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חדרה - נתניה

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'
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052-4547833 בנימין

מרפא אנרגטי 
(healing) מרפא בידיים•

•ללא מגע יד, 
•נסיון 40 שנה

•גם מחלות קשות 
•גברים/נשים

דרושה מנהלת 
עם ניסיון במכירות 

053-314-4009
תנאים טובים למתאימה

לרשת חנויות נעליים

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

בבחירות  שני  לסיבוב  גבוה  סיכוי  וקיים  ממש  של  לעדיפות  זוכה  לא  המתמודדים  מארבעת  אחד  אף  כי  נדמה  לראשונה 
לראשות העיר • סיכום שבועי מיוחד: החדשות הטובות והרעות שפקדו כל אחד מהמועמדים בשבוע האחרון, וגם הרגעים 

שיעדיפו לשכוח / 4-6

כנגד ארבעה מתמודדים

1 יום 
9

ירות
לבח

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות / שטח מוניציפאלי, עמ' 14-15

עצרות זיכרון למרן 
הגר"ע יוסף זצ"ל

5 שנות יתמות: 

עמ' 8

עמ' 15

עמ' 8

ברוך דיין האמת: 
הגאון רבי שלמה 

אלישיב זצ"ל

ברוך דיין האמת: 
הגאון רבי שלמה 

אלישיב זצ"ל

כפת וירה: 
פיגוע מזעזע בברקן

נחשפה כתובת אבן בת 2000 שנה 

לראשונה - 
שמה המלא 
של ירושלים

הכתובת מוצגת לציבור במוזיאון ישראל 
בירושלים • האבן נחשפה במהלך חפירות 

ארכיאולוגיות של רשות העתיקות סמוך 
לבנייני האומה / עמ' 11

גל של הסתה: שפל חדש: בחולון ובאשדוד, במעלה אדומים וברמת גן – מתמודדים מסיתים 
נגד החרדים בדרך לקלפי • סרטון מושקע מתאר שלטון חרדי נוקשה, ומה שמותר על חרדים - 

אסור על אתיופים
אלעד: למרות הכחשות גורפות, סיעות 'דגל' וש"ס בדרך לחתום על הסכם תמיכה ביצחק פינדרוס לראשות 

• ובינתיים, השטח סוער: מלחמת מודעות וספינים
אשקלון: בזמן שתומר גלאם ואיתמר שמעוני נאבקים על כל קול, מתנהלת מלחמה גם על לב הציבור החרדי, בין 

המפלגות הוותיקות לבין סיעת ראש העיר הנתמך על ידי הגר"י ברדא הנערץ בעיר • ראיון מיוחד
ביתר עילית: בכנס בחירות סוער, תקפו גפני, מקלב ואשר את ראש העיר, בטענה להתעלמות מצרכיהם בעיר 

בשל 'דילים' ארציים • לא נסחף ושמר על טון מפויס: היו"ר החדש דודי זלץ
צפת: אחרי ההודעה הרשמית על תמיכה באילן שוחט ולמרות יחסים עכורים בין הסיעות הארציות – ש"ס צפויה 

לתמוך באיש 'אגודת ישראל' • לחיאני: "יש גוש חרדי גדול והרוח מכיוונו נושבת לתמיכה בנחמן גלבך"

 רוצים להרוויח
דברו איתנו:?על כספכם

050-4165937 

 רמה אחת
מעל כולם





אלטמן מציגה:

6505
לייעוץ עם

המומחים חייגו:

 Comfort ברזל
ברזל ללא פשרות

פרנטל מולטי ויטמין
באיכות ללא פשרות

נוח לעיכול
טעים במיוחד

מתמוסס בקלות בפה

מולטי ויטמין לנשים בתקופת טרום הלידה
מכיל הרכב אופטימאלי וברזל קל לעיכול

היחיד עם 220 מק"ג יוד

פטנט 
חדשני

לספיגת 
ברזל

הפרנטל 
המתקדם
 בישראל

שאלה בנושאי כשרות?
התקשרו לרב לוינגר מבד״ץ מאור הכשרות

058 - 7000472

להשיג  קנייה   בכל  אחד  שובר  לממש  ניתן   
בבתי הטבע ובתי המרקחת הפרטיים  אין כפל 
מבצעים והנחות  החזר ההנחה לקמעונאי יינתן 
עד  בתוקף  מפורטת  קופה  חשבונית  בצרוף  רק 
31.12.2018 כ״ג טבת תשע''ט או עד גמר המלאי, 

ט.ל.ח.

קופון הנחה 
בסך 10 ₪

Comfort על ברזל 
ופרנטל מולטי ויטמין

בתקופת טרום הלידה עשי לך כלל:

אל תתפשרי על
ברזל ופרנטל
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 מחריד: נכה הצית את עצמו
הצית  גלגלים,  כיסא  על  רגל  קטוע  נכה   ,60 כבן  גבר 
העיר.  במרכז  הפעמון  בגן  שני,  יום  בצהרי  עצמו  את 
עוברי אורח שהבחינו במתרחש מיהרו לכבות את האש 
והזעיקו את כוחות ההצלה. האיש פונה לבית החולים 
קשה.  הוגדר  ומצבו  גופו  חלקי  בכל  קשות  כוויות  עם 
המקרה הקשה מתרחש על רקע מצוקת הנכים המנהלים 
מאבק עיקש נגד הממשלה על העלאת קצבאות הנכות 

לשכר מינימום, שתאפשר להם לכלכל את עצמם.
סילמן  משה  עצמו  את  הצית  שנים,  כשש  לפני  כזכור, 
במהלך הפגנה לציון שנה למחאה החברתית. הוא פונה 
לבית החולים וכעבור שבוע מת מפצעיו. המעשה זעזע 
למרות  אך  הציבורי,  השיח  את  וטלטל  המדינה  את 
צעדים  נעשו  לא  הנכים,  למצוקת  הזרקור  הפניית 

משמעותיים שישפרו את מצבם.

 תאגיד השידור בשכונה החרדית
הפוליטיקאים  של  הלוחמניות  ההצהרות  למרות 
להתחיל  צפוי  'כאן'  הציבורי  השידור  תאגיד  החרדים, 
את שידוריו בשבועות הקרובים ממשכנו החדש בפאתי 
העיתונאי  של  הפרסום  פי  על  החרדית.  נוף  הר  שכונת 
הבא.  בשבוע  כבר  להיות  היה  אמור  המעבר  כהן,  ישי 
בהמשך הכניסה נדחתה, כך על פי העיתונאי נתי טוקר, 

בשבועיים.
לשכונה  החדשות  גוף  של  המעבר  דבר  פרסום  מאז 
התושבים,  מצד  נחרצת  התנגדות  נרשמה  החרדית, 
החוששים לחילולי שבת גלויים, מאחר והמקום משדר 
ילחם  כי  הבטיח  דרעי  השר  השבוע.  ימות  כך  לאורך 
גווע והמעבר שריר  בהחלטה, אך ככל הנראה המאבק 
ייהפך למוקד הפגנות חדש? ימים  וקיים. האם המקום 

יגידו.
 בהפתעה: נגיד אנונימי הבטיח מיליון ₪

שעתיים בלבד, דינר אחד וחמישה מיליון שקלים – את 
ותפילה'  'תורה  קהילת  רשמה  הזה  המרשים  ההישג 
בנווה יעקב, בערב ייחודי שנערך באולמי 'בית ישראל', 
ללא  הכנסת,  בית  מתפללי   150 ורק  אך  השתתפו  בו 

תורמים ונגידים.
הרגע  של  דרמה  עומדת  המטאורית  ההצלחה  מאחורי 
הגבאים  קיבלו  האירוע,  לפני  קלה  שעה  האחרון. 
שיחת טלפון מיהודי המתגורר ליד דטרויט שבארה"ב, 
שהתעניין בדינר המתוכנן. האיש שעל הקו חקר ובירר 
המיליון   -  ₪ מיליון   4 תגייסו  באם  הבטיח:  ולבסוף 

החמישי עליי.
התאמצו  והמתפללים  שלה  את  עשתה  ההבטחה 
והצליחו לעמוד ביעד, שזיכה אותם במיליון ₪ נוספים. 
הסכום מיועד לבניית בית מדרש ומקווה טהרה בשכונה 
ובר, רבה של  נשאו דברים הגר"צ  המתחרדת. במעמד 
נוה יעקב, והגרי"י זילברמן, רב קהילת נוה יעקב מרכז.

  אלפים בהילולת שמעון הצדיק
שמעון  של  לקברו  שני  מליל  החל  נהרו  רבים  אלפים 
הצדיק, והעתירו בתפילות על ציונו, לרגל יום ההילולא. 
במקום  נערכו  התפילות,  לצד  הוותיק,  המנהג  כפי 
כשחלק  'לחיים',  ואמירת  תזמורת  בלווי  ריקודים 
היהודית  ההתיישבות  את  וחיזקו  סיירו  אף  מהבאים 
משה  הרה"צ  כובד  המסורתית  בהדלקה  הסמוכה. 
דייטש, העומד בראש ארגון 'חסדי יוסף' שפורס חסות 

על הבאים.
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

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

כנגד ארבעה מתמודדים
לראשונה נדמה כי אף אחד מארבעת המתמודדים לא זוכה לעדיפות של ממש וקיים סיכוי 
הטובות  החדשות  מיוחד:  שבועי  סיכום   • העיר  לראשות  בבחירות  שני  לסיבוב  גבוה 

והרעות שפקדו כל אחד מהמועמדים בשבוע האחרון, וגם הרגעים שיעדיפו לשכוח

ישראל פריי

שבועות  שלשה  תקדים.  חסר  נראה  זה 
ירושלים  העיר  לראשות  והמרוץ  לבחירות 
בולטים  מתמודדים  ארבעה  לחלוטין.  פתוח 
על  בקרב  העיר  את  וחורשים  לכתר  טוענים 
במוקד,  נמצא  החרדי  הציבור  גם  קול.  כל 
כאשר למרות הנחת יסוד כי ציבור גדול ונכבד 
הפיצול  שהפעם,  הרי  אחד,  כגוש  מצביע  זה 
בין המפלגות החרדיות לצד קבוצות חרדיות 

עצמאיות – טורפים את כל הקלפים.
אחד הביטויים הפומביים למרוץ הירושלמי 
ניתן השבוע בעימות סוער שנערך בין ארבעת 
המתמודדים באולפני 'חברת החדשות' בנווה 
שודר  שישי,  ביום  שהתקיים  העימות,  אילן. 
בתכנית 'פגוש את העיתונות' שתי דקות לאחר 
למרות  שיא.  התעניינות  וגרף  השבת,  צאת 
ספורט,  )שחקן  ב'כותרות'  יותר  עסק  שהוא 
וכן  תהלוכות  לגדר  שמחוץ  ערביות  שכונות 
על זו הדרך( ופחות בסוגיות מקומיות עליהן 
הולכים תושבי ירושלים לקלפי, הפכו העימות 

ותוצאותיו לחזות הכל.
דרך  על  נסכם  האירועים השבועי  רצף  את 
הטובות  החדשות  היו  מה  והשלילה.  החיוב 
לשכוח,  יעדיפו  רגע  ואיזה  למתמודדים 
באיזה חלק בלטו לטובה ובאיזה צברו מומנט 
האיומים  ומה  עידוד  שאבו  מהיכן  שלילי, 

שנקרו בדרכם?

משה ליאון

חדשות טובות: הרגע לו חיכה משה ליאון יותר 
מכל – הגיע. ביטאונה הרשמי של 'דגל התורה', 
ראשון  יום  בבוקר  פרסם  נאמן',  'יתד  עיתון 
ידיעה ובה נאמר: "בברכתם של רשכבה"ג מרן 
ורבינו  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, 
בבחירות  כי  התורה'  'דגל  תנועת  הודיעה 
תתמוך  ירושלים  עיריית  לראשות  הקרובות 

במר משה ליאון".
הגושפנקה  את  סוף  סוף  ליאון  קיבל  בכך, 
הרשמית לתמיכה חרדית במועמדותו, כאשר 
לכל ברור כי תמיכת ש"ס הרשמית בוא תבוא, 
לתמיכה  'דגל'  את  שהובילה  זו  והיא  בהיות 
בליאון. למרות הדברים, מכתב תמיכה רשמי 

בחתימת מרנן ורבנן טרם פורסם.
בחגיגות  נרשם  מהקמפיין  הפוגה  של  רגע 
שנים   57 שציין  ליאון,  של  ההולדת  יום 

להיווסדו. הצוות הקרוב המלווה אותו השחיל 
אותו  ואז הפתיע  ללו"ז  פיקטיבית  פגישה  לו 
דמעות",  עד  "התרגשתי  סוערת.  במסיבה 

הגיב המתמודד.
המחקר  מכון  שערך  סקר  רעות:  חדשות 
'וואלה',  אתר  להזמנת  פוליטיקס"  "פאנלס 
העניק למשה ליאון את המקום השלישי בלבד 
לו  הסקר,  תוצאות  פי  על  המתמודדים.  מבין 
קוטף  היה  אלה,  בימים  נערכות  היו  הבחירות 
השר  אחריו   ,22% עם  הבכורה  את  ברקוביץ' 
והרחק משם משה ליאון  זאב אלקין עם 19% 

עם 13% תמיכה.
מביא  ליאון  כי  נטען  מגזרים,  לפי  בפילוח 
בראשות  לזכות  בכדי  תמיכה.   2% הכל  בסך 
אלפי  עשרות  כמה  להביא  ליאון  זקוק  העיר, 
את  לשכנע  עמל  עדיין  והוא  חילוניים  קולות 
המפלגות החרדיות שהוא מסוגל לעשות זאת. 
עם זאת, ראוי לציין כי סקר אינטרנטי נחשב 
מלכתחילה בלתי אמין, ובפרט בעיר בה אחוז 

משמעותי של חרדים ושומרי מצוות.

 ,'2 ב'חדשות  שהתקיים  בעימות  לשכוח:  רגע 
הציג את הפעילים והתומכים בו, אך שם אחד 
מהם נשמט מזיכרונו ולאחר גמגום קל הצהיר: 

"אני עכשיו פשוט שוכח".

זאב אלקין

מצליח  סיזיפית,  בעבודה  טובות:  חדשות 
במועמדותו,  תמיכה  להשיג  אלקין  זאב  השר 
וקהילות.  פעילים  רבנים,  אישים,  מאינספור 
של  לתמיכה  הוא  זוכה  דתי,  הציוני  בציבור 
כמעט כל רבניהם הבולטים, כאשר גם תמיכת 
ליברלי  סמן   - מ'צהר'  פוירשטיין  רפי  הרב 
בעופר  מלכתחילה  שתמך   - הדתית  בציונות 

ברקוביץ', הועברה אליו.
גם בציבור החרדי, לא מהסס אלקין לפנות 
ולקבל  לבקש  ולקהילות,  לרבנים  ישירות 
תמיכה מעל ראשם של קברניטי המפלגות. כך 
למשל זכה לברכת רבה של ז'נווה לשעבר ורב 
רבי  הגאון  בירושלים,  החכמה'  'בצל  קהילת 
אברהם יפה שלזינגר; לברכת יו"ר ארגון זק"א 
יהודה משי זהב ולתמיכת 'איגוד ההורים של 

מוסדות החינוך הממלכתי חרדי בירושלים'.
במסיבת עיתונאים שכינס בבוקר שני, שטח 
אלקין משך שעות ארוכות את תכנית העבודה 

תעסוקה,  דיור,  בהם  בוערים,  בתחומים  שלו 
משנה  הציג  אלקין  ותחבורה.  חינוך  ניקיון, 
למקום  ירושלים  את  סדורה שלטעמו תהפוך 

טוב יותר.
ידידות  להפגין  המשיך  אלקין  בנוסף, 
ברקת,  ניר  הנוכחי  העירייה  ראש  עם  צמודה 
מסחרי,  במרכז  מהלכים  נצפו  כשהשניים 
לבחור  ומשכנעים  תושבים  עם  משוחחים 
לכוחו  המודעים   - ואלקין  ברקת  ב'ממשיך'. 
הציבור  בקרב  ברקוביץ'  עופר  של  הגדול 
החילוני בירושלים – שולחים לעברו חיצים, 
ברקוביץ'  עם  בהיכרותו  משתמש  כשברקת 
ובשותפות שהייתה להם בניהול העיר, בכדי 

לטעון כי איננו ראוי להנהגה.

רעות: אם בחישובים המקוריים שלו,  חדשות 
ציפה אלקין לקבל את תמיכת 'אגודת ישראל' 
משה  עם  הסוף  עד  ילכו  וש"ס  ו'דגל'  במידה 
מסתבר  הימים  שנוקפים  ככל  הרי  ליאון, 
שהריצה של יוסי דייטש לראשות צפויה להיות 
סיכוי  לחסרת  תהפוך  היא  אם  גם  הסוף,  עד 
ולנתמכת על ידי 'אגודה' בלבד. מדובר בהפסד 
יכולים  ספק  שללא  קולות  אלפי  עשרות  של 
זכייה/ בין  אלקין,  עבור  ההבדל  את  לעשות 

עליה לסיבוב שני לבין השתרכות מאחור.
העניין הנ"ל מתעצם נוכח ההבנה שהולכת 
בבירה,  הפוליטית  למערכת  ומחלחלת 
ידיו  בניגוד למתחריו, לא מניח את  שאלקין, 
תושבים  ומאגר  מצביעים  קהל  'בייס',  על 
נחוצים  למגזרים  שהתחלקה  שבעיר  מובהק, 
שליאון  בזמן  המרוץ.  את  לצלוח  מנת  על 
המפלגות  מאגרי  על  מתבססים  ודייטש 
יציבה  תמיכה  מקבל  וברקוביץ'  החרדיות 
בציבור החילוני – הרי שאלקין מקושש מעט 
תמיכה מכל מגזר עם בולטות בציונות הדתית, 

אך עדיין זקוק למאסה קריטית של קולות.

 הגיע לפגישת עבודה וגילה מסיבה בהפתעה

 רגעי העימות ב'פגוש את העיתונות' 

 אלקין עם קבוצת הורים לילדי הממלכתי-חרדי 

מקבל את תמיכת יהודה משי זהב
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רגע לשכוח: זה אף פעם לא נעים להגיע לחדר 
חקירות, אבל כשאתה גם שר בכיר וגם מתמודד 
בשיא הקמפיין, הביקור ביחידת לה"ב 433 היא 
אלקין  זומן  השבוע  צריך.  האחרון שאתה  הדבר 
פתוחה,  עדות  למתן   – לוין  יריב  השר  לצד   –
נגד ראש  ו-2,000 הנחקרים  בעניין תיקי 1,000 
הממשלה. יודגש כי אלקין לא חשוד כלל בפרשה.

יוסי דייטש

היה  קודר,  בשבוע  אור  נקודת  טובות:  חדשות 
באולפן  דייטש  יוסי  שנתן  המשובחת  בהופעה 
דילג  הוא  לטובה.  בלט  שם  החדשות',  'חברת 
בקלילות מעל מהמורות, השחיל עקיצות שנונות 
ומעורב  ענייני  אחראי,  כשקול,  התגלה  ובעיקר, 
תקשורת  אנשי  גם  עירוניות.  בסוגיות  מכולם 
העיתונאי  למשל  כך  אמן,  אחריו  ענו  חילוניים 
ומסורתי  ריבלין, שכתב: "הציבור החילוני  חיים 
שלא בהכרח מכיר את יוסי דייטש נחשף למועמד 
של  הסטריאוטיפ  את  תואם  שלא  וידען  שקול 

'הדוס הקלאסי'".
הצלחתו של דייטש למוסס את החומות מול 
החילונים, עוזרים לו לבסס את הטיעון המרכזי 
העיר,  ראשות  את  לקחת  מסוגל  הוא  לפיו 
ולהביא  דת,  ומלחמות  אנטגוניזם  לעורר  מבלי 

להצבעת מחאה חילונית.
הישג נוסף רשם דייטש כשקיבל השבוע את 
תמיכת הד"ר אופיר לנג, ראש המינהל קהילתי 
לב העיר ופעיל חילוני מוכר בירושלים. "יש לי 
הכרת הטוב כלפי יוסי דייטש על האוזן הקשבת 
לאורך כל השנים והיכולת שלו לקחת משימות 
ולא להניח להן עד שיטופלו כראוי, גם בנושאים 

שפחות פופולריים להתעסק בהם", אמר לנג.
נקודת אור נוספת הייתה בהבעת התמיכה של 
יו"ר 'יחד' אלי ישי במועמדותו, תמיכה שהגיעה 
ליצמן  לבין  ישי  בין  תקדימית  פגישה  לאחר 
'יחד'  תמיכת  סביב  דייטש.  בנוכחות  ופרוש, 
קיימת אי בהירות, מאחר ומירב קולות מצביעיה 
מרוכזים בירושלים תחת רשימת 'מאוחדים' של 
אריה קינג, שעד כה הסתייג מהפרסום. בנוסף, 

התנועה  ומנהיג  רחמים  כיסא  ישיבת  ראש 
דווקא  תמיכה  בשיעורו  הביע  מזוז,  הגר"מ 

במשה ליאון.

חדשות רעות: התקווה האחרונה לקבלת תמיכת 
המפלגות החרדיות – נופצה השבוע, עם הידיעה 
ליאון.  במשה  התורה'  'דגל  תמיכת  על  האמורה 
על  ושמירה  מו"מ  ניסיונות,  אינספור  אחרי 
מהעובדות,  להתעלם  כבר  ניתן  לא  אופטימיות, 
'אגודת  למועמד  דייטש  יוסי  את  ההופכות 

ישראל' בלבד.
גם התקווה ליצור חיבור – גם אם לא מוצהר 
לאחר  נגוזה  הירושלמי',  'הפלג  אנשי  עם   –

חיים  העיר  ראש  וסגן  תורה'  'בני  סיעת  שיו"ר 
אפשטיין הצהיר השבוע על ריצה מוחלטת עד 
כי  התנועה  דוברי  אמרו  בעבר  כזכור,  הסוף. 
מבחינתם יוסי דייטש מועמד ראוי שעשוי לקבל 

את תמיכתם.
אז  מוצאי שבת המאוחרות,  רגע לשכוח: שעות 

החלו לדלוף קבצי 'יתד' שלמחרת.

עופר ברקוביץ'

נרשמו  לא  ברקוביץ'  בגזרת  טובות:  חדשות 
הליברלי  והמתמודד  גדולות,  סנסציות  השבוע 
ממשיך במסע כיבוש הבירה, בהרבה מאד עבודת 
שטח, חוגי בית, פאנלים ומפגשים עם תושבים. 
ברקוביץ' זכה לרגעי נחת בסקר 'וואלה' דלעיל, 
לשאריות  גם  והוכיח  הראשון  במקום  זכה  שם 
ניתן  שלא  חזק  מתמודד  הוא  כי  הספקנים, 

להתעלם ממנו.
בטענות  נגדו  שהופנו  המתקפות  הדי 
ועננת  להיהדף,  הצליחו  לשמלאניות-יתר, 
במטהו  ראשו.  מעל  התפוגגה  החדשה  הקרן 
מימין,  מהמתקפה  הפצעים  את  מלקקים  עדיין 
וכמו  הבוחרים.  בקרב  להם  הזיקה  ספק  שללא 
נמצא בימין, חתם השבוע  בכדי להוכיח שלבו 
ברקוביץ' על הסכם עודפים עם סיעת 'הליכוד' 
הירושלמית בראשות עו"ד אלישע פלג, רשימה 

של  מתחרהו  עם  יריבות  מנהלת  שכזכור 
ברקוביץ' – השר זאב אלקין.

עם  מתמודד  עדיין  ברקוביץ'  רעות:  חדשות 
ויריב  ישראל'  כ'עוכר  אותו  למצב  ניסיונות 
חרדים'  ב'בחדרי  כתבה  כך  הדתיים-חרדים. 
שהציגה את ההסכם שנחתם בין ברקוביץ' לבין 
האחרון,  לתמיכת  בתמורה  חביליו  יוסי  עו"ד 
ירושלים  על  "לשמור  ברקוביץ'  התחייב  בו 
פי  על  הזרמים  לכל  פלורליסטית  פתוחה, 
קיימת  ההסכם,  פי  על  עוד  מדן".  גביזון  אמנת 
התחייבות לשמור על "בנייה של מוסדות חרדיים 
חינוך  מוסדות  מהכנסת  והימנעות  בשכונותיהם 
שהדברים  למרות  חילוניות".  לשכונות  חרדיים 
מתמודדים  מתכניות  משמעותית  שונים  לא 
הצגתם  ודרך  בהם  שנעשה  השימוש  אחרים, 

מלמדים על מגמה של ריכוז מתקפות נגדו.

חברת  באולפן  מציג  שהוא  אחרי  לשכוח:  רגע 
של  העשיר  ניסיונו  את  רב  בביטחון  החדשות 
ראש  סגן  בתפקיד  חלקם  בעירייה,  עשור  מעל 
עיר – כמענה לטענות על חוסר כשירותו ומיעוט 
ניסיונו – הטיח בו יוסי דייטש את האמת. "היית 
בסך הכל 7.5 שנים בעירייה, הרי שנתיים וחצי 

נתת ברוטציה". ופני עופר חפו.

 רגע אחרי העימות, דייטש מספיק לסייר ב'מחנה יהודה' 

ברקוביץ עם אלישע פלג, בחתימה על הסכם עודפים. מקבל את תמיכת הד"ר אופיר לנג

צילום: פייסבוק 

כנס תמיכה עם חרדים בסלון משפחת ברקוביץ' בנחלאות 
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 מחריד: נכה הצית את עצמו
הצית  גלגלים,  כיסא  על  רגל  קטוע  נכה   ,60 כבן  גבר 
העיר.  במרכז  הפעמון  בגן  שני,  יום  בצהרי  עצמו  את 
עוברי אורח שהבחינו במתרחש מיהרו לכבות את האש 
והזעיקו את כוחות ההצלה. האיש פונה לבית החולים 
קשה.  הוגדר  ומצבו  גופו  חלקי  בכל  קשות  כוויות  עם 
המקרה הקשה מתרחש על רקע מצוקת הנכים המנהלים 
מאבק עיקש נגד הממשלה על העלאת קצבאות הנכות 

לשכר מינימום, שתאפשר להם לכלכל את עצמם.
סילמן  משה  עצמו  את  הצית  שנים,  כשש  לפני  כזכור, 
במהלך הפגנה לציון שנה למחאה החברתית. הוא פונה 
לבית החולים וכעבור שבוע מת מפצעיו. המעשה זעזע 
למרות  אך  הציבורי,  השיח  את  וטלטל  המדינה  את 
צעדים  נעשו  לא  הנכים,  למצוקת  הזרקור  הפניית 

משמעותיים שישפרו את מצבם.

 תאגיד השידור בשכונה החרדית
הפוליטיקאים  של  הלוחמניות  ההצהרות  למרות 
להתחיל  צפוי  'כאן'  הציבורי  השידור  תאגיד  החרדים, 
את שידוריו בשבועות הקרובים ממשכנו החדש בפאתי 
העיתונאי  של  הפרסום  פי  על  החרדית.  נוף  הר  שכונת 
הבא.  בשבוע  כבר  להיות  היה  אמור  המעבר  כהן,  ישי 
בהמשך הכניסה נדחתה, כך על פי העיתונאי נתי טוקר, 

בשבועיים.
לשכונה  החדשות  גוף  של  המעבר  דבר  פרסום  מאז 
התושבים,  מצד  נחרצת  התנגדות  נרשמה  החרדית, 
החוששים לחילולי שבת גלויים, מאחר והמקום משדר 
ילחם  כי  הבטיח  דרעי  השר  השבוע.  ימות  כך  לאורך 
גווע והמעבר שריר  בהחלטה, אך ככל הנראה המאבק 
ייהפך למוקד הפגנות חדש? ימים  וקיים. האם המקום 

יגידו.
 בהפתעה: נגיד אנונימי הבטיח מיליון ₪

שעתיים בלבד, דינר אחד וחמישה מיליון שקלים – את 
ותפילה'  'תורה  קהילת  רשמה  הזה  המרשים  ההישג 
בנווה יעקב, בערב ייחודי שנערך באולמי 'בית ישראל', 
ללא  הכנסת,  בית  מתפללי   150 ורק  אך  השתתפו  בו 

תורמים ונגידים.
הרגע  של  דרמה  עומדת  המטאורית  ההצלחה  מאחורי 
הגבאים  קיבלו  האירוע,  לפני  קלה  שעה  האחרון. 
שיחת טלפון מיהודי המתגורר ליד דטרויט שבארה"ב, 
שהתעניין בדינר המתוכנן. האיש שעל הקו חקר ובירר 
המיליון   -  ₪ מיליון   4 תגייסו  באם  הבטיח:  ולבסוף 

החמישי עליי.
התאמצו  והמתפללים  שלה  את  עשתה  ההבטחה 
והצליחו לעמוד ביעד, שזיכה אותם במיליון ₪ נוספים. 
הסכום מיועד לבניית בית מדרש ומקווה טהרה בשכונה 
ובר, רבה של  נשאו דברים הגר"צ  המתחרדת. במעמד 
נוה יעקב, והגרי"י זילברמן, רב קהילת נוה יעקב מרכז.

  אלפים בהילולת שמעון הצדיק
שמעון  של  לקברו  שני  מליל  החל  נהרו  רבים  אלפים 
הצדיק, והעתירו בתפילות על ציונו, לרגל יום ההילולא. 
במקום  נערכו  התפילות,  לצד  הוותיק,  המנהג  כפי 
כשחלק  'לחיים',  ואמירת  תזמורת  בלווי  ריקודים 
היהודית  ההתיישבות  את  וחיזקו  סיירו  אף  מהבאים 
משה  הרה"צ  כובד  המסורתית  בהדלקה  הסמוכה. 
דייטש, העומד בראש ארגון 'חסדי יוסף' שפורס חסות 

על הבאים.
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

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

כנגד ארבעה מתמודדים
לראשונה נדמה כי אף אחד מארבעת המתמודדים לא זוכה לעדיפות של ממש וקיים סיכוי 
הטובות  החדשות  מיוחד:  שבועי  סיכום   • העיר  לראשות  בבחירות  שני  לסיבוב  גבוה 

והרעות שפקדו כל אחד מהמועמדים בשבוע האחרון, וגם הרגעים שיעדיפו לשכוח

ישראל פריי

שבועות  שלשה  תקדים.  חסר  נראה  זה 
ירושלים  העיר  לראשות  והמרוץ  לבחירות 
בולטים  מתמודדים  ארבעה  לחלוטין.  פתוח 
על  בקרב  העיר  את  וחורשים  לכתר  טוענים 
במוקד,  נמצא  החרדי  הציבור  גם  קול.  כל 
כאשר למרות הנחת יסוד כי ציבור גדול ונכבד 
הפיצול  שהפעם,  הרי  אחד,  כגוש  מצביע  זה 
בין המפלגות החרדיות לצד קבוצות חרדיות 

עצמאיות – טורפים את כל הקלפים.
אחד הביטויים הפומביים למרוץ הירושלמי 
ניתן השבוע בעימות סוער שנערך בין ארבעת 
המתמודדים באולפני 'חברת החדשות' בנווה 
שודר  שישי,  ביום  שהתקיים  העימות,  אילן. 
בתכנית 'פגוש את העיתונות' שתי דקות לאחר 
למרות  שיא.  התעניינות  וגרף  השבת,  צאת 
ספורט,  )שחקן  ב'כותרות'  יותר  עסק  שהוא 
וכן  תהלוכות  לגדר  שמחוץ  ערביות  שכונות 
על זו הדרך( ופחות בסוגיות מקומיות עליהן 
הולכים תושבי ירושלים לקלפי, הפכו העימות 

ותוצאותיו לחזות הכל.
דרך  על  נסכם  האירועים השבועי  רצף  את 
הטובות  החדשות  היו  מה  והשלילה.  החיוב 
לשכוח,  יעדיפו  רגע  ואיזה  למתמודדים 
באיזה חלק בלטו לטובה ובאיזה צברו מומנט 
האיומים  ומה  עידוד  שאבו  מהיכן  שלילי, 

שנקרו בדרכם?

משה ליאון

חדשות טובות: הרגע לו חיכה משה ליאון יותר 
מכל – הגיע. ביטאונה הרשמי של 'דגל התורה', 
ראשון  יום  בבוקר  פרסם  נאמן',  'יתד  עיתון 
ידיעה ובה נאמר: "בברכתם של רשכבה"ג מרן 
ורבינו  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, 
בבחירות  כי  התורה'  'דגל  תנועת  הודיעה 
תתמוך  ירושלים  עיריית  לראשות  הקרובות 

במר משה ליאון".
הגושפנקה  את  סוף  סוף  ליאון  קיבל  בכך, 
הרשמית לתמיכה חרדית במועמדותו, כאשר 
לכל ברור כי תמיכת ש"ס הרשמית בוא תבוא, 
לתמיכה  'דגל'  את  שהובילה  זו  והיא  בהיות 
בליאון. למרות הדברים, מכתב תמיכה רשמי 

בחתימת מרנן ורבנן טרם פורסם.
בחגיגות  נרשם  מהקמפיין  הפוגה  של  רגע 
שנים   57 שציין  ליאון,  של  ההולדת  יום 

להיווסדו. הצוות הקרוב המלווה אותו השחיל 
אותו  ואז הפתיע  ללו"ז  פיקטיבית  פגישה  לו 
דמעות",  עד  "התרגשתי  סוערת.  במסיבה 

הגיב המתמודד.
המחקר  מכון  שערך  סקר  רעות:  חדשות 
'וואלה',  אתר  להזמנת  פוליטיקס"  "פאנלס 
העניק למשה ליאון את המקום השלישי בלבד 
לו  הסקר,  תוצאות  פי  על  המתמודדים.  מבין 
קוטף  היה  אלה,  בימים  נערכות  היו  הבחירות 
השר  אחריו   ,22% עם  הבכורה  את  ברקוביץ' 
והרחק משם משה ליאון  זאב אלקין עם 19% 

עם 13% תמיכה.
מביא  ליאון  כי  נטען  מגזרים,  לפי  בפילוח 
בראשות  לזכות  בכדי  תמיכה.   2% הכל  בסך 
אלפי  עשרות  כמה  להביא  ליאון  זקוק  העיר, 
את  לשכנע  עמל  עדיין  והוא  חילוניים  קולות 
המפלגות החרדיות שהוא מסוגל לעשות זאת. 
עם זאת, ראוי לציין כי סקר אינטרנטי נחשב 
מלכתחילה בלתי אמין, ובפרט בעיר בה אחוז 

משמעותי של חרדים ושומרי מצוות.

 ,'2 ב'חדשות  שהתקיים  בעימות  לשכוח:  רגע 
הציג את הפעילים והתומכים בו, אך שם אחד 
מהם נשמט מזיכרונו ולאחר גמגום קל הצהיר: 

"אני עכשיו פשוט שוכח".

זאב אלקין

מצליח  סיזיפית,  בעבודה  טובות:  חדשות 
במועמדותו,  תמיכה  להשיג  אלקין  זאב  השר 
וקהילות.  פעילים  רבנים,  אישים,  מאינספור 
של  לתמיכה  הוא  זוכה  דתי,  הציוני  בציבור 
כמעט כל רבניהם הבולטים, כאשר גם תמיכת 
ליברלי  סמן   - מ'צהר'  פוירשטיין  רפי  הרב 
בעופר  מלכתחילה  שתמך   - הדתית  בציונות 

ברקוביץ', הועברה אליו.
גם בציבור החרדי, לא מהסס אלקין לפנות 
ולקבל  לבקש  ולקהילות,  לרבנים  ישירות 
תמיכה מעל ראשם של קברניטי המפלגות. כך 
למשל זכה לברכת רבה של ז'נווה לשעבר ורב 
רבי  הגאון  בירושלים,  החכמה'  'בצל  קהילת 
אברהם יפה שלזינגר; לברכת יו"ר ארגון זק"א 
יהודה משי זהב ולתמיכת 'איגוד ההורים של 

מוסדות החינוך הממלכתי חרדי בירושלים'.
במסיבת עיתונאים שכינס בבוקר שני, שטח 
אלקין משך שעות ארוכות את תכנית העבודה 

תעסוקה,  דיור,  בהם  בוערים,  בתחומים  שלו 
משנה  הציג  אלקין  ותחבורה.  חינוך  ניקיון, 
למקום  ירושלים  את  סדורה שלטעמו תהפוך 

טוב יותר.
ידידות  להפגין  המשיך  אלקין  בנוסף, 
ברקת,  ניר  הנוכחי  העירייה  ראש  עם  צמודה 
מסחרי,  במרכז  מהלכים  נצפו  כשהשניים 
לבחור  ומשכנעים  תושבים  עם  משוחחים 
לכוחו  המודעים   - ואלקין  ברקת  ב'ממשיך'. 
הציבור  בקרב  ברקוביץ'  עופר  של  הגדול 
החילוני בירושלים – שולחים לעברו חיצים, 
ברקוביץ'  עם  בהיכרותו  משתמש  כשברקת 
ובשותפות שהייתה להם בניהול העיר, בכדי 

לטעון כי איננו ראוי להנהגה.

רעות: אם בחישובים המקוריים שלו,  חדשות 
ציפה אלקין לקבל את תמיכת 'אגודת ישראל' 
משה  עם  הסוף  עד  ילכו  וש"ס  ו'דגל'  במידה 
מסתבר  הימים  שנוקפים  ככל  הרי  ליאון, 
שהריצה של יוסי דייטש לראשות צפויה להיות 
סיכוי  לחסרת  תהפוך  היא  אם  גם  הסוף,  עד 
ולנתמכת על ידי 'אגודה' בלבד. מדובר בהפסד 
יכולים  ספק  שללא  קולות  אלפי  עשרות  של 
זכייה/ בין  אלקין,  עבור  ההבדל  את  לעשות 

עליה לסיבוב שני לבין השתרכות מאחור.
העניין הנ"ל מתעצם נוכח ההבנה שהולכת 
בבירה,  הפוליטית  למערכת  ומחלחלת 
ידיו  בניגוד למתחריו, לא מניח את  שאלקין, 
תושבים  ומאגר  מצביעים  קהל  'בייס',  על 
נחוצים  למגזרים  שהתחלקה  שבעיר  מובהק, 
שליאון  בזמן  המרוץ.  את  לצלוח  מנת  על 
המפלגות  מאגרי  על  מתבססים  ודייטש 
יציבה  תמיכה  מקבל  וברקוביץ'  החרדיות 
בציבור החילוני – הרי שאלקין מקושש מעט 
תמיכה מכל מגזר עם בולטות בציונות הדתית, 

אך עדיין זקוק למאסה קריטית של קולות.

 הגיע לפגישת עבודה וגילה מסיבה בהפתעה

 רגעי העימות ב'פגוש את העיתונות' 

 אלקין עם קבוצת הורים לילדי הממלכתי-חרדי 

מקבל את תמיכת יהודה משי זהב
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ביצוע והתקנת כל סוגי עבודות הברזל

כל החומרים עוברים
תהליך כימי

למניעת קורוזיה

31.8.18

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

365 *

*לדגם סטנדרטי | מינימום 5 מ"ר | בכפוף לתקנון החברה

בס"ד

סורגים | דלתות | גדרות ושערים מעוצבים | קונסטרוקציות מתכת

חלונות | דלתות | סגירת מרפסות (בשיטות מתקדמות ביותר)
חלונות בלגיים | תריסים | מעקות זכוכית

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

8*

מחירים מיוחדים
לקבוצות רכישה ולקבלנים!

3*
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רגע לשכוח: זה אף פעם לא נעים להגיע לחדר 
חקירות, אבל כשאתה גם שר בכיר וגם מתמודד 
בשיא הקמפיין, הביקור ביחידת לה"ב 433 היא 
אלקין  זומן  השבוע  צריך.  האחרון שאתה  הדבר 
פתוחה,  עדות  למתן   – לוין  יריב  השר  לצד   –
נגד ראש  ו-2,000 הנחקרים  בעניין תיקי 1,000 
הממשלה. יודגש כי אלקין לא חשוד כלל בפרשה.

יוסי דייטש

היה  קודר,  בשבוע  אור  נקודת  טובות:  חדשות 
באולפן  דייטש  יוסי  שנתן  המשובחת  בהופעה 
דילג  הוא  לטובה.  בלט  שם  החדשות',  'חברת 
בקלילות מעל מהמורות, השחיל עקיצות שנונות 
ומעורב  ענייני  אחראי,  כשקול,  התגלה  ובעיקר, 
תקשורת  אנשי  גם  עירוניות.  בסוגיות  מכולם 
העיתונאי  למשל  כך  אמן,  אחריו  ענו  חילוניים 
ומסורתי  ריבלין, שכתב: "הציבור החילוני  חיים 
שלא בהכרח מכיר את יוסי דייטש נחשף למועמד 
של  הסטריאוטיפ  את  תואם  שלא  וידען  שקול 

'הדוס הקלאסי'".
הצלחתו של דייטש למוסס את החומות מול 
החילונים, עוזרים לו לבסס את הטיעון המרכזי 
העיר,  ראשות  את  לקחת  מסוגל  הוא  לפיו 
ולהביא  דת,  ומלחמות  אנטגוניזם  לעורר  מבלי 

להצבעת מחאה חילונית.
הישג נוסף רשם דייטש כשקיבל השבוע את 
תמיכת הד"ר אופיר לנג, ראש המינהל קהילתי 
לב העיר ופעיל חילוני מוכר בירושלים. "יש לי 
הכרת הטוב כלפי יוסי דייטש על האוזן הקשבת 
לאורך כל השנים והיכולת שלו לקחת משימות 
ולא להניח להן עד שיטופלו כראוי, גם בנושאים 

שפחות פופולריים להתעסק בהם", אמר לנג.
נקודת אור נוספת הייתה בהבעת התמיכה של 
יו"ר 'יחד' אלי ישי במועמדותו, תמיכה שהגיעה 
ליצמן  לבין  ישי  בין  תקדימית  פגישה  לאחר 
'יחד'  תמיכת  סביב  דייטש.  בנוכחות  ופרוש, 
קיימת אי בהירות, מאחר ומירב קולות מצביעיה 
מרוכזים בירושלים תחת רשימת 'מאוחדים' של 
אריה קינג, שעד כה הסתייג מהפרסום. בנוסף, 

התנועה  ומנהיג  רחמים  כיסא  ישיבת  ראש 
דווקא  תמיכה  בשיעורו  הביע  מזוז,  הגר"מ 

במשה ליאון.

חדשות רעות: התקווה האחרונה לקבלת תמיכת 
המפלגות החרדיות – נופצה השבוע, עם הידיעה 
ליאון.  במשה  התורה'  'דגל  תמיכת  על  האמורה 
על  ושמירה  מו"מ  ניסיונות,  אינספור  אחרי 
מהעובדות,  להתעלם  כבר  ניתן  לא  אופטימיות, 
'אגודת  למועמד  דייטש  יוסי  את  ההופכות 

ישראל' בלבד.
גם התקווה ליצור חיבור – גם אם לא מוצהר 
לאחר  נגוזה  הירושלמי',  'הפלג  אנשי  עם   –

חיים  העיר  ראש  וסגן  תורה'  'בני  סיעת  שיו"ר 
אפשטיין הצהיר השבוע על ריצה מוחלטת עד 
כי  התנועה  דוברי  אמרו  בעבר  כזכור,  הסוף. 
מבחינתם יוסי דייטש מועמד ראוי שעשוי לקבל 

את תמיכתם.
אז  מוצאי שבת המאוחרות,  רגע לשכוח: שעות 

החלו לדלוף קבצי 'יתד' שלמחרת.

עופר ברקוביץ'

נרשמו  לא  ברקוביץ'  בגזרת  טובות:  חדשות 
הליברלי  והמתמודד  גדולות,  סנסציות  השבוע 
ממשיך במסע כיבוש הבירה, בהרבה מאד עבודת 
שטח, חוגי בית, פאנלים ומפגשים עם תושבים. 
ברקוביץ' זכה לרגעי נחת בסקר 'וואלה' דלעיל, 
לשאריות  גם  והוכיח  הראשון  במקום  זכה  שם 
ניתן  שלא  חזק  מתמודד  הוא  כי  הספקנים, 

להתעלם ממנו.
בטענות  נגדו  שהופנו  המתקפות  הדי 
ועננת  להיהדף,  הצליחו  לשמלאניות-יתר, 
במטהו  ראשו.  מעל  התפוגגה  החדשה  הקרן 
מימין,  מהמתקפה  הפצעים  את  מלקקים  עדיין 
וכמו  הבוחרים.  בקרב  להם  הזיקה  ספק  שללא 
נמצא בימין, חתם השבוע  בכדי להוכיח שלבו 
ברקוביץ' על הסכם עודפים עם סיעת 'הליכוד' 
הירושלמית בראשות עו"ד אלישע פלג, רשימה 

של  מתחרהו  עם  יריבות  מנהלת  שכזכור 
ברקוביץ' – השר זאב אלקין.

עם  מתמודד  עדיין  ברקוביץ'  רעות:  חדשות 
ויריב  ישראל'  כ'עוכר  אותו  למצב  ניסיונות 
חרדים'  ב'בחדרי  כתבה  כך  הדתיים-חרדים. 
שהציגה את ההסכם שנחתם בין ברקוביץ' לבין 
האחרון,  לתמיכת  בתמורה  חביליו  יוסי  עו"ד 
ירושלים  על  "לשמור  ברקוביץ'  התחייב  בו 
פי  על  הזרמים  לכל  פלורליסטית  פתוחה, 
קיימת  ההסכם,  פי  על  עוד  מדן".  גביזון  אמנת 
התחייבות לשמור על "בנייה של מוסדות חרדיים 
חינוך  מוסדות  מהכנסת  והימנעות  בשכונותיהם 
שהדברים  למרות  חילוניות".  לשכונות  חרדיים 
מתמודדים  מתכניות  משמעותית  שונים  לא 
הצגתם  ודרך  בהם  שנעשה  השימוש  אחרים, 

מלמדים על מגמה של ריכוז מתקפות נגדו.

חברת  באולפן  מציג  שהוא  אחרי  לשכוח:  רגע 
של  העשיר  ניסיונו  את  רב  בביטחון  החדשות 
ראש  סגן  בתפקיד  חלקם  בעירייה,  עשור  מעל 
עיר – כמענה לטענות על חוסר כשירותו ומיעוט 
ניסיונו – הטיח בו יוסי דייטש את האמת. "היית 
בסך הכל 7.5 שנים בעירייה, הרי שנתיים וחצי 

נתת ברוטציה". ופני עופר חפו.

 רגע אחרי העימות, דייטש מספיק לסייר ב'מחנה יהודה' 

ברקוביץ עם אלישע פלג, בחתימה על הסכם עודפים. מקבל את תמיכת הד"ר אופיר לנג

צילום: פייסבוק 

כנס תמיכה עם חרדים בסלון משפחת ברקוביץ' בנחלאות 
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ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור

ניסיון במכירות - חובה
יכולת ניהול משא ומתן

נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
יחסי אנוש מצויינים - חובה
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דרישות:
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רגע לשכוח: זה אף פעם לא נעים להגיע לחדר 
חקירות, אבל כשאתה גם שר בכיר וגם מתמודד 
בשיא הקמפיין, הביקור ביחידת לה"ב 433 היא 
אלקין  זומן  השבוע  צריך.  האחרון שאתה  הדבר 
פתוחה,  עדות  למתן   – לוין  יריב  השר  לצד   –
נגד ראש  ו-2,000 הנחקרים  בעניין תיקי 1,000 
הממשלה. יודגש כי אלקין לא חשוד כלל בפרשה.

יוסי דייטש

היה  קודר,  בשבוע  אור  נקודת  טובות:  חדשות 
באולפן  דייטש  יוסי  שנתן  המשובחת  בהופעה 
דילג  הוא  לטובה.  בלט  שם  החדשות',  'חברת 
בקלילות מעל מהמורות, השחיל עקיצות שנונות 
ומעורב  ענייני  אחראי,  כשקול,  התגלה  ובעיקר, 
תקשורת  אנשי  גם  עירוניות.  בסוגיות  מכולם 
העיתונאי  למשל  כך  אמן,  אחריו  ענו  חילוניים 
ומסורתי  ריבלין, שכתב: "הציבור החילוני  חיים 
שלא בהכרח מכיר את יוסי דייטש נחשף למועמד 
של  הסטריאוטיפ  את  תואם  שלא  וידען  שקול 

'הדוס הקלאסי'".
הצלחתו של דייטש למוסס את החומות מול 
החילונים, עוזרים לו לבסס את הטיעון המרכזי 
העיר,  ראשות  את  לקחת  מסוגל  הוא  לפיו 
ולהביא  דת,  ומלחמות  אנטגוניזם  לעורר  מבלי 

להצבעת מחאה חילונית.
הישג נוסף רשם דייטש כשקיבל השבוע את 
תמיכת הד"ר אופיר לנג, ראש המינהל קהילתי 
לב העיר ופעיל חילוני מוכר בירושלים. "יש לי 
הכרת הטוב כלפי יוסי דייטש על האוזן הקשבת 
לאורך כל השנים והיכולת שלו לקחת משימות 
ולא להניח להן עד שיטופלו כראוי, גם בנושאים 

שפחות פופולריים להתעסק בהם", אמר לנג.
נקודת אור נוספת הייתה בהבעת התמיכה של 
יו"ר 'יחד' אלי ישי במועמדותו, תמיכה שהגיעה 
ליצמן  לבין  ישי  בין  תקדימית  פגישה  לאחר 
'יחד'  תמיכת  סביב  דייטש.  בנוכחות  ופרוש, 
קיימת אי בהירות, מאחר ומירב קולות מצביעיה 
מרוכזים בירושלים תחת רשימת 'מאוחדים' של 
אריה קינג, שעד כה הסתייג מהפרסום. בנוסף, 

התנועה  ומנהיג  רחמים  כיסא  ישיבת  ראש 
דווקא  תמיכה  בשיעורו  הביע  מזוז,  הגר"מ 

במשה ליאון.

חדשות רעות: התקווה האחרונה לקבלת תמיכת 
המפלגות החרדיות – נופצה השבוע, עם הידיעה 
ליאון.  במשה  התורה'  'דגל  תמיכת  על  האמורה 
על  ושמירה  מו"מ  ניסיונות,  אינספור  אחרי 
מהעובדות,  להתעלם  כבר  ניתן  לא  אופטימיות, 
'אגודת  למועמד  דייטש  יוסי  את  ההופכות 

ישראל' בלבד.
גם התקווה ליצור חיבור – גם אם לא מוצהר 
לאחר  נגוזה  הירושלמי',  'הפלג  אנשי  עם   –

חיים  העיר  ראש  וסגן  תורה'  'בני  סיעת  שיו"ר 
אפשטיין הצהיר השבוע על ריצה מוחלטת עד 
כי  התנועה  דוברי  אמרו  בעבר  כזכור,  הסוף. 
מבחינתם יוסי דייטש מועמד ראוי שעשוי לקבל 

את תמיכתם.
אז  מוצאי שבת המאוחרות,  רגע לשכוח: שעות 

החלו לדלוף קבצי 'יתד' שלמחרת.

עופר ברקוביץ'

נרשמו  לא  ברקוביץ'  בגזרת  טובות:  חדשות 
הליברלי  והמתמודד  גדולות,  סנסציות  השבוע 
ממשיך במסע כיבוש הבירה, בהרבה מאד עבודת 
שטח, חוגי בית, פאנלים ומפגשים עם תושבים. 
ברקוביץ' זכה לרגעי נחת בסקר 'וואלה' דלעיל, 
לשאריות  גם  והוכיח  הראשון  במקום  זכה  שם 
ניתן  שלא  חזק  מתמודד  הוא  כי  הספקנים, 

להתעלם ממנו.
בטענות  נגדו  שהופנו  המתקפות  הדי 
ועננת  להיהדף,  הצליחו  לשמלאניות-יתר, 
במטהו  ראשו.  מעל  התפוגגה  החדשה  הקרן 
מימין,  מהמתקפה  הפצעים  את  מלקקים  עדיין 
וכמו  הבוחרים.  בקרב  להם  הזיקה  ספק  שללא 
נמצא בימין, חתם השבוע  בכדי להוכיח שלבו 
ברקוביץ' על הסכם עודפים עם סיעת 'הליכוד' 
הירושלמית בראשות עו"ד אלישע פלג, רשימה 

של  מתחרהו  עם  יריבות  מנהלת  שכזכור 
ברקוביץ' – השר זאב אלקין.

עם  מתמודד  עדיין  ברקוביץ'  רעות:  חדשות 
ויריב  ישראל'  כ'עוכר  אותו  למצב  ניסיונות 
חרדים'  ב'בחדרי  כתבה  כך  הדתיים-חרדים. 
שהציגה את ההסכם שנחתם בין ברקוביץ' לבין 
האחרון,  לתמיכת  בתמורה  חביליו  יוסי  עו"ד 
ירושלים  על  "לשמור  ברקוביץ'  התחייב  בו 
פי  על  הזרמים  לכל  פלורליסטית  פתוחה, 
קיימת  ההסכם,  פי  על  עוד  מדן".  גביזון  אמנת 
התחייבות לשמור על "בנייה של מוסדות חרדיים 
חינוך  מוסדות  מהכנסת  והימנעות  בשכונותיהם 
שהדברים  למרות  חילוניות".  לשכונות  חרדיים 
מתמודדים  מתכניות  משמעותית  שונים  לא 
הצגתם  ודרך  בהם  שנעשה  השימוש  אחרים, 

מלמדים על מגמה של ריכוז מתקפות נגדו.

חברת  באולפן  מציג  שהוא  אחרי  לשכוח:  רגע 
של  העשיר  ניסיונו  את  רב  בביטחון  החדשות 
ראש  סגן  בתפקיד  חלקם  בעירייה,  עשור  מעל 
עיר – כמענה לטענות על חוסר כשירותו ומיעוט 
ניסיונו – הטיח בו יוסי דייטש את האמת. "היית 
בסך הכל 7.5 שנים בעירייה, הרי שנתיים וחצי 

נתת ברוטציה". ופני עופר חפו.

 רגע אחרי העימות, דייטש מספיק לסייר ב'מחנה יהודה' 

ברקוביץ עם אלישע פלג, בחתימה על הסכם עודפים. מקבל את תמיכת הד"ר אופיר לנג

צילום: פייסבוק 

כנס תמיכה עם חרדים בסלון משפחת ברקוביץ' בנחלאות 
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ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור

ניסיון במכירות - חובה
יכולת ניהול משא ומתן

נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
יחסי אנוש מצויינים - חובה
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דרישות:

lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברקקו”ח למייל
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הכרת הטוב!
 maharam.org.il לסיום הש"ס לעילוי נשמתו, כנסו לאתר

וקחו על עצמכם  לימוד דף או שניים  לקראת סיום הש"ס 

שיתקיים בעז"ה בז' בחשוון  סמוך ונראה לציונו 



א' חשוון תעש"ט 8810/10/18 בירושלים

5 שנות יתמות: עצרות זיכרון למרן הגר"ע יוסף זצ"ל
חמש שנים להסתלקותו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, ייערכו ברחבי הארץ עצרות רבות לזכרו • בבית "מאור ישראל" ייערך יום 
עיון מיוחד במשנתו של מרן החל מהצהרים ובשעות הערב תתקיים במקום העצרת המרכזית בהשתתפות מרן נשיא ה'מועצת' 

הגר"ש כהן • בבית העלמין סנהדריה ייערך מעמד הכנסת ספר תורה מציון מרן להיכל ישיבת מרן שבסמיכות לציון

אלי כהן

ברחבי הארץ נשלמו ההכנות לעצרות לזכרו של מרן 
לשמי  להסתלקותו  החמישי  השנה  יום  לרגל  הערב 
מרומים. תנועת ש"ס ברשויות ערכה  החל מתחילת 
בחירות  כנס  בשיתוף  לזכרו  רבות  עצרות  השבוע 
נערכו  חיזוק  כנסי  זצ"ל.  מרן  הקים  אותה  למפלגה 
ועוד שם  תקווה  יהודה, פתח  אור  ברק,  בני  בערים 

נשאו דברים בניו ונכדיו של מרן זיע"א. 
ביום ה' בצהרים בבית "מאור ישראל", ביתו של מרן 
זצ"ל ברחוב הקבלן 45 בשכונת הר נוף, ייערך החל 
משעה 12 בצהרים יום עיון מיוחד במשנתו של מרן 
זצ"ל בשיתוף מאור ישראל וישיבת מרן שבסמיכות 

לציון.
בשעה 12 ייפתח יום העיון בפאנל מיוחד עם גדולי 
חכמי  מועצת  חבר  ובראשם  בדורנו  הרבים  מזכי 
ישיבת היכל  התורה הגר"ר אלבז, הגר"ז כהן ראש 
ינחה הרב  הידברות, את הפאנל  ארגון  וראש  מאיר 
מרן  של  ומשנתו  בדרכו  יעסוק  והוא  בניזרי  שלמה 

ותשובות  שאלות  יהיו  מכן  לאחר  הקירוב.  בעולם 
ודרכו של מרן בהלכה בהשתתפות חתנו הגאון רבי 

אהרון בוטבול ראש ישיבת מרן.
מיוחד  בפאנל  ישראל  מאור  ראשי  ישבו  בהמשך 
אותו יערוך נכדו של מרן, הרה"ג יעקב סיני ויציגו 
נדירה מכתביו  והצצה  נדירים  יד  למשתתפים כתבי 

של מרן האמורים לראות אור בקרוב.
בשעה 4 אחה"צ ייערך עוד מושב מיוחד בהשקפתו 
של מרן זצ"ל לדמותו של רב בישראל, בו ייטלו חלק 
מושב  יתקיים  כן  כמו  מדין.  על  ויושבי  ערים  רבני 
יישבו  ולסיום  המחנכים  טובי  עם  החינוך"  "מאור 
בני מרן וראשי מערכת הכשרות של בד"ץ בית יוסף 

בראשות הגר"מ יוסף לוועידת כשרות מיוחדת. 
בשעות הערב תיפתח העצרת המרכזית בהשתתפות 
חברי  כהן,  הגר"ש  מרן  התורה  חכמי  מועצת  נשיא 
התורה,  גדולי  מועצת  וחברי  התורה  חכמי  מועצת 

הראשונים לציון ובני וחתני מרן.
מקורבם של גדולי ישראל הרב יהודה חזן, ממארגני 
"צוות  עיתונות':  'קו  עם  בשיחה  מספר  העצרות, 

מאור ישראל ישבו וחשבו כיצד והיאך באמת 
נגרום למשתתפים לזכור את מרן ואת משנתו 
אחרי  ובוודאי  בדרכו,  ולהמשיך  הטהורה 
שהושקעו כל המשאבים בכדי ליצור יום עיון 
אשר יכלול את דרכו של מרן הן בהלכה הן 
גרם  הדבר  בכשרות,  והן  בקירוב  הן  בחינוך 
למסכים  אף  נערכים  ואנו  רבה  להתעניינות 
שייפרסו ברחבה בחוץ בכדי לאפשר לציבור 

הרחב להשתתף ביום המיוחד הזה".
בתוך כך, בשעות הצהרים היום יערכו ברשת 
מעמד  יוסף"  "בני  ש"ס  של  התורני  החינוך 
החינוך,  רשת  להקמת  שנה  שלושים  לרגל 
ח'  ז'  כיתות  ישראל  ילדי  אלפי  ישתתפו  שם 
הארץ  ברחבי  הרשת  במוסדות של  הפרוסים 
חברי  להשתתף  צפויים  בעצרת  והמחנכים. 
מועצת חכמי התורה בראשות נשיא המועצת 

מרן הגר"ש כהן שיישא את המשא המרכזי. 
בשעות הערב ייערך מעמד הכנסת ספר תורה 
תצא  התורה  ספר  תהלוכת  מרן.  של  לזכרו 

מציונו של מרן זצ"ל לעבר ישיבת מרן ברחוב 
אוריאל הנמצאת בסמיכות לציון.

בו  במקום,  מיוחד  אוהל  יוקם  שנה,  כמידי 
לרווחת העולים לציון  ושתיה  כיבוד  יחולקו 
במהלך יום ההילולא. עצרת סיום תערך ביום 
חמישי בשעה 10 בערב, כולל אמירת סליחות 

בהשתתפות הגר"ר אלבז.
ביום שישי בבוקר יעלו בניו וחתניו של מרן 
שם  סנהדריה  העלמין  בבית  לציונו  זצ"ל 
השוהה  יוסף  הגר"י  הראשל"צ  אף  ישתתף 
בקהילות  מרן  של  לזכרו  חיזוק  של  במסע 
היום  במהלך  לשוב  וצפוי  בחו"ל  היהודיות 
אביו  באזכרת  להשתתף  בכדי  לארץ  חזרה 

זיע"א.
יצוין כי לרגל יום השנה החמישי יוצא לאור 
חדשה  במהדורה  ישראל  מאור  מכון  ע"י 
למרן  חלקים  ג'  הבית  טהרת  הספרים  סדרת 
הגר"ע יוסף זצ"ל ובו הוספות רבות מתורתו 

ופסקיו של מרן.

ברוך דיין האמת: הגאון 
רבי שלמה אלישיב זצ"ל

חיים ברוורמן

בנו  טובה,  בשיבה  האחרונה  בשבת  נפטר  בירושלים 
רבי  הגאון  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן  של  בכורו 
שלמה אלישיב, והוא בן 87 בפטירתו. עד יומו האחרון 
לראשו,  עטרה  נטל  לא  הליכותיו,  בצניעות  ידוע  היה 
בכולל  האברכים  מחשובי  כאחד  בלימודו  והתמיד 
הגאון  דודו  אצל  בירושלים,  אריה  בית  ישיבת  שע"י 

רבי אליעזר פלצ'ינסקי בעל ה'שלום יהודה'. 
לאביו  תרצ"א,  טבת  בכ"ו  נולד  ז"ל  שלמה  ר'  הגאון 
מרת  ולאמו  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  הדור  פוסק  מרן 
שיינא חיה ע"ה, בת הגאון הצדיק ר' אריה לוין, הידוע 

כאביהם של חלכאי ונדכאי ירושלים.
ה'לשם'  בעל  המקובל  הגאון  סבו,  על שם  נקרא  הוא 

רבי שלמה אלישוב זצ"ל. בהגיעו לפרקו נישא לאשתו הרבנית פרומא ע"ה, בתו של ר' תנחום 
דונין, מרבניה של העיר חיפה. אשר שימשה לו כעזר, עד שחלתה והשיבה נשמתה ליוצרה 

לפני כשלוש שנים. 
כשאביו מרן זצ"ל התמנה לדיין, ירש את אביו ואת סבו, ושימש כרב בבית המדרש תפארת 

בחורים במאה שערים. 
החומות  אבות שומרי  בבית  מכן,  ולאחר  חולים,  בבית  ואושפז  התמוטט  שנים,  מספר  לפני 
בשכונת סנהדריה בירושלים. בליל שבת האחרון, כשהוא מאושפז בבית החולים שערי צדק, 

השיב את נשמתו הטהורה ליוצרו. 
הותיר אחריו דורות ישרים מבורכים, אחיו הגאונים, ר' בנימין דוד ראש כולל תפארת בחורים, 
ור' משה, וגיסיו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, הגאון רבי 
הרבנית  ואחותו  ברלין.  והגר"א  אוייערבך  הגר"ע  מלך,  קרית  ישיבת  מראשי  רימר  בנימין 

ישראלזון, בנים, חתנים, נכדים ונינים. כולם הולכים בדרך התורה
הלווייתו התקיימה כמנהג ירושלים, מיד במוצאי שבת,  מבית ההלוויות שמגר, להר המנוחות 

בירושלים. 
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

אני מאמין!
        כי אלו הם הנושאים האקוטיים 

                                לירושלים ולתושביה.
נפשיר את הקפאת הבניה. 

תכניות דיור לזוגות צעירים בירושלים נתקעו בעקבות 
לחצים פוליטיים. הגיע הזמן לשחרר אותן

השקעה במערכת החינוך. 
הגיע הזמן להציב את תלמידי מערכת החינוך 

בירושלים בראש סדרי העדיפויות של העיר

 להצעיד את ירושלים קדימה. 
לירושלים לא חסרים מנועי צמיחה. 

הגיע הזמן להפעיל אותם

מחזירים את היופי לירושלים. 
רק רפורמה מקיפה באגף התברואה 

תביא לשיפור מצב הניקיון ברחובות העיר

נפתח אלפי מקומות עבודה חדשים. 
נשמור על הצעירים בירושלים ונמשוך את 

המעסיקים הגדולים

דיור

תעסוקה

חינוך

ניקיון העיר

פיתוח

אבחר לעמוד בראשות העיר ירושלים

אני מאמין כי בעז"ה, בעזרתכם,
בכוחה של האחדות שתנצח 

יוסי דייטש
דייטשיוסי

ירושליםלראשות העיר



הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

קיר iclimb ירושלים | להזמנות: 02-6482264 / 050-6907276
אצטדיון טדי, מרכז הספורט, דוד איילון 1, ירושלים  

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים
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במטה   • ליאון  במשה  הדור  גדולי  של  הנרחבת  לתמיכה  נרחבים  הדים 
אומרים: "אחדות מרשימה מקיר לקיר למען ירושלים"

בעקבות גדולי ישראל – 
התגייסות נרחבת למטה ליאון

אלי כהן

החרדי  הציבור  בקרב  מרשימה  התגייסות 
התפרסמה  השבוע  שבתחילת  לאחר  בירושלים 
בביטאון 'דגל התורה' הידיעה על התמיכה הרשמית 
של דגל התורה במשה ליאון בברכתם של מרן שר 
התורה הגר"ח קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי"ג 

אדלשטיין.
ההצהרה, אגב, הופיעה די מוקדם במונחים פנים 
חרדיים, והיא באה בעקבות טענות חוזרות ונשנות 
מותנית  קיבל  שליאון  התמיכה  ולפיהן  שנשמעו 
בכל מיני תנאים ועשויה להשתנות. גורמים בכירים 
היא  בליאון  התמיכה  כי  הבהירו  התורה'  ב'דגל 

סופית ואינה אמורה להשתנות.
גם  ליאון  נהנה  התורה',  'דגל  לתמיכת  בנוסף 
האישית  ומתמיכתו  ש"ס  של  הרשמית  מתמיכתה 
של נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן, 
השבוע אף ביקר ליאון בשמחת האירוסין לנכדו של 
והרעיף  לליאון  'לחיים'  שמזג  הישיבה  ראש  מרן 
עליו ברכות ומילים חמות, "ייתן ה' ותזכה לשמור 
ולחזק את המסורת המפוארת של יהדות ספרד בעיר 

הקודש", כך מרן הגר"ש לליאון.
התמיכה  הרשמיות,  התמיכה  הודעות  כל  מלבד 
לחיבוק  זוכה  ליאון  ביותר,  הגדולה  היא  בשטח 
האדיר שקיבל מכל שכבות הציבור החרדי בשבועות 
האחרונים, בין היתר באירועי שמחות בית השואבה 
האחרון  תורה  שמחת  במוצאי  השניות  וההקפות 

בהיכלי הישיבות ובבתי הכנסת השונים בעיר.
חוצה  הכללי  במגזר  בליאון  התמיכה  ובינתיים 
כחבר  ששימש  לוי  רמי  העסקים  איש  גבולות, 
מועצה בסיעתו של ניר ברקת הודיע כי הוא תומך 
בליאון בבחירות לראשות העיר, לקריאתו של רמי 
ואנשי  דעה  מובילי  של  גדול  מספר  הצטרפו  לוי 
אנשי  חלקם  בירושלים,  הכללי  מהמגזר  ציבור 
לאנשי  מחוברים  מהם  גדול  וחלק  מוכרים  עסקים 

ירושלים בשטח.
עכשיו  עד  הפעילות  את  מסכמים  ליאון  במטה 
מרשימה  לתמיכה  זוכים  אנו  ה'  "ברוך  ואומרים: 
מקיר לקיר גם במגזר החרדי, גם במגזר הדתי לאומי 
וגם במגזר הכללי, בטוחים שהאחדות הזו רק תיטיב 

עם ירושלים ועם תושביה".

מקבל את ברכת מרן הגר"ש כהן

עם ח"כ גפני

עם הגר"ד יוסף

תשלומים
36

    אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(      אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'     בית שמש: רח' שפת אמת 32    ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94
שאול גבעת   15 נשרים  כנפי  התאומים,  בית  ירושלים:  ברכפלד      19 הנשיא  יהודה  רח'  עילית:  מודיעין  עקיבא     רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני    

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

 הזדמנות שיא
אחרונה בהחלט!

4 השיאים שלנו 
במבחן התוצאה

שירות ואמינותמחיר מעולה

12
אחריות כפולה

3
התאמה אישית

4

שבוע אחרון למבצע השני בשקל!
עד ו' חשוון )15.10(

כיריים איכותיות 
מנירוסטה

תווי קנייה בשווי
700 ש"ח

מיקרוגל מקצועי
+ גריל + אפייה

שואב אבק
ציקלון, 
סמסונג

הובר - בורד 
איכותי

700699

790599890

1₪

1₪

מגהץ קיטור
טפאל

699

1₪

1₪

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

עשרות דגמים משתתפים במבצע השני בשקל

אלפי מוצרי חשמל משתתפים במבצע מתנה בשקל! לדוגמא:

מבחר מקררים
במחירים  הכי זולים!

בקניית מקרר מעל 5,900
קבלו 2 מתנות בשקל!

החל מ: ₪1890

החל מ-

ל-36 חודשים
52

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

מאושר 
משמרת 

השבת

 מקפיא ענק
7 מגירות

₪

וקבלו מתנה בתוספת שקל!
החל מ: ₪3990

החל מ-

ל-36 חודשים
111

מקרר שארפ
4 דלתות

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

מאושר 
משמרת 

השבת

החל מ: ₪1790

החל מ-

ל-36 חודשים
50

מקרר
DF 450

החל מ: ₪1290החל מ: ₪990

החל מ-החל מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

וקבלו מתנה בתוספת שקל!וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור
בילד אין

מכונת כביסה
7 ק"ג

2746
מכונת כביסה
7 ק"ג

תנור דו תאי
7 ק"ג

החל מ: ₪1090החל מ: ₪1890החל מ: ₪1290

החל מ-

ל-36 חודשים
35

החל מ-

ל-36 חודשים
52

החל מ-

ל-36 חודשים
30

וקבלו מתנה בתוספת שקל!וקבלו מתנה בתוספת שקל!
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הפתעה בירושלים: 
מובילי דעת קהל 
במגזר החילוני 

תומכים ביוסי דייטש
עיתונאים רבים שיבחו את המועמד החרדי לראשות העיר על הופעתו בעימות 
בחדשות ערוץ 2 וטענו כי הוא המנצח הגדול של העימות • במקביל, ראש 

המנהל הקהילתי 'לב העיר' הכריז על תמיכה בדייטש

אלי כהן

הירושלמית  בזירה  צפויה  לא  התפתחות 
החרדית  שהאחדות  בשעה  המבעבעת: 
הושגה, מצליח  לא  עדיין  מועמדותו  מאחורי 
תמיכה  לגייס  דייטש  יוסי  החרדי  המועמד 
בירושלים.  החילוני  המגזר   – מפתיע  ממקור 
מפתיעות  הצהרות  נשמעו  האחרונים  בימים 
החילוני,  במגזר  קהל  דעת  מובילי  מפי 
הוא  כי  ומצהירים  בדייטש  תמיכה  המביעים 
המתמודדים  מבין  ביותר  הראוי  המועמד 

לראשות עיריית ירושלים. 
המתמודדים  בקרב  בהפתעה  בצעד שהתקבל 
ד"ר  השבוע  יצא  העיר,  לראשות  האחרים 
אופיר לנג, ראש המינהל הקהילתי לב העיר, 
בהצהרת תמיכה גורפת בדייטש. לנג, המופקד 
יהודה,  מחנה  שוק  מתחם  על  השאר  בין 
הצהיר כי הוא תומך בבחירתו של יוסי דייטש 
את  יש  "לדייטש  כי  וקבע  העיר,  לראשות 
הידע, הכישורים והחזון איך להפוך את העיר 

שלנו למקום שיהיה טוב יותר לחיות בו".
נוספים  קהל  דעת  למובילי  לנג  מצטרף  בכך, 
בשבועות  שהשמיעו  החילוני  במגזר 
הבעת  ובהן  מפתיעות,  הצהרות  האחרונים 
תמיכה דווקא במועמד החרדי המתבלט מעל 
כל האחרים בזכות השנים הרבות בהן שימש 
בתפקידים בכירים במועצת העיר והוכיח את 

יכולותיו בסיוע לכל המגזרים בעיר.
של  מפיו  נשמעה  המפתיעות  ההצהרות  אחת 
עיתונאי  פפר,  אנשיל  הוותיק  איש התקשורת 
המועמדים  על  שפרסם  שבניתוח  'הארץ', 
לראשות העיר קבע כי "דייטש הוא המועמד 
במרוץ".  רציני  ניסיון  עם  היחיד  הירושלמי 
למועמד  דייטש  בין  פפר  שערך  בהשוואה 
"בכל  כי  קובע  הוא  ברקוביץ,  עופר  החילוני 
עדיף  דייטש  רלוונטי,  ניסיון  של  פרמטר 
בהרבה. מההיכרות שלי איתו, גם אדם רציני 

ושקול". 

הופעותיו  את  שיבחו  נוספים  תקשורת  אנשי 
האחרונה,  בתקופה  בתקשורת  דייטש  של 
בו  התמיכה  להגברת  יביאו  הן  כי  והעריכו 
בירושלים.  והחילונית  הדתית  באוכלוסייה 
המגמה הזו התחזקה לאחר הופעתו המצוינת 
דייטש במוצאי השבת האחרונה בעימות  של 
ארבעת  בהשתתפות  השני  בערוץ  ששודר 

המועמדים לראשות העיר. 
החברתיות  ברשתות  שנערכו  מהירים  סקרים 
שמרבית  כך  על  לימדו  העימות,  תום  עם 
הצופים סבורים כי דייטש הוא המנצח הגדול 
במהלך  הצטרפו  הזו  להערכה  העימות.  של 
התקשורת,  בכלי  מובילים  פרשנים  השבוע 
ובהם רזי ברקאי, יאיר שרקי ואחרים, שחלקו 
של  המרשימות  להופעותיו  מחמאות  השבוע 

דייטש בכלי התקשורת. 
זמן  כתב  ריבלין,  חיים  השני  הערוץ  כתב 
החילוני  "הציבור  כי  העימות  לאחר  קצר 
דייטש  יוסי  את  מכיר  בהכרח  שלא  ומסורתי 
את  תואם  שלא  וידען,  שקול  למועמד  נחשף 
ריבלין  הקלאסי״.  ״הדוס  של  הסטריאוטיפ 
הגדול  המנצח  דייטש  "לטעמי  כי  הוסיף 
של  לאישורם  שזכתה  קביעה  העימות",  של 

פרשנים רבים נוספים בכלי התקשורת. 
מגילויי  מרוצה  השבוע  נשמע  עצמו  דייטש 
בירושלים,  בו בקרב הציבור הכללי  התמיכה 
יו"ר  של  הגורפת  מהתייצבותו  ובמיוחד 
המינהל הקהילתי לב העיר לצידו. ״אני מודה 
המינהל  יו״ר  לנג,  אופיר  לד״ר  לב  מקרב 
התמיכה  הבעת  על  העיר׳,  'לב  הקהילתי 
דייטש  אמר  העיר",  לראשות  במועמדותי 
זוכה  אני  האחרונים  "בימים  כי  והוסיף 
תושבים  במועמדותי.  מגזרים  חוצת  לתמיכה 
רבים מכל רחבי העיר פנו אלי והודיעו אישית 

כי יתמכו במועמדותי, ואני מברך על כך".

הכתובת מוצגת לציבור במוזיאון ישראל בירושלים • האבן נחשפה במהלך 
חפירות ארכיאולוגיות של רשות העתיקות סמוך לבנייני האומה

לראשונה - 
שמה המלא של 

 ירושלים
אלי כהן

יחידה  אבן  כתובת 
במינה מתקופת בית שני, 
שמה  חקוקה  שעליה 
באותיות  ירושלים  של 
מלא,  בכתיב  עבריות 
כפי שהוא מוכר בימינו. 
המרגשת  התגלית 
הוצגה לראשונה השבוע 
של  עיתונאים  במסיבת 
רשות העתיקות ומוזיאון 

ישראל.
בחורף  נחשפה  הכתובת 
בחפירות  האחרון 
האומה  בנייני  ליד 
בחפירה  בירושלים, 
ארכאולוגית  שניהלה 
לוי  ד.  העתיקות  רשות 
לפני סלילת כביש חדש, 
ביוזמת מוריה - החברה 
ירושלים,  לפיתוח 

יסודות  נחשפו  החפירה  במהלך   ובמימונה. 
בחוליות  שנתמך  הרומית  מהתקופה  מבנה 
עמוד  חוליית  היתה  הכותרת  גולת  עמודים. 
אבן עגולה, ששולבה במבנה הרומי בשימוש 
חוזר, ועליה כתובת ארמית באותיות עבריות, 
השני,  הבית  לימי  צורתן  פי  על  האופייניות 
לשון  וזו  הורדוס.  של  שלטונו  ימי  סביב 

הכתובת: חנניה בר דודלוס מירושלים.
ישראל:  מוזיאון  מנכ"ל  ברונו,  עידו  פרופ' 
"כבן העיר ירושלים, אני חש התרגשות גדולה 
 2,000 לפני  שנכתבה  הזו  הכתובת  בקריאת 
שנה, במיוחד כאשר מדובר בכתובת שנגישה 
חיה,  בשפה  לקרוא  שלמדו  וילד  ילדה  לכל 
למעלה  מזה  הכתב  באותו  שימוש  שעושה 
החשוב  הפעולה  שיתוף  שנה.  מאלפיים 
מוזיאון  לבין  העתיקות  רשות  בין  והמעניין 
ישראל, שבא לידי ביטוי גם בטיפול ובהצגת 
הרחב  לציבור  מאפשר  חדשים,  ממצאים 
להיחשף לתגליות החשובות מכל רחבי הארץ 
שהתפתחו  העתיקות  התרבויות  את  ולהכיר 

בישראל במרוצת הדורות".
ברשות  ירושלים  מרחב  ארכאולוג 
רייך  רוני  ופרופ'  ברוך,  יובל  ד"ר  העתיקות 
את  וחקרו  קראו  אשר  חיפה,  מאוניברסיטת 
הבית  מימי  "כתובות  כי  מציינים  הכתובת, 
הראשון והשני המציינות את השם ירושלם / 
ירושלים נדירות ביותר". לדבריהם "נדיר אף 
המלא  בכתיב  ירושלים  השם  ציון  הוא  יותר 
זוהי  ולמעשה,  בימינו,  לכתוב  שמקובל  כפי 
השני  הבית  מתקופת  היחידה  האבן  כתובת 
המוכרת במחקר, המציינת את השם ירושלים 
בכתיב מלא. מופע כזה מוכר פעם אחת בלבד 
המרד  מימי  מטבע  על  שני,  בית  בתקופת 
נדירות  לספירה(.   66-70( ברומאים  הגדול 
השם בכתיב המלא עולה גם מן המקרא, ששם 
מקרים  ב-5  ורק  פעם,   660 בו  מופיע  העיר 
הכתיב מלא )ירמיהו כו:יח; אסתר ב:ו; דה"ב 

כה:א; דה"ב לב:ט; דה"ב כ"ה:א(".

לדברי דודי מבורך, אוצר בכיר לארכאולוגיה 
"ההקשר הארכאולוגי של  ישראל:  במוזיאון 
באיזה  לשאלה  פתרון  מציע  אינו  הכתובת 
היה  מי  או  במקור,  הכתובת  שובצה  מבנה 
חנניה בן דודלוס – אך סביר להניח שהיה קדר 
אומן, בן לקדר אומן, שבחר להוסיף לייחוסו 
המשפחתי גם את מוצאו מירושלים השכנה".  
הממצא  התגלה  שם  האומה,  בנייני  באזור 
שנים  לאורך  חפירות  מתנהלות  הייחודי, 
לוי  דנית  ידי  על  האחרונות  בשנים  ארוכות, 
הן חשפו, צעד אחר צעד, אתר  ורון בארי – 
מימי  המתוארך  חרס  כלי  בייצור  שהתמחה 
הרומית  לתקופה  ועד  החשמונאית  הממלכה 
המאוחרת -  במשך כ 300 שנה ברצף. לדברי 
ביותר  הגדול  העתיק  האתר  "זהו  לוי,  ד. 

לייצור מוצרי חרס באזור ירושלים". 
בימי  ובמיוחד  השני,  הבית  תקופת  בסוף 
שלטונו של הורדוס, התרכזו מפעיליו בעיקר 
נמצאו  הייצור  מתקני  בישול.  כלי  בייצור 
ביחידות  אורגנו  והם  האתר,  ברחבי  פזורים 
טין,  להכנת  בריכות  כבשנים,  שכללו  ייצור 
וחללים  מקוואות  מטויחים,  מים  מאגרי 
לצד  התוצרת.  ולאחסון  לייבוש  לעבודה 
השטח שבו פעלו מתקני הייצור, התפתח כפר 
קטן שפרנסתו התבססה על ייצור כלי החרס. 
לאוכלוסייה  גדולה  בכמות  שווקה  התוצרת 
ואף  ולבאים בשעריה,  וסביבותיה  בירושלים 

לעולי הרגל היהודים שפקדו את העיר. 
לאחר חורבן ירושלים שב בית היוצר לפעילות 
לספירה,  ה-2  המאה  ובראשית  מצומצמת 
הלגיון העשירי הרומי הקים במקום בית יוצר 
מחרס  בנייה  מוצרי  של  המוני  לייצור  חדש 
כלי  מטבח,  וכלי  וצינורות  לבנים  רעפים,   –
שולחן וכלי אגירה האופייניים לצבא הרומי. 
מוצגים  היוצר  בית  ומוצרי  הלגיון  כבשני 
האומה  בבניני  הקונגרסים  מרכז  במרתף 

ובמוזיאון ישראל. 

נחשפה כתובת אבן בת 2000 שנה 
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במוצ"ש נערך אירוע מרגש ומרומם של מעמד סיומי המסכתות 
אסתר",  "משכן  המרכזי  בביהמ"ד  בירושלים  סנהדריה  בשכונת 

את  סיימו  השכונה  מתושבי  בחורים  ממאה  כשלמעלה 
המסכת שלמדו בישיבה.

בדברי פתיחה כובד רב השכונה הגאון רבי חיים יוסף בלוי 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  מכתבם  הוקרא  מכן  ולאחר 
שכידוע  אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה  ראש  ומרן  קנייבסקי 

מעודד את ענין לימוד כל המסכת הנלמדת בישיבה.
את המשא המרכזי נשא ראש ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר 
ה'מועצת' הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, שעמד בדבריו 
בנוסח ההדרן "לא נתנשי מינך ולא תתנשי מינן" שכוונת 
קיימת  מציאות  היא  המסכת  שאכן  כפשוטן  הדברים 
המגינה עלינו וממליצה טוב בעדנו ושנמשיך להתעלות 
בדבריו  ולסיימם,  מסכתות  עוד  להתחיל  התורה  בעסק 
העלה על נס את פועלם ומסירותם של הרבנים שעומדים 
רבי  הגאון  ובראשם  האדיר  התורה  מפעל  מאחורי 

ישראל ברלין, מרבני ישיבת גרודנא.
שיא המעמד היה עת עלו בזה אחר זה למעלה ממאה המסיימים 
מדרש  בית  תורה,  אורחות  א"ב(:  )לפי  בארץ,  הישיבות  מטובי 
עליון, ברסלב, גרודנא, חברון, כנסת יהודה, מיר ברכפלד, משכנות 
תורה  יוסף,  פורת  פוניבז',  ויז'ניץ,  סרט  הלוויים,  נחלת  התורה, 

בתפארתה, תפרח. שסיימו את מסכתות: ברכות, פסחים, ראש 

השנה, 
יבמות,  מגילה,  תענית,  סוכה, 

בבא  מציעא,  בבא  קמא,  בבא  קידושין,  גיטין,  נדרים,  כתובות, 
בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות.

עם גמר הסיומים בעת רצון נאמרו פרקי תהילים לרפואת המשגיח 

moshemate02@gmail.com | 073-7427417 :טל' מטה
מסורת, מנהיגות, עשייה.

)סנהדרין כד׳(

שס
התאחדות 

הספרדים 

שומרי תורה

דת
דגל התורה

 משה
ליאון

לראשות העיר

 משה ליאון
בעזרת ה׳, ננצח!

סקר מכון סמית מ- יד׳ תשרי תשע״ט קובע:

ּכָבר הֹוָרה 
ָזקן

חגיגה בסנהדריה: יותר ממאה 'סיומים'
• במעמד הוקרא  למעלה ממאה בחורים תושבי השכונה השתתפו במעמד מיוחד בו סיימו את המסכת שנלמדה בישיבה 

מכתבם של מרן שר התורה ומרן ראש הישיבה, ואת המשא המרכזי נשא הגרב"מ אזרחי

הוקדש  המעמד  אשר  קפלן,  לאה  סילקא  בן  נפתלי  רבי  הגה"צ 
לרפואתו, לאחר מכן פתחו את ארון הקודש ונעמדו כל המסיימים 
יחד עם האבות והאימהות, ואמרו בהתרגשות ובדמעות את תפילת 
מרבני  נויפלד,  שמואל  הרה"ג  עובר  התיבה  כשלפני  ה"הדרן" 
השכונה, לאחר הקדיש פרץ הקהל האדיר בשירה וריקודים בלווי 
ומרקדים  מפזזים  הרוקדים  כשמעגלי  מלכות  ומקהלת  תזמורת 

לכבודה של תורה.
למחרת, לאחר סדר לימוד של כמה שעות רצופות נערכה סעודת 
המצוה ברוב פאר והדר, נשאו דברים כמה מרבני השכונה - הגאון 
וכפי  המסכתות,  לימוד  חשיבות  על  שדיבר  וואזנר  עקיבא  רבי 
דברי הזוה"ק "מאן דירית חדא מסכתא ירית חדא עלמא", והגאון 
בן  הזמן של  ניצול  על חשיבות  וקסלשטיין שהרחיב  בצלאל  רבי 
כובד  הדעת שאף  נתיב  רא"י  קפלן  אברהם  רבי  הגאון  וכן  תורה, 
כובד  המזון  בברכת  מהמסיימים,  כאו"א  ובירך  המלגות  בחלוקת 
המעמד  אריה",  "ברכת  בישיבת  ר"מ  פרג  לייב  חיים  רבי  הגאון 
התוכניות  על  מכריזים  כשהמארגנים  הרוח  בהתרוממות  הסתיים 
לשנה הבאה הכוללים לימוד המסכתות בעיון וחזרה על המסכתות 

שנלמדו בשנים עברו.    



הסרת משקפיים בלייזר 
עושים בבית חולים

בואו להשתחרר 
מהמשקפיים

מיוחדמחיר 

 ללא שימוש בסכין  אפשרות לחזרה מיידית לשיגרה 

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031
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עונת המבחנים

שלושה שבועות בלבד נותרו לבחירות המקומיות תשע"ט, 
 - יסתיימו  בה  תוצאה  כל  שכמעט  לגמרי  ברור  עכשיו  שכבר 
על  המפלגות,  הרכבי  על  הארציות,  הבחירות  על  גם  תשליך 
להן  שנרקמות  חדשות  בריתות  על  הפנימיים,  הכוחות  יחסי 

ועוד.
נדמה כי המאפיין המשמעותי והחשוב ביותר של הבחירות 
הללו, הוא היותן מבחן. מבחן כוח לש"ס שתיאלץ להתמודד 
שהשבוע  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  מרן  ברכות  על  פחות  ולהישען 
נציגיה  של  יכולותיהם  על  ויותר  להסתלקותו,  שנים   5 ימלאו 

במועצות. 
לבדה  שנה   30 זה  לראשונה  שרצה  התורה  לדגל  מבחן 
במרבית הערים החרדיות ומעמידה למבחן את כוחה האמיתי, 
מתוך תקווה לשנות את המפה הארצית ולשבור אחת ולתמיד 

את ה'60-40' ההיסטורי.
בפריימריז  לפתע  נמדדת  היא  שאף  ישראל  לאגודת  מבחן 
פנים חרדיים שנכפו עליה. ופתאום יחס הכוחות העודף אליו 

הורגלה כבר אינו מובן מאליו. 
המישור  את  כחוט השערה  ל'יחד' שאחרי שפספסה  מבחן 
הארצי, עשויה לחזור לחיים דרך הרשויות המקומיות ונוכחות 
בזירה  משמעותיים  שהישגים  ברור  כשלכולם  במועצות. 

המקומית ישיבו את הצבע ללחיי הפעילים.
מחוץ  בעיקר   - רבים  לכולנו,  מבחן  גם  הוא  הזה  המבחן 
למחנה - הסבירו בשנים האחרונות כי החברה החרדית נמצאת 
בלבם  שהתחזקה  תזה  'התפרקות'.  ובתהליך  הנהגה  במשבר 
ובמאמריהם עם פטירתם של מנהיגי הדור, מרנן הגר"ע יוסף 
הללו  הבחירות  את  שהופך  מה  זצ"ל,  שטיינמן  והגראי"ל 
למבחן לציבור החרדי כולו, האם נשכיל להתייצב בקלפי כפי 
הוראת רבותינו )נהרא נהרא ופשטיה, כמובן( ולמלא אחריה, 
ב'אמונת  לשסע  גם  לגרום  ולמחלוקות  לאיבה  נניח  שמא  או 

חכמים'.

פייק ניוז

בשימוש  ושוב  שוב  נתקלנו  האחרונים  החודשים  במהלך 
מאסיבי בתופעת ה'פייק ניוז', אפילו באקדמיה ללשון העברית 
והחליטו  הנפוץ  מהביטוי  יותר  להתעלם  אפשר  שאי  הבינו 
להעניק לו מקבילה עברית בדמות 'תקשורת כזב' )בכך הביסה 

גירסתו של הנשיא טראמפ, את זו הותיקה יותר של הרב אמנון 
יצחק - תשקורת(.

כמעט כל מועמד או מפלגה, בכמעט כל עיר, ניפק לפחות 
ניוז', שלא לדבר על מועמדים  כותרת אחת בשבוע של 'פייק 

שעיקר קיומם תלוי ועומד ב'תקשורות כזב' שכאלה.
ישיש,  יהודי  יענקל'ה הסנדלר,  נזכרתי בסיפורו העגום של 
העיר  ראש  )כנראה  משחקים  גינת  לה  הוקמה  לחצרו  שסמוך 
יענקל'ה  של  השינה  ששעות  מובן  מאליו  רח"ל(.  החילוני, 
לא  לארבע,  בין שתיים  אחד,  צהריים  כי  עד  והלכו,  התמעטו 

יכול היה לשאת עוד את המצב והחליט לנקוט יוזמה.
לחבורת  בתדהמה  וקרא  חלונו,  תריסי  את  יענקל'ה  פתח 
הילדים המשתובבת "כלום טיפשים אתם? הן ברחוב הסמוך 

מחלקים סוכריות בחינם ואתם מתבטלים פה..."
כדרכם של ילדים, לא עברו דקות אחדות ובחצר השתררה 
דממה דקה. יענקל'ה התרווח לו בניחותא על הספה, קורן כולו 

מאושר על התעלול ומתלבט באיזה מחלומותיו לשקוע.
שוב  לחלון  ומתחת  השלישי  לחלום  לעבור  הספיק  בקושי 
נשמעו טפיפות הרגליים המוכרות, מבוהלות מתמיד. יענקל'ה 
את  חוצה  נרגשים  ילדים  בשיירת  וצפה  לחלון  רץ  אץ  הנזעם 

מגרש המשחקים בריצה.
להתעכב  ניאות  הילדים  ואחד  הקשה,  רצים?"  אתם  "לאן 
לרגע ולהפטיר לעברו "קשישא, וכי לא שמעת? ברחוב הסמוך 

מחלקים סוכריות. בחינם".
נעל יענקל'ה את ערדליו, נחפז במורד המדרגות, מעד ושבר 

את רגלו.
נאלצים  אתם  אם  גם  מפז,  יקר  אחריו,  לנו  שהותיר  הלקח 
לפרסם  מתוכן,  ריקות  סיסמאות  לדקלם  הנסיבות  מתוקף 
חסרי  סקרים  באמצעות  להתווכח  או  בסיס  חסרי  סיפורים 

משמעות, אל תהיו יענקל'ה.
אל  והמציאות.  האמת  מה  לכם  דעו  עצמכם,  אתם  לפחות 

תשלו את עצמכם, שמא תמעדו.

לא תחשוד

דגל  של  תמיכתה  היה  האחרון,  בשבוע  המרכזי  הסיפור 
ירושלים.  העיר  לראשות  ליאון  משה  של  במועמדותו  התורה 
הבשורה הכתה במטהו של המועמד החרדי יוסי דייטש ברגע 
הכי בלתי מתאים מבחינתם - רגע לאחר שהוכתר על ידי מיטב 
שנערך  בעימות  המנצחים(  כאחד  )ולמצער  כמנצח  הפרשנים 

בין המועמדים בחדשות ערוץ 2.
ההחלטה ב'דגל' התקבלה לאחר סאגה ארוכה ומדממת של 
העלאת  הדדיים,  האשמות  חילופי  ושוב,  שוב  שנכשל  מו"מ 
ושימוש בכל  ישי(  ועד אלי  )מחב"ד  ישנות מהאוב  מחלוקות 

מאגר הטיעונים הקיים בשני הצדדים.
כפי שכתבתי כאן שוב ושוב בעבר, אין לי ספק כי אם הייתה 
או  דייטש   - כלשהו  מועמד  סביב  לקיר  מקיר  חרדית  הסכמה 
אחר - הוא היה נבחר לתפקיד, אך מנהיגיה הרוחניים של 'דגל 
התורה', מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן ראש הישיבה 
הגרי"ג אדלשטיין, קיבלו לבסוף את ההחלטה כבדת המשקל, 
וכמה טעמים ונימוקים בידם, כפי שבוודאי תשמעו בשבועות 

הקרובים מכל פעיל או עסקן דגלאי.
סיבה אחת אולי תשמעו פחות, וגם לא סביר שהיא עלתה על 
שולחנם של גדולי ישראל, אך בוודאי ידיה רב לה בהתנהלות 
שמשגשגת  ההדדית  החשדנות   - המו"מ  של  מוצלחת  הלא 
בתוכנו. חוסר האימון שחרדי בן עדה אחת יסייע מרצון חופשי 
לבן העדה האחרת, שאחד מאנ"ש יושיט יד לאנ"ש של השכן 

גם אם לא חתם על כך קודם לכן, ואפילו לא פנה לבוררות.
"אם נניח, רק נניח, יחליט האדמו"ר מטשורטקוב-צנוברים-

מגוריו  ממקום  לעקור  חסידיו-ילדיו,  ארבעת  על  רעות, 

ולהשתקע בשכונת קרית יובל, בה משוועות מאות בנות חרדיות 
לבית ספר נורמלי. ונניח, רק נניח, שראש העיר מטעם 'אגודה' 
יוכל לדאוג להקצאה אחת, וייאלץ לבחור בין מאות רגליהן של 
הילדות הליטאיות ובין בית כנסת ומקווה מהודר עבור טבילת 

הבוקר של הטשורטקובר. יש לך ספק במה הוא יבחר?"

במילים האלה ממש, נימק לי אחד מעסקני 'דגל' בירושלים 
שהייתה  העמוקה  החשדנות   - המו"מ  לכישלון  הסיבה  את 
האחרון  הוא  דייטש  שדווקא  למרות  זאת  בבסיסו.  מונחת 
שאפשר לטעון עליו כך, ומדובר בשליח ציבור שמסר את כל 
זמנו וחייו - גם הפרטיים - לעזרה לכל פונה, ושהמפעל המרכזי 
שהוא חתום על הצלחתו, קרן קמ"ח, מסייע ללא פחות ליטאים 

וספרדים מאשר חסידים. 
"מדובר  חייבים,  נשארו  לא  'אגודה'  עסקני  תדאגו,  ואל 
אגודת  נציגי  לפעילות  דה-לגיטימציה  לעשות  שיקרי  בניסיון 
ישראל, שדלתם הייתה פתוחה לכל אדם ואדם, ספרדי, ליטאי, 
חסיד או חילוני - וכל זאת בכדי להצדיק את זריעת המחלוקת 
מזמין  אני  עתידיים.  לג'ובים  דאגה  ואף  ברשימות,  והפיצול 
כל  או  טלפוני,  משאל  רחוב,  לסקר  לצאת  עיתונות'  'קו  את 
הציבור  את  ולשאול   - הציבור  דעת  את  לבדוק  אפשרית  דרך 

הירושלמי, מי דאג לציבור הליטאי בירושלים.
"אין אדם אחד המשתייך לציבור הליטאי, אותו תשאל - מי 
מבין השניים עזר לציבור בשטח - ראוכברגר או יוסי דייטש, 
בנווה  בראשון.  שיבחר  פונה,  לכל  בטלפון  ועונה  זמין  מי 
יעקב, רמות או קריית יובל, יודע כל אברך אל מי פונים, בנוגע 
ידועים  הדברים  כנסת.  בתי  סוכה,  מרפסת  דירה,  להרחבת 
של  הרשימה  ביו"ר  ומתמקד  אש  משיב  הוא  לכל",  וברורים 

'דגל' בירושלים. 
אולי זו אחת הבעיות שהתגלתה בפנינו במלוא עוזה במערכת 
הבחירות הנוכחית, יותר מדי חשדנות פנימית, יותר מדי חוסר 

פרגון. ולוואי שלא נשלם על כך בריבית דריבית.

אבי גרינצייג / על סדר היום

ו'אגודה',  לכוחן של ש"ס  גם מבחן אמיתי  אך  'דגל',  יהיו מבחן העצמאות של  הבחירות 
ואפילו מבחן התאוששות ל'יחד' • השימוש המוגבר ב'פייק ניוז' והדרמה במרוץ לראשות 

העיר ירושלים

"אין אדם אחד המשתייך 
לציבור הליטאי, אותו תשאל 

- מי מבין השניים עזר לציבור 
בשטח - ראוכברגר או יוסי 

דייטש, מי זמין ועונה בטלפון 
לכל פונה, שיבחר בראשון. 
בנווה יעקב, רמות או קריית 
יובל, יודע כל אברך אל מי 

פונים, בנוגע להרחבת דירה, 
מרפסת סוכה, בתי כנסת. 

הדברים ידועים וברורים לכל"

"אם נניח, רק נניח, יחליט 
האדמו"ר מטשורטקוב-

צנוברים-רעות, על ארבעת 
חסידיו-ילדיו, לעקור ממקום 

מגוריו ולהשתקע בשכונת 
קרית יובל, בה משוועות 
מאות בנות חרדיות לבית 

ספר נורמלי. ונניח, רק נניח, 
שראש העיר מטעם 'אגודה' 
יוכל לדאוג להקצאה אחת, 

וייאלץ לבחור בין מאות 
רגליהן של הילדות הליטאיות 
ובין בית כנסת ומקווה מהודר 

עבור טבילת הבוקר של 
הטשורטקובר. יש לך ספק 

במה הוא יבחר?"
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כפת וירה: 
פיגוע מזעזע בברקן
קים לבנגרונד-יחזקאל הי"ד נכפתה ונרצחה על ידי מחבל פלסטיני, שהמשיך 
ורצח גם את זיו חג'בי הי"ד ופצע אישה נוספת במפעל 'אלון' באזור התעשייה 

ברקן • המצוד אחרי המחבל נמשך

אוריאל צייטלין

ראשון,  ביום  השבוע,  בתחילת  חוזר:  הטרור 
מפעל  אל  מחבל  נכנס  בבוקר,   07:39 בשעה 
'אלון' שבאזור התעשייה ברקן שבסמוך לאריאל 
מעובדי  שניים  רצח  בו  נוראי,  פיגוע  וביצע 
המפעל - קים לבנגרונד-יחזקאל, בת 29 מראש 
העין, אם לפעוט כבן שנתיים, וזיו חג'בי, בן 35 
דמם.  יקום  השם  לשלושה.  אב  לציון,  מראשון 

אישה נוספת נפצעה באורח בינוני. 
באותו  חודשים  ארבעה  מזה  עבד  המחבל, 
באותו  למפעל  הגיעו  ובעת  כחשמלאי  המפעל 
בוקר מצמרר, ביקש מהמחסנאי אזיקונים, עלה 
לקומה עליונה, אזק באותם האזיקונים את אחת 
השמור  רוח  בקור  בה  וירה  המפעל  מעובדות 
רצח  מכן,  לאחר  ביותר.  השפלים  למרצחים 

עובד נוסף בירי ופצע עובדת נוספת. 
101 של  דיווח במוקד  מיד לאחר מכן, התקבל 
מד"א על נפגעים מירי במפעל באזור התעשייה 
ברקן בשומרון. צוותי מד"א הכוללים חובשים 
הבחינו  למקום,  במהירות  שהגיעו  ופרמדיקים 
בשלושה נפגעים, ולאחר בדיקות רפואיות קבעו 
את מותם של גבר כבן 35 ואישה כבת 29 שסבלו 
טיפול  והעניקו  העליון  גופם  בפלג  ירי  מפצעי 
רפואי ופינו לבי"ח בלינסון אישה כבת 54 במצב 
בינוני עד קשה ויציב כשהיא סובלת מפצע ירי 

בפלג גופה העליון.
במד"א  פראמדיקים  קתוע,  ונריה  ברוכי  דוד 
הייתה  האירוע  למקום  "כשהגענו  סיפרו: 
המולה, סימנו לנו להגיע לתוך המבנה שם ראינו 
שלושה נפגעים מירי, שניים מהם, גבר כבן 35 
דופק  ללא  הכרה,  מחוסרי  היו   29 כבת  ואישה 
העליון,  גופם  בפלג  ירי  פצעי  עם  נשימה  וללא 
קריטי  היה  מצבם  רפואיות,  בדיקות  ביצענו 

ובתוך זמן נאלצנו לקבוע את מותם. 
"המשכנו בסריקות ובחדר סמוך הבחנו באישה 
כבת 54 שוכבת פצועה מתחת לאחד השולחנות 
בפלג  ירי  פצעי  עם  מלאה  בהכרה  היא  כאשר 
גופה העליון, בסיוע חובשות מד"א הדס וליפז 
מציל  רפואי  טיפול  לה  והענקנו  אותה  חילצנו 
וטיפול  חבישות  דימומים,  עצירת  שכלל  חיים 
נמרץ  טיפול  לניידת  אותה  העברנו  תרופתי, 
החולים  לבית  טיפול  המשך  תוך  אותה  ופינינו 
בלינסון כשמצבה מוגדר בינוני עד קשה ויציב. 
בדרך האישה תקשרה אתנו וסיפרה לנו על מה 

שאירע, ביקשה שנודיע למשפחה וכך עשינו".
לתחום  נכנס  אופנוע,  על  למקום  הגיע  המחבל 
המפעל ועלה לקומת המשרדים - שם ירה ופגע 
יותר  הצעירים  של  מצבם  הנפגעים.  בשלושת 
קשה  הוגדר  ה-50  בת  של  מצבה  אנוש,  הוגדר 

והיא פונתה לבית החולים בילינסון.
שלמה שלומוביץ, חובש הצלה שהגיע במהירות 
למקום, סיפר: "הוזעקתי על ידי מוקד הכוננים 
ברקן  התעשייה  באזור  ירי  לאירוע  מד"א  של 
 3 מצאתי  למקום  כשהגעתי  עובד.  אני  שבו 
נפגעים במצב קשה ואנוש. יחד עם פארמדיקים 
טיפול  לנפגעים  הענקנו  מד"א  של  וחובשים 

רפואי ראשוני אך לצערי נקבע מותם של שניים 
מהם, גבר ואשה כבני 30".

שנכון  המחבל  אחר  המצוד  נמשך  כך,  בתוך 
כוחות הביטחון.  בידי  נתפס  לא  עוד  זו,  לשעה 
בוצעו מספר מעצרים בכפר  במסגרת הפעילות 
שבמרחב   - המחבל  יצא  ממנו   - 'שוויכה' 
שהכוחות  בעת  "מנשה"  המרחבית  החטיבה 
וביצעו  המבנה  את  מיפו  המחבל,  לבית  הגיעו 
תחקורים ומעצרים של חשודים בסיוע למחבל. 

במקביל ממשיכים מאמצי הסריקות במרחב.
ממשיכים  הביטחון  וכוחות  צה"ל  לוחמי 
לתפיסתו  עד  ובמאמץ  המחבל  אחר  בסריקות 
תוך  במרחב,  התושבים  ביטחון  על  ולשמירה 

הגברת המאמץ המבצעי והמודיעיני.
הגיע  איזנקוט  גדי  רא"ל  הכללי,  המטה  ראש 
וקיים  ברקן  התעשייה  באזור  הפיגוע  זירת  אל 
המרכז,  פיקוד  מפקד  בהשתתפות  מצב  הערכת 
אלוף נדב פדן, מתאם הפעולות בשטחים, אלוף 
כמיל אבו רוקון, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, 
תת- האזרחי,  המנהל  וראש  ניב  ערן  תת-אלוף 

אלוף בן חור אחוות. מפקד החטיבה המרחבית 
"אפרים", אל"ם עידן כץ, סקר את עיקרי האירוע 

והמאמצים המבצעיים המתקיימים כעת. 
ומאמצי  הכוחות  תגבור  על  הנחה  הרמטכ"ל 
עצימה  פעילות  המשך  על  וכן  השונים  ההגנה 
על  תחקיר  ובהמשך  המחבל  ולכידת  לאיתור 
חמור",  טרור  בפיגוע  "מדובר  האירוע.  נסיבות 
אמר דובר צה"ל, תא"ל רונן מנליס. "ייתכן שהיו 
נוספים, אך אנו קובעים באופן חד- לו מניעים 

משמעי שמדובר בפיגוע, לאור ממצאים כאלה 
ופועלים  ערוכים  אנחנו  בידינו.  שיש  ואחרים 
היכולות  מירב  מושקעים  המחבל,  את  לתפוס 
לסיים  כדי  מיוחדות,  יחידות  כולל  הכוחות, 
צה"ל.  דובר  הדגיש  בהקדם",  הזה  המרדף  את 
איך  לעומק  לתחקר  ממשיכים  אנחנו  "בנוסף, 

ומה קרה באירוע הזה".
צה"ל,  דובר  הוסיף  ברקן",  התעשייה  "אזור 
מידי  בו  שעובדים  דו-קיום  של  אזור  "הוא 
את  בודקים  אנחנו  יהודים.  לצד  פלסטינים  יום 
אירועי היום, אך ברור לכולנו ששמירה על אותו 
דו-קיום היא חלק מהמשימות של צה"ל. אנחנו 
פועלים כך מידי לילה ונמשיך לפעול ככה, כדי 
לאפשר תחושת ביטחון לכל התושבים במרחב".

"אנחנו אחרי פיגוע טרור באזור תעשייה ברקן 
ואזרחית  ישראלים  אזרחים  שני  איבדנו  בו 
נוספת נפצעה", אמר מפקד פיקוד המרכז, אלוף 
למסור  ובראשונה  בראש  רוצה  "אני  פדן.  נדב 
מהירה  ולאחל החלמה  למשפחות  תנחומיי  את 
ובשנים  האחרונים  בחודשים  אנחנו  לפצועה. 
ביהודה  הטרור  כנגד  רציף  במאבק  האחרונות 
לילה- יום-יום,  כולל  המאבק  ובעזה.  ושומרון 

לילה, פעולות של מאות חיילים בהן מתבצעים 
מעצרים וסיכולים".

כלי   300 מעל  עצרנו  האחרונים  בחודשים  "רק 
מעל  האחרון  ובחודש  ושומרון  ביהודה  נשק 
100", ציין אלוף פדן. "זו עבודה לילית סיזיפית 
הביטחון  שירות   - הביטחון  מערכת  כלל  של 
הכללי, משטרת ישראל, וצה״ל, שילוב זרועות. 
ישראל  ומשטרת  השב״כ  הצבא,  אלה  ברגעים 
מחבלים  וכמו  המחבל  אחרי  מצוד  מבצעים 
על  עליו,  היד  את  לשים  נדע  אנחנו  אחרים 
שולחיו ולגדוע את יד הטרור הזאת שפוגעת בנו 

ללא הבחנה בין נשים, גברים".

צילומים: דובר צה"ל, דוברות זק"א

רק 99,000 ₪  

הזדמנות אחרונה
להשקעה בטוחה

בעיר הנדל"ן המובילה
לאור הביקוש

איתרנו עבורכם
יחידות קרקע נוספות:

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

בס״ד

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

קרקעות
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

יוםעוד 19
תם הפילוג: הרב זר בעד ש"ס

בני ברק

זר  לאחר נתק ממושך בין הגאון הרב דניאל 
לבין ש"ס בני ברק - נתק שהביא את הרב להכריז 
ש"ס  הצליחה   – מתחרה  מפלגה  הקמת  על 
לאחות את הקרעים ולגייס את הרב זר לתמיכה 
מלאה במפלגתם. החזרת הרב נזקפת בין היתר 
בן  גדליהו  הרב  המועצה  חבר  של  לזכותו 
שמעון, מי שנחשב לנאמנו של נשיא ה'מועצת' 
השר  התנועה  יו"ר  עם  ויחד  כהן  הגר"ש  מרן 

דרעי פעל להשכנת שלום בין הצדדים.
של  מכיוונו  הגיעה  וחשובה  נוספת  תמיכה 
שנפגש  כהן,  יגאל  רבי  הגאון  הרבים  מזכה 
והביע תמיכה  השבוע עם סגן ראש העיר דדון 
האברכים  מטה  על  חסות  פורס  שהוא  תוך  בו, 

שיוקם בשיכון ו'.
השבוע יצאה ש"ס בני ברק בקמפיין חדשני, 
צעירים  לקהלים  גם  היתר  בין  פונה  היא  בו 
בעלי  מככבים  בסרטון  אשכנזי.  ולציבור 
עסקים רבים שמספרים על העזרה שהם קיבלו 

מהנציגים.
'יהדות  לבין  ש"ס  בין  הסכם  נחתם  השבוע 
סגני  שני  לראשונה  תקבל  ש"ס  לפיו  התורה', 
ראש העיר, זאת לצד תפקידים בכירים ונציגים 
בדרמטיות  זאת  הציגה  הסיעה  הוועדות.  בכל 
כ"תיקון אפליה של שנים רבות", למרות שלא 

מדובר בשינויים מפליגים.

תל אביב

רמת השרון

בעיר  מנומנמות  בחירות  לקבל  שציפה  מי 
זאת בשל  להתבדות,  נאלץ  הראשונה,  העברית 
יריבות בין מפלגת ש"ס – שפרשה מהגוש הדתי 
המורכבת  'המאמינים',  סיעת  לבין   – המקומי 
של  ו'יחד'  היהודי'  'הבית  התורה',  מ'יהדות 
ש"ס  יו"ר  של  בנו  תועד  השבוע,  ישי.  אלי 
המקומית כשהוא משחית ותולש שלטי בחירות 
להגשת  הביא  והדבר  המתחרה,  המפלגה  של 
תלונה במשטרה. מטעמו סירבו להגיב, ומסיעת 
הלהבות  את  להגביה  שלא  ביקשו  'מאמינים' 

ולעסוק בנושא זה.
ולסוגיית ראשות העיר: על פי סקר 'וואלה', 
ראש העיר רון חולדאי יכול לנוח על זרי הדפנה, 
כשהוא נהנה מ-32% תמיכה. אחריו נמצא אסף 
23% תמיכה, והרחק מהם נמצא איש  זמיר עם 
תמיכה  ל-9%  שזוכה  הראל,  אסף  התקשורת 

בלבד.
ואחרון חביב מתל אביב: שלטי בחירות של 
הסלוגן  נכתב  בהן  המקומית,  'הליכוד'  מפלגת 
'זה או אנחנו או הם', עם תמונת פליטים בדרום 
בעקבות  גינויים.  וגררה  סערה  עוררה  העיר, 
הוחלף  לסיעה,  חולדאי  רון  העיר  ראש  פניית 

הקמפיין.

הודיע  הפנים  משרד  מטעם  הבחירות  מנהל 
רוכברגר,  )איציק(  יצחק  לשעבר  העיר  לראש 
העיר,  ראשות  על  מהתמודדות  פסילתו  על 
בשל הרשעתו בעבירה שיש עמה קלון. כזכור, 
כוזב,  רישום  של  בעבירות  הורשע  רוכברגר 
חודשי  לששה  נדון  אמונים,  והפרת  מרמה 

עבודות שירות ונאלץ להשהות את עצמו.
קמפיין  מנהל  רוכברגר  הרשעתו,  למרות 
בכך  מוצא  לא  כשהוא  המרץ,  בכל  בחירות 
כי  הקובעות  דעת  בחוות  נתלה  הוא  פסול.  כל 
חודשים  מעל שלשה  ישב  לא  אך  מי שהורשע 
בתגובה  הקלון.  חרף  להתמודד  רשאי   – בכלא 
לבית  יעתור  כי  רוכברגר  הודיע  לפסילתו, 

המשפט נגד ההחלטה.

תועד: בן היו"ר תולש שלטים

רה"ע המורשע נפסל, אך לא מתייאש

אחורה פנה: ש"ס נוטה להעביר את תמיכתה למועמד החרדי
אחרי ההודעה הרשמית על תמיכה באילן שוחט ולמרות יחסים עכורים בין הסיעות הארציות – ש"ס 
נושבת  מכיוונו  והרוח  גדול  חרדי  גוש  "יש  לחיאני:  נהוראי   • ישראל'  'אגודת  באיש  לתמוך  צפויה 

לתמיכה בנחמן גלבך"

ש"ס  שהעניקה  התמיכה  למרות  האם 
שוחט,  אילן  המכהן  העיר  לראש  הרשמית 
ירשם מהפך של הרגע האחרון לכיוון מתמודד 
ודיוני  סקרים  מתבצעים  אלו,  בימים  חרדי? 
עומק בסוגיה, כאשר הסיכויים למהפך מקומי 
להפוך  שעשוי  מי  פעם.  מאי  גדולים  נראים 
לראש העיר החרדי הראשון של צפת הוא נחמן 
גלבך, נציג 'אגודת ישראל', שקיבל את תמיכת 
חב"ד ו'תקומה', כמו גם תמיכה לא רשמית של 

רב העיר הרב שמואל אליהו.
עתידה של העיר צפת נמצא בימים אלו על 
כף המאזניים, ולא כקלישאה. הציבור החרדי, 
בכמחצית  ומחזיק  מהתושבים  כ-40%  המונה 
מסוגל   )15 מתוך   7( העיר  מועצת  ממליאת 
תיאורטית לתפוס את המשוכות, אך הפיצולים 

הפנימיים עשויים גם כאן לטרפד את המהלך.
חבר  היה  ראשון  המרוץ  את  שהחל  מי 
שנדמה  חסידי  צעיר  לזר,  אליעזר  המועצה 
שמע  שלא  לה  ומחוצה  בצפת  מישהו  אין  כי 
תומכיו,  לב  ולמגינת  לצערו  התמודדותו.  על 
חרדית  מפלגה  אף  של  לתמיכה  זכה  לא  לזר 
הוא  משופרים.  לא  להיבחר  וסיכוייו  רשמית 
מתנחם באהדה נרחבת בקהל, שזכתה השבוע 
אף לחיזוק מצד איש העסקים שמעון אוואקי, 

שהודיע על הסרת מועמדותו ותמיכה בלזר.
גלבך,  נחמן  הוא  למרוץ  להצטרף  האחרון 
להחזיר  שהצליח  ישראל',  'אגודת  יו"ר 
החסידויות  יתר  תמיכת  את  למפלגתו 
שהתפצלו בבחירות האחרונות ונהנה מאהדה 
חרדית. גלבך הגיש את מועמדותו לאחר גיבוש 
וש"ס  חב"ד  'אגודה',  את  שכולל  חרדי'  'גוש 

המקומית.
מלבדם, מתמודדים בעיר אילן שוחט, ראש 
העיר המכהן; ישי מיימון, ראש העיר לשעבר 
ושוקי  קלושים  לתפקיד  לחזור  שסיכוייו 
הצלחה  בחוסר  התמודד  האחרון,  אוחנה. 
נחשב  הפעם  אך  בחירות  מערכות  בשתי 
למתמודד חזק, בין היתר בזכות חיבור לשלמה 
חדד. הוא פעיל ביותר במפלגת 'הליכוד' ואף 
צפוי לביקור תמיכה של ראש הממשלה בנימין 

נתניהו, שיצפין לעיר בסוף השבוע.
הם  מוחלט  באופן  צד  בחרו  שכבר  מי 
למפלגה  שחברו  ו'יחד',  התורה'  'דגל  סיעות 
משותפת וצפויים לתמוך באוחנה לראשות. גם 
חסידות חב"ד, המחזיקה בכוח רב בעיר ובשני 
מנדטים במועצה, תפסה באופן כמעט מוחלט 
היא  צפת  אגב,  גלבך.  בנחמן  ותומכת  צד, 
העיר היחידה בישראל בה יש מפלגה רשמית 
הבחירות  לקראת  החסידות.  את שם  שנושאת 
ומי  בחדשים,  נציגיה  כל  את  היא  החליפה 
אוחיון,  משה  המועצה  חבר  בראשה,  שעמד 
תחום  כמרכז  ומתפקד  שוחט  למחנה  עבר 

החרדים בבחירות.
ש"ס.  בסיעת  דווקא  נמצא  הגדול  הנעלם 
מטעם  רשמית  הודעה  יצאה  כחודש,  לפני 
לפיה  התנועה,  של  המוניציפאלית  הוועדה 
אילן  צפת  עיריית  לראש  הטוב  הכרת  "מתוך 
מוסדות  הרחבת  למען  רבות  שעשה  שוחט 
ולאור היחלצותו ממסע  בעיר,  והחסד  התורה 
להמשיך  מתכוונים  אנו  נגדו,  שנוהל  הרדיפה 

ולתמוך בו בבחירות הקרובות".
מוניציפאלי'  ל'שטח  שמגיע  ממידע  אך 

עולה כי המילה האחרונה טרם נאמרה. בניגוד 
המחזיקים  המקומית  בש"ס  הארצית,  לש"ס 
מפעילים  גלבך,  נחמן  עם  קרובה  בידידות 
הסיעה  בכירי  על  להשפיע  מנת  על  לחצים 

לשנות את ההחלטה.
לחיאני  נהוראי  העיר  ראש  סגן  עם  בשיחה 
לגלבך,  הנטייה  את  הוא  מסתיר  לא  )ש"ס(, 
המוחלטת  הכפיפות  את  מדגיש  כשהוא 
וההנהגה  התורה  חכמי  מועצת  להכרעת 
ראשות  בכל  כמו  הארצית,  "ברמה  הארצית. 
עם  להמשיך  היא  ש"ס  של  התפיסה  עיר, 
עיר מכהן אחד שש"ס  לי ראש  הקיים. תראה 
וזו  התנועה  של  הקו  זה  איתו,  ממשיכים  לא 

הוראת מרן זצ"ל".
כאן, מתאר לחיאני את הסיטואציה הצפתית: 
לב  מרחשי  נובעים  והשיח  הדיבורים  "כל 
חלש  שוחט  שאילן  ומהערכה  החרדי  הציבור 
ציבורים  מונה  ש"ס  הבחירות.  את  ייקח  ולא 
החרדיים  מצביעה  בקרב  אבל  בצפת  מגוונים 
יש סחף גדול ואמירה ברורה לטובת מתמודד 
חרדי. יש גוש חרדי גדול והרוח מכיוונו נושבת 

לתמיכה בגלבך".
פנימי  בדיון  מדובר  כי  מדגיש  לחיאני 
הנתונים  את  מציגים  הם  וכי  התנועה  בצמרת 
"יש  הכרעה.  שתקבל  הארצית  ההנהגה  בפני 
צריכים  והדברים  שונה,  סיטואציה  פה  לנו 
להיבחן לעומק. אנחנו עושים סקרים והדברים 
נבדקים בכדי שנגע את תמונת המצב המלאה, 
ברורה  התקדמות  עם  גוש  יש  לעכשיו  נכון 

לכיוון גלבך".

צפת

הסתה בוחרים בהסתה: קמפיינים חילוניים מעוררי סערה
שפל חדש: בחולון ובאשדוד, במעלה אדומים וברמת גן – מתמודדים מסיתים נגד החרדים בדרך לקלפי • 
סרטון מושקע מתאר שלטון חרדי נוקשה, תמיכת שר התורה הופכת למקור הפחדה ומה שמותר על חרדים - 

אסור על אתיופים

הציבור  נגד  תקדים  חסרי  פרסומים  סדרת 
האחרון  בשבוע  הרשת  את  שטפה  החרדי, 
ברשויות  מתמודדים  של  מקמפיינים  כחלק 
מקומיות, המבקשים לשסות בין המגזרים על 
מנת להרוויח קולות. מרבית הסרטונים שייכים 
נזעמות  תגובות  וגררו  קיקיוניים,  למתמודדים 
משתייכים  שאינם  רבים  גולשים  מקרב  גם 
שיח  את  להקיא  שביקשו  החרדי,  לציבור 

השנאה.
בסרטון ארוך ומושקע שהפיקה סיעת 'עתיד 
נכט,  אלי  עו"ד  בראשות  באשדוד  אשדוד' 
מוצגים חייה של משפחה חילונית בצל שלטון 
חרדי. כך מוצג איש חרדי מתנחל בסלון הבית 
עד  שם  לשהות  חוקי  אישור  שקיבל  לאחר 
דו"חות  מקבל  הבית  אב  בתשובה;  שיחזרו 
החשמל  מצוות;  שמירת  אי  בשל  משוטר 
המזוזה  את  ינשקו  שהדיירים  עד  מנותק 
והילדים משודכים בעל כורחם על פי החלטה 
אם  להתבלבל:  אפשר  אי  במסר  שרירותית... 
על  ישתלטו  החרדים   – להצביע  תצאו  לא 

חייכם או אז מר ורע יהא גורלכם.
לסרי  יחיאל  הד"ר  אשדוד  עיריית  ראש 
הגיב לסרטון ואמר: "בי נשבעתי, לא ניתן את 
הנהגת העיר למסיתים וחסרי אחריות שמלבים 
שלי".  במשמרת  לא  אחים.  ומלחמות  שנאה 
הייתה  "הסאטירה  אמר:  אייכלר  ישראל  ח"כ 
תמיד כלי נשק 'לגיטימי', להבעיר את הרגשות 

החייתיים של התועמלנים האנטישמים".

מועמד  גזית,  אילן  פרסם  לכן  קודם  שבוע 
בו  סרטון  חולון,  העיר  לראשות  עתיד'  'יש 
כשהם  הבחירות  ביום  החילונים  מתוארים 
לעומת  לקניות,  יוצאים  או  הים  בחוף  מבלים 
החרדים ש"הם ילכו להצביע". בסוף הסרטון, 
 5 כבר  יש  "להם  כי  עתיד'  'יש  איש  מזהיר 
יהיו להם  ומן הסתם  נציגים במועצה היוצאת 
הרבה יותר, אם לא נתעורר. אנחנו נהיה הקול 

השפוי שלכם".
סרטון  ברשת  הופץ  הסרטון,  פרסום  לאחר 
דומה, בשינוי קל: החרדים הוחלפו באתיופים, 
את  שהוכיחו  גינויים  גל  לגרור  שהספיק  דבר 
הצביעות, כאשר מה שאסור לומר על אף מגזר 
בישראל – מותר על חרדים. גזית עצמו כתב: 
הפוליטיים  מתנגדי  מטעם  מישהו  "לצערי, 
עשה מעשה שפל, ציני ומכוער, ושתל בסרטון 
ואחי  חברי  של  מפוברקות  תמונות  שלי 

מהקהילה האתיופית".
הזדעזעה  תמנו-שטה  פנינה  הכנסת  חברת 
וכתבה: "השימוש הציני של מי שעשה את זה 
ואי  רשעות  הוא  לציבור שלם  רגישות  בחוסר 
הוסיפה  היא  הקהילה".  של  לכאב  אכפתיות 
הסתייגות קלה גם מהסרטון נגד החרדים: "גם 
לא אוהבת את הסרטון המקורי. אבל אילן הוא 

איש ישר ויקר שבינו לבין גזענות אין דבר".
את  בחריפות  תקף  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
'הם'  תמונת  את  "החליפו  ואמר:  הסרטון 
החרדים בערבים או באתיופים ותקבלו סרטון 

תקופות  המזכיר  ומבחיל  . גזעני  ת ו ל פ א
טורח  בהחלט  הייתי  חולון,  תושב  הייתי  לו 
ושכמותיו  גזית  שאילן  לוודא  כדי  רק  לקלפי 

יצאו מנוף חיינו הציבוריים".
שריר,  גלעד  בחר  השקטה,  גן  ברמת  גם 
עתיד',  'יש  מטעם  העיר  לראשות  מתמודד 
בשיח הפחדה. הוא הציג הודעה על תמיכת שר 
התורה הגר"ח קנייבסקי בישראל זינגר, וכתב 
עבור  מכריעות  בחירות  בפני  ניצבת  גן  "רמת 
עתידה, האם העיר תהפוך לבני ברק או להפוך 
פעם  העדיף  העיר  כשראש  הצלחה.  לסיפור 
אחר פעם, מיעוט של פחות מ-20% מתושבי 
העיר  את  הפך  גם  הוא  שותפים,  בתור  העיר 
לכזו שצועדת בדרך הבטוחה להיות בני ברק. 
היום קיבלנו הוכחה נוספת לזה. אנחנו לא ניתן 

לו להרוס את העיר. ר"ג תישאר חופשית".
שיח מפלג בעל ניחוחות אנטי חרדיים נשמע 
גם בעיר מעלה אדומים, שם דורבנו החילונים 
לצאת לבחור בכדי למנוע את התחרדות העיר 
וכדי ש"לא נהפוך לבית שמש". בסוף השבוע, 
שער  כתבת  אביב'  תל  'ידיעות  עיתון  הקדיש 
ש"ס  יו"ר  של  הבטחתו  הוצגה  בה  ענקית 
בצפון  ומקוואות  כנסת  בתי  לבניית  המקומית 
פרומן,  רם  ד"ר  לדברי  בולטות  עם  העיר, 
הזרים  הדתיים  הלגיונרים  בין  "אין  שאמר: 
החילונים  דבר.  כאן  התושבים  ובין  האלה 

חייבים להתעורר".
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חיפה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

טוויסט בעלילה: משרד הפנים פסל את עינת 
יונה  מול  הבולטת  המועמדת   - קליש-רותם 
יהב – מלהתמודד על ראשות העיר, כך נחשף 
כך  בשל  טכנית,  בפסילה  מדובר  ב'גלובס'. 
שעוה"ד של מפלגת 'העבודה', הגיש גם את את 
הנתמכת  קליש-רותם,  של  ההתמודדות  טפסי 
טפסי  את  וגם  לראשות,  המפלגה  ידי  על 
'העבודה'  סיעת  איש  סביון,  ישראל  המועמד 
המתמודד אף לראשות. הסוגיה תעבור לפתחו 

של בית המפשט המחוזי בחיפה.
"בניגוד  בתגובה:  מסרה  קליש-רותם  עינת 
על  לתקשורת  היום  שיצאה  ההודעה  לנטען, 
כלל  טכני  בעניין  נעוצה  מועמדותי  פסילת 
במפלגות  סיעות  מ-30  ליותר  שנוגע  ארצי 
המשפט  בבית  כעת  מתברר  הנושא  שונות. 
וצפוי להיפתר בימים הקרובים. אנו מצרים על 
הניסיון הפסול לנצל עניין טכני לטובת חיסול 
עד  כמתוכנן,  ממשיך  שלנו  הקמפיין  פוליטי. 

לניצחון".
בין  הפנים-חרדי  המתח  מחריף  כך,  ובתוך 
סיעות 'אגודת ישראל' וש"ס – התומכות ביהב, 
מלחמת  נגדו  המנהלת  התורה',  'דגל  לבין 
ישיבות  חורמה. במהלך אירוע מוזיקאלי לבני 
העירייה,  ביוזמת  חיפה  בתיאטרון  שהתקיים 
יהב  נגד  מחאה  שלטי  ישיבות  בחורי  הוציאו 
מתנגדי  מנצלים  השני,  מהצד  מהומה.  ועוררו 
'דגל' את תמיכת סיעת מר"צ בקליש-רותם, על 

מנת לבוז וללעוג לחיבור של 'דגל' עמה.
'אגודת ישראל' פתחה השבוע באופן רשמי 
הקהילות.  נציגי  בנוכחות  הבחירות  מטה  את 
למנהל המטה מונה חזקי פרקש, קמב"ץ זק"א 
צפון ורפ"ק-מתנדב במשטרה. על האסטרטגיה 
דודי  התקשורת  איש  אחראי  והקמפיין 

זילברשלג.

קליש רותם נפסלה, 
הקהילות מתקוטטות

פרישה מפתיעה ותמיכה חרדית
רמת גן

ביטון  אילן  ניהל  ספורים,  ימים  לפני  עד 
כמועמד  העוצמה.  בכל  בחירות  מערכת 
את  חרש  הוא  'הליכוד',  מטעם  העיר  לראשות 
לכנסי  הממשלה  שרי  צמרת  את  והביא  השטח 
הודיע  מפתיע,  באופן  במועמדותו.  תמיכה 
מהמרוץ.  טוטאלית  פרישה  על  ביטון  השבוע 
לדבריו, "הגעתי נטול אגו ואינטרסים זרים אך 
מלא בתשוקה לממש את ניסיון החיים שצברתי 
בראייה  הזו.  הנפלאה  העיר  תושבי  לטובתכם, 
מפוכחת, אחראית ושקולה של תמונת המצב – 
החלטתי לפרוש. אני משוכנע שלו הייתי מתחיל 

מוקדם יותר מערך הכוחות היה שונה".
היה  מוערך,  ואיש  במיל'  אלוף  תת  ביטון, 
העירוני  'הליכוד'  שסניף  והנוצץ  החדש  הרכש 
מי  בראשות.  לזכות  במטרה  עצמו,  על  המליך 
רווח,  משה  הוא  הרשימה  בחזית  נותר  שכעת 
קמפיין  כה  עד  שניהל  ומי  וותיק  מפלגה  איש 
לצד  למועצה,  מועמדותו  את  שהבליט  עצמאי 

מועמדותו של ביטון לראשות.
ובתוך כך, 'יהדות התורה' ברמת גן החליטה 
העיר,  למועצת  להתמודד  שלא  האחרון  ברגע 
מבטיחים.  לחיבורים  אופציות  מספר  למרות 
בפגישה שהתקיימה בין חה"כ משה גפני, מנחם 
שפירא, הרב צבי שינפלד וראש עיריית רמת גן 
ישראל זינגר, הוחלט לתמוך בזינגר גם לראשות 
וגם במפלגתו למועצה. ביום ראשון, עלה זינגר 

לשר התורה הגר"ח קנייבסקי והתברך מפיו.
בסך הכל יתמודדו ברמת גן שבעה מועמדים 
לראשות העיר ו-19 רשימות למועצה. הקרב על 
בין ראש העיר המכהן  הראשות צפוי להתחדד 
ישראל זינגר, חבר המועצה ליעד אילני, ושגריר 
לשעבר  המתמודד  הח"כ   ,OECD-ל ישראל 

כרמל שאמה הכהן.

'דגל' מזהירה: "נמחק את החיוך ונצא למלחמה"

קרובים לסיכום: זו התמורה שש"ס תקבל מפינדרוס

מערכת  את  פתחה  התורה'  'דגל  סיעת 
הבחירות בביתר עילית בהצהרות לוחמניות של 
נגד עמיתיהם  בכירי המפלגה, שחידדו מסרים 
מאיר  העיר  ראש  ונגד  בכלל  ישראל'  ב'אגודת 
רובינשטיין בפרט. אחרי קדנציה רגועה בה רצו 
הסיעות בצוותא, נלחמת 'דגל' על מקומה בעיר 
ויחסיה עם ראש העיר מאיר רובינשטיין נקלעו 

למבוי סתום.
הקהילות  רבני  ישבו  הכבוד  בימת  על 
הליטאיות, חה"כ משה גפני, אורי מקלב ויעקב 
אשר, יו"ר המפלגה המקומית הטרי דודי זלץ, 
קודמו יצחק רביץ, וששת המועמדים הנוספים 

שברשימה.
בו  סוער  נאום  גפני  נשא  הימים,  ברוח 
התייחס ל'פיצוץ' בין מפלגתו ל'שלומי אמונים' 
רובינשטיין  של  היחס  על  שמשליך  באלעד, 
פרוש  ומאיר  שאני  חתום  הסכם  "יש  כלפיהם. 
מסתיימת  שכעת  שבקדנציה  עליו,  חתומים 
בו  נתמוך  ואנחנו  שלומי אמונים תריץ מועמד 

ובתשע"ט הם יתמכו במועמד שלהו. ואז זה לא 
מה שקרה. התחילו כל מיני דיבורים, 'הוא ראש 
עיר טוב', וכאלה. למה זה רלוונטי? יש הסכם, 

למה אתם מפרים את ההסכם?", טען.
החליט  העיר  ראש  למה  מבין  לא  "אני 
להכניס ערים אחרות לביתר, למה לא מספיק לו 
היה צריך להעכיר את  ביתר? למה ראש העיר 
האווירה?", עבר גפני למתקפה חזיתית, כשהוא 
שלנו  הציבור  נגד  ילכו  "אם  בתקיפות:  מסיים 
הוא ימחק את החיוך מהפנים וייצא למלחמה".

לעבר  מילוליות  מהלומות  משגר  בעודו 
התייחסות  גם  גפני  ניפק  אמונים',  'שלומי 
כשהוא  בעיר,  הפנים-דגלאית  לפוליטיקה 
מתייחס ל'סולחה' המתוקשרת שערכו יום קודם 
לכן זלץ ורביץ. "אומרים שבביתר יש מחלוקת. 
אתמול  שלום,  יש  הפוך  שמעתי  דווקא  אני 
דודי זלץ ואיציק רביץ התחבקו", הצהיר לקול 

תשואות רועמות.
מפני  רובינשטיין  את  הזהיר  מקלב  ח"כ 

פעולה.  בשיתוף  חריקות 
שמערכת  רוצים  לא  "אנחנו 
למחוזות  תיגרר  הזו  הבחירות 
והתרה.  הוסיף  נעימים",  לא 

ח"כ יעקב אשר, שזלץ משמש מזה כשש שנים 
לא  התורה  "דגל  כי  אמר  הפרלמנטרי,  כעוזרו 
תוותר על המגיע לה. מעמדה של דגל התורה 

לא יהיה כגלגל חמישי".
היו"ר  השמיע  ומפתיע,  רענן  שונה,  קול 
דברים  שלצד  זלץ,  דודי  החדש  ה'דגלאי' 
חוצבי להבות בזכות הציבור הליטאי לקבל את 
של  מזו  יותר  מפויסת  גישה  הפגין  בדין,  שלו 
פתוח  ערוץ  לשמור  מבקש  כשהוא  הח"כים, 
פעולה  שיתוף  של  לאפשרות  רובינשטיין  מול 
הארציות.  מפלגותיהם  בין  המאבק  למרות 
ב'דגל  מצפים  פנימיות  שבתחזיות  למרות 
בדבריו  זלץ  הציב  מנדטים,  לשלשה  התורה' 
להגיע  יכולים  שאנחנו  יודע  "אני  גבוה:  רף 

לארבעה ואפילו לחמשה מנדטים".

בפני  עומדות  התורה'  ו'דגל  ש"ס  סיעות 
פינדרוס  ביצחק  תמיכה  על  רשמי  סיכום 
נפוצו  שלישי,  יום  בערב  העיר.  לראשות 
פרסומים על שההסכם כולל גם רוטציה זעירה 
תינתן  החמישית  כשהשנה  העיר,  בראשות 
לנציג ש"ס, אך הסיעות מיהרו להוציא הודעה 
משותפת המכחישה את הדברים. על פי גורמים 
שהציעה  התמורה  את  תקבל  ש"ס  מעורים, 
וועדת  'שלומי אמונים' – מילוי מקום  בשעתו 

תכנון ובנייה.
התורה'  'דגל  במועמד  ש"ס  של  תמיכתה 
והציר  בהיות  לסנסציה,  להיחשב  אמורה  לא 
הארצי שנרקם בין 'דגל' לש"ס כולל את תמיכת 
האחרונה בפינדרוס. למרות שמלכתחילה ציפה 
יוסי שטרית מביתר  יהיה  'דגל'  דרעי שמועמד 

שיוכו  בשל  כהישג-מה  להציג  יוכל  אותו   -
עם  ולהשלים  להתפשר  דרעי  נאלץ   – העדתי 
מתוך  מטעמו,  עיר  ראש  ללא  וספת  קדנציה 
הבנה שזו הדרך היחידה להזיז את ישראל פרוש 

מלהתבצר בתפקיד לשנים רבות.
ברחובות אלעד הורגשה השבוע היטב סערת 
הבחירות וחוצות העיר מלאו שלטים ססגוניים. 
דגל-ש"ס  מועמד  שלטי  את  שמלווה  הסלוגן 
יצחק פינדרוס הם 'מקצועיות, יושרה, שוויון". 
וגימיקים, בין היתר  ניפק שלטים  פרוש מצידו 
בקריאה לתושבי אלעד לקבל על עצמם להכניס 
להצלחתו.  ולהתפלל  להתחזק  מוקדם,  שבת 
בהם  העיר,  ברחבי  נתלו  מזוהים  לא  שלטים 
'ירושלמי  הסמן  לצד  פינדרוס  יצחק  נצפה 
עקיצה  מירושלים,  דייטש  יוסי  של  בנשמה' 

את  להבליט  שנועדה  כואבת 
ה'הצנחתו' לעיר.

ובתוך כך, השבוע קיבל חבר 
המועצה ופורש ש"ס אבי דיין 

מכתב תמיכה רשמי מרשימתו 'איחוד הקהילות 
אלעד', המשותפת לו ול'יחד'. "אני קורא לאחי 
ורעי, ולכל השומעים בקולי להצביע למועמד 
הרב אבי דיין הי"ו ברשימת "איחוד הקהילות 
באלעד" למועצת העיר שסימנה 'ח"י'. מטרתנו 
שיחיו  העיר  תשובי  למען  לפעול  מקום  בכל 
אחד  וכל  אפליה.  ללא  שמים  כבוד  ולהרבות 
הקדושה.  לתנועתנו  ולסייע  להשפיע  ישתדל 

וברכנו אבינו כולנו יחד באור פניך".

ביתר עילית

אלעד

בכנס בחירות סוער, תקפו חה"כ גפני מקלב ואשר את מאיר רובינשטיין, בטענה להתעלמות מצרכיהם בעיר 
בשל 'דילים' ארציים • לא נסחף ושמר על טון מפויס: היו"ר החדש דודי זלץ

 • לראשות  פינדרוס  ביצחק  תמיכה  הסכם  על  לחתום  בדרך  וש"ס  'דגל'  סיעות  גורפות,  הכחשות  למרות 
השטח סוער: מלחמת מודעות וספינים

לון
אשק ראש העיר: "אנחנו טובים לחרדים יותר מהסיעות החרדיות"

בזמן שתומר גלאם ואיתמר שמעוני נאבקים על כל קול, מתנהלת מלחמה גם על לב הציבור החרדי, בין 
המפלגות הוותיקות לבין סיעת ראש העיר הנתמך על ידי הגר"י ברדא הנערץ בעיר • למרות שנותרו 

מחוץ לקואליציה שלו, מבטיח גלאם להכניסם בעתיד
על  עוברת  במיוחד  סוערת  בחירות  מערכת 
העיר אשקלון. באופן לא שגרתי, מי שמחזיק 
הגאון  הוא  הבחירות  על  מכרעת  בהשפעה 
המקובל הרב יצחק ברדא, התומך בכל מאודו 
גלאם,  תומר  אמונו  ואיש  העיר המכהן  בראש 
שהחליף לפני כשנתיים את ראש העיר הנבחר 

והמתמודד בהווה איתמר שמעוני.
 – התורה'  ו'יהדות  ש"ס  החרדיות  הסיעות 
בעשייה  חלק  נטלו  לא   – מנדטים   4 המונות 
העירונית, לאחר שמצאו את עצמן באופוזיציה. 
'אשקלון המאוחדת' של  נמצאת רשימת  מולן 
הרב  נשיאות  ותחת  גלאם  תומר  העיר  ראש 

ברדא, שהפכה לדומיננטית מתמיד.
מתייצבים  מוניציפאלי',  ל'שטח  בראיון 
העיר  לראש  והמשנה  גלאם  תומר  העיר  ראש 
גלאם שהחזיק  - חבר רשימתו של  שי עמירה 

בתיק תרבות תורנית - ועונים על הכל.
שלכם  לסיעה  יצביע  החרדי  שהבוחר  למה 

ולא לסיעות ש"ס וג' החרדיות?
תומר: "לפני כעשור הבנו שמפלגה מגזרית 
שהמטרה שלה לתמוך במגזר ספציפי כלשהו 
לכן  ולשנות.  באמת  לפעול  מאוד  לה  קשה   -
מכל  תנועה  שהיא  שלנו  התנועה  את  הקמנו 
המגזרים והעדות שדואגת באמת לכל הציבור, 
לציבור  גם  באמת  לדאוג  לנו  קל  יותר  וכך 

מרוויחים.  כולם  כך  התושבים,  מתוך  ספציפי 
הדתי-חרדי  למגזר  לעשות  שהצלחנו  עובדה 
הרבה יותר ובמיוחד בשנתיים האחרונות נעשו 
דברים שלא נעשו בעיר מעולם, בשיתוף מלא 

של הגאון הרב יצחק ברדא".
שי: "כממונה על התרבות התורנית אני יכול 
תרבות,  אירועי  שלל  בעיר  שקיימנו  להגיד 
מופעים, הצגות ופעילויות לכלל המגזר הדתי 
אירועי  כאן מעולם.  היו  דברים שלא  והחרדי, 
הציבור  הארץ,  בכל  דבר  שם  הם  שלנו  הקיץ 
הזמנים  בבין  פארק  האמפי  את  כבש  החרדי 
ואברהם  שוואקי  יעקב  עם  שנה  אחרי  שנה 
פייטנים   13 לכאן  הבאנו  שירה  בשבת  פריד; 
קיימנו  כנסת;  בתי   26 על  שחלשו  שם  בעלי 
העיקר  ילדים,  מופעי  הנשים,  לציבור  הצגות 
ולא  בית  של  תחושה  תהיה  החרדי  שלתושב 

יצטרכו לנסוע לערים אחרות".
אז אירועים הם חזות הכל?

לתפקיד  כניסתי  עם  רק.  לא  "ממש  תומר: 
הנחתי את הממונים להציב מתקני גניזה גדולים 
וחדישים בבתי הכנסת המרכזיים בעיר, בניתי 
את  משמעותית  הגדלתי  חדשים,  כנסת  בתי   4
ובנות  לאברכים  שחולקו  המזעריות  המלגות 
הנחתי  צהרונים,  של  עלויות  הוזלנו  סמינר, 
למבנים  ארעיים  ממבנים  ילדים  גני  להעביר 

הכשרנו  חדשים, 
הנפרד  החוף  את 

בצורה הטובה ביותר שהייתה פה. וזה רק על 
קצה המזלג".

לכם  מהוות  החרדיות  הסיעות  כיום 
אופוזיציה, תשללו ישיבה איתם בעתיד?

ליצור  שלנו  המטרה  ההפך,  "בדיוק  תומר: 
המגזרים  כל  את  נשלב  בה  רחבה  קואליציה 
לבוחרים  מענה  לתת  יוכלו  הנציגים  שכל  כדי 
שלהם, לתושבים. הסיעות החרדיות יהיו חלק 
בלתי נפרד וכולי תקווה שהפעם הם ימלאו את 
שליחותם נאמנה לטובת הציבור הדתי והחרדי 

שיקר לליבי מאוד".
היריב המרכזי שלכם הוא ראש העיר לשעבר 

איתמר שמעוני, אתם חוששים?
שי: "אני חושב שזה לא ראוי, אדם שהוגש 
נגדו כתב אישום פלילי חמור על עבירות של 
שוחד והפרת אמונים, זה לא דבר של מה בכך. 
הציבור לא טיפש ולא אוהב שעובדים עליו. אי 
אפשר לקחת שוב אדם שפשע לאותו תפקיד, 
מה  פי  על  לפחות  נראה,  שזה  שכמו  גם  מה 
שהוא בעצמו אומר, במידה והוא יבחר הוא לא 

יוכל לכהן, אז למה להצביע לכיסא ריק...?"

איון
ר
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מנהלי מאוחדת ערכו ביקורי חג 
אצל רבנים ואדמו"רים

מאות אלפים נסעו במהלך 
חג הסוכות ברכבת הקלה 

מנהל המחוז מר יובל וויס והנציגים הבכירים ביקרו אצל אדמו"רים ורבני קהילות בירושלים שהפליאו את פעילות מאוחדת • מנהל המחוז: "זכינו לברכתם של 
האדמו"רים והרבנים על שיתוף הפעולה התמידי ולהצלחה בהמשך"

הוריהם  הישיבה,  תלמידי  חלק  נטלו  באירוע 
הצוות  אנשי  לצד  משפחותיהם,  ובני  הנרגשים 
החינוכי • האירוע התקיים בחסות עיריית ירושלים

הילה פלח

בין  רושם  רב  ביקור  קיים  וויס  יובל  מר  ירושלים  מחוז  מנהל 
במנהל  מלווה  כשהוא  בירושלים  האדמו"רים  וחצרות  הקהילות 

השיווק במחוז ירושלים הר' משה ברים ונציגים בכירים .
בירושלים  והרבנים  האדמו"רים  אצל  התברכו  הביקור  במהלך 
תוך שגדולי התורה מביעים בפניהם את שביעות רצונם מהשירות 

המוענק ללקוחות מקרב הקהילות השונות. 
נציגי מאוחדת הוזמנו לסוכתם של האדמו"רים מזוועיל ומנדבורנה 
שיבחו  האדמו"רים  החדשה,  לשנה  הצלחה  ואיחולי  חג  לברכת 
החרדי  לציבור  המקצועי  והשירות  מאוחדת  של  הפעילות  את 

בהבנה והקשבה מיוחדת.
בסוכותיהם,  מא"ש  בשכונת  הקהילות  רבני  עם  נפגשו  הנציגים 
היימליך  יהודה  ברך  רבי  והגאון  ברנסדורפר  משה  רבי  הגאון 
הפעילות  על  מיוחדת  הערכה  מאוחדת  ראשי  בפני  שהביעו 
כך  ועל  החדשה  המרפאה  של  הפתיחה  על  באזור  המוגברת 
שנענו לבקשת הקהילה והעמידו מוקד חג מיוחד לשירות תושבי 
נדונו  כמו"כ  באזור,  האדמו"רים  בצל  להסתופף  שבאו  השכונה 

נושאים שעולים בפני הרבנים על ידי הציבור.
בנימין קרליבך  רבי  לביתו של הגאון  הוזמנו  נציגי מאוחדת אף 

והתארחו בסוכתו בפגישה נדונו נושאים אשר נמצאים על הפרק 
בין הנהלת הישיבה ומאוחדת לשדרוג מתמיד של השירות לטובת 

אלפי תלמידי הישיבה.
הרפואי  העסקן  של  בביתו  המחוז  להנהלת  נערך  מיוחד  מפגש 
הרב אברהם חיים חשין אשר מטפל מול ההנהלה במאות מקרים 
במשך השנה במפגש ליבנו עסקני רפואה עם ההנהלה. הרב חשין 
דבר.  לכל  מלאה  כשותפה  במאוחדת  רואים  "אנו  בדבריו  אמר 
הזמן  כל  והיא  החרדי  המגזר  לצרכי  העת  כל  קשובה  מאוחדת 

משפרת ומוסיפה שירותים מתאימים לטובת הלקוחות". 
הפעולה  משיתוף  "כחלק  וויס:  יובל  מר  ירושלים  מחוז  מנהל 
ההדוק והתמידי בין רבני ירושלים למאוחדת קיימנו את ביקורי 
שמכירים  והרבנים  האדמו"רים  ידי  על  התברכנו  במהלכן  החג 
לקוחותיה  למען  במאמצים  חוסכת  לא  מאוחדת  כי  ויודעים 
ובשיתוף פעולה מלא עם רבני ומנהיגי הקהילות ומעל הכל אנו 
להמשיך  בכדי  הציבור  וצרכי  דרישות  ולומדים  על  מקשיבים 

ולהשתדרג כל הזמן".

ירון  'סיטיפס'  מנכ"ל 
הקלה  "הרכבת  רביד: 
אינטגרלי  חלק  היא 
גם  וכך  ירושלים  מהעיר 
הסוכות שהקמנו בתחנות 
של  כמסורת  המרכזיות, 
צרכי  הבנת  ומתוך  שנים 

הנוסעים הרבים"
אלי כהן

זכו  רבים  רגל  עולי 
ירושלים  לעיר  להגיע 
לכבוד החג ורבבות נהנו 
משירותי חברת 'סיטיפס' 

זכיינית הרכבת הקלה.
מבעוד  נערכו  בסיטיפס 
הרבים  למבקרים  מועד 
בחג, התאימו את תדירות 
עמדות  ופרסו  הרכבות 
למכירת  מאוישות 

כרטיסים, זאת בנוסף לאנשי שירות ובקקה 
רבים שסייעו לציבור הנוסעים בתחנות.

סוכות  סיטיפס  הקימה  שנה,  כמידי 
כשרות, מהודרות ונאות בתחנות מרכזיות 
של הרכבת הקלה אשר שימשו את ציבור 

הנוסעים במהלך ימי החג.
"הרכבת  רביד:  ירון  מר  'סיטיפס'  מנכ"ל 
מהעיר  אינטגרלי  חלק  היא  הקלה 
ירושלים וכך גם הסוכות שהקמנו בתחנות 
ומתוך  שנים  של  כמסורת  המרכזיות, 

שמח  אני  הרבים.  הנוסעים  צרכי  הבנת 

עצמה  את  הוכיחה  הרבה  ההיערכות  כי 

של  בשירותיה  השתמשו  אלפים  ומאות 

הרכבת לאורך ימי החג".

שמחת בית 
השואבה ייחודית 
ב"נתיבות הלימוד"

פתוח לקהל הרחב: 
הרצאה 'השאהיד מלבנון' בסניף מזרחי טפחות גאולה

אלי כהן

הלימוד'  'נתיבות  ישיבת  לתלמידי  התקיים  ייחודי  אירוע 
ניצחה  בירושלים, מבית 'שתילים'. על שמחת בית השואבה 
התלמידים  שילוב  תוך  מילר,  אלי  הרב  הזמר  של  תזמורתו 

בשירה ובניגונים.
רגעים מרגשים במיוחד היו כאשר נערך ע"י התלמידים סיום 
שירה  תוך  מצווה  סעודת  מכן  ולאחר  סוכה  מסכת  משניות 
וזמרה. לאחר שעות, ותוך רגשות שמחה של מצווה התפזרו 
ימות  לאורך  עז  רושם  מותירים  המעמד  כשרשמי  הנוכחים 

השנה כולה.
הישיבה מיועדת לנערים בגילאי 13-21 המתמודדים עם קשיי 
לחינוך  ומוכשרים  מנוסים  מחנכים  צוות  בישיבה  תקשורת. 
מיוחד וצוות פרא רפואי רחב. כמו כן בישיבה מגוון תוכניות 
אירוע  ותלמיד.  תלמיד  כל  לקידום  אישי  באופן  המותאמות 
בין  כשווים  להרגיש  לתלמידים  גרם  השואבה  בית  שמחת 

שווים ותרם רבות להם ולמשפחותיהם.
הרב מנדי קוריץ מנהל הישיבה סיכם: "הכל היה שווה בשביל 
שזכו  כך  על  הבחורים  של  וההתרגשות  השמחה  את  לראות 
לסיים מסכת. אני מודה לכל המחנכים ולכל מי שהיה שותף 

לעשייה".

אלי כהן

במסגרת פעילות 'נפגשים במזרחי טפחות', תתקיים ביום שני, ו' 
'השאהיד מלבנון' עם הרב אברהם  15.10.18, ההרצאה  בחשוון, 

סיני בסניף גאולה של מזרחי טפחות, בירושלים. 
הרב אברהם סיני יביא בהרצאתו מסע מרתק שבו יספר על היותו 
קצין בחיזבאללה שריגל לטובת ישראל והציל יהודים רבים ודווקא 

מנקודת מבט זו החליט שלהיות יהודי זו מעלה גדולה ושליחות, 
ובדרך נס עשה את דרכו יחד עם משפחתו לארץ ישראל, התגייר 

וחזר בתשובה.
'נפגשים במזרחי טפחות' היא פעילות קהילתית המציעה הרצאות 
נועדה  זו  פעילות  הקהילה.  למען  לילדים  ופעילויות  מעשירות 
בלתי  חיבור  וליצור  מעשירות  פעילויות  מגוון  לקהילה  להעניק 
בהצלחה  מתקיימת  והיא  הטבעית,  בסביבתו  הציבור  עם  אמצעי 

מרובה זו השנה הששית בסניפים רבים ברחבי הארץ ומציעה מגוון 
רחב של מרצים, נושאים ותכנים לקהלי היעד השונים. 

ביום  יתקיים  לגברים בלבד,  'השאהיד מלבנון' מיועדת  ההרצאה 
שני, ו' בחשוון, 15.10.18, בסניף גאולה של מזרחי טפחות, ברחוב 
לקהל  ופתוחה  עלות  ללא  הכניסה  בירושלים.   16 ישראל  מלכי 
בטלפון  חובה  מראש  ההרשמה  הבנק(.  ללקוחות  רק  )לא  הרחב 

077-600-4060 או באתר הבנק.
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הראשונה  בפעם  המערבי  בכותל  רוסיה  נשיא  של  בביקורו 
גדל במשפחה  סיפר שהוא  הוא  לפני מספר שנים  בחוה"מ פסח 
ענייה מאד. הוריו היו עניים קשי יום, בקושי הם היו בבית כי עמלו 
כל העת לפרנסתם. התמזל מזלו, והמשפחה היהודייה השכנה שגרה בסמוך 
לו- שמה לב שהוא נשאר כל הזמן לבד, והחלה להזמין אותו אליהם. אבי 
המשפחה שהיה מורה עזר לו בשיעורי הבית, והם היו ה'בייביסיטר' שלו. 
הוא היה אז ילד קטן. המשפחה היהודית הזמינה אותו גם לסעודות בלילות 

השבת. היו מכבדים אותו בקניידלך, ואת זה לא ישכח לעולם.
נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הוא כיום אחד המנהיגים החזקים בעולם. 
מאז היבחרו לנשיא הוא מסייע לשגשוג חיי היהדות ברוסיה כפי שלא היה 
אי פעם בהיסטוריה. הוא בקשר קרוב עם רבה של רוסיה הגה"ח רבי בערל 

לזר שליט"א. והוא גם לוחם אמיץ נגד האנטישמיות ברוסיה.
יהדות.  שהריח  מה  בכל  והתעללה  השפילה  רמסה,  שרדפה,  רוסיה 
הקפואה,  לסיביר  השליכה  היהדות  ממנהיגי  רבים  שהשליכה  המדינה 
מעודדת ותומכת כיום בלימוד התורה וקיום מצוותיה. וכל זה בזכות חמלה, 

תמיכה ורגישות לילד נוכרי עני. ללמדנו עד כמה גדולה לגימה שמקרבת.
היה  תמים  צדיק  איש  נח  נח,  תולדות  "אלה  במילים:  פותחת  פרשתנו 
בדורותיו" )בראשית ו', ט'(. רש"י מביא את המחלוקת הידועה האם המילה 
"בדורותיו" נדרשת לשבח או לגנאי? "יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, 
כל שכן, שאילו היו בדור צדיקים היה צדיק יותר. ויש הדורשים אותו לגנאי 

לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום".
ובפרט  לשבח?  לדרוש  אפשר  אם  לגנאי  לדרוש  מדוע  שואלים  רבים 
שהתורה עצמה מעידה עליו: "איש צדיק תמים" ותואר הגנאי הוא לכאורה 

ההיפך ממה שנאמר?
י"ל שהתורה לא עוסקת בלפאר את האישים המוזכרים בה או לגנותם, 
אלא היא באה ללמדנו להתבונן בהנהגתם ולהסיק את המסקנות הנדרשות. 
המטרה היא ללמוד את הדרך הישרה והנכונה שעל כל יהודי לפלס בעולמו.

נח נשלח להשיב את העולם בתשובה, אך כיצד לעשות זאת לא נאמר לו. 
הוא חי בעולם מושחת ורע, שהתפשט לכל קצוות תבל, והוא נשלח לבנות 
תיבה במשך 120 שנה כדי להזהיר את יושבי תבל מפני המבול ולהשיבם 
אל המוטב. נח ודאי הטיח בהם את האמת כפי שהיא. ובנוסף התרה בהם 
שסבלנותו של בורא העולם באה אל קיצה, ובאם ימשיכו בדרכם הקלוקלת, 
העולם כולו עומד בפני סכנת חורבן, ולבסוף יושמד לחלוטין. לאורך מאה 
עלה  לא  אך  לעג ההמון,  למול  סימני שבירה  גילה  לא  הוא  ועשרים שנה 

בידו.
לעומתו אברהם אבינו חי בדור עבודת אלילים. אווירה זו לא דילגה על 
ביתו של אברהם. לאבא תרח היה בית מסחר לפסלים. אברהם אבינו נלחם 
נגד הזרם, שבר את אלילי אביו, ומשם יצא לנפץ את אלילי העם הנבער. אך 
בדרכו הבין שהדרך לניפוץ אלילי העם עוברת דרך "עולם הנתינה", וכדי 

שההוכחה תתקבל על הלב, צריך קודם לאהוב את העם ולתת לו.
לשם כך פתח בית הכנסת אורחים. ובכך קיים הלכה למעשה את הנאמר 
בחז"ל: "גדולה לגימה שהיא מקרבת את הרחוקים" )סנהדרין ק"ג(. חז"ל 
מרחיבים לנו בתיאור פרטי החסדים המופלאים שעשה אברהם עם אורחיו. 
ביתו נהפך למרכז מפגש המוני לכל עובר ושב כשהוא נותן יחס אישי לכל 
אורח באשר הוא. ואכן אברהם אבינו הצליח, כמו שנאמר: "את הנפש אשר 

עשו בחרן", אברהם מגייר אנשים ושרה מגיירת הנשים. 
ולו  בתשובה  להחזיר  בדרכו  הצליח  לא  נח  התוצאה:  במבחן  נתבונן 
אדם אחד! העולם התעלם לחלוטין מאזהרותיו והמשיך בדרכו הקלוקלת. 
בדור  עולם,  בבורא  ואמונה  להכרה  המונים  השיבו  ושרה  אברהם  ומנגד, 

אדוק בעבודת האלילים.
ניתן כעת להבין את המחלוקת בחז"ל על הנהגת נח לדורות. אין חולק 
שנח היה איש צדיק, אך יש שתי זוויות ראיה על מעשיו. הדורשים לשבח 
אחר  נמשך  שלא  מושחת,  בדור  החי  אחד  איש  של  מעוצמתו  מתפעלים 
הנהגת ההמון, ויותר מכך, הוא יצא נגדם, כשהוא מזהיר ומתריע מפני סכנת 
גם  להתפעל  שלא  הבאים  לדורות  וללמד  ללמוד  יש  זו  מעוצמה  המבול. 
כאשר חלילה העולם הדרדר מוסרית וערכית. על האדם לבנות מין "תיבת 

נח" אישית ומשפחתית כדי להּבדל מן ההמון המושחת.
הדורשים לגנאי מלמדים אותנו שעדיף לפעול בדרכו של אברהם אבינו. 
לו היה מנסה להיטיב עם החוטאים הטועים, סביר להניח שהתוצאה הייתה 

שונה לחלוטין.
מאז ועד היום, העוסקים בחינוך ובקירוב רחוקים מצביעים על דרכו של 
אברהם אבינו, כדרך הטובה ביותר לפתוח את לב הטועים, ולקרבם לצור 

מחצבתם.
"הנה  בנו:  ויקוים  שבשמים.  לאבינו  אחים  לב  לקרב  ונצליח  יתן  מי 
אנוכי שולח לכם את אליה הנביא...והשיב לב אבות על בנים ולב בנים אל 

אבותם".

זיכוי הרבים במשנת 
מרן זצוק"ל

גדולה לגימה 
שמקרבת

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ֵאֶּלה ּתוְֹלדֹת נַֹח )ו, ט(. רועה שוטה, שלא ביקש 
על דורו. איתא בזוהר הקדוש )כרך א פרשת נח, 
דף לח ע"ב(: "תנו רבנן, מה השיב הקדוש ברוך 
הוא לנח, כשיצא מן התיבה וראה כל העולם חרב, והתחיל 
לבכות עליו, ואמר: רבונו של עולם, נקראת רחום - היה לך 

לרחם על בריותיך!
השיבו הקב"ה ואמר: רועה שוטה, עתה אתה אומר זה, 
למה לא אמרת זאת בשעה שאמרתי לך בלשון רכה. כל כך 
התעכבתי עמך ואמרתי לך כדי שתבקש רחמים על העולם, 
לבך  על  עלה  לא   - בתיבה  תנצל  שאתה  ששמעת  וכיון 
לבקש רחמים על ישוב העולם ועשית תיבה וניצלת, וכעת 
שהעולם נאבד, פתחת את פיך לדבר לפני תפלה ותחנונים? 
שלא  אע"פ  ועולות  קרבנות  הקריב  כך  נח  שראה  "כיון 
העוף  ומכל  הטהורה  הבהמה  מכל  'ויקח  דכתיב:  חטא[, 

הטהור ויעל עולות במזבח'". 
החל  החרב,  העולם  את  וראה  התיבה,  מן  יצא  כשנח 
לבכות, וטען לקב"ה שהיה עליו לרחם על העולם. הקב"ה, 
בדברי תשובתו, ִּכָּנה אותו בלשון "רועה שוטה", ואמר לו: 
מדוע רק כעת אתה מתחנן ומבקש רחמים על העולם? מדוע 
כשדיברתי אתך בנחת, והודעתי לך על בואו המתקרב של 
המבול, מדוע אז לא ביקשת רחמים? מדוע כשהתעכבתי 
עמך בדיבורים ממושכים כדי לתת לך את האפשרות לבקש 
כששמעת  מדוע  רחמים?  ביקשת  לא  העולם,  על  רחמים 
שאתה תינצל, בכניסתך אל התיבה, אמרת לעצמך 'שלום 

עלי נפשי' ולא פתחת את פיך לבקש רחמים על העולם? 
שבים  היו  בלבד  אנשים  ששני  לכך  גורם  היה  נח  אם 
נח  שכן  המבול.  מן  העולם  את  מציל  היה   – בתשובה 
ואם  צדיקים,  שמונה  היו  ונשותיהם  בניו  שלושת  ואשתו, 
יח,  )בראשית  לאברהם  הקב"ה  אמר  כבר  שניים,  עוד  היו 

לב(: "ֹלא ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור ָהֲעָׂשָרה".   
מטעם זה - אומר הזוהר הקדוש - האריך הקב"ה בדברים 
ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ִּכי  ְלָפַני  ָּבא  ָּבָׂשר  ָּכל  "ֵקץ  לו:  ואמר  נח,  עם 
ֶאת  ַמְׁשִחיָתם  "ִהְנִני  לו  להודיע  היה  די  ִמְּפֵניֶהם",  ָחָמס 
ָהָאֶרץ" ותו לא! אלא, רצה הקב"ה שנח יהרהר בלבו, מה 
עליהם,  ולהתפלל  להתעורר  למענם?  לעשות  יכול  הוא 
כאמור,  נח,  אך  הרעה.  על  ֶׁשִּיָּנֵחם  הקב"ה  לפני  לבכות 
ד'  בתוך  והתבצר  שיעשה,  ציפה  שהקב"ה  כפי  עשה  לא 
על  ייתבע  אדם  אחרים.  על  דעתו  את  לתת  מבלי  אמותיו, 

שלא דאג לאחרים! 
למדנו מכאן יסוד גדול וחשוב לחיים: לא די בכך שאדם 
ירא  תמים,  צדיק  איש  להיות  האישית,  להתעלותו  דואג 
אלוקים ותלמיד חכם. גם לא די בכך שדואג לבניו שימשיכו 
אנשי  שאר  עם  מה  אבל  ויפה,  טוב  הכל  בדרכיו.  ללכת 
ניצל  האם  ייתבע  אחד  כל  הרבים?  זיכוי  עם  מה  העולם? 
את ַה"ּנַֹח" שבו, את היותו איש צדיק תמים, כדי להשפיע 
על אחרים? האם בכה עליהם? האם התחנן אליהם שישובו 
את  לבם שיטעמו  אל  ולדבר  ניסה לשבת  האם  בתשובה? 
שעליו  שסבור  מי  הקדושה?   התורה  של  המתוק  טעמה 
להתמסר אך ורק להשתלמותו האישית, וחבל לו לבזבז את 
זמנו היקר על אנשים ריקים ורחוקים, יושבי קרנות - הוא 

רעיא שטיא! 
בני  מאברכים  תגובות  שומעים  אנחנו  מזומנות  לעתים 
ה"ַעְּמָך":  אל  לצאת  מהם  כשמבקשים  עלייה,  בני  תורה, 
קבלה,  בלימוד  או  עמוקות,  סוגיות  בלימוד  עסוק  "אני 
ואתה מבקש ממני לסגור את הגמרא?", "מה כבר אני יכול 
- "מה  או לחילופין  לזה!"  לי את הכוחות  אין  להשפיע? 
האם  סיפור!  איזה  מקסימום  להבין?  יכול  הזה  הציבור 
בשביל לספר סיפור יפה כדאי כל המאמץ והטרחה, והזמן 

היקר שמתבזבז?!"
רעיא שטיא! נתנו לך משמים כוחות, נתנו לך עוצמות! 
האם ניצלת אותם לייעוד שלשמן הם ניתנו לך? לכל אחד 
יש עוצמות, השאלה היא האם הוא מוכן למסור את הנפש, 
מהמבול  העולם  את  להציל  הללו,  העוצמות  את  ולנצל 
רחוקים,  קירוב  למען  שלך  המאמצים  אותו?   השוטף 

הדמעות שלך עליהם – יכולים להציל אותם מן המבול!
רועדת.  נשמתי  הללו,  בדברים  מתבונן  שאני  אימת  כל 
הכוחות  את  הצורך  די  אנו  מנצלים  אכן  האם  מפחד,  אני 

שקיבלנו מהקב"ה, ומקדישים אותם למען כלל ישראל, או 
נפשי",  עלי  "שלום  בבחינת  לעצמנו,  רק  דואגים  שאנחנו 

ולא מתמסרים להצלתם של בני הדור המשוועים לעזרה. 

זיכוי הרבים קודם לכל!

מי לנו גדול ממרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שהקדיש 
ולב  בנים  על  אבות  לב  להשיב  היקר  מזמנו  הרבה  כך  כל 
ביותר  היקר  הזמן הדבר  היה  בעיני מרן  בנים על אבותם. 
עלי אדמות! הוא ניצל כל רגע ללימוד התורה, כל שנייה 

היתה יקרה בעיניו מפז רב! 
מרן  בבית  שישבתי  בעת  שנים,  עשרות  לפני  זוכר  אני 
ודיברתי אתו בלימוד, בא בנו ושאלו: "אבא! מה השעה?" 
את  לדעת  צריך  אתה  מה  "בשביל  לו:  ואמר  הרב  נענה 
צריך  תהא,  אשר  תהא  שעה,  בכל  ותלמד!  שב  השעה? 
ללמוד". לדידו של מרן לא צריך שעון, לא צריך לדעת מה 

השעה, כל הזמן צריכים לשבת וללמוד!
ואף על פי כן, כל אימת שהתבקש להקדיש מזמנו היקר, 
ולכתת את רגליו לחזק אחרים – לא חס על זמנו, לא הסתכל 
על התועלת האישית שלו, ויצא בחפץ לב למשימה. זיכוי 
לבו  בכל  לעולם  התמסר  הוא  בנשמה.  אצלו  היה  הרבים 

ונפשו.
קירוב  של  בכנס  לדבר  אותו  הזמנתי  אחד  אחת  פעם 
מבניו  אחד  ערב  שבאותו  התברר  והנה  שערכתי.  רחוקים 
לבוא  מאביו  וביקש  מסכת  סיום  לרגל  סעודה  עשה 

ולהשתתף. הרב סירב לבקשתו! 
שעושה  מסכת  לסיום  תבוא  "לא  הבן,  שאל  "אבא"! 
בנך? האמנם הכנס ההוא חשוב לך יותר מסיום של בנך?"

"כן"! השיב מרן. "הכנס הוא זיכוי הרבים, וזהו הדבר 
שחשוב לי יותר מכל!"   

לא היו אצלו נגיעות, לא היו אצלו אינטרסים אישיים! 
אם יש הזדמנות לזכות את הרבים – זה קודם לכל, אפילו 

לבן! כדאי בשביל זה להקדיש את היקר מכל: הזמן!
מרן, שכבר מגיל צעיר, עמל והתייגע על התורה הקדושה 
יומם ולילה, מיצה את כל כוחותיו לגדול בתורה, כל דקה 
היתה מחושבת ומנוצלת אצלו עד תום – לא הפסיק במשך 
כל שנות חייו לחיות עבור אחרים ולא חי את חייו הפרטיים. 
וראה ב'משכני' במדבר )ח"א עמוד קמ"ו( כיצד דחף אותנו 
מרן להתחיל במסירת השיעורים לרבים, שמהם צמחה כל 

תנועת התשובה בארץ ובעולם.  
לפני כשישים שנה אירע מעשה מזעזע שימחיש לנו אפס 
קצהו של מושג עד כמה היה חביב לימוד התורה על מרן 
מה  להסיק  נוכל  ומכך  אותו,  והחשיב  ייקר  כמה  זצוק"ל, 
גדול היה הוויתור שוויתר מרן במה שהיה מבטל מתלמודו 

לצורך זיכוי הרבים:
הסיפור אירע כשנולדה לו בתו השביעית. הילדה נולדה 
מרן  נפטרה.  עלינו,  לא  ימים,  כמה  וכעבור  בלב,  מום  עם 
זצוק"ל היה באמצע שיעור כשבאו והודיעו לו את הבשורה 

המרה. מרן נאנח, סגר את הגמרא ויצא להלוויה. 
הוא קרא לזה שסיפר לו, ושאלו: "למה עשית לי את זה? 

למה הודעת לי באמצע השיעור"?
ואיך  לעשות?  מה  שיורה  כדי  לרב  ממתינים  "כולם 

לעשות"? הצטדק הלה. 
לא  רבים?  של  תורה  שיעור  לבטל  כדאי  זה  "ובשביל 
חבל? הרי גם אם רוצים להתייעץ אתי, לא היה קורה שום 
דבר אם היו ממתינים עד סוף השיעור! היית צריך להמתין 

עד סוף השיעור ורק אז להודיע לי".
אנחנו  האם  העוצמה?  את  קולטים  אנחנו  האם  רבותי! 
מפנימים את ההבנה היכן ראשו של מרן היה מונח בשעה 

שמתו מונח לפניו? על מה הוא חושב ומה כואב לו? 
כזו הייתה דבקותו בתורה של מרן! התורה הייתה משוש 
חייו! כל הדברים האחרים היו טפלים ביחס למקור חיותו: 
מונח  היה  שמתו  בשעה  גם  הרבים!  וזיכוי  התורה  לימוד 
לפניו, והצער היה גדול מנשוא, מה שכאב לו הוא ביטול 

השיעור! זכותו תגן בעדנו, אמן. 
)מתוך "משכני אחריך" בראשית ח"א עמוד קמ"ד ואילך, 
ועיין שם לקט סיפורים והנהגות על מרן רבינו עובדיה יוסף 

זצוק"ל(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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אחרי 32 הרוגים: 
סכסוך עבודה כללי בנושא בטיחות

שביתה למען חיי אדם: יו"ר ההסתדרות הודיע על סכסוך עבודה בעקבות חוסר היענות לדרישותיו בנושא בטיחות בעבודה • מתחילת השנה נהרגו 32 איש 
באתרי בניה בישראל • השר כץ הבהיר כי יקבל חלק מהדרישות אך ציין גם כי "האחריות הישירה לשלום העובדים, נמצאת בראש ובראשונה בידי הקבלנים"

אחרי סדרת תקלות חריפה בשירות, גם הפיצוי שמעניקה פלאפון ללקוחותיה מדלג כמעט לחלוטין על הלקוח החרדי • תאריכי הרישום היו בלחץ ימי החגים, 
הטבה מרכזית שייכת לשירותי האינטרנט וגם ההטבה השנייה מותנית לרוב ברכישת מוצרים יקרים יותר מגובה השובר

איציק מצרפי

של  בקשתו  את  השבוע  בתחילת  אישר  ההסתדרות  נבחרי  בית 
כללי  עבודה  סכסוך  על  להכריז  ניסנקורן,  אבי  ההסתדרות  יו"ר 
בהמשך  מגיעה  ההכרזה  בעבודה.  הבטיחות  בנושא  במשק 
לאישור הסכסוך קודם לכן על ידי חברי הנהגת ההסתדרות ועל 

ידי הוועדה לתיאום וביצוע בראשות רפי מסט. 
מדובר במהלך שילווה בקמפיין שילוט חוצות בכל רחבי הארץ, 
תחת הסיסמה: "עובדים כדי לחיות. לא כדי למות. נאבקים למען 

בטיחות בעבודה".
מאז תחילת 2018 נהרגו בענף הבניין 30 עובדים ושני עוברי אורח 
נוספים בסביבת אתרי הבניה, והעובדים טוענים כי שר העבודה 
והרווחה חיים כץ לא מניע מהלכים אופרטיביים המותאמים לענף 

לצורך מיגור התופעה. 
לפני כחודשיים התריע יו"ר ההסתדרות ניסנקורן כי אם תימשך 
ייעשה  ולא  והמעסיקים  ההתעלמות מצד הגורמים הממשלתיים 
צעד משמעותי ומשנה מציאות של ממש לצמצום נגע הפגיעות 
בעבודה – בייחוד בענף הבניין ובנפילות מהגובה  – ההסתדרות 

תכריז ותפעיל סכסוך עבודה כללי במשק לאחר החגים. 
כעת, משתמה תקופת החגים ומשלא הוצעו צעדים אופרטיביים 
על  ההכרזה  במסגרת  הנושא,  לתיקון  והמעסיקים  המדינה  מצד 
מוסכמת  להסדרה  להגיע  ההסתדרות  דורשת  העבודה  סכסוך 
שמירה  לשם  הרלוונטיים,  הגורמים  כלל  מול  קיבוצית  במסגרת 
והגנה על זכותם הבסיסית של העובדים לעבודה בטוחה במקומות 
עבודתם. "ההיגיון ותפיסת כבוד האדם שלנו כחברה לא עומדים 
בקנה אחד עם העובדה שבמדינת ישראל חיי העובדים נתפסים 

כחסרי ערך ונתקלים בחומה של אדישות", אמר ניסנקורן.
להתנהל  ממשיכה  המדינה  לצערי  נתפסים...  בלתי  "המספרים 
כאילו לא אכפת לה מהנושא. עד כה, למרות ההתרעות החוזרות 
לא נעשה צעד משמעותי לצמצום נגע הפגיעות בעבודה... זוהי 

חובתנו המוסרית והערכית כחברה להילחם נגד התופעה".
דרישותיה  רשימת  את  הציגה ההסתדרות  לפני שלושה שבועות 
הרגולציה  עדכון   – ביניהן  נקודות,  תשע  הכוללת  מהמדינה 
ע"י  באכיפה  משמעותי  שיפור  האירופיים,  לתקנים  בישראל 
וחידוד אחריותו של רשם  הגדלת כוח האדם במינהל הבטיחות 
הקבלנים, הטלת אחריות פלילית על היזמים, הפיכת ענף הבניין 
מתן  וכן  בתחום,  מקצועיות  הכשרות  וביצוע  מקצועני  לענף 

תמריצים למעסיקים ולעובדים לשמירה על הבטיחות
מעבר לדרישות הללו דורשים בהסתדרות את הסדרת את תחום 
באמצעות  ומסוכנים,  מיושנים  מהם  שרבים  בישראל,  המנופים 
הסדרת האחריות הסטטוטורית על כלל היבטי תחזוקתם וקביעת 
מנופים  בודקי  הכשרת  וכן  לתקינותם,  מוגדר  אחראי  גורם 

מוסמכים נוספים.
מסמך הדרישות כולל קידום הצעת חוק להעסקת מנופאים על ידי 
מקצועיים  רענונים  לביצוע  חובה  קביעת  לכך,  ייעודיות  חברות 

כתנאי לחידוש רישיונות תקופתיים, ומאבק בתופעת הרישיונות 
המזויפים בענף ע"י הדפסת רישיונות קשים לזיוף והוספת תמונה 

למאגר בעלי הרישיון שתאפשר לאמת את זהות המנופאי.
ואיציק שמולי מהמחנה הציוני, בירכו  חברי הכנסת סאלח סעד 
על המהלך של ההסתדרות. ח"כ סעד: "החלטת ההסתדרות היא 
כי מדובר בארגון בעל  וראויה. שוב ההסתדרות מוכיחה  ערכית 
מוסר שקשוב לאוכלוסייה המוחלשת במדינה. צריך לעשות הכל 

כדי להעניק סביבת עבודה בטוחה לכלל העובדים". 

איציק שמולי ציין כי ״לנוכח ההפקרות המתמשכת בתחום הבנייה 
והזילות בחיי הפועלים שנופלים אל מותם, מדובר במהלך חברתי 

חשוב וראוי של ההסתדרות והעומד בראשה, אבי ניסנקורן".
ניסנקורן:  לדברי  בתגובה  מסר  כץ  חיים  והרווחה  העבודה  שר 
"אנו רואים עין בעין במרבית הנושאים שהעלית במכתבך ואכן 
בהנחייתי, המשרד נמצא מזה זמן בעיצומו של תהליך, במסגרתו 
הצבעתם  עליהם  מהצעדים  רבים  אינטנסיבי  באופן  מקודמים 
וכפי שציינת במכתבך,  זאת,  ואשר נמצאים תחת אחריותנו. עם 
והמשאבים  האדם  כוח  היקף  של  משמעותית  הגדלה  נדרשת 
מדרגה  קפיצת  ביצוע  לשם  הבטיחות  במנהל  לנושא  המוקצים 

בנושא."
עוד הוסיף כץ במכתבו כי "בעשור האחרון גדלו באופן משמעותי 
מספר אתרי הבנייה ומספר העובדים )זרים, פלסטינים וישראלים( 
המועסקים, בעוד משאבי הפיקוח לא קיבלו מענה הולם. כמו כן, 
מספר  את  ולהגדיל  הטובים,  בשירותיך  להשתמש  מאוד  נשמח 

תקני המפקחים". 
כץ ציין במכתבו כי משרדו החל לקדם את הפיכת תקן הפיגומים 
לא  הכלכלה  למשרד  בנושא  שפנייתו  לאחר  למחייב,  האירופי 
זו לדבריו החל המשרד בעריכת הערכת  הניבה פירות. במסגרת 
ויפורסם  בעיצומו  שנמצא   )RIA( כלכליות  רגולציה  השפעות 
הכנסת  במושב  עוד  הנושא  את  לקדם  מנת  על  בהקדם,  לציבור 

הקרוב. 
וקבלנים  בארץ  קיימים  זה  בתקן  הפיגומים  כי  לציין  "חשוב 
גם  כן,  כמו  בהם.  להשתמש  לבחור  מיוזמתם  יכולים  בהחלט 

אינם  רבים,  במקרים  הבנייה  באתרי  כיום  הקיימים  הפיגומים 
מתוחזקים כראוי ושמירה קפדנית יותר על תקינותם הייתה יכולה 
הנושא  כי  יודגש  הרתמות  לעניין  הבנייה.  מתאונות  להפחית 
נמצא בעדיפות גבוהה כחלק מהפיקוח של מינהל הבטיחות, אך 
בהתחשב בהיקף אתרי הבנייה, ללא הקפדה עצמית של הקבלנים 
והעובדים על עניין זה, לעולם האכיפה לא תהיה מספקת". עוד 
מגנטיים  רישיון  כרטיסי  להנפקת  ההסתדרות  דרישת  כי  ציין 
למנופאים צפויה לצאת לדרך בקרוב לאחר עבודה מאומצת של 

משרדו מול משרד התחבורה.
לטענת השר מאז כניסתו לתפקיד שם את נושא הבטיחות בעבודה 
על ראש סדר העדיפויות המשרדי. בין היתר ציין כי אישר למשרדו 
להגביר אכיפה ולהטיל עיצומים מינהליים על קבלני בניה מפרי 
לביטחון  המשרד  הפרקליטות,  עם  פעולה  שיתופי  יצירת  חוק, 
יחידת חקירות מיוחדת )האמורה  פנים והמשטרה לצורך הקמת 
להתחיל לפעול ב-2019(, הסטת משאבים לטובת הנושא ורתימת 
טכנולוגיות לשיפור הפיקוח, שיפור תנאי העסקתם של המפקחים, 

ופרסום מכרזים לאיוש התקנים הפנויים במינהל הבטיחות.
למרות שבתחילת מכתבו בירך השר כץ את החלטת ההסתדרות 
להכריז על סכסוך עבודה בשל נושא כל כך חשוב כמו "בטיחות 
באותנטיות  מאמין  אינו  כי  הדגיש  לסיום  אך  העובדים" 
המהלך: "אני מציע שתציעו רעיונות חדשים ולא תמחזרו נושאים 
שנמצאים בטיפול כבר למעלה משנה. קרדיט אנחנו מוכנים לתת 

לכם תמיד". 
"ברצוני  בממשלה:  נוספים  גורמים  השר  האשים  זאת  עם  יחד 
כי האחריות הישירה לשלום העובדים, נמצאת  ולהדגיש,  לשוב 
בראש ובראשונה בידי הקבלנים. לצערנו הרב, אנו עדים לאירועים 
הבנייה  באתרי  החוק  הוראות  את  מיישמים  אינם  קבלנים  בהם 
כל  מורכבת  סוגיה  כי  ברור  חיי אדם…  יום  מידי  ובכך מסכנים 
כך, דורשת שיתוף פעולה מרבי ומיטבי של כלל הנוגעים בדבר, 
מועצות  עיריות,  )הקבלנים(,  המעסיקים  העובדים,  ובראשם 
מקומיות וכן כלל הרגולטורים הרלוונטיים משרד האוצר, משרד 
העבודה,  משרד  והתעשייה,  הכלכלה  משרד  והשיכון,  הבינוי 
לקיחת  לעיל,  שציינתי  וכפי  החברתיים,  והשירותים  הרווחה 
אחריות של הקבלנים. שכן, לעולם מפקחי מינהל הבטיחות לא 
יוכלו להיות בכל אתר בנייה בכל רגע נתון, ולקבלנים ההשפעה 

הישירה והמיידית ביותר על הבטיחות בענף הבנייה".
בין היתר ציין כץ כי המשרד פועל לקידום תיקוני חקיקה בתחום 
תחזוקת העגורנים, אך "יש לציין כי במידה והקבלנים יבחרו לתת 
הכשרה,  לחברות  יותר  גבוהים  סכומים  ולשלם  לנושא  עדיפות 

סביר כי יינתן מענה לסוגיה זו גם ללא חקיקה".
הבניה  בתאונות  הנאבקים  הארגונים  ידי  על  שנאספו  מנתונים 
2018 עלה מספר ההרוגים בענף הבניין ב-30%  עולה כי בשנת 
של  בראשותו  והרווחה  העבודה  משרד  שקידם  הצעדים  אף  על 
השר חיים כץ. אם תהיה שביתה לבסוף עדיין לא ברור, אך צפוי 

לכל הדעות עימות של ממש בין העובדים והמדינה.

הפיצוי של פלאפון: 
המגבלות, האותיות הקטנות, הלקוח החרדי והמימון

איציק מצרפי

מט"ח  סוגי  מגוון  להזמין  ניתן  מעתה  לחו"ל,  ליוצאים  בשורה 
הטיסה  לפני   רגע  אותם  ולקבל  ישראל,  דואר  בסניפי  מראש 

בנתב"ג. 
החוץ  מטבע  בתחום  שירותיה  את  מרחיבה  ישראל  דואר  חברת 
הדואר  יחידות  במאות  מראש  להזמין  לחו"ל  לטסים  ,ומציעה 
אטרקטיביים  בשערים  שונים,  מטבעות   27 של  ממגוון  מט"ח 
וללא עמלות. ניתן לאסוף את המט"ח לפני הטיסה לאחר ביקורת 
הדרכונים, בדלפק בנק הפועלים באולמות הדיוטי פרי בטרמינל 

1 ו-3 בנתב"ג, לאורך כל שעות היממה.
להזמין  מעתה  ניתן  והליש"ט,  האירו  הדולר,  למטבעות  בנוסף 
אוסטרלי,  דולר  פולני,  זלוטי  גם:  הדואר  סניפי  במאות  מראש 
לב בולגרי, ריאל ברזילאי, דולר קנדי, פרנק שוויצרי, יואן סיני, 

קרואטית,  קונה  קונג,  הונג  דולר  דנית,  קורונה  צ'כית,  קורונה 
מקסיקני,  פזו  קוראני,  וון  יפני,  יין  ירדני,  דינר  הונגרי,  פורינט 
קורונה נורווגית, דולר ניו-זילנד, פזו פיליפיני, לאו רומני, רובל 
רוסי, קורונה שוודית, דולר סינגפור, באט תאילנדי, לירה טורקית, 
דולר טאיווני, ראנד דרום אפריקני. קבלת הכסף בנתב"ג מותנית 

בהצגת הקבלה המקורית מהדואר ובהצגת דרכון אישי.
דואר  של  החדש  "השירות  ציין:  הדואר  בנק  מנהל  בלו,  אבי 
לנוסעים  מציעים  שאנו  הרחב  השירותים  לסל  מצטרף  ישראל, 
מט"ח,  המרת  כדוגמת  ביותר  המשתלמים  במחירים  לחו"ל 
ליעדים  לטסים  )פריפייד(  נטענים  כרטיסים  כספים,  העברות 
שונים, כרטיסי סים גלובליים עם מספר ישראלי ועוד. מהלך זה 
מבטיח נוחות מרבית לצד ביטחון שהמטבע המבוקש אמין ובדוק 

וממתין לנוסעים בשדה התעופה". 
של  גידול  חווים  אנו  תשרי  וחגי  הקיץ  בלו "בתקופת  ציין  עוד 

החדש  שהשירות  כך  הדואר,  בסניפי  חוץ  מטבע  ברכישת   40%
זמן  חוסך  בנתב"ג,  שהוזמן  המט"ח  את  לקבל  ניתן  באמצעותו 
הדואר  בנק  של  הרחבה  הארצית  הפרישה  ללקוחות.  ומשתלם 
מאפשרת לכל לקוח להגיע לסניף הקרוב אליו ולהזמין בו מט"ח 

במהירות ובנוחות". 
בהם  למקרים  לצערנו  נחשפנו  החולפת  "בשנה  בלו  ציין  בנוסף 
נתפסו בחו"ל עם מט"ח מזויף, אותו רכשו במקומות  ישראלים 
נטענים  כרטיסים  גם  לחו"ל  לנוסעים  מציעים  אנו  בטוחים.  לא 
20 אלף שקל,  עד  ניתן לטעון  וליש"ט, אותם  אירו  או  בדולרים 
נוח ובטוח במאות אלפי בתי עסק ברחבי  ולעשות בהם שימוש 
העולם, לרבות הוצאת כסף בכספומטים ותשלום בתחנות דלק. 
מהן  לחרוג  ולא  הרצויות  ההוצאות  את  מראש  להגדיר  ניתן  כך 

במהלך השהיה בחו"ל".

אבי בלו, צילום: איל קרן
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מזג  לפגיעות  יותר  חשופים  פעם  של  בשיטות  ונאטמו  שנבנו  ישנים  בניינים 
ולליקויים ועשויים לגלות  האוויר כמובן, אך גם בתים חדשים חשופים לבלייה 
בגשם הראשון שהם מוצפים. איטום הגגות מתייחס לגגות שטוחים, שהם הגגות 

המתאימים ביותר לתנאי האקלים בארץ ונפוצים מאוד לצד גגות רעפים.

דליפה של מים יכולה להיגרם ממספר סיבות, כמו: שיפועים לא נכונים, פתחי 
ניקוז סתומים, סדקים או פגיעות ברצפת הגג. כל אלו עשויים לגרום להצטברות 
מים עומדים בגג המובילים לחלחול מים ולנזילה המתבטאת ברטיבות בתקרה 

מתחת. חומרי האיטום משמשים 
כשכבת הגנה לגג. בחורף מונעים 
ובקיץ  למבנה  מים  חדירת 
התחממותו.  בהפחתת  מסייעים 
לטיפול  ביותר  הטובה  התקופה 
היא  מהגג  מים  ונזילות  בבעיות 

בקיץ ועד בוא הסתיו. 

פתרונות  של  רחב  מגוון  ישנם 
מיועדים  חלקם  הגג.  לאיטום 
ליישום על-ידי אנשי מקצוע בלבד 
חם,  זפת  או  ביטומניות  )יריעות 
לדוגמא( וחלקם נוחים וידידותיים 
והמקצועי.  הפרטי  למשתמש 

מדובר על חומרי איטום אקריליים או פוליאוריתניים, אשר מייצרים שכבת הגנה 
על הגג ומיושמים על-ידי פיזור או שיכבה של חומר מתאים.

דוגמה לחומר כזה הינו האקווה גארד של נירלט. מדובר בציפוי גמיש על בסיס 
הופעת  המונעת  עומדים  במים  ועמידה  גמישה  שכבה  יוצר  אשר  פוליאוריתן 
סדקים. החומר עמיד בכל תנאי מזג האוויר ובקרינת UV. בנוסף, צבעו הלבן 
גם  המבנה  טמפרטורת  בהפחתת  מסייע  זמן,  לאורך  הנשמר  החומר,  של 

בחודשי הקיץ.

שלוש-ארבע ולעבודה
בשלב הראשון יש לנקות את הגג משאריות צבע וליכלוך. יש לבצע שטיפה של 
הגג ולהבריש עם מטאטא כביש לקבלת משטח נקי. לאחר ניקוי הגג, מומלץ 
לתקן סדקים, במידה וקיימים. יש למלא אותם עם מסטיק אקרילי גמיש וחשוב 

לאפשר ייבוש מלא )24 שעות( של חומר המילוי. 
לאחר מכן ניישם את האקווה גארד מומלץ להתחיל ביישום החומר על קירות 

מעקה הגג באמצעות מברשת רחבה.

לאחר מכן עוברים ליישום המשטח כולו על-ידי יישום חומר האיטום בצורת נחש 
ופיזורו באופן אחיד עם רולר פרווה. יש לחזור על הפעולה וליישם שכבה שנייה 

לאחר יום.

ואם לא הספקנו לטפל בגג בקיץ?
הטיפול בגג במהלך תקופת סערה מסובך יותר מביצוע עבודה זהה בקיץ, אך 
עדיין ניתן לנקוט במספר פעולות למזער נזקים תוך כדי שהגשם מטפטף. להלן 

מספר פעולות מנע ואיטום שניתן לבצע עוד במהלך החורף:

ניקיון מרזבים
מרזב סתום הוא מקור ללא מעט 
מקרי רטיבות בקירות או בתקרת 
הבית. כשהמים עומדים על הגג 
מגבירים  הם  מתנקזים  ואינם 
האיטום  מערכת  על  העומס  את 
בגג. מים עומדים על גבי מערכת 
יובילו לרטיבות גדולה בכל מקום 
כראוי.  מוגנת  לא  המערכת  בו 
שגרתי  טיפול  ביצעתם  אם  גם 
עדיין  הקיץ,  במהלך  במרזבים 
והרוחות  החורף  בוא  שעם  יתכן 
נוסף  לכלוך  הצטבר  החזקות, 
היא  רטיבות  מזהים  כאשר  הראשונה  הפעולה  לכן,  הניקוז.  פתחי  את  וסתם 

לעלות לגג ולבדוק את מצב המרזבים.

הסרת מפגעים בגג
בזמן סערה חפצים הנמצאים על הגג עלולים לגרום לנזק למערכת האיטום. 
כבלים  סולאריות,  פאנלים  מערכות  דודים,  אנטנות,  מכילים  בניינים  גגות 
חשמליים וכבלי תשתיות. כאשר אחד מאלה אינו מאובטח או שבור הם יוצרים 
מכשולים על מערכת האיטום או יוצרים חורים ונזקים שיובילו לרטיבות שחודרת 
העונה  במהלך  אם  אך   – מועד  מבעוד  לחורף  הגג  את  להכין  עליכם  לבית. 
הגשומה זיהיתם מפגע על הגג שעלול לפגוע בשכבות האיטום תקנו או הסירו 

אותו מיד. כמו כן הימנעו מלהעמיד על הגג פסולת. 

טיפ!  כשם שמכונית מזדקנת, כך גם הגג וההמלצה היא לתחזק את הגג ולבצע 
איטום אחת למספר שנים. חשוב לציין שגגות שחורים מתבלים מהר יותר מכיוון 

שהם קולטים חום באופן קיצוני אשר מזיק לחומר האיטום.
חורף נעים ויבש!

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

ממרח אגוזים

טיפים
הידעתם? יש כינים גם 

בחורף

בימי החורף, אז  כינים  לילדים  הדעה הרווחת שאין 
בכינים  לטפל  מומלץ  כיצד   • והרבה!  שיש  זהו.... 

בחורף? 

זה הזמן לנפץ את המיתוס שאין כינים בחורף. 

לרוב ההורים  נדמה כי הידבקות בכינים נפוצה רק 
בסתיו  גם   יש  כינים   .... שלא  זהו  אז  הקיץ.  בימי 
והן נפוצות בכל סוג אקלים. יתכן שהסיבה  ובחורף 
הכינמת  של  שהשילוב  משום  היא  הנפוצה  לטעות 
יחד עם החום הכבד והזיעה יוצר גרד מוגבר מהרגיל. 

מעבר לכך, לטענה הזו לא קיים בסיס.

ומנהלת תחום הפיתוח של  ד"ר אריאל סמק רוקחת 
נובוקיד אומרת: "מסקרים ומחקרים שערכנו בישראל, 
מכינים,  סובלים  ילדיהם  אשר  רבים  הורים  כי  עולה 
להם  שנדמה  משום  עיניים  בכיליון  לחורף  מחכים 
שאז ילדיהם יפסיקו לסבול ממכת הכינים." לדבריה: 
"הכינים נפוצות בכל עונות השנה ועל כן, כדאי ומומלץ 
להמשיך במשך כל השנה לטפל במניעת הכינים וביצי 
נובוקיד  בקפסולת  השבועי  הטיפול  לדוגמא,  הכינים. 
ראש  על  ולשמור  הכינים  חיי  מעגל  את  לשבור  נועד 

נקי ובריא". 

טיפים  מעניקים  נובוקיד  מומחי  החורף,  בוא  לקראת 
בעונה  גם  הכינים  הופעת  למניעת  להורים  ועצות 

הקרה: 

ולגלות  כינים  למנוע התפתחות של מושבת  בכדי   •
לחפש  מומלץ  הדבקה  הייתה  האם  מועד  מבעוד 
בקביעות אחר כינים וביצי כינים באזורים החמים יותר 

של הראש – בעורף ומאחורי האוזניים.

והן  לכינים קצב התרבות מהיר ביותר, גם בחורף,   •
מטילות כ-10 ביצים מידי יום, הבוקעות בתוך 10 ימים. 
במידה ונתגלו כינים או ביצי כינים על הראש, מומלץ 

לבצע טיפול מידי להשמדתן ולא להשתהות. 

• טיפול שבועי קבוע, גם בחורף, ישבור את מעגל חיי 
הכינים וימנע התפתחותה של מושבה על הראש.

• אין להחליף כובעים. כל ילד יחבוש את כובע הצמר 
שלו.

מראש  מטיילות  אלא  קופצות  לא  והכינים  מאחר   •
לראש מומלץ לא לחלוק גם מברשות שיער, מצעים, 

כריות  וכו'. 

• כיוון שהדבקה נגרמת ע"י קרבת ראש לראש, חשוב 
לבדוק לא רק את הראש שנמצא נגוע בכינים אלא גם 

את שאר בני הבית.

מגבות  מיטה,  כלי  ולנקות  לכבס  יש  בנוסף,   •
ומברשות שיער כדי למנוע הדבקות חוזרת.

• צילומי סלפיז – יש עלייה דרמטית במקרי ההדבקה 
הראש  מהצמדת  תוצאה  הצעירים,  בקרב  כינים  של 

בצילומי הסלפיז. המנעו מכך! 

או  הדוק  שיער  לאסוף  מומלץ  שבחבורה:  לבנות   •
לקלוע צמה, בעיקר בגנים ובבתי ספר.

 • חשוב לבדוק לא רק את הראש הנגוע בכינים אלא 
גם את שאר בני הבית. 

טעימה

לפני הגשם הראשון: איטום גגות
טיפול בגגות הוא משהו בלתי נמנע שכולם מנסים לדחות או להתעלם ממנו ואז מוצאים עצמנו בגשם הראשון עם 
שלולית בסלון • מספיק שבוע גשום אחד על מנת שמי שחי תחת גג לא אטום ימצא עצמו תחת תקרה לקויה שדרכה 

חודרים מי הגשמים לתוך הקירות ויוצרים מפגעים וסכנה

אי אפשר בלי מתוק מדי פעם בכריך של ארוחת עשר אך ניתן להמיר זאת לממרח ביתי עם ערכים תזונתיים, במקום ממרח שוקולד שרוכשים בסופר. הנטורופתית 
בכללית רפואה משלימה אורטל ברובין חן, מציעה מתכון לממרח ביתי, פשוט להכנה ושהילדים ישמחו לפגוש אותו בכריך

מרכיבים:
• כוס אגוזי לוז / כוס אגוזים מעורבבים בטעם שאוהבים 

• רבע כוס סילאן
• 3 כפות אבקת קקאו נא אורגני 

• קורט מלח 
• 2.5 כפות שמן קוקוס/שמן חמניות 

• טיפת תמצית וניל אמיתי טהור 

אופן הכנה:
• מערבבים הכל יחדיו. אפשר לשחק מעט עם הטעמים. אם מדובר בילדים 

קטנים שמורגלים מאוד למתוק אפשר להתחיל עם יותר סילאן ולאט לאט עם 
ההכנות להתחיל להפחית מעט כל פעם עד שיסתגלו. 

• למבוגרים אפשר לטחון את האגוזים גס כדי שיהיה ממרח קראנצ'י ומעניין 
יותר. 

• נזכיר שלילדים מתחת לגיל 5 אין להגיש אגוזים שאינם טחונים עד לרמת 
האבקה וממרח חלק

• אפשר להוסיף לבוגרים מעט מלח גס או צ'ילי לקבלת טעם מעניין יותר. 



23 א' חשוון תעש"ט 10/10/18 23 בירושלים

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - בעלי מלאכה ומקצועות

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מקום שממנו יוצא דבר-מה,מקור. "ו____ הסוסים אשר 
לשלמה" )מלכים א י כח(

5. קריאת שמחה בפיו של מי שניצל מצרה גדולה. "ה____ 
נשבר ואנחנו נמלטנו" )תהלים קכד ז(

7. רצועה,שרשרת. "ב____ של זהב" )סוכה ג ח( )בלשון 
יחיד(

8. חבורה,כנופיה. "____ בגדים" )ירמיה ט א(
9. בעל חיים ממשפחת נבובי הקרן מפריס פרסה ומעלה גרה. 

קרניו שימשו במקרא כסמל של גובה והוד. "כתועפת ____ 
לו" )במדבר כג כב(

12. מפרשיות השבוע.
15. יבש מאוד.   "יבש כ____" )תהלים כב טז(

16. חוט מתוח למדידה. "האיש קדים ו____ בידו" )יחזקאל 
מז ג(

17. שלושת ספרי המקרא שסימני הטעמים שלהם שונים 
משל שאר ספרי המקרא. בראשי-תבות.

18. פשר,מובן.  "אשר אין לו ____" )ישעיה ח כ(

1. פגע,אי-הצלחה. "את המהומה ואת ה____" )דברים כח כ(
2. מפרשיות השבוע.

3. רעדה העוברת באברי הגוף מחמת קור חזק או מחמת חום של 
קדחת. "וכמין ____" )נידה ט ח( )בלשון יחיד(

4. הצורה שבכתב להגיים השונים שבלשון. "הכותב שתי ____" 
)שבת יב ג( )בלשון יחיד(

5. גדיל,ציצית חוטים בקצה אריג. "_____ של צמר" )כלאים ט ט(
6. אין בליבו כל פחד. עשוי לבלי ___. )עפ"י איוב מא כה(

10. עני,דל,אביון. "עשיר ו____ נפגשו" )משלי כב ב(
11. בנו של תרח ואחיהם של אברהם והרן. )בראשית יא כו(
13. יבוא יום,יקרה באחד הימים. "____ יום" )ירמיה לא ה(

14. לימוד,ידיעה,דעת. "חכם ויוסף ____" )משלי א ה(
15. חותן,אבי בעלה או אבי אשתו.

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
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ון 
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ד 
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ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אפה, יוצר, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, 
סופר, חטבי עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל , חצב, רוכל, תפשי משוט, חרש, אנשי 

אניות

תגארינשטושמישפתגא
הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא
גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא

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.חוצפית הוא שם איש או אשה?
2. לאיזו אבר בגוף קשור התנוך?"

3. "תנא קמא" פירושו...                                                                                                            
4.  "אינה דומה שמיעה ל..."

5. מתי בשנה אומרים "על הניסים"?
6. אפעה, זעמן, פיתון ושפיפון הם...

7. "עשה אוזנו כ..."
8. "דין פרוטה כדין..."

9. רודנות היא...
10. מהי סכלות?

1. איש 2. לאוזן 3. התנא הראשון 4. ראיה 5. בחנוכה ובפורים 6. נחשים 7. אפרכסת 
8. מאה 9. שלטון דיקטטורי 10. טפשות
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אותו הקראנצ', רק אפוי
צ'יטוס קראנצ' 
האהוב והמוכר 

מתחדש 
בגרסה 

אפויה ובשני 
טעמים: גבינה וברביקיו. אותו הטעם ואותו 
הקראנצ', רק אפוי. צ'יטוס קראנצ' האפוי 

החדש מכיל 45% פחות שומן בהשוואה 
לצ'יטוס קראנצ' גבינה, וכמו כל חטיפי 
צ'יטוס, אף הוא כל עשוי מתירס, ללא 
צבעי מאכל מלאכותיים וללא תוספת 

חומרים משמרים, כשר פרווה בכשרות 
בד"ץ העדה החרדית.



הזנה טובה יותר לגוף 
אבוט הינה 

אחת מחברות 
התרופות 

ומוצרי הבריאות 
הגדולות בעולם. 
העשייה הענפה 
של אבוט במגוון 

תחומים, כגון 
תרופות, מכשור 

רפואי, תזונה ואבחון מסייעת לאוכלוסיות 
בכל העולם לחיות את חייהם במלואם, 

וזאת באמצעות טכנולגיות משנות- חיים 
שהחברה פיתחה ב- 130 השנים בהן 

היא קיימת. דוגמה טובה לכך הוא מוצר 
הדגל של אבוט אנשור פלוס אדוונס 
)Ensure® Plus Advance(- מזון 

רפואי ייעודי למבוגרים המיועד לשתייה, 
שפותח במיוחד על מנת להילחם באובדן 

מסת השריר המשפיע על אוכלוסיית 
הגיל השלישי. אבוט, שמובילה את שוק 
המזון הרפואי בישראל ובעולם, מציעה 

לבני הגיל השלישי מוצר המהווה השלמה 
תזונתית איכותית, ומכיל רכיב ייחודי - 

HMB שפותח הודות  לשימוש במדע 
ובטכנולוגיות העדכניים והמתקדמים 

ביותר, במטרה ליצור דרכים טובות יותר 
להזין את גופם של בני הגיל השלישי. 

רכיב ה-HMB  )מטאבוליט של חומצת 
האמינו לאוצין(, בשילוב רמה גבוהה של 

חלבון איכותי תורמים לשיקום ובניית 
השריר ומעצימים את כוחו. יעל רבהון, 

מנכ"לית אבוט ישראל" "אני גאה להיות 
חלק מחברה שמציעה לבני הגיל השלישי 
בישראל ובעולם טכנולוגיות משנות חיים, 
המסייעות להם לחיות חיים מלאים יותר 

ובריאים".



זיכרונות 
יפים 

ובגדים 
נקיים
חופשת 

החגים כבר 
מאחורינו 
והבגדים 

המוכתמים בקטשופ, דשא, בוץ ויין 
מעידים על מגוון הארוחות, הטיולים, 

וההשתובבויות, ועל חוויות משפחתיות 
חגיגיות בלתי נשכחות. עם ווניש קליה גולד 

תוכלו להסיר בקלות ובמהירות את מגוון 
הכתמים שהצטברו על הבגדים במהלך 
החג, וגם אם הבגד הוכתם לפני כשבוע, 

אל דאגה, הנוסחה העוצמתית של אבקת 
ווניש מסירה גם כתמים שהתייבשו על 

הבגד במשך שבעה ימים! הטיפול פשוט 
ויעיל: מוהלים מעט אבקת ווניש במים 

בעזרת הכף הוורודה שמצורפת לכל 
אריזה , משפשפים את הכתם ולאחר מכן 
מכניסים למכונת הכביסה לכביסה רגילה. 

להסרת כתמים קשים מומלץ להשרות את 
הבגד המוכתם במים מהולים עם אבקת 

ווניש גולד ולאחר מכן להכניס למכונת 
הכביסה לכביסה רגילה.



פותחים שגרת חורף חמימה
השגרה המבורכת כבר כאן, הסתיו כבר 

נותן את אותותיו,  הימים מתקצרים ומזג 
האוויר ניהיה מרענן יותר. זה הזמן לפרגן 

לעצמכם כמה רגעים מענגים של כוס קפה 
לצד טבלת קוביות שוקולד משובח. ואם 

כבר שוקולד, אז רק שוקולד משובח ממגוון 
הטעמים של שמרלינג. השוקולדים של 

שמרלינג'ס מיוצרים על פי מתכון מיוחד 
העובר במשפחת שמרלינג מדור לדור, 

ובתהליך ייצור שווייצרי מסורתי  בסטנדרט 
גבוה ומחמיר. חומרי הגלם באיכות 

פרימיום: פולי קקאו שמיובאים ממחוזות 
הגידול האקזוטיים המשובחים בעולם, 

כמו חוף השנהב, וחלב שווייצרי משובח 
מפרות הרועות בהרי האלפים. כל התנאים 
הללו הם שמביאים לתוצאה מושלמת של 

שוקולד איכותי, נימוח ואהוב.



התרסיס המושלם 
לשטיח

רוצים להעניק לשטיחים ניקוי 
יסודי, שיסיר את הלכלוך 

המצטבר, ויותיר את השטיח 
רענן וריחני? סנו מציגה את 

סנו שטיחים, שמפו לניקוי 
ולחיטוי שטיחים ובדי ריפוד. 

סנו שטיחים הוא תרסיס 
אנטיבקטריאלי המרענן ומונע הצטברות 

לכלוך במרבדים, בשטיחים מקיר לקיר 
ובבדי ריפוד. עם סנו שטיחים, ניקוי 

השטיח, הספה או הכיסאות המרופדים 
פשוט ויעיל, והתוצאה מושלמת. סנו 

שטיחים מתאים גם לבדים טבעיים וגם 
לבדים סינטטיים. עוד בסדרת סנו שטיחים: 
סנו שטיחים פלוס- שמפו השטיחים היחיד 

בישראל שגם מנקה את השטיח וגם 
מרחיק את קרדית האבק. וסנו שטיחים 

שמפו קצף- לניקוי מיידי של כתמי לכלוך 
ושומן משטיחים ובדי ריפוד.



לניקיון 
מרוכז

מעוניינים בניקוי 
עקבי ויסודי 
לאסלה בלי 

לשפשף הרבה? 
סנובון ג'ל יעשה את העבודה בקלות. 

סנובון ג'ל הוא ג'ל מרוכז במיוחד לניקוי 
האסלה במכל מינון. סנובון ג'ל מנקה 

את האסלה היטב, מבשם ומקציף בכל 
שטיפה. הסבון המרוכז מספיק למספר רב 
של הדחות, ומכל המינון המיוחד משחרר 

חומרים פעילים בכל הדחה. החומרים 
המרוכזים שבסנובון ג'ל מונעים הצטברות 

אבנית ומפיצים ניחוח נעים. סנובון ג'ל ניתן 
להשגה בשלושה ניחוחות שונים: ניחוח 

לימון, ניחוח אוקיינוס וניחוח פריחה ורודה.



עשרות זכו ב- 1,000 ₪ 
עם סיום 

מבצע הקיץ 
הגדול של 
'הוד לבן', 
במסגרתו 

זכו עשרות 
באלף ₪ לקניות במתנה, הוד לבן מברכת 

את אלפי המשתתפים במבצע 'אלף ₪ 
לקניות במתנה'. את תיבת הטלמסר של 

המבצע גדשו פרטיהם של אלפי משפחות 
שקנו ממגוון המוצרים של 'הוד לבן' ושמחו 

לקחת חלק במבצע האטרקטיבי. "אנו 
מסיימים את המבצע בסיפוק רב", אומרת 
הגב ענבל טרופ קירש – סמנכלי"ת השיווק 

בחברת 'עוף טוב'. "כמידי שנה, מוכיח 
לנו מבצע הקיץ השנתי שעשרות אלפים 
מהציבור החרדי נהנים ממגוון המוצרים 
שלנו ובוחרים באיכות. אנו מודים לכולם 
על האמון הרב שמובע כלפינו וההעדפה 

הברורה לשניצלים, לקציצות, לפסטרמות 
ולנקניקיות של 'הוד לבן', ומקווים בעז"ה 

להמשיך ביתר שאת להעניק לכולם 
מוצרים טעימים, איכותיים ובכשרות 

מהודרת". שמות הזוכים יפורסמו בעז"ה 
בקרוב. הזוכים יקבלו הודעות אישיות על 

זכייתם.



מנצחים את הכתמים 
שוב הילדים 

חזרו 
מלוכלכים 

מהגינה? 
בסנו מצאו 

עבורכם פתרון 
יעיל ופשוט 

ומציעים את 
"סנו אוקסיג'ן 
 "POWER

אבקה עצמתית להסרת כתמים קשים. 
לאוקסיג'ן POWER שילוב מנצח של 

חמצן פעיל, ממיסי שומנים ואנזימים, 
יעיל לטיפול במגוון רחב של כתמים קשים 
מכביסה לבנה וצבעונית, מחזיר את הזוהר 

לבגדים צבעוניים ומלבין בגדים לבנים. 
אנטיבקטריאלי וקוטל 99.9% מהחיידקים. 

מתאים כתוסף למכונת הכביסה או לטיפול 
נקודתי בכתמים לפני הכביסה. טיפ של 
סנו: מומלץ לטפל בכתמים סמוך ככל 

האפשר לזמן היווצרותם, בכדי למנוע את 
התקבעות הכתם.



מכבסה אישית לניקוי יבש
מכירים את התחושה כשהבגד מתלכלך 

רגע לפני אירוע או באמצע יום עמוס, 
בסנו מצאו עבורכם פתרון ומציעים את 

"סנו מסיר כתמים – מכבסה אישית לניקוי 
יבש", תכשיר להסרת כתמים מיידית ללא 

כביסה, קל לשימוש, רק רסס והברש, ללא 
צורך בהשריה.  מסיר במהירות וביעילות 

כתמי שמן, מזון ואיפור עם מברשת 
צמודה המברישה את החומר הפעיל אל 
תוך הכתם, התכשיר מסיר מגוון רחב של 
כתמים כגון כתמי שומן, קטשופ, שוקולד 

ומתאים לשימוש על בגדים, בדי ריפוד, 
חפתים, צווארונים, וילונות, מפות שולחן 

ואריגים הדורשים ניקוי יבש. התכשיר אינו 
מיועד לניקוי כתמי צבע וכתמים הנמסים 

במים.



שבוע אחרון להרוויח ממבצע 
השני בשקל!

אלפי מוצרי 
חשמל 
בעלות 

שקל אחד 
בלבד – 

התקבלו 
בשמחה 
בבתיהם 

של לקוחות 
רשת 'שיא 

החשמל והמיזוג' במהלך המבצע שנערך 
החל מ-ר"ח אלול ומסתיים בשבוע הבא - 
בתאריך ו' חשוון – 15.10.18. הבעת הפנים 

המופתעת וההתרגשות שלוותה יחד, 
חזרה על עצמה כל פעם מחדש בשעה 

שהלקוחות קיבלו את המתנה.
לקוחות רבים שלא הספיקו לנצל את 

המבצע לפני החג, שמחו לגלות כי תוקף 
המבצע הוארך לאחר החגים, ובכך ניתנה 

ההזדמנות הנוספת - לכל אלו שלחצי 
ערב החגים מנעו מהם לממש את המבצע 

ולהרוויח מתנה יוקרתית בשווי מאות 
שקלים!

חשוב לציין, כי רשת 'שיא החשמל והמיזוג' 
עומדת על כך שכל מחירי המוצרים יהיו 

זולים כבכל השנה, והמבצע הינו רק 
"הדובדבן שבקצפת", הנוסף על כל שאר 

השיאים שהרשת שוברת בכל פעם מחדש: 
מחיר מעולה, שירות ואחריות, אחריות 

כפולה והתאמה אישית.
אם גם אתם רוצים לנצל את ההזדמנות 
האחרונה בהחלט וליהנות משואב אבק 
חדש / מיקרוגל / או מגהץ קיטור / תווי 

קנייה, או אחת מתוך עשרות המתנות 
שמחכות לכם בחנויות הרשת, אתם 

מוזמנים לממש בימים הקרובים. 
נציגי השירות שלנו אשר הציבו לעצמם רף 

גבוה במבחן התוצאה, ישמחו לתת לכם 
ייעוץ ושירות מעולה, ולהעניק לכם את 

המוצר השני שבחרתם! 
לפרטים אודות הסניף הקרוב אליכם: 

03-5045000

 הילה פלאח | hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 

 קצרצרים

חטיבת האלכוהול של טמפו מציגה את 
 STOCK הליקרים המוכרים והאהובים של

בנראות חדשה ומשודרגת בטעמים: 
אמרטו שקדים, בננה, שוקולד, קפה, 

טריפל סק הדרים וווישניאק דובדבנים. 
מחיר: 45 ₪  כשרות: בד"צ בית יוסף, חוג 

חתם סופר

שופרסל מרחיבה את המותג הפרטי 
ומשיקה משקה LIME DIET  חדש 
המצטרף לסדרת משקאות הקולה 

של שופרסל. כשרות: בד"צ בית יוסף 
וקהילות. מחיר: 4.30 ₪ מחיר השקה- 2 

רביעיות ב-25 שקלים בלבד

מותג הוויסקי היוקרתי מקאלן אשר נוסד 
בשנת 1824 משיק לראשונה בישראל 

מוצרים כשרים

לחם מחמצת מסדרת הלחם החדשה 
ברמן E-FREE, ללא חומרים משמרים 

של מאפיית ברמן. בהשגחת בד"צ עדה 
חרדית

ברילה, מותג הפסטה מספר 1 באיטליה, 
מציע  פסטות באריזות חיסכון מוגדלות 

של ק"ג 1 לכל המשפחה. הפסטות 
מגיעות בצורות של ספגטי, פנה ופוזילי. 

טווח מחירים: 9.90-12.90  ₪

הזנת התינוק מבקבוק
רננה מזרחי, דיאטנית קלינית, מנהלת מדעית "מטרנה" מסבירה איך תעשו זאת נכון
"אין עוררין על כך שהזנה טבעית היא הטובה והמומלצת ביותר לתינוק. אם בשלב כלשהו 

את מחליטה שהגיע הזמן לשלב בין הזנה טבעית לבקבוק את בוודאי רוצה לדעת איך עושים 
את זה נכון":

עשי הכל בהדרגה
במידה והחלטת להרגיל את התינוק לבקבוק והוא עוד לא התנסה בכך, כדאי להרגיל 

אותו בהדרגה: אם תינוקך נרתע מבקבוק, הפכי אותו למשחק - הכניסי בקבוק ריק לארגז 
הצעצועים של התינוק ותני לו לשחק איתו ולחקור אותו. את יכולה גם לקרב את הבקבוק 
לפני התינוק ולהכיר לו את תווי הפנים כדי שהוא יתרגל למגע הבקבוק ולא יירתע ממנו. 
למשל געי באפו עם הבקבוק ואמרי לו הנה האף, געי בלחיים עם הבקבוק ואמרי לו הנה 

הלחיים. חזרי על משחק זה מספר פעמים בכדי שיתרגל למגע הבקבוק בעורו. בהמשך שימי 
טיפה קטנה של חלב על הבקבוק ותני לו לטעום תוך כדי משחק.

היעזרי בבני משפחה
רצוי להאכיל את התינוק בתנוחה שונה מזו אליה הוא רגיל בהזנה הטבעית על מנת להרגילו 
לבקבוק נסו להתמקד בתנוחות המדמות מצב ישיבה, סלקל או טרמפולינה בזמן ההאכלה. 
בנוסף, לפחות בהתחלה, יש לבחור לבקבוק פטמה המיועדת לזרימה איטית. תינוקות רבים 
מסרבים בהתחלה לקבל ארוחה מבקבוק מאמא כי ממנה הם רגילים ומצפים להיות מוזנים 

בצורה טבעית. זו בדיוק ההזדמנות של אבא להיות שותף להאכלה!

איך תדעי כמה לתת?
תינוקות שונים זה מזה בדרישותיהם 

התזונתיות, ואין כמות אחת 
שמתאימה לכל התינוקות בני אותו 
הגיל – בדיוק כמו אצלנו המבוגרים. 

באופן כללי, ניתן לומר שתינוקות 
קטנים בחודש הראשון לחייהם 

אוכלים בין 10-8 ארוחות ביום, כאשר 
נפח כל ארוחה מתחיל לרוב מ-60 

מ"ל ועולה בהדרגה בהתאם לדרישת 
התינוק. אם התינוק סיים בשקיקה 

בקבוק של 60 מ"ל ונראה שהוא עדיין 
נותר רעב ולא רגוע - נסי להגדיל את הכמות בארוחה הבאה. כמויות המזון תגדלנה בהדרגה 

ובהתאם לדרישת התינוק ובמקביל יש להקפיד על מעקב גדילה בטיפת חלב.

הכנה להליכה ממושכת או ריצה ללא ספק דורשת הרבה הכנה. החל מהכנה פיזית ושגרת 
אימונים אינטנסיבית, דרך הכנה נפשית ועד הכנת הגוף מבחינה תזונתית.  כדי לצלוח 

את הריצה, הגוף זקוק להרבה "משאבים" תזונתיים. לצורך המחשה, במהלך ריצת מרתון 
האצנים יכולים להגיע לשריפה של כ 2,500-3,000 קלוריות. כלומר, המאמץ הוא אינטנסבי 

 ודרושה הכנה איכותית של הגוף לפניה במהלכה ובסופה.

 פחמימות
פחמימות )סוכרים( הן מקור אנרגיה זמין לגוף. פחמימות נאגרות בכבד וברקמת השריר 

בצורת "גליקוגן". אבל בניגוד לרקמת השומן, הגליקוגן מתרוקן יחסית מהר ויש צורך למלא 
 את המאגרים כל פעם מחדש לפני הליכה ממושכת או ריצה. 

במהלך הריצה – יש לצרוך 30-60 ג' פחמימות בכל שעה. לדוגמה – משקה איזוטוני, פירות 
 יבשים וג'לים למיניהם. 

 דוגמאות למזונות פחמימתיים: לחם, פסטה, דגני בוקר עם חלב, תפו"א, אורז

 חלבון 
בשונה מספורטאים העוסקים בפעילות אנאירובית )דוגמת הרמת משקולות(, כמות החלבון 

המומלצת לאצנים איננה גבוהה בהרבה מההמלצות לתזונה מאוזנת סטנדרטית. כמות 
החלבון המומלצת לאצנים היא 1.2-1.4 ג'/ק"ג משקל גוף ליום. כלומר, אדם השוקל 70 

ק"ג ומתאמן לריצת מרתון זקוק ל 85-100 ג' חלבון ביום. לקראת הריצה, במהלך שיגרת 
 האימונים חשוב להקפיד לצרוך בכל ארוחה מזון עשיר בחלבון איכותי.

דוגמאות למזונות עשירים בחלבון: בשר בקר רזה/עוף/דגים/טופו. חלב ומוצריו – ארגון 
הדיאטנים של אירלנד )INDI( ממליץ לאצנים לצרוך חלב באופן קבוע במהלך היום1. קטניות 

 – דוגמת עדשים ושעועית.

 ביום הריצה
מומלץ לאכול ארוחה עשירה בפחמימות, חלבון רזה ודלה בשומן. תזכרו, מי שיודע מה 
המזון שהכי "עובד" לו לפני ריצה זה אתם, אז תמנעו מלנסות דברים חדשים ותתמקדו 

במזונות שאתם יודעים שמתאימים לכם לריצה. 3 שעות לפני המאמץ- ארוחה קלה עשירה 
 בפחמימות, דלת סיבים ושומן. 

לדוגמה –דגני בוקר עם חלב דל שומן, מיץ פירות ויוגורט דל שומן, לחם לבן עם ריבה. שעה 
לפני התחרות – חטיף עשיר בפחמימות.

 מה אוכלים לפני ואחרי הליכה וריצה
 איתמר ישועה - דיאטן קליני ויעוץ למועצת החלב

בס"ד

6 י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18 א' בחשוון תשע"ט 610/10/18





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

מזגן מיני מרכזי, מיידי, בלעדי 
_____________________________________________)41-41(תיווך יעקב 054-4901948

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

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

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

א’-ג’ בחשוון תשע”ט  
10-12/10/2018

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

אלעד

בני ברק

באר שבע

+5 חדרים

דופלקסים

דופלקסים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר 
חזית, ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית עם גג בטון 
וחניה צמודים בטאבו, 

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

23 ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)12-12(_____________________________________________

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

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

אופקים

 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 2,900,000 

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

050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בבן פתחיה הר' 
שר ק"ג עם מעלית, 

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

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

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

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה, 

ומעלית, 3,025,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
,050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בית שמש

 בטבריה/הר' קוק, 
דופלקס מחולק, בק"ב, 

3.5 חד', קומפלט 
ובקומה ג' 3 חד', 
קומפלט. הדירות 

משופצות ומושכרות, 
מתאים גם לטאבו 

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

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 בבנין חדיש עם מעלית 
ק"ד, במנחם באזור אחיה 

השילוני, 5 חד' גדולים, 
בשטח, של 140 מ"ר, 
ומעליה קומה נוספת 

של 140 מ"ר הכוללים 
חדר, שירותים וגג ענק. 

מפוארת ומושקעת 
מאד, 2 חניות, חזית 

3,490,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 1,900,000 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 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)16-16(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירת פנטהאוז, 170 מ"ר, 
כולל הגג מעליו, ליד מגדל 

המים, איזור יוקרתי
_____________________________________________)37-41ל(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)41-44(_____________________________________________

 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

 דופלקס 5 חד', יחידה 
מוכנה לפיצול, מחסן, גלריה 

וגג גדול, בעליון + מעלית 
050-8893262)38-42(_____________________________________________

"בשם ה' נעשה ונצליח"

ארץ הצבי
נדל"ן ויוזמות

מוכר/משכיר דירתך?
מעוניין לקנות/לשכור?

052-5253470
וואטסאפ עסקי

08-9931163
משרד

דרושים סוכניםדרושות דירות למכירה/קניה במיידי

3-3.5 חדרים
 בתאנה, 3 חד' מטופחת 
ושמורה מאוד + היתר בניה 

מיידית לעוד 93 מ"ר
054-6646449)40-41(_____________________________________________

 בבר אילן מול הקיריה 3 
חד', אמבטיה+ מרפסת 10 

מ"ר מרובע. תיווך יעקב 
054-4901948)41-41(_____________________________________________

 דירה + יחי"ד מושכרת 
בגניחובסקי קומה א' 123 מ"ר 

6 חד'+ אופציה, מפוארת, 
2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ל(054-8405486

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

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

1,390,000 ש"ח. מתאים 
גם לטאבו משותף 

עורפית. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

_____________________________________________)40-40(ב"ב 03-5797756

 בהזדמנות, 5 חד' חדשה 
בגני הזית במחיר מציאה, גם 

_____________________________________________)40-43(להשקעה. 050-4300283

 להשקעה מציאה! דירת 
גן, 3 חד' במישור הגפן + חצר 

כ- 50 מ"ר, ניתנת להשכרה 
ב- 2,500 ש"ח. רק 695,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי
052-5253470)41-42(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל2 יחדות 
דיור מושכרת ב4000 שח נטו 

במחיר מציאה. אבני דרך, 
משה אלוש 054-3255667 

08-6901033)41-41(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל3 יחדות 
דיור מושכרות ב8500 שח נטו 
משופצות כחדשות 160 מטר 

אבני דרך, משה אלוש
08-6901033 054-3255667)41-41(_____________________________________________

 בית קרקע מחולק 
ל4 יחדות דיור בשכונה ב 

מושכרות ב7000 שח נטו אבני 
דרך, משה אלוש

08-6901033 054-3255667)41-41(_____________________________________________

 בית קרקע מושכר 
בשכונה ג 110000 שח נטו 

אבני דרך, משה אלוש
08-6901033 054-3255667)41-41(_____________________________________________

 מבחר דירות מחולקות או 
לחלוקה במחירים שפויים אבני 

דרך, משה אלוש
08-6901033 054-3255667)41-41(_____________________________________________

 באזור מרכזי נותרו דירות 
אחרונות, דופלקס ענק, 

3,900,000 ש"ח. *4 חד', יפה 
וגדולה, 2,100,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)B.D.A)41-41, טל': 054-8449423

 באזור קרית הרצוג דירות 
אחרונות, דירת גן + חצר, 
1,600,000 ש"ח. *דירת 4 
ח' גדולה ויפה, 1,600,000 
ש"ח. תיווך B.D.A, טל': 

054-8449423)41-41(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון, דירת 
נכה, 2.5 ח', רמת גימור 

מושלם, חדשה, 1,200,000 
ש"ח. תיווך B.D.A, טל': 

054-8449423)41-41(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית-יוסף, 
דירות 3/4 חד' יפות החל 

מ- 1,450,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו. תיווך-ישוב-
הארץ, 

050-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות, מציאה 
בז'בוטינסקי, 45 מ"ר 
מחולקת ל- 2 יחידות, 
ק"ג ואחרונה + אופ' 

גג רעפים, מכניסה 
כיום 4,200 ש"ח, 
מיידי, 1,000,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)41-41(_____________________________________________

 5 חדרים במיכה/עמוס, 
ק"ג + גג + אופ' לחלוקה

** דירה גדולה ברח' הרצוג 
רק 1,780,000, "תיווך-אריה" 

0533-172172)41-41(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
דופלקס 5 חד', 160 מ"ר, 

מחולק ל- 4 חד' + מרפסת 
גדולה בגג + יחידת דיור 

בקומה ג', חזית, חדשה + 
פיר למעלית )שכנים רוצים 
לעשות(, 2,400,000 ש"ח, 

_____________________________________________)41-41(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 בבן זכאי, גג לבניה 
מיידית, כ- 100 מ"ר, 

820,000 ש"ח, 
052-7665929)41-41(_____________________________________________

 בחנה סנש, 4 חד' + 
2 יחידות + חצר ענקית, 

מושקעת מאוד, לפרטים: 
050-6452128, סופר 

_____________________________________________)41-41(נדלן

 בשיכון-ה בד"מ ק"א 60 
מ"ר מפוארת רק 1,050,000 
_____________________________________________)41-41(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בלעדי! באזור הרצוג, 
4 חד', 100 מ"ר, מחולקת 

ל- 3 חד' + יחידה מושכרת, 
משופצת כחדשה + סוכה, 
ק"ג )פיר למעלית(, חזית + 

א.בגג בטון, 1,950,000 ש"ח, 
_____________________________________________)41-41(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

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

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

+ סוכה גדולה, 2,500,000 
_____________________________________________)41-41(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בלנדא 4.5 חד', 
115 מ"ר + יחידה בקרקע 26 

מ"ר + מרפסת שמש, ק"ב 
+ מעלית, 2,290,000 ש"ח, 
גמיש )לא כולל את היחידה(. 

_____________________________________________)41-41(א.פנחסי, 03-5799308

 בקרית הרצוג, גג 100 
מ"ר + היתרים של 65 מ"ר 

+ אופציה 40 מ"ר, ק"ד, 
הערת אזהרה, 800,000 ש"ח. 

_____________________________________________)41-41(א.פנחסי, 03-5799308

 בדב גרונר למכירה דירת 
גג + יחידת הורים נפרדת בגג. 

סה"כ 90 מ"ר 1,790,000 
 super house ש"ח. תיווך

054-3355874)41-41(_____________________________________________

 בבניין-חדש בגולומב, 
פנטהאוז 5 חד', מפואר + גג 

מוצמד בטאבו, 3,400,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בנתן-הנביא, דופלקס 
משופץ ברמה-גבוהה, 

2,950,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בשבזי, פנטהאוז מפואר, 
בנין-חדש, 2,420,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בלעדי בדניאל, דירת 
גן, יוקרתית, 250 מ"ר, 

170 בנוי, 5.5 חדרים 
+ 70 מ"ר חצר, בנין 

מפואר + מעלית וחניה, 
3,850,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)41-41(_____________________________________________

 ברב אסי המבוקש, 
דירת גג, 4 חדרים, 
אפשרות הרחבה, 
2,600,000 ש"ח, 

052-7665929)41-41(_____________________________________________

 בלעדי באבטליון, 
דירת גג ענקית, 220 
מ"ר, חזית, ק"ג, 120 

מ"ר למטה + 100 מ"ר 
גג בטאבו + חניה, 
2,650,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
_____________________________________________)41-41(והשקעות" 0544290600

 למבינים בלבד! 
למכירה ברחוב ירושלים, 

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

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

ש"ח. סופר נדל"ן, 
058-4569962 או 

050-6452128)41-41(_____________________________________________

 בויזניץ דופלקס חדשה 
200 מ"ר + יחידה + 

3,270,000 ש"ח גמיש 
"א.צ.נכסים"

050-2044100
050-9777755)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב גני גד 
11. 4+2 חדרים, 145 מ"ר, 
גדולה ומרווחת. מחולקת, 

ומושכרת  קומה 1,+ סוכה 
גדולה. דוד תיווך ספיריט -072

3263850)41-41(_____________________________________________

 למשקיעים! א. רח' 
ביאליק "דופלקס" כ-140 מ"ר 

"מחולקת" )ז. לשיפוץ( א. 
להרחבה 1,495,000 "תיווך-
_____________________________________________)41-41(משגב-לדיור" 052-5222690

 בנתן הנביא, דופלקס 
מפואר ומשופץ, 280 

מ"ר + 2 חניות בטאבו, 
3,200,000 ש"ח, לל"ת, 

_____________________________________________)41-44ל(054-3455624

 מיוחדת!! במוהליבר, 
6 חדרים )4+2( יפים 

ומושקעים, קומה ג, ד, 
גג גדול, חזית עם מעלית 
וחניה, 2,850,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב,  

03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

 בפנקס, דופלקס, 
קרקע וראשונה, 130 מ"ר 
+ מעלית + חניה, יחידה 

- בק"ק, 2,500,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 ללא תווך באזור 
סלבודקא דופלקס 180 

מ"ר. מעלית. נוף מדהים 
2,470,000 ש"ח

054-8834479)41-41(_____________________________________________

 במכבים, 6 חד' משופצת 
לחלוטין ברמה גבוהה כיור 

כפול 123 מ"ר 3 כיווני אויר  
_____________________________________________)41-41(ק"ב דוד 054-4535300

 מציאה!! בשיכון ה' 5 
חד' כ-115 מ"ר + מ.סוכה 

+ מעלית "ח. מקבלן" 
1,950,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)41-41(לדיור" 052-5222690

 בלעדי! באזור בן זכאי 
העיריה, רח' שקט, 5 חד' + 
סוכה גדולה, 120 מ"ר, ק"א, 

חזית, ניתנת לחלוקה, 3 כ"א, 
2,250,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)41-41(_____________________________________________

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

2,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 במעונות-ויז'ניץ, 5 חד' 
+ יחידה ומחסן, חזיתית, 

3,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בלעדי בחנה סנש, 
300 מ"ר בנין בן 3 

דיירים, 5 חדרים, כ- 150 
מ"ר, קומה א' ואחרונה, 

משופצת + גג צמוד 
פתוח 150 מ"ר אופ' 

לבניה מיידית, 3,180,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות בסוקולוב 
בבניין חדש ומאוכלס 5חד 

120 מ"ר מרווחת ויפה. 
לביא-נכסים 

054-8834479)41-41(_____________________________________________

 באזור ס. אזר 5 חד'  
120 מ"ר יפה ומשופצת 

קומפלט לביא-נכסים
054-8834479)41-41(_____________________________________________

 בבן פתחיה 6 חד' נוף 
פנורמי מעלית חנייה + 

מחסן 15 מ"ר 2,670,000 
ש"ח "א.צ.נכסים"

050-2044100
050-9777755)41-41(_____________________________________________

 בהראשונים קומה1, 
4.5 חדרים 96 מ"ר מתאימה 
לחלוקה 1,770,000 *שדכן-

_____________________________________________)41-41(הנל"ן* 053-3107379 

 בבלעדיות ברחוב מנחם 
9, דירת 4 חדרים, 103 מ"ר 
גדולה ומרווחת, קומה שניה 
בנין חדש ומתוחזק. סוכה, 

חניה. דוד תיווך ספיריט
072-3263850)41-41(_____________________________________________

 בסוקולוב/רבי עקיבא, 
4חדרים, שקטה נוף 
פתוח + א.בניה בגג, 

"מקסימום נדלן"
052-2452820)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות!! א. בנימין-
אברהם כ-4 חד' כ-85 מ"ר 
משופצת + סוכה + חניה  

1,450,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)41-41(לדיור" 052-5222690

 פרדס-כץ חדשה!! 4 
חד' + מ.שמש כ-90 מ"ר 3 

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

052-5222690)41-41(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבנין חדש, 
4 חד', 95 מ"ר, ק"ד + מעלית 
+ מ.שמש, 1,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)41-41(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 4.5 חד', 
גדולה, 110 מ"ר, ק"ג + א.בגג, 

חזית, משופצת כחדשה, 
מושקעת, 2,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)41-41(א.פנחסי, 03-5799308

 בפרל, 4 חד', 90 מ"ר, 
מושקעת ביותר, ק"א + חניה, 

1,950,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)41-41(_____________________________________________

 באוסישקין, 4 חד' חדשה, 
3 כ"א + יח' הורים, אופ' 

לחלוקה, 1,680,000 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42(לל"ת 052-7696595

 בקובלסקי, 4.5 חד', 
ק"ג, 85 מ"ר, 1,700,000 
ש"ח, חזית. "אפיקי נדלן 

בועז" 058-3200078, 
03-5702323)41-41(_____________________________________________

 שדרות רזיאל, 4 
חדרים, בנין חדש, נוף 

פנורמי, מחיר של פעם 
בחיים!!! "אפיקי נדלן 
בועז" 058-3200078, 

03-5702323)41-41(_____________________________________________

 בקובלסקי, 4 חדרים, 
ק"ב, חזית, 1,750,000 
ש"ח, משופץ. "אפיקי 

נדלן בועז" 
 ,058-3200078

03-5702323)41-41(_____________________________________________

 באביעד, 4 חדרים, 5 
כוכבי יופי, יחידת הורים, 

שני מרפסות, ק"א, 
1,680,000 ש"ח. 

"אפיקי נדלן בועז" 
 ,058-3200078

03-5702323)41-41(_____________________________________________

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

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

052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בבניה בזכרון-מאיר, 
דירות 4 חד', 2,150,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בשבזי, 4 חד', מפוארת, 
בנין-חדש, 1,750,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בצירלזון, 4 חד' + יחידה 
מושכרת, בנין חדש, מעלית, 

2,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 ביגאל אלון, 4.5 חד' + 
סוכה, משופצת, אופציה 

ענקית לבניה. 'אפיקי-
נדלן-בועז' 054-8474843

03-5702323)41-41(_____________________________________________

 בדב הוז, 4 חדרים, 90 
מטר, קומה 1, 3 כיווני אוויר, 

משופצת קומפלט, חניה 
בטאבו, 1,599,000 ש"ח 
)גמיש(. "פנחס נכסים" 

055-6789653)41-41(_____________________________________________

 בשד' רמז, 4 חד', 
115 מ"ר, מרווחת מאוד, 

בנין חדש, קומה 1, 
מעוצבת אדריכלית + 

סוכה, 2,440,000 ש"ח, 
לפרטים: 050-6452128, 

_____________________________________________)41-41(סופר נדל"ן

 בשלוש השעות, 
חדשה מהקבלן, 4 חד', 

ענקית ומפוארת, כניסה 
מיידית, רק ב- 1,670,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)41-41(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן - הר 
סיני + ליווי-בנקאי! דירות 4 

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

052-3344721 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ, 
דירת 4 חד' אחרונה, 

2,100,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בברויאר, 4 חד', גדולה, 
חדשה + מעלית, 2,200,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בטבריה, 4 חד' מחולקת 
ל- 2, 2,000,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בחלוצים 4 חד' כ-95 
מ"ר ק"א מפוארת!!! 3 כ"א 

1,695,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)41-41(_____________________________________________

 ברמת אלחנן כ- 4 חד' 
+ מעלית, 1,770,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 באורליאן, 4.5 חד', 
משופצת, חזיתית + אופציה, 

1,900,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בלעדי בשלוש-
השעות, בנין-חדש, 
4 חדרים, 100 מ"ר, 

חזית, ק"ד + מעלית, 
1,675,000 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)41-41(_____________________________________________

 בלעדי בבניה ברבינו 
אשר, 4 חדרים, חזית, 

ק"ג, נוף לים + מלעית, 
1,950,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)41-41(_____________________________________________

 באמרי החיים, 4 
חדרים + חניה בטאבו, 

חזית ק.א, 
2,300,000 ש"ח, 

052-7665929)41-41(_____________________________________________

 ברחוב רמבם, 4 חדרים 
בבנין חדיש עם מעלית 

וקומה א' כולל חניה, 
1,840,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב,  

03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________



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

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

וילות ובתים

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

א’- ג’  בחשוון תשע”ט 10-12/10/2018  

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

צפת

קריית אתא

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

052-5844040)37-45(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 באיזור העירייה 2.5 
חד' משופצים קומת 

כניסה 1,190,000 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(, 

1,390,000 ש"ח, 
עורפית.מתאים גם 

לטאבו משותף בלעדי 
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(_____________________________________________

 באלוף שמחוני/
יהודית 3 חד', 75 מ"ר, 

ק"א, חזית, עם אופציה 
ממשית לתוספת של 35 

מ"ר, 2,000,000 ש"ח 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
 050-5308742)35-35(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)37-41(תיווך 050-4160390

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

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

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

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

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

ירושלים

1-1.5 חדרים
 בבית ישראל בהשילוח 

דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 
יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 

_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

פתח תקווה

דופלקסים

+5 חדרים

 ברח' יהושע- 3 חדרים, 
יפה, ק"א+ סוכה, ממוזגת. 

052-7660288)40-41(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

דימונה

וילות ובתים
 ברמות א': קוטג' 4 חד' 

)83 מ"ר נטו( + חצר )27 
מ"ר( + ת.ב.ע. 55 מ"ר, 

משופץ, כ"פ. 2,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)40-40(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ב': דו-משפחתי 
300 מ"ר לשיפוץ על קרקע 

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ג': קוטג' 5.5 
חד' )152 מ"ר( משופץ + 
גינה 72 מ"ר, נוף מדהים. 

בזרחי. 3,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-571-3375

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

מ"ר( + חלל, נוף, גישה נוחה. 
4,950,000 ש"ח! תיווך-
_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-571-3375

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

₪ עד 7,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-571-3375

 בעמרם גאון 10, 5 
חד' קומה ראשונה מלאת 

שמש, 134 מ"ר, גישה לנכים, 
בהזדמנות, 3,250,000 ש"ח. 

054-6600198)40-43(_____________________________________________

 ברמות ב': 6 חד' 
משופצת + מרפסות 34מ"ר 
+ מחסן + חניה, נוף, ק"ב. 

2,190,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ב': 4 חד' 
משופצת + ת.ב.ע. לעוד 26 

מ"ר, נוף, ק"א, כניסה פרטית. 
1,750,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות א': 2 חד' גדולים 
)50 מ"ר נטו( משופצת + 

ת.ב.ע. להוסיף 42 מ"ר! 
נוף. 1,420,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-571-3375

נתיבות

עמנואל

עפולה

 בדף היומי 7, 4 חד' 
ק"א, 85 מ"ר, מרכז שקט, 

משופצת, דו"ש, מזגנים, 
1,575,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-43ל(050-6680290

 בהרב קוק, 3.5 חד', 
מעלית, חניה. 052-2948691 

_____________________________________________)40-43ל(נטלי

קריית ביאליק

קריית מוצקין

 מפרטי 4 חד' בבן גוריון 
53, מרווחת ביותר, שירותים 
כפולים, 2 מרפסות וסוכה, 

כ- 2,150,000 ש"ח, 
_____________________________________________)41-45ל(052-3638389

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, 

סלון גדול וחד' גדולים, 
חזית, מעלית, כולל חניה, 

2,000,000 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)37-41(על הגג 054-3973913

 ביואל קומה א', 4 חד' + 
יח' הורים, שמורה, 94 מ"ר 

עם אופצייה להרחבה, לל"ת 
03-5780419)38-43(_____________________________________________

 בחפץ חיים, 78 מ"ר, 
ק"א, חזית + אישורים לחדר 
נוסף, מיידי, 1,690,000 גמיש

052-7164135)40-43(_____________________________________________

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

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

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)41-41(אדוארד  

 בלעדיות ברחוב ביאליק 
32 פינת טרומפלדור. 3 חדרים 

70 מ"ר מרווחת ומסודרת 
קומה שניה חזית,3 כ"א. דוד 
_____________________________________________)41-41(תיווך ספיריט 072-3263850

 בבלעדיות ברחוב 
קובלסקי 12 דירת 3.5 חדרים 

85 מ"ר קומה 4 משופצת 
מהיסוד + סוכה גדולה 2 כ"א 
+אופציה לבניה על הגג. דוד 
_____________________________________________)41-41(תיווך ספיריט 072-3263850

 בשלמה בן יוסף קומה 2
3 חדרים 70 מטר. יחידה של 

עוד 30 מטר 1,710,000 גמיש 
_____________________________________________)41-41("פנחס נכסים" 055-6789653

 א. העירייה כ-130 מ"ר 
ק"ג 3.5חד' + בגג 2 יח"ד 
מ. מהיסוד + א. להרחבה 
2,290,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)41-41(לדיור"  052-5222690

 א. אהרונסון 3.5 חד' 
כ-76 מ"ר ק"ב משופצת 

א.להרחבה כ-35 מ"ר 
1,560,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)41-41(לדיור" 052-5222690

 א. רבי יוסי 3 חדרים כ-60 
מ"ר משופצת + היתרים 70 
מ"ר צד/גג-בטון 1,540,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)41-41(_____________________________________________

 א.זבוטינסקי/סוקולוב 
3חד' ק"ג מ. מהיסוד 

+"היתרים" 75 בגג בטון + 40 
בצד 1,395,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)41-41(לדיור" 052-5222690

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

משופצת ממוזגת + חניה 
1,445,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)41-41(לדיור" 052-5222690

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

מ. מהיסוד א. להרחבה 
1,260,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)41-41(לדיור" 052-5222690

 מדהימה!! א. שח"ל 
3 חד' כ-78 מ"ר +מעלית 

+ח.בטאבו 1,705,000 "תיווך-
_____________________________________________)41-41(משגב-לדיור" 052-5222690

 א. הצבי כ-3.5 חד' 
כ-72 מ"ר + "היתרים" 

לכ-20+52מ"ר + מעלית "מ. 
מהיסוד" 1,570,000 "תיווך-
_____________________________________________)41-41(משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדי! בירמיהו כ-3.5 חד' 
+מ.שמש כ-92 מ"ר 3 כ"א 

שמורה 1,550,000 "תיווך-
_____________________________________________)41-41(משגב-לדיור" 052-5222690

 למהירי-החלטה!! 
א.ביאליק כ-73 מ"ר 3 חד' 
ק"א מטופחת 1,305,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)41-41(_____________________________________________

 דנגור, 3 חדרים, ק"ב, 
אופציה להרחבה 30 

מ"ר, 1,250,000 ש"ח. 
"אפיקי נדלן בועז" 

 ,058-3200078
-03-5702323)41-41(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי, 
3 חדרים + היתרי בניה 

ליותר מ- 30 מ"ר, 
1,370,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)41-41(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3 
חדרים, ק"א, חזית, 
משופץ כמעט ללא 

מדרגות, אפשרות לסוכה, 
1,260,000 ש"ח. 

"אפיקי נדלן בועז" 
 ,058-3200078

03-5702323)41-41(_____________________________________________

 ברבי עקיבא בבנין 
חדש, 3 חדרים, ענקית, 

כ- 80 מ"ר, עורפית, 
שקטה ומאווררת, ב- 

1,620,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)41-41(נכסים, 050-4177750

 בק.הרצוג, דירת 3 
חד', ק"ב + מרפסת סוכה, 
משופצת, 1,420,000 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ל(052-7179175

 בבניה ברח' כהנמן - הר 
סיני + ליווי-בנקאי! דירות 3 

חד' החל מ- 1,540,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב, 
דירת נכה, 3 חד' + חצר 

מרווחת, 1,650,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בנורדאו, דירת-נכה חדשה 
+ גינה, 1,450,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בקוטלר, 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א, 1,700,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בדוד המלך, 3 חד', ק"א, 
1,600,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 באזור הרב קוק, 3 חד', 
בקומה אחרונה + היתרים 

לבניה, 1,600,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בעלי הכהן, 3 חד', 
משופצת ומרווחת, 1,450,000 
ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בלעדי בחגי, 3 חדרים, 
קומה א' + מעלית + 

חניה, 1,720,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 בלעדי בסמטת רחל, 
3 חדרים, 75 מ"ר, חזית, 

ק"ג, מחולקת + אופ' 
)רעפים(, 1,500,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 בהמכבים, משופצת 
כחדשה 70 מ"ר ק"ב+ 

מרפסת סוכה 18 מ"ר 2 כ"א 
1,450,000 גמיש 

052-7137031)41-42(_____________________________________________

 בפ"כ, 3 חד' ק"א 
משופצת יפיפיה 3 כ"א 

+ אופציה להרחבה ב 
1,300,000 בלבד "דלוקס 

_____________________________________________)41-41(נכסים" 052-8555594

 בבירנבוים 3 חד' ק"ב 
ואחרונה + אופ' 30 

מטר להרחבה + אופציה 
לבניה על הגג  50 

מ"ר,עם היתרי בניה 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 3 חד', 
75 מ"ר, ק"ג + א. בגג בטון 
כולל היתרים, 52 מ"ר, חזית 

+ חניה, 1,770,000 ש"ח. 
_____________________________________________)41-41(א.פנחסי, 03-5799308

 בטרומפלדור 3חד 
קרקע כ- 50 מ"ר מפוארת 

1,065,000 גמיש נדל"ן-הקריה 
050-3000121)41-41(_____________________________________________

 בחלוצים 3.5 חד' ק"א 
כ-70 מ"ר + מרפסת 20 מ"ר 

משופצת 1,365,000 נדל"ן-
_____________________________________________)41-41(הקריה 050-3000121

 בשלמה-בן-יוסף. 3 חד', 
קרקע מוגבהת כ-70 מ"ר 
+חצר 20 מ"ר משופצת 
1,365,000 נדל"ן-הקריה

050-3000121)41-41(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', 70 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ג + א. בגג, חזית, 
1,530,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)41-41(_____________________________________________

 3 חדרים, הכי יפה 
בדנגור, ק"א, משופצת 
כחדשה, אופציה ל- 4.5 

חדרים, מחיר פיצוץ. 
"אפיקי נדלן בועז" 

 ,058-3200078
03-5702323)41-41(_____________________________________________

 באזור העיריה, 2.5 חד', 
45 מ"ר + אופציה להרחבה כ- 
20 מ"ר, ק"ק, משופצת, חזית, 

1,190,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)41-41(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח, 
2 חדרים גדולים, 55 

מ"ר, אופציה לסוכה, 
1,230,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)41-41(_____________________________________________

 2 חדרים, מסודרת על רבי 
עקיבא פינת יונה הנביא, חזית. 

תיווך BA יזמות, 
_____________________________________________)41-41(054-4980159, דורון

 מציאה! בטבריה, 2 חד', 
משופצת + אופציה בגג, 

1,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-4999465 ,03-8007000)41-41(_____________________________________________

 בלעדי בבנימין 
אברהם, 2.5 חדרי, 

כ- 65 מ"ר, משופצת, 
ק"ב, 1,300,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 בלעדי ברב-קוק, 
2.5 חדרים, 70 מ"ר, 

שמורה, ק"ב, עורפית, 
מיידי, 1,450,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)41-41(_____________________________________________

 בשיכון ג', ברביעיות, 
קרוב לחזו"א, 3 חד', 70 

מ"ר, רצפה 30 מ"ר + אופ' 
בגג, ק"א ואחרונה. א. פנחסי 

03-5799308)41-41(_____________________________________________

 במשולם-ראט 2.5 חד' 
50 מ"ר + היתרים ל- 180 

מ"ר 1,890,000 נדל"ן-הקריה 
050-3000121)41-41(_____________________________________________

 בוינרב ק"ב כ-150 מ"ר 
מחולקת ל-2 מפוארת!!! 

2,135,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)41-41(_____________________________________________

 מציאה בז'בוטינסקי 
עורף 2.5חדרים 50 מטר  קו 

3 אופציה מאושרת לבניה בגג  
מידי 1,200,000 גמיש "פנחס 

_____________________________________________)41-41(נכסים" 055-6789653

 מציאה בדנגור 2.5 
חדרים 50 מטר מרפסת סוכה 

10 מטר קומה 2 אופציה 
1,250,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות במכבים 2.5 
חדרים כ.50 מטר אופציה 

מאושרת בשלב סופי. קרקע 
1,250,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)41-41(_____________________________________________

 המציאה!! א.ירמיהו ק"א 
כ-2.5חד' כ-55מ"ר משופצת 

1.199.000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)41-41(לדיור" 052-5222690

לרציניים!! א. רמב"ם 
2.5חד' כ-67 מ"ר ק"ב שמורה 

+ א. להרחבה 1,360,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)41-41(_____________________________________________

 למהירי-החלטה!! 
א.נורדאו 2.5 חד' "היתרים" 

בגג-רעפים משופצת 
1,199,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)41-41(לדיור" 052-5222690

 מיידי!! רח' ירושלים 
כ-2.5 חד' כ-62 מ"ר שמורה 
+ סוכה מעלית 1,315,000 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)41-41(_____________________________________________

 ברחוב חברון 2.5 חדרים כ 
45 מ"ר קומה קרקע משופצת 

1,210,000 ש"ח. מספר נכס 
 077-2050410 .7406

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)41-41(אדוארד

 ברחוב החלוצים 2 חדרים 
כ 50 מ"ר קומה 1 מסודרת 

1,210,000 ש"ח. מחיר גמיש.
מספר נכס 7176

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)41-41(אורי תיווך אדוארד

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

תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)40-40(_____________________________________________

 דירה מחולקת מושכרת 
ב3000 שח נטו רק 470 אל"ש 

כל הקודם זוכה אבני דרך, 
משה אלוש 054-3255667 

08-6901033)41-41(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
עם השבחה עתידית מובטחת 

אבני דרך, משה אלוש
08-6901033 054-3255667)41-41(_____________________________________________

טבריה
 בפאתי קרית שמואל, 
דירת גן, 3 חדרים, 80 מטר, 
משופצת + גינה 100 מטר, 

מטופחת, אישורים להרחבה, 
590,000 ש"ח, גמיש. עינב 

_____________________________________________)IRC)41-41 טל': 050-2442446

ירוחם
 דירת 3 חדרים במחיר 

קומה ב ברחוב הראשי רק 340 
אל"ש  כל הקודם זוכה אבני 

דרך, משה אלוש
08-6901033 054-3255667)41-41(_____________________________________________

 בית קרקע מושכר ב3000 
שח במחיר מציאה אבני דרך, 

משה אלוש 054-3255667 
08-6901033)41-41(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
עם השבחה עתידית אבני דרך, 

משה אלוש 054-3255667 
08-6901033)41-41(_____________________________________________

 ברשותינו מבחר גדול 
מאוד של דירות להשקעה 
ולמגורים בכל רחבי העיר 

נתיבות, נפרסם מעט ממה 
שיש ושאר הדירות ניתן לקבל 

בטלפונים הבאים: 
1( מרים, 053-2256053. 

_____________________________________________)41-41(2( צבי, 052-5253470

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן פינתית בשדרות 

ויצמן, 4 חדרים + חצר גדולה, 
רק 880,000 ש"ח. 

מרים, 053-2256053. 
_____________________________________________)41-41(צבי, 052-5253470

 בית 4 חד', ק"ב, בקהילה, 
2 מרפסות, שמורה, מסורגת 

_____________________________________________)41-44(+ חניה, 050-4190339

 ברח' היובל, ק"ב עם 
מעלית, 4 חד' + מרפסת, 

רק 980,000 ש"ח. 
מרים, 053-2256053. 

_____________________________________________)41-41(צבי, 052-5253470

 להשקעה! קומה 
שלישית, 3 חדרים, קרובה 

לישיבת הנגב, מיקום מעולה, 
רק 610,000 ש"ח. מרים,

.053-2256053
_____________________________________________)41-41(צבי, 052-5253470

 להשקעה! מחיר מציאה! 
קרובה לרכבת! רח' התקומה, 

ק"ב, 3 חדרים, )יש ממ"ד + 
יחידת הורים( + מרפסת סוכה 

גדולה, רק 725,000 ש"ח. 
מרים, 053-2256053. 

_____________________________________________)41-41(צבי, 052-5253470

 להשקעה! מיקום מעולה, 
ק"ב, 3 חד' ברח' צה"ל, 90 

מ"ר, מושקעת + 2 מרפסות, 
מושכרת 2,600 ש"ח, רק 

850,000 ש"ח. 
מרים, 053-2256053. 

_____________________________________________)41-41(צבי, 052-5253470

 בחתם סופר 14, קומה 
שלישית, שמורה, 120 מ"ר, 

מושכרת )1,950 ש"ח לחודש(, 
מחיר 550,000 ש"ח, 

054-6353450)41-44(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בשבזי, 
דו משפחתי, 3 מפלסים, 

כ- 170 מ"ר, מ"ש/סוכה, נוף 
פתוח, לשיפוץ. רביד, 

072-3957393)41-41(_____________________________________________

 "הס נכסים" וילה בבית
דו משפחתי, 8 חד' + גינה + 

2 חניות. יהודה הס, 
050-3003455)41-44(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בכפר-
אברהם, קוטג', משופץ כחדש, 

6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)41-41(חניות, 0522-656825

 "הס נכסים" דופלקס 
5 חד' בפיקא, 141 מ' בן 

6 שנים, 2 מרפסות גדולות 
לסוכה + 2 חניות. יהודה הס, 

050-3003455)41-44(_____________________________________________

+5 חדרים
 "רימקס עוצמה" בגוטמן, 
בפרוייקט "מגדלי העיר", מ"ש, 
מחסן, חניה, נוף פתוח. רביד, 

072-3957393)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בגוטמן, 
בפרוייקט "מגדלי העיר", מ"ש, 
מחסן, חניה, נוף פתוח. רביד, 

072-3957393)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בית 
פתוח - ללא עמלת תיווך, 
יום שיש הקרוב 12/10/18 
בין השעות 9-12 ברוטשילד 
125 - 4.5 חד', סלון כ- 45 
מ"ר, קומה ראשונה, חניה, 
מעלית, משופצת מהיסוד, 

גדולה ומרווחת!!! אושר כהן, 
050-2567111)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" באחד 
העם 9, 4 חד', 96 מ"ר 

בטאבו, חניה, מעלית, 3 
כ"א, סלון גדול במיוחד, דירה 

מסודרת עם תכנון מעולה, 
פוטנציאל גדול!!! שווה 

לראות!!! אושר כהן, 
050-2567111)41-41(_____________________________________________

 באוסישקין, 4 חד', 
חדשה, 3 כ"א + יחידת הורים, 

אופציה לחלוקה 1,680,000 
_____________________________________________)41-42ל(ש"ח, לל"ת, 052-7696596

 בשפירא/אחד העם, 
4 ח' + מעלית + חניה 

מקורה כ- 130 מ"ר )בקלות 
להופכה ל- 5ח'(, מיידית!! רק 

1,520,000 ש"ח,
050-4811122)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד, קומה 1, כ- 70 

מ"ר, חניה. רביד, 
072-3957393)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בגוטמן, 
בפרוייקט "מגדלי העיר", מ"ש, 
מחסן, חניה, נוף פתוח. רביד, 

072-3957393)41-41(_____________________________________________

 בהרצל 3 ח', 85 מ"ר, 
ק.ד' לא אחרונה, 1,240,000 

ש"ח, מציאה!! שרון "סיטי 
_____________________________________________)41-41(נכסים" 050-3955955

 ביצחק שדה, 3 ח', ק.א', 
1,190,000 ש"ח. שאול סיטי 

_____________________________________________)41-41(נכסים, 054-5905291

 בהסתדרות/מונטיפיורי, 
3 ח', מסודרת ושמורה! ק"ג, 

רק 1,175,000 ש"ח, 
050-4811122)41-41(_____________________________________________

 מעולה לכל מטרה! 
מוהליבר/הסתדרות, 3 חד' 

- שרותים כפולים )מושכרת 
ב- 3,500 ש"ח(, ק"ב - רק 

1,150,000 ש"ח, גמיש, 
050-4811122)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בשטמפפר, קומה 1, כ- 60 
מ"ר, מעלית, חניה בטאבו. 

_____________________________________________)41-41(רביד, 072-3957393

 במרכז-העיר בחפץ-חיים, 
2 וחצי חדרים גדולים, 70 מ"ר, 

ק"2, 1,160,000 ש"ח. 
_____________________________________________)41-41(תיווך-יוחנן, 050-4104044

קריות
 מגוון רחב של דירות 

להשקעה החל מ- 400,000 
_____________________________________________)41-41(ש"ח. ניר דהן, 050-2962666

 באזור מתחרד, דירות 
3 חדרים להשקעה החל מ- 

450,000 ש"ח. אברהם אמנה, 
053-8292312)41-41(_____________________________________________

 קומה 3, 3 חד', 75 מ"ר, 
480,000 ש"ח. אברהם אמנה, 

053-8292312)41-41(_____________________________________________

 רחוב יוספטל, קומה 3, 3 
חד', 75 מ"ר, 510,000 ש"ח. 
_____________________________________________)41-41(אברהם אמנה, 053-8292312

 רחוב שלום עליכם, 
קומה 3, 77 מ"ר, מחיר 
540,000 ש"ח. ניר דהן,

050-2962666 )41-41(_____________________________________________

 רחוב ז'בוטינסקי, קומה 
3, 60 מ"ר, מחולקת ל- 2, 
630,000 ש"ח. גיא מיכאל 

_____________________________________________)41-41(אטיאס, 054-8161125

קריית חיים
 רחוב ורבורג, קומה 3, 
3.5 חד', 78 מ"ר, 650,000 

ש"ח. גיא מיכאל אטיאס, 
054-8161125)41-41(_____________________________________________

 דגניה, 65 מ"ר, 3 חדרים, 
לחלוקה, 570,000 ש"ח. דניאל 
_____________________________________________)41-41(אדיסו דאנאצ'יו, 054-2821749

 80 מ"ר לחלוקה, הכנסה 
4,800 ש"ח נטו, מחיר 

640,000 ש"ח. ניר דהן, 
050-2962666)41-41(_____________________________________________

 רחוב ז'בוטינסקי, קומה 
4, 73 מ"ר, 570,000 ש"ח. ניר 

_____________________________________________)41-41(דהן, 050-2962666



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה

לפרסום
בלוח

03-6162228

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

א’- ג’  בחשוון תשע”ט 10-12/10/2018  

לפרסום
03-6162228

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי ובריכה 

חצר+נוף *אפשרות לוילה, 
ענקית עם בריכה וטרמפולינה 

_____________________________________________)12-13/19ל(050-4157897

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-48/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-51/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-23/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי. אבינועם,

054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-40(נוחים! 054-9229591

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-25/19(_____________________________________________

בית מאיר

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי 

+ ג'קוזי גדול פרטי, מנגל 
וחצר גדולה + ובריכה, סוכה 

למהדרין 054-5461450,
052-2611920)10-11/19(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-12/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

אזורים

 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)19-45(_____________________________________________

בני ברק

בר יוחאי
 2 דירות אירוח למשפחות, 

גינה,מדשאות,טרמפולינה 
,נדנדות ומפל מיים טל:

052-3452522
052-3771789)24-24/19(_____________________________________________

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:12-15/19(בקרו באתר(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

גליל עליון
 צימר במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-40(טרמפולינה, 050-4017808

טבריה

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-12/19(_____________________________________________

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-52(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 053-3128502

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-48(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-26/19(_____________________________________________

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-01/19(הכי זול שיש. 055-9275552

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-17/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

  2 צימרים פלוס עד 10 
נפשות כ"א פלוס נוף לרשבי 
והר מירון מאובזרים וממוזגים

052-4624543)28-02/19(_____________________________________________

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לימים/שבתות/תקופות 

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)29-41(לבעלז, 052-7118100

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים 

כ-80 מיטות, פרגולת ענק 
_____________________________________________)32-07/19ל(050-4198070

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-29/19(חצר. 054-2273670

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-05/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-18/19(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-43(_____________________________________________

 יחידת דיור-צימר 
מאובזרת, 10 דקות מטבריה 
והכינרת, קרוב לקברי צדיקים 

_____________________________________________)35-43(ובתי כנסת 052-8834610

 סוויטת נופש לזוגות+ 
משפחות, מותאם לחרדים, על 

_____________________________________________)35-47(שפת הכינרת 050-8954654

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-35/19(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-05/19(מאובזרת! 050-6927465

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-23/19(_____________________________________________

 דירה ממוזגת,  משופצת 
ונקיה, במרחק הליכה מהחוף 

הנפרד וממרכז העיר, 
050-8488182)36-40(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 5 חד' 12 מיטות ,
מרפסת על הכנרת צמוד לרב 

_____________________________________________)37-49(קוק, מרכזי 050-4124556

 "כתר הרימון" צימרים 
חדשים, מרווחים ממוזגים, 

לזוגות ומשפחות, נוף מדהים. 
052-5207326)38-45(_____________________________________________

 צימר בוטיק באור הגנוז 
לזוגות/ קבוצות/ משפחות, 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מחיר מיוחד. 
053-5239843 052-7632474)40-51(_____________________________________________

 צימרים חדשים+ 
מרפסת, נוף, ג'קוזי, בריכה 

מחוממת, לזוגות ולמשפחות. 
052-6990764)40-39/19(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה, 
גדולה ומפוארת, ברמה גבוהה 
מאד! קרובה מאד לשטיבלך 

ולכינרת, לנופש מושלם! 
_____________________________________________)40-47ל(054-8523020

 להשכרה חנות/משרד 
ברח' הרצוג ליד הרב 

קוק במיקום מרכזי, 2 
חד', כ-30 מ"ר, מושקע 
וממוזג, מתאים לעו"ד, 

רופא, מהנדס וכו', 3,000 
ש"ח בלעדי לתיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 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(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-01/19(_____________________________________________

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-49(טל': 054-7706069

מחסנים

משרדים

מגרשים

 יש לנו השקעה מנצחת 
_____________________________________________)40-40/18(בשבילך, 03-7542233

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-41/18(סולידית, 03-7542233

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 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(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

 ברחוב לנדאו, מחסן 
70 מטר בקומה 1- )מינוס 

1( גישה לרכב, מעלית, 
ניתן לחלק 2-3 מחסנים/
משרדים, 4,000 ש"ח, 

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

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

 דרושים מגרשים כולל 
היתרים, במיידי ובמזומן, 

לחברה גדולה באזורים גוש דן 
_____________________________________________)37-43(ולוד. רפי 052-3646632

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)22-22/19(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה
 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-42/18(_____________________________________________

 3.5 חד' בהרצוג ליד 
הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

4,000 ש"ח גמיש בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 יח"ד רח' ירושלים, 
כחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, דוד"ש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________ )36-44ל(050-9375052

 בהרצל השקט 4 חד' 
גדולים, מוארת מאווררת 

ומשופצת קומה ג'
054-3974355 )37-41(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 באזור ירושלים, עסק פעיל 
ורווחי בתחום מכירה ותיקון, 
מחשבים ומדפסות ואביזרים, 
02-5808003 ,052-2673559)36-44(_____________________________________________

 דרושה דירה גדולה+ סוכה 
בב"ב למשך חג הסוכות. 

_____________________________________________)38-40ח(054-8415735

 דרושה דירה לקניה, 
מחולקת ו- 2/ 3 חדרים בבני 

_____________________________________________)38-40ח(ברק. 052-7683705

 למכירה בהזדמנות 
עסק בענף הביגוד 

בירושלים, רווחי, 
עם מוניטין גבוה. 

054-8543480)38-42(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
בז'בוטינסקי 100 בני ברק, 

_____________________________________________)38-42(80 מ"ר. 052-5039991

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים
בני ברק

 בית ענק בגודל 450 
מטר בשלושה מפלסים 

בהר השלום ברחוב 
האדמו"ר מרוזין בית 

מסודר ומרוהט 16,000 
ש"ח מיידי בלעדי לתיוך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

קריית שמואל

+5 חדרים
 ברחוב גורדון 5 חדרים 

ענקית קומה ג' פונה 
לשדרה חדשה מקבלן, 

7,000 ש"ח מיידי. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)40-40(_____________________________________________

 בהרב שך 93 אחרי 
ז'בוטינסקי, 4 חד' 100 

מ', חזית, בנין חדש 
ושמור, 4,800 לחודש. 

050-5586335)40-43(_____________________________________________

 באזור העיריה 4 חד' 
מושקעת, יחידת הורים, 

מרפסת שמש ומעלית, 6,200 
_____________________________________________)40-41ל(ש"ח. 052-3660800

 ברחוב גורדון 4 חדרים 
85 מ"ר קומה ג' פונה 
לשדרה, חדשה מקבלן 

5,500 ש"ח מיידי. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)40-40(_____________________________________________

 בנורוק, ק"א, 2 חד' 
ענקית, כ- 50 מ"ר, משופצת, 

מרוהטת, גמיש. 
053-3104856)40-43(_____________________________________________

 מול העיריה 2 חד' חדשה, 
מרוהטת, מושקעת ק"ג- 

ללא+ מרפסת סוכה, 3,500 
_____________________________________________)40-41ל(ש"ח מיידי. 052-4476744

 ברחוב דניאל 10 2.5 
חדרים משופצת ומרוהטת, 

4,000 ש"ח החל מה- 
050-5511847 01.09.2018)40-43(_____________________________________________

 בבעש"ט יחי"ד 1.5 חד'+ 
מרפסת סגורה יפה, מרוהטת 

ומאווררת, פינוי כ"א חשוון, 
2,800 ש"ח כולל הכל. 

054-8435117/9)40-43(_____________________________________________

 יחידת דיור לזוג צעיר 
מושקעת וחדשה ברח' עוזיאל 

ק"א, מרוהטת קומפלט 
_____________________________________________)40-41ל(וממוזגת. 054-8572057

3-3.5 חדרים
 בחפץ חיים/ אחד העם, 
מיידי, ק"א, 3, גדולים+ הול+ 
מרפסת, מאווררת ומוארת+ 

מזגנים. 050-5343334 
054-4797080)38-40/19(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק/ קרית הרצוג, 

_____________________________________________)40-41ח(לל"ת. 052-7396092

 להשכרה! ברבי עקיבא, גן 
ורשא, 80 מ"ר קומת קרקע, 

מתאימה מאוד לעסקים!
_____________________________________________)40-41("יעד נדל"ן" 054-8510006

 להשכרה בהר שלום, 
דו משפחתית, 5 חד', 

200 מטר, מרווחת מאוד 
+ חניה פרטית + גג גדול, 
לפרטים: 050-6452128, 

_____________________________________________)41-41(סופר נדלן

 מגוון רחב של דירות 
לחלוקה החל מ- 500,000 

ש"ח. מנחם כהן, 
053-9312551)41-41(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בז'בוטינסקי, 98 מ"ר, 

4 חדרים, קומה 4, 690,000 
ש"ח. דניאל אדיסו דאנאצ'יו, 

054-2821749)41-41(_____________________________________________

רכסים

 רחוב שפירא, קומה 
3, 65 מ"ר, מחיר 490,000 
ש"ח. גיא מיכאל אטיאס, 

054-8161125)41-41(_____________________________________________

 רחוב וורבורג, קומה 3, 
65 מ"ר, חתום תמ"א 38, 
770,000 ש"ח. גיא מיכאל 

_____________________________________________)41-41(אטיאס, 054-8161125

 רחוב יוסף שטרן, קומה 
4, 90 מ"ר, מחולקת ל- 2, 
730,000 ש"ח. גיא מיכאל 

_____________________________________________)41-41(אטיאס, 054-8161125

 בית למכירה בהכלנית 
17, כ- 200 מ"ר, מחולק ל- 3 
יחידות, לל"ת 053-2799610 

052-7639045)41-42(_____________________________________________

 חדש מהקבלן! 
פנטאוז 3 חד' + מרפסת 
שמש ב-4,000 ש"ח,  ו-4 
חדרים + מרפסת שמש  

ב 5,000 ש"ח בבניין 
מפואר בשלוש השעות 

להב נכסים
050-4177750)41-41(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב קוק, 
דופלקס 6 חד', 180 מ"ר, ק"ג 
+ מעלית + חניה, משופצת, 

6,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)41-41(_____________________________________________

 רזיאל, 4 חדרים, בנין 
חדש, ק"ד, נוף פנורמי, 

חזית, 4,100 ש"ח. 
"אפיקי נדלן בועז" 

 ,058-3200078
03-5702323)41-41(_____________________________________________

 במינץ בבנין מטופח, 4 
חדרים, יפה עם נוף פתוח 

+ חניה בבנין, כניסה 
מיידית, ב- 4,300 ש"ח. 

להב נכסים, 
050-4177750)41-41(_____________________________________________

 חדש מהקבלן! 
בשלוש השעות 4 חדרים 
ענקית ומפוארת כ-100 

מ"ר כניסה תוך חודשיים 
ב 4,500 ש"ח להב נכסים 

050-4177750)41-41(_____________________________________________

 באזור הרצוג 4 חד' 
חדשה מהקבלן ,ממוזגת 
+חניה 5,500 ש"ח מיידי 

א.צ נכסים 050-2044100  
050-9777755)41-41(_____________________________________________

 3 חדרים, ק.ב ע"ע, במרכז 
ב"ב, חזית, 2 א.ק. 2 מזגנים, 

דוד"ש, סורגים, מיידי, 
053-2759816 ,03-6180646)41-44(_____________________________________________

 ברב קוק בבנין חדש, 
3 חדרים, 75 מ"ר, חזית, 

ק"ד, ממוזגת + אופ' 
לריהוט מיייד, 4,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 דירת 3 חד', מרווחת 
ויפיפיה! חדשה לגמרי!, 

מזגנים! + מרפסת שרות 
וסוכה סגורה, בר' עקיבא/יונה 

הנביא, שכנים טובים, לל"ת 
052-7665551)41-44(_____________________________________________

 מיידי! באבוחציאה, 3 חד', 
כ-80 מ"ר, ק"ב, מ. מהיסוד! 
ממוזגת, 3,950 ש"ח. "תיווך 
_____________________________________________)41-41(משגב לדיור" 052-5222690

 בקובלסקי 3 חד' ק"ד 
כ-70 מ"ר שמורה 3,100 מיידי 

_____________________________________________)41-41(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בגניחובסקי, 2 חד', 40 
מ"ר, ק"ג, ממוזגת, מטבח 
גדול, דוד שמש ואמבטיה, 

_____________________________________________)41-44ל(2,800 ש"ח, 052-2899085

 בשבטי ישראל, 2.5 חד', 
ק"ג, משופצת, מרפסת סוכה, 

_____________________________________________)41-42ל(מיידי, לל"ת, 054-5321878

 יחידת דיור, 2 חדרים, 45 
מטר ברחוב עוזיאל, יפהפיה, 

מרוהטת קומפלט, 
054-3455437)41-41(_____________________________________________

 יחידת דיור ממוזגת 
ומרוהטת, 25 מ"ר, חדשה, 

באזור בן פתחיה, קומת מינוס, 
_____________________________________________)41-44(מאובזרת 054-8435566

 בז'בוטינסקי, 2.5 חד', 
כ- 50 מ"ר, ק"ג חזית, 2,700 

ש"ח. מס' נכס 17064.
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)41-41(אורי, תיווך אדוארד

 בגניחובסקי, 2 חד', 40 
מ"ר, ק"ג, ממוזגת, מטבח 
גדול, דוד שמש ואמבטיה, 

_____________________________________________)41-44ל(2,800 ש"ח, 052-2899085

 בשבטי ישראל, 2.5 חד', 
ק"ג, משופצת, מרפסת סוכה, 

_____________________________________________)41-42ל(מיידי, לל"ת, 054-5321878

 יחידת דיור, 2 חדרים, 45 
מטר ברחוב עוזיאל, יפהפיה, 

מרוהטת קומפלט, 
054-3455437)41-41(_____________________________________________

 יחידת דיור ממוזגת 
ומרוהטת, 25 מ"ר, חדשה, 

באזור בן פתחיה, קומת מינוס, 
_____________________________________________)41-44(מאובזרת 054-8435566

 בז'בוטינסקי, 2.5 חד', 
כ- 50 מ"ר, ק"ג חזית, 2,700 

ש"ח. מס' נכס 17064.
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)41-41(אורי, תיווך אדוארד

 להשכרה, דירת 2.5 
חדרים ברח' בילו, 3,400 ש"ח, 

052-7689351)41-42(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 עסק לשמלות כלה 
מהממות + אביזרים וציוד 

במחיר מציאה, לרציניים בלבד, 
050-4137661)41-44(_____________________________________________

 בנתיבות דירת גן, 4 חד', 
במערב החדש קרובה לרכבת, 

מושקעת, רק 1,220,000 
ש"ח. מרים, 053-2256053. 

_____________________________________________)41-41(צבי, 052-5253470

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

שבארה"ב.
052-6200126)41-41/19(_____________________________________________

 בנתיבות, מציאה גדולה 
ברב צבאן חרדי ק"א, 4 חד' + 
מרפסת סוכה, 790,000 ש"ח, 

גמיש מעט.
מרים, 053-2256053. 

_____________________________________________)41-41(צבי, 052-5253470

 לחברה בהקמה דרושה 
השקעה של 500,000 ש"ח 

תמורת שותפות, 
_____________________________________________)41-44ל(054-6970525

 בנתיבות, ברב צבאן חרדי 
ק"ב, 4 חד' + מרפסת, 

רק 810,000 ש"ח. 
מרים, 053-2256053. 

_____________________________________________)41-41(צבי, 052-5253470

 בנתיבות, דירת גן, 5 
חדרים, מושקעת מאוד + חצר 
גדולה, מושכר לקופ"ח אס"א 
ל- 10 שנים ב- 6,700 ש"ח, 

רק 1,450,000 ש"ח. 
מרים, 053-2256053. 

_____________________________________________)41-41(צבי, 052-5253470

 בנטעים, דירת קרקע, 4 
חד', 100 מ"ר + חצר מקדימה 

ומאחורה + חניה פרטית + 
מחסן, רק 1,250,000 ש"ח. 

מרים, 053-2256053. 
_____________________________________________)41-41(צבי, 052-5253470

 מציאה גדולה! בנטעים 
דירת קרקע 5 חדרים יש ממ"ד 

+ חניה + חצר + פרגולה 
+ מחסן מסודר לעבודה, 

רק 1,280,000 ש"ח במקום 
מינימום 1,350,000 ש"ח. 

מרים, 053-2256053. 
_____________________________________________)41-41(צבי, 052-5253470

 בנתיבות פנטהאוז 
בקהילה, 6 חדרים, 160 מ"ר + 

60 מ"ר מרפסת גדולה, דירה 
מהממת!!! רק 1,300,000 
ש"ח. מרים, 053-2256053. 

_____________________________________________)41-41(צבי, 052-5253470

 בנתיבות מציאה! ברח' 
נצרים במערב החדש, ק"א, 5 

חדרים, 130 מ"ר, )יש 2 יחידות 
הורים( + 3 מ"ר מרפסת 

סוכה, רק 1,150,000 במקום 
1,250,000 ש"ח. 

מרים, 053-2256053. 
_____________________________________________)41-41(צבי, 052-5253470

 בשלמה המלך, ק"ק  
)אטליז לשעבר( 100 מ"ר 

+ חנייה "א.צ. נכסים"
050-2044100
050-9777755)41-41(_____________________________________________

להשכרה - באלעד
שטח מסחרי
לכל מטרה
כ-800 מ''ר

מפרטי - ללא תיווך  
במיקום מרכזי

054-8405251
לפרטים: 

להשכרה
במרכז בני ברק
כ-3000 מ''ר

מתאים למסחר / 
ישיבה / קופ''ח / ועוד...
במיקום מרכזי 

ומעולה
מפרטי – ללא תיווך

לפרטים:
058-4154104 

 חנות ברחוב שמגר על 
הכביש 110 מטר + מחסן 60 

מטר 26,000 ש"ח
052-7184181)41-41(_____________________________________________

 חנות יוקרתית ברחוב 
שמגר בצומת 64 מטר 17,280 

_____________________________________________)41-41(ש"ח 052-7184181

 חנות יוקרתית ברחוב 
שמגר בצומת 140 מטר 

_____________________________________________)41-41(37,800 ש"ח 052-7184181

 חנות מול קניון רב שפע 
מוכנה לכניסה 18 מטר 7000 

_____________________________________________)41-41(ש"ח 052-7184181

 ברבי עקיבא, 24 מ"ר, 
חזיתית, מושקעת, מיידית, 

לל"ת, לכל מטרה, 
_____________________________________________)41-42ל(050-2899019

 למכירה ברבי עקיבא, 
חנות פנימית, 35 מ"ר, 
מושכרת לטווח ארוך, 

ב- 950,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)41-41(נכסים, 050-4177750

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני-ברק? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות, 

_____________________________________________)41-41(054-4980159, דורון

 מציאה חנות למכירה, 
 BA 25 מ"ר ברב קוק. תיווך
_____________________________________________)41-41(יזמות, 054-4980159, דורון

 חנות 50 מ"ר על רבי 
עקיבא עם חלון ראווה, ענק, 
 BA רק 8,500 ש"ח. תיווך
_____________________________________________)41-41(יזמות, 054-4980159, דורון

 200 מטר 1- להשכרה, 
הכנת המקום ע"י הבעלים 

במחיר מציאה איזור הרב קוק. 
_____________________________________________)BA)41-41 יזמות, 054-4980159

 בלעדי להשכרה חנות, 
חזית, במרכז רבי עקיבא, 
22 מ"ר + גלריה 20 מ"ר, 

10,000 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)41-41(_____________________________________________

 להשכרה ברב קוק 
חנות/משרד 30 מ"ר, 

ק"ק, חזית, מיידי, 3,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)41-41(_____________________________________________

 חנות בקניון רב שפע 
30 מטר + 20 גלריה 10,000 

ש"ח כולל דמי ניהול
052-7184181)41-41(_____________________________________________

 בגני גאולה בחניון החל מ 
100 מטר 50 ש"ח למטר

052-7184181)41-41(_____________________________________________

 משרד להשכרה ברב קוק 
השקט, 30 מ"ר מחולק ל- 2, 

 BA רק 2,500 ש"ח. תיווך
_____________________________________________)41-41(יזמות, 054-4980159, דורון

 דירות נופש, צימרים, 
חדרי אירוח, החל מ- 150 ש"ח 

בר השגה - נופש בהישג ידך, 
מבצעים מיוחדים לקוראי
"קול העיר" ניתן להיכנס 

barasaga.co.il לאתר
055-9923279)41-52(_____________________________________________
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אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-05/19(_____________________________________________

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-02/19(_____________________________________________

 בשבת "ראה" נמצא צמיד 
מוזהב של ילדה ברח' חזון 

איש בב"ב. יימסר ע"פ סימנים 
_____________________________________________)38-39ח(052-3662700

 אבדה מכונית על שלט, 
חדשה, ברחוב הרצוג ב"ב ב- 

_____________________________________________)38-39ח(כ"ג אלול 050-3143334

 אחרי ר"ה נמצאו גרבי 
ברך לייקרה, חדשות באריזה, 

ברח' ר' עקיבא, ליד הדואר 
המרכזי, בצבעים שחור וסיסי. 

_____________________________________________)38-39ח(053-3101666

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/19(_____________________________________________

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

יהודה, 03-5352975, 
052-2595370)03-04/19(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

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)31-31/19(_____________________________________________

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 /

₪

₪

משכנתאות

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

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-41(052-7655660 אמינדב

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

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

_____________________________________________)16-01/19(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-03/19(לחתונות 0525-778544

צילום

ספרי תורה

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)29-41(_____________________________________________

רפואה משלימה

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)33-43(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006

(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

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)33-06/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

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

 טכנאי מחשבים, מטפל 
בכל בעיות המחשב, התקנת 

תוכנות, מכירת מחשבים 
_____________________________________________)36-45ל(ניידים, 055-6651237

לפרסום
03-6162228

 אבד תיק שחור עם 
מצלמה ופנקס קבלות בבין 

_____________________________________________)40-41ח(הזמנים. 054-8436150

 נמצאה בסוכות עגלת 
תינוק ליד תחנת הרכבת ברח' 
_____________________________________________)40-41ח(שמעון הצדיק. 050-6256846

 לפני יו"כ תשע"ט נמצאו 
ברח' ר' עקיבא ליד הדואר 
המרכזי: 6 זוגות גרבי ברך 

לייקרה בצבעים: חום ושחור. 
_____________________________________________)40-41ח(053-3101666

 דרושה עגלת בסיס 
למכונת כביסה פתח קידמי. 

_____________________________________________)40-41ח(050-6651365

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)40-41ח(בעבר. 054-2509001

 דרוש בתרומה לאברך 
גמרא שוטנשטיין מסכת 

_____________________________________________)40-41ח(מכות. 050-4174525

 דרוש מקפיא קטן מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)40-41ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/ תרומה. 

_____________________________________________)40-41ח(052-3595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)40-41ח(054-7432035

 דרושה סוכה/ סכך לאברך 
בתרומה/ סמלי. 

_____________________________________________)40-41ח(054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)40-41ח(תורה. 052-7396092

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה, 

אפשקי מקולקל.
_____________________________________________)40-41ח( 052-3595314

דרוש אטלס במצב טוב 
_____________________________________________)40-41ח(במחיר סימלי 054-5871817

 וילה 4 חד' + סלון פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

מקפידים על נקיון!! 
050-4296661 ,050-7477127)17-43(_____________________________________________

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

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-41/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-01/19(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-03/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-43/18(_____________________________________________

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/18(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-42(_____________________________________________

רמת מגשימים

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

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-45(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

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

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-06/19(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-46(_____________________________________________

 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)20-46ל(_____________________________________________

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

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

שלומי

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

_____________________________________________)29-41(נפרדת בישוב 050-9303353

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

לזוגות וקבוצות. 
052-3135105)29-41(_____________________________________________

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

ברמה גבוהה נקי וממוזג 
053-7527999)33-45(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת 

מזגנים וחצר. 
08-6601778

052-7113937)34-44(_____________________________________________

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

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

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

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

052-7646814)33-33/19(_____________________________________________

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

_____________________________________________)34-46(ביה"כ צמוד 053-2827371

 מרחק הליכה מהעיר 
העתיקה + מרפסת + נוף 

לשבתות! מחירים הכי זולים 
_____________________________________________)35-43(שיש! 054-8476755

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

050-7477127)35-52(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-35/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים
מיצובישי

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

0722-777-200)03-04/19(_____________________________________________

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-35/19(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-52(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

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)20-46(_____________________________________________

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

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

A80699@gmail.com)17-44(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

בריאות

אירועים

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 חינם !  
_____________________________________________)22-48/18ל(052-2514960

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

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

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

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

_____________________________________________)46-48/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)36-04/19(_____________________________________________

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

050-5238722)37-43(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות"
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)37-49(רחבי הארץ 053-4271269

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-12/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-42/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-49/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-43/18(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)25-27/19(מים מהדרין. 054-5742965

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

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)37-37/19(_____________________________________________

נתניה

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

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

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

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)38-12/19(_____________________________________________

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-14/19(למירון, 050-2606535

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

_____________________________________________)17-42/18(פרטיים, 050-2004839

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

054-6465188)18-18/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

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

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

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

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

052-6460451)07-09/19(_____________________________________________

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

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

 קרוב לרשב"י - צימרים 
יפיפיים+ ג'קוזי, נוף מרהיב, 

בריכה, חצר, יחס חם! 
050-9070487)28-51/18(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)35-47(60 איש 052-8860953

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

050-2695027)36-40(_____________________________________________

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

וצמוד לים. מבצעים! 
054-6299082 054-6388082)38-12/19(_____________________________________________

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

050-3388668)48-49/18_____________________________________________

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

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

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

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

058-3221101)02-03/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

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

כרמיאל

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב גורן

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-48(דתי. מרים, 054-9911490

מושב תרום

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-08/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

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

בריכה, ילדים חינם!!!
050-5236390 054-2515630)32-44(_____________________________________________

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)50-51/18(_____________________________________________

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)26-52(_____________________________________________

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה
050-5990545)33-41(_____________________________________________

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

04-9987070)33-41(_____________________________________________

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

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-43(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

מירון

הובלות
 השכרת משאית ונהג 

לכל מטרה, מחירים 
טובים, השכרת משאית 

_____________________________________________)38-42(ונהג 052-2592345

 סוויטה יוקרתית ל-10 
נפשות, נוף מדהים 

לכנרת, ג'קוזי, קרובה 
_____________________________________________)28-09/19(להכל. 052-7164243

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-03/19(_____________________________________________

יבניאל

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-50(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-52/18(נוף, 055-6678585

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

 צימר משפחתי מרווח 
בריכה פרטית, נוף 

מהמם, 10 דק' מהכינרת. 
058-7697174)27-41(_____________________________________________

 וילת קומות +חצר 
משחקים, 8 חד' סגורים+ 
בריכה מתאים למשפחות 

וגיבוש עד 35 איש. 
054-8450432/054-8470433)29-41(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-49(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-03/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-44/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-42/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-45(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-04/19(חיים 054-6371079

 דירות 4 חד' ו-5 חד' לימים, 
שבתות וחגים + סוכה באזור 

גאולה/הבוכרים, 
_____________________________________________)36-49ל(050-2638641

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

מרווח, מרפסות, נוף, ענקית 
א.לקבוצה 050-7362739 

050-2403750)35-38/19(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-14/19(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-47/18(_____________________________________________

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-17/19(שבועי, 052-7638702

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-23/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)38-09/19(_____________________________________________

סוזוקי
 סוזוקי בלנו, מודל 98, 

מצב מכני מצויין, אוט', מחיר 
_____________________________________________)40-41ל(מציאה. 058-3279404

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומט רכב 
חדש, מלמד גם לתאוריה, 

אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 
_____________________________________________)40-47(זולים! 052-2523284

 ארוח לזוגות ומשפחות, 
מחירים במבצע לשבתות 
חתן! מדשאות ומשחקיה, 

סנוקר וטניס וכו', 
055-6876892)41-52(_____________________________________________

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
_____________________________________________)47-48ל(052-7155422

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים, מקום יפה, פינתי 

ושקט עד 40 איש. 
_____________________________________________)41-52ל(052-6377060, שמרית

 מיצובישי גרנדיס, 
7 מקומות, מודל 2006, 

אוטומט, שמורה במצב מצוין, 
_____________________________________________)41-41(טל': 053-4707059

 טחורים ופיסורה - 
התרופה המרפאה לחלוטין- 
והצילה רבבות אנשים ללא 

ניתוח, ללא משחות,
02-5822586 ,050-6882047)41-44(_____________________________________________

יעוץ וטיפול
 c.b.t קדימה" - טיפולי" 

ע"י יועץ חינוכי ופסיכותרפיסט 
)לילדים ומבוגרים(, 

052-7112008)41-44(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)38-39ח(0547432035

 דרושה סוכה/ סכך לאברך 
בתרומה/ סמלי.
_____________________________________________)38-39ח(054-7432035

 דרושה סוכה מברזלים או 
מעצים לבן תורה בתרומה. 

_____________________________________________)38-39ח(054-7432012
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מה שמכריע עכשיו הוא 
לתת יד לאחד שהכי 
קשור לרבי )חב"ד( 

בשביל להפוך )ולא רק לבטל( 
גזרות הכי קשות שעומדות על הפרק.

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

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

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים למערים 

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

 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

ארגון בנין עולם – במבצע 
‘מעשים טובים’ 

יש לך יוזמה
רעיון ונכונות או עוסק 

בפעילות חסד?

אנו נבחר 5 יוזמות 
ופעילויות חסד, שנלווה 

נדריך ונייעץ איך להתחיל 
בפעילות איך להשיג 

תורמים ראשוניים איך 
למסד ולהגדיל את הפעילות
והכל במחיר סמלי בלבד!
רעיונות ופעילויות חסד 

ניתן לשלוח ל:
gmail.com@6216443

פקס 02-591-6444

 סוכה מברזלים 300 ש"ח. 
בדים לסוכה- 250 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(054-7938941

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 50 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(כ"א. 054-7938941

 5 מגירות "כתר" 
ב- 100 ש"ח, מפלסטיק. 

_____________________________________________)40-41ח(050-4184747

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-45/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

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

055-9894908)04-05(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

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

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

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

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , הילוכי 
פרפר ,קפיצים קדמיים, במצב 

מצוין 500 ש"ח באזור פ"ת 
050-6867740)31-32/19(_____________________________________________

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" 

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 
_____________________________________________)09-49/18(ועוד, 050-5770355

 ספות 2-3 מעור ניקולטי 
אטלקי, שנה בשימוש, חדשים.

052-4227714)25-38(_____________________________________________

 שולחן + 6כסאות מעץ 
מלא, חום כהה, מושב מעור 

אופייט-חדשים,  )אפשרות 
לשולחן או לכסאות בנפרד( 

052-4227714)35-38(_____________________________________________

 2 מזגני תדיראן ג'וניור, 
במחיר מציאה, 400 ש"ח כל 

_____________________________________________)32-35(אחד. 054-8460500

 מציאה! ספה וונגה 
במצב מעולה נפתחת ועולה 

)היירייזר( 1,600 ש"ח 
_____________________________________________)36-42(052-7680602 בב"ב

 LG בהזדמנות! מקרר 
כמעט חדש היה בשימוש שנה 
550 ליטר. מוכסף, רק 1900 

_____________________________________________)38-39(ש"ח. 054-8420684

 נוקיה 3510 לא כשר 
צבע כחול עם אורות כתומים 

בצדדים 100 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(054-4992952

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

170 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-44(בניילון. 053-3348860

 מחשב נייח בלי דיסק 300 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 053-3179093

 מקרר אמקור 600 ליטר 
גדול במיוחד במצב טוב מאד, 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח. 03-5791261

 מחשב שולחני לצפיה 
וכתיבה+ ווינדוס + אופיס 350 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 053-3346080

 מסך דק 22" מצוין 
בהזדמנות! רק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(053-3346080

 mr 300 בלנדר מוט חזק 
בראון מקציף, קיצוץ 99 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(054-4783220

 מציאה מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ כחדש, 200 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 054-8453370

 dell מיני מחשב נייח 
ווינדוס 10 500 ש"ח. -054

_____________________________________________)40-41ח(7612883

 מקרר משרדי חדש 
בפ"ת, 500 ש"ח. -052

_____________________________________________)40-41ח(2786557

 למכירה תנור בילד אין 
חלבי 280 ש"ח במצב מצוין. 

_____________________________________________)40-41ח(052-5737813

 2 מזגני חלון 3/4 כח 
אלקטרה, 500 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)40-41ח(054-7938941

 מזגן חלון 3/4 גוניור 
אלקטרה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(050-6651365

 מחשב נייח בלי דיסק 300 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 03-6187374

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 054-7938941

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-7396092

 למכירה שואב אבק + 
מסך מחשב + מזוודה+ מדיח 
כלים+ מסך מחשב 90 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(052-5737813

 מחבת חשמלי ענק מורפי 
_____________________________________________)40-41ח(חדש 150 ש"ח. 050-4102264

 מסך מחשב דק 120 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-3595314

 פקס מכונת צילום זרוקס 
PE1200 רק 200 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(מציאה! 053-8585960

 מקרר קטן 350 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(052-7396092

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש 350 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(055-6777117 בב"ב

 ארון 2 דלתות במצב מצוין 
_____________________________________________)40-41ח(180 ש"ח. 050-4184747

 למכירה ארון עץ מלא 2 
דלתות חזק ויציב מאד 280 
ש"ח בלבד. 052-5737813 

_____________________________________________)40-41ח(בב"ב

 ספריה 5 מדפים איכותית 
מעץ 187X80X38, ב- 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-6784969

 ספריה לתלמיד כוללת 
כוורת כוננית של מגירות 

ושידת 4 מגירות על גלגלים, 
500 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)40-41ח(052-6140800

 שידה עם מראה חדשה 
מהאריזה, עץ מלא צבע וונגה 

_____________________________________________)40-41ח(499 ש"ח. 054-4783220

 למכירה מכתביה צבע 
לבן + מגירות במצב טוב, 350 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-7180454

 כסא משרדי דרוש ריפוד 
_____________________________________________)40-41ח(70 ש"ח. 053-3155415

 ארון 2 דלתות במצב מצוין 
_____________________________________________)40-41ח(180 ש"ח. 050-4184747

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב מצוין, 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח. 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
במצב מעולה, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(054-5705546

 שולחן קטן ונמוך לסלון, 
60 ש"ח. מיטה וחצי 200 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 053-3134131

 למכירה שידת מגירות+ 
החתלה יפה וחזק, 220 ש"ח. 

_____________________________________________ )40-41ח(052-5737813 בב"ב

 למכירה ספה קטנה 
מושבים, נוחה וחזקה, 210 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-5737813 בב"ב

 מיטת נוער+ מיטה 
נפתחת צבע סגול במצב טוב, 

_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח. 053-3114819

 שולחן+ 6 כסאות 
צבע לבן, עגול עם ריפודים 

לכסאות, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(053-3114819

 מציאה! עגלה כחדשה 
במצב מצוין+ סלקל שמתחבר 

לאוטו 500 ש"ח.
_____________________________________________)40-41ח(053-3346080

 מציאה! קופסאות איחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)40-41ח(20 ש"ח. 052-3073826

 למכירה עגלת תינוק 
במצב מעולה 300 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)40-41ח(052-7611433 ירושלים

 למכירה עגלת מוצי 
אמבטיה טיולון וסלקל ב- 350 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-7112325

 מציאה מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות! 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 053-3346080

 למכירה כסא אוכל גבוה 
_____________________________________________)40-41ח(80 ש"ח. 052-5737813

 סל קל 50 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(052-3595314

 עגלת מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין כל חלק 400 

____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 050-4184747

 מיטת תינוק חברת ליטף 
במצב מצוין צבע שמנת, 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 053-3114819

 עגלת אמבטיה+ טיולון 
חברת גו בייבי צבע שמנת 

שחור במצב מעולה כמו 
חדשה, 400 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)40-41ח(053-3114819

 עגלת בראבי כולל טיולון 
סלקל ואמבטיה צבע תכלת, 

מצב מעולה, 500 ש"ח. 
053-3120620)40-43(_____________________________________________

 פלאפון נוקיה 208 כשר 
במצב חדש, ב- 250 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(050-4132662

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי s3 חזק במיוחד, חדש 

מהקופסא 99 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(054-4783220

 מיטת ברזל שלושה 
מזרונים נשלפים, מצב טוב, 

_____________________________________________)40-43(400 ש"ח. 050-4196874

 2 מיטות לחדר שינה 
ונגה+ ראש נצנץ.

050-4196874 )40-43(_____________________________________________

 בייביליס של ריטר A ב- 
_____________________________________________)40-43(160 ש"ח. 050-4196874

 למכירה אופניים לבת 
או לבן גיל 5 עד גיל 8 במצב 

מצוין 150 ש"ח. -050
_____________________________________________)40-41ח(9340317

 אופניים חשמליות מצב 
מעולה דרוש תיקון קל 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 054-5823874

 סיר בישול חשמלי חדש 
עדיין בקרטון 100 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(053-3114819

 למסירה ספרי קריאה 
במחיר סמלי 10 ש"ח כל ספר. 

_____________________________________________)40-41ח(050-4131038

 למכירה חלוק שבת רחלי 
ברית 150 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(050-4131038

 חלקי מקסר בוש קטן 
במחיר סמלי 30 ש"ח כל חלק. 

_____________________________________________)40-41ח(058-3289108

 למכירה נעלי נשים ספורט 
_____________________________________________)40-41ח(ב- 200 ש"ח. 058-3289108

 למכירה כובע שאנל שחור 
50 ש"ח לנשים.
_____________________________________________)40-41ח(058-3289108

 גליונות "כל העלונים" 
כ- 70 גליונות ב- 100 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(054-8435458

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות בגוון ורוד 

)42-44( 500 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)40-41ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(בירושלים. 054-8415306

 שעון יד לאשה ברמה 
יוקרתית איכותי חדש ב- 170 

_____________________________________________)40-41ח(שקל. 052-5918474

 שרשרת זהב טהור+ 
טיולון, דקה, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(052-5918474

 אוזניות איכותי חדשות ב- 
_____________________________________________)40-41ח(25 שקל. 052-5918474

 מערכת קומפקטית 
של תופים הכולל טמטם 

ומצלתיים בירושלים 300 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(052-7683287

 למכירה אופניים לבת 
או לבן לגיל 5 עד גיל 8 במצב 

מצוין 150 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(050-9340317

 אופניים לפעוטות עם 
מסגרת למושב וידית הרכבה 

מאחורה במצב מצוין 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח בב"ב. 052-7600336

 למכירה אופניים לילדים 
לגיל 5 ו- 7 במצב מצוין 130 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 050-9340317

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

 לארגון חרדי ידוע מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 
משרדית שקטה, לא מול 

לקוחות, שעות נוחות, לא 
נדרש ניסיון, 6,500 ש"ח. 
_____________________________________________)41-41(קריירה, 072-22-222-62

 לחברה בירושלים 
פקיד/ה שירות, משרה 

המשלבת משרד ושטח, שעות 
נוחות, 7,000 ש"ח. 

_____________________________________________)41-41(קריירה, 072-22-222-62

 לחברה סמוכה לבני-ברק 
מזכיר/ה עם ידע באופיס, א-ה 

8:30-15:00, 7,500 ש"ח. 
_____________________________________________)41-41(קריירה, 072-22-222-62

 למשפחה דתית 
בג.שמואל, סייעת לאחה"צ 

לעבודות קלות בטיפול הילדים, 
054-3978336)41-42(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה 

לשעות-אחה"צ בלבד!! 
מ- 15:00 עד לשעה 

19:00, לפרטים נוספים: 
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 השכר עלה!!! לרשת 
מעונות בק.הרצוג, דרושות 

מטפלות למשרה מלאה/
חלקית, תנאים טובים, 

054-8426675 ,054-4499177)41-44(_____________________________________________

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה + 

למעון בגבול ב"ב/רמת גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)41-44(_____________________________________________

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
סייעת חמה, משרה מלאה/

חלקית, לפרטים: 
050-4009020)41-42(_____________________________________________

 דרוש/ה מנהל/ת לחנות 
אופנה עילית לגברים, עבודה 

לטווח ארוך, תנאים ושכר 
מעולים, בבני-ברק, 

_____________________________________________)41-44ל(050-6964424

 עגלת GOLO בצבע 
ורוד, מצב חדש, אמבטיה 

וטיולון. מציאה! 500 ש"ח, 
052-7696965)41-43(_____________________________________________

 עגלת בוגבו כמליון - מצב 
מצוין, בצבע ג'ינס, 700 ש"ח, 

052-7696965)41-43(_____________________________________________

 אביזרים לבוגובו, 50 ש"ח 
_____________________________________________)41-43(כל פריט, 052-7696965

 מספריים מדללות 
מעולות לספריות 30 ש"ח 

052-7110779)40-41(_____________________________________________

 למכירה ספר אלגברה 
3 יחידות לימד של "אהרון 

אספיס" כחדש 20 ש"ח
052-7110779)40-41(_____________________________________________

 למכירה כחדש ספר הבנה 
הבעה ולשון - הכנה ותרגול 
לבגרות קיץ 2015 20 ש"ח 

052-7110779)40-41(_____________________________________________

 פינקיום מטופלים היטב 
רק 25 ש"ח ליחידה, ב"ב 

054-8423165)40-41(_____________________________________________

 כלוב האכלת יד, במצב 
מצוין גדול וחזק במיוחד רק 

_____________________________________________)40-41(120 ש"ח 054-8423165

 שמלות מהממות לאירוע 
צבע מנטה מידות: 38-44 רק 

_____________________________________________)40-41(250 ש"ח. 054-8423151

 שמלות לאירוע צבע ורוד 
עתיק מידות 36, 38 רק 100 

_____________________________________________)40-41(ש"ח 054-8423151

 למכירה 3 תמונות 
מצלמה של רבנים ואדמו"רים 

_____________________________________________)40-41(100 ש"ח 052-7653753

 למכירה מעטפה עם בולי 
דואר עברי 250 ש"ח

052-7653753)40-41(_____________________________________________

 שטרות ישנים 10 ש"ח 
ומטבעות 052-7653753

)40-41(_____________________________________________

 מציאה: שטיח צמר אמיתי 
200*300 במצב מעולה! 250 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 058-3292985

 אופני הרים גדולות עם 
קפיצים במצב חדש, מחיר - 

_____________________________________________)41-42ח(300 ש"ח, טל': 050-6867740

 למכירה חליפה חדשה 
שחורה "בגיר" מידה 44. 400 

_____________________________________________)40-41(ש"ח. 052-6770546

 למכירה בירושלים מיטת 
נוער במצב טוב מעץ רק 120 

_____________________________________________)40-41(ש"ח 058-6770546

 למכירה בירושלים בוננית 
יפה מעץ * 9 ריבועים ב - 150 

_____________________________________________)40-41(ש"ח. 058-6770546

 למכירה מדפסת משולבת 
במצב טוב בירושלים רק 120 

_____________________________________________)40-41(ש"ח. 058-6770546

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי 45 ש"ח. 
  052-7110779)40-41(_____________________________________________

 מבערים וחצובות בלרס, 
פסחיים צהדרין במבצע 80 

ש"ח, של כל השנה 40 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(052-7110779

 מיקרוגל צעולה ואיכותי 
קריסטל עם אופציות 150 

ש"ח )בשווי 700 ש"ח( -052
7110779)40-41(_____________________________________________

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה 350 
ש"ח, יש אפשרות לקנות שאר 

החלקים )בשווי 2600 ש"ח( 
052-7110779)40-41(_____________________________________________

 נעלי דייר סטפ ספורט 
מידה 21-22 בקופסא לבן 

כחול חדש, מבצע 50 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41(הקודם זוכה 052-7110779

 2 נעלי בד שחור לבן 
לבנות מידה 39-40 מציאה 15 

_____________________________________________)40-41(ש"ח כ"א 052-7110779

 שטיח דגם מודרני כחול 
 2X2.9 500 משטחי עדן מידה

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-7148609

 אופני B.M.X לילדים 
במצב חדש, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)41-42ח(052-2431204

 תנור אפיה משולב 4 
להבות במצב מצוין המחיר 

_____________________________________________)40-41ח(350 ש"ח 058-3292985

 שטיח עם דוגמא 
150X235 במצב מעולה, 100 

_____________________________________________)40-41ח(שקל 052-76784969

 מציאה: 4 אוגרים סיביריים 
ב - 60 ש"ח 03-6163478
_____________________________________________)40-41ח(050-4149170 )רק בערב(

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב - 250 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב - 

_____________________________________________)40-41ח(70 ש"ח 050-4135002

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 40 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(כ"א 050-4135002

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4135002

 למכירה דרבוקה 
מקצועית +תוספות 450 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(טל: 050-4165313

 קורקינט מאלומיניום - 
קל וחזק כחדש. 30 ש"ח. טל: 

_____________________________________________)40-41ח(02-6561606

 שמלת ערב פייטים בצבע 
ורוד עדין מידה 38, 300 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(052-7148609

 למכירה ש"ס 
וילנא שלם כחדש, 

054-6369617)41-44(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)41-44(_____________________________________________

 תנור אפיה משולב 4 
להבות במצב מצוין המחיר 

_____________________________________________)40-41ח(350 ש"ח 0583292985

 שטיח עם דוגמא 
150X235 במצב מעולה, 100 

_____________________________________________)40-41ח(שקל 05276784969

 מציאה: 4 אוגרים סיביריים 
ב - 60 ש"ח 03-6163478
_____________________________________________)40-41ח(0504149170 )רק בערב(

 זיכוי למשקפי מולטי 
פוקל באופטיקה הלפרין 

ע"ס 500 ש"ח ב - 250 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(0504135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב - 

_____________________________________________)40-41ח(70 ש"ח 0504135002

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 40 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(כ"א 0504135002

 סימילאק 400 גרם 
שלב 1 חלב נוכרי 25 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(0504135002

 עגלת אמבטיה + טיולון 
בלו-ברי שמורה ילד אחד 
בשימוש + ניילון לגשם 

_____________________________________________)40-41ח(0504135002

 למכירה דרבוקה מקצועית 
+תוספות 450 ש"ח טל: 

_____________________________________________)40-41ח(0504165313

 קורקינט מאלומיניום - קל 
וחזק כחדש. 30 ש"ח. טל: 

_____________________________________________)40-41ח(02-6561606

 שמלת ערב פייטים בצבע 
ורוד עדין מידה 38, 300 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(0527148609

 מסך רק למחשב 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-7938941

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)40-41ח(054-7938941

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים
_____________________________________________)40-41ח(052-3595314

 מסך מחשב דק 120 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(052-3595314

 האנצקלופדיה לבית 
ישראל של הלפרין 50 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(054-8435458

 מציאה! שטיח מהמם 
צבע בז' או שחור 150 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(050-4110991

 שטיח כרמל עם דוגמא 
235X150, שנה בשימוש, 100 

_____________________________________________)40-41ח(שקל. 052-6784969

 צמיג 24 אינץ 5 שקל 
גאנט קידמי 24 אינץ 10 שקל. 

_____________________________________________)40-41ח(054-3177932

 גאנט אחורי 20 אינץ' 20 
שקל, גאנט קידמי ראלי 20 

_____________________________________________)40-41ח(אינץ' 20 שקל. 054-3177932

 אופני הילוכים 250 שקל. 
אופניים ללא הילוכים 100 

_____________________________________________)40-41ח(שקל. 054-3177932

 200X90 מיטת ספפה 
נפתחת כולל ארגז מצעים 

רק 500 ש"ח ממש מציאה! 
_____________________________________________)40-41ח(052-2515782

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)40-41ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 למכירה מטבעות חו"ל 60 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח לקילו. 052-7653753

 מציאה שטיח חדש ללא 
שימו יפיפה 1.90X1.40 ב- 

_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח. 0544-514210

 חליפה שחזרה מידה 48 
שבתית, יפה, עיצוב מודרני 

_____________________________________________)40-41ח(120 ש"ח. 0544-514210

 שעון "ספקטרום" יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 120 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 0544-514210

 7 ויטרינות זכוכית כהה 
גודל 2.25X103 למרפסת 

כחדש, 200 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(054-4514210

 מכשיר סודה סטרים+ 
בלון ל- 30 ליטר גז 120 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(052-7396092

 טרקטורון ילדים ממונע 
gv במצב מצוין 400 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(055-6777117

 מעונין לקנות/ למכור/ 
להחליף דגי נוי טורפים במחירי 

מציאה! הקודם זוכה! 
_____________________________________________)40-41ח(055-6777117

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב- 

_____________________________________________)40-41ח(70 ש"ח. 050-4135002

 כסאות למטבח מברזל 
שחור ויציב עם ריפוד 40 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(כ"א. 050-4135002

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(050-4135002

 למכירה קסדה לאופנוען 
במצב מצוין, נקי לחלוטין צבע 
_____________________________________________)40-41ח(לבן, 350 ש"ח. 050-6688160



כ”ה,כ”ו בתשרי תשע”ט 4-5/10/201  6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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

■ 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
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■  דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
למשמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. למשמרת ערב: 

079-5740225)18-14/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-16/19(אודליה,0544-819667

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בניסיון, אפשרות מהבית 

058-3227787)28-41(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-03 /19ל(03-5782180 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 

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

 דרושה מדריכה עם ראש 
גדול לצהרון דתי בפ"ת 

052-3168162 12:30-16:30)44(_____________________________________________

 גננת/סייעת לגן ילדים 
פרטי מקסים בגבעת שמואל 

משרה מלאה/חלקית
052-3876056 סמדר
_____________________________________________)35-42(052-3651355 חנה

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

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)35-47(_____________________________________________

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

נהגים למטאטא כביש
בת"א והסביבה

תנאים טובים

דרושים

רישיון עד 12 טון + 
רישיון מכונה ניידת

053-7766407

 דרוש עובד חרוץ
למאפיה + רשיון על 

_____________________________________________)37-41(אופנוע 054-2146510

 לפרפרים הלבשה אישית 
דרושות מוכרות למשמרות 

נסיון במכירות חובה !
050-8266772)37-42(_____________________________________________

 דרוש נהג מעל גיל 24
 עד 12 טון 

_____________________________________________)38-42(לפרטים: 052-2498609

 לחברת נקיון בב"ב 
דרושים/ות עובדים/ות 

לעבודה לאחה"צ, 
תנאים טובים! 

דודו- 050-7288620 
_____________________________________________)38-42(ריקי- 052-5742908

 למוסד בבני ברק דרוש 
מנקה נשוי בלבד! לצהריים/ 

_____________________________________________)38-42ל(ערב. 058-4884990

 למעון דתי בפ"ת 
כפר גנים, דרושות למיידי 

סייעות למשרה מלאה 
וחלקית. 052-8530061 

052-8226582)38-42(_____________________________________________

050-888-3909

למשרה חלקית 8:00-13:00
נסיון חובה כמזכירה במעון תמ"ת

עדיפות לבעלות רכב

דרושות
מזכירה

למנהלת מעון תמ"ת

מטפלות
עדיפות למשרה מלאה

בגבעת שמואל

    מראות
וזכוכיות ובניו

דרושיםלמפעל מראות 

03-5795922

מנהל משרד
ראש גדול

לפרטים:

מחסנאי
שליח

עובדי ייצור

קו עיתונות דתית / 8184233 / 

למסגרות הגיל הרך, 
צהרונים ומעונות של מתנ״ס 

גבעת שמואל דרושים/ות:
מדריכים/ות /

סייעים/ות
השכלה בתחום ההוראה, חינוך, 

הדרכה לגיל הרך, ניסיון בעבודת 
צוות, תקשורת בינאישית טובה, 
יכולת עבודה בשעות הצהריים 

ובחופשות ימים ארוכים.
המשרה לעבודה קבועה, 

עבודה בשעות הבוקר/צהריים

קו"ח לדוא"ל: 
smadar_b@givatshmu.

matnasim.co.il
 פקס מס': 03-7341822, 

טל': 050-5500359 (סמדר)

 דרושה מטפלת
 תנאים מעולים

למתאימה
050-8342228

למעון בפ"ת

 דרושה מזכירה אחר 
הצהריים למשרד נשים בב"ב 

לשעות אחה"צ בלבד. 
052-3174174)40-41(_____________________________________________

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים בב"ב לשעות 
אחה"צ, ת. טובים מאד 

_____________________________________________)40-43(למתאימות. 054-7694963

 דרושות נשים לניהול 
מהבית, עסק יציב בחברה 
מבוססת לתאום פגישה. 

054-8447473)40-43(_____________________________________________

 דרושה גננת למשרה 
חלקית לגילאי 2-3 בפ"ת. 
054-8121234 להתקשר 

_____________________________________________)40-43(לאחר 20:00

 עובד נמרץ ודינאמי 
לעבודה מול חנויות ברחבי 

הארץ, במשרה מלאה. קו"ח: 
matanotstile1982@gmail.

com)40-41(_____________________________________________

 דרושים עובדי אריזה 
וליקוט למאפיה בפ"ת לימים 

ראשון עד חמישי. שעות עבודה 
054-7708222 .15:00-22:00)40-43(_____________________________________________

 לבית דפוס בב"ב דרוש 
עובד ייצור נמרץ עם נסיון 

_____________________________________________)40-43(בלבד 053-3196299

 לחנות "סט מסורת"
בני- ברק מוכרת נמרצת, רצוי 

נסיון, תנאים טובים. 
050-4123252/5)40-41(_____________________________________________

 למשרד להנה"ח פקידות 
למחלקת קלדנות/ גזברות. 

קו"ח ניתן לשלוח למייל 
 racheli@netivc.co.il

_____________________________________________)40-41(תנאים טובים למתאימות.

 דרושות סייעות לגן בפ"ת 
פלוס תינוקיה, תנאים טובים, 

אפש' ליום מלא/ חצי. 
050-5636364)40-43(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח. 

02-5375516)40-43(_____________________________________________

 לאולם קטן בב"ב דרוש 
רב מלצרים/ פס מן, בעל 
נסיון בלבד! קו"ח למייל: 

hrashbi7@ gmail.com)40-41ל(_____________________________________________

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

דרושות לשנה"ל תשע"ט 

לצהרון בצפון
 ת”א  

 תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בבני ברק, שעות 16:00-22:00 

_____________________________________________)40-43ל(053-3391691

 לחברת שליחויות נהג עם 
רשיון עד 12 טון מאזור המרכז. 

_____________________________________________)40-43ל(052-5376015 074-7030025

 למכבסה בירושלים דרוש 
עובד+ רשיון לעבודה קבועה. 

054-3090601)40-41(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בבני ברק 
מנה"ח/יועצת מס מוכשרת, 

ללא נסיון, קו"ח, תעודות 
וציונים למייל: 

pnina.ivgicpa@gmail.com)41-42(_____________________________________________

 אישה/בחורה חרדית 
למגורים עם אישה מבוגרת 

ברמת אלחנן בבני-ברק, 
_____________________________________________)41-42ל(052-7643693

 למשרד יועץ מס 
בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, 
קו"ח ל:

ml2460@partner.net.il)41-44ל(_____________________________________________

 למעון בק.הרצוג, דרושות 
מטפלות - עדיפות עם תעודת 

מטפלת, תנאים טובים, 
_____________________________________________)41-44ל(054-8471166

 דרושה סייעת פרטית 
לשעות הצהרון, בפרדס כץ, 

שכר נאה, 054-8413672
Brod2v@gmail.com)41-42ל(_____________________________________________

 דרוש נהג לחלוקה וסידור 
סחורה מאזור גוש דן מעל גיל 

21, בעל רשיון נהיגה עד 4 טון, 
בעל מוטיבציה ותודעת שירות, 

_____________________________________________)41-42ל(לפרטים יוחנן: 052-3224160

 לגן ילדים בפ"ת, דרושה 
מטפלת למ.מלאה, מסורה 

ואחראית, לפרטים: 
052-6522502 ,052-8610707)41-44(_____________________________________________

 עובד חרוץ לאחה"צ 
במפעל כיפות בב"ב, להתקשר 

_____________________________________________)41-42(בין 9:00-13:00, 03-5781152

 לעבודה פיזית במחסן 
מזון בר"ג/ב"ב, 5 פעמים 

בשבוע, רציני ואחראי, 
תנאים מצויינים, 

_____________________________________________)41-42ל(052-6364614

 לעמותת הבית של בית 
חולים "תל השומר" - נציגות 

שירות ואחראית משמרת 
צהרים/ערב עם ראש גדול, 
רצון להתקדם ולקדם, ידע 

במחשבים חובה, 3.5 שעות 
ביום, שכר טוב למתאימה + 
בונוסים שווים )העבודה בבני 

_____________________________________________)41-41(ברק( 054-8561458

 דרושה אחות מוסמכת/
סייעת חינוכית, למעון יום 
שיקומי וגני ילדים, במרכז 
_____________________________________________)41-44(על"ה ב"ב. 03-6711800

 למשרד בבני ברק דרושה 
טלפנית לטלמרקטינג, בשעות 
לפנה"צ/אחה"צ תנאים טובים 

053-3178464)41-42(_____________________________________________

 למפעל ארוחות ותיק 
בא.ת. עטרות, דרושים/

ות טבחים/ות בעלי נסיון 
למשרה מלאה. לפרטים: 

02-6250019)41-42(_____________________________________________
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דייסת מטרנה
לא כולל גם וגם

200 גר'

10
אבקת כביסה סוד 

5 ק"ג

1990

שלישיית פילטונה
בשמן/בשמן קנולה

10
דאודורנט ספיד 

סטיק ג'ל
קוד:5008481/111931406/

56048/6029139/56055

2 ב-
25

פירורי לחם
400 גר'
'מעולה'

3 ב-
10

פוליווקס
4 ליטר

2990

טרופיקס
18 יח'

890

מגבונים+דיספנסר

5 ב-
10

חמישיית שוקולד פרה
חלבי/מריר

עלית

למארז
1790

פרסיל ג'ל
2.5/2.7 ליטר

1990

גביעי גלידה
24/30 יח'

'מעולה'/עלמה

2 ב-
10

אג'קס 
2 ליטר

1990

כ"ח בתשרי-ג' בחשון7-12.10.18

עד שישימבצעים בימי ראשון

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

במבה/ביסלי/פופקו/
אפרופו 45-60 גר' אסם/
חטיף נאשוס 200 גר'/

רינגלס 55 גר' 'מעולה'

3 ב-
10

פפסי/מרינדה/
סבן אפ/ג'אמפ

ללא מקס
1.5 ליטר

5 ב-
20

שלישיית פטריות
3*290 גר'

'מעולה'

890

פילה דג מושט
עם עור

בלדי/ג. עופר

2790
לק"ג

שלישיית משחת 
שיניים אורביטול/

מי פה תיאדנט

1390
ליח'

11-12
ב'-ג' בחשוון

טעים
להכיר!

סדרת הרטבים החדשה 
של 'מעולה'

משדרגת כל מנה 
למנה מעולה



בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

בראשית

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

17:35
17:52
17:31

18:45
18:47
18:47

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית • יום רביעי א' בחשוון תשע"ט 10/10/18 • גיליון מס' 1102

052-4547833 בנימין

מרפא אנרגטי 
(healing) מרפא בידיים•

•ללא מגע יד, 
•נסיון 40 שנה

•גם מחלות קשות 
•גברים/נשים

דרושה מנהלת 
עם ניסיון במכירות 

053-314-4009
תנאים טובים למתאימה

לרשת חנויות נעליים

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

בבחירות  שני  לסיבוב  גבוה  סיכוי  וקיים  ממש  של  לעדיפות  זוכה  לא  המתמודדים  מארבעת  אחד  אף  כי  נדמה  לראשונה 
לראשות העיר • סיכום שבועי מיוחד: החדשות הטובות והרעות שפקדו כל אחד מהמועמדים בשבוע האחרון, וגם הרגעים 

שיעדיפו לשכוח / 4-6

כנגד ארבעה מתמודדים

1 יום 
9

ירות
לבח

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות / שטח מוניציפאלי, עמ' 14-15

עצרות זיכרון למרן 
הגר"ע יוסף זצ"ל

5 שנות יתמות: 

עמ' 8

עמ' 15

עמ' 8

ברוך דיין האמת: 
הגאון רבי שלמה 

אלישיב זצ"ל

ברוך דיין האמת: 
הגאון רבי שלמה 

אלישיב זצ"ל

כפת וירה: 
פיגוע מזעזע בברקן

נחשפה כתובת אבן בת 2000 שנה 

לראשונה - 
שמה המלא 
של ירושלים

הכתובת מוצגת לציבור במוזיאון ישראל 
בירושלים • האבן נחשפה במהלך חפירות 

ארכיאולוגיות של רשות העתיקות סמוך 
לבנייני האומה / עמ' 11

גל של הסתה: שפל חדש: בחולון ובאשדוד, במעלה אדומים וברמת גן – מתמודדים מסיתים 
נגד החרדים בדרך לקלפי • סרטון מושקע מתאר שלטון חרדי נוקשה, ומה שמותר על חרדים - 

אסור על אתיופים
אלעד: למרות הכחשות גורפות, סיעות 'דגל' וש"ס בדרך לחתום על הסכם תמיכה ביצחק פינדרוס לראשות 

• ובינתיים, השטח סוער: מלחמת מודעות וספינים
אשקלון: בזמן שתומר גלאם ואיתמר שמעוני נאבקים על כל קול, מתנהלת מלחמה גם על לב הציבור החרדי, בין 

המפלגות הוותיקות לבין סיעת ראש העיר הנתמך על ידי הגר"י ברדא הנערץ בעיר • ראיון מיוחד
ביתר עילית: בכנס בחירות סוער, תקפו גפני, מקלב ואשר את ראש העיר, בטענה להתעלמות מצרכיהם בעיר 

בשל 'דילים' ארציים • לא נסחף ושמר על טון מפויס: היו"ר החדש דודי זלץ
צפת: אחרי ההודעה הרשמית על תמיכה באילן שוחט ולמרות יחסים עכורים בין הסיעות הארציות – ש"ס צפויה 

לתמוך באיש 'אגודת ישראל' • לחיאני: "יש גוש חרדי גדול והרוח מכיוונו נושבת לתמיכה בנחמן גלבך"

 רוצים להרוויח
דברו איתנו:?על כספכם

050-4165937 

 רמה אחת
מעל כולם


	Kvjk1p001
	Kvjk1p002
	Kvjk1p003
	Kvjk1p004
	Kvjk1p004new
	Kvjk1p005
	Kvjk1p006
	Kvjk1p006new
	Kvjk1p007
	Kvjk1p008
	Kvjk1p009
	Kvjk1p010
	Kvjk1p011
	Kvjk1p012
	Kvjk1p013
	Kvjk1p014
	Kvjk1p015
	Kvjk1p016
	Kvjk1p017
	Kvjk1p018
	Kvjk1p019
	Kvjk1p020
	Kvjk1p021
	Kvjk1p022
	Kvjk1p023
	Kvjk1p024
	Kvjk1p025
	Kvjk1p026
	Kvjk1p027
	Kvjk1p028
	Kvjk1p029
	Kvjk1p030
	Kvjk1p031
	Kvjk1p032
	Kvjk1p001

