באזור 

רמח"ל, ק"א, כ- 70 מ"ר, 
מטופחת, 1,380,000 

ש"ח גמיש. תיווך
053-3121640)37-37(_____________________________________________

 באברהמסקי קומה 4 
כ- 70מ"ר + אופציה בגג + 
מרפסת  40 מ"ר, מיועדת 
לסגירה מחיר:  1,550,000 
_____________________________________________)37-37(ש"ח. תיווך 054-2345633

 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(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי, 
4 חד' + סוכה + 

אופציה ענקית לבניה, 
1,650,000. "אפיקי 

_____________________________________________)37-37(נדל"ן-בועז 054-8474843

 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 דירת 3 חד', 75 

מ"ר, קומה א', חזית, עם 
אופציה ממשית לתוספת 
של 35 מ"ר, 2,000,000 
ש"ח תיווך 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(_____________________________________________

 ברבי אליעזר, 3 חד', ק"ב, 
משופצת כחדשה + אישורים 

להרחבה בגג )גג בטון(, 
_____________________________________________)36-37ל(050-4118843

 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"

 בלעדי בנויפלד, 3 חד', 
שמורה + אופציה ענקית 
לבניה 1,340,000 גמיש. 

"אפיקי נדל"ן-בועז
054-8474843)37-37(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 3 חד', 
שמורה + היתרי בניה 

ליותר מ- 30 מ"ר. "אפיקי 
_____________________________________________)37-37(נדל"ן-בועז 054-8474843

 בק. הרצוג, ק"ד, 
ממוזג + מרפסת ענקית 
45 מ"ר + אופציה לבניה 

_____________________________________________)37-40(על הגג 054-3977018

 בבלעדיות, בבנימין 
אברהם, 3.5 חד', 80 מ"ר נטו, 

ק"ג, במצב טוב 1,380,000 
ש"ח גמיש, כניסה מיידית

054-8479063)37-37(_____________________________________________

 מציאה בלעדית 
בבגנו! 3.5 חד', יפה, 
עם אפשרות הרחבה 

)השכנים הרחיבו!( ב- 
1,645,000 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)37-40(תיווך 050-4160390

 טרומפלדור קרקע 3 חד' 
משופצת מחיר: 1,160,000 

_____________________________________________)37-37(תיווך: 054-2345633

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

1,270,000 ש"ח מספר נכס 
077-2050410 7180

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)37-37(אדוארד

 בהזדמנות! 
ובבלעדיות! באזור 

רמח"ל, ק"א, כ- 70 מ"ר, 
מטופחת, 1,380,000 

ש"ח גמיש. תיווך
053-3121640)37-37(_____________________________________________

 בחברון 2.5 חד' כ-45 מ"ר 
ק"ק משופצת 1,210,000 

ש"ח. מספר נכס 7406
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)37-37(אורי תיווך אדוארד

 בהחלוצים 2 חד' כ-50 
מ"ר ק"א מסודרת 1,210,000 
ש"ח. מחיר גמיש.מספר נכס 

050- 077-2050410 7176
_____________________________________________)37-37(5750880 אורי תיווך אדוארד

3-3.5 חדרים

 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

+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

4-4.5 חדרים

עפולה

AST . כץ 35, 
כפר גנים! 5 חדרים, 

ק' 8, משופצת מהיסוד. 
חניתה, 054-4723517, 

03-9337985)37-37(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בשבזי
דו משפחתי, 3 מפלסים,

כ-170 מ"ר, מ"ש/סוכה,                                                       
נוף פתוח, לשיפוץ.
_____________________________________________)37-37(רביד 072-3957393

וילות ובתים
 "דרך עיר -נכסים" בכפר 

אברהם קוטג', משופץ כחדש. 
6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 

_____________________________________________)37-37(חניות. 0522-656825

 מרכז העיר, רחוב 
מוהליבר, 4 חדרים, מושכרת, 
תשואה יפה, ללא. 1,360,000 

ש"ח. פינחס רבהון
_____________________________________________)37-37(052-5943333, תיווך.

 "רימקס עוצמה" בית 
פתוח ללא עמלת תיווך ביום 

שישי 14/9/18 בין השעות
09:00-12:00 בטרומפלדור 33, 

קומה 3, כ-94 מ"ר, חניה 
משופצת חלקית, גדולה 

ומרווחת אושר כהן
050-2567111)37-37(_____________________________________________

 מצויינת להשקעה! 
3.5 חד', משופצת קומפלט! 

אפשרות לשותפים, 
1,150,000 ש"ח. לפרטים:
_____________________________________________)37-37(רם נכסים 054-5566145

 בכפר אברהם, רחוב 
הרצוג, 3.5 חדרים, 85 מ"ר, 

קומה 1, ללא, יפה, 1,320,000 
ש"ח. פינחס רבהון

_____________________________________________)37-37(052-5943333 תיווך.

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 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

 דירה 4 חד' 130מ"ר 
יוקרתית+יחידה מרוהטת 

ממוזגת 6,500 שכון ה' ברואה 
050-7877492)27-38(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בסמטת רחל 3 חד', 
חדשה לגמרי, 62מ"ר+סוכה, 

ק"ג, ממוזגת, 3,800 ש"ח 
052-7606607)34-37(_____________________________________________

 בהראשונים, 3 חד', ק"ה, 
חדשה וממוזגת + מעלית + 
מרפסות שמש וסוכה 3,600 

_____________________________________________)34-37(ש"ח 052-7671305

 בקרית הרצוג 2 חד', 
כ-45 מ"ר, יפה וממוזגת, ללא 
ריהוט, בניין שקט, קומה 2.5 

_____________________________________________)34-37ל(3,000 ש"ח 054-6969961

 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(_____________________________________________

וילות ובתים

בני ברק
 ברבי עקיבא, גן וורשא, 

80 מ"ר, קומת קרקע, 
מתאימה מאד לעסקים! יעד 

_____________________________________________)34-37(נדל"ן 054-8510006

 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

 דירת 3 חד' 77 מ"ר 
תשואה גבוהה 550,000 

_____________________________________________)34-37ל(ש"ח 055-6662393

דירות 
להשכרה

קריית אתא
 יוספטל, קומה ג', 3 

חדרים, 75 מ"ר, בנין מרובע, 
510,000 ש"ח. ניר דהן,

050-2962666)37-37(_____________________________________________

 בגוטמכר, 4, חדשה 
מהקבלן, ק"ג + חניה, 5,500 

_____________________________________________ )36-37(ש"ח, 050-4166777

 בנורדאו, השקט, ממוזגת, 
3 כ"א, מדהימה, נוף, חדשה, 

_____________________________________________)37-38(בנין חרדי, 052-7604560

 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(_____________________________________________

 3 חדרים בשפרינצק פתח 
תקווה, מיידית, מזגן, דוד"ש, 

_____________________________________________)36-37(קומה 4, 054-8401789

צפת
 3 חדרים בגני הדר, 

צמוד למאור חיים, בנין ודירה 
משופצים, מטבח חדש ומזגן, 

_____________________________________________)36-39(נוף לרשב"י, 054-8598112

 בעיר העתיקה, מעל מקווה 
האר"י, 3 יחידות, מרפסות, 
נוף וקרקע. 052-8484726 

052-5844040)37-44(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 2.5 חדרים 
כ 50 מ"ר קומה ג חזית 2,700 

ש"ח מספר נכס 17064
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)37-37(אורי תיווך אדוארד

 בנחמיה, יחידת דיור 
חדשה, גדולה, ממוזגת 

_____________________________________________)37-38ל(ומרוהטת 054-8448442

 בהזדמנות! בהגר"א, 
יח"ד מושקעת, מרוהטת 
קומפלט ומרווחת מאוד 

)ללא ילדים( + סוכת 
_____________________________________________)37-37(מרפסת 052-7165120

 בר אילן 1.5 חד' קומה 
קרקע כ 35 מ"ר פינוי מיידי 

מחיר 2,800 ש"ח מספר נכס 
077-2050410 17767

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)37-37(אדוארד

 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(_____________________________________________

 בהמכבים, 3 חד', ק"ג, 
3 כ"א, משופצת חלקית, 

מרפסת סוכה, אופציה גדולה, 
_____________________________________________)37-38ל(לל"ת 050-4146781



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(_____________________________________________

 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
 "כתר הרימון" - וילת 

נופש חדשה + צימרים, 
ממוזגת, חצר ענקית 

_____________________________________________)32-44(ומאובזרת, 052-5207326

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-38/18(_____________________________________________

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3452522
052-3771789)24-23/19(_____________________________________________

גליל מערבי
 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,052-8669090 ,04-9969141
mikibs.co.il:12-14/19(בקרו באתר(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)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 ,058-7736573)19-18/19(_____________________________________________

חצור הגלילית

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-51(_____________________________________________

 "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

 נדל"ן באנגליה, 
תשואות גבוהות + עליית 
ערך, רישום בטאבו בליווי 

_____________________________________________)33-36(עו"ד. 055-9419672

 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(_____________________________________________

סוויטות נופש מאובזרות
במרכז העיר נהריה 

צמוד לחוף הים

054-6388082
054-6299082
מחירים 
מיוחדים!

 במרכז מסחרי נחלת יצחק 
)בחניה( חנות/מרד להשכרה, 
80 מ"ר, ממוזגת, משופצת, 
_____________________________________________)36-37(4,000 ש"ח, 052-7671305

 להשכרה חנות 
בז'בוטינסקי  100 בני ברק 

_____________________________________________)34-37(80 מ"ר 052-5039991

 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

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בבני ברק? 

בשביל זה אנחנו כאן! 
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)37-37(054-4980159 דורון

 מציאה! חנות למכירה, 
25 מ"ר ברב קוק ב"ב. תיווך 

_____________________________________________)BA)37-37 יזמות 054-4980159 דורון

 דרושים מגרשים כולל 
היתרים, במיידי ובמזומן, 

לחברה גדולה באזורים גוש דן 
_____________________________________________)37-42(ולוד. רפי 052-3646632

 "דרך עיר נכסים"  
משרדים/מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם  חניות. 
גישה להעמסה. במיקום מצוין.  

0522-656825)37-37(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-11/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-48/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-28/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-36/19(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/18(_____________________________________________

צפון

ערד

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-26/19(מים מהדרין. 054-5742965

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

ספסופה

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-36/19(_____________________________________________

נתניה

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-09/19ל(054-5726412

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת ח.פרטית 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)11-38(_____________________________________________

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-13/19(למירון, 050-2606535

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-02/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/19(_____________________________________________

 "לרגלי ההר" - צימרים 
נקיים ומאובזרים + בריכה 14 
מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה 

_____________________________________________)17-41/18(פרטיים, 050-2004839

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-17/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-17/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-09/19(15 נפשות 050-4666403

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-26/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 בין הזמנים בתפוסה 
מלאה! נופש על הים, 
אפשרות עד 30 אנשים

052-6460451)07-08/19(_____________________________________________

 מתחם נופש חדש 
ויוקרתי! 3 יחידות מפוארות 
+ בריכה גדול + ג'קוזי ספא 

_____________________________________________)28-27/19(פרטי 054-2562686

 מתחם הכולל דירות 
+בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-28/19(וחצר אוכל. 052-2979067

כרמיאל

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-19/19(_____________________________________________

מושב גורן

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-47(דתי. מרים, 054-9911490

מגדל
 במושבה מגדל וילה 
מפוארת+יחידה, בריכה.

לסופי שבוע. נופש למשפחות 
050-8743574)27-38(_____________________________________________

 בקתת עץ, ג'קוזי, נוף, 
חדש, קורב לרשב"י + חצר 

גדולה. יחס חם!
050-9070487)28-39(_____________________________________________

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-07/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-35/19ל(054-8470055

 *וילת אירוח יפיפיה,
4 חד', חצר ובריכה פרטית
* 10 חדרי אירוח + נוף + 

בריכה, ילדים חינם!!!
050-5236390 054-2515630)32-43(_____________________________________________

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)50-50/18(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-37(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה
050-5990545)33-40(_____________________________________________

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

בריכה בחורף ומוצנעת, מבצע 
_____________________________________________)37-37/18(חורף חם!! 054-6242965

 לחגים ולר"ה קוטג' נקי 
ומיוחד בכרמיאל עם גינה 
ממוזג, קורב לרשב"י ולים 
נפרד בעכו 058-3261711 

04-9987070)33-40(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)35-46(60 איש 052-8860953

 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

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-42(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

 בנוף כינרת - וילה 3 
מפלסים, נוף מדהים + בריכה 
+ ג'קוזי, מאובזר, עד 28 איש, 

050-2695027)36-39(_____________________________________________

מירון

 5 חד' 12 מיטות ,
מרפסת על הכנרת צמוד לרב 

_____________________________________________)37-48(קוק, מרכזי 050-4124556
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 וילה 4 חד' + סלון פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

מקפידים על נקיון!! 
050-4296661 ,050-7477127)17-42(_____________________________________________

 דירת נופש לזוגות 
משפחות+ גקוזי גינה ענקית 

_____________________________________________)25-37(ובריכה 052-2797223

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-52/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה 

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-02/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

רמת מגשימים

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-44(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, במצפה 

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-05/19(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-45(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)20-45ל(_____________________________________________

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-21/19(_____________________________________________

שלומי

 וילה חדשה, ענקית, 10 
חדרי שינה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 

_____________________________________________)29-40(נפרדת בישוב 050-9303353

תעוז
 בריכה פרטית מוצנעת, 
מחוממת, פ.מנגל, פ.ישיבה 

לזוגות וקבוצות. 
052-3135105)29-40(_____________________________________________

 "צימרים גבריאל" מתחם 
4 חד' לזוג/משפחות מאובזר 

ברמה גבוהה נקי וממוזג 
053-7527999)33-44(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת 

מזגנים וחצר. 
08-6601778

052-7113937)34-43(_____________________________________________

רק ב"סילבר טורס"
בס"ד

052-7199967

במחירים חסרי תקדים
שווה לבדוק!!!

סוכות במלון כינורות

 בית פרטי מאבן,
הכולל 2 צימרים +

חצר גדולה + בריכה, 
בצלע ההר צופה לנוף 

מדהים, 053-3147542,
052-7155422)47-47/18(_____________________________________________

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים מקום יפה פינתי 

ושקט עד 40 איש 
_____________________________________________)26-37ל(052-6377060 שמרית

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-22/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-26/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-32/19(_____________________________________________

 וילה 7 חד', ממוזגת, 
משחקים לילדים ונוער, בריכה, 

_____________________________________________)34-45(ביה"כ צמוד 053-2827371

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, נוף מהמם, ליד 

העתיקה, להזמנות 
_____________________________________________)34-37ל(052-7668387

 מרחק הליכה מהעיר 
העתיקה + מרפסת + נוף 

לשבתות! מחירים הכי זולים 
_____________________________________________)35-42(שיש! 054-8476755

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת ומאובזרת + בריכה 
מחוממת, שולחן סנוקר, נוף 
מדהים לחרמון 050-4296661

050-7477127)35-51(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-34/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

 מתחם יחידות ארוח 
סטודיו, מיקום מרכזי שקט 

ויפה + חצר, קרוב לעתיקה 
050-7697594)35-38(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים
קרייזלר

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-03/19(_____________________________________________

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-34/19(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-08/19(_____________________________________________

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)20-45(_____________________________________________

הוצאה לאור
 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

בריאות

אירועים

 תקליטיית "עת רקוד" 
בהנחיית דניאל אהרונוב, 
מוזיקה בכל הסגנונות, 
ואטרקציות לאירועים. 

052-3018899)31-38(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 

ש"ח, ידני 120 ש"ח, אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 
_____________________________________________)22-47/18ל(חינם! 052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/19(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, לימוד 
מהיר, קצר ואיכותי, יוסי בן 

יהודה, 03-5352975, 
052-2595370)03-03/19(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-36/19(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-47/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-20/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-30/19(_____________________________________________

מוניות

 משה אלסייג מורה 
לנהיגה, רכב חדש אוטומט וגם 

הילוכים, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסובלנית, 

_____________________________________________ )32-39(מחירים זולים! 052-2523284

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 טחורים ופיסורה - 
התרופה המרפאה לחלוטין 

- והצילה רבבות אנשים ללא 
ניתוח, 050-6882047, 

02-5822586)33-40(_____________________________________________

 גרנד וויאיגר 2012, 
יד ראשונה כולל רמפה 

להעלאת נכים, שמור במיוחד
_____________________________________________)34-37ל(050-2432210

משכנתאות

 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-01/19ל(052-7333955

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-52(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-02/19(לחתונות 0525-778544

צילום

ספרי תורה

קורסים

ריפוד
 ריפוד כסאות, ספות 

במבחר בדים, מבצע מושב 
כסא ב-70 ש"ח ניתן להזמין 
גם תיקוני נגרות ופוליטורה 

052-4227714)32-39(_____________________________________________

 לימוד שפות בביתך, 
אנגלית למתחילים 350 ש"ח 
ומתקדמים 300 ש"ח אידיש 

250 ש"ח ועוד 30 שפות. 
_____________________________________________)25-37(מהות: 03-50325527

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך
כתב ספרדי תימני ואשכנזי

קדושת הכתב
מכון

קוסמטיקה
 אפרת טולדנו מאפרת 

מקצועית, במבצע חד פעמי 
איפור ערב/מלוה 180 ש"ח

איפור כלה- 380 ש"ח
052-6692686)29-40(_____________________________________________

סוכות

רפואה משלימה

 "שמש" צילום ועריכה.
* 30 שנות ניסיון 

*שירות ויחס אישי 
*המוצר המוגמר על גבי 

אלבום דיגיטלי איכותי
052-2577708)31-37(_____________________________________________

  "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 
חסידים לטאים, ספרדים, 

דת"ל, נכים/ות ופרק ב', שדכן 
מקצועי עם המון הצעות.

03-6189388 054-8422105)13-39(_____________________________________________

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)33-42(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006

(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

 ישירות מהיבואן
קישוטים לסוכות, מארזי 

תמונות לסיטונאים ולבעלי 
_____________________________________________)35-38ל(דוכנים בלבד! 055-6687487

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)33-05/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-34/19(דרושים זכיינים

אבידות

 מוניות כהנמן, עד 20 איש, 
ב"ב לי-ם החל מ-159 ש"ח. 

ב"ב לנתב"ג החל מ- 99 ש"ח. 
י-ם לנתב"ג החל מ- 159 ש"ח. 

03-9798838)36-37(_____________________________________________

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)36-03/19(_____________________________________________

 אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 
במבצע! פנוי גם לש.בית 
_____________________________________________)36-35/19ל(השואבה, 054-4314029

 טכנאי מחשבים, מטפל 
בכל בעיות המחשב, התקנת 

תוכנות, מכירת מחשבים 
_____________________________________________)36-44ל(ניידים, 055-6651237

לפרסום
03-6162228

שליחויות
 שליחויות קטנות 

בבני-ברק, רמת גן, גבעתיים 
והסביבה, שירות אמין ומהיר, 

050-2626063)36-39(_____________________________________________

 אבד נגן MP3 עם אוזניות 
בנחל קיבוצים בי"ט אב 

_____________________________________________)36-37ח(058-3237037

 באוטובוס חברת צלמון 
נמצאו בחופש נעליים, מגבת, 

_____________________________________________)36-37ח(מימייה. 052-7143808

 נמצאה עגלת קניות 
לפני כ-3 חודשים בדמשק 
_____________________________________________)36-37ח(אליעזר ב"ב 053-2220046

 נאבד זוג תפילין+טלית 
בחודש מנ"א באיזור ר"ע ב"ב

_____________________________________________)36-37ח(052-7142986

 בשבת "ראה" נמצא 
צמיד מוזהב של ילדה ברח' 

חזון איש בבני ברק 
_____________________________________________)36-37ח(052-3662700

 אבד תפילין ר"ת בקו 134 
מב"ב לתל השומר ב' אלול 

_____________________________________________)36-37ח(052-7651404

 נמצא תליון מכסף חרוט 
האות ה', לשמירה בקו 240 

_____________________________________________)36-37ח(050-4116209

 אבדו תפילין בז'בוטינסקי/
אהרונוביץ בב"ב כ"ג סיוון, 

_____________________________________________)36-37ח(6.6.18, 055-6781785

058-3275870

א
ט"

לי

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.
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה 052-4714818
050-5238722)37-42(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות"
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)37-48(רחבי הארץ 053-4271269

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(_____________________________________________

 מחשב 17-19 אינץ' 
סמסונג במצב מצויין בירושלים 

050-4104529)31-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)36-37ח(בעבר 054-2509001

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1,200 בתרומה 

אפרי מקולקלים 
_____________________________________________)36-37ח(052-3595314

 דרושה סוכה מברזלים 
או מעצים לבן תורה בתרומה 

_____________________________________________)36-37ח(054-7432012

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)36-37ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
בתרומה/במחיר סמלי 

_____________________________________________)36-37ח(054-7432035

 אופה לחם חדש 
לגמרי)לה היה בשימוש כלל( 

_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 052-717872

 שואב אבק, חובט סמסונג 
 1800W 3 קלון ללא שקית

_____________________________________________)36-37ח(220 ש"ח 052-272474

 מנורה לסלון 170 ש"ח, 
מנורה למטבח 130 ש"ח, 

מנורה לפ"א 130 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-2727474

 מחשב נייח בלי דיסק 
300 ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)36-37ח(053-3179093

 2 מזגני חלון 3/4 כוח 
סוס אלקטרה 500 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7450991

 מכשיר סודה 
סטרים+בלון ל-30 ליטר גז 

_____________________________________________36-37ח(120 ש"ח 052-7396092

 מקרר קטן 350 ש"ח 
_____________________________________________36-37ח(052-7396092

 מכונת תספורת במצב 
טוב חברת "מוסר" ב-25 ש"ח 

_____________________________________________36-37ח(052-5918471

 בירושלים מדפסת 
BROTHER שמורה מאד, 

מהירה וחלקה, 500 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7638203

 HP בירושלים מדפסת 
כחדה, בשימוש תקופה קצרה 

_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח 052-7638203

 למכירה 2 גופי תאורה עם 
פלורסנטים דקים צבע נחושת 

במצב מצויין 160 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-8464909

 פקס מכונת צילום זרוקס 
PE120 רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-8585960

 מסך דק 22 מצוין 
בהזדמנות!! רק 180 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 מחשב שולחני מצוין 
+וינדוס+תוכנות 400 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3346080

 כרטיס גיבוי טושיבה חדש 
לגמרי 1 טרה בייט 230 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7651383

 בהזדמנות מיקרוגל מצוין 
בשרי 100 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)36-37ח(050-9089110

 מחשב נייח עם וינדוס 
XP לצפינ בדיסקים ושיעורי 

_____________________________________________)36-37ח(תורה 180 ש"ח 054-4992952

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)36-37ח(70 ש"ח 052-3463482

 מטען של אופניים 
חשמליים V48 חדש 120 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3268891

 מחשב נייח פנטיום 
 250GB/4RAM

+צורב+ווינדוס +7אופיס 300 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-5406400

 מכונת כביסה קריסטל 
במצב מצויין בשימוש כ-8 

_____________________________________________)36-37ח(שנים 350 ש"ח 050-9742004

 מכונת גילוח חדשה 
באריזה פיליפס 200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח()בפתח תקווה( 052-2786557

 מציאה מסך מחשב 
איכותי, 22 אינץ' המחיר 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8453370

 מקרר שארפ 3 שנים 
בשימוש עובד מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בת"א 052-7145541

 מקרר מצוין צבע בז' גדול 
_____________________________________________)36-37ח(500 ליטר 03-5791261

 למכירה מיקרוגל דייהו 
דיגיטלי במצב מצויין 400 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(גמיש 050-9340317

 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

 למכירה ארון גבוה 3 
דלתות צבע לבן מקסים ויפה 
_____________________________________________)36-37ח(380 ש"ח בלבד 052-5737813

 שולחן כתיבה וספריה, 
צבע בוק+ורוד רוחב 1.10 350 

ש"ח 054-4620206
_____________________________________________)36-37ח(054-5892020

 כסא אורטופדי כולל ידיות 
מתכוננות מצוין. שידת 8 

מגירות + מראת עץ מלא, 
דובדבן. שמלת ערב ורוד עתיק 

_____________________________________________)36-37ח(42-44, 052-5531520

 למכירה ספת נוער 
נפתחת במצב מצויין 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7656713

 כוננית 4 מדפים 2+ 
 240X80 דלתות תחתונות

ס"מ 200 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-4620206/054-5892020

 דרושה למסירה או 
במחיר סמלי פינת אוכל 

שולחן+4 כסאות מתארך 
_____________________________________________)36-37ח(050-4115985

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/בתרומה 

_____________________________________________)36-37ח(052-3595314

 דרושה קלנועית "בימבה 
חשמלית" יד שניה עד 20 אלף 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7137706

 דרושה עגלת בסיס 
למכונת כביסה פתח קדמי 

_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

 למכירה אופני ילדים 
במצב מצויין 150 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-9340317

 ספרי יודאיקה ישנים 50 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7653753

 פראק חתנים חדש 
באריזה מידה 40 בירושלים, 

_____________________________________________)36-37ח(350 ש"ח 054-8415306

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגווני ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8415306

 מזגן חלון 3/4 ג'וניור 
אלקטרה 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

 מסך מחשב דק 120 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-3595314

 מזגן חלון קטן של חברת 
אלקטרה 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7432012

 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 
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שנה טובה ומתוקה 
כתיבה וחתימה טובה

לכל לקוחותינו!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

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

 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

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-08/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 קוים כשרים ורגילים החל 
מ- 9.90 לחודש משלוחים 

חינם לכל הארץ. 
055-6774334)24-36(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-31/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , הילוכי 
פרפר ,קפיצים קדמיים, במצב 

מצוין 500 ש"ח באזור פ"ת 
050-6867740)31-31/19(_____________________________________________

 למכירה פאת סרט של 
גלית אטליה בצבע חום כהה 

_____________________________________________)34-35(כחדשה 052-7165993

 אקורדיון סופרנו, 32 בס, 
היה בשימוש מועט, כולל תיק.

03-6169291)34-35(_____________________________________________

 עגלת קרוס המפוארת+
כל האביזרים, כחדשה. 

_____________________________________________)34-35ל(03-6169291

 "עוז והדר" ש"ס, שפה 
ברורה, גדול, מפואר, חדש. 

_____________________________________________)34-37ל(052-7161181

 למכירה בהזדמנות 
אקורדיון קטן לריתמיקאית 

1,500 ש"ח במצב טוב 
_____________________________________________)34-37ל(052-2503617

 בהזדמנות!! סוכה 
קומפלט כולל בדים, כולל סכך 

5/10 מטר רק 4,000 ש"ח 
050-6561610)34-37(_____________________________________________

 מזגן 1 כ"ס מקרר משרדי, 
ארון בגדים, שולחן גדול 

ומכתבייה סה"כ 2,800 ש"ח
_____________________________________________)35-36ל(053-3119493/053-3121520

 2 אוזניות כפתור חדשות 
איכותי ב-55 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-5918474

 סמרטפון מתקדם של 
LG מצב חדש ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-5918474

 נוקיה 3510 לא כזר 
בצבע כחול עם אורות כתומים 

בצדדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-4992952

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב-200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7966786

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)36-39( _____________________________________________

 זוג אפרוחים +כלוב 
+מתקן מים+אוכל בבני ברק 

_____________________________________________)36-37ח(70 ש"ח 054-8457681

 אוטובוס תלמידים+בובות 
של פישר פרייס 80 ש"ח בבני 

_____________________________________________)36-37ח(ברק 054-8457681

 שו"ע כף החיים )כתב 
רש"י( חדש 110 ש"ח -054

_____________________________________________)36-37ח(6389446/03-5700672

 קורקניט מצב טוב 80 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 אנשור תוסף מזון וניל 
_____________________________________________)36-37ח(בבקבוק 7 ש"ח 054-7863538

 ילקוט מודן 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(כחדש 050-9089110

 תוכי דררה האכלת יד 
חברותי וחמוד 300 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-8423165

 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

 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

 שמלות מהממות לאירוע 
ורוד עתיק 36-38 200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(כ"א 054-8423165

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 050-6651365

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" 

 למכירה ספה מצב 
מעולה חזקה ויציבה, 240 
_____________________________________________36-37ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שולחן מכתבייה 
וגם כוורת חזקה ונאה 120 
_____________________________________________36-37ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שולחן מחשב 
מזכוכית במצב טוב 

_____________________________________________)36-37ח(052-7126106 250 ש"ח 

 למכירה כסא מנהלים 
עם ידיות וגלגלים 170 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד 052-5737813

 למכירה ספה מצויינת 
_____________________________________________)36-37ח(260 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה תנור בילד אין 
דלונגי 280 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 כוננית ספריה מעץ 5 
תאים 187X80ס38 250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-6784969

 למכירה עגלת תאומים 
ת'יקו במצב מצוין חזקה 

במיוחד 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(050-4117575

 למכירה עגלת אמבטיה 
צ'יקו, 3 גלגלים, כמו חדשה, 

רק 170 ש"ח בלבד 
_____________________________________________36-37ח(052-5737813

 למכירה טיולון ג"ו 150 
ש"ח בלבד עם גגון ו-2 ידיות 
_____________________________________________36-37ח(במצב מצויין 052-5737813

 מטרנה ענק 700 גרם 
שלב 1 בד"ץ ב-42 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7134652

 עגלת מוצי במצב מצויין 
אמבטיה+טיולון 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-48423151

 סלקל 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-3595314

 כסא אוכל לתינוק 
"פגפרגו חדש באריזתו 

המקורית 500 ש"ח בירושלים 
_____________________________________________ )36-37ח(054-8438768/9

 עגלת קלרן ג'ינס כחדשה 
_____________________________________________ )36-37ח(300 ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב דו צדדית 
_____________________________________________ )36-37ח(חדשה באריזה 058-3245685

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק משומשת 50 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 אמבטיה לעגלת ג'לי כרום 
טורקיז חדשה באריזה 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 עגלת תאומים בייבי ג'וקר 
_____________________________________________ )36-37ח(500 ש"ח 058-3245685

 ABC אמבטיה לעגלת 
דיזיין חדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________ )36-37ח(ש"ח  052-3073826

 סלקל+ כסא בטיחות 
לרכב לתינוק 120 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(050-9089110

 עגלת יליה חיקוי מוצלח 
של יויו 350 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-8423151

 טיולון צ'יקו סגול מצב 
_____________________________________________)36-37ח(מצויין רק 100 ש"ח 

 עגלת פג במצב מעולה 
ריפוד נשלף+תיק+כיסוי גשם 
_____________________________________________)36-37ח(220 ש"ח בלבד 052-7618671

 לחנות "בומבלינה" למוצרי 
מציאה 10% הנחה בזיכוי )450 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח( תינוקות 052-7171488

 ברה"ע למכירה לול 
מתקפל מעץ מלא+מזרון 
_____________________________________________)36-37ח(ב-490 ש"ח 052-7966786

 טיולון מקלרן במבצ מצויין 
כולל כיסוי לגשם 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3180870

 מיטת תינוק עץ מלא 
במצב מעולה+מזרון 150 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(ב"ב 054-8459159

 בירושלים מיטת תינוק 
במצב מצויין 250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7638203

 בירושלים עגלה חצי 
משולבת אביזרים תואמים, 

מעולה, 500 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7638203

 תיק לעגלה 50 ש"ח תיק 
מותגים לגן 35 ש"ח לגן

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 למכירה גיטרה קלאסית 
כחדשה+נרתיק 130 ש"ח 

 טרקטורון קטן לילדים _____________________________________________)36-37ח(053-3155415
מצב מצוין, כולל סוללה 400 

_____________________________________________)37-38(ש"ח 050-6776841

 2 ערכות כלים+חונרים 
לליודמקצועי ויטראז' 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-5858631

 למסירה ספרי קריאה 
במחיר סמלי 10 ש"ח כל ספר 

_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

 למכירה חלוק שבתי של 
רחלי ברית 150 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

 חלקי מיקסר בוש קטן 
במחיר סמלי 30 ש"ח כל אחד

_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

 נעלי נשים ספורט 37.5 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 050-4131038

 כובע שנאל שחור לנשים 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 050-4131038

 אופני הרים 26 כולל 
תוספות במרכז מציאה 250 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8419707

 אקווריום ענק ואבנים 
גדולות ועציצים יפים וגדולים

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח גמיש 054-8562661

 זוג ארנבים+כלוב+מתקן 
מים+אוכל בבני ברק 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8457681

 שולחן סלוני במצב מצויין 
למכירה בהזדמנות!! בירושלים

_____________________________________________)36-37ח(050-4160457

 ספה מעור בירושלים צבע 
חום 2 מושבים, 1.60 ב-450 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7665283

 כסא אורטופדי כולל ידיות 
מתכוננות מצוין. שידת 8 

מגירות + מראת עץ מלא, 
דובדבן. שמלת ערב ורוד עתיק 

_____________________________________________)36-37ח(42-44, 052-5531520

 מעוניין לקנות מגילת 
אסתר )כתב אשכנזי( עד 

_____________________________________________)36-37ח(1,800 ש"ח 054-8408459

 שמשיה כתומה חומה 
יפיפייה חדשה +בסיס 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 058-4112750
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מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 כסא נוח מתקפל 
מתאים לטיולים 50 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-3463482

 כסא משרדי הכולל מנגנון 
הנומטי+משענת+ידית הגבהה 

)בני ברק( 120 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 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

 צמיג 24 אינץ 5 ש"ח , 
גאנט קדמי 24 אינץ 10 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-3177932

 גאנט אחורי 24 אינץ 20 
ש"ח גאנט קדמיראלי 20 אינץ 

_____________________________________________)35-36ח(20 ש"ח 054-3177932

 אופני הילוכים 50 ש"ח, 
אופניים ללא הילוכים 150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-3177932

 2 תוכונים יפיפיים+ 
כלוב+מתקן לאוכל, מתקן 
לשתיה+אוכל רק 100 שח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3202097

 שטרות ישנים ומטבעות 
_____________________________________________)35-36ח(10 ש"ח 052-7653753

 אוסף גדול דל טלכרטים 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 052-76553753

 גז מן ליו"ט ושבת 24 
שעות, חדש באריזה! 400 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-5981054

 שמלת ערב מידה 38-40 
יפה ועדכנית וחדשה! 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-8497499

 דרבוקה מצרית, חדשה! 
איכותית! 150 ש"ח בלבד

_____________________________________________)35-36ח(054-8497499

 חליפה קצרה כחולה 
חדשה, בגיר 44, נקנתה ב-700 

ש"ח נמכרת ב-430 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(058-3234734

 קורקניט מאלומניום קל 
וחזק, צבע אדום מתקפל. 

_____________________________________________)35-36ח(מצוין 60 ש"ח 0502897977

 ספר בישול חדש מכיל 
מתכונים קלים וזמינים 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עודיות חדשה באריזה 

_____________________________________________)35-36ח(65 ש"ח 052-4831449

 מארז מתכונים לילשים 
מעודד אכילה בריאה חדש 25 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-4831449

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר, 

_____________________________________________)35-36ח(חדשה 052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון 20 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור 50 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים אריז"ל 
עם הגהות ומראה מקומות 50 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-4831449

 שעון זהב של נשים דניאל 
קליין יוקרתי כחדש עם אחריות 

_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 054-8400759

 חלוק רחלי ברית 150 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(058-3289108

 גמרות למכירה 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(כ"א 058-3289108

 נעלי ניו בלנס 37.5 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-3289108

 כובע שאנל נשים שחור 
_____________________________________________)35-36ח(חדש 058-3289108

 פלנציה חדשה 60 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7188017

 BCD מנורת הבריאות 
האלקטרומנגנטית המיוחדת 

500 ש"ח נקנתה ב-2,200 
_____________________________________________)35-36ח(03-6199806

 מצלימת פילים+פלש 
מניולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(03-6199806 בערב

 תלת אופן לילדים עם 
מוטי נשיאה חזק מאד 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7676856

 תחפושת משה רבינו 
חדשה מידה 4 40 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 חליפת 3 חלקים חדשה 
מידה 5 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 ילקוט לבנים כחול-ירוק 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 052-7676856

 שמלה למחותנת מחנות 
חצי שחור חצי שמנת מידה 48 

_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 052-7676856

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשפלת ומסתובבת במצב 

מעולה 120 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-2727474

 כסא נוח מתקפל 
)מתאים לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 קורקינט לילד קטן/גדול 
במצב טוב, צבע אפור 50 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(כ"א. 052-6539056



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
בלוח

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!
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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

 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(_____________________________________________

 '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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה, 
דרושים מנהלים/מנהל עבודה 
/מוכרים/עובדי יצור מעל גיל 

24. ת.טובים למתאימים
053-3133344)34-37(_____________________________________________

 לחנות איפור בר' 
עקיבא ב"ב, דרושה 

מוכרת שכר טוב 
למתאימות, 

054-4251390)36-37(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(052-3876056 סמדר

 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

 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(_____________________________________________

 דרוש סוכן לחברה לשיווק 
קפואים, רישון חובה!! תנאים 

_____________________________________________)34-37(טובים. 052-3355338

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

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

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________ )36-39(ק"ס, וירושים, 052-6580906

 "לעזר מציון" בב"ב 
לפרויקט ימים נוראים, 

דרושות טלפניות למשמרות 
בוקר/צהריים, תנאים טובים 

למתאימות, לפניות: 
052-5808957)36-37( _____________________________________________

 דרושה פאנית עם 
ניסיון במכירות לשעות 

אחר הצהריים בפתח 
תקווה, תנאים מצויינים 

למתאימה, טלפון: 
052-5293000, קו"ח:

elishcpa@gmail.com)36-39( _____________________________________________

 דרוש עובד נקיון למספר 
שעות לישיבה בת"א, שכר 

_____________________________________________)36-37ל(נאה, לפרטים: 050-4195145

 למעון ילדים בב"ב 
מטפלת למשרה חלקית 

052-7641817)34-37(_____________________________________________

 למרכז על"ה בב"ב 
דרושות טפלות למשרה 

מלאה/חלקית קו"ח 
dvora@aleh.org

054-6838445)34-37(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לחברה מזכיר/ה לתיאום 
פגישות - לעבודה מהבית. 
שיחות קלות ופשוטות, 3 
שעות ביום, 4,000 ש"ח. 

_____________________________________________)37-37(קריירה 072-22-222-62

לארגון לימודי בירושלים 
מנהל/ת משרד, ידע באנגלית, 

שעות נוחות, שכר בסיס 
10,000 ש"ח.  קריירה

 072-22-222-62 )37-37(_____________________________________________

לחברה בבני ברק פקיד/ה 
להתכתבות מול לקוחות )לא 

שיחות טלפוניות(, שעות 
נוחות, שכר גלובלי 7,500 

_____________________________________________)37-37(ש"ח. קריירה 072-22-222-62 

דרושים בחורים 
למכירת ערבות בערב סוכות 

שכר גבוה מאוד + בונוסים
 053-3105169 )37-38(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
מטפלת מסורה למשרה 

מלאה/חלקית, תנאים טובים 
_____________________________________________ )36-37(למתאימה, 050-4162484





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'

וילך

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:11
18:28
18:08

19:21
19:23
19:23

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה • יום שישי ה' בתשרי תשע"ט 14/9/18 • גיליון מס' 1283

מסורת של עשיה

ש"ס פתח תקווה בראשות הרב אוריאל בוסו!הבטחנו וקיימנו

מיסודו של מרן רבי עובדיה בראשות הרב אוריאל בוסו
יוסף זצוק"ל

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

03-5796643 פרסם
ותתפרסם

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני, למומחים 
מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך 
בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות הרפואיות 

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

תזכו למצוות!

לאירוח בחורה יתומה 
דתית בת 35

לחגי אלול - תשרי 
כולל לינה

052-8551058

דרושות משפחות דתיות
בס"ד

ימי הדין בחצרות האדמו"רים: תקיעה כפולה בבית המדרש בגור, בימה מוגבהת 
בבעלזא, התנצלות מיוחדת בויז'ניץ, דברי התעוררות בנדבורנה וחידוש מנהג 
בטשרנוביל • בהיכלי הישיבות: אלפים התברכו אצל מרן שר התורה הגר"ח 
מרן  לזכר  חדש  היכל  אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן  ואצל  קנייבסקי 
והחזן  מחולשה  סבל  סגל  הגר"ד  המשגיח  יעקב',  ב'גאון  זצ"ל  הגראי"ל 
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רבבות ברשב"ם, ברית בבעלזא 
והיכל חדש בגור

פתח תקווה הצדיעה לקהילת 'בית אבא'
באווירת הימים הנוראים, קיימה 
קהילת "בית אבא" הכנסת ספר 

תורה, באירוע שהחל בכתיבת אותיות 
והסתיים בשעות הלילה המאוחרות 

בסעודת מצווה מפוארת וב'זיץ' 
סליחות מרגש בגן  האירועים 'מייפל' 

• השתתפו: חברי הקהילה, רבנים, 
קברניטי העיר ונכבדים / עמ' 4

רבה של ירושלים סחף את 
פתח תקווה

/ עמ' 4

/ עמ' 14

הגיע זמן 
אחיסמך
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