


YOLO צ’ורוס בציפוי 
בינוני 30-40 

יחידות
 30

דק'  במגוון טעמים / 
חומרים:

1 כוס מים רותחים 
100 גרם חמאת תנובה

1 כף סוכר
1/4 כפית מלח

כוס ו-1/4 קמח
L 4 ביצים מידה

סוכר לטבילה
YOLO 2-3 סוגי 
בטעמים שונים

אופן ההכנה:
הכנת הבצק: בסיר קטן מערבבים כוס מים רותחים, חמאה, מלח   .1

וסוכר, מבשלים על להבה בינונית עד להמסה מלאה ואיחוד התערובת.
מביאים לרתיחה. כשהתערובת רותחת מוסיפים את הקמח בבת אחת   .2

ובוחשים עד לקבלת בצק הנפרד מדפנות הסיר במרקם רך )מזכיר 
מרקם של פירה(. ממשיכים לבשל כשתי דקות נוספות.

מעבירים את הבצק לקערת מיקסר על מנת לקרר אותו ומערבלים   .3
את העיסה 2-3 דקות )משתמשים בוו גיטרה(.

לאחר הקירור, מתחילים בהוספת הביצים, ביצה אחר ביצה.  .4 
ממשיכים את פעולת המיקסר עד לקבלת תערובת חלקה. 

מכניסים את העיסה לשק זילוף גדול עם צנתר כוכב.  .5
טיגון: בסיר רחב מרתיחים שמן ומתחילים בזילוף התערובת לתוך   .6

השמן החם. מזלפים רצועות אל הסיר. ניתן להיעזר במספריים טבולות 
 במעט שמן על מנת לחתוך את העיסה לרצועות.

מטגנים עד להזהבה. 
מיד לאחר הטיגון טובלים את הצ׳ורוס בסוכר.   .7 

מגישים לצד YOLO בטעמים שונים.
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 לאירוח משפחתי עם 

קל  15-18
יחידות 

 60
דק'  לביבות כרובית / 

חומרים:
 חבילת כרובית )600 גרם(

מוקפאת סנפרוסט
1 ביצה

כוס ו-1/2 פתיתי עמק 28%
 1 גביע )225 גרם(

 גבינת שמנת נפוליאון
בטעם טבעי, 25%

 תבלינים: מלח,
פלפל שחור ואגוז מוסקט

1 כוס פירורי לחם
 שמן לטיגון

או ספרי שמן לאפיה
 להגשה:

 קרם פרש ״השף הלבן״,
בצל ירוק או עירית

אופן ההכנה:
מבשלים חבילת כרובית מוקפאת סנפרוסט במים חמים   .1

עד לריכוך. מסננים את הכרובית, מועכים ומניחים כחצי 
שעה על מסננת להוצאת כל הנוזלים. סוחטים שוב היטב.
מוסיפים לכרובית המסוננת את כל הגבינות, כפית מלח,   .2

רבע כפית אגוז מוסקט, חצי כפית פלפל שחור, ביצה אחת 
וכוס פירורי לחם.

מערבבים הכל היטב. במידה והעיסה נוזלית ניתן להוסיף עוד   .3
פירורים. מניחים במקרר לחצי שעה.

בשלב זה ישנן שלוש אופציות:  .4
 אופציה 1 טיגון לוקחים מעט מהתערובת בעזרת כף,

יוצרים צורה של לביבה ומטגנים בשמן חם עד להזהבה.
אופציה 2 טיגון בשמן עמוק בציפוי פירורי לחם מצפים בפירורי לחם 

את הלביבות ומטגנים בשמן חם באופן זה הלביבה תספוג פחות שמן.
אופציה 3 אפייה בתנור יוצרים צורה של לביבות ומניחים על תבנית 
מרופדת בנייר אפייה, מרססים מעל ספרי שמן למניעת הידבקות. 

אופים עד להזהבה בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות. 
מגישים לצד קרם פרש ״השף הלבן״ ומפזרים מעל הלביבות בצל ירוק 

או עירית קצוצה.



YOLO צ’ורוס בציפוי 
בינוני 30-40 

יחידות
 30

דק'  במגוון טעמים / 
חומרים:

1 כוס מים רותחים 
100 גרם חמאת תנובה

1 כף סוכר
1/4 כפית מלח

כוס ו-1/4 קמח
L 4 ביצים מידה

סוכר לטבילה
YOLO 2-3 סוגי 
בטעמים שונים

אופן ההכנה:
הכנת הבצק: בסיר קטן מערבבים כוס מים רותחים, חמאה, מלח   .1

וסוכר, מבשלים על להבה בינונית עד להמסה מלאה ואיחוד התערובת.
מביאים לרתיחה. כשהתערובת רותחת מוסיפים את הקמח בבת אחת   .2

ובוחשים עד לקבלת בצק הנפרד מדפנות הסיר במרקם רך )מזכיר 
מרקם של פירה(. ממשיכים לבשל כשתי דקות נוספות.

מעבירים את הבצק לקערת מיקסר על מנת לקרר אותו ומערבלים   .3
את העיסה 2-3 דקות )משתמשים בוו גיטרה(.

לאחר הקירור, מתחילים בהוספת הביצים, ביצה אחר ביצה.  .4 
ממשיכים את פעולת המיקסר עד לקבלת תערובת חלקה. 

מכניסים את העיסה לשק זילוף גדול עם צנתר כוכב.  .5
טיגון: בסיר רחב מרתיחים שמן ומתחילים בזילוף התערובת לתוך   .6

השמן החם. מזלפים רצועות אל הסיר. ניתן להיעזר במספריים טבולות 
 במעט שמן על מנת לחתוך את העיסה לרצועות.

מטגנים עד להזהבה. 
מיד לאחר הטיגון טובלים את הצ׳ורוס בסוכר.   .7 

מגישים לצד YOLO בטעמים שונים.

מן
קר

צו
ן-

לט
סו

ת 
וני

: י
ים

כונ
מת

 

 לאירוח משפחתי עם 

קל  15-18
יחידות 

 60
דק'  לביבות כרובית / 

חומרים:
 חבילת כרובית )600 גרם(

מוקפאת סנפרוסט
1 ביצה

כוס ו-1/2 פתיתי עמק 28%
 1 גביע )225 גרם(

 גבינת שמנת נפוליאון
בטעם טבעי, 25%

 תבלינים: מלח,
פלפל שחור ואגוז מוסקט

1 כוס פירורי לחם
 שמן לטיגון

או ספרי שמן לאפיה
 להגשה:

 קרם פרש ״השף הלבן״,
בצל ירוק או עירית

אופן ההכנה:
מבשלים חבילת כרובית מוקפאת סנפרוסט במים חמים   .1

עד לריכוך. מסננים את הכרובית, מועכים ומניחים כחצי 
שעה על מסננת להוצאת כל הנוזלים. סוחטים שוב היטב.
מוסיפים לכרובית המסוננת את כל הגבינות, כפית מלח,   .2

רבע כפית אגוז מוסקט, חצי כפית פלפל שחור, ביצה אחת 
וכוס פירורי לחם.

מערבבים הכל היטב. במידה והעיסה נוזלית ניתן להוסיף עוד   .3
פירורים. מניחים במקרר לחצי שעה.

בשלב זה ישנן שלוש אופציות:  .4
 אופציה 1 טיגון לוקחים מעט מהתערובת בעזרת כף,

יוצרים צורה של לביבה ומטגנים בשמן חם עד להזהבה.
אופציה 2 טיגון בשמן עמוק בציפוי פירורי לחם מצפים בפירורי לחם 

את הלביבות ומטגנים בשמן חם באופן זה הלביבה תספוג פחות שמן.
אופציה 3 אפייה בתנור יוצרים צורה של לביבות ומניחים על תבנית 
מרופדת בנייר אפייה, מרססים מעל ספרי שמן למניעת הידבקות. 

אופים עד להזהבה בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות. 
מגישים לצד קרם פרש ״השף הלבן״ ומפזרים מעל הלביבות בצל ירוק 

או עירית קצוצה.



יש להדליק נרות 
רק בחנוכייה 

העשויה מחומר 
בלתי דליק.

אין להשאיר 
את הנרות 

דולקים ללא 
השגחה.

מניחים את 
החנוכייה על משטח 
יציב וחזק כדי שלא 
תיפול ותבעיר אש 

בחלל הבית.

לא מדליקים 
נרות ליד 

וילונות וחומרים 
דליקים.

מרחיקים 
חנוכייה דולקת 
מהישג ידם של 

ילדים.

כבאות והצלה לישראל
חג שמח ובטוח!

נרות חנוכה מדליקים בבטיחות



 

חנוכיה  סופגניה  חלב

החל מי״ג בכסלו תשע״ט )21.11.18( עד גמר המלאי *בחנויות הנבחרות *ההנחות והמבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה ע״י הקמעונאי

מארז יופלה תות
100 גרם×12 יח'

מארז זוג חרמון 
250 גרם×2 יח'

מארז זוג פרילי 
500 גרם×2 יח'

מארז זוג באדי 
500 גרם×2 יח'

מארז מיני קרלו 
100 גרם×8 יח'

מארז זוג נפוליאון 
225 גרם×2 יח'

עיצוב
מיוחד לחנוכה! 

מארז שהופך 
לסביבון

YOLO BLACK 
 בטעמי כדורי שוקולד 

ובנופי פאי

קרם פרש 
200 גרם

מיוחד 
לחנוכה! 

מעולה עם 
לביבות

חדש 
על המדף!



כ' כסלו תעש"ט 1228/11/18 בירושלים6

 אות מגן ירושלים לנשיא הצ'כי
מיוחד במעמד  בטקס 
נתניהו  בנימין  ראה"מ 
יולי  הכנסת  ויו"ר 
נשיא  קיבל  אדלשטיין, 
את  זמאן  מילוש  צ'כיה 
'אות מגן ירושלים' מידי 
ירושלים  לענייני  השר 

ומורשת זאב אלקין. מדובר ביוזמה חדשה להענקת 
של  קרנה  את  להעלות  הפועלים  לאישים  עיטור 
ירושלים בעולם. ראשון הזוכים בתואר היה נשיא 
ארה"ב דונלד טראמפ, וכעת זכה בו הנשיא הצ'כי 
עמד  האירופי,  האיחוד  התנגדויות  אף  על  "אשר 
השנה  שבעים  בחגיגות  והכריז  דעתו  על  איתן 
לישראל בארמון הנשיאותי כי בכוונתו להעביר את 

שגרירות צ'כיה מתל אביב לירושלים".

חרדים  שאינם  אלפי  "עשרות   
הצביעו עבורי"

ליאון  משה  פעילי  מאות 
עוברי  ועד  אנשי  ובמרכזם 
בונפיל,  דני  בראשות  העירייה 
במלון  שבת  במוצאי  התכנסו 
וחגיגת  הקמפיין  לסיכום  כורש 
הציג  שנשא,  בדברים  ניצחון. 
התמיכה  את  הנבחר  העיר  ראש 
בעיר  כללי  מהציבור  גם  שקיבל 

קרה משהו  השני  "בסיבוב  את החששות.  והרגיע 
מאד מעניין. בשונה ממה שהיה כל הזמן שהחרדים 
אלפים  עשרות  השני  בסיבוב  היו  בעדי,  הצביעו 
שכל  מראה  וזה  עבורי  שהצביעו  חרדים  שאינם 
מה שאני רוצה זה לאחד את ירושלים. זה המטרה 
כי לכל תושב  ולפילוג  והחזון. לא לגרום לשיסוי 

ותושבת יש חלק בעיר", אמר ליאון.
ראש העיר הוסיף: "המטרה הראשונה שלי היא 
בשנה  יהיה  לא  זה  השלילית,  ההגירה  את  למנוע 
אחת כי צריך לבנות הרבה דירות אבל תוך כדי זה 
אני  הציבורים.  בין  מתח  ולא  אהבה  ליצור  צריך 

לוקח אחריות על הנושא".

 מה חיפשו הסוהרים בשכונה החרדית?
מנחת  רחוב  תושבי 
רוממה  בשכונת  יצחק 
עיניהם.  שפשפו 
מעשרים  למעלה 
סוהר  בתי  מפקדי 

מכל רחבי הארץ, לבושים במדי השב"ס וחמושים 
בנשק, ירדו מרכב גדול בעל חלונות כהים ונכנסו 

לבניין מגורים.
בתי  מפקדי  במסגרת השתלמות של  כי  מתברר 
הסוהר, ביקשו להכיר את הנהגת הציבור החרדי. 
הם עלו לירושלים לשמוע שיעור בביתו של הפוסק 
הוראה  בית  ראש  קוק,  הכהן  ציון  בן  רבי  הגאון 

הכללי ירושלים.
לאחר השיחה העלו המפקדים שורה של שאלות 
בהלכה, באמונה ובהתמודדות עם האסירים שומרי 
הרב  בירכם  הביקור  בסיום  הכלא.  בבתי  המצוות 
ותהיה  אסיר  בכל  את הטוב  לראות  קוק: "שתזכו 

לכם כמה שפחות עבודה".

 73% ירושלמים יתנו דמי חנוכה ומתנות
יתנו  ירושלים  מתושבי   73% מכולם:  יותר 
40% יתנו  דמי חנוכה או מתנות לילדיהם מתוכם 
עמותת  מסקר  עולה  כך  כסף,  יתנו  ו33%  מתנות 
המחקר  מכון  באמצעות  שהתבצע  נעמי  חסדי 
 400 של  מייצג  מדגם  בקרב   ZETATOOLS
בראש  ירושלים  הורי  את  ממקם  זה  נתון  הורים. 
הורי  עם  יחד  חנוכה  דמי  שיתנו  ההורים  טבלת 

השרון.
בדמי  ישקיעו  שהשיבו,  ירושלים  מהורי   50%
חנוכה או במתנות מעל 150 ₪. את הסקר ביצעה 
חנוכה  דמי  גיוס  קמפיין  במסגרת  נעמי  חסדי 
לקהילה".  "גיוסים  באתר  שעלה  נזקקים  לילדים 
ולסייע  לאתר  להיכנס  לציבור  קוראים  בעמותה 

לילדים אלו.

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

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

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, 
גרפיקה:  

ללי שרלין, מיכל ירחי, שרה מור, 
חיה מרגלית 

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

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

משה אברהמי

שיגר  דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר 
לחבר  התראה  מכתב  שבת  בערב 
מיכל  ירושלים  העיר  מועצת 
ממנו  דרש  בו  הלברשטאם, 
שייחסו  האמירות  על  להתנצל 
לדרעי הבעת זלזול בגדולי ישראל 
בקול  שנפתח  העימות  החסידיים. 
תרועה רמה, הסתיים בהודעה של 

לשכת דרעי בה נטען כי השניים שוחחו ביניהם 
שיחות  של  רצף  מתוך  לעיתים  כי  "והובהר 
מהקשרם".  לצאת  שונים  משפטים  עלולים 
במערכת  הטוב,  שמו  את  לנקות  רצון  מלבד 
לבודד  נועד  המהלך  כי  מעריכים  הפוליטית 
את חסידות בעלזא מהחזית ה'אגודאית' ולקרב 

אותה לציר 'דגל התורה'-ש"ס.
בחשיפת  הייתה  המהומה  לפרוץ  העילה 
נשמעו  בו  השני,  הסיבוב  ערב   '2 'חדשות 
הקלטות של יו"ר 'אגודת ישראל' יוסי דייטש, 
המתאר את התרשמותו של חבר המועצה מיכל 
מהם  דרעי,  אריה  עם  משיחותיו  הלברשטאם 
בגדולי  דרעי  זלזול מצדו של  נימת  השתקפה 
להתגייס  סירבו  שכזכור  החסידיים,  ישראל 
בהקלטה  הציטוט  פי  על  ליאון.  משה  למען 
שהביא העיתונאי יאיר שרקי, אמר דרעי: "אם 
ניצחנו.  ודגל  )ש"ס(  אנחנו  יודעים.  לא  אתם 
חושבים  שאתם  כבוד,  של  בעיה  פה  יש  ואם 
שצריך לתת כבוד לרעב'ס שלכם, אז אין שום 

בעיה. אז נבוא וניתן לכם כבוד".
להלברשטאם  דרעי  פנה  הדברים,  בעקבות 
הליכים  נקיטת  לפני  ובהתראה  בדרישה 
משה  הרבני  הטוען  באמצעות  משפטיים 
 72 בתוך  להתנצל  הוא  נדרש  ובו  מיטלמן, 
שעות ולהבהיר, כי בשיחתו עמו לפני הבחירות 
שמע ממנו רק על כוונתו לאחד בין כל חלקי 
הצגת  לאופן  גמור  ובניגוד  החרדי  המחנה 
מחבר  דרעי  דרש  כן  כמו  בתקשורת.  הדברים 

על  ולהתנצל  להבהיר  דייטש  יוסי  המועצה 
לשון  קבלת  משום  בהם  שיש  הדברים  פרסום 
הרע עליו וכתוצאה מכך פגיעה חמורה בשמו 

הטוב כמי שמכבד את גדולי ישראל.
א.(  מ.  במקור.  )התואר  דרעי  הרב  "בסביבת 
רבני  נעשתה באמצעות טוען  כי הפניה  אמרו 
חרדים,  ציבור  לאנשי  כראוי  ההלכה  פי  על 
שמירת  את  לוודא  ויחידה  אחת  מטרה  מתוך 
כבודם של גדולי התורה והחסידות ולתקן את 
הרושם המעוות כאילו יש אישי ציבור חרדים 
שאינם מכבדים חלילה את מי מגדולי ישראל", 

לשון הודעת דוברות ש"ס.
בסופו של דבר, הדרישה להתנצלות לא נענתה 
ש"ס  "יו"ר  נכתב:  בה  בהודעה  גווע  והעניין 
ירושלים  העיר  מועצת  וחבר  דרעי  אריה  הרב 
הרב מיכל הלברשטאם שוחחו ביניהם, והובהר 
עלולים  שיחות  של  רצף  מתוך  לעיתים  כי 
במהלך  מהקשרם.  לצאת  שונים  משפטים 
היתה  לא  חלילה  כי  והובן,  הובהר  השיחה 
גדולי  כוונה לפגוע בכבודם של  ואו  כל רצון 
השניים  בכבודם.  מחויבים  שכולנו  ישראל, 
וישתפו  הציבורית  האחריות  לגודל  מודעים 
פעולה לטובת הכלל וכל אי הבנה מאחוריהם 

והאמת והשלום אהבו".
בין דרישת ההתנצלות לבין ההודעה המפויסת, 
ובחישות  דרמות  הקלעים  מאחורי  התנהלו 
להרגעת  להביא  בניסיון  שונים,  אישים  של 
הרוחות ובעיקר, לקצור רווחים מהסיטואציה. 
הסאגה  בסיום  בפרטים,  מעורה  גורם  פי  על 

הנוכחית, הצליחה ש"ס להשיג 
חסידות  של  בידודה  את 
ישראל'  'אגודת  מתוך  בעלזא 
קשרים  עמה  יוצרת  כשהיא 
מחודשים ומפויסים, שעשויים 
חומות  את  בפנים  למוסס 
ההתנגדות של 'אגודת ישראל' 

לקואליציה העירונית.
הבחירות  תלאות  כל  "לאחר 
המוניציפאליות, ניצבים ליצמן 
ופרוש בחזית אנטי דרעי ומצדם יש להם את 
כל הסיבות למרר את חיי הקואליציה העירונית 
הגורם  אומר  בסיבוב",  לדרעי  לחכות  ובכלל 
מלכתחילה  שבעלזא  סוד  לא  "זה  ומוסיף: 
סחבה לכיוון השלמה עם מועמדותו של ליאון 
המלחמה  לצלילי  רוקדת  לא  היא  כעת,  וגם 
של ליצמן ודרעי. בסיטואציה הנוכחית, נראה 
שבש"ס מנסים ואולי גם מצליחים לסחוב את 

בעלזא לכיוונם".
הצדדים הנוגעים בדבר היו מעדיפים שהעסק 
"מנדי  בתכנית  אך  נמוכה,  אש  על  יוותר 
טיוטת  נחשפה  מורשת,  כאן  ברדיו  ביתאן" 
המכתב שהכין חבר המועצה מיכל הלברשטאם 
במכתב,  נגנז.  שלבסוף  מכתב  לדרעי,  לשגר 
מעורר הלברשטאם את זכרונו של דרעי בפרטי 
על  בפוליגרף  להיבדק  ללכת  ומציע  השיחה 

מנת להוכיח את אמיתות גרסתו.
בסיום המכתב הגנוז, פונה הלברשטאם לדרעי 
הדברים  כידיד,  עצתי  נא  "קבל  בהמלצה: 
שנאמרו על ידך הינם חמורים ומהווים זלזול 
ופגיעה בגדולי ישראל, חושבני שעליך לנהוג 
האמירות  על  ולהתנצל  ובחכמה  באחריות 
הקשות שכאמור יש בהן משום פגיעה חמורה 
בגדולי ישראל, על כך נאמר , המבזה תלמיד 
נאמר שנשיכתן  וגם  למכתו.  רפואה  אין  חכם 
נשיכת עקרב ועקיצתן וגו'. חזור בך ובקש נא 

את סליחתם".

ישראל פריי

ימים ספורים לפני שהוא מסיים באופן רשמי 
את תפקידו כראש עיריית ירושלים, הגיש ניר 
השידור  תאגיד  נגד  הרע  לשון  תביעת  ברקת 
הציבורי 'כאן' ונגד העיתונאית יערה שפירא, 
בשל כתבה בה נטען כי תמיכתו במשה ליאון 
בסיבוב השני, הותנתה בתמיכת הסניף המקומי 
תביעתו  'הליכוד'.  מפלגת  של  בפריימריז  בו 

של ברקת עומדת על סך 150,000 ₪.
לקדנציה  להתמודד  שלא  בחר  ברקת  ניר 
פניו  כי  והודיע  העיר  לראשות  שלישית 
'הליכוד'.  מפלגת  במסגרת  הארצית  לזירה 
לאורך מערכת הבחירות, תמך ברקת בכל עוז 
פעיל  חלק  ולקח  אלקין  זאב  השר  במועמד 
לא  שאלקין  לאחר  שלו.  הבחירות  בקמפיין 

ברקת  העביר  השני,  לסיבוב  להעפיל  הצליח 
רבה  ביקורת  חרף  ליאון,  למשה  תמיכתו  את 
שמתח עליו בעבר. ברקת גם תקף כל העת את 

המועמד עופר ברקוביץ.
הייתה  ובליאון  באלקין  ברקת  של  תמיכתו 
בין  שנעשה  שהקשר  אלא  ונחרצת,  גלויה 
בסיעת  שיקבל  תמורה  לבין  שלו  התמיכה 
משלוותו  ברקת  את  שמוציא  הוא  'הליכוד', 

והביאו להגשת כתב תביעה.
את צעדו הלא שגרתי נימק ברקת בכך ש"לא 
שלי.  הערכי  בקוד  לפקפק  אחד  לאף  אתן 
בתאגיד  הבחירות  ערב  שהופיעה  הכתבה 
פוליטית  עסקה  לי  וייחסה  'כאן'  השידור 
שקרית  היא  ליאון,  במשה  לתמיכה  בתמורה 
 - לא משחק משחקים  אני  ומצוצה מהאצבע. 
אותה  קיבלתי  ולא  התנצלות  שדרשתי  לאחר 

אמצעי  היא  "הפוליטיקה  לדבריו,  תבעתי". 
מבחינתי להעמיד את ניסיוני וכישוריי לטובת 
המדינה. היא אינה המטרה. הניסיון לקשור את 
תמיכתי בליאון לדיל בעבור קולות הוא חציית 
קו אדום-אני מכבד את התקשורת הישראלית 
אך  ולחברה,  לדמוקרטיה  בחשיבותה  ומכיר 

שקרים אני מאמין, אינם עיתונות".
יפה  בעין  ראו  כולם  לא  העיתונאים,  בקרב 
צייץ:  פרלשטיין  רפי  העיתונאי  התביעה.  את 
"ברקת הגיע לליכוד וחשב שיפרסו שטיח אדום 
להוד מעלתו, אך גילה שהליכוד עמוס באנשים 
והוא לא מעניין אף אחד, אז הוא מנסה לתפוס 
כותרות בעזרת גימיקים עלובים". העיתונאית 
יעל פרידסון הגדירה את התביעה כ"עוד צעד 

פופוליסטי בדרך לליכוד".

כבוד החסידות או מהלך פוליטי? 
העימות של דרעי עם חבר המועצה הירושלמי

מתנת פרידה: תביעת הדיבה שהגיש ניר ברקת

ביום שישי - דרעי משגר מכתב התראה לחבר המועצה מיכל הלברשטאם ובו דרישה להתנצלות על אמירות 
שייחסו לדרעי זלזול בגדולי ישראל החסידיים • ביום ראשון – לשכת דרעי מודיעה כי השניים שוחחו ביניהם 

ויישרו את ההדורים • מה התרחש באמצע, מה היו המניעים והאם המהלך דחק את ליצמן ופרוש לפינה?

ראש העירייה היוצא תובע 150,000 ₪ בשל כתבה שטענה ל'דיל' פוליטי



רוצים 
להגיד לי 
שעוד לא 

התחסנתם?!

גשו עוד היום למרכז הרפואי הקרוב לביתכם

לפרטים חייגו: 507* מכל טלפון נייד

במגזר החרדיהצומחת ביותרלאומית הקופה 

לאומית מזמינה אותך ואת בני משפחתך
להתחסן נגד השפעת.

החיסון ניתן במרכזים הרפואיים של לאומית,
ללא תשלום וללא צורך בתיאום תור מראש. 

מתחסנים ונהנים 
מחורף בריא יותר!



כ' כסלו תעש"ט 8828/11/18 בירושלים

דב קלמנוביץ' או יוני יוסף:
 מי יקבל את החצי הראשון?

ברקע הסכם רוטציה על המקום השני, מתיחות בסיעת 'מאוחדים' בין יוני יוסף לדב קלמנוביץ' • הדרישה: התפטרות של יוסף 
וכניסתו של קלמנוביץ' במחצית הראשונה •  וגם: הרוטציה על הסגנות בין אריה קינג לחגית משה נתקלת בבעיה: מי יכהן 

ראשון בתפקיד?

מאת: ישראל פריי

נאה  תוצאה  עם  'מאוחדים'  סיעת  סיימה  הבחירות,  מערכת  את 
של שני מנדטים, שהכניסו למועצת העיר את יו"ר הרשימה אריה 
קינג ואת נציג 'יחד' יוני יוסף. מי שנותר בחוץ הוא חבר המועצה 
שלישי  שמוקם  קלמנוביץ,  דב  העיר  לראש  והמשנה  היוצאת 
ברשימה ושעל פי הסכמים פנימיים, אמור לחלוק את הקדנציה 

ברוטציה עם יוני יוסף. 
למרות שבאופן טבעי, אמור המקום השני, קרי יוני יוסף, למלא 
את  ולפנות  להתפטר  ולאחריה  הראשונה  הקדנציה  מחצית  את 
הדרך עבור קלמנוביץ', ל'השבוע בירושלים' נודע כי בין הסיעה 
קיים ויכוח פנימי לאור דרישתו של קלמנוביץ' למלא את כהונתו 

דווקא במחצית הקדנציה הראשונה.
סיעת 'מאוחדים', לכאורה מייצגת קהל הומוגני, מורכבת למעשה 
מכמה תתי מגזרים ונציגים המחזיקים במוקדי כוח שונים. לאורך 
מערכת הבחירות, עבדה הרביעייה הראשונה בהרמוניה ובשיתוף 
פעולה וכל אחד מהחברים ניסה למצות את פוטנציאל הבוחרים 
שלו. ברביעייה הראשונה נמצאים קינג, יוסף, קלמנוביץ' ואריה 

אורנג'.
רבים  אחריה  תסחוף  שהרשימה  ציפייה  הייתה  הדרך,  בתחילת 
והסקרים  ותהפוך לגדולה ומשמעותית אך ככל שהתקדם הזמן 
עם  הרשימה  סיימה  התחתונה,  בשורה  הציפיות.  הונמכו  זרמו, 
מהציפיות  רחוק  עדיין  אך  לכשעצמו  נאה  הישג  מנדטים,  שני 

בין  ודברים  דין  שהיו בתחילת הדרך. לאור התוצאה, מתנהלים 
החברים, כשחלק מהצדדים סבורים כי הוכיחו את עצמם בקלפי 

יותר מאחרים שלטעמם אכזבו.
על רקע הטענות, התפתחו להם חילוקי דעות בין החברים באשר 
לקיום הרוטציה על המקום השני. בעוד על פי הסדר הקיים, אמור 
יוני יוסף לפנות את מקומו רק בעוד שנתיים וחצי, ממידע שהגיע 
ל'השבוע בירושלים' עולה כי מצדו של קלמנוביץ' דורשים מיוני 
יוסף להתפטר ולתת לו לכהן במחצית הראשונה של הקדנציה. 

באם הדרישה תתקבל, על מנת שיוסף יוכל לחזור למועצת העיר 
ברשימה  הבאים  החברים  כל  על  יהיה  התפטר,  שכבר  לאחר 
להתפטר, ואז להמליץ עליו בפני שר הפנים ככזה שיכהן מטעם 
הרשימה. יצוין כי הליך דומה נעשה על ידי סיעת ש"ס בקדנציה 

האחרונה.
לדרישה זו יש לכאורה השלכות גם על מהות התיקים שתדרוש 
הסיעה. בעוד שקלמנוביץ' עשוי להסתפק בתואר המשנה לראש 
העיר, תואר רם דרג אך נטול השתכרות או סמכויות ממשיות, הרי 
יוכל להשפיע  דרכו  ביצועי,  תיק  לידיו  יוסף שואף לקבל  שיוני 

לטובת בוחריו.
מסתבר שהוויכוחים על איוש המחצית הראשונה לא שמורים רק 
בירושלים'  ל'השבוע  שהגיע  ממידע  'מאוחדים'.  סיעת  לתוככי 
המו"מ  מנהלי  אליהם  שנדרשים  הדברים  יתר  בין  כי  עולה 
הקואליציוני היא סוגיית מי יכהן ראשון בתפקיד סגן ראש העיר, 
הסיעות  שתי  שהלא,  משה.  וחגית  קינג  אריה  השניים:  מבין 
הדתיות לאומיות שזכו בשני מנדטים כל אחת, אמורות לחלוק 

ביניהם תפקיד של סגן אחד, כל סיעה למחצית הקדנציה.
הדם הרע וחוסר האמון שיש בין אריה קינג לבין חגית משה – 
גורם לכל אחד מהצדדים  יריבים –  וכיום  בעבר שותפים לדרך 
לדרוש את תפקיד הסגן ראשונה, מחשש כי משנהו לא יניח את 

המפתחות ולא יפנה את מקומו בסיום המחצית שלו.
'מאוחדים'  יו"ר  לתגובת  אותנו  הפנו  יוסף  ויוני  קלמנוביץ  דב 

אריה קינג, שמצדו סירב לשתף פעולה.
 קינג, יוני יוסף וקלמנוביץ' עם ראש העיר

בס”ד
בית הכנסת “הראשון לציון” שער אברהם

רחוב גוגה רג’ואן 1 בית וגן ירושלים

“והדליקו נרות 
בחצרות קודשך”

 “ולעמיך עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה”    
אכי”ר

מעמד הדלקת נרות החנוכה ע”י מורנו ורבינו
מרן הראשון לציון 

יתקיים השנה אי”ה מידי ערב בימי חג החנוכה הבעל”ט 
בהיכל בית הכנסת החדש הסמוך לבית מרן בהשתתפות 

תלמידי הרב, רבנים. אישי ציבור ואורחים מהתפוצות.

 תפילת מנחה בשעה 16:00 בדיוק 
ולאחר מכן הדלקת הנרות בשיר ורנן.

הגאון רבי אליהו בקשי דורון שליט”א

בברכת חנוכה שמח,
ועד בית הכנסת           איגוד תלמידי מרן הראש”ל שליט”א

קבוצות רק ע”י תיאום מראש אצל הרב ישראל טורג’מן מזכיר האיגוד 0527650390

הוקדש ע”י ידידינו מר אלברטו ספרא הי”ו ברזיל להצלחתו ולהצלחת ב”ב

מינהל לשירותי קהילה יוזם במהלך שנת 2019 מיזמים ואירועים 
בתחומי הקהילה. המינהל מבקש לקבל הצעות מנותני חסות אשר 
האירועים.  בפירסומי  ישולבו  ובתמורה  האירועים  במימון  יסייעו 

האירועים והמיזמים המתוכננים:
• היום הבינלאומי  וקליטה, כולל שבוע העולה  אירועי הרשות לעליה 
למאבק באלימות נגד נשים וזקנים • היום הבינלאומי לזקן • אירועים 
העוני ממעגל  משפחות  לחילוץ  תכניות  במסגרת  המתקיימים 

הפעלת תכניות למניעת הידרדרות ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה 
אירועים   • ומוגבלים  זקנים  נוער,  בני  לשיקום  תעסוקתית  יזמות 
בריאות השן  )טיפות חלב,  בריאות הציבור  ייחודיים בתחום  ומיזמים 
ווטרינריה( • אירועים ופעילות לאנשים עם מוגבלויות )חרשים וכבדי 
תומכות  שכונות   • ראייה(  וכבדי  לעיוורים  חברתי  מועדון  שמיעה, 
המכוונים  ופעילויות  אירועים   • מוגבלויות  עם  ואנשים  לקשישים 
לחיזוק הקהילה • אירועים למתנדבים ולמפעילי מתנדבים • "אמנות 
האמנות  בתחום  וקבוצתיות  פרטניות  לרווחה"-תכניות  נפתחת 
אירועים   • והשתלמויות  עיון  ימי   • שואה  לניצולי  תכניות   • והרווחה 
וקהילות קבוצות  משפחות,  ליחידים,  סיוע   • רב-גוניים  ומיזמים 
כנסים, ירידים, ימי עיון וערבי הסברה לקידום ופיתוח התעסוקה בעיר

 .31.12.18 תשע"ט  בטבת  כ"ג  שני,  יום  עד  להגיש  יש  ההצעות  את 
 לפרטים ניתן לפנות לעדה לייכטר בטל' 02-6296916 או לאריאלה אשל

.liada@jerusalem.muni.il בטל' 02-6296930 או בדוא"ל

אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

המינהל לשירותי קהילה

תיפקודם  שיקום  הינו  מפעילותם  חלק  אשר  תאגידים  בנוסף, 
יצירותיהם,  למכור  ומעוניינים  יצירה  באמצעות  העיר  תושבי  של 

מוזמנים להגיש מועמדותם.

קול קורא לחסויות לאירועים 
ומיזמים של מינהל לשירותי קהילה



ירושלמים,
החנוכה הזה הולך להיות מדהים וטעים!

פרטים מלאים בטלמסר: 8120*

הגיעו לאוטו-טרה עם אריזה ריקה מסדרת גבינה צהובה ׂנעם
וקבלו במתנה פיצה או טוסט וגם את שוקו טרה החדש

 בכשרות בד״ץ העדה החרדית
   מתי?ביום חמישי', כ"ח כסלו נר רביעי של חנוכה

ברחוב שמואל הנביא 71 פינת רחוב יחזקאל, ירושלים
בין השעות 11:00-18:00 

אוטו-טרה

*עד גמר המלאי
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שילוב ידיים חרדי-חילוני נגד הבליינים ב'מחנה יהודה'

מאת: משה אברהמי

חברי מועצת העיר עדיין עושים את צעדיהם הראשונים במליאה 
המתחדשת וכבר נדרשים הם לטפל באחת הסוגיות המעיקות על 

תושבי מרכז העיר ושהפכה גם לנושא מדובר במערכת הבחירות. 
בשיתוף פעולה ייחודי בין יושבי ראש מינהלים קהילתיים, חרדי 
את  להסדיר  המועצה  ולחברי  העיר  לראש  הם  קוראים  וחילוני, 

פעילות שוק מחנה יהודה.

הרוכלות  גלימת  את  בלילות  פושט  יהודה,  מחנה  שוק  מתחם 
והופך למוקד בילוי, שמביא עמו בעיות תברואה, רעש, השחתות 
פי  על  נוספות.  ובעיות  ושתיינים  בליינים  מצד  וונדליזם  רכוש 
יו"ר מינהל קהילתי 'לב העיר' וישראל  דרישת הד"ר אופיר לנג, 
אייזיקס, יו"ר המינהל הקהילתי 'גאולה בוכרים', על 
העירייה לפעול לקידום תכנית עירונית ליצירת יחסי 
גומלין ואיזון נכון בין בעלי העסקים השונים, פעילות 
הבליינים ומתן מענה אמיתי לאיכות חייהם ובריאותם 

של תושבי אזור השוק.
הבעיות  את  ואייזיקס  לנג  מונים  במכתבם, 
שבפעילות השוק בשעות הלילה: "אזור שוק מחנה 
למוקד  והפך  מהפך  האחרונות  בשנים  עבר  יהודה 
בליינים  אליו  המושך  בלילות  חיים  שוקק  בילויים 
שליליות  מגמות  ישנן  בבד,  בד  הארץ.  רחבי  מכל 
שאינם  פאבים  ויותר  יותר  כך  במקום.  המתחוללות 
עומדים בתנאי רישוי עסקים נפתחו בשוק על חשבון 
זו  מגמה  המשך  סביר.  בלתי  באופן  ובסטות  חנויות 
של  בפועל  לסגירתו  דבר  של  בסופו  להביא  עלולה 
השוק האותנטי שמקומו במרחב הציבורי חשוב לאין 

ערוך. 
והסטודנטים  המבוגרים  של  מקומם  את  "בנוסף, 
שבאו לבלות בלילות בשוק, תופסים יותר ויותר בני 
לצד  במתחם,  להשתכר  שמגיעים  )קטינים(  הנוער 
ואלימות. הזנחה, עוני  ונדליזם  תופעות חמורות של 
כתוצאה  שנוצר  הוואקום  את  מחליפים  ועבריינות 
במקביל  זאת  שהתייאשו.  תושבים  דירות  מנטישת 
כלפי  הרשויות  של  משווע  רגישות  וחוסר  לאדישות 
מצוקת האוכלוסייה החלשה שנותרה במקום וסובלת 
מפתחי  כתוצאה  חמורים  סביבתיים  ממפגעים  מאוד 
לחלונותיהם  בצמוד  שהותקנו  חוקיות  לא  ארובות 
תברואתיים,  מפגעים  בטיחותיים,  לא  גז  בלוני  לצד 
רעש בלתי סביר, חסימות מעברים ופגיעה בביטחון 

האישי".
השניים מציגים תכנית מקיפה לתכנון נכון, לאכיפה 
ולאיזון בין הצרכים באזור, ומסיימים בקריאה לראש 
חשיבות  "לאור  המועצה:  ולחברי  הנכנס  העיר 
הדחופה  התערבותכם  את  מבקשים  אנו  הנושא, 
ושיתוף  שהוצג  למתווה  בהתאם  מדיניות  בקידום 
הפעולה עמנו למען הסדרת מתחם שוק מחנה יהודה 

לרווחת התושבים, הסוחרים והמבקרים באזור".
יו"ר מינהל קהילתי לב העיר, ד"ר אופיר לנג אומר 
במגמות  ראש  להקל  "אין  בירושלים':  ל'השבוע 
השליליות המתרחשות בשוק מחנה יהודה והסביבה 
אחת  הנושא  את  תעלה  שהעירייה  ביותר  וחיוני 
והמפגעים  בבעיות  ותטפל  היום  סדר  על  ולתמיד 
עם  פעולה  בשיתוף  בנושא  פניתי  כך,  לאור  במקום. 
העיר  לראש  גאולה-בוכרים  קהילתי  מינהל  יו"ר 
הנכנס מר משה ליאון ולחברי מועצת העיר בבקשה 
בהתאם  מדיניות  קידום  למען  בדחיפות  להתערב 
מחנה  שוק  מתחם  הסדרת  למען  שהצגנו  למתווה 
והמבקרים  הסוחרים  התושבים,  לרווחת  יהודה 

באזור".

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. 

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

מאות מוצרים משתתפים במבצע! לדוג':

< מקרר 1חבילה
450 ליטר

< מכונת כביסה
6 קילו

< תנור משולב גז

₪
ל-36 חודשים
100

רק ב-

רק ב'שיא החשמל' חבילות נדוניה שוות במיוחד!

₪3590

< מקרר סמסונג
   כולל משמרת שבת
 < מכונת כביסה

   אלקטרולוקס 7 ק"ג
< תנור דו תאי מהדרין 

3חבילה
₪ 1000+ 
   תווים מתנה

₪
ל-36 חודשים
180

רק ב-

₪6490
רק -

< מקרר שארפ מהדרין
500 ליטר

< מכונת כביסה זנוסי
7 ק"ג 

< תנור דו תאי מהדרין

2חבילה
₪ 1000+ 
   תווים מתנה

₪
ל-36 חודשים
158

רק ב-

₪5690
רק - רק -

מבחר מקררי 
סמסונג
עם התקן
משמרת השבת
במחירים
ל-36 חודשיםהכי זולים!

94 רק ב-

₪ 600-1500
תווים מתנה

₪ 1000+ 
תווים מתנה

₪

580 ליטר
מהדרין

מקרר 
שארפ

₪3390

ל-36 חודשים
30

₪1090

מייבש כביסה
7 ק"ג
5 שנים אחריות

רק ב-

₪ 300+ 
תווים מתנה

₪

רק -

ל-36 חודשים
30

₪790

מייבשי 
כביסה

החל מ-

₪ 300+ 
תווים מתנה

₪

רק -

רק -

ל-36 חודשים
50

תנור
דו תאי

רק ב-

₪ 400+ 
תווים מתנה

₪

₪1790
רק -

ל-36 חודשים
50

מזגן
1 כ"ס

רק ב-

₪ 300+ 
תווים מתנה

₪

₪1090
רק -

ל-36 חודשים
50 רק ב-

מכונת כביסה 
בוש 7 ק"ג
ללא מגע טאצ'

₪ 500+ 
תווים מתנה

₪

₪1790
רק -

ל-36 חודשים
33 רק ב-

מכונת כביסה
 לאבאמט
8 ק"ג, 1000 סל"ד

₪ 500+ 
תווים מתנה

₪

₪1190
רק -

₪ 700+ 
   תווים מתנה

גם המחירים הזולים ביותר
וגם תווי קניה במתנה!

שיא השווה!

שני יושבי ראש מינהלים קהילתיים מתאחדים בדרישה ממועצת העיר החדשה: טפלו בדחיפות בתופעות הלוואי באזור השוק • 
נורת אזהרה: "ונדליזם, אלימות, הזנחה, עוני ועבריינות מחליפים את הוואקום שנוצר כתוצאה מנטישת דירות תושבים שהתייאשו"



רשת חנויות "אור החיים": אלעד: רח' רבי יהודה הנשיא 94, מרכז נחלת יצחק אשדוד: רח' אליעזר בן הורקנוס 8, מרכז שבטי ישראל • רח' רבי יהודה הנשיא 8, רובע ז' בית 
שמש: רח' יהודה הנשיא 6 • רח' נחל ניצנים 3, מרכז מסחרי, רמת בית שמש בני ברק: רח' אהרונוביץ' 12, מרכז רימונים • רח' הרב כהנמן 64 • רח' נחמיה 28 • רח' רבי עקיבא 68 
• רח' רבי עקיבא 152 • רח׳ הרב שך 8 ביתר: רח' הר"ן 9 חיפה: רח' מיכאל 27 ירושלים: אור החיים סנטר, רח' מאה שערים פינת חבקוק • פנינת חמד, שמגר 21 • רח׳ שאולזון 49 
• רח׳ הפסגה 45 מודיעין עילית: ברכפלד, שד' יחזקאל 2, מרכז עסקים עילית • קריית ספר, רח' חפץ חיים 7 פתח תקווה: רח' רוטשילד 75 נתיבות: רח' הרמב"ם 1, מרכז מסס

 הפעילויות בתוקף בין התאריכים י״ד בכסלו - ט״ו בטבת תשע״ט )22.11-23.12.18( ומיועדות ללקוחות כל הבנקים. בכפוף לתקנון.
השירות, המכירה וטיב הספרים הינם באחריות רשת ׳אור החיים׳ בלבד. עד גמר המלאי.

לקרוא את הספרים החדשים
או לכתוב סיפור בעצמי?

 בנק הפועלים מזמין אתכם ואת ילדכם 
 ליהנות ממגוון ספרי ילדים ב-₪10 ברשת חנויות 'אור החיים'

וגם לכתוב סיפור משלכם, ואולי להוציא אותו לאור!

 מחברים סיפור קצר )עד 500 מילים( על 'חבורת תריג'. 
 10 הסיפורים הנבחרים יצאו לאור במוסף סיפורים מיוחד, 

ויזכו את שולחיהם במנוי חצי שנתי ל'חבורת תריג'.

 את הסיפור יש לשלוח בצירוף הפרטים הבאים: 
 sofer@bhi.co.il :שם מלא, טלפון, כתובת וגיל הכותב, למייל 

או לפקס: 072-2796667 או לת"ד: 168 ב"ב
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וייצמן העלה את מאבק השבת, 
צביקה כהן שיגר עקיצה

טרור הביצים: לוחמים איתרו 
18,000 ביצים מוברחות

הוותיק  מאבקו  למען  הנכנס  העיר  ראש  את  לגייס  ביקש  וייצמן  יוחנן  המועצה  חבר 
במתחם התחנה, יו"ר ש"ס הציע לו מצדו לרתום את עופר ברקוביץ' לטובת העניין

הוסלקו  ירודים  ובתנאים  מפוקחות  לא  ביצים  אלפי 
לשווקי  דרכם  את  שעשו  רכבים  בתוך  רב  בתחכום 

ירושלים • הלוחמים חשדו והביצים הושמדו

מאת: משה אברהמי

כניסתו של ראש העיר החדש לתפקיד, 'נפלה' על נקודת זמן 
יוחנן  ה'אגודאי'  המועצה  חבר  של  השבת  במאבק  קריטית 
בשינוי  המשפט  בבית  דיון  התקיים  השבוע,  בסוף  וייצמן. 
את  להטות  שעשוי  דיון  המפורסם,  התחנה  במתחם  התב"ע 
לשגר  מיהר  וייצמן  בשבת.  המקום  לסגירת  ולהביא  הכף 
מנת  על  המועצה  ולחברי  ליאון  משה  העיר  לראש  מכתב 
מושחזת  לעקיצה  הוא  זכה  שבתמורה  אלא  בעניין,  שיפעלו 
מצדו של יו"ר ש"ס ירושלים צביקה כהן, שהזכיר לו במי הוא 

תמך לראשות העיר.
מועצת  בישיבות  מרים  קרבות  ידעה  התחנה  מתחם  סאגת 
היוצא  העיר  ראש  של  משפטי  תרגיל  כשבעקבות  העיר, 
העירייה  על  לאכוף  המועצה  חברי  הצליחו  לא  ברקת,  ניר 

לערער כנגד החלטת הוועדה 
המחוזית שאופן אישורה את 
חילולי  את  מאפשר  המתחם 
השבת. בצר להם, נאלצו חברי 
המאבק  ומובילי  המועצה 
פינדרוס  ויצחק  וייצמן  יוחנן 
להגיש עתירה עצמאית לבית 
את  לשנות  בתקווה  המשפט, 

המצב.
לכניסת  ספורים  ימים  כעת, 
משה ליאון לתפקידו ולקראת 
הדיון בבית המשפט המחוזי, 
לליאון  בבהילות  וייצמן  פנה 
את  לשנות  ממנו  וביקש 
באופן  העירונית,  המדיניות 

שיסייע להצגת הדברים בבית המשפט.
במעשה  השכינה  שתשרה  ואיחל  ליאון  את  שבירך  לאחר 
כחצי  לפני  אליך.  לי  "בקשה  במכתבו:  וייצמן  כתב  ידיו, 
העיר  מועצת  להחלטות  לציית  ברקת  מר  ראה"ע  סרב  שנה 
מתחם  בשטח  שהוגשה  התבע  בנושא  המקומית  והוועדה 
התחנה )307116( וזאת בתרגיל שעשה בהזמינו 'חוות דעת' 
מפולפלת מהיועמ"ש על אי חוקיות של כל שלושת ההצעות 

שאושרו".
לדבריו, "העתירה שהגשנו על התנהלותו תידון מחר בשעה 
עלה  בהצעה  שתמך  הגוש  להזכיר  המחוזי.  בביהמ"ש  עשר 
אבקשך  כן  על  לפחות.  מנדטים  בשני  האחרונות  בבחירות 
לקראת  עמדתם  את  שישנו  או  המשפטית  למחלקה  להורות 
הדיון ולמצער שיודיעו כי בכוונתך ללמוד את הנושא". העתק 

מהמכתב נשלח לחברי המועצה החרדיים בכיכר ספרא.
הוא  לוייצמן  להשיב  שבחר  מי 
כהן,  צביקה  ירושלים  ש"ס  יו"ר 
ה'אגודאי'  לנציג  עקיצה  ששיגר 
המועדף  המועמד  כי  לו  והזכיר 
בכלל  היה  השני  בסיבוב  עליו 
על  לו  והמליץ  ברקוביץ,  עופר 
'התעוררות'  עם  גוש  יצירת 
השבת.  כבוד  למען  במערכה 
כהן  כתב  שלום",  היקר  "יוחנן 
מקווה  מאוד  "אני  לוייצמן, 
איתו  הלכת  שאתה  שהגוש 
יוכיח  בירושלים  לבחירות 
האלו.  בנושאים  ויתמוך  נאמנות 
יוצא  האמיתי  המבחן  ובעצם 

לדרך..."

מאת: אלי כהן

המנהרות,  ובמעבר  חיזמא  במעבר  שמוצבים  הגבול  משמר  לוחמי 
מימד  קיבלה  פעילותם  השבוע,  אך  טרור  בסיכול  לרוב  מתעסקים 
נוסף. לא פחות מ-18,000 ביצים אותרו כשהם מוסווים בתחכום רב 
ברכבים, ביצים לא מפוקחות שעשו את דרכן לשווקי ירושלים וברגע 

האחרון נתפסו והושמדו.
עוררה  לירושלים  להיכנס  בניסיון  חיזמא  למעבר  שהגיעה  משאית 
את חשדם של לוחמי מג"ב שפעלו במקום. למרות הבידוק הראשוני 
עם  יותר  מקיף  לבידוק  חבלן  הזמין  המעבר  מפקד  הלוחמים,  של 
יכולות טכנולוגיות במהלכו התגלתה דופן כפולה במטען המשאית. 
כ-12,000  ושהכילו  שהוסלקו  ביצים  תבניות  מאות  אותרו  בדופן 
ביצים מוברחות שעשו דרכן ללא כל פיקוח והובלה ראויה מהרשות 

הפלסטינית לשטח מדינת ישראל.
המנהרות.  במעבר  חשוד  רכב  מג"ב  לוחמי  אמש  עצרו  לכך,  בנוסף 
ביצים  תבניות  כ-200  אותרו  המטען  ובתא  ברכב  שבוצע  בחיפוש 

שהכילו כ- 6,000 ביצים בתנאים ירודים וללא כל אישור.
החשודים, תושב ג'בל מוכבר בשנות ה- 30 לחייו ותושב בית שמש 
יחידת  אנשי  הוזעקו  ולמעברים  לחקירה  נעצרו  לחייו   20 ה-  בשנות 

החקלאות.  משרד  של  הפיצו"ח 
הביצים הושמדו.

הבריאותית  לסכנה  "מעבר 
מזון  מאכילת  להיגרם  שעלולה 
לסיכול  בפעילויות  מפוקח,  לא 
הלוחמים  מחזקים  הברחות 
הכלכלי  ביטחונם  את  גם 
והקמעונאים  הסוחרים  של 
עלולה  שפרנסתם  בישראל 
מוצרי  כניסת  בעקבות  להיפגע 
ובמחירים  ירודה  באיכות  מזון 

נמוכים", אומרים במשטרה.

תלמד להיות מעשי!

להרשמה: 2245*

טי
תנ
או

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technologyמודיעין עילית | חיפה | בית שמש

שלוחת ירושלים) שלוחה 2(

במרכז החרדי להכשרה מקצועית מכינים אותך מעשית לשוק העבודה!

ירושלים | בני ברק | אשדוד

יסודות העיצוב | תולדות האמנות והאדריכלות | שרטוט אדריכלי | הנדסה 
תיאורית | עקרונות התכנון האדריכלי| שרטוט ממוחשב והדמיה | תורת הבנייה 
| פיתוח שטח | סטטיקה ותכן מבנים | חומרי בניין | תחיקת הבנייה והבטיחות | 

עיצוב פנים וארגון חלל | הנדסת אנוש | תכנון אקלימי

תעודת גמר:מקצועות הלימוד:

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים

אלגברה בוליאנית וליניארית | אנגלית טכנית | אלגוריתמיקה 
| שפות תכנות | מערכות בסיסי נתונים | מערכות ספרתיות | 

סטטיסטיקה | רשתות תקשורת | מערכות הפעלה | מבוא לשפת 
Python | קריפטוגרפיה | הגנת סייבר וזיהוי תקיפות סייבר

מקצועות הלימוד:

הנדסאי תוכנה והגנת סייבר

מה״ט - 
משרד העבודה והרווחה. 

הרשמה במרשם ההנדסאים

תפתחו ספרים
הלימודים מתחילים!

בוגרי מכינה או בעלי תעודת בגרות
זו ההזדמנות שלכם להצטרף למגמות ההנדסאים של המרכז החרדי והצליח בגדול!

תעודת גמר:
מה״ט - 

משרד העבודה והרווחה. 
הרשמה במרשם ההנדסאים



והשמן 
נספג!

מטגנת סופגניות מתוקות לחג?

מגבות הפלא עם מרכזי ספיגה חדשניים פרי פיתוח 
בלעדי של סנו מ-100% תאית נקיה, ספיגה מרובה 

של נוזלים ושומן לנוחות ובריאות.

מגבות הפלא
חזקות ועבות יותר לספיגה מקסימלית

  לספוג!כמה היא יכולה              לא תאמינו 
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ְתבּו ָלֶכם: המתמידים החלו "הרה"ר תכיר רק בגיורים שנעשו ע"י בתי דין קבועים" כִּ
בכתיבת ס"ת לע"נ רבם זצ"ל במהלך ביקורם בישראל, עלו חברי הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' למעונם של גדולי ישראל 

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין לשאול בעצתם ולקבל את ברכתם
מעמד מרגש בקהל עדת ירושלים: תחילת כתיבת ספר 
מינצברג  לייב  רבי  הצדיק  הגאון  נשמת  לעילוי  תורה 

זצוק"ל, בהיכל הישיבה הגדולה "תורת ה'"
אלי כהן

בית  ובמעשי  בגיורים  רק  תכיר  לישראל  הראשית  "הרבנות 
דין שנעשו באירופה ע"י בתי דין מקומיים קבועים וחשובים 
הודיע  כך  ארנטרוי",  הגר"ח  אירופה  גאב"ד  ע"י  שאושרו 
הרה"ר לישראל הגאון רבי דוד לאו בישיבה משותפת עם חברי 
לביקור  שהגיעו  אירופה'  רבני  'ועידת  של  המתמדת  הועדה 
למעונם  הרבנים  עלו  ביקורם  במרכז  בישראל.  מיוחד  עבודה 
של גדולי ישראל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן ראש 

הישיבה הגר"ג אדלשטיין לשאול בעצתם ולקבל את ברכתם.
ובהחרפת  ליהודים  אירופה  של  ביחסה  החמרה  בעקבות 
לחופש  ובהפרעה  היהודית  לדת  המדינות  של  ההתנכלות 
לרבנים,  משטרים  כמה  התנכלות  לצד  מצוותיה  ולקיום  הדת 
רבני  'ועידת  רבני  בראשות  יהודים  מנהיגים  משלחת  הגיע 
אירופה' לביקור עבודה בישראל. מטרת הביקור הייתה לעורר 
את  ולבקש  והכנסת  הממשלה  משרדי  של  ליבם  תשומת  את 

התערבותם הדיפלומטית ובהשמעת קולם 
קיום  הנוגעות לצפור הנפש של  בסוגיות 

היהדות באירופה. 
הועדה  ישיבת  עמדה  הדיונים  במרכז 
המתמדת שהתקיימה בשיתוף עם הרה"ר 
כשבשיאה אמר הגר"ד לאו כי נחרד לגלות 
מקרים בהם הגיעו לידיו בקשות לאישורי 
 12 אחר  ובמקרה  אחד  ביום  גיורים   8
'רבנים'  ידי  על  אחד  ביום  שנערכו  גיטין 
ניידים שהגיעו למקומות באירופה וערכו 
'מבצעי בזק' של מעשי בית דין. "היעלה 
על הדעת ששייך להקפיד על גדרי ההלכה 
מסוג  ב'מבצעים'  דור  מדור  לנו  המסורה 
סוף!  לכך  לעשות  הזמן  הגיע  שכזה!? 
לא נכיר בשום פנים ואופן ב'מבצעי בזק' 
בחו"ל  המסובבים  ניידים  'רבנים'  של 

ומדברים בשם הרה"ר". 
בפני המשתתפים הוקרא מכתבם המיוחד 
של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן 

ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין בו כתבו כי 'כל קיומו של עם 
לימוד  ע"י  היא  לתורה  לקרב  והדרך  תורה,  ע"י  הוא  ישראל 
התורה  על  הקהילות  את  להעמיד  להתאחד  עליכם   - התורה 
וההלכה הצרופה ועל טהרת היחס ובוודאי שלא לפרוץ חלילה 
פרצות בחומות הגיור ח"ו אשר נמסרו רק לבית קבוע וחשוב 

ולא בשום צורה אחרת כי רבה המכשלה בכך'. 
עם  והתפוצות  הקליטה  העלייה  ועדת  של  מיוחדת  בישיבה 
לממשלת  גולדשמידט  הגר"פ  הועידה  נשיא  קרא  הרבנים, 
היהודיות  הקהילות  לימין  לעמוד  הכנסת  ולחברי  ישראל 

ולשתף פעולה עם הרבנים והמנהיגות היהודית. 
ח"כ הרב יעקב אשר אמר בדיון בכנסת כי "עפ"י הסטטיסטיקה 
העצובה של נתוני ההתבוללות,  'ועידת רבני אירופה' הוכיחה 
ולהלכה המסורה  בהיצמדות לשמירת המצוות  כי  בפעילותה 
של  מתופעות  רבות  נפשות  מצילים  אתם  דור,  מדור  לנו 
התבוללות קשה. אנחנו מחזקים אתכם בהמשך הדרך ומברכים 

על פעילותכם".
קרא  נגוסה  אברהם  הוועדה,  יו"ר 
הקהילות,  את  לחזק  ישראל  לממשלת 
בשיתוף  ולהילחם  לביטחונם  לדאוג 
פעולה עם הרבנים נגד החקיקה האנטי 
'הקהילות   דתית והאנטישמיות הגואה. 
באירופה מתמודדות בשנים האחרונות 
עם מקרי אנטישמיות קשים של תקיפה 
פיזית נגד חברי קהילה, והתופעה קיימת 
מדינת  החברתיות.  וברשתות  ברחובות 
באנטישמיות  להיאבק  חייבת  ישראל 
ביטחון  את  להבטיח  כדי  המודרנית 

העם היהודי, בישראל ובתפוצות".
בשיעור  הרבנים  חתמו  הביקור  את 
גאב״ד  וייס  אשר  רבי  הגאון  שנשא 
כנסת  בתי  אבטחת  על  תורה'  'דרכי 
בשבת  באירופה  הקהילה  ומוסדות 
ובתפילה בקבר רחל וסיור בגוש עציון 
באירוח ראש המועצה הנכנס מר שלמה 

נאמן.

מאת: משה אברהמי

לפטירת  השלושים  ככלות 
הגאון הצדיק רבי לייב מינצברג 
ישיבת  של  הנערץ  רבה  זצוק"ל 
עדת  'קהל   - 'המתמידים' 
במוצ"ש  התקיים  ירושלים', 
מרגש  מעמד  'וישלח',  פרשת 
לרגל התחלת כתיבת ספר תורה 
רבם.  נשמת  לעילוי  מהודר 
האירוע התקיים בהיכל הישיבה 
מנחת  ברחוב  ה'  תורת  הגדולה 

בירושלים,  יצחק 
בבת  הייתה  אשר 
בה  והרביץ  עינו, 
ה'  ויראת  תורה 
טהורה רבות בשנים.
שהיה  באירוע, 
סעודת  בשילוב 
מלכה',  'מלווה 
בנו  דברים  נשאו 
דרכו  ממשיך 
מרדכי,  רבי  הגאון 
נוספים  ונכבדים 
הישיבה  מראשי 
הקהילה.  ורבני 
האות  כתיבת  בטרם 
בספר  הראשונה 
דברים  נשא  התורה, 
הישיבה  מנהל 
דוד  רבי  הרה"ח 
רוטמן, כאשר בסיום 

בניגונים  הקהל  את  סחף  דבריו 
חפצתי"  אלוקיי  רצונך  "לעשות 

ו -"ויהי נועם".
בעזהי"ת  ייכתב  התורה  ספר 
הישיבה  תלמידי  ידי  על 
הישיבה,  שע"י  הכולל  ואברכי 
בנוסף,  הישיבה.  וידידי  תומכי 
אות  לכתוב  זכו  המשתתפים 
בספר  כתיבת  תחילת  במעמד 
הישיבה,  להיכל  שיוכנס  התורה 
לפטירתם  השנה  ככלות  אי"ה 

רבם זצוק"ל.

צילום: קובי הר צבי  צילום: אלי איטקין

תלמד להיות מעשי!

להרשמה: 2245*

טי
תנ
או

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technologyמודיעין עילית | חיפה | בית שמש

) שלוחה 2(

שלוחת ירושלים

ירושלים | בני ברק | אשדוד

הנהלת חשבונות 1+2

היקף הלימודים:
 פעמיים בשבוע 
למשך 10 חודשים

תעודת גמר:
משרד העבודה 

והרווחה

חשבות שכר

היקף הלימודים:
 פעם בשבוע 

למשך כ-6 חודשים

תעודת גמר:
לשכת רואי החשבון 

בישראל

נמשכת 
ההרשמה 
 לקורס 
ייעוץ מס

הפתיחה 
בחודש 

כסליו

במרכז החרדי מכינים אותך מעשית לשוק העבודה!

תפתחו ספרים
הלימודים מתחילים!



סוכנות מורשית טויוטה

רמת 
בטיחות 

נמוכה
רמת 
בטיחות 
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי

8743210 5 6

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום מזעריזיהום מרבי 1 2 4 5 8 9 10 11 12 13 14 1573 6

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

6 COROLLA LIMITED 65

7   C-HR C-HIC Hybrid
RAV4 Hybrid

53 
96

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם

C-HR C-HIC Hybrid    4.1בינעירוני3.5עירוני
דרגה 2

RAV4 Hybrid5.0בינעירוני4.9עירוני
COROLLA LIMITEDדרגה 4.63בינעירוני7.3עירוני

 דגמי טויוטה נבחרים
בתנאים מיוחדים עד סוף דצמבר

*בכפוף לתקנון המבצע. התמונות להמחשה בלבד. 
טויוטה מורשית  סוכנות   - ירושלים  זמיר  טויוטה 
www.toyota-zamir.co.il ו   02-6580900 טל'  י-ם.  שאול,  גבעת   ,62 נשרים  כנפי 

חורף לוהט בטויוטה



כ' כסלו תעש"ט 161628/11/18 בירושלים

איציק מצרפי 

על  אל  כי  ונדמה  מהכותרות  לרדת  מסרבת   002 טיסה  פרשת 
מול  בהתנהלותה  האפשריות  הטעויות  כל  את  לעשות  מתעקשת 

הציבור החרדי בכלל ומול נוסעי הטיסה המדוברת בפרט. 
נקודת הזינוק של הפרשה צוינה בטיסת אל על שהמריאה מארה"ב 
לישראל בליל שישי שעבר, הטיסה המריאה באיחור ולכן הוסטה 
לנחיתה בנמל התעופה ביוון בכדי לכבד את ציבור שומרי השבת. 
את  שהאשימה  לאחר  ושוב,  שוב  החברה  גירסת  השתנתה  מאז, 

הציבור החרדי באלימות, ולבסוף נאלצה לחזור בה. 
בתחילה נטען כי חרדים שהיו על הטיסה השתוללו לנוכח החשש 
תגיש  כי  בתגובה  הודיעה  על  ואל   - השבת  שמירת  הפרת  מפני 
נגדם תלונה במשטרה תוך שהיא מצהירה כי "היא רואה בחומרה 
את ההתנהגות החמורה של חלק מהנוסעים כלפי צוות החברה". 
יממה לאחר מכן נסוגה אל על מההצהרה הזו והודיעה כי תמליץ 
לדיילים להגיש תלונה פרטית, גם זה לא קרה. יממה לאחר מכן 
את  לבדוק  כדי  בנושא  חקירה  ועדת  תקים  כי  על  אל  הודיעה 

ההתרחשויות בטיסה. 
בשלל ערוצי התקשורת התראיינו סמנכ"לי החברה, בשום שלב 
 - "הלאומית"  החברה  בראש  שעומד  האיש  האחראי,  המבוגר 
מנכ"ל אל על, לא נחשף לתקשורת בהצהרה אמיתית עם לקיחת 
גרסה  כל אחד  הציגו  סיפון המטוס,  על  הנוסעים שהיו  אחריות. 
אלימות  עיניה  מול  שראתה  העידה  חילונית  נוסעת  אחרת: 
בטיסה  שהיו  הדיילות  דיילת,  של  דחיפה  שכללה  והתפרעות 
פרסמו פוסטים ברשת שתיארו חוויה קשה של התנהגות אלימה 
מצד הנוסעים. נוסעים אחרים טענו כי לא הייתה אלימות, וגם אם 
היה כעס מצד הנוסעים, הוא חצה מגזרים אחרי שהתברר לנוסעים 

שלא יגיעו הביתה במועד המתוכנן, בלי קשר כלל לנחיתה באתונה 
טרם כניסת השבת. 

מסתבר כי בדיוק בנקודה הזו אירעה ההתלקחות הרבתית - לא רק 
ידעו מה התוכניות של מנהל הטיסה, אלא שלפי  שהנוסעים לא 
עדויות, הדיילים גם הם לא קיבלו הנחיה מה להשיב לנוסעים, כך 
שמלבד "אני לא יודעת", לא נמסרה כל אינפורמציה כנה לנוסעים 

וכשכמה מאות נוסעים מבינים את זה.
"חלק מהעדויות הדגישו את המהומה בטיסה. מעולם לא האשמנו 
מגזר כזה או אחר באירועים שהתרחשו בטיסה", כך נכתב באגרת 
ששיגר מנכ"ל על אל גונן אוסישקין בהמשך השבוע, בה גם הודיע 
על הקמה של ועדת בדיקה שעל בסיס המלצותיה ומסקנותיה הוא 
יקבל החלטות בנושא. באגרת שפרסם אוסישקין הוא ציין כי בין 
שנמסר  שגוי  למידע  טענות  היו  שולחנו  על  שהצטברו  העדויות 

לנוסעים על ידי הצוות וכן פרס את השתלשלות האירועים.
רבי  הגאון  שלמה'  'עטרת  מוסדות  ראש  שפרסם  במכתב  מנגד, 
בסוף  המדוברת,  בטיסה  היה  הוא  שאף  סורוצקין,  בער  שלום 
השבוע, כתב הרב בין היתר כי "אם אל על לא תתנצל עד לסוף יום 
ראשון )השבוע( בפני הקהל החרדי, הצרכנים החרדים יחרימו את 
החברה". במכתב כותב הרב כי לצערו "הוכפשו לעיני כל ציבור 
בשום  היו  שלא  דברים  על  השבת  שומרי  ומצוות  תורה  שומרי 
אופן. ניצלתם אירוע שבאשמתכם וניסיתם להסית העניין ולעורר 

ריב ומדון ולהפריד בין חלקי עם ישראל עם סגולה".
הפגיעה  על  התחכמויות  "ללא  והתנצלות  הבהרה  דורש  הרב 
בתוך  לפעול  לצערנו  נאלץ  לציבור,  הנוגעים  הדברים  תיקון  וכן 
הפחות  שלכל  אחרות  תעופה  חברות  להעדפת  הקדוש  הציבור 
לא מפלות איש את רעהו, לא מבזות את היקר והקדוש לעם ה' 

ומעריכים את עקרונותיהם". 

לקראת ערב יום ראשון השבוע אסף הרב סורוצקין עשרות חרדים 
הנחשבים  פלטינום"  ו"טופ  "פלטינום"  חבר  כרטיסי  מחזיקי 
גזרו  לחרם  ראשוני  וכצעד  על  אל  מועדון  של  הגבוה  מהדרג 
המוחים בשעות הצהרים את כרטיסי המועדון מול משרדי אל על 

בנתב"ג, אך אל על לא הגיבה למהלך. 
יום שני, שיגרה החברה לבסוף התנצלות רפה, בה נאמר  בצהרי 
ושוב  הלוך  בכרטיס  הטיסה  מנוסעי  אחד  כל  תפצה  החברה  כי 
לאירופה, וכמו גם הודעת התנצלות כי החברה לא האשימה אף 

מגזר באלימות.
קווים,  בשני  מתרכזת  על  אל  בטיסות  החרדי  הציבור  נוכחות 
האחד הוא קו ישראל ארה"ב והשני הוא קו ישראל לונדון, על פי 
הערכות מדובר בכ%20 חרדים מכלל הנוסעים בקווים לניו יורק. 
על,  אל  של  ביותר  החשובים  הקווים  הם  הללו  הקווים  כי  נציין 

ובהם הנוסעים החרדים הם רווח לא מבוטל כלל. 

איציק מצרפי 

הפיננסית  המערכת  להתנהלות  הפרלמנטרית  החקירה  ועדת 
בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים, בראשות ח"כ איתן כבל, 
ישראל  בנק  התנהלות  לבחינת  לישיבה  ראשון  ביום  התכנסה 
עסקיים  ללווים  אשראי  בהסדרי  בטיפול  הבנקים  על  והפיקוח 

גדולים, בהשתתפות המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר. 
איילת  סמוטריץ',  בצלאל  חנין,  דב  הכנסת  וחברי  כבל  היו"ר 
ורוברט  פריג'  עיסאווי  ילין,  חיים  פולקמן,  רועי  ורבין,  נחמיאס 
פעולות  בעניין  קשות  שאלות  של  שורה  לבר  שהפנו  אילטוב 
היעדר  רקע  על  היתר  בין  הבנקים,  על  הפיקוח  של  האכיפה 
שימוש בכלי חקירה, אכיפה אחרי שהסוסים כבר ברחו מהאורווה 
בדומה לפרשת הלבנת ההון בבנק לאומי, הדלת המסתובבת של 

הרגולטרים והבנקאים פרשת ציון קינן ודני דנקנר ועוד.
היו"ר כבל פתח את הישיבה בביקורת על רקע העובדה שהמצגת 
של הפיקוח על הבנקים נשלחה לוועדה דקות בודדות לפני הדיון 
ואמר: "מעבר לעובדה שזה לא בסדר שקיבלנו את המצגת ברגע 
האחרון. יש שם דברים שאנחנו מבקשים חודשים על גבי חודשים 

ופתאום במצגת ראינו אותם". 
 2010 מאז  כי  ואמרה  הפיקוח  עבודת  את  הציגה  בר  המפקחת 
ללווים  האשראי  לצמצום  שהובילו  אשראי  ביקורות   95 בוצעו 
גדולים. היא ציינה כי במקרה קיצוני נדרשה הדחתו של דני דנקנר, 
ואמרה כי הפיקוח היה שותף לצעדים אישיים ומאז 2008 הוזזו 
15 בעלי תפקידים מהבכירים ביותר בבנקאים ונפסל מינויים של 
80 אנשים לתפקידים הבכירים ביותר. כמו כן, לדבריה, הפיקוח 
דרש מחלק מהבנקים להחזיק הון נוסף, תלוי בבנק ובריכוזיות, 

של בין 150 מיליון למיליארד שקל. 
"הפיקוח כפוף לנגיד בנק ישראל ומבוקר על ידי מבקר המדינה 
וקרן המטבע הבינלאומית. הופקו לקחים מדוח מבקר המדינה. 
האשראי לפירמידות ירד מאוד בשנים האחרונות, נוצר ארביטרז' 

רגולטורי לכן צריך לטפל בו", אמרה. היו"ר כבל אמר בתגובה 
רגולטורית אפקטיבית  ביסס הרתעה  כי הפיקוח על הבנקים לא 
כנגד פעילות בנקאית אסורה, לא ביצע אכיפה משמעותית, הזניח 
כלי חקירה ופעל באיחור רב אחרי "שהסוסים ברחו מהאורווה" 

כהגדרתו. 
ח"כ דב חנין פתח את השאלות בדיון וביקש לדעת כמה קנסות 
ועיצומים הוטלו על הבנקים בעניין כשלים במתן אשראי ללווים 
גדולים מ-2003 ועד היום. המפקחת ניסתה להסביר אך ח"כ חנין 
התעקש לקבל תשובה ברורה ושאל האם מדובר באפס קנסות ובר 

השיבה: "נכון, לא משתמשים בכלי הזה". 
ח"כ חנין הוסיף כי המחוקק העניק לפיקוח סמכויות והפיקוח בחר 
שלא להשתמש בו. ח"כ חנין התייחס גם לפרשת ציון קינן ודני 
דנקנר ואמר כי טיוטת דו"ח ביקורת בעניין קינן העלתה גילויים 
קשים מאוד והוא בכל זאת מונה למנכ"ל הבנק הגדול במדינה. 
הודח.  "היו"ר  השיבה:  ובר  חנין  ח"כ  שאל  הייתם",  "איפה 
התיק בנושא קינן הועבר על ידי הפיקוח על הבנקים למשטרה. 
הפרקליטות סגרה את התיק. הנגיד פישר והמפקח חזקיהו קיבלו 
החלטה לאשר את המינוי מתוך ראייה כוללת בשיאו של המשבר 
הפיננסי". היועצת המשפטית של בנק ישראל, עו"ד טידה שמיר, 
הצדקה  ואין  פליליים  מקרים  הרבה  שאין  לאל  "תודה  אמרה: 
על  הפיקוח  הזה  בעניין  כי  הגיב  כבל  היו"ר  חוקרים".  להכשיר 

הבנקים פישל שלא לקח סמכויות שניתנו לגופים אחרים.
הוירטואלי עליו  לוח הסילוקין  ח"כ בצלאל סמוטריץ' שאל על 
דיבר אליעזר פישמן בעדותו, שהיה ידוע מ-2006. מנהלת יחידת 
את  מכיר  הפיקוח  כי  אמרה  יפת,  ורד  אשראי,  סיכוני  ביקורת 
המונח אך זו לא פרקטיקה מקובלת. עם זאת בפיקוח על הבנקים 
ח"כ  הפיקוח.  בדוחות  לראשונה  הופיע  זה  מתי  להגיד  זכרו  לא 
משנת  בדוח  נמצא  שהכשל  תמוה  לא  זה  האם  שאל  סמוטריץ' 
2009, המתייחס לשנת 2006, אך ההוראות שאמורות למנוע אותו 
תוקפו ב-2017? יפת השיבה: הדרישה ללוח סילוקין היא בסיסית 

ובכל רגע שראינו כשל הוא טופל באותה נקודת זמן.
המפקחת על הבנקים התייחסה לפעולות הפיקוח ואמרה: "אנחנו 
לא כאלה נחמדים כמו שאנחנו נראים. הפיקוח על הבנקים פועל 
יודעים מה הוא עושה אבל הוא  לעיתים כמו המוסד. לא תמיד 
"חברי  בתגובה:  אמר  כבל  היו"ר  המפקידים".  כספי  על  שומר 

הכנסת יודעים על המוסד יותר מאשר הם יודעים על הבנקים".
את  אמרו  לא  הבנקים  שראשי  נראה  בסיכום  כי  אמר  חנין  ח"כ 
זה מקובל. בר השיבה: "אנחנו משקפים את  האמת ושאל האם 
שיש  ורואים  רואים,  שאנחנו  כפי  תמונה  ונתנו  הפיקוח  עבודת 
סתירות  שיש  העובדה  "נוכח  הוסיף:  חנין  ח"כ  דעות".  חילוקי 
בין מה שאמרו הבנקים למה שאתם אמרתם שתיכנסו לבדוק את 
העניין הזה. מה את מתכוונת לעשות?" ובר השיבה: "אנחנו לא 

שולפים. אנחנו נחשוב".
ראשי  רוב  כי  ואמר  המסתובבת  לדלת  התייחס  ילין  חיים  ח"כ 
גם  כמובן  הבנקאית  מהמערכת  הגיעו  הבנקים  על  הפיקוח 
שחקנים  אותם  זה  לאומי.  בבנק  בכיר  בתפקיד  שהייתה  גברתי 
רק התפקיד שלהם מתחלף. בר אמרה כי "מפקח יכול להגיע או 
מהפיקוח או מהמערכת הבנקאית... רק טובת הציבור לנגד ענינו. 
לא שבויים  אנחנו  הציבור.  לטובת  רוצה לעשות  אני  כי  פה  אני 

בידי המפוקחים... לא אהרוס את המוניטין שלי".
היו"ר כבל סיכם את השימוע למפקחת ואמר כי בשני הרגולטורים 
מרכזיים.  עומק  כשלי  נמצאו  הפיננסית  המערכת  על  המרכזיים 
לדבריו "הפיקוח על הבנקים לוקה בתסמונת 'הדלת המסתובבת' 
נושא  ו'המועדון הסגור'. הרגולציה הפיננסית בבעיה קשה בכל 
מתן אשראי ללווים גדולים, ועל הוועדה וחברי הוועדה לתת על 
יכולים  שדברים  משום  כאן  מתכנסים  לא  אנו  הדעת…  את  כך 
הדברים  שבמצב  משום  כאן  מתכנסים  אנו  עצמם,  על  לחזור 
הקיים אין ספק שהם יחזרו על עצמם, כשרק הצורה המדויקת של 

המחדל איננה ידועה".

אל על מתקפלת: "לא טענו לאלימות"

חקירת מחדל האשראי לטייקונים 
הגיעה לפיקוח על הבנקים

אחרי גל ההסתה שחוללה חברת התעופה הלאומית נגד הציבור החרדי בעקבות כישלונה בטיסה 002, כשנאלצה להוריד עשרות נוסעים חרדים ודתיים 
באתונה לפני שבת – משנים באל על את הגירסה • ההתנצלות מגיעה בעקבות איומים בחרם צרכנים חרדי ולאחר צעד מחאה סמלי של חיתוך כרטיסי 

'פלטינום' על ידי נוסעים ותיקים של החברה

מאז 2003 ועד היום סך הקנסות שהטיל הפיקוח על הבנקים על הבנקאים על רקע כשלי האשראי ללווים הגדולים – אפס • 
היו"ר כבל: "הפיקוח לא עושה דבר כדי להרתיע ואין מי שישמור על השומרים"

המחאה בנתב"ג

מעקב
 ביזנס
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בסוף השבוע הקרוב יוכרע גורלו של חוק הגיוס וגורלה של הממשלה כולה • 
האפשרויות: הארכה נוספת מבג"ץ שתדחה את הקץ, העברת החוק בקריאה 
שניה ושלישית בהסכמה שקטה של החרדים או התנגדות של אגודת ישראל 
ופרישה מהממשלה שתוביל לבחירות • החשש: יש עתיד וישראל ביתנו יתנגדו 

ברגע האחרון ויפילו את החוק והממשלה • כל התרחישים

רגעי הכרעה: 
הארכה, השלמת 

חקיקה או בחירות?

אלי רובין

נהנה  נתניהו  בנימין  הממשלה  שראש  בזמן 
חידוש  כמו  שונות,  ממדינות  נשיאים  מביקורי 
וביקור  האפריקנית  צ'אד  מדינת  עם  יחסים 
היסטורי של נשיאה, אידריס דבי בישראל וביקור 
לא פחות חשוב של נשיא צ'כיה, מילוש זמאן, יחד 
עם הצהרה מיוחדת ש"אעשה הכל כדי להעביר 
הקואליציה  חברי   – לירושלים"  השגרירות  את 
הצרה שבראשותו ממשיכים להתקוטט וליצר לא 

מעט כותרות ססגוניות לתקשורת.
מה שתופס את הפוקוס עבור הציבור חרדי, הוא 
כמובן חוק הגיוס החדש, אותו אמורים להעביר 
בקריאה שניה ושלישית עד ליום ראשון הקרוב, 
להוראת  בהתאם   - הקודם  החוק  פקיעת  בשל 
תאריך  את  ודחה  הארכה  בעבר  שנתן  הבג"צ, 

פקיעת החוק הקודם עד למועד זה.
נכון לרגע זה, אין עדיין דעה אחידה בין המפלגות 
אפילו  או  הימנעות,  לתמיכה,  בנוגע  החרדיות 
היא  כרגע  המצב  תמונת  החדש.  לחוק  התנגדות 
כך: בישראל ביתנו ויש עתיד מצהירים כי יתמכו 
בחוק, אך רק במתכונתו הנוכחית, בדגל התורה 
וש"ס גם מעדיפים כי הוא יעבור כרגע, כאשר את 
השינויים הנצרכים יבצעו בו לכל היותר בקדנציה 
באופן  יוצאים  ישראל  באגודת  ומנגד,  הבאה, 
תקיף נגד החוק ואף שוקלים להצביע נגדו במידה 

ויעלה להצבעה.
באגודת ישראל טוענים כי החוק במתכונתו הוא 
אסון עבור הציבור החרדי, כשלראיה הם מציגים 
באגודת  לכך,  בהתאם  בו.  עתיד  יש  תמיכת  את 
ישראל אף שוקלים להצביע נגד ובמידה ויעבור 
אף ישקלו פרישה מהקואליציה. בתרגום חופשי 

– הפלת הממשלה והליכה לבחירות. 
אגודת  של  התורה  גדולי  מועצת  כך,  בעקבות 
ישראל הייתה אמורה להתכנס, על מנת להחליט 
בהצבעה  הסיעה  של  הכנסת  חברי  ינהגו  כיצד 
נדחתה  הישיבה  דבר  של  בסופו  אך  החוק,  על 
בינתיים בשל בקשה שהגישה הממשלה לבג"ץ, 
לדחות בארבעה חודשים נוספים את מועד פקיעת 

החוק הנוכחי.
הקואליציה  מפלגות  ראשי  ישיבת  במהלך  כבר 
לבקש  ההחלטה  התקבלה  השבוע,  ראשון  ביום 
חילוקי  בשל  זאת  החוק,  פקיעת  הארכת  את 
הדעות הפנים הקואליציוניים והחשש כי יש עתיד 
ובסופו של  יפרו את הצהרותיהם  ביתנו  וישראל 
נגד  ויצביעו  באופוזיציה  לחבריהם  יחברו  דבר 

החוק. 
היהודי  מהבית  סמוטריץ'  בצלאל  הכנסת  חבר 
אמר לאחר ההצעה לבקש דחייה נוספת מהבג"צ, 
כי "הגשת בקשת ארכה לבג"ץ בעניין חוק הגיוס 
היא ברכה לבטלה. ביהמ"ש בשחצנות האופיינית 
לו ידחה אותה. מה שצריך זה פשוט לתת לתאריך 
 - טבעי  על  בפלא  ולחזות  לעבור  בג"ץ  שקבע 
ולשקוע  במזרח  בוקר  כל  לזרוח  תמשיך  השמש 
ימשיך  שלומד  מי  יפלו,  לא  השמים  במערב, 

ללמוד ומי שמתגייס ימשיך להתגייס".
כל  את  לגייס  יהיה  חולם שאפשר  לא  אחד  "אף 
הוסיף  החליט",  בג"ץ  כי  רק  הישיבות  בחורי 
בענווה  חשוב  שיעור  יקבל  "בג"ץ  סמוטריץ. 
ובמגבלות הכח. צריך להודות שאין היום יכולת 
פוליטית להגיע להסדר בעניין הזה ועם כל הכבוד 
מקימים  שעליהם  יותר  חשובים  נושאים  יש 
חזקים  יותר  ומפרקים ממשלה. מסתבר שהחיים 

מפס"דים מנותקים".

לפיד יזגזג שוב?
יצביעו בעד החוק, במקרה  כי  על אף ההצהרות 
לפיד  יאיר  הכנסת  שינויים, חברי  בו  יוכנסו  ולא 

אחד  כל  שניהם,  התבטאו  ליברמן  ואביגדור 
עם  נתניהו  רוקח  אותה  הקומבינה  נגד  בנפרד, 
החרדים והכינו את הקרקע להצבעה אפשרית נגד 

החוק.
מי שמיהר להשמיע זאת היה יו"ר יש עתיד, חבר 
יאיר לפיד, שפרסם במוצאי שבת סרטון  הכנסת 
בו אמר: "אני תומך בחוק הגיוס, הוא חוק טוב, 
קומבינה  עכשיו  מצאה  נתניהו  ממשלת  אבל 
הם  לחרדים.  להיכנע  חדשה  דרך   - חדשה 
מבטיחים להם שהם ישלמו להם מתחת לשולחן, 
כנגד  הכלכליות  הסנקציות  שיופעלו  פעם  בכל 
משתמטים. אנשים שמשתמטים משירות, יקבלו 
צריך  נתניהו  לשולחן.  מתחת  מהממשלה  כסף 
להתחייב לנו שזה לא יקרה. לא ניתן להפוך את 

חוק הגיוס לחוק של קומבינות". 
הקואליציה  יו"ר  של  דבריו  את  ציטט  אף  לפיד 
חבר הכנסת דודי אמסלם שאמר כי צריך שתהיה 
נוסחה של החוק שמשקפת את הסנקציה, אך לתת 
עצמה,  לסנקציה  קשר  בלי  האמיתי  הקידום  את 
כשהוסיף לכך פירוש משלו: "אמסלם אומר כאן 
בעצם, בואו נעשה קומבינה על חשבון הציבור. 

גם לא יתגייסו חרדים וגם נשלם להם כסף".
בפתח ישיבת סיעתו ביום שני אמר לפיד, כי "אין 
היה  הגיוס.  חוק  על  בבג"ץ  להארכה  סיבה  שום 
מספיק זמן. הסיבה שהם רוצים זמן, זה כי עשו 
איתם קומבינה שבה הובטח לחרדים כסף אם לא 
להתחייב  חייב  הממשלה  ראש  ביעדים.  יעמדו 
בקולו שלא תהיה שום קומבינה. נושא הגיוס הוא 
פצע בליבה של החברה הישראלית. החוק שצה"ל 

כתב ואישר הוא הזדמנות לקונצנזוס נדיר".
יו"ר ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר אביגדור 
אמר  החדש,  החוק  לנוסח  האחראי  ליברמן, 
ולא  ממשלתי  חוק  "זה  סיעתו:  ישיבת  בפתח 
חוק של ישראל ביתנו. זה מערכת הביטחון ואין 
עליו שום התניה או קשר אידיאולוגי. החוק הזה 
צודק מבחינת כלל עם ישראל, כולל בהקשר של 

הציבור החרדי".
חרושת  מעט  לא  גם  "יש  כי  הוסיף,  ליברמן 
על  כספי  פיצוי  הבטיחה  שהקואליציה  שמועות 
הקנסות שישלמו על ישיבות שלא יעמדו ביעדים. 
זה לדעתי לא עומד במבחן המשפטי והייתי מציע 
לאנשי האוצר לבחון לפני שהן מציעים דבר כזה, 
היבטים משפטיים פליליים של ההבטחה מהסוג 

הזה".
ח"כ דוד ביטן הגיב לדברי השניים ואמר: "לפיד 
מהעץ  לרדת  מנסים  הם  יחדיו.  חברו  וליברמן 
הזו  הגיוס. הממשלה  - תמיכה בחוק  עליו  שהם 
לא תחזיק לאורך זמן. היא תיפול כי כולם רוצים 

בחירות גם כחלון".
מאתגרים  באופוזיציה  הגיוס,  חוק  סאגת  ובתוך 
את הקואליציה ומתכוונים להעלות היום להצבעה 
במליאת הכנסת שורת חוקים אנטי דתיים, בנוסף 
להצעות לפיזור הכנסת, אותם צפויים להגיש כל 

סיעות האופוזיציה.
בקריאה  להצבעה  לעלות  שצפויים  החוקים  בין 
המרכולים  חוק  לביטול  הצעה  יש  טרומית, 
היא  כשהמטרה  עתיד,  יש  ידי  על  שהוגשה 
עסקים  לפתיחת  בנוגע  הסמכויות  את  להוציא 
ראשי  ולהביאם לאחריות  הפנים  מיד שר  בשבת 

הרשויות המקומיות בלבד.
השנה  בתחילת  רק  שאושר  המרכולים,  חוק 
האזרחית הנוכחית - לאחר מאבקים קשים אותם 
 - חקיקתו  במהלך  דרעי  אריה  הפנים  שר  ניהל 
וסגירת  פתיחת  בעניין  עירוני  עזר  חוק  כי  קובע 
ישראל  ומועדי  בשבתות  מלאכה  ובתי  חנויות 
את  אין  לו  כאשר  הפנים,  שר  של  הסכמה  טעון 
הסמכות לאשר דבר זה, אלא אם כן פתיחתם של 

העסקים אלו, לדעת השר, חיוניים.
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*שארית, הרב רובין, הרב גרוס בסניף ב"ב בלבד

על המבצעים
אשר חוללו באשפר

אשפר, מאחלת לכל בית ישראל

חנוכה שמח
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300

אשפר, מאחלת לכל בית ישראלאשפר, מאחלת לכל בית ישראל

חנוכה שמח
אשפר, מאחלת לכל בית ישראלאשפר, מאחלת לכל בית ישראל

קרטון כנפיים עוף

מוגבל ל-2 קרטונים

מוגבל לקרטון אחד בלבד

מוגבל ל-2 קרטונים

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד

יום
ו'

יום
ד'

יום
ה'

כרעיים/חזה/ירכיים קרטון עוף

3
ק"ג
לק"גב-

יום
ג'

1990 15901990 2290119390

יום
קרטון עוףכבד עוף/בקרב'

טרי
בקר טחון
טחינה במקום

גרונות עוף
קפוא

קרטון חזה/
שוקייםקפוא

טרי/קפואקפוא טרי

לק"גלק"ג לק"ג

לק"ג לק"ג לק"ג לק"ג לק"ג

6902990 1990

2390

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

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

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

קפוא

עוףבקר
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אאאא
שטח מוניציפאלי

חיפה ההסכם הקואליציוני בוטל, בליטנטל החרים את הישיבה
נציגי ראש העיר הנבחרת כבר חתמו על הסכם קואליציוני עם נציג 'אגודת ישראל' אריה בליטנטל, אך לאחר מספר שעות ההסכם בוטל • מה הוביל לשינוי 

ואיך תיראה הקואליציה החדשה?
מאת: ישראל פריי

3 שעות בלבד לאחר שנחתם הסכם קואליציוני בין נציגי ראש 
אריה  ישראל'  'אגודת  נציג  לבין  קליש-רותם  עינת  חיפה  עיריית 
בשל  מבוטל  ההסכם  כי  העירייה  ראש  נציגי  הודיעו  בליטנטל, 
התכנסה  שלישי,  ביום  לידיו.  שהוענקו  בסמכויות  שנפלו  בעיות 
מליאת מועצת העיר לישיבה ראשונה בה הוצגו חברי הקואליציה, 
הכוללת את שני חברי המועצה מ'דגל התורה'. שני חברי המועצה 
את  החרים  אף  בליטנטל  בחוץ.  נותרו  ומש"ס  ישראל'  מ'אגודת 

הישיבה החגיגית.
המערכת  את  בתדהמה  הכה  הקואליציוני  ההסכם  ביטול 
מו"מ  התקיים  הצדדים  בין  כי  העובדה  לאור  במיוחד  העירונית, 
להגעה  עד  רבים  טיוטות  חילופי  ועם  טובה  באווירה  ארוך, 
להסכמות ולחתימה הסופית. על פי ההסכם המקורי, אמורה הייתה 
לקבל 'אגודת ישראל' את השליטה במתנ"ס החרדי בשכונת הדר 
חברות  לצד  בארנונה,  וההנחות  התמיכות  וועדות  ראשות  ואת 

במספר וועדות.
לביטול  שהובילו  הסיבות  על  פירוט  קיבל  לא  עצמו  בליטנטל 
השינוי  המקומית,  ישראל'  ב'אגודת  גורמים  לטענת  אך  ההסכם, 
בעלילה הגיע לאחר שדבר ההסכם הגיע לידי אנשי 'דגל התורה' 

נמצא  המחלוקת  סלע  הנטען,  פי  על  מהמהלך.  נחת  שבעו  שלא 
ביקש  בליטנטל  הדר.  בסוגיית השליטה במתנ"ס החרדי בשכונת 
בשכונה  שנעשית  החרדית  התרבות  פעילות  את  לידיו  לקבל 
מצדה  כש'דגל'  מצביעיו,  מרבית  מתגוררים  בו  באזור  הנמצאת 
המעוז  שאנן,  נווה  בשכונת  שקיים  דומה  ממתנ"ס  ליהנות  יכולה 

הליטאי בחיפה.
הראשי  לשושבין  הפך  אלפר  מיכי  בחיפה  התורה'  'דגל  יו"ר 
בקואליציה של ראש העיר הנבחרת עינת קליש רותם, בשל תמיכתו 
בה בבחירות. על פי ההסכמים והרבה מעבר להם, מלבד תפקיד 
הסגנות, אמור הוא לקבל שליטה מלאה בכל הנושאים הקשורים 
למגזר החרדי ולצרכי החינוך והדת, ממועצה דתית ועד מינוי יועץ 
לענייני חרדים לראש העיר. מעמדתו הבכירה, ליווה אלפר גם את 
הליך המו"מ עם 'אגודת ישראל' שהתבצע תחת עינו הפקוחה, אך 
לתוצאה  הנראה  ככל  הביא  בפועל  שנחתם  ההסכם  זאת,  למרות 

שאינה לשביעות רצונו.
בעוד ש'אגודת ישראל' הייתה לפחות בדרכה לקואליציה, הרי 
בש"ס  סגירה.  לכדי  התקרבו  לא  כלל  ש"ס  סיעת  עם  שהמגעים 
הובטחה  שכבר   - הדתית  במועצה  רגל  דריסת  לעצמם  מבקשים 
דלילה  היא  להם  המוצעת  התמורה  כי  וטוענים   - התורה'  ל'דגל 
ינון אזולאי שהגיע השבוע לעיר  על גבול המבישה. חבר הכנסת 

ריקות,  בידיים  חזר  המגעים,  את  להתניע  וניסה 
מהססים  לא  "אנחנו  נענו.  לא  סיעתו  כשדרישות 

בכיר  אומר  העיר",  ראש  של  כולה  ההפסד  באופוזיציה,  לשבת 
ולא  באופוזיציה  להיות  לנו  "עדיף  ומוסיף:  המקומית  בש"ס 
לעשות כלום מאשר לשבת בקואליציה ולא לעשות כלום מחוסר 

סמכויות ויחס".
ועל רקע המאבקים הפנים-חרדיים, הציגה קליש רותם בישיבת 
בלבד  חברים   16 של  מצומקת  קואליציה  הראשונה  המועצה 
מתוך 31. מי שהצטרפו ברגע האחרון היו שלושת נציגי 'הליכוד' 
קדנציה  לחצי  בסגנות  ולהסתפק  דרישותיהם  על  לוותר  שנאלצו 
היא  תיאלץ  שורותיה,  את  הקרוב  בעתיד  תרחיב  לא  אם  בלבד. 
להתמודד עם אופוזיציה גדולה ולעומתית, עליה נמנים בין היתר 
חברי סיעתו של ראש העיר היוצא יונה יהב וחברי סיעת הירוקים 

של אביהו האן.

תגובות
את  אריה בליטנטל אישר  ישראל'  'אגודת  ונציג  חבר המועצה 
עיקרי הדברים. חבר המועצה ויו"ר 'דגל התורה' מיכי אלפר ביקש 
להרחיק עצמו מהנושא ואמר כי אינו צד בעניין. על פרטי הטענות 

סירב להגיב.

לוד

צפת

לוד מציגה: 19 חברי קואליציה מתוך 19 חברי מועצה

ב'דגל' חוגגים ניצחון, ש"ס ו'אגודה' נותרים מאחור

הישג נאה לראש העירייה יאיר רביבו: עירייה ללא אופוזיציה • הסיעה הערבית שקיבלה מספר מנדטים זהה לסיעת 'הליכוד', תהיה חלק מההנהגה העירונית • ישיבת 
המועצה הראשונה נפתחה בלימוד ספר ה'תניא' • ומה קיבלה ש"ס תמורת מנדט בודד?

חברי הכנסת של 'דגל התורה' הצפינו לחגיגת הניצחון של ראש עיריית צפת הנבחר ושיגרו מסרים לעמיתיהם ב'אגודת ישראל' • מלאכת הרכבת הקואליציה: התיק 
שעובר ידיים ומסמן מהפך חרדי, חב"ד נכנסת לקואליציה למרות שלא תמכה באוחנה והנציג החסידי-עצמאי זוכה בתואר כבוד • כל הפרטים

מאת: ישראל פריי

הסכמים  על  חתם  רביבו  יאיר  העירייה  ראש  בלוד:  היסטוריה 
מקיר  קואליציה  מציג  ובכך  המועצה  חברי  כל  עם  קואליציוניים 
מציגים  בעירייה  וערבים.  חילונים  דתיים  חרדים,  הכוללת  לקיר, 
ואת  לקואליציה  הערבים  המועצה  חברי  כניסת  את  גדול  כהישג 
שכניסת  תקווה  "כולי  העירונית.  בהנהגה  פעיל  חלק  לקיחתם 
יהודים  בין  קיום  הדו  את  תחזק  לקואליציה  הערבית  הרשימה 
וערבים בעירנו המיוחדת ותשפר את איכות החיים של התושבים 
ובמוסדות  בעירייה  שלהם  האמון  את  שיגביר  דבר  הערבים, 
ידיים  משלבים  העיר,  במועצת  כאן  כולנו  המרכזי.  השלטון 
ומתחייבים לשמור על צביונה הפתוח של לוד, כעיר בה כל מגזרי 
האוכלוסייה, ימצאו מענה לחיים על פי דרכם ואמונתם תוך קבלת 
האחר כשווה ויצירת שותפות מלאה ותוך הקפדה על ערכים של 

סובלנות, הבנה וכבוד הדדי", אמר רביבו.
הראשונה  ישיבתה  את  פתחה  לוד  העיר  מועצת  שני,  ביום 
שמקורב  כמי  ה'תניא'.  ספר  מתוך  ב...לימוד  החדשה  בקדנציה 
לחסידות חב"ד שמחזיקה בעיר שכונה גדולה עם מאות משפחות, 
וללמוד  ה'תניא'  ספר  את  לפתוח  רביבו  יאיר  העיר  ראש  החליט 

מתוך העמוד בו יפתח הספר. כלל 19 חברי המועצה - כולל ששת 
הנציגים הערביים – למדו על המושג "מוח שליט על הלב" שכתוב 
באותו עמוד. ראש העיר התגאה בכך שספר ה'תניא' שאתו נפתחה 
וגני  ה'חדרים'  ילדי  בהשתתפות  לכם  קודם  יום  הודפס  הישיבה, 

הילדים שבשכונת חב"ד.
מבחינה פוליטית חרדית, לשותפות הקואליציונית יש משמעות 
בשכונת  חרדים  תושבים  אלפי  לקליטת  ההכנות  רקע  על  רבה 
המקומית  שש"ס  למרות  המוכר(.  בשמה  )'אחסימך',  איילון  גני 
זכתה במנדט אחד בלבד, בין ש"ס לבין רביבו נחתם גם כן הסכם 
קואליציוני ובמסגרתו קיבל יו"ר ש"ס המקומית מאיר אסולין את 

תפקיד המשנה לראש העיר.

"חתמתי כעת הסכם נוסף עם סיעת ש"ס בראשות 
ה חברי עו"ד מאיר אסולין", אמר רביבו. "מאיר יכהן  נ ש מ כ

לראש העיר וכמחזיק התיק החשוב של רווחה, אותו הוא מחזיק 
גבוהה  רגישות  למאיר  האחרונות.  בשנתיים  מרובה  בהצלחה 
האזרחים  של  כאיש  כשנים  נחשב  והוא  המיוחדות  לאוכלוסיות 
הוותיקים בעיר. בנוסף, מאיר הוא נציגם הבכיר של האוכלוסייה 
החרדית בעיר ואנו נעשה הכל על מנת לתת לכל אוכלוסייה בעיר 

את המשאבים לה היא ראויה בהתאם לחלקם באוכלוסייה".
כאמור, אחרי שחתם הסכמים עם כלל הסיעות בעיר, ולראשונה 
זה שנים ארוכות, הצטרפה לקואליציה גם הסיעה הערבית הגדולה 
הערים  לאחת  הייתה  ולוד  המועצה,  ממושבי  כשליש  שקיבלה 

הבודדות בהן לא תהיה אופוזיציה.
'הליכוד'  והקואליציה העירונית מורכבת מסיעת  מועצת העיר 
ערבי  אל  'אלנידא  סיעת  מנדטים,   6  – רביבו(  יאיר  )בראשות 
אללידאויה ואל נאדהדה' – 6 מנדטים, סיעת 'הבית היהודי' – 3 
מנדטים, סיעת 'לוד ביתנו' – 2 מנדטים, 'יש עתיד לכולנו' – מנדט 

אחד, ש"ס – מנדט אחד.

מאת: ישראל פריי
את  לחגוג  צפת,  הקודש  לעיר  הצפינה  התורה'  'דגל  סיעת 
אוחנה.  שוקי  הנבחר  העיר  בראש  בתמיכה  המוצלח  ההימור 
חברי  שלושת  השתתפו  ראשון  ביום  שנערכה  ניצחון  במסיבת 
לצד  אשר,  ויעקב  מקלב  אורי  גפני,  משה  התנועה,  של  הכנסת 
יו"ר הועדה המוניציפאלית מנחם שפירא, ראשי סיעות מקומיות 
וכמובן, ראש העיר הנבחר. ובתוך כך, מלאכת הרכבת הקואליציה 
העירונית בעיצומה ועל פי המסתמן, ש"ס ו'אגודת ישראל' צפויות 

להישאר מחוצה לה.
שתמכה  היחידה  החרדית  הסיעה  הייתה  התורה'  'דגל  כזכור, 
בשוקי אוחנה, בזמן שמרבית הגוש החרדי הריץ את נחמן גלבך. 
רבים  לתופינים  לזכות  'דגל'  צפויה  מרכזית,  ברית  לבת  כיאה 
בקואליציה העירונית ולקחת חלק משמעותי בהובלת צרכי המגזר 
החרדי. למעשה, מדובר במיני-מהפך מקומי, כאשר במועצת העיר 
'דגל'  ואילו  בכיפה  ששלטה  ישראל'  'אגודת  זו  הייתה  הקודמת 

ישבה באופוזיציה.
'דגל  דוברי  הדגישו  אוחנה,  של  נצחונו  לציון  חגיגי  בכינוס 
תמכו  הוראותיהם  פי  שעל  ישראל  לגדולי  נאמנותם  את  התורה' 

נתבעו  הם  בו  ישראל'  ב'אגודת  שהובילו  הקמפיין  נגד  באוחנה, 
לתמוך במועמד החרדי. "לפני שבועיים הייתה שאלה מי הוא ראש 
עיר חרדי, מה נקרא נציג חרדי, אנחנו אמרנו שנציג חרדי הוא מי 
להצביע  שאמרו  מכיוון  עבורו.  להצביע  אומרים  התורה  שגדולי 
עבור שוקי אוחנה אז הוא... נהיה חרדי", אמר יו"ר התנועה חה"כ 

משה גפני.
העסקנים  כולנו,  למדנו  צפת  "בעיר  אמר:  אשר  יעקב  חה"כ 
והפעילים של דגה"ת, שאין שום שיקול אמיתי של גודל העיר או 
מספר המצביעים אלא רק שיקולים של תורה בהכוונתם של זקני 
העדה מרנן ורבנן שר התורה וראש הישיבה". לדבריו, "הסוגיה של 
צפת הייתה מונחת לפתחו ועל כתפיו של מרן ראש הישיבה, זה 
בדיוק מה שלמדנו שאנחנו לא מחליטים לבד והכל אנחנו צריכים 
לשכנע  אנשים  הרבה  אלינו  שהגיעו  ולמרות  העדה  לזקני  לבוא 
אותנו לעשות כל מיני דברים עם כל מיני חישובים והסברים שונים 

- ראינו בחוש כיצד רצון יראיו יעשה".
אוחנה,  שוקי  בראשות  העירונית  הקואליציה  כך,  ובתוך 
5 חברי מועצה  היא תכלול  פי המסתמן,  על  וגידים.  עור  קורמת 
מהסיעות החרדיות. דגל התורה ו'יחד', שרצו במפלגה משותפת, 

של  המועצה  חברי  שני  אך  נפרד,  מו"מ  מנהלים 
להתמנות הסיעות צפויים להיכנס לקואליציה. נציג 'דגל' צפוי 

לסגן ראש עיר )לא בשכר( ולהחזיק בתיק חינוך חרדי )שבקדנציה 
האחרונה הוחזק בידי גלבך(. נציג 'יחד' צפוי לקבל לידיו את תיק 

התכנון והבנייה, בשלב זה לא ברור האם במלואו.
העוצמה  בכל  ושתמכה  מנדטים  לשני  שזכתה  חב"ד,  רשימת 
לקואליציה  דרכה  את  לעשות  צפויה  גלבך,  של  במועמדותו 
בתמורה לתיק החינוך הכללי. עבור חב"ד, שרשת המוסדות שלה 
משתייכת לזרם הממלכתי, ישנה משמעות רבה להחזקה בתיק זה. 
אליעזר לזר, המועמד החסידי-עצמאי לראשות העיר, שהעביר את 
תמיכתו לשוקי אוחנה בסיבוב השני, צפוי להתהדר בתואר "משנה 

לראש העיר" )לא בשכר(.
נכון לכעת, סיעות ש"ס – 2 מנדטים, ו'אגודת ישראל' – מנדט 
אחד, צפויות להישאר באופוזיציה. למרות היריבות לאורך מערכת 
הבחירות, הצדדים לא טורקים דלתות זה בפני זה ומשאירים פתח 

להתקדמויות בעתיד.
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עידוד לתמ"א 38: הנחה 
בארנונה ל-5 שנים

איציק מצרפי 

פרויקטים רבים של תמ"א 38 שמטרתם חיזוק 
או  מתעכבים  אדמה  רעידות  מפני  מבנים 
הסכמות  חוסר  בשל  הדיונים  משולחן  יורדים 
בין השכנים. מקרים רבים הגיעו לבית המשפט 
מה שהביא לסכסוך בין השכנים כאשר הסיבה 
מחשש  מגיעה  הדיירים  להתנגדות  העיקרית 
להתייקרות הארנונה לכשהדירה תתרחב בשל 

הבניה. 
כדי לרכך את התנגדות הדיירים משרד הפנים 
לדיירי  בארנונה  משמעותיות  הנחות  יעניק 
בניינים שיחתמו על פרויקט התחדשות עירונית 
כשהמטרה המרכזית היא להקל על אוכלוסיות 
חלשות ששטח דירתן יגדל. החידוש המעודד 
לתושבי  בלעדית  בהטבה  מדובר  לא  כי  הוא 
עשרות  ליהנות  צפויים  מהשינוי  הפריפריה, 
הגדולות,  הערים  במרכזי  גם  אזרחים,  אלפי 

כמו תל־אביב. 
ולרשות  הפנים  למשרד  משותף  במהלך 
חיים  המנכ"ל  בראשות  עירונית  להתחדשות 
אביטן, שנמצאת תחת משרד השיכון, בתחילת 
צו  על  דרעי,  אריה  הפנים  שר  חתם  השבוע 
המורה כי במהלך 5 שנים מרגע קבלת הדירה 
השטח  על  מופחתת  ארנונה  הדיירים  ישלמו 
 100% יקבלו  הראשונות  בשנתיים  המורחב: 
בשנה  הנחה,   75% השלישית  בשנה  הנחה, 

הרביעית 50%, ובשנה החמישית 25%.
ופינוי־בינוי   38 תמ"א  של  בפרויקטים 
גדולה  דירה  מקבלים  הוותיקים  הדיירים 
ובמקרים  במקביל  גדלה  כשהארנונה  יותר, 
ותיקים  בדיירים  מדובר  הדברים  מטבע  רבים 
החיים ללא יכולת פיננסית שמתנגדים למהלך, 
לא  הדירות  והיצע  מתחזקים  לא  המבנים  כך 

עולה. הקלת הארנונה תהווה תמריץ לשכבות 
דירות  כ־2,400  על  להשפיע  וצפויה  החלשות 
בהליכי  היום  שנמצאות  עמידר  בשיכוני 
התחדשות עירונית מתקדמים, ועל אלפי דירות 

בהמשך. 

מי זכאי להנחה?

עירונית  התחדשות  עבר  שכבר  מי  הצו,  לפי 
יהיה זכאי להנחה על השטח הנוסף עליו הוא 

מחויב. 
הקריטריונים לזכאות: בעל הנכס צריך להיות 
הפרויקט.  תחילת  לפני  שנים   3 לפחות  בעליו 
לאדם  ההכנסה  זכאים  להיות  כדי  בנוסף, 
לחודש.  15,000 שקל  עד  להיות  צריכה  בודד 
צריכה  ההכנסה  ילדים  שני  עם  למשפחה 
להיות עד 30 אלף שקל ברוטו בחודש. על פי 
הדרישות לתחולת החוק נראה כי ההנחה תחול 

על עשרות אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ.
"ההתחדשות  דרעי:  אריה  הפנים  שר  לדברי 
חדש  דם  ומזרימה  מאוד  חשובה  העירונית 
הבינוי  שר  לדברי  המקומיות"  לרשויות 
הרשות  מעיניו  שבראש  גלנט,  יואב  והשיכון 
על  היא להקל  עירונית, "מטרתנו  להתחדשות 
התחדשות  של  תהליך  העוברים  הבתים  דיירי 
כי  צופים  אנו  זה  מהלך  בזכות  עירונית... 

הפרויקטים יקודמו באופן מהיר יותר". 
לחיזוק  ארצית  מתאר  תכנית  הנה   38 תמ"א 
מדובר  אדמה.  רעידות  בפני  קיימים  מבנים 
הוא  העיקרי  שתפקידן  תקנות,  של  באוסף 
אדמה.  מרעידות  הנובעים  בסיכונים  טיפול 
הארצית  המועצה  ביוזמת  הוכנה  התוכנית 
ממשלת  ידי  על  ואושרה  ולבנייה  לתכנון 

ישראל, ב-14 באפריל 2005.

בס“ד

*בכפוף לתקנון פינת המציאות לפאות מוזלות במיוחד! 

Lorem ipsum
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tzippy910810@gmail.com

מותג פאות

חדוה רבר ורותי רבינוביץ
משיקות את המותג החדש ”סנדי פלוס“
אתן מוזמנות אל סלון היוקרה החדש, 

שפותח שעריו בימים אלה ממש

ומציע למבינות מבינכן, גם פאות בהתאמה אישית עבורכן.

מצפות לראותכן

כתובתנו רח‘ העלייה השניה בני ברק
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והווינרים  המוניציפאליים  השותפים  שני  על 
הגדולים של מערכת הבחירות האחרונה בירושלים, 
ד"ג  כמו  שותקים  שהם  פעם  אף  לומר  אפשר  אי 
שמות  את  הולמים  התיבות  שראשי  למרות   –
המשפחה. אלא שהשבוע, הן דרעי והן גפני בחרו 
לשתוק כאילו קיבלו שיתוק שופטים כללי ולהיעדר 
מפאת  הקואליציה  ראשי  מישיבת 
מה  זה  קודמות.  התחייבויות 
שמכונה בעגה של הצלע השלישית 

ליצמן: סיבות בריאותיות.
יש  לשכותיהם  בענייני  רק  לא 
במשרה  תעסוקה  וגפני  לדרעי 
גם  שלהם(.  המשרה  )ולא  מלאה 
די  להם  יש   – למפלגותיהם  בנוגע 
והותר צרות, לאחרונה, בעיקר של 
עשירים. ירושלים על ראש שמחתם 
לעמוד  ממשיך  במוקד  כאשר 
החרדי.  החינוך  תיק  על  המאבק 
לחלל  נזרקו  האחרון  בשבוע 
דוגמת  פשרות,  אלו  אי  האוויר 
וחלוקת  משותפת  רבנים  ועדת 
למנהל  התיק  מחזיק  בין  סמכויות 
השורות,  כתיבת  לרגע  עד  האגף. 
טרם נמצא הפתרון החינוכי הראוי. 
הראשים  הסיעות  בתוך  גם 
ותחבולות.  מחשבות  רוחשים 
היצירתי  הרעיון  נגוז  התורה  בדגל 
)באלעד(  האובד  הבן  את  להחזיר 
יצחק פינדרוס למועצה - באמצעות 
יתר  למנות חבר במקרה שכל  הפנים שמוסמך  שר 

מתפטרים  הרשימה  חברי 
האפשרות  קסמים.  כבמטה 
של  להתפטרותם  להביא 
שיפנו  רבים  כה  חברים 
קלושה  נראתה  הזירה  את 
משפטית  בדיקה  מלכתחילה. 
באגפים  שנערכה  מהירה 
וגם  בפרקליטות  המוסמכים 
מוערכים  משפטנים  בקרב 
כי  העלתה  הפרטי  בשוק 
המשפטית  ההיתכנות  גם 
רשאי  הפנים  שר  אפסית.   –
את  רק  שכזה  במקרה  למנות 
הבוחרים.  בספר  שמופיע  מי 
היות ובספר הבוחרים הנוכחי 
הרי  באלעד,  רשום  פינדרוס 
עשר  שמונה  לחכות  שעליו 
ספר  לפתיחת  עד  חודשים 
בואכה   – מחדש  הבוחרים 

פינדרוס  הקרובות  וחצי  בשנה  הבאות.  הבחירות 
יכוון בדמעות בברכת: השיבה שופטינו כבראשונה.
באות  עשירים  של  צרות  גם  מהמקומות  בחלק 
בצרורות. בבית שמש השותפות מקרטעת אל מול 
לעליזה  ישראל  אגודת  של  החד-צדדית  החבירה 
בלוך. בדגל ובש"ס נעשה ניסיון שכשל נכון למועד 
יצירתיים של  רעיונות  הרבה  )כמו  כתיבת השורות 
נגד של  פוריים(, להוביל מהלך של תגובת  מוחות 
שמירת הרוב בתוך הסיעה והותרת משה אבוטבול 
הוגי  שהזמינו  המשפטית  הדעת  מחוות  ברשימה. 
הנלקח  בהזמנה  כסקר  משקלה  אשר   - הרעיון 
ברוב  תחליט  הסיעה  אם  כי  עלה   - מוגבל  בערבון 
קולות להתנגד לקבלת סגן, הרי שהצבעה לעומתית 
אף  ואולי  מהסיעה  כפרישה  להתפרש  עשויה  בעד 

למנוע משפטית את עצם קבלת תפקיד הסגן.
לא שכחנו כמובן את אלעד, מחוללת כל הסיבות 
– שם הקרב על הגוש החוסם נמשך ומעניין יהיה 
שעברה.  בעונה  שהסתיים  כפי  ייגמר  האם  לראות 
יש גם מקומות שבהם דרעי וגפני מעדיפים לשתוק 
כד"ג, לנוכח העובדה שאנשיהם מתגוששים זה עם 
בתי  תורן  ראש  על  שטיפסה  דגל  זוהי  בחיפה  זה. 
קליש  עינת  הנבחרת  העיר  בראשת  ותמכה  הזיקוק 
המוצפת,  התחתית  בעיר  נותרת  ש"ס  בעוד  רותם, 
משוועת לחילוץ ולסיוע. בפתח תקווה הסיטואציה 
הפוכה, כאשר ש"ס היא זו שהימרה על כל הקופה 
של  לבחירתו  הביאו  כשקולותיה   – זכתה  וגם 
ואגודה  דגל  מול  גרינברג,  רמי  הנבחר  העיר  ראש 
איציק  לשעבר  העיר  לראש  אמונים  ששמרו 
ברוורמן מהעבודה – שנצפה השבוע מתהלך בדד 
במסדרונות הכנסת, מתאים עצמו לאווירת הנכאים 
במפלגתו. בש"ס נמצא מי שטבע השבוע את מכתם 

הלשון: דין פתח-תקווה כדין חיפה.  
דרעי  את  לראש  מעל  עד  העסיקו  ועוד  אלה  כל 
לא  שבגינה  האמיתית  הסיבה  היו  לא  אך  וגפני, 
הופיעו השניים לישיבת ראשי הקואליציה. הנימוקים 
המידע  לנוכח  עירוניים  ולא  ארציים  היו  שלהם 
להודיע  מתכוון  נתניהו  ולפיו  לאוזניהם  שהגיע 
בפתח הישיבה כי אין בכוונתו לבצע שינוי כלשהו 
בחוק הגיוס. החברים החרדים מתלבטים בינם לבין 
עצמם האם לגרור רגליים עד אחרי הבחירות, כפי 
לסייע  שמא  או  שעבר,  בשבוע  פרוש  כאן  שהציע 
מתוך  החקיקה,  גלגלי  בהנעת  הקלעים  מאחורי 
יהיה לבצע מקצה שיפורים בקדנציה  הנחה שניתן 
הבאה. ובצד ההתלבטות מייסרת הכליות, אין להם 
שום כוונה לשמש כניצבים במערכת הבחירות של 

ראש הממשלה.
במו  לסתום  שהצליח  אחרי  משבוע  יותר  קצת 
נתניהו  מבין  באנייה,  איווט  שפער  החור  את  ידיו 
שהספינה הזאת כבר לא תגיע לחוף מבטחים, לנוכח 
העובדה ששר האוצר לא מפסיק לתקוע את המשוט 
בבטנה ולחורר בה נקבים-נקבים )ועל כך בהמשך(. 
צלח  הוא  עזה  משבר  שאת  נתניהו  חש  תודעתית 
ומה שנותר כעת זה לקבוע עילת בחירות סבירה – 
ועדיף שלא באשמתו. ההנחה שלו הייתה שהכרזה 
מנוסח  ותג  אות  לשנות  לא  כוונתו  על  דרמטית 
שאינו  מי  של  תקשורתי  דימוי  לו  תעניק  החוק, 
חושש מלהתעמת עם שותפיו הטבעיים ולקוחותיו 
לשתף  החרדים  של  המופגן  הסירוב  רק  הנאמנים. 
לו  גרם  הישיבה,  החרמת  כדי  עד  פעולה,  עמו 
לחזור בו מכוונתו ולחשב מסלול מחדש. ואם לרגע 
טעיתם, לא במנכ"ל אל-על עסקינן אלא בבעלה של 

רעייה ששימשה בעבר כדיילת בחברה. 

משבר נאמנות
המנופף  פנים  נשוא  יהודי  כמו 
הנוסע  של  הפלטינום  בכרטיס 
המתמיד וקורע אותו בתיאטרליות 
האישי(  הקרקע  דייל  )באמצעות 
מוזמנים,  עיתונאים  עדת  מול 
לגייט  אץ-רץ  הוא  אחרי  כשרגע 
על  אל  טיסת  את  להספיק  כדי 
שר  השבוע  התייצב   – הקרובה 
ישראל.  בכנסת  כחלון  האוצר 

מתפנק ומוחה, מאיים ומתרצה.
הנוסע  התגלמות  הוא  כחלון 
נתניהו  קואליציית  של  המפונק 
כוונות  עם  משולח  הנוכחית. 
תדרוך  לא  רגלו  שכף  טובות 
יריביו  גם  התיירים.  במחלקת 

החרם החרדי 

החרם החרדי 
שננקט כלפי מי 
שניצל את שותפיו 
הטבעיים, הביא 
לחישוב מסלול 
מחדש. ואם לרגע 
טעיתם, לא במנכ"ל 
אל-על עסקינן אלא 
בבעלה של רעייה 
ששימשה בעבר 
כדיילת בחברה

לצחוק כל 
הדרך לבנק 
הקולות.
כחלון ובלום

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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מודעים לכך שיעדי הטיסה שלו ראויים. לממשלה 
טוב:  לעשות  אמיתית  כוונה  עם  בא  כחלון  הזאת 
יוקר  את  ולהפחית  הדירות  מחירי  את  להוריד 
זו  מדעתם  החברים  את  שמוציא  מה  המחיה. 
לרגע  פוסק  לא  האיש  חשבונם.  על  ההתפנקות 
מליטול קרדיט על כל מהלך כלכלי, גם כשמדובר 
לא  ובמקביל  חמתו,  ועל  אפו  על  שעבר  בתהליך 
לעומד  ישראל,  לממשלת  בטרוניה.  מלבוא  חדל 

בראשה, לשריה וליועציה. רק לא לעצמו.
אם את התפטרות איווט ליברמן ניתן היה לדמות 
לפני שבועיים להנפת פטיש חמישה קילו על ראשו 
זאת  לעשות  אומר  גמר  שכחלון  הרי  נתניהו,  של 
את  לה  והוצא  ברכות,  הממשלה  את  הרוג  בדרכו. 
עוד  ומכאיבות.  איטיות  סיכה  בדקירות  הנשמה 
לפני שבנט ושקד הספיקו להתאושש בשבוע שעבר 
תכנן  כבר  כחלון   - נתניהו  הקוסם  ששלף  מהשפן 
איך הוא צד את השפן, פושט את עורו ומכין לעצמו 

פרווה מחממת לימי סגריר.
כחלון המחושב הוא המרוויח הגדול של המשבר 
הקואליציוני והיחיד שהצליח עד כה להשיג את כל 
קואליציית  על  כפה  הוא  הראשון  בשלב  מבוקשו. 
ה-61 את העברתה המיידית של פנסיית המיליארדים, 
אם  הממשלה.  משרדי  בתקציבי  רוחבי  קיצוץ  תוך 
למי שהוביל את ההגדלה השערורייתית של פנסיית 
אריה  קוראים  היו  השוטרים  של  המיליארדים 
יעקב ליצמן, לא הייתם מבחינים למחרת  דרעי או 
לידיעות  היום  ישראל  בין  כותרות  בהבדלי  היום 
אחרונות, ובין ערוץ 10 ל-2. המילה סחיטה הייתה 
נמרחת בראש כל כותרת ובפתח כל מהדורה. שהרי 
סביב  אצבעותיו  את  שמהדק  למי  אחר  כינוי  אין 
גרוגרתו של ראש הממשלה – כדי לחלץ פנסיה של 

מיליארדים, תחת איומי פרישה. 
תיאר  מופתעים",  להיות  מזמן  כבר  "הפסקנו 
כך  "הרי  הקואליציה,  סיעות  מראשי  אחד  השבוע 
התקציבית  הרזרבה  את  איך  כשגילינו  היה  בדיוק 
כחלון חילק לנו מתחת לאף כדי להפחית את מחירי 
ניצל  האיש  הראשון  מהרגע  והאייפונים.  המסכים 
תלויה  שהממשלה  העובדה  ואת  הסיטואציה  את 
באצבעות של סיעתו וכפה עלינו מהלכים כלכליים 

שמבחינתנו היו מיותרים ובזבזניים".

כמו את פנסיית השוטרים, כך את שאר המהלכים 
התקציביים העביר כחלון כמו סכין בחמאה, באפס 
המוישה  שכאשר  מסתבר  תקשורתית.  ביקורת 
ולא  האוצר  ממשרד  הליברלי  כחלון  הוא  המאיים 
של  תקציבית  סחיטה  כל   – הכספים  מוועדת  גפני 
להוצאה  הופכת  פירוק  איומי  תחת  מיליארדים 
כיפת  מיידית.  לגיטימית שזוכה להגנה תקשורתית 
כל  על  אוטומטית  כהגנה  כחלון  שפרס  הברזל 
העליון  בית-המשפט  של  האתמול  בשופטי  פגיעה 
לחמוק  לו  מאפשרת  הישנה,  התרבות  ובמוסדות 
מגורלם של חובשי הכיפה שהיו מוקעים אל עמוד 
חגיגות  של  דומות  בנסיבות  התקשורתי  הקלון 

תקציביות.

ריבית קואליציונית
או  מגומגמות  להתנצלויות  לחכות  מיותר 
הבלתי  הטיסה  חוויית  את  ימחזרו  שרק  לפיצויים 
שנחלץ   – לכחלון  בטענות  לבוא  מה  אין  נעימה. 
מחדש.  עצמו  והמציא  נתניהו  של  החנק  מלפיתת 
חברי  בקרב  בשעתו  שכונה  הזה,  המוכשר  האיש 
לשחזור  שראוי  )תואר  המנומס'  'הכייס  הליכוד 
הקופה(  התרוקנה  שבה  הנוכחית  הקדנציה  בתום 
תקשורת  כשר  שימש  שבה  נתניהו  מממשלת  יצא 
עוד'.  לא  'לעולם  של  עמוקה  פנימית  תודעה  עם 
התרגיל שעשה נתניהו לבנט ולשקד בשבוע שעבר 
– רק חידד אצל כחלון את החושים וגרם לו להגיב 
נוהג  כחלון  שלו,  הגרילה  במבצעי  משלו.  במבצע 
בדרך  היתקלויות  אפס  עם  הגבעה  את  לכבוש 

למטרה.
אחרי שסיים לפדות את כל הז'יטונים בכסף מזומן 
עם העברת הפנסיה של אלשיך וחבריו, עבר כחלון 
לשלב הבא של תכניתו לסיום חייה של הממשלה. 
הכרזתו בראשית השבוע על כוונתו להעניק לחברי 
מפלגתו חופש מצפוני בסוגיות עקרוניות ובמרכזן 
למעשה,  הלכה  היא   – בתרבות  הנאמנות  חוק 
קואליציית  של  פירוקה  על  רשמית  חצי  הודעה 
ה-61. התגובה הצפויה, גם בעוצמת הדציבלים, של 
הראשונה  הנפגעת  שהיא  רגב  מירי  התרבות  שרת 

)ולא האחרונה( מההחלטה – כמו הוכיחה את מידת 
הנאמנות של כחלון לקואליציה השברירית והבלתי 

יציבה.
הריבית  בהעלאת  האוצר  שר  של  מטרתו 
הקואליציונית על כל הצבעה, ברורה כמו כוונותיה 
של מ"מ הנגידה שביצעה השבוע במגרש הבנקאי 
ארוכים  חודשים  מזה  מצוי  כחלון  זהה.  פעולה 
בליבה של מערכת בחירות אותה הוא מנהל, כמעט 
רשמית, מעל כל במה - כולל על גבי שלטי תעמולה 

האחרון  לחודש  עד  אם  בדרכים. 
ומזומן  מוכן  שהאיש  היה  דומה 
של  טובים  חודשים  כמה  לעוד 
שבתקופה  הרי  בחירות,  מערכת 
הוא  שנוצר  הרושם  האחרונה 
בהקדמת  האיש  של  שהאינטרס 

הבחירות, הפך מרצוי לבהול. 
לצדו  שיושבים  החברים 
ובקבינט  הממשלה  שולחן  סביב 
החברתי-כלכלי, יודעים לספר על 
חשש אמיתי משבר כלכלי. עליית 
של  השרשרת  ותגובת  הדולר 
על-ידי  השבוע  הריבית  העלאת 
מחירי  על  ההשפעה  ישראל,  בנק 
עליית  של  הצפי  המשכנתאות, 
מחירי הדירות והתחזית הכלכלית 
שמשמיעים המומחים – מובילים 
שכחלון  למסקנה,  השותפים  את 
כדי  ורגלו,  ידו  שלאל  כל  יעשה 
את  תשלים  לא  הזאת  שהממשלה 

שנתה.
)או  עלולה  עוד  כחלון  של  הנאמנות  בעיית 
עשויה, בהתאם לזיהויו הסיעתי של הקורא( לבוא 
לידי ביטוי גם בחקיקת הגיוס ובפרט על רקע הזגזוג 
של לפיד שכבר מצא )נכון יותר לומר: המציא( את 
ינסה להביא  נתניהו  עילת ההתנגדות לחקיקה. אם 
לשוב  עשויים  אנו  מהירה  להצבעה  החקיקה  את 
עזריה.  רחל  של  המתעורר  מצפונה  את  ולגלות 
ליציאה  הדרך  את  מסמן  כחלון  של  כשהמצפן 
מקיץ  לסיעה  חבריו  של  המצפון   – מהממשלה 

משנת הקואליציה העמוקה.

החרם החרדי 

כאשר המוישה 
המאיים הוא כחלון 

הליברלי ממשרד 
האוצר ולא גפני חובש 

הכיפה השחורה 
מוועדת הכספים – 

כל סחיטה תקציבית 
של מיליארדים 

תחת איומי פירוק 
זוכה לכיפת ברזל 

תקשורתית

שתקו כד"ג. שר הפנים דרעי ויו"ר ועדת הכספים גפני. צילום: יעקב כהן



כ' כסלו תעש"ט 242428/11/18 בירושלים

להודות ולהלל: 

אלי כהן

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי מדליק בפתח ביתו ברחוב רשב"ם 
בבני ברק כעשרים דקות אחרי השקיעה. שירת המזמורים לאחר 
ההדלקה בסלון ביתו, באחד מהימים מגיעים עשרות מנכדיו וניניו 

לחלוקת מעות חנוכה. 
מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, ידליק בשעה 16:50 בחלון 

ביתו ברחוב ראב"ד 17 בבני ברק. 
היהודים  ברחוב  בביתו  ידליק  כהן  הגר"ש  המועצת  נשיא  מרן 

ברובע היהודי בירושלים בשעה 17:15. 
הגר"ש בעדני חבר מועצת חכמי התורה ידליק בביתו ברחוב עזרא 

פינת בן יעקב בבני ברק בשעה 17:00. 
גאב"ד 'העדה החרדית' הגרי"ט וייס ידליק כל ערב בביתו ברחוב 
80 בירושלים, תפילת מעריב בשעה  גוש  2 בשכונת  גבעת משה 

17:00 ולאחר מכן הדלקת הנרות. 
ביתו ברחוב האדמו"ר מגור בבני  הגרמ"צ ברגמן מדליק בחלון 

ברק עשר דקות לאחר השקיעה. 
בביתו  ערב  כל  ידליק  שטרנבוך  הגר"מ  החרדית'  'העדה  ראב"ד 
5 אחה"צ.  4 בשכונת הר נוף בירושלים בשעה  ברחוב קצנלבוגן 
החנוכה  מימי  באחד  ר"ת.  זמן  לאחר  דקות  כעשרים  במוצ"ש 

מתקיימת מסיבת חנוכה בישיבתו, שם יישא משא מיוחד.
הגר"י שיינר ידליק בחלון ביתו בצפניה 51 בשעה 4:55. למעמד 
ההדלקה צפויים להגיע קבוצה מצומצמת של תלמידים מישיבת 

קמניץ שישירו במקום שירי רגש דקות ארוכות.
ביתו  בפתח  ידליק  ישראל  עטרת  ישיבת  ראש  אזרחי  הגרב"מ 

ברחוב קאסוטו בשכונת בית וגן בירושלים בשעה 16:50. 
ראשי ישיבת סלבודקא הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, ידליקו מידי 
יום בשקיעה בגבעת ישיבת סלבודקא בבני ברק ברחוב הרב שר. 

הגר"מ גרוס גאב"ד חניכי הישיבות ידליק בביתו ברחוב חידושי 
הרי"ם 3 בבני ברק, תחילה הוא מדליק בחלון ביתו הפונה לרשות 
הרבים עם ברכה, ולאחר מכן בפתח ביתו ללא ברכה - כעשר דקות 

אחרי השקיעה.
הגאון רבי משה צדקה ראש ישיבת 'פורת יוסף' - ידליק את נרות 
החנוכה מיד לאחר צאת הכוכבים בביתו רחוב שמואל הנביא 98 

בירושלים. 
רבי  הגאון  דעת'  'יחוה  ישיבת  וראש  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
דוד יוסף ידליק את נרות החנוכה מיד לאחר צאת הכוכבים בביתו 

רחוב הקבלן בשכונת הר נוף, בירושלים. 
הגאון רבי מאיר מאזוז ראש ישיבת 'כסא רחמים' - ידליק את נרות 
החנוכה מיד לאחר צאת הכוכבים במעונו ברחוב הרב עוזיאל בבני 

ברק. 
נרות החנוכה מיד לאחר  ידליק את  הגאון רבי שלמה בן שמעון 

צאת הכוכבים בביתו רחוב דבורה הנביאה 13 בבני ברק. 
רבי  הגאון  התורה  מועצת חכמי  וחבר  החיים'  'אור  ישיבת  ראש 
הכוכבים  צאת  לאחר  מיד  החנוכה  נרות  את  ידליק  אלבז  ראובן 

בביתו רחוב יחזקאל 44 בירושלים. 
חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה ידליק את נרות 
החנוכה מיד לאחר צאת הכוכבים בביתו רחוב מונאש 13 שכונת 

יד אליהו תל אביב.
הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן מדליק כל ערב בביתו ברח' הרב 
קוק 1 ב"ב בשעה 17:30 ובמוצש"ק תיערך הדלקה מרכזית בהיכל 
ולאחמ"כ  3 בזמן ר"ת  ביהמ"ד הגדול "מתיבתא" רח' הרב קוק 

יחלק דמי חנוכה ולחיים.

בחצרות הקודש
 ,20:30 בשעה  שבת  במוצאי  לציבור  ידליק  האדמו"ר  אוז'רוב: 
ברחוב חזון איש פינת נחמיה בבני-ברק. לאחר מכן יערוך סעודת 

מלוה מלכה וטיש לכבוד חנוכה. בשאר הימים ידליק בביתו.
אונגוואר  בקרית  בביתו  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  אונגוואר: 
בשכונת רמות בירושלים, נר ראשון ידליק האדמו"ר בבית המדרש 

הגדול בשעה 20:00, לאחר מכן יחלק מעות חנוכה.
ב'  נר  ידליק  עילית  מודיעין  מאונגוואר  האדמו"ר  אונגוואר: 

בגרין  מדרשו  בבית  חנוכה  מעות  וחלוקת  טיש  ואח"כ  דחנוכה 
פארק במודיעין עילית.  

זאת  ליל  ראשון  ביום  הדלקה  יערוך  מאופלע  האדמו"ר  אופלע: 
הירדן  ברחוב  אופלע  המדרש  בבית  בערב   20:00 בשעה  חנוכה 

בבני ברק. 
אלכסנדר: האדמו"ר מדליק כל ערב בבית מדרשו ברחוב אחיעזר 

בבני-ברק בשעה 16:50 בערב.
לפנות   5:00 בסביבות השעה  בערך  אמשינוב: האדמו"ר מדליק 
בוקר בפתח ביתו ברחוב הרב פרנק 17 בשכונת בית וגן בירושלים. 
מדרשו  בית  בהיכל  דחנוכה  ראשון  נר  ידליק  האדמו"ר  אנטניא: 
את  יערוך  מכן  לאחר   .20:00 בשעה  ברק  בבני  הושע  ברחוב 
שולחנו בשילוב סעודת ההילולא במלאות שמונים וארבע שנים 
זצ"ל,  מאנטניא  חיים'  ה'טל  בעל  הראשון  האדמו"ר  לפטירת 

האדמו"ר יחלק מעות חנוכה. 
אשלג: האדמו"ר ידליק כל ערב לאחר מעריב בזמן, בבית מדרשו 
יערוך  חנוכה  זאת  ראשון  ביום  בבני-ברק   4 עזרא  אבן  ברחוב 

האדמו"ר טיש לאחר ההדלקה. 
אשלג: ביום ראשון נר שמיני זאת חנוכה ידליק האדמו"ר בשעה 
19:30 בבית המדרש ברחוב שד"ל 4 בבני-ברק ולאחר מכן יערוך 

את שולחנו.
באיאן: האדמו"ר ידליק  ביום שני נר שני בשעה 20:00 לחסידים 
תושבי הערים ביתר עילית, מודיעין עילית, קרית גת ואלעד. וביום 
בשעה  ברק  ובני  שמש  בית  ירושלים,  לתושבי  רביעי  נר  רביעי 

20:00 בהיכל הקלויז ברחוב מלכי ישראל בירושלים. 
המדרש  לבית  שמעל  בביתו  ערב  כל  מדליק  האדמו"ר  בוהוש: 

הישן של החסידות ברחוב חגי בבני-ברק בשעה 19:00. 
בוטושאן: האדמו"ר מדליק בכל ערב בביתו ברחוב מינץ בשעה 
ידליק האדמו"ר בבית מדרשו   19:30 19:30. בנר שלישי בשעה 
ברחוב ישעיהו 14 בבני ברק, ולאחר מכן יערוך לחיים טיש ויחלק 
מעות חנוכה, במוצאי זאת חנוכה יערוך את שולחנו לרגל הילולת 

זקנו ראש השושלת זיע"א במלאות 164 שנים לפטירתו. 
ביאלא: האדמו"ר ידליק כל ערב בפתח הדלת שבבית המדרש של 
החסידות ברחוב יעקובזון בירושלים בשעה 17:00, ביום ראשון 

ליל זאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש. 
בבית  ההדלקה  חנוכה  זאת  ליל  ראשון  ביום  ברק:  בני  ביאלא 
מכן  ולאחר   21:30 בשעה  בבני-ברק  ירושלים  ברחוב  המדרש 

עריכת הטיש וחלוקת מעות חנוכה. 
ביאלא רמת אהרן: האדמו"ר ידליק במוצאי שבת בבית המדרש 

של החסידות ברחוב רוזנהיים בבני ברק, בשעה 21:00. 
ביטשקוב: האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 19:30 ובמוצאי שבת 

בשעה 20:00 ולאחר מכן יערוך טיש מלוה מלכה. 
לאחר  חנוכה  זאת  ליל  ראשון  ביום  ידליק  האדמו"ר  בערגסאז: 
מכן מעמד חלוקת "מטבעות ברכה" כנהוג בשעה 20:30, בהיכל 
בית המדרש בערגאסז ברחוב רבי יוסף קארו 13 באלעד, בכל יום 

ידליק בבית מדרשו בפתח תקווה. 
בהיכל   20:00 בשעה  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  מרן  בעלזא: 
מדליק  האדמו"ר  בירושלים,  בעלזא  בקרית  שטוב'  'אגרוייסע 
אלפי  במעמד  שטוב'  'אגרוייסע  בהיכל  הדלת  בפתח  הנרות  את 

החסידים, לאחר מכן מתקיימת עריכת טיש ואמירת התורה. 
ברסלב: הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר יערוך ביום ראשון 
נר א' כינוס השנתי לרגל חג החנוכה בשעה 20:00 בבית המדרש 
חנוכה  זאת  ליל  ראשון  וביום  בירושלים.  שערים  מאה  הגדול 
תפארת  מדרשו  בבית  שמש  בבית  לחסידיו  חנוכה  לרגל  מסיבה 

הנחל ברח' אור שמח בעיר.
שני  ובימי   8.00 בשעה  יום  כל  מדליק  ידליק  האדמו"ר  דאראג: 
שריפת  מעמד  יתקיים  חנוכה  זאת  ביום   6:00 בשעה  ורביעי 
המדרש  בית  בהיכל  הדריידל  ומנהג  הטהור  ושולחן  הפתילות 

הגדול ברחוב יצחק נפחא בבני ברק.
בירושלים,  הנביא  שמואל  ברחוב  החסידות  במרכז  דושינסקיא: 
ידליק  שבת  במוצאי   ,17:00 בשעה  ערב  כל  מדליק  האדמו"ר 

לאחר ההבדלה ולאחר מכן יערוך את שולחנו. 
דז'יקוב ויז'ניץ: האדמו"ר ידליק בימים א', ד', מוצ"ש וא' בשעה 
20:00 בערב, ביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש 

ברחובות,  ויז'ניץ  בקרית  ויז'ניץ  דז'יקוב  הגדול  המדרש  בבית 
ובית  למירון  האדמו"ר  בראשות  נסיעה  תתקיים  חמישי  וביום 
לרגל  זיע"א  חיים'  מים  ה'באר  של  לקברו  בצפת  העתיק  החיים 
ייערך מעמד חלוקת  בבוקר   11 ג' בשעה  ביום  דהילולא.  היומא 

חנוכה גלעט לילדי החסידות בת"ת 'בני נפתלי'.
דינוב ביתר: ביום ראשון נר א' וביום ראשון ליל זאת חנוכה ידליק 

האדמו"ר בבית מדרשו ברחוב פחד יצחק בשעה 19:00. 
בבית   20:30 ה' בשעה  נר  חמישי  ביום  ידליק  האדמו"ר  דעעש: 
מדרשו ברחוב רבי טרפון בבני ברק, ביום ראשון ליל זאת חנוכה 
שריפת  ומעמד  טיש   21:00 בשעה  החבורות,  לבחורי  הדלקה 

הפתילות. 
הוסאקוב: האדמו"ר ידליק מדי ערב בשעה 19:00 בביתו ברחוב 
יהודה הלוי 56 בתל אביב, בערב ומוצאי שבת ידליק בבית מדרשו 

ברחוב שדרות רוטשילד 112 בתל אביב. 
וואסלוי: האדמו"ר ידליק כל ערב בביתו ברחוב יצחק מאיר הכהן 

בבני ברק.
ווערצקי: האדמו"ר ידליק במוצ"ש חנוכה בשעה 8:30 ולאחמ"כ 
סעודת מלווה מלכה. מעמד שריפת הפתילות ביום שני זאת חנוכה 

בשעה 4:30.
בית  בהיכל   20:00 בשעה  ערב  בכל  ידליק  האדמו"ר  ויז'ניץ: 
ביום  בבני-ברק,  ויז'ניץ  בקרית  ישראל'  'אהבת  הגדול  המדרש 
חמישי דחנוכה יתפלל האדמו"ר שחרית עם ילדי החסידות ולאחר 
שני  ביום   .8:30 הדלקה בשעה  מוצ"ש  חנוכה.  יחלק מעות  מכן 

זאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש בשעה 4:30 אחה"צ.
'מרכז  הגדול  המדרש  בבית  ערב  מידי  ידליק  האדמו"ר  ויז'ניץ: 
חסידי ויז'ניץ' ברחוב שלמה המלך בבני-ברק בשעה 22:00, ביום 
שני יערוך האדמו"ר טיש בשעה 5:00 אחה"צ לכבוד זאת חנוכה.
ויז'ניץ בית שמש: כל ערב יערוך האדמו"ר הדלקה בשעה 5:30 
אהבת  הגדול  המדרש  בבית  הבדלה  לאחר  שבת  במוצאי  בערב. 
חנוכה  זאת  ראשון  וביום  שמש.  בבית  יהושע  רבי  ברח'  ישראל 

יערוך האדמו"ר טיש לאחר ההדלקה.
יום  יערוך את הדלקה הראשונה של  ירושלים: האדמו"ר  ויז'ניץ 
לביקור  יגיע  האדמו"ר  לאחמ"כ  באנטוורפען,  לחסידיו  ראשון 
ויערוך את שאר ההדלקות בבית מדרשו ברח' אדניהו  בארה"ק, 

הכהן בשכונת הבוכרים בירושלים.
 20:00 בשעה  האדמו"ר  ידליק  ראשון  נר  ראשון  ביום  זוועהיל: 
במוצ"ש לאחר ההבדלה, בזאת חנוכה בשעה 20:00 ולאחר מכן 
תפילת  לאחר   15:30 בשעה  בצהריים  שני  ביום  הטיש,  עריכת 
בבית  חנוכה  וחלוקת מעות  הפתילות  יערך מעמד שריפת  מנחה 

המדרש זוועהיל בשכונת בית ישראל בירושלים. 
מעריב  תפילת   17:00 בשעה  ראשון  נר  ראשון  ביום  זוועהיל: 
ובליל  מיד לאחר ההבדלה,  ולאחר מכן ההדלקה, במוצאי שבת 
ושריפת  טיש  יתקיים  מכן  ולאחר   20:30 בשעה  חנוכה  זאת 

הפתילות. 
זידיטשוב: האדמו"ר ידליק כמידי ערב בביתו ברחוב אברהם בן 

דוד 42 בבני ברק בשעה 18:00. 
בית  בהיכל  חנוכה  זאת  בליל  ידליק  האדמו"ר  סופר:  חתם  חוג 

המדרש ברחוב מימון 18 בבני-ברק. 
בנר  בירושלים.  מדרשו  בבית  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  טאלנא: 
ראשון יערוך טיש לרגל יום היארצייט ה20 שנה של זקנו האדמו"ר 

רבי יוחנן מטאלנא זצ"ל. 
טאלנא: האדמו"ר ידליק בלילה הראשון בשעה 20:00 לאחמ"כ 
במזרח  טאלנא  יוחנן'  'תפארת  המדרש  בבית  שולחנו  את  יערוך 
מטאלנא  האדמו"ר  זקנו  של  היארצייט  לרגל  באשדוד  ז'  רובע 
זצ"ל. ביום ראשון זאת חנוכה ההדלקה תתקיים בשעה 20:00 יחד 
ייערך   16:00 עם מנהג הדריידעל. ביום שני לאחר מנחה בשעה 

מעמד שריפת הפתילות. 
5 בבני  ידליק כל ערב בביתו ברחוב רד"ק  טמשוואר: האדמו"ר 

ברק, בשעה 20:00. 
טריסק: במוצאי שבת ידליק האדמו"ר בשעה 20:30 בבית מדרשו 
 19:30 בשעה  חנוכה  ובזאת  בירושלים,  סורוצקין  הרב  ברחוב 

עריכת הטיש לאחר ההדלקה. 
ברחוב  הישיבה  בהיכל  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  טשערנאביל: 

זמני הדלקות נר חנוכה בחצרות האדמו"רים וגדולי ישראל 
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לאחר  הדלקה  20:45.  במוצ"ש  בשעה  ברק  בבני   29 חבקוק 
הבדלה, בנר חמישי יתקיים לחיים טיש לאחר הדלקה. וביום שני 

זאת חנוכה יתקיים טיש בשעה 4 בצהריים. 
טשרנוביל: האדמו"ר ידליק כל ערב בבית המדרש של החסידות 
חמישי  ביום   ,20:15 בשעה  אשדוד  בעיר  ז'  ברובע  ינאי  ברחוב 
אור לנר ה' דחנוכה יתקיים לאחר ההדלקה שולה"ט וחלוקת דמי 

חנוכה ומנהג הדריידל כמנהג בית טשארנאביל.
יערוסלב: האדמו"ר ידליק מידי ערב בביתו ברחוב יהודה הנשיא 

18 במודיעין עילית. 
הבירה  ארזי  ברחוב  בביתו  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  לויצק: 

בירושלים. 
לינסק: האדמו"ר ידליק כל ערב בבית המדרש לינסק ברחוב הרב 

כהנמן בבני ברק בשעה 20:00. 
 ,8:30 נר ה' בשעה   ,8:30 נר א' בשעה  ידליק  לעלוב: האדמו"ר 
וביום  ההבדלה,  לאחר  שבת  במוצאי  געלט,  חנוכה  מכן  ולאחר 
ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 8:30 ולאחר מכן יערוך את שולחנו 
בבית מדרשו ברחוב מנחת יצחק בבית שמש. ביום שני זאת חנוכה 

יערוך האדמו"ר בשעה 4 טיש בבית מדרשו ברח' השומר בב"ב.
לעלוב  ברמת  מדרשו  בבית  ערב  מידי  ידליק  האדמו"ר  לעלוב: 
בשכונת שיכון ה' בבני ברק בשעה 20:15, לאחר מכן יחלק מעות 

חנוכה. 
20:30 בבית המדרש  לילה בשעה  ידליק בכל  לעלוב: האדמו"ר 

ברחוב צפניה בירושלים.
לעלוב ירושלים: ביום שלישי ויום חמישי הדלקה לילדי החסידות 
בבית האדמו"ר ברח' גרוסברג 1 בשכונת גוש 80 בירושלים, ביום 
שני זאת חנוכה יתקיים סדר לימוד מיוחד לכלל החסידים כתקנת 
בשעה  בירושלים.  ישראל  בית  בשכונת  המדרש  בבית  האדמו"ר 
12 בצהרים למשך שלוש שעות רצופות ולאחמ"כ בשעה 4 יערוך 
האדמו"ר את שולחנו בביהמ"ד כשבמהלך הטיש מתקיים מעמד 

"שריפת הפתילות".
 22:00 לעלוב ניקלשבורג: האדמו"ר ידליק בבית מדרשו בשעה 

ברחוב כפר נחום 6 בירושלים. 
המגנים  שדרות  ברחוב  בביתו  לקהל  ידליק  הגאב"ד  מאקאווא: 

בקרית אתא. בשעה 20:00. ובמוצ"ש בשעה 21:00.
ביום שלישי בערב  יערוך את שולחנו  מבקשי אמונה: האדמו"ר 
אמונה'  ה'דברי  בעל  האדמו"ר  אביו  של  ה-22  היארצייט  לרגל 
שערים  במאה  אושפיצין  המדרש  בבית  זיע"א  אהרן  מתולדות 

וביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך את מעמד שריפת הפתילות. 
מבקשי השם: האדמו"ר יערוך הדלקה בנר שלישי בבית מדרשו 

ברח' קהילות יעקב 63 בב"ב. לאחמ"כ יערוך לחיים טיש.
חנוכה  זאת  ליל  ראשון  ביום  ידליק  האדמו"ר  לעלוב:  מהרי"ד 
20:00 בערב. לאחר מכן יערוך את שולחנו בבית מדרשו  בשעה 

ברחוב בר אילן בירושלים. 
מודז'יץ: האדמו"ר ידליק נר ג' בבית המדרש ברחוב חבקוק בבני-

ברק בשעה 20:30 בערב, ולאחר מכן יחלק 'חנוכה געלט' לקהל. 
בליל שבת יערוך את שולחנו בשעה 21:00. 

מכנובקא-בעלזא: האדמו"ר ידליק כל ערב בבית מדרשו ברחוב 
רש"י 31 בבני ברק בשעה 20:15. בערב שבת ידליק בשעה 16:00, 

ובמוצ"ש מיד לאחר ההבדלה.
זאת  ליל  ראשון  יום   19:30 בשעה  ידליק  האדמו"ר  מעזיבוז': 
פ"ת.  אברהם  כפר   13 ריינס  ברח'  ביתו  ממול  באולם  חנוכה 

לאחמ"כ יערוך טיש וחלוקת מעות חנוכה.
מעליץ: האדמו"ר ידליק נר ב', ה' וזאת חנוכה, בשעה 8:30 בערב 

בהיכל בית מדרשו רח' הרותם 29 רובע ח' אשדוד.
בבית  בזמן  מעריב  לאחר  ערב  מידי  ידליק  האדמו"ר  נאראל: 

מדרשו ברחוב רש"י 3 בבני ברק.
נדבורנה: ההדלקה תתקיים בשעה 19:00 בהיכל הטישים בקרית 
נדבורנה בבני ברק,  בנר א' ובנר ג', לאחר מכן יחלק מעות חנוכה 
לבחורי  חנוכה  מעות  האדמו"ר  יחלק  ה',  בנר  החסידות.  לילדי 
לזקני  מעות  ויחלק  טיש  יערוך  חנוכה,  זאת  ובליל  החסידות, 

ואברכי החסידות.
נדבורנה - אלעד: האדמו"ר ידליק בשעה 20:00 בנר ג' ובמוצ"ש 
בזאת  געלט',  'חנוכה  וחלוקת  מלכה  מלווה  סעודת  מכן  ולאחר 
בבית  החסידות  לילדי  חנוכה  מעות  ויחלק  טיש  יערוך  חנוכה 

המדרש 'באר יעקב' ברחוב פנחס בן יאיר 17 אלעד.
בימים  ההדלקה  את  יערוך  האדמו"ר  עילית:  ביתר   – נדבורנה 
A בשעה  ראשון ורביעי בבית המדרש ברחוב אש קודש בגבעה 
20:00. וביום ראשון זאת חנוכה בעשה 20:00 ולאחר מכן יערוך 

טיש ויחלק 'חנוכה געלט'.
חמישי  יום  מלבד  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  ירושלים:  נדבורנה 
ובמוצ"ש, בשעה 20:00 במוצאי שבת בשעה 21:00, ביום שלישי 
יערוך את שולחנו ולאחר מכן יחלק מעות חנוכה, בבית מדרשו 

ברחוב עזרא 26 בירושלים. 
נדבורנה חיפה: האדמו"ר יערוך הדלקה בזאת חנוכה בשעה 8:30 

בערב בבית מדרשו ברח' מיכאל בחיפה. 
מכן  ולאחר   20:00 בשעה  א'  נר  ידליק  האדמו"ר  סאדיגורה: 
חלוקת מעות חנוכה לבחורים והילדים, ובליל זאת חנוכה ידליק 
בבית  לאברכים  חנוכה  מעות  חלוקת  מכן  ולאחר   20:00 בשעה 

המדרש של החסידות ברחוב גוטמכר בשיכון ה' בבני-ברק. 
בקרית  בביתו   20:00 בשעה  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  סאסוב: 
ישמח משה בגני תקוה מלבד מוצאי שבת, ביום ראשון ליל זאת 

חנוכה יערוך האדמו"ר טיש.
סוכטשוב: האדמו"ר מסוכטשוב יערוך הדלקה בנר חמישי בשעה 
20:00. לאחר מכן יערוך את שולחנו בבית מדרשו ברח' החיד"א 

4 בשכונת בית וגן בירושלים. 
עילית  בביתר  מדרשו  בבית  ג'  נר  ידליק  האדמו"ר  סטניסלב: 
ברחוב מעלות שערי התפילה, לאחר מכן יערוך טיש לרגל הילות 

בעל ה'באר מים חיים' וינגן בכינור. 
סטראפקוב: האדמו"ר ידליק בנר חמישי ובליל זאת חנוכה בשעה 
מדרשו  בבית  חנוכה  מעות  ויחלק  טיש  יערוך  לאחמ"כ   .20:00

בשכונת מאה שערים בירושלים. 
מלצר  הרב  ברחוב  בביתו  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  סטריקוב: 
החסידות  לילדי  ארצי  כנס  ייערך  הימים  באחד  א',  כניסה   23

בהשתתפות האדמו"ר. 
סטריקוב: ביום ראשון במוצאי שבת וביום ראשון ליל זאת חנוכה 
בשעה 20:30 תתקיים ההדלקה בבית האדמו"ר ברחוב עזרת תורה 
בבית  שולחנו  את  האדמו"ר  יערוך  חנוכה  בזאת  בירושלים,   41

מדרשו ברחוב צפניה 21 בירושלים. 
סלאנים: האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 18:45. בליל זאת חנוכה 
יערוך לאחר ההדלקה טיש בבית מדרשו ברחוב ברסלב בבני ברק . 
סלונים: האדמו"ר ידליק במרכז החסידות ברחוב סלנט בירושלים 
בנר א' ובליל זאת חנוכה בשעה 19:45. בערב שבת בכניסת השבת, 
ייערך  רביעי  ביום   .20:30 ידליק האדמו"ר בשעה  במוצאי שבת 

כינוס למאות ילדי החסידות וחלוקת חנוכה געלט מהאדמו"ר. 
סערט ויז'ניץ: האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 20:00 בהיכל בית 
טיש  יערוך  חנוכה  בזאת  בחיפה,  ויז'ניץ  ברמת  הגדול  המדרש 

וחלוקת מעות חנוכה.
ספינקא: האדמו"ר ידליק כל ערב בבית מדרשו ברחוב דונולו 11 
בבני-ברק בין מנחה למעריב בשעה 16:45, וביום ראשון ליל זאת 

חנוכה בשעה 19:30 ולאחר מכן טיש וחלוקת מעות חנוכה. 
ספינקא בני ברק: האדמו"ר ידליק בנר רביעי בשעה 8 בערב בבית 
יערוך  לאחמ"כ  ברק  בבני   9 יהושע  ברחוב  נחמן'  'אהל  מדרשו 

טיש ויחלק מעות חנוכה.
ספינקא גני גד: האדמו"ר ידליק מידי ערב בביתו ברחוב גני גד 6 
בבני-ברק בשעה 18:30 לאחר תפילת מעריב, במוצ"ש טיש מלוה 
בשעה  חנוכה  בזאת   ,21:30 בשעה  חודש  ראש  וסעודת  מלכה 

19:30, ולאחר מכן יערוך טיש. 
המדרש  בבית  שבת  במוצאי  ידליק  האדמו"ר  ירושלים:  ספינקא 
ספינקא ברחוב סלנט בירושלים בשעה 20:30, לאחר מכן תתקיים 

אמירת המזמורים, לחיים טיש וחלוקת מעות חנוכה. 
בירושלים  קטמון  בשכונת  החסידות  של  המדרש  בבית  ערלוי: 
האדמו"ר ידליק בנר ד' בשעה 19:45, וביום ראשון בשעה 19:45 

ליל זאת חנוכה לאחמ"כ יערוך טיש וחלוקת מעות חנוכה.
20:00 בביתו  יערוך הדלקה מדי ערב בשעה  פאשקן: האדמו"ר 

ברחוב אריה בן אליעזר 39/5 בשכונת גילה ירושלים. 
ד', מוצש"ק  נר  כל ערב, מלבד  8:00 הדלקה  פיטסבורג: בשעה 
בשעה 9:00 בערב בהיכל הישב"ק בני אברהם בנין החדש רחוב 
יצחק הנשיא אשדוד. בזאת חנוכה לאחר הדלקה יערך לחיים טיש 

וחלוקת מעות חנוכה.
פינסק קרלין: בבית המדרש הגדול בשכונת בית ישראל בירושלים, 
האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 19:30, במוצ"ש יערוך טיש בשעה 
חנוכה  זאת  לרגל  טיש  יערוך  השקיעה  לאחר  שני  וביום   ,21:00

באהל הצמוד לבית המדרש. 
ברק,  בבני  הרצוג  קרית  בשכונת  המדרש  בבית  פרימשלאן: 
לאחר  ממוצ"ש,  חוץ   19:00 בשעה  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר 
ההדלקה כמנהג בית קרעטשניף מנגן האדמו"ר בכינור. בליל זאת 
חנוכה יערוך האדמו"ר את שולחנו, ייערך מעמד מכירת הפתילות 

וחלוקת חנוכה געלט.
צאנז: האדמו"ר ידליק כל ערב בהיכל המתיבתא בקריה בנתניה 
פלפול  האדמו"ר  נושא  המזמורים  אמירת  לאחר   ,20:30 בשעה 
הדריידל.  מנהג  את  ומקיים  לחיים  טיש  עורך  מכן  ולאחר  תורני 
בערב שבת לאחר מנחה ידליק בפתח בית המדרש שבביתו, בזאת 
מעות  מחלק  מכן  ולאחר  הפתילות  את  שורף  האדמו"ר  חנוכה 

חנוכה לילדי החסידות. 
קאלוב: האדמו"ר ידליק מיד אחר מעריב בזמן ר"ת בשעה 5:40 
בשעה  חנוכה  זאת  וראשון  חמישי  שלישי  בימים  ההדלקה,  רק 

8:30 בערב יחלק האדמו"ר מטבעות. 
קאליב: בבית המדרש ברחוב חנה 23 בירושלים, האדמו"ר מדליק 
זאת  בליל   ,20:30 בשעה  במוצ"ש   ,19:30 בשעה  ח'  ונר  א'  נר 

חנוכה לאחר ההדלקה יערוך טיש ויחלק מעות חנוכה. 
בית  בהיכל  רביעי  בנר  תתקיים  המרכזית  ההדלקה  קאמרנא: 
המדרש בשכונת ארזי הבירה ירושלים בשעה 20:30, ולאחר מכן 
האדמו"ר  בבית  ההדלקה  הערבים  בשאר  חנוכה.  מעות  חלוקת 
ברחוב ארזי הבירה 45 בשעה 18:00. בזאת חנוכה לאחר תפילת 

מנחה יערך עריכת הטיש ושריפת הפתילות.
קאמרנא בני ברק: האדמו"ר ידליק כל ערב בביתו ברחוב דבורה 

הנביאה 14, בשעה 18:00. 
קוז'מיר: האדמו"ר ידליק נר רביעי בבית מדרשו ברחוב רש"י 16 
מעות  וחלוקת  הטיש  עריכת  לאחמ"כ   .20:00 בשעה  בבני-ברק 

חנוכה.
בחנוכיית  בת"א,  מדרשו  בבית  שני  נר  ידליק  האדמו"ר  קוז'ניץ: 
המגיד מקוז'ניץ זיע"א, ולאחר מכן סעודת הילולא לרגל היארצייט 
של רבי אלעזר מקוז'ניץ זצ"ל. במהלך הטיש יחלק מעות חנוכה. 

קוידינוב: ההדלקה המרכזית בליל ב' דחנוכה בהיכל בית המדרש 
הילולא  סעודת  תיערך   7.30 בשעה  ברק  בני   22 מהרש"ל  רח' 

לכבוד הילולת האדמו"ר רבי יוסף מקודינוב זצ"ל. 
קוסוב ויזנ'יץ: במוצאי שבת לאחר ההבדלה ידליק האדמו"ר בליל 
ברחוב  א'  ברמה  בביהמ"ד  חנוכה  זאת  ובליל  חנוכה  ראשון של 

דחנוכה  רביעי  בליל  בערב.   8 בשעה  שמש  בית   9 ערוגות  נחל 
 4 ב' ברחוב האדמור מבעלז  ובמוצש"ק בביהמ"ד הגדול ברמה 

בית שמש בשעה 9 בערב. 
בערב   19:30 בשעה  חמישי  נר  ידליק  האדמו"ר  קופיטשיניץ: 
ולאחר  בירושלים,   33 תורה  עזרת  ברחוב  יעקב'  'אביר  המדרש 
מכן יערוך טיש לרגל הילולת רבי ישראל מהוסיאטין זצ"ל ויחלק 
יערוך  ולאחמ"כ   19:30 בשעה  חנוכה  זאת  ובליל  חנוכה.  מעות 

טיש לכבוד היום.
קליוולנד: האדמו"ר ידליק נר רביעי בשעה 20:30 בבית המדרש 
לאחמ"כ  ברעננה.  סיני  הר  ברחוב  הברכה'  'היכל  החסידות  של 

יערוך לחיים טיש וחלוקת מעות חנוכה.
פרי  בשכונת  בביתו  ערב  מידי  מדליק  האדמו"ר  סטולין:  קרלין 
אחה"צ  טיש  יערוך  חנוכה  זאת  שני  ביום  זאב,  בגבעת  הארץ 

במינהל הקהלתי 'מעלות רמות' שד' גולדה מאיר בירושלים.
מדליק  האדמו"ר  ברחובות,  בקריה  המדרש  בבית  קרעטשניף: 
בית  כמנהג  בכינור  מנגן  ולאחר ההדלקה   19:30 ערב בשעה  כל 

קרעטשניף, במוצאי שבת בשעה 21:30 
קרעטשניף ירושלים: האדמו"ר ידליק נר א' בשעה 20:30 במוצ"ש 
ההדלקה  לאחר   .21:30 בשעה  חנוכה  זאת  ובליל   21:30 בשעה 
האדמו"ר מנגן בכינור. בזאת חנוכה יערוך האדמו"ר את שלחנו 
בשעה 16:00 אחר הצהריים בבית מדרשו ברחוב השל"ה בב"ב. 

קרעטשניף סיגעט:  האדמו"ר יערוך את ההדלקה בנר ראשון, שני, 
יערוך לחיים  20:15 לאחמ"כ  שלישי וראשון זאת חנוכה בשעה 

בבית מדרשו ברחוב רפפורט בשכונת בית ישראל בירושלים. 
גת,  בקרית  מדרשו  בבית  ידליק  האדמו"ר  גת:  קרית  קרעטשניף 
19:00, בנר שלישי יערוך טיש בשילוב  בליל זאת חנוכה בשעה 
'יום ההצלה', לפני מספר שנים עבר האדמו"ר ניתוח מסובך וניצל.

ראדז'ין: האדמו"ר ידליק לציבור החסידים נר רביעי בשעה 7:45 
יערוך  מכן  לאחר  ברק,  בבני   45 איש  חזון  ברחוב  בביתו  בערב 

לחיים טיש לחסידים וחלוקת מעות חנוכה. 
של  המדרש  בבית   19:30 בשעה  ד'  נר  ידליק  האדמו"ר  ראחוב: 
יערוך  ההדלקה  לאחר  גן.  ברמת   20 ברקאי  ברחוב  החסידות 

האדמו"ר לחיים טיש וחלוקת דמי חנוכה. 
רחמסטריווקא: האדמו"ר ידליק כל ערב באולם הטישים שעל ידי 
בית המדרש הגדול ברחוב גבעת משה בשכונת גוש 80 בירושלים 
עריכת  השקיעה  לפני  חנוכה  בזאת  המאוחרות,  הערב  בשעות 

הטיש בהשתתפות אלפי חסידים.
רמינוב: בנר ב' דחנוכה האדמו"ר מרימנוב ידליק בביתו ברחוב 

עזרת תורה 37 ירושלים. 
ברחוב  מדרשו  בבית  חנוכה  זאת  בליל  ידליק  האדמו"ר  שאץ: 

אדמו"רי שאץ בבני ברק בשעה 20:30. 
19:00 בבית מדרשו  ויז'ניץ: האדמו"ר ידליק נר ב' בשעה  שאץ 
ברחוב הרצל 60 בחיפה ולאחר מכן עריכת הטיש וחלוקת מעות 

חנוכה. 
לראשונה   17:30 בשעה  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  הלוי:  שבט 
בני  מאיר  זכרון   17 וילקומירר  ברח'  הלוי  שבט  ביהמ"ד  בהיכל 
יום  לרגל  רבתית  הודאה  סעודה  תתקיים  דחנוכה  ב'  בנר  ברק. 
 8:00 בשעה  זיע"א  הלוי  שבט  בעל  האדמו"ר  של  ה80  ההצלה 
בערב בביהמ"ד הגדול שבט הלוי רח' הרב דסלר 17 זכרון מאיר 

בני ברק.
שומרי אמונים אשדוד: האדמו"ר ידליק מידי ערב בשעה 20:15 
באשדוד,  ז'  ברובע  הנס  בעל  מאיר  רבי  ברחוב  המדרש  בבית 
במוצאי שבת מלוה מלכה בבית המדרש בשעה 22:30. בליל זאת 
חנוכה מעמד שריפת הפתילות וחלוקת המטבעות בשעה 21:45. 

 20:00 בשעה  ערב  מידי  ההדלקה  זמן  ברק:  בני  אמונים  שומרי 
בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב שפת אמת 4 בבני ברק, לאחר 
בליל  חנוכה,  לכבוד  לחיים  שולחן  האדמו"ר  יערוך  ההדלקה 
זאת חנוכה ידליק בשעה 20:00 ולאחר מכן חלוקת חנוכה געלט 

ומעמד שריפת הפתילות. 
שומרי אמונים ירושלים: האדמו"ר יערוך כל ערב הדלקה בשעה 
בליל   ,20:30 בשעה  ובמוצ"ש  הדה"נ  בזמן  שבת  בערב   ,19:30
זאת חנוכה יערוך את מנהג ה"דריידל" במהלך הטיש, לאחר מכן 
ויערוך את מעמד שריפת הפתילות,  יחלק מעות חנוכה לחסידיו 

בבית המדרש שומרי אמונים ברחוב מאה שערים בירושלים. 
שידלובצא: האדמו"ר ידליק בנר ראשון ובליל זאת חנוכה בבית 

המדרש ברחוב אהלי יוסף 14 בירושלים. 
רביעי  שני,  ראשון,  נר  ידליק  האדמו"ר  יצחק:  אברהם  תולדות 
וחמישי לאחר מעריב בבית המדרש הגדול בשכונת מאה שערים 
בירושלים. בנר שלישי בשעה 7:30 בערב לאחר מעמד ההדלקה, 
אביו  של  ה-22  היארצייט  לרגל  שולחנו  את  האדמו"ר  יערוך 
הבדלה,  לאחר  במוצ"ש  זיע"א.  אמונה'  ה'דברי  בעל  האדמו"ר 
וליל זאת חנוכה בשעה 20:00 ולאחר מכן מעמד שריפת הפתילות 
יערוך האדמו"ר טיש בבית המדרש   4 וביום שני אחה"צ בשעה 

הגדול בשכונת מא"ש בירושלים. 
תולדות אהרן: האדמו"ר ידליק בכל ערב בשעה 21:00 מלבד ימי 
היתומים  לילדים  סגורה  ידליק הדלקה  ביום שני  וחמישי,  רביעי 
של ארגון 'שערי רחמים' שבנשיאותו, ביום שלישי בשעה 19:30 
ה-22  היארצייט  לרגל  שולחנו  את  האדמו"ר  יערוך  מכן  ולאחר 
הגדול  המדרש  בבית  אמונה'  ה'דברי  בעל  האדמו"ר  אביו  של 
תולדות אהרן בשכונת מאה שערים בירושלים. ביום חמישי יגיע 
המתגוררים  לחסידים  חנוכה  מעות  חלוקת  למעמד  שמש  לבית 
בעיר, ביום שני יערוך האדמו"ר לפני השקיעה את מעמד 'שריפת 

הפתילות'. 



כ' כסלו תעש"ט 262628/11/18 בירושלים

איציק מצרפי 

הוועדה  הודיעה  ב'(  )יום  השבוע 
המוניטרית של בנק ישראל על העלאת 
השנה,  לסוף  עד  ל-%0.25  הריבית 
שהעריכו  האנליסטים  לתחזיות  בניגוד 
כי הבנק ימתין לפחות עד תחילת 2019, 
שהוועדה  העובדה  על-רקע  היתר  בין 
תעדיף שלא לקבל החלטה דרמטית בין 
תום כהונת הנגידה קרנית פלוג לתחילת 

כהונת הנגיד הבא - פרופ' אמיר ירון. 
הריבית:  מהעלאת  הצפויות  ההשלכות 
שוק הנדל"ן הנמצא בהתקררות -  ייקור 
עלויות  ייקור  המשכנתאות,  החזרי 
עלייה  והיזמים,  הקבלנים  של  המימון 
שיעורי  הקטנת  הבניה,  בתשומות 
שחלקם  המשקיעים,  של  התשואה 
מנגד  ההון.  לשוק  לעבור  כעת  יעדיפו 
את  להגדיל  הריבית  העלאת  צפויה 
את  להרחיב  שינסו  הבנקים,  הכנסות 
הפער בין ריבית הזכות וריבית החובה.

צפויה  הנוכחית  הריבית  לאחר העלאת 
פעם  הריבית  את  להעלות  הוועדה 

נוספת ב-2019.

לראשונה מזה 
7 שנים - בנק 
ישראל מעלה 
את הריבית 

אושר עד בדרך לאקזיט ענק

אוטו-טרה מגיע לירושלים

איציק מצרפי 

הקמעונאות  רשתות  בסולם  רביעי  למקום  עד  אושר  את  שהביאו  אחרי 
מרגלית,  )אברומוישה(  אברהם  הרשת  מייסדי  בישראל, 
מרשים  לאקזיט  מתקרבים  לנדאו  ויהודה  בוים  אריה 

כשמדובר בהערכת שווי של כמיליארד שקלים. 
מו"מ  מנהלת  ישראל  אייפקס  קרן  כי  נודע  ל'ביזנס' 
של  שווי  לפי  הרשת  ממניות   %50 לרכישת  מתקדם 
של  בהיקף  מזומנים  כולל  לא   – לרשת  שקל  כמיליארד 

מאות מיליוני שקלים הנמצאים בקופת החברה. המייסדים ימשיכו לנהל את 
הרשת גם לאחר העסקה.

"א"  תת־הרשת  ממניות  מחצית  לשופרסל  הרשת  מייסדי  מכרו   2008 בשנת 

תמורת 140 מיליון שקל ושנה אחר כך הקימו את אושר עד. מטבע הדברים 
תחילה זוהתה הרשת עם המגזר החרדי, אולם כיום נמנים עם לקוחותיה כלל 
הציבור, בעיקר משפחות ברוכות ילדים, בשל "קונספט המארזים המוגדלים". 
אושר עד מונה 18 סניפים בישראל וסניף נוסף בברוקלין 
שנפתח לפני שנתיים תחת המותג בינגו. הכנסות הרשת 
והרווח  שקל,  מיליארד  ב־4  להסתכם  ב־2018  צפויות 

הנקי צפוי להגיע לכ־90 מיליון שקלים. 
לרכוש  הצפויה  כהן,  זהבית  ידי  על  המנוהלת  אייפקס 
הידע  את  לנצל  מקווה  הרשת,  ממניות   %50 כאמור 
ברשתות  מחזיקה  היא  שם  בעולם,  הקמעונאות  בתחום  שלה  והניסיון 
קמעונאות שונות. גורמים בשוק הכלכלה מעריכים כי אייפקס מתכננת ביצוע 

סינרגיה בין העסקים הקמעונאיים שהיא רוכשת. 

הילה פלאח

ביום ה' – נר רביעי יגיע אוטו-טרה לירושלים. כל מה שצריך לעשות כדי 
להשתתף בפעילות הוא להגיע לאוטו-טרה עם אריזה ריקה של אחד ממגוון 

המוצרים של גבינה צהובה נעם.
בהצגת האריזה הריקה תוכלו לבחור בפיצה או טוסט, ותקבלו בנוסף גם את 
שוקו שקית טרה הטעים! הפתעות שוות נוספות מחכות לכם באוטו-טרה 
)הפעילות עד גמר המלאי(. הפעילות תתקיים בין השעות 11:00 עד 18:00.

מחלבת טרה מזמינה אתכם להכניס טוב הביתה גם בחנוכה עם סדרת גבינה 

ללא  רכיבים טבעיים  מ-%100  העדה החרדית  בד"ץ  בכשרות  נעם  צהובה 
חומרים משמרים, וליהנות מפעילות מדהימה וטעימה לכל המשפחה! 

בנוסף, מקיימת מחלבת טרה את הפעילות הייחודית בערים: בני ברק – יום 
ד, נר שלישי. ביתר עילית – יום ב, נר ראשון. אלעד – יום ג, נר שני. מודיעין 
עילית – יום ו, נר חמישי. אשדוד – יום א, נר שביעי. בית שמש – יום ב, 

זאת החנוכה.
כאשר בכל אחד מימי החנוכה המפורטים תגיע הניידת המבצע לעיר להנאת 
התושבים. פרטים נוספים על מועדי הפעילות ניתן לקבל בטלמסר: *8021.

לכבוד חנוכה, מחלבת טרה יוצאת בפעילות אטרקטיבית במיוחד בערים החרדיות ברחבי 
הארץ, ומזמינה את צרכנייה ליהנות מהפתעות טעימות ומדהימות באוטו-טרה

קול קורא לקבלת הצעות
להיכלל במאגר מדריכים ומנחים 

למתן שירותים לגיל הרך
המחלקה לגיל הרך במינהל קהילה מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות 
להיכלל במאגר מדריכים, מרצים, מפעילים ומנחים למתן שירותי הדרכה, 
הרצאות, קורסים, סדנאות והשתלמויות לאנשי מקצוע והורים בירושלים.

ניתן להוריד את תנאי ההליך באתר העירייה:
www.jerusalem.muni.il < קול קורא.

.sleti@jerusalem.muni.il בדוא"ל  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 
את ההצעות יש להגיש במסירה אישית, במעטפה סגורה בתיבת 
ההצעות באגף שירותי בריאות הציבור והגיל הרך, כיכר ספרא 5, 
קומה 1, עד ליום שני, כ"ג בטבת תשע"ט 31.12.18, בשעה 12:00.

אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהיא.

קול קורא לפרס מינהל חינוך 
לשנת תשע"ט

מינהל חינוך ירושלים מזמין את הציבור להציע מועמדים לזכייה 
בפרס מינהל חינוך לשנת תשע"ט בקטגוריות: אישי חינוך, מוסדות 
חינוך ותכניות פורצות דרך במערכת החינוך הירושלמית שעיקרן 

פתיחות רעיונית, מבנית וחינוכית.

ניתן לעיין במסמכי ההליך באתר העירייה:
.www.jerusalem.muni.il

לשאלות והבהרות ניתן לפנות לרעות פרקש, מינהל חינוך ירושלים 
.krahinoam@jerusalem.muni.il  בטל' 02-6297407 או בדוא"ל

pedagogia@jerusalem.muni.il את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל
עד ליום ראשון, ח' בטבת תשע"ט 16.12.18.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום 

חזקי פרקש
050-7691234

מירי שבתאי
050-8737199

ב-
בירושלים



כשכולם מורידים מחירים

אנחנו מחלקים
מתנות!

קנה

קבל
 ליום חול

לשבת

רב קווי: 1599-578-946
בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'    ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי
אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק קומת המותגים ק. 2     ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר
מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)   בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)
אשדוד: רח' ינאי במרכז המסחרי (מול בר-כל)   נתיבות:  רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000
סניף חדש בצפון! חיפה:  רחוב ארלוזורוב 9, טלפון: 04-8268800

יד מכוונת
 ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

 כדי שתבואו מוכנים
 לוועדות הרפואיות

 אתם צריכים להרגיש
בידיים טובות

מרכז יד מכוונת מייסודו של המוסד לביטוח לאומי, ומופעל על ידי חברה פרטית.

ייעוץ והכוונה לוועדות הרפואיות יכולים להוביל 
 להצלחה, לכן יותר ויותר אנשים בוחרים לממש

 את זכויותיהם בביטוח הלאומי באמצעות
יד מכוונת.

 אנו מזמינים אתכם להגיע למרכזי יד מכוונת
ולקבל מרופאים מומחים ייעוץ, ליווי וסיוע בהכנת 

 התיק הרפואי והכל ברגישות ובמקצועיות
ללא תשלום וללא עלות.

יד מכוונת
 ייעוץ והכוונה

 לוועדות הרפואיות
 של הביטוח הלאומי
חינם, ללא תשלום!

יד מכוונת -למצות זכויות ללא עלויות
לקביעת פגישה התקשרו 2496*



כ' כסלו תעש"ט 282828/11/18 בירושלים

שעת סיפור עם רבי שרגי

במסגרת פעילות 'נפגשים במזרחי-
טפחות', תתקיים ביום שלישי, ג' בטבת, 
11.12.18, בשעה 17:00, פעילות מיוחדת 
לילדים בסניף מרכז עסקים טרפון בבני 

ברק ללא עלות ופתוח לקהל הרחב. 
רבי שרגי, שחקן וסטנדאפיסט חרדי, יגיש 

שעת סיפור חווייתית, חינוכית ומרתקת 
שבה נפליג אל מחוזות אחרים ומעניינים 

עם סיפורים מדהימים. הפעילות מתאימה 
לילדים בגילאי 6-11 ומחייבת ליווי הורים.

'נפגשים במזרחי-טפחות' היא פעילות 
קהילתית המציעה הרצאות מעשירות 

ופעילויות לילדים למען הקהילה. פעילות 
זו נועדה להעניק לקהילה מגוון פעילויות 
מעשירות וליצור חיבור בלתי אמצעי עם 

הציבור בסביבתו הטבעית, והיא מתקיימת 
בהצלחה מרובה זו השנה הששית בסניפים 

רבים ברחבי הארץ ומציעה מגוון רחב 
של מרצים, נושאים ותכנים לקהלי היעד 

השונים. 
הפעילות 'שעת סיפור עם רבי שרגי', 

מיועדת לילדים בליווי הורים בלבד, 
ותתקיים ביום שלישי, ג' בטבת, 11.12.18, 
בשעה 17:00 בסניף מזרחי-טפחות מרכז 
עסקים טרפון ברחוב רבי עקיבא 64 בבני 
ברק. הכניסה ללא עלות ופתוחה לקהל 

הרחב (לא רק ללקוחות הבנק). ההרשמה 
מראש חובה בטלפון 077-600-4060 או 

באתר הבנק.



דמי חנוכה יחולקו ב‘פוד אפיל‘ 

’פוד אפיל'  מחלקת ללקוחותיה בבני ברק 
בחג החנוכה דמי חנוכה. הרשת המציעה 

את מגוון כלי המטבח האיכותיים מפעילה 
2 סניפים בבני ברק, המציעים איכות 

במחירים אטרקטיביים. הרוכשים בסך 
העולה על 120 ₪ יקבלו 20 ₪ לרכישה, 

מתנה כדמי חנוכה, ואילו הרוכשים ב-250 
₪ ומעלה יקבלו 50 ₪ לרכישה בחנות.

מידי ערב, לאחר זמן הדלקת נרות 
החנוכה, יחולקו דמי החנוכה בחנות ’פוד 

אפיל‘ במתחם דובק ברחוב רבי עקיבא 
בבני ברק. בנוסף לכך יתקיימו פעילויות 

נוספות לחג. בין היתר יטוגנו סופגניות על 
ידי שף מקצועי, במיטב הכלים של ’פוד 

אפיל‘ בחנות בבני ברק. לרגל החג מוצעים 
מבצעים ייחודים על סירים, מחבתות 

ומוצרי כלי המטבח. ל‘פוד אפיל‘ סניפים 
במתחם דובק ברחוב רבי עקיבא 49 בבני 

ברק וברחוב אהרונוביץ 12 כולל חניה חינם 
ללקוחות. בחנויות ’פוד אפיל‘ תמצאו מגוון 

כלי מטבח באיכות בלתי מתפשרת ובהם: 
סירים, מחבתות, פלטות גריל, סירי לחץ, 

מייבשי כלים, כלי אפיה, מעמדים מיוחדים 
ואביזרי גאדג‘טים למטבח. הסירים של פוד 

אפיל מתאפיינים בפרמטרים מאוד נוחים 
וטובים לבישול ובהם שימוש במעט מאוד 
שמן כדי שהאוכל לא יידבק - מה שהופך 
את הבישול לבריא יותר. לכלים יש פיזור 

חם מדויק ונכון לבישול, כמו גם קלים 
במיוחד הסירים לניקוי.



מגוון ספרים בעשרה שקלים

בנק הפועלים משיק זו השנה התשיעית 
ברציפות את מבצע "תקרא תצליח" – מגוון 

ספרים חדשים בעשרה שקלים. המבצע 
בשיתוף  רשת הספרים "אור החיים". 

בנוסף, כחלק מהמבצע שמטרתו לעודד 
קריאת ספרים בקרב ילדים, "תקרא 
תצליח" קורא לילדים לכתוב סיפור 
משלהם על "חבורת תרי"ג". עשרת 

הסיפורים הנבחרים ייצאו לאור במוסף 
סיפורים מיוחד ויזכו את שולחיהם במנוי 

חצי שנתי ל"חבורת תרי"ג". פרויקט 
"תקרא תצליח" של בנק הפועלים זוכה 

לתהודה רבה בציבור החרדי ומאפשר 
לאלפי משפחות לרכוש ספרי קריאה 

איכותיים לילדים במחיר שווה לכל נפש. 
המבצע, לאורך השנים בהן הוא מתקיים, 
גרר בעקבותיו יוזמות דומות של הוצאות 

לאור וכך המשפחות נהנות משפע של 
ספרי קריאה איכותיים המוצעים בעלויות 
מוזלות. במהלך המבצע לפני שנה נמכרו 

עשרות אלפי ספרים. מהמבצע יכולים 
ליהנות לקוחות כל הבנקים והוא נחשב 

לאחד הפרויקטים המובילים של בנק 
הפועלים בתחום החברה והקהילה. 

בדומה לשנים עברו, גם המבצע הנוכחי 
מתקיים בשיתוף עם רשת "אור החיים", 

מרכז הספר היהודי המוביל, והוא יציע 
מגוון ספרים חדשים ממיטב האומנים 

והסופרים החרדיים. במבצע ישתתפו ספרי 
קומיקס ומגוון ספרים  שזוכים לביקוש רב 
בקרב ילדים.  במבצע, שיימשך חודש עד 
לח' בטבת תשע"ט, משתתפים 21 סניפי 

רשת "אור החיים" בריכוזים החרדיים 
בירושלים (4 סניפים), בני ברק (6 סניפים), 

מודיעין עלית (2 סניפים), אלעד, ביתר 
עלית, אשדוד (2 סניפים), בית שמש (2 

סניפים), פתח תקווה, נתיבות  וחיפה.



הרצאה: 'מבינים את הכסף - 
חוסכים נכון'

במסגרת פעילות 'נפגשים במזרחי-
טפחות', תתקיים ביום שני, ב' בטבת, 

10.12.18, בשעה 19:30, ההרצאה 'מבינים 
את הכסף - חוסכים נכון' עם זאב בראון 
בסניף מזרחי-טפחות גאולה בירושלים, 

ללא עלות. 
זאב בראון ממחלקת הפיקדונות במזרחי-

טפחות יישא הרצאה בנושא הביטחון 
הכלכלי שלנו. האם אנחנו דואגים מספיק 

לעתיד שלנו? מה ביכולתנו לעשות כבר 
היום למען העתיד? ההרצאה תעסוק 

במושגי יסוד בעולם הפיקדונות, איפה 
אנחנו ביחס לעולם, למה דווקא פיקדון, 

איך נוכל להתאים פיקדון למטרות 
העתידיות שלנו ועוד.

'נפגשים במזרחי-טפחות' היא פעילות 
קהילתית המציעה הרצאות מעשירות 

ופעילויות לילדים למען הקהילה. פעילות 
זו נועדה להעניק לקהילה מגוון פעילויות 
מעשירות וליצור חיבור בלתי אמצעי עם 

הציבור בסביבתו הטבעית, והיא מתקיימת 
בהצלחה מרובה זו השנה הששית בסניפים 

רבים ברחבי הארץ ומציעה מגוון רחב 
של מרצים, נושאים ותכנים לקהלי היעד 

השונים. 
המפגש 'מבינים את הכסף - חוסכים נכון', 

יתקיים ביום שני, ב' בטבת, 10.12.18, 
בשעה 19:30, בסניף גאולה של מזרחי-

טפחות ברחוב מלכי ישראל 16 בירושלים, 
ההרצאה מיועדת לגברים ולנשים הישיבה 

בהפרדה. הכניסה ללא עלות ופתוחה 
לקהל הרחב (לא רק ללקוחות הבנק). 

ההרשמה מראש חובה בטלפון -077-600
4060 או באתר הבנק.



ההצעה של סופר פארם ב"ב 

ג�ייד אייליינר אינטנס - אייליינר במרקם 
נוזלי עמיד במיוחד, מבוסס על נוסחה 

ייחודית עם פיגמנט צבע 
עשיר. כולל מברשת דקה 

במיוחד לתיחום פשוט של קו 
אחיד, רציף ומדויק. המברשת 
מאפשרת לתחום בקלות את 
העיניים וליצור קו דק במיוחד 

למראה חתולי עדין, או קו עבה 
ובולט לאפקט דרמטי. ניתן 

להשיג בסופר פארם מור בני 
ברק ב-40 ש"ח



תנובה ממשיכה את המסורת

כמידי שנה מובילה תנובה את מנהג אכילת 
מאכלי חלב לאורך ימי החנוכה. המנהג 

מובא בפסיקה ההלכתית ונהוג בתפוצות 
ישראל כחלק מפרסום נס חנוכה. את 
הפעילות הנוכחית פתחה תנובה עם 

סדנה ייחודית לנשים העוסקות בתחום 
הקולינריה, בה הן נחשפו למגוון מתכונים 

מקוריים לחנוכה. המתכונים, שבהם נעשה 
שימוש במוצרי הגבינה והחלב של תנובה, 
כללו התנסות אישית והנחייה צמודה של 

השפית יונית צוקרמן. בסדנה השתתפו 
מובילות דעת קהל מהקהילות השונות, 

עורכות מדורי אוכל ושפיות מוכרות. 
הסדנה חשפה את המשתתפות למגוון 

מוצרים שמהווים חלק אינטגרלי ממתכוני 

החג שעמדו על השימושים והשדרוגים 
שניתן לעשות במוצרי הגבינה האיכותיים. 

המתכונים הנבחרים יפרסמו בעיתונים 
בסמוך לחנוכה. לקראת חנוכה תנובה 

מציעה מארזים משפחתיים חסכוניים של 
מגוון מותגים אהובים, מארז משפחתי של 

מיני קרלו עם הפעלה לילדים על גבי קרטון 
המארז. מארז הסביבון מאפשר לילדים 

ליהנות ממעדן באותו טעם אהוב, כשהוא 
באריזה משפחתית המעניקה ערך מוסף 
למשפחה ופעילות מהנה לילדים בזמני 
החופש מהלימודים. ”קרם פרש“, מוצר 

שמומלץ מאד עם לביבות גבינה. 
בנוסף, תנובה מציעה מארזים משפחתיים 

של גבינות נפוליאון, מעדני באדי, יוגורט 
יופלה, גבינות חרמון ויוגורט פרילי. אליהם 
מצטרפים המוצרים החדשים – יולו בלאק 

בטעמי כדורי שוקולד ובנופי-פאי 
טעמי החנוכה מביאים את בשורת תנובה 

למשפחות שמתלכדות בימים אלה 
סביב הנרות ומבקשות ליהנות מאווירה 

משפחתית חמה. המארזים המשפחתיים 
והמוצרים החדשים מזוהים יותר מכל עם 

משפחות מרובות ילדים שנהנות ממוצרים 
איכותיים וטעמים משובחים. 
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 קצרצרים
ליימן שליסל מרחיבה את סדרת מסטיק 

Mentos Pure Fresh ומשיקה את 
המסטיק האהוב בשני טעמים חדשים: 

לימון ופירות טרופיים, ללא סוכר, שומר 
על טעמו לאורך זמן ומוצע בבקבוק נח 

 Muller :הלהיט מאירופה מגיע לישראל
Rice, מחלבת Muller משיקה בישראל 

את מעדני האורז המפורסמים שלה, 
עכשיו בכשרות המהודרת של בד"ץ 

העדה החרדית

חנוכה זה הזמן לגוון ולהכין סופגניות 
ממולאות בממרחי 'השחר העולה'. טעם 

הילדות האהוב מהימים ההם, עכשיו 
בסופגניות הביתיות שלכם. כשרות: בד"ץ 

העדה החרדית

ליימן שליסל, מציעה את הוטפופ במבצע 
חם ומשתלם במיוחד לרגל פתיחת עונת 
החורף: אריזת הוטפופ המכילה 6 שקיות 

+ 2 שקיות מתנה. במחיר מומלץ של 14.9 
₪ (1.86 ₪ לשקית)

ליימן שליסל מציעה לכבוד חנוכה: מארז 
שי בצורת סביבון המכיל מגוון דברי 

מתיקה יוקרתיים וסביבון. מחיר מומלץ: 
₪ 16

חדש מ"חוות תקוע" 
- תבשילי פטריות מן 
הטבע. ארוחת גורמה 
ביתית בהכנה מהירה: 

תבשיל בורגול ופטריות 
ותבשיל פתיתים 

ופטריות. כשר למהדרין 
בהשגחת הרבנות גוש 
עציון. מחיר : 13 16- ₪

מחלבת טרה מציעה קרם גבינת שמנת 
– סדרת גבינות במרקם שמנתי עם 5% 

שומן, במגוון טעמים מפנקים: טבעי, זיתי 
מרינד טבעיים, שום ושמיר, בצל קלוי 

וציזיקי. בכשרות מהודרת של בד"ץ העדה 
החרדית

*בקניה מעל 250 ₪

מגיע לכם דמי חנוכה

ממתי מתחילים תהליכי הבחירה?
עוד לפני הלידה. כל אחת מוזמנת לתאם פגישה עם מיילדת ולגבש יחד תוכנית לידה. נכון, לא את הכל אפשר לתכנן, אבל תוכנית אישית 

מאפשרת להכיר את היולדת, לדעת מה הן העדפותיה, מה הן ציפיותיה ומשאלותיה ולהשתדל לממש אותן.

מה הן אפשרויות הבחירה בשלב הזה?
הבחירה יכולה להיות בלידה בהרדמה או בלידה רגילה או בלידה טבעית אשר מתבצעת במרכז ללידה טבעית שלנו וללא התערבות רפואית 
ובאווירה ביתית, רגועה ונעימה. גם לנשים הנאלצות לעבור ניתוח קיסרי קיימת אפשרות מיוחדת אצלנו ל – "ניתוח קיסרי ידידותי" המאפשר 

היעדר הפרדה בין האם לתינוק במהלך הניתוח, תוך יצירת חווית לידה חיובית לאם ולתינוק.

השהייה עם התינוק – כמה, מתי ואיך?
לאחר הלידה עומדות בפני האם כמה אפשרויות לשהייה עם התינוק:

· אפס הפרדה – האם יכולה לבחור לא להיפרד מהתינוק שלה אפילו לשנייה אחת. הילוד יכול לשהות לצדה, ללא הפרדה, מרגע הלידה 
ועד רגע השחרור מבית החולים. כך  שגם הטיפול הראשוני בו יתבצע לצידה. במשך תקופת השהות במחלקת יולדות, כל הטיפולים בתינוק 

יבוצעו בחדרה, כולל ביקור רופא ילדים מדי בוקר, בדיקות דם, בדיקות שמיעה וכו' כך שהיולדת אפילו אינה צריכה לצאת מחדרה.
· ביות מלא - התינוק ישהה בחדר עם האם לאורך כל שעות היממה, גם בלילה אך לא  מרגע הלידה. 

· ביות גמיש - התינוק ישהה לצד אמו במהלך היממה.
 כשהיולדת תוכל לבחור להשאירו במחלקת יילודים. גם בשעות הבוקר בהם אנו מעודדים את האמהות לקחת את ילדיהן לטיפולן, כל יולדת 

חלשה שאינה מרגישה בטוב ומבקשת לנוח יכולה להותיר את היילוד בתינוקייה. 
כמובן שבכל המצבים הנ"ל ייתכנו שינויים בהתאם למצב הרפואי של האם ושל התינוק.

האם גם הטיפול הראשוני בתינוק נתון לבחירה?
אכן, אנו מאפשרים להורים לקבל החלטות גם באשר לאופן הטיפול בתינוק במגוון התחומים:

· רחצה - האחות רוחצת את התינוק בכיור מתחת לברז מים זורמים. זכותה של האם לבחור אם היא מעוניינת ברחצה על ידי אחות.
· משחת עיניים אנטיביוטית - טיפול חד-פעמי לתינוק שנועד למנוע זיהומים. זכותה של האם לבחור אם היא מעוניינת בטיפול.

· חיסון נגד צהבת B - ניתן לכל ילוד ביום הלידה, בהמלצת משרד הבריאות, בהזרקה תוך שרירית. זכותה של האם לבחור אם היא מעוניינת 
בחיסון. בשיבא אנו חידשנו נוהל ייחודי המאפשר לאמהות המעוניינות להימנע ממתן החיסון בשבת לדחותו עד ליום ראשון.

· ויטמין K - חיוני לפעילות התקינה של מערכת קרישת הדם, בשל חשיבותו הרבה במניעת דימומים. ניתן בהזרקה תוך שרירית מיד לאחר 
הלידה- יש צורך לתת אותו מיד לאחר הלידה. 

מה בנוגע להאכלה?
הדרך המיטבית להזין את היילוד הוא בהזנה טבעית בלבד, כשהאם יכולה לבחור בהזנה טבעית בלבד, בהאכלה טבעית בשילוב עם תרכובת 
מזון לתינוק או בתרכובת מזון בלבד. אם היא בוחרת בהאכלה טבעית, היא תוכל ליהנות מייעוץ מיוחד על ידי הצוות הגדול של יועצות מערך 
ההנקה שלנו שכולן בו הינן אחיות המוסמכות כיועצות(IBCLC)  והינן עוברות בין החדרים למתן סיוע וייעוץ. ניתן  להאכיל את התינוק בחדר 

האם או בחדר ההנקה העומד לרשות היולדות ובו גם מתקיימות הדרכות הנקה קבוצתיות.

מה באשר לטיפול השוטף בתינוק בזמן האשפוז?
כאמור, במשך תקופת השהות במחלקת יולדות, הטיפול ביילוד, כולל בדיקת רופא ילדים בשחרור (בהתאם למצב היילוד), הדרכות על ידי 

אחות יילודים, בדיקות דם, בדיקות שמיעה ואפילו הרישום של משרד הפנים יתבצע בנוכחות היולדת בתוך מחלקת יולדות.

יולדת, בשיבא הבחירה בידייך • שיחה עם מירי מאיר, סגנית אחות אחראית במחלקת יילודים:
"אנחנו בשיבא מאמינים שכל יולדת צריכה לבחור את הדרך המתאימה ביותר בעבורה ללידה ולטיפול בתינוק ולכן אצלנו 
משאירים את הבחירה המלאה בידיה של היולדת לאורך כל הדרך. הבחירה כוללת את אופן הלידה - טבעית או בהרדמה, 

בחירה בנוגע לרמת הביות, הטיפול בתינוק ועוד"

כל מה שאת צריכה לדעת לפני הלידה
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 FOX HOME
מציעה לרגל 

חג האורים 
גופי תאורה 

מעוצבים 
מקולקציית 

החורף 
העדכנית שלה

עודפי מלאי/ייצור וייצוא של מוצרי 
'סולתם' בהנחות ענק של עד 70% 
הנחה בין התאריכים: 6-7.12.2018 

במחסני החברה במושב ברקת

קולקציית השעונים של מייקל קורס לפלאנט, לעונת החורף 
2019, בעיצוב אלגנטי ונשי, בצבעוניות של טוטאל לוק ולוח 

שעון מנצנץ, מגיע בארבעה צבעים: זהב, זהב אדום, כסף 
ושחור. מחיר: 899 ₪

DUCK (דאק) מציג: סדרת מוצרי 
ג'ל נוזלי לניקוי האסלה המונה 9 
מוצרים במגוון ניחוחות ייחודיים 

ועוצמתיים המשמידה 99.9% 
חיידקים ומנטרלת ריחות רעים. 

מחיר ממוצע: 8.90 ₪ ליחידה

ניין ווסט משיק בימים אלה את קולקציית חורף 2019 
ומציגים דגמים קלאסיים עם טוויסט. טווח מחירים 

לצרכן: החל מ 249.90 ₪ - 999.90 ₪

במהלך חודשים נובמבר- דצמבר 
רשת HOODIES תציע למכירה 

ריחנים לארון בסכום של 10 
שקלים לזוג בכל בסניפי הרשת, 
וזה במסגרת שיתוף הפעולה עם 

עמותת "פתחון לב"

 THE מותג האופנה האמריקאי לילדים
CHILDREN'S PLACE מציג: ליין סריגים 

לחורף לילדים וילדות הכוללת מגוון רחב 
של דגמים והדפסים. החל מ- 79.90 ₪

 CICAPLAST LIPS :מציע לימי החורף הקרים LA ROCHE–POSAY
BARRIER REPAIRING BALM קרם לשיקום שפתיים יבשות 

וסדוקות, לילדים ולמבוגרים. מחיר מומלץ לצרכן: 45 ₪  

רשת גלי יוצאת במבצע לרגל חנוכה: נעלי החורף לנשים 
וילדים ונעלי הספורט לכל המשפחה - זוג שני ב- 8 ₪ ל- 8 

ימים בלבד! בין התאריכים:  29/11-7/12

חנוכיה היברידית, נרות ריחניים ושאר 
מוצרים לחנוכה במשכן התכלת

aerie מותג ההלבשה האישית מבית 
אמריקן איגל, מציג קולקציית חורף 

קסומה במיוחד

חדש ברשת weshoes: גרביים 
 SOCKS N  איכותיות של המותג

SOCKS. ובמיוחד לחג החנוכה 
בין התאריכים: 2.12-10.12 

כ"ד בכסלו- ב' בטבת יתקיים 
מבצע באתר הרשת: כל האתר 

ללא מע�מ

חודש דצמבר הגדול של Estee Lauder: מזוודה יוקרתית עם 
מוצרים בשווי 2500 ₪ ב- 499 ₪ בלבד. והשנה כוללת המזוודה 

גם מוצרי איפור וגם מוצרי טיפוח, רובם בגודל מלא

רשת INTIMA משיקה: 
קולקציית פיג'מות מפנקות, 
רכות וחמימות לסתיו חורף 

2018-2019. טווח מחירים: 
₪ 159.90-259.90
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יוסף יוצא מעמק חברון אל שכם בשליחות אביו יעקב 
נאמר:  וכך  הצאן.  שלום  ואת  אחיו  שלום  את  לראות 
לב  שם  גבריאל(  )המלאך  האיש  אותו  איש".  "וימצאהו 
שיוסף "תועה בשדה", וישאלהו לאמר מה תבקש? משיב 
רועים".  הם  איפה  לי  נא  הגידה  אנוכי מבקש,  אחי  "את  יוסף:  לו 
והאיש עונה לו: "נסעו מזה כי שמעתי אומרים נלכה דותינה, וילך 

יוסף אחר אחיו וימצאם בדותן".)בראשית, לז', לג', ט"ו-י"ז(
פסוק זה אומר דרשני, ראשית: איך בכלל תעה יוסף בדרך, וכי 
לא ידע היכן העיר שכם, הרי חי שם תקופה ארוכה עת דינה לוקחה 
לבית חמור ושכם, כך שהדרך הייתה צריכה להיות מוכרת לו מאוד. 
וא"כ איך תעה בה? זאת ועוד,  דווקא יוסף צריך להכיר את העיר 
ואף שם  נצחים  לנצח  יעקב  ידי  על  לו  ניתנה  הזו שבעתיים שהרי 

מקום קבורתו. האם לא ידע יוסף את העיר ודרכיה?
עוד יש לשאול, מדוע כשמדובר על ה"איש"  נאמר: "וישאלהו"- 

האיש שאל את יוסף, וכשמדובר על יוסף נאמר: "מה תבקש". "את 
אחי אנוכי מבקש". יוסף "מבקש" את מקום אחיו ולא "שואל".

משיב על כך השואל ומשיב זצ"ל, כי "שאלה" הינה דבר נקודתי 
ארוך.  ולטווח  עמוקה,  למטרה  שהינו  "מבקש"  לעומת  ועכשוי,  
יוסף ידע גם ידע את העיר שכם ודרכיה אך הוא "תעה בדרך" משום 
שלא ראה שם את אחיו והוא לא יכול לממש את מטרת שליחותו. 
על כן כאשר האיש רואה את יוסף, הוא שואל אותו על רגע זה שבו 
מצאהו תועה: "מה תבקש"? אני מבין שהנך תועה כאן, לא משום 
שאתה לא מכיר כאן את הדרכים אלא  משום שבואך לכאן יש לו 
מטרה. מהי המטרה כדי שאוכל לעזור לך? משיב לו יוסף: "את אחי 
אנוכי מבקש". אכן בואי לכאן יש לו מטרה, והיא "את אחי אנוכי 

מבקש, הגידה לי איפה הם רועים"? ואז מכוונו האיש אל דותן.
ה'  מאת  שאלתי  "אחת  המלך:  דוד  של  דבריו  את  פירש  בזה 
אותה אבקש". גם כאן יש שאלה ובקשה, ומהי? "שבתי בבית ה' 

דוד  כ"ז(.  )תהילים  בהיכלו"  ולבקר  ה'  בנועם  לחזות  חיי  ימי  כל 
המלך אומר שיש לו כמו כל אדם שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה. 
ופרנסה  ורכב  בית  שמבקש  יש  ותכונותיו,  מעלותיו  לפי  אחד  כל 
וכו', ויש שמבקש דברים אחרים. אך כל אלו, אומר דוד המלך, הם 
אצלי בבחינת "וישאלהו"- לטווח קצר ונקודתי. לשם מה אני שואל 
עוד ועוד? מדוע אני צריך את זה? בשביל: "אותה אבקש" - להגיע 
המלך:  דוד  משיב  האמיתית?  הבקשה  ומהי  ולשליחות.  למהות 
"שבתי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו". זאת 

המטרה העיקרית שאותה אני מבקש ולמענה אני שואל.
כך נאמר גם בתהילים: "דרשו ה' ועוזו בקשו פניו תמיד"- יעודו 
של יהודי הינו להיות מבקש את ה' בכל מצב. זוהי המטרה שלנו, 
וכל הדברים האחרים הינם מבחינת "שאלה" כדי להגיע למימוש 

הבקשה.

ָנַתָּתה ִּליֵרֶאיָך ֵּנס ְלִהְתנֹוֵסס

"וישאלהו האיש לאמר מה תבקש"?

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

ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב )לז, א( ִנִּסים ַרִּבים ֵאְרעּו ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו. ֵאַרע 
לוֹ ֵנס ִעם ֱאִליָפז ֶׁשָּבא ְלָהְרגוֹ, ְוִנַּצל ַיֲעקֹב ִמָּמֶות. ֵאְרעּו לוֹ 
ִנִּסים ִעם ָלָבן ְוִעם ְׁשֶכם, ְוֵנס ָּגדוֹל ִעם ֵעָׂשו ֶׁשָּבא ַלֲהרֹג אוֹתוֹ 

ְוַאְרַּבע ֵמאוֹת ִאיׁש ִעּמוֹ.
יוֵֹסף.  ֶׁשל  ֻרְגזוֹ  ָעָליו  ָקַפץ  ֲאָבל  ְּבַׁשְלָוה,  ֵליֵׁשב  ַיֲעקֹב  ִּבֵּקׁש  ָּכֵעת 
ִנָּסיוֹן ָחָדׁש ִהִּגיַע, ִריב ּוָמדוֹן ֵּבין ַהָּבִנים. ִּכי ָאָדם ָּבא ָלעוָֹלם ַהֶּזה ְּכֵדי 
ַלֲעמֹד ַּבִּנְסיוֹנוֹת. זוֹ ַּתְכִליתוֹ, ּוִבְלֲעֵדי ֶזה ַמה ּלוֹ ַחִּיים. ִנָּתן ְלַחֵּדד ֶאת 

ַהְּדָבִרים ְּבֶאְמָצעּות ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה:
ִּבְצִעירּוִתי.  ֶׁשִּלי  ַמְׁשִּגיַח  ָהָיה  ַזַצ"ל  ְּבַרעְווָדה  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק 
ְּבֶאֶרץ  ִלְלמֹד  ִהִּגיַע  ְוהּוא  ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצוֹת  ִהְתּגוְֹרָרה  ִמְׁשַּפְחּתוֹ 
ִיְׂשָרֵאל, ִּביִׁשיַבת ּפוִֹניֶבז'. הּוא ָהָיה ָקׁשּור ְמאֹד ַל"ֲחזוֹן ִאיׁש" ַזַצ"ל.

ִמָּמֶות.  ִהִּצילוֹ  ַהָּקָּב"ה  ָּגלּוי,  ֵנס  ְּבַרעְווָדה  ָלַרב  ֵאַרע  ֶאָחד  יוֹם 
ֲאָבל  ַהָּגלּוי,  ַהֵּנס  ַעל  ִאיׁש"  ַל"ֲחזוֹן  ְלַסֵּפר  ָּבא  הּוא  ַּבּבֶֹקר  ְלָמֳחָרת 
ַאֲחֵרי  ַּבַּלְיָלה,  "ֶאְתמוֹל  ִאיׁש":  ַל"ֲחזוֹן  ָּגדוֹל. הּוא ָאַמר  ְּבַצַער  ָהָיה 
ִּתְהֶיה  ֶׁשִּלי  ַׁשֲחִרית  ֶׁשְּתִפַּלת  ָהִייִתי ָּבטּוַח  ָּכֶזה,  ָּגדוֹל  ֵנס  ִלי  ֶׁשַּנֲעָׂשה 
ַקְמִּתי  ֲאָבל  ֵמעוָֹלם...  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ְּכמוֹ  ֲעצּוָמה,  ּוְבַמֲעָלה  ִּבְדֵבקּות 
ָעְצָמה ֶׁשל  ָּכל אוָֹתּה  ִמֶּמִּני  ָּפְרָחה  ְרִגיָלה.  ְּתִפָּלה  ְוִהְתַּפַּלְלִּתי  ַּבּבֶֹקר, 
ְּדֵבקּות ַּבה' ֶׁשַחְׁשִּתי ִּבְזַמן ֶׁשֵאַרע ִעִּמי ַהֵּנס. ֵאיֶנִּני ֵמִבין ֵאיְך ֶזה ָקָרה 
ְנִפיָלה  ִּתָּתֵכן  ֵאיְך  ָהַרב  ִלי  ַיְסִּביר  ָאָּנא,  ָּגדוֹל.  ְּבַצַער  ָׁשרּוי  ַוֲאִני  ִלי, 

ֶׁשָּכזוֹ?".
ָאַמר לוֹ ַה"ֲחזוֹן ִאיׁש": "ְּבִני, ֵמֵאת ה' ָהְיָתה זֹאת. ְוָלָּמה? ַּכֲאֶׁשר 
ִיְׂשָרֵאל ֵנס, ֵהם ִמְתרוְֹמִמים ִהְתרוְֹממּות ְּגבוָֹהה ְמאֹד,  ִלְבֵני  ִמְתַרֵחׁש 
ֵהיָכן  ֵּכן,  ִאם  ְוֶנֱעָלם.  ָנֵמס  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ַהּזוֹ,  ַהִהְתרוְֹממּות  ּוֵמֲחַמת 
ִהַּגְענּו  ְּכָבר  ְוִאם  ַּבִּנְסיוֹנוֹת,  ַלֲעמֹד  ְּכֵדי  ַהֶּזה  ָלעוָֹלם  ַהְּבִחיָרה? ָּבאנּו 
ְלַמְדֵרָגה ָּכזֹאת ֶׁשֵאין ִנְסיוֹנוֹת ְּכָלל, ֶזה ְּכָבר ֹלא עוָֹלם ַהֶּזה ֶאָּלא עוָֹלם 
ִמְתַחֵּזק  ַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשּלוֹ  ַנֲעֶׂשה ְלָאָדם ֵנס,  ֵּכיָון ֶׁשָּכְך, ַּכֲאֶׁשר  ַהָּבא... 
ֶׁשֲעַדִין  ְּכֵדי  ִמֶּמּנּו,  ּוְלַהְׁשִּכיחוֹ  ַהֵּנס,  ֶאת  ְּבֵעיָניו  ְלַהְקִטין  ּוִמְתַאֵּמץ 

ִּתָּׁשֵאר ַהְּבִחיָרה ְּבֵעיָנּה".
ִלְפֵני  ַהָּיִמים.  ֵׁשֶׁשת  ְּבִמְלֶחֶמת  ְּגלּוִיים  ִנִּסים  ָרָאה  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
ַעל  ִרֲחָפה  ָמֶות מּוָחִׁשית  ַסָּכַנת  ָהָיה ָעצּום,  ַהַּפַחד  ַהּזֹאת,  ַהִּמְלָחָמה 
ִהְתַהֵּפְך  ְוַהּכֹל  ָּגלּוי,  ֵנס  ה'  ָעָׂשה  ּוִפְתאוֹם  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ַהְּיהּוִדים 

ְלטוָֹבה. ֲאָבל ְלַאַחר ְזַמן ִהְתַרַּגְלנּו, ְוִכְמַעט ִנְׁשַּכח ֵמִאָּתנּו ַהּכֹל.
ַּגם ְּבִמְלֶחֶמת יוֹם ַהִּכּפּוִרים ַנֲעָׂשה ָלנּו ֵנס ָעצּום, ְוַהָּקָּב"ה ְּבַחְסּדוֹ, 
ִמִּפּגּוִעים  ָעֵלינּו  ּוֵמֵגן  ָהֵעת,  ָּכל  ּוְתכּוִפים  ְּגדוִֹלים  ִנִּסים  ָלנּו  עוֶֹׂשה 
ַהִּנִּסים  ֶאת  ֵמִאָּתנּו  ְלַהְׁשִּכיַח  ִמְתַאֵּמץ  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ַאְך  ּוִמְּמַחְּבִלים. 

ַהָּללּו, ְוָכְך נוֶֹתֶרת ְּבֵעיָנּה ַהְּבִחיָרה. 
ָּכְך ַּגם ַיֲעקֹב ָאִבינּו, "ָקַפץ ָעָליו ֻרְגזוֹ ֶׁשל יוֵֹסף" ְּכֵדי ֶׁשִּתָּׁשֵאר ְּבָידוֹ 

ְזכּות ַהְּבִחיָרה, ַיֲעמֹד ַּבִּנָּסיוֹן ְוִיְזֶּכה ַלָּׂשָכר ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים.

ִמּתוְֹך ָצָרה ִהְמִציָאם פְּדוּת וְּרוָָחה 

ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען )לז, א( ָּדְרׁשּו ַרּבוֵֹתינּו 
)ְּבֵראִׁשית ַרָּבה פד, ה(: "ָאַמר ַרִּבי חּוְנָיא: ָמָׁשל ְלֶאָחד ֶׁשָהָיה ְמַהֵּלְך 
ּוָבְרחּו.  ֵּביֵניֶהם  ְוָיַׁשב לוֹ  ֵמֶהם,  ְוִנְתָיֵרא  ְּכָלִבים  ַּכת ֶׁשל  ְוָרָאה  ַּבֶּדֶרְך 
ָּכְך ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ֵּכיָון ֶׁשָרָאה ֶאת ֵעָׂשו ַוֲאלּוָפיו ִנְתָיֵרא ֵמֶהם, ְוָיַׁשב לוֹ 

ֵּביֵניֶהם ּוָבְרחּו". 
ַה"ִּׂשְפֵתי ַצִּדיק" ָּכַתב, ֶׁשִּמְדָרׁש ֶזה ָּבא ְלַלֵּמד מּוַסר ַהְׂשֵּכל: ְּכֶׁשָאָדם 
רוֶֹאה ֶׁשָּבִאים ָעָליו ִיּסּוִרים ח"ו, ֹלא ְיַבֵּקׁש ֵעצוֹת ֵאיְך ִלְברַֹח ֵמַהָּצרוֹת, 
ֶאָּלא ַאְּדַרָּבה, ְּבתוְֹך ַהֵּסֶבל ַעְצמוֹ ָעָליו ִלְמצֹא לוֹ ָמקוֹם, ְּכלוַֹמר, ַיֲאִמין 
ְּבֵלב ָׁשֵלם ִּכי ַהּכֹל ֵמֵאת ַהָּקָּב"ה, ּוִמֵּמיָלא ָּכל ַהַּצַער ֵאינוֹ ֶאָּלא ֶהְסֵּתר 
ִחיצוִֹני ְּבעוֹד ֶׁשַּבְּפִניִמּיּות ַהּכֹל ְלטוָֹבה ְוֶחֶסד ה' ָמְלָאה ָהָאֶרץ. ַעל ְיֵדי 

ֶזה ִיְמָצא לוֹ ְמקוֹם ְמנּוָחה ְּבתוְֹך ַהַּצַער, ֵליֵׁשב ּבוֹ.
ְּפָראג,  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַזַצ"ל,  ַאְיְּבִׁשיץ  ְיהוָֹנָתן  ַרִּבי  ַהָּגאוֹן  ַעל  ְמֻסָּפר 
ֶׁשַּפַעם ָּפָנה ֵאָליו ּכֶֹמר ָרָׁשע, ׂשוֵֹנא ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַאל ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהָּבָאה:  
"ָׁשַמְעִּתי ֶׁשַאֶּתם ַהְּיהּוִדים נוֲֹהִגים ָּכבוֹד ָּבַרב ֶׁשָּלֶכם, ּוְכֶׁשרוִֹאים אוֹתוֹ 
ָקִמים ְּבָפָניו, ְּכִפי ֶׁשִּצְּוָתה ּתוַֹרְתֶכם )ְּדָבִרים יט, לב( 'ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן', 
ָזֵקן ֶאָּלא ִמי ֶׁשָּקָנה ָחְכָמה )ִקּדּוִׁשין לב ע"ב(. "עוֹד ָׁשַמְעִּתי",  ְוֵאין 
ֶׁשִּמְתַנֵּפל  ֶׁשִּבְזַמן  ְסֻגָּלה,  ַהְּיהּוִדים,  ֶאְצְלֶכם,  "ֶׁשֵּיׁש  ַהּכֶֹמר,  ִהְמִׁשיְך 
ֲעֵליֶכם ֶּכֶלב נוֵֹבַח - ָלֶׁשֶבת ַעל ָהָאֶרץ. ֵּכיַצד, ִאם ֵּכן, ִּתְנֲהגּו ִאם ִיְזַּדְּמנּו 
ִלְפֵניֶכם ֶּכֶלב ְוַרב ְּבַיַחד?" ]ָהָרָׁשע ַהְמֻרָּׁשע ַהֶּזה ָרָצה ְלַהְׁשווֹת, ַעְפָרא 

ְלפּוֵמיּה, ֶאת ְּכבוֹד ָהַרב ִעם ַהֶּכֶלב[.
ֵהִׁשיב לוֹ ַרִּבי ְיהוָֹנָתן ַהָּׁשנּון ְוֶהָחִריף: "ֲהָלָכה ְּפסּוָקה ִהיא ְּבָיֵדינּו 
ַעָּמא  ַמאי  ֲחֵזי  ּפּוק  ְּבָיְדָך  ֶׁשרוֶֹפֶפת  ֲהָלָכה  ֶׁשָּכל  ע"א(,  מה  )ְּבָרכוֹת 
ַּדָּבר. ְּכלוַֹמר, ִאם ֵאיְנָך יוֵֹדַע ְּבֵברּור ֵּכיַצד ֵיׁש ִלְנהֹג - ֵצא ּוְרֵאה ַמה 
ָהָעם נוֵֹהג, ְוִתְנַהג ָּכְך ַּגם ַאָּתה, ִּכי ִמן ַהְּסָתם ִמְנַהג ֲאבוֵֹתיֶהם ִּביֵדיֶהם. 
ִאם ָּכְך ּבוֹא ְוֵנֵצא - ֲאִני ְוַאָּתה ְּבַיַחד - ְוִנְרֶאה ַמה ַּיֲעׂשּו ֻּכָּלם. ָּכְך ֵנַדע 

ַמִהי ַהֲהָלָכה: ַהִאם ָקִמים ִמְּפֵני ָהַרב אוֹ יוְֹׁשִבים ִמְּפֵני ַהֶּכֶלב"... 
אוֹתוֹ ּכֶֹמר ָרָׁשע ָהָיה ְמַנֶּסה ָּתִמיד ְלַנֵּגַח ֶאת ָהַרב ְוָלִריב ִעּמוֹ. יוֹם 
ָׁשם  ָעַבר  ָׁשָעה  ְּבאוָֹתּה  ּוְבִדּיּוק  ִּגָּנתוֹ,  ֶאת  ְוִהְׁשָקה  ַהּכֶֹמר  ָעַמד  ֶאָחד 
ָהַרב. ָׁשַאל ַהּכֶֹמר: "ֱאמֹר ָנא ִלי, ַרִּבי ְיהוָֹנָתן, ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ְיהּוִדי 

ְלֵבין ֲחִזיר?" 
ֵּביֵנינּו"...  ֶׁשַּמְבִּדיָלה  ַהּזוֹ  ֲאָתר: "ַהָּגֵדר  ַעל  ְיהוָֹנָתן  ַרִּבי  ֵהִׁשיב לוֹ 
ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה נוֶֹתֶנת ִּפְקחּות, ֵעָצה ּוִביָנה ָלָאָדם, "ִלי ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה 

ֲאִני ִביָנה ִלי ְגבּוָרה" )ִמְׁשֵלי ח, יד(.

כְֵּדי ְלַהְצִליַח - יֵׁש ְלַדְמיֵן וְַלֲחלֹם

ְוִלְלעֹג  ְלַזְלֵזל  נוִֹטים  ֲאָנִׁשים  כ(  )לז,  ֲחֹלמָֹתיו  ִּיְהיּו  ַמה  ְוִנְרֶאה 
ִמְּבִחיָנה  ְלִהְתַקֵּדם  ֶׁשחוֵֹלם  ֵיׁש  ְּדָבִרים.  ַלֲעׂשוֹת  ֶׁשחוְֹלִמים  ַלֲאָנִׁשים 
ַּגְׁשִמית, ָהַאֵחר חוֵֹלם ְלִהְתַעּלוֹת ְּברּוָחִנּיּות, ַוֲאַנְחנּו ִמְתַיֲחִסים ְּבִבּטּול. 
ֲאָבל ַהְּמִציאּות ִהיא, ֶׁשָאָדם ֶׁשֵּיׁש לוֹ ֲחלוֹמוֹת ְּגדוִֹלים, ַּגם ִאם ֹלא 
ַיֲעֶׂשה  ַהָּפחוֹת  ֶׁשְּלָכל  ִסּכּוי  ֵיׁש  ֲחלוֹמוָֹתיו,  ָּכל  ֶאת  ְלַהְגִׁשים  ַיְצִליַח 
ַיֲחֹלם,  ְיַדְמֵין ְוֹלא  ְרִביַע ֵמֶהם. ֲאָבל ָאָדם ֶׁשֹּלא  ְׁשִליׁש אוֹ  ֶמֱחָצה אוֹ 

ִיָּׁשֵאר ַעל ְמקוֹמוֹ ָּכל ַחָּייו ְוֹלא ַיֲעֶׂשה ָּדָבר. 
ְּבָדָבר  ֲאִפּלּו  ְלַהְתִחיל  ִנָּתן  ְלַדְמֵין.  ְלִעִּתים  ָצִריְך  ְלַהְצִליַח,  ְּכֵדי 
ָקָטן: ִלְפּתַֹח 'ּכוֵֹלל' ִעם ִמְנַין ַאְבֵרִכים, לוַֹמר ִׁשעּור ְלִמְסַּפר ׁשוְֹמִעים 
ּוֵמחֶֹסר  ֵמָהֲאִדיׁשּות  ַהַּמְחַׁשְבִּתי,  ֵמַהִּקָּבעוֹן  ָלֵצאת  ָהִעָּקר  ְמֻצְמָצם. 

ַהַּמַעׂש. ַאֶחֶרת, ִנְׁשָאִרים ְּבאוֹתוֹ ָמקוֹם. 
ְוָטהוֹר.  ָקדוֹׁש  ִלְהיוֹת  ְוַגם  ַהְּבִרּיוֹת,  ֵּבין  ְמֻקָּבל  ִלְהיוֹת  ָאָדם רוֶֹצה 
ִנְרֶאה לוֹ ִלְפָעִמים ֶׁשֶּיְׁשָנּה ְסִתיָרה ֵּבין ַהְּדָבִרים. ִאם ַרק ִיְפַעל ְוַיֲעֶׂשה 
- ִיְרֶאה ֶׁשֶּזה ֹלא סוֵֹתר. ִהֵּנה, ַרִּבי ְיהּוָדה ַצְדָקה ַזַצ"ל, ְּכָבר ִּבְצִעירּותוֹ 
ָלַמד  ְוַגם  ִׁשעּוִרים  ָנַתן  זֹאת  ִעם  ְוַיַחד  ְיִׁשיָבה,  רֹאׁש  ִלְהיוֹת  ִהְתַמָּנה 
ֶאָּלא  ַעְצמוֹ,  ְּבתוְֹך  ָהָאָדם  ִיְסַּתֵּכל  ֶׁשֹּלא  ָהִעָּקר  סוֵֹתר.  ֶזה ֹלא  ַקָּבָלה. 
ּוְלִהְתַּפֵּתַח.  ִלְגּדֹל  ְּכֵדי  ֶׁשּלוֹ,  ַהִּדְמיוֹן  חּוׁש  ֶאת  ַיְפִעיל  ַהחּוָצה.  ֵיֵצא 
ֶזה ָחֵפץ ַהֵּׁשי"ת, ּוִבְפָרט ִּבְזַמֵּננּו. ֶזה ֹלא ַקל, ֲאָבל ֶזה ַּתְפִקיד ָהָאָדם  ָבּ

ַּבַחִּיים. 
ֵיׁש ִמי ֶׁשחוֵֹׁשב ֶׁשֵאינוֹ ֻמְכָׁשר ְלָכְך, ַאְך ָטעּות ְּבָידוֹ. ָּכל ֶאָחד ֻמְכָׁשר. 
ָּתִביאּו ְלָפַני ָּכל ֶּבן ָאָדם, ְואּוַכל בעז"ה ִלְמצֹא ּבוֹ ֶאת ַהְּנֻקָּדה ִמֶּמָּנה 
ֶאָּלא  ַהּזֹאת,  ַהְּנֻקָּדה  ֶאת  ֵיׁש  ֶאָחד  ְּבָכל  ּוְלַהְזִריַח.  אוֹר  ְלָהִפיץ  יּוַכל 

ֶׁשִהיא ְסמּוָיה ַוֲחבּוָיה, ְוָצִריְך ְלהוִֹציָאּה ֵמַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל. 
ַּגם ִאם ָאָדם ֹלא ַמֲאִמין ְּבַעְצמוֹ, ַוֲאֵחִרים ֹלא ַמֲאִמיִנים ּבוֹ - ֶאְפָׁשר 
ְלַהִּגיד  לוֹ  אַֹמר  ָּכֶזה,  ָאָדם  ְלָפַני  ָיבוֹא  ִאם  ְוָעְצָמה.  ּכַֹח  לוֹ  ְלַהֲעִניק 
ִׁשעּור. ַּגם ִאם ִּבְתִחָּלה ִיְתַּבֵּיׁש, ְלַאט ְלַאט ְיַגֶּלה ֶאת ַהּכֹחוֹת ַהֲחבּוִיים 
ּבוֹ, ִּכי ְלָכל ָאָדם ֵיׁש ּכַֹח ְּפִניִמי, ְוַרק ִּבְגַלל ָהַעְצלּות הּוא ֵאינוֹ ְמַנֵּצל 
ּתוָֹרה  ְלַהְגִּדיל  ְוִלְפעֹל  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַמּצוֹת  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ּכֹחוָֹתיו.  ֶאת 

ּוְלַהֲאִדיָרּה. 
)לקט מתוך "משכני אחריך ח"ב" פנינים לפרשת וישב(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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כשנקבעה  ראשון-  הכלל  כללים:  שני  קובע  החוק 
תקופה קצובה בחוק במספר ימים, היום הראשון לא 

נלקח בחשבון במניין הימים.
מנוחה,  ימי  בחוק,  אחרת  נקבע  לא  אם  השני:  הכלל 
פגרה או שבתון נלקחים בחשבון, אלא אם הם הימים 

האחרונים של המועד לבטול העסקה.
 דוגמאות מהתלונות המתקבלות במועצה לצרכנות:

מקרה ראשון-  צרכן רכש מכונת כביסה אך התחרט 
על הרכישה וביקש לבטל את העסקה לפני ההתקנה, 
הוא   . עסקה(  )ביטול  הצרכן  הגנת  לתקנות  בהתאם 
ניגש לחנות 15 ימים אחרי אספקת המוצר, אולם בית 
פתוח  העסק  בית  שכן  ימים,   14 שעברו  טען  העסק 
נחשבים  אלו  ימים  ולכן  במוצ"ש  וגם  שישי  ביום  גם 

מבחינתם ימי עסקים. 
העסק? בית  או  הצרכן  צודק:   מי 

הצדק עם הצרכן. תקנות ביטול עסקה קובעות כי צרכן 
שרכש מוצר רשאי לבטל את העסקה לרכישת מוצר 
חשמלי בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בתנאי שלא 

חובר לחשמל, ללא פרטים נוספים לגבי ימי מנוחה.
נלקח  לא  העסקה  בוצעה  בו  היום  לחוק,  בהתאם 
רק  מתחיל  ימים   14 של  הספירה  ומועד  בחשבון 

למחרת העסקה.
בנוסף, אם ביקש הצרכן לבטל את העסקה ביום ה- 15 
כי יום ה-14 הוא יום שבת, הרי שעדיין הוא זכאי לביטול 
העסקה, כשהמועד האחרון נדחה ליום ראשון. זה הדין 

גם אם בית העסק פתוח בשבת.
בגדים  מחנות  חולצה  רכשה  צרכנית  השני-  המקרה 
חזרה  כשהגיעה   .16:00 בשעה  חמישי  ביום  בקניון 
את  לבטל  דרשה   21:00 בשעה  שבת  במוצאי  לחנות 
העסקה ולהחזיר את הבגד, אותו כלל לא לבשה. החוק 
קובע כי ניתן להחזיר ביגוד תוך יומיים. המוכרת בחנות 
סירבה לקבל את החולצה וטענה שעברו למעלה מ-48 
שכן  הגיוני  לא  כלל  שהדבר  טענה  הצרכנית  שעות. 
ועד  השבת  כניסת  לפני  משעה  סגורה  היתה  החנות 

שעה אחרי צאת השבת, אך המוכרת התעקשה. 
מי צודק: הצרכנית או בית העסק?

שעות  לפי  מחושב  לא  המועד  הצרכנית.  עם  הצדק 
אלא לפי ימים. בנוסף, יום הרכישה אינו נספר במניין 
היום  הוא  אם  נספר,  אינו  הוא  גם  השבת  יום  הימים. 

האחרון שבו ניתן לבטל את העסקה. לכן גם אם החנות 
פתוחה במשך כמה שעות במוצא שבת, ניתן לבטל עד 

ליום ראשון )כולל(.
חישוב מועדים על פי תנאי החוזה

שעניינן  רבות  פניות  מתקבלות  לצרכנות  במועצה 
חישוב מועדים שנקבעו בהסכם ההתקשרות בין בית 
העסק לצרכן. עקרונית, חשוב מאוד לקרוא את החוזה 
לפני הרכישה והחתימה על טופס ההזמנה. לדוגמה, 
ימי   14 תוך  יסופק  שהמוצר  כתוב  הזמנה  טופס  על 
עסקים, האם שבתות וחגים נספרים? האם קיים הבדל 
בין עסק שפתוח במוצ"ש לעסק שלא פתוח במוצ"ש?
הכלל: חוזה אחיד יתפרש לרעת המנסח – בחוזה בין 

עוסק לצרכן, לטובת הצרכן.
דוגמה מתוך  כדי להסביר את אופן החישוב, לפניכם 
תלונות אמיתיות שהתקבלו במועצה לצרכנות: צרכנית 

והחנות התחייבה בטופס  ריהוט,  הזמינה סלון בחנות 

ההזמנה לספק את המוצר תוך 45 יום. לאחר שעברו 

הצרכנית  התקשרה  העסקה,  ביצוע  מיום  ימים   45

זועמת לחנות על כך שהמוצר לא הגיע ודרשה פיצוי 

או ביטול העסקה. בית העסק טען ש-45 ימים הינם 45 

ימי עסקים ולא כוללים שבתות. 

? העסק  בית  או  הצרכנית  צודק:   מי 

לספק  ספק  של  התחייבות  הצרכנית.  עם  הצדק 

 45 משמעה  נוסף,  פירוט  ללא  ימים   45 תוך  מוצר 

מדובר  כי  לקבוע  העוסק  רצה  לו  קלנדריים.  ימים 

מפורש  באופן  זאת  לקבוע  עליו  היה  עסקים,  בימי 

בחוזה ומשלא עשה כן, עליו לעמוד במועד ההספקה 

המצומצם.

מאפה עלי מנגולד וארטישוק

טיפים
10 עובדות על 
שפתיים יבשות

יש  לשפתיים   .1

להתייבש  נטייה 

מכל  יותר  מהר 

חלק אחר בפנים, 

ששכבת  מכיוון 

עור  של  הקרנית 

דקה  השפתיים 

וחדירה. 

יש  בשפתיים   .2

כמות מינימאלית 

של בלוטות שומן 

ואין בלוטות זיעה.

המים  אובדן   .3

בשפתיים הינו פי 3 עד 10 יותר מאזורי הפנים או גוף אחרים.

4. ליקוק השפתיים היבשות, בכדי ללחח אותן, מסייע למעשה 

לפעולה ההפוכה ומחמיר את מצבן - רוק מהפה  פוגע בשכבת 

העור הדקה המכסה את השפתיים.

5. בכדי לשמור על שפתיים לחות יש להגן עליהן עם טיפול עקבי 

של  והחמצה  יום,  בתוך  הסדקים  את  להעלים  ניתן  לא  וסבלני, 

אפילו יום אחד בטיפול, עלולה להחזיר את המצב לקדמותו.

6. כחלק מהשגרה של לפני השינה, מומלץ למרוח קרם עשיר 

על השפתיים.

רכיבים  להכיל  העלולים  שפתיים  להימנע  ממוצרי  רצוי   .7

וגם  או הדרים,  כמו מנטול, פפרמינט  העור  לגרות את  היכולים 

כאלה המכילים חומרי בושם. מרכיבים אלה אינם מספקים שום 

תועלת לשפתיים ומחמירים את היובש.

8. השפתיים ואזור השפתיים הינם האזורים הראשונים להתקמט. 

בנוסף ללחות, יש להקפיד על מריחת קרם הגנה על השפתיים 

מושכת  למיניהם  ליפגלוסים  מריחת  השנה.  ימות  כל  במשך 

את קרני השמש לאזור השפתיים, ומחמירה את נזקי החשיפה 

והיובש.

9. ישנם מקרים חמורים יותר של יובש קיצוני והתפתחות אזורים 

מחסור  או  )ריבופלבין(   B2 בוויטמין  מחסור  כמו  בשפה,  נגועים 

יכול גם להיגרם מזיהום פטרייתי  יובש מסוג זה   .B6-בניאצין וב

וחולי סכרת מועדים לכך במיוחד.

10. טיפול תרופתי באקנה )שימוש ברואקוטן, קיורטן וכו'(  גורם 

ליובש קיצוני ומתמשך בכל הגוף ובפרט בשפתיים. חשוב מאוד 

למרוח בעקביות קרם טיפולי, עשיר בלחות להזנת עור השפתיים 

ולשמירתם. 

קרם שפתיים

סיקאפסלט 

לתיקון  מסייע  וסדוקות.  יבשות  שפתיים  לשיקום  קרם  הינו 

לגירוי.  הסיכוי  את  ומפחית  מיידית  מרגיע  סדוקות,  שפתיים 

השפתיים  את  עוטף  הקרם  הייחודי  למרקם  הודות  חדשנות: 

כשכבת מגן עם פורמולה מרוכזת במיוחד:

10% חמאת שיאה- חומר פעיל המסייע להחדרת הלחות, עשיר 

בחומצות שומן הקרובות לאלה של העור. הוא משתתף באופן 

פעיל בתהליך של הענקת לחות, ריכוך עור יבש וחידוש הליפידים.

מכיל  MP ליפידים- המסייעים לשיקום והגנת העור.

5% פנתנול - מסייע להקלה ומרגיע שפתיים יבשות וסדוקות.

שעוות דבורים-  מסייעת להגנה על העור

טעימה

כיצד נדע מתי ניתן לבטל עסקה?
וחגים  שבתות  האם  אבל  יום,   14 תוך  המוצר  את  להחזיר  שניתן  כתוב  הקניה  חשבונית  על 
נספרים? • האם קיים הבדל בין עסק שפתוח במוצ"ש לעסק שלא פתוח במוצ"ש? • שאלות 
רבות מגיעות אל המועצה לצרכנות בנוגע לספירה נכונה וחישוב של המועד האחרון לביטול 

העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן • כל התשובות בעזרת שלוש דוגמאות

חברת כרמית חולקת מתכון מפנק וקל להכנה לימי החורף הקרירים – מאפה עלי מנגולד וארטישוק

אופן הכנה:
1. יש לטחון אגוזי קשיו בקערת בלנדר, עם המים 

והמיונז עד למקרם רקמי.
הקרמית  התערובת  את  לקערה  מעבירים   .2
היטב.  לערבב  המצרכים  שאר  את  ומוסיפים 
לתנור  ולהכניס  חום  חסין  לכלי  הכל  ולהעביר 

שחומם מראש ל 200 מעלות ל 20 דקות. 
על  מהמאפה  מעט  לשים  הגשה-  הצעת   .3

פריכיות simply goog ולהתענג. 

מצרכים:
• כוס אגוזי קשיו לא קלויים שהושרו במים ללילה

• 1 כוס מיונז
• צרור עלי מנגולד שטופים ומסוננים וקצוצים

• ¼ כוס מים
• 1 צנצנת לבבות ארטישוק מסוננים וקצוצים

• 1 בצל קטן קצוץ דק
• 4 שיני שום קצוצות

• מלח ופלפל שחור לפי הטעם
• חבילת פריכיות 

מתכון: עדי דב, צילום: גלי איתן 
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי מלאכה במקרא  ב'

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. כליה,אבדן,מגפה. "יהלך מ___" )תהלים צא ו(
4. קנה שהיו מוחקים בו את המידות,סרגל שהיו מסירים בו את 
החומר העודף על המידה. "אין עושין ה____ של דלעת" )בבא 

בתרא פט: (
6. מצפה,מחכה בכליון-עינים. "טוב ו____ ודומם" )איכה ג כו(

7. נסוג,מורחק,גולה. "וגלמודה גלה ו___" )ישעיה מט כא( 
)בלשון זכר(

8. חום רב ויובש,להט רב. "ולא יכם ____ ושמש" )ישעיה מט 
י( )בהיפוך אותיות(

10. בריחה,ריצה מהירה להימלט מרודפים. "תצאו וב____ לא 
תלכון" )ישעיה נב יב(

12. נעיצה,תקיעה. "כשהוא תופר תוחב ____ הרבה" )רש"י 
מועד קטן י.( )בלשון יחיד(

14. סוד,דבר-סתר. "מי גילה לבני ___" )שבת פח.(
16. בחר,הבדיל בין הטוב לבין הרע. "ה___ קטנית" )ביצה א ח( 

)בלשון הווה( )בהיפוך אותיות(
17. מפונק,ענוג,רך. "שמעי-זאת ____" )ישעיה מז ח( )בלשון 

נקבה(

1. גזר-עץ,שבב. "מכניס לתוכן ____ ודולקת" )ברכות נג: (
2. אבן-רחיים. "בחורים ____ נשאו" )איכה ה יג(

3. בנין גדול שבתים או חדרים פתוחים לכל סביבותיו.               
"המוכר בית לחבירו ב___" )בבא בתרא סא: ( )רבים(
5. בעלה של יעל שהרגה את סיסרא. )שופטים ד יא(

8. זך,צח. "אור ____ הוא בשחקים" )איוב לז כא( )בלשון נקבה(
9. להבה,אש מתלקחת. "לא תכבה להבת ____" )יחזקאל כא ג(

11. סוחר,רוכל המחזר עם סחורתו ממקום למקום. "לא תמצא   לא 
ב____ ולא בתגרים" )עירובין נה.( )בלשון יחיד(

13. באותו היום גופו. "____ ביום" )ידים ד א(
14. תרועה,רעש,המולה. "למה תריעי ____" )מיכה ד ט(

15. רשע,עושה רע במזיד ובכוונה. "____ קמו עלי" )תהלים פו יד( 
)בלשון יחיד(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז
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ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

כילפות, מפוח, מרצע, מקצועה, קנה, פצירה,  גרזן, תער, משור, תער הסופר, מגרה, מחוגה, כשיל, מסמר, 
אמה, שרד, אנך, המאכלת, שכין 

תאדגששסנגסנמסמרתא
דאתירתהמאמאקשנגדג

אנודגאדרננגצישאתנ

תאפאנתפגכתדונלגרת
סנלתאוצדתגנעאיותל

שאישסניתגימהישתדכ

סנכהתשריכשחומכגתא

נארגאמהשנסונשידגמ

שעאנגפגיתשגגעאנאה

תאתראונתאגהתנצאנא

סנהנגחתדנרדיתדרינ

שאנוישרגתאענתגאמס

תגקדגרזנישאתנתאנש

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. כינויו של ר' יוסף קארו
2. בעל "ההשגות"על "משנה תורה"

3. האם ר' חיים בן עטר היה בא"י?                                                                                                         
4. ר' שלום שרעבי היה: פרשן, פוסק, מקובל?

5. "מדרש הגדול" חובר בארץ...
6. מייסד ישיבת וולוז'ין

7. מי כיהן תחילה בבואו לא"י כרבה של יפו?
8. ספר "התשבץ" עוסק ב...

9. הרמ"ק הוא...
10. שם משפחתו של ה"בבא סאלי"

1. "מרן" 2. הראב"ד 3. כן4. מקובל5. תימן6. ר' חיים מוולוז'ין  7. הרב קוק  8. הלכה9.  
ר' משה קורדבירו 10.אבוחצירה



 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(_____________________________________________

כ’-כ”ב בכסלו תשע”ט  
27-29/10/2018
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים

 בהרב קוק/חברון, וילות ובתים
4 חד' גדולים, ק"ג עם 

מעלית, מושקעת ומעליה 
3 חד' גדולים עם גג גדול, 

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 3,000,000 

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 
הר' קוק 23 03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מציאה, 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', בלוי 
יצחק, דופלקס 5 חדרים, 
משופצים, ק"ב, ומעליה, 
דירת 3 חדרים מושכרת, 
2,750,000, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

1,360,000 ש"ח. מתאים 
גם לטאבו משותף 

עורפית. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 מיוחדת במימון באיזור 
בית הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 
2,600,000 ש"ח  תיווך 

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

050-5308742)42-42(_____________________________________________

5+ חדרים
4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 4 חדרים בעליון המבוקש, 

יפה ושמורה! חנייה, מחסן 
ומרפסות לל"ת.
052-5745602)45-48(_____________________________________________

אלעד

בית שמש

 הכי גדולה בבר אילן 3.5 
חד' )84 מ"ר( ק"ב, מרפסת, 
מזגן מיני מרכזי, אינסטלציה 
וחשמל חדשים, מיידי. בלעדי 

_____________________________________________)48-48(תיווך יעקב. 054-4901948

 דופלקס בנחל מיכה 5.5 
חד' מעל 180 מ"ר, משופצת 

קומפלט, נוף מדהים.
052-7112691)45-48(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

דופלקס

 בית ענק 450 מ"ר 
בשלושה מפלסים, בהר 
השלום. מסודר ומאוורר, 

נוף. 5,000,000 ש"ח, 
מיידי. תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

w w w . s a s i . c o . i l

למכירה  

מרכז מסחרי
2 ברמת בית שמש ג/

050-2225444

 באבטליון 16 ק"ב 4 חד' 
120 מ"ר + מעלית, חניה, מ. 

סוכה. 1,520,000.
_____________________________________________)46-49ל(ניסים: 050-2044144

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חדרים מדהימה 
באזור מרכזי 3 כ"א מרפסת 

מהסלון עם נוף למערב + 
אופציה ממוזגת ומסורגת

050-4166603)46-49(_____________________________________________

 בבר אילן 4 חד' ק"5 
חדשה מקבלן מ. גדולה וגג 

מוצמד וחניה לל"ת.
_____________________________________________)46-49ל(054-3183117 050-7733982

 ברחוב שפירא )שיכון 
ה( 4 חד' ק"ג ללא 

מעלית, ומעליה 2 חד' 
+ גג, חזית,  מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

2,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ.

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

 בבעלי התוספות 5, 
3 חדרים קומה ראשונה + 

מעלית משופצת לל"ת מיידי. 
054-8506644 09-7713981)47-51(_____________________________________________

 ברח' הזמיר 4, 3 חד' 2 
מרפסות חזית, מרווחת סורגים 

ומזגנים 1,380,000 ש"ח.
054-2221619)47-50(_____________________________________________

 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. 4,500,000 ש"ח.
050-5511847)47-50(_____________________________________________

 בעזרא אזור ויזניץ נדבורנא 
5.5 חד' )2 קומות( חזית 

פתוחה מוארת ומאווררת, 
משופצת ושמורה סוכה ענקית 

+ חצר + גלריה גדולה, חניה 
+ מחסן. 3,000,000 ש"ח. 

054-8455428)47-50(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, ברח' 
בר אילן ק"א 4 חד' מרווחת 
ומושקעת אפשרות לחנה, 

_____________________________________________)46-49ל(לל"ת. 050-7733982

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 מיוחדת בבלז 4.5  
חד' ק"א חזית משופצת 

ברמה גבוהה כחדשה 
100 מ"ר מידי

2,200,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)42-42(_____________________________________________

 ברח' אחיה השילוני 
4 חדרים ק"א, עורפי 

משופץ כולל חניה 
1,800,000 תיווך ש. 

מאירוביץ 03-5797756
050-5308742)43-43(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

הוזלת משכנתא קיימת

1599-560-580
בשיתוף כל הבנקים

משכנתאות 
ומימון

¯È˘È ˙È·
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לרכישת דירה ולכל מטרה

 מציאה! 2 דירות, 4 חד' 
+ 3 חד' פנטהאוז + 46 מ"ר 
מרפסת + 60 מ"ר אופציה + 
מעלית +נוף 2,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)48-49ל(053-23-199-23

וילות ובתים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, קוטג' 6 חדרים מפואר 
ומושקע, אופ' לקומה נוספת. 

052-5752500)48-48(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" ברבי 
חייא 2 אלעד, דו משפחתי 

7 חד', 160 מ"ר בנוי + 130 
מ"ר חצר. חניה כפולה שמורה 

ויפה. אלעד משמור.
054-6000498)48-48(_____________________________________________

דופלקסים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 

דופלקס 5.5 חד' מושקע + 
אופציה ליחי"ד בכניסה נפרדת 

054-9422194)48-48(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! 3 חד' מרווחת, אופ' 

מבוטנת ל-50 מ"ר, 1,300,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! 3 חד' ענקית, 

בניין קטן 1,290,000 ש"ח. 
052-5752500)48-48(_____________________________________________

 3.5 חדרים מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת גדולה 2 

שירותים, מחסן. 
050-5276450)48-03(_____________________________________________

 סוף סוף יצא לשיווק!! 
פרויקט מקבלן חדש ברמה 

ד', דירות 3 חד' החל מ- 
1,110,000 ש"ח. 

052-4611311 משלב יזמות 
_____________________________________________)48-48(ושיווק נדלן.

 לוח דירות חינם ללא דמי 
מנוי וללא צורך רישום. לקונה 
ולמוכר למשכיר ולשוכר כנסו 

�dira4me.co.il ו/או למייל:
alternativa006@gmail.com)48-48(_____________________________________________

 באזור מרכזי נותרו דירות 
אחרונות 4 חד' 2,100,000 

דופלקס ענק 3,900,000
B.D.A 054-8449423 48-48(תיווך(_____________________________________________

 ב"הרב שך סמטת אזר" 5 
חד' + מעלית 2,200,000 ש"ח 

*6 חד' + מעלית + ק"ב + 
חזית 2,550,000 ש"ח. בלעדי 
_____________________________________________)48-48("שפיצר נכסים" 03-6188685

 ב"מדורגי הפארק" )-3.5
4-5-6( חדרים + פנטהאוז 

+ מרכזי + שקט + נגיש + 
מעלית + נוף + פוטנציאל 

גדול + )ערבות בנקאית( 
מהחל: 1,600,000 ש"ח בלעדי 
_____________________________________________)48-48(ב"שפיצר נכסים" 03-6188685

 בבלעדיות בשיכון ו' 
100 מטר מחולק ל-2 דירות 

עם מרפסות קומת קרקע 
2,000,000 ש"ח גמיש פנחס 

_____________________________________________)48-48(נכסים 055-6789653

 בהתנאים, 85 מ"ר, 
ק"א, חזית, "מקסימום 

_____________________________________________)48-48(נדלן" 054-4340843

 בבלעדיות מציאה 
בז'בוטינסקי 40 מ"ר 
מחולקת ל-2 יחידות 

מושכרת ב-4200 ש"ח 
מיידי 950,000 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290600)48-48(_____________________________________________

 למכירה בהר השלום 
בית פרטי 4 מפלסים 

כ-380 מ"ר במצב מצויין 
נוף מדהים + חניה 

מיידי 5,100,000 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600 )48-48(_____________________________________________

 בשבזי פנטהאוז מפואר, 
בניין חדש 2,400,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)48-48(_____________________________________________

 בבית יוסף פנטהאוז 
בבניין חדש 2,500,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
052-3344721)48-48(_____________________________________________

 מציאה! באיזור ויז'ניץ 
4 חד' + יחידה, גג מוצמד 

בטאבו 2,500,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ 03-800700

050-4999465)48-48(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון דירת 4 חד' אחרונה 

2,150,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465)48-48(_____________________________________________

 באזור בן זכאי דופלקס 
7 חד' ענק, מתאים לטאבו 
משותף 2,800,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)48-48(_____________________________________________

 בביאליק דופלקס 
110 מ"ר משופץ + מחסן 

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

050-4999465)48-48(_____________________________________________

 ללא תיווך באזור 
סלבודקא דופלקס 180 

מ"ר, מעלית, נוף מדהים. 
רק 2,400,000 ש"ח. 

054-8834479)48-48(_____________________________________________

 ברמת אהרון דופלקס 
6 חד' 220 מ"ר ק"ג + פיר 

למעלית משופצת חזית 
+ חניה ניתנת לחלוקה 

2,800,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)48-48(_____________________________________________

 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{ 2,390,000 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 במרכז אזור סוקולוב רח' 
שקט דופלקס 6 חד' ענקית 
230 מ"ר }4+2{ ק"ג חזית 
}חתימות שכנים לחלוקה 

בטאבו משותף{ 2,700,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 מציאה! בבלעדיות בדב 
גרונר דופלקס 100 מטר 

מעלית בניין חדיש 1,550,000 
)גמיש(  "פנחס נכסים"

055-6789653)48-48(_____________________________________________

 בהשלשה הרב 
שך דופלקס 190 מ"ר 
משופצת ויפה 3 כ"א, 

חזית. 2,450,000 ש"ח. 
לביא נכסים

054-8834479)48-48(_____________________________________________

 ברחוב אליעזר 2.5 
ק"ב ואחרונה, עורפית 
עם אישורי הרחבה של 
10 מ"ר בצד ובניה על 

הגג 50 מטר, 1,530,000.
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)48-48(_____________________________________________

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

חזית ניתנת לחלוקה 3 כ"א + 
חניה 2,190,000 ש"ח

_____________________________________________)48-48(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי במנחם 5 
חד' גדולים 120 מ"ר 
+ סוכה 12 מ"ר ק"א 

עורפית 1,950,000 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)48-48(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות 175 
מ"ר )במפלס אחד( קומה 

ד' עם מעלית מחולקים 
לדירת 6 חד' ויח"ד של 
40 מ"ר ובנוסף בקומת 
קרקע יח"ד של 35 מ"ר 

הכל משופץ. 4,000,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)48-48(_____________________________________________

 במעונות ויז'ניץ 5 חד' + 
2 יחי' חדשה מקבלן, מפוארת, 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)48-48(_____________________________________________

 בלעדי באזור העירייה רח' 
שקט 4 חד' 95 מ"ר ק"א 

+ מעלית + חניה + סוכה 
משופצת מהיסוד 1,960,000 

ש"ח. גמיש א. פנחסי
03-5799308)48-48(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' נחמיה 
4.5 חדרים גדולה 130 מטר + 
אפשרות לחלוקה 2,200,000 

B.D.A ש"ח. תיווך
054-8449423)48-48(_____________________________________________

 בלעדי ביהודה הנשיא 
)קרוב ללנדא( 110 מ"ר 

4 חד' + סוכה גדולה 
ק"א חזית 3 כ"א + 

50 מ"ר 2 יחידות דיור 
מושכרות ב-5000 ש"ח 
בק"ק, 3,150,000 ש"ח 

גמיש "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290-600 )48-48(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לשמואל הנביא 
בבנין חדיש 4 חדרים 

כ-90 מ"ר ק"ב + שמש 
וסוכה במצב מצויין מיידי 
1,750,000 ש"ח "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290-600 )48-48(_____________________________________________

 בהראשונים רבי 
עקיבא בבניין חדש 4 

חדרים כ-85 מ"ר + סוכה 
ומרפסת שמש מיידי! 

ב-1,750,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)48-48(נכסים 050-41777-20

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

ומרווחת, קומה שניה בנין 
חדש ומתוחזק. סוכה, חניה. 

דוד ספיריו גרופ. 
072-3263850)48-48(_____________________________________________

 ברח' נורוק דירת 4 חד' 
כ-80 מ"ר גדולה ומרווחת, 
קומה ב', חזית, 3 כ"א. דוד 

ספיריט גרופ. 
072-3263850)48-48(_____________________________________________

 עמק יזראל 4 חד' ק.2 + 
אופציה 25 מט' 1,630,000 

_____________________________________________)48-48(ש"ח. תיווך 054-2345633

 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 + חתימות שכנים 
1,920,000 ש"ח גמיש. א. 

_____________________________________________)48-48(פנחסי 03-5799308

 בלעדי בדניאל דירת גן 
יוקרתית 250 מ"ר 170 
בנוי 5.5 חד' + 70 מ"ר 

חצר מושקעת ברמה 
גבוהה בנין מפואר + 

מעלית וחניה + מחסן 
3,650,000 ש"ח גמיש 

"סלומון נכסים והשקעות"
054-4290-600)48-48(_____________________________________________

 בבנייה חדשה! בבית 
יוסף דירות 3/4 חד' יפות החל 

מ-1,450,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000

052-3344721)48-48(_____________________________________________

 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, 2,600,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש.מאירוביץ, 

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

לפרטים : 0584-611311

מבצע לשבועיים בלבד במקום 
2,090,000 רק 

1.999.000 לקוטג 
+גינה +מרפסת +חניות  

מקורות +מחסן  

בהנחה מטורפת לחנוכה פריידי 
 ברמת בית שמש

מבחר קוטג'ים מצומצם 
"בפרויקט האחוזה" 

 בפדרמן החדשים 5 חד' 
דירה מושקעת ק.3 + חניה 
נוף לגינה. 1,870,000 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48(תיווך 054-2345633

 תיווך דרושים קונים 
לדירות בב"ב ובפ"כ בנות 

2-3-4 חדרים באזורים מעולים. 
מחירים טובים ועזרה בקבלת 

משכנתא. 03-5444815/
054-7477054)48-48(_____________________________________________

 ביחזקאל 100 מ' 
ק"א מחולקת ל-2 דירות 

משופצות מושקעות 
הדירות מושכרות בלעדי! 

ל"אפיקי נדלן בועז"
050-4156080)48-48(_____________________________________________



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

2-2.5 חדרים

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

כ’-כ”ב בכסלו תשע”ט  27-29/10/2018

2-2.5 חדרים
 2 חד', ברח' מימון ליד 
רח' אחיעזר, ק"ק, כניסה 
נפרדת 1,100,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 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

+5 חדרים

וילות ובתים

טבריה

 מציאה ביהושוע/יגאל, 
2.5 חד', ק"ק, חזית, לא 

משופצת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

 ברמות ג': 5 חד' משופצת 
)100 מ"ר נטו( + מרפסת 

סוכה, נוף! ע"י ביהכ"נ זיכרון 
אברהם, 2,130,000 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ב': 6 חד' 
משופצת + מרפסות 34 

מ"ר + מחסן + חניה, נוף, 
ק"ב. 2,150,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)48-48(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 

_____________________________________________)48-48(הכוכבים: 02-571-3375

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר נוף 

פנורמי לכנרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים בקומה, 

חניה+מחסן. לל"ת 795,000 
_____________________________________________)45-4/19(ש"ח. 052-7103979

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. 
_____________________________________________)48-48(תיווך הכוכבים: 02-571-3375 

 ברמות ב': דו-משפחתי 
200 מ"ר לשיפוץ על קרקע 

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)48-48(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ג': קוטג' 5.5 
חד' )152 מ"ר( משופץ + 
גינה 72 מ"ר, נוף מדהים. 

בזרחי. 3,690,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)48-48(הכוכבים: 02-571-3375

4-4.5 חדרים

 ברמות א: 4 חד' 
כולל מרפסת סוכה, ללא 

מדרגות! מצב טוב+ת.ב.ע. 
רק 1,790,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)48-48(הכוכבים. 02-5713375

 5 חד' בהדר גנים מרפסת 
סוכה מלאה בבנינים הגבוהים, 

מיידי קומה 17 2,180,000 
_____________________________________________)45-48ל(ש"ח. 050-6749759

 ברמת שלמה 4 חד', 
ק"א, גישה לנכים, רציניים 

למכור, מושקעת, לל"ת
_____________________________________________)47-48ל(058-3282450/1

 בק. צאנז 3 חד' 85 מ"ר 
פינתי, מול אהבת תורה 3 

כיוונים + ת.ב.ע. בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)45-48(לל"ת. 053-3166586

3-3.5 חדרים

 ברמות-זרחי: וילה 8 חד' 
)201 מ"ר( +גינה )200 מ"ר( 
+ יחידה + חלל, נוף, גישה 

נוחה. 4,500,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)48-48(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב: 4 חדרים + 
מרפסת 30 מ"ר + ת.ב.ע. 35 

מ"ר, נוף, ק"א, 1,840,000 
ש"ח, מיידי, גמיש. תיווך 
_____________________________________________)48-48(הכוכבים: 02-5713375

עימנואל

מושכרות 
בין 2,000-5,000 ש"ח לחודש

דירות סטודיו בטבריה
חדשות, מרוהטות 

ומיידיות
₪ 299,000

054-4659772

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

מ"ר( + חלל, נוף, גישה 
נוחה, 4,950,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)48-48(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות-זרחי: קוטג', 6 
חד', )151 מ"ר נטו( + גינה 
57 מ"ר, כ"פ, נוף, משופץ! 

3,250,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)48-48(הכוכבים: 02-5713375

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

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

1,360,000 ש"ח, 
עורפית.מתאים גם 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 60 מ"ר 
3 חד' + חזית ק"ב אופציה 
ל 80 מ"ר משופצת לל"ת. 

058-3279569)48-51(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בהשומר באיזור אשל 
אברהם 3 חד', 70 מ"ר 

מרווחים ומשופצים ק"ב 
חזית, 3 כ"א, עם היתרים 
לעוד 28 מ"ר 1,840,000 
ש"ח גמיש בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ 03-5797756
050-5308742)44-44(_____________________________________________

 דירת. 3 חד' ענקית במרכז 
העיר רח' ר' עקיבא קרוב 

____________________________________________)45-48ל(לביה"כ הגדול. 052-7660288

 בק. הרצוג בבנין בהקמה 
דירת נכה 3 חד' + דירות 3,4 

חד' "א.ג.ר. נכסים"
_____________________________________________)47-50ל(058-4772265

 ברבי עקיבא )אזור דובק( 
ק"ד + מעלית. מרפסת, 

לל"ת. 2,100,000 ש"ח גמיש. 
050-8331977)47-50(_____________________________________________

 בברוט 3 חד' + סוכה 
ק"ב, חזית מטבח גדול, 

_____________________________________________)47-50ל(ממוזגת מוארת 052-7179963

 בבלעדיות! בחיים לנדאו 
בהליך בניה מתקדם דירות 

3 חדרים מרווחות ויפייפיות. 
לל"ת "שיווק פנטהאוז"

03-7153000)47-48(_____________________________________________

 בבלעדיות! באברבנאל 
בהליך היתר דירות 3 חדרים 

יפות ומרווחות "שיווק 
_____________________________________________)47-48(פנטהאוז" 03-7153000

4-4.5 חדרים
 בשיטרית 5, 4 חד' 

82 מ"ר + אופ' ל- 100 
מ"ר נוספים, נוף לכנרת, 

מיידי. 700,000 ש"ח.
_____________________________________________)47-50ל(054-6606777

2-2.5 חדרים
 2 חד' משופצת מהיסוד 

מרוהטת, ממוזגת שכונה 
יוקרתית - לל"ת 400,000 

_____________________________________________)47-48ל(ש"ח. 058-3230994

 בגבעת שאול 5 חד' 
קומה ראשונה מלאת שמש 

134 מ"ר גישה לנכים 
בהזדמנות. 3,250,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-51(054-6600198 לל"ת.

 בקרית משה 4 חד', 3 
כיווני אוויר ק"ב אמבטיה ו-2 
שירותים מרפסת סוכה 10 

מטר. 2,300,000 ש"ח.
052-8921092)47-06(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בהזדמנות פנטהאוז חדש 

ב-93 5 חדרים 2,400,000 
_____________________________________________)47-48(ש"ח. 052-3330965

 בכפר גנים ג' 6 חדרים 
מעלית, סוכה, שמורה 

ומרווחת "תיווך דה-בסט"
_____________________________________________)48-48(052-8977913 שלום.

 בק. הרצוג 111 מ"ר 
4.5 חד' ק"א יחידת 

הורים, אפשרות בניה, 
לל"ת 1,840,000 ש"ח 

_____________________________________________)45-49(מיידי. 054-4850066

 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)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות!! ברח' 
הרצוג כ-4 חד' ק"א + 
סוכה 1,670,000 ש"ח 

גמיש. "תיווך אריה"
_____________________________________________)48-49ל( 058-5894988

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

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

03-8007000  052-3344721)48-48(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)48-48(_____________________________________________

 בהרצוג כ-4 חד' גדולה, 
מחיר מציאה! 1,590,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)48-48(_____________________________________________

 בעלי הכהן 4 חד' 
משופצת מהיסוד, חזיתית 

1,750,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000  

050-4999465)48-48(_____________________________________________

 קובלסקי 4.5 חדרים 
ק"ג 85 מ"ר 1,700,000 
ש"ח חזית  "אפיקי נדלן 

_____________________________________________)48-48(בועז" 058-3200078

 אולי זה המזל שלך? 
אביעד 4 חדרים 5 כוכבי 

יופי 100 מ"ר יחידת 
הורים שני מרפסות 

ק"א 1,680,000 ש"ח.  
"אפיקי נדלן בועז"

058-3200078)48-48(_____________________________________________

 אחיה השילוני 4 
חדרים יפייפיה ומושקעת 

ק"א. עורף. אופציה 
1,800,000 ש"ח.  
"אפיקי נדלן בועז"

058-3200078)48-48(_____________________________________________

 נורוק 4 חד'. מחיר 
מטורף 1,600,000 ש"ח 
3 כ"א. אופציה לעוד 45 
מ"ר  "אפיקי נדלן בועז" 

058-3200078)48-48(_____________________________________________

 דוד מחלוף, 4 חדרים 
80 מ"ר 3 כ"א + 

מרפסת/סוכה 35 מ"ר. 
1,550,000 ש"ח + מחסן 

בטאבו.  "אפיקי נדלן 
_____________________________________________)48-48(בועז" 058-3200078

 רחוב הנגב 4 חד' 
"אדריכלית" כ-100 מ"ר 

)1מ6 דיירים( + מ.ש/סוכה 
+ מעלית 1,790,000 "תיווך 
_____________________________________________)48-48(משגב לדיור" 052-5222690

 מ-צ-י-א-ה!! א. בנימין 
אברהם 4 חד' כ-85 מ"ר 

משופצת + סוכה + חניה 
1,460,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)48-48(לדיור" 052-5222690

 דירה 4 חדרים ק"ב 
עורפית, רח' מהרש"ל, כניסה 

4 חדשים. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)48-48(054-4980159 דורון

 בלעדי! ביהודה הנשיא 3 
חד' 87 מ"ר ק"ב + מעלית + 
חזית + א. להרחבה מצב טוב 

1,900,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)48-48(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא 3 חד' 
70 מ"ר ק"א + מעלית + 

א. להרחבה 1,790,000 ש"ח 
_____________________________________________)48-48(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 ברב שך אזור זבוטינסקי 
3 חד' 70 מ"ר + סוכה גדולה, 

משופצת, ק"ג + אופ' בגג 
1,400,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)48-48(_____________________________________________

 באזור סוקולוב מרכז 3 
חד' 72 מ"ר ק"א חזית חדשה 

מושקעת + מ. סוכה גדולה 
1,800,000 ש"ח. גמיש
_____________________________________________)48-48(א. פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות במכבים 3 חד' 
קומה 4 משופצת ברמה + 

סוכה + התרים בניה בגג בטון 
1,420,000 גמיש פנחס נכסים 

055-6789653)48-48(_____________________________________________

 בסמטת רחל, 3 
חדרים, קומה ב', חזית 

1,350,000 ש"ח, 
"מקסימום נדלן" 

054-4340843)48-48(_____________________________________________

 בטרפון ק"ב, כ-3 חד' + 
מרפסת + סוכה + אופציה 
קטנה, משופצת ברמה יפה 
ומסודרת 1,520,000 גמיש. 

_____________________________________________)48-49(לל"ת. 053-3166018

 3 חד' 81 מטר ק"א ר' 
עקיבא ירמיהו, מחיר מציאה. 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)48-48(054-4980159 דורון

 בלעדי מציאת 
השבוע!! בסמטת רחל 
קרוב לרחוב ירושלים 3 
חד' 75 מ"ר חזית ק"ג, 
ניתנת לחלוקה מיידית 

בקלות 1,400,000 ש"ח. 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות" 
054-4290-600)48-48(_____________________________________________

 באליעזר 3 חדרים 
60 מ"ר מטופחת ק"ב 

ואחרונה + היתרי 
בנייה מידיים בצד ובגג 

1,540,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290-600 )48-48(_____________________________________________

 בבלעדיות בדנגור 3 
חדרים משופצת ברמה קומה 

4 אופציה בחזית ובגג בטון 
1,270,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)48-48(נכסים" 055-6789653

 מי אמר שאין מציאות?? 
דירת 3 חדרים בדנגור אופציה 

צנרת חדשה. 1,200,000 
ש"ח מחיר שאין בשום מקום 
_____________________________________________)48-48("פנחס נכסים" 055-6789653

 ברבי עקיבא ישעיהו 
בבניין חדש 3 חדרים 

ענקית כ-80 מ"ר עורפית 
פתוחה ומאווררת רק 

ב-1,620,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)48-48(נכסים 050-41777-20

 בלעדי 3.5 ח' קומה 
א' חזית משופצת חלקית 

בסוקולוב השקט כ90 מ' + 
אופציה מיידית 1,800,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)48-48(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' מקורית 
51 מטר קומה ג' מקרקע 
בשלמה בן יוסף חזית + 

אופצייה קיימת בצד כ35 מ' 
ובגג בטון 40 מ' בניין אברכים 
1,210,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)48-48(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי קומה 
ב' עורפית לב"ב משופצת בניין 
אברכים 1,320,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)48-48(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי! באזור הנביאים 3 
חד' בטאבו משותף 80 מ"ר 

ק"ד 970,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)48-48(_____________________________________________

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

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

052-3344721)48-48(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרווחת 

1,650,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

052-3344721)48-48(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3 חד' 
משופצת ומרווחת 1,400,000 

ש"ח. גמיש תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)48-48(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3חד' + 
התרים להרחבה 1,325,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ -03

050-4999465 8007000)48-48(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,690,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)48-48(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד' חדשה 
+ מעלית וחניה, חזיתית 

1,580,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465)48-48(_____________________________________________

 א. דב גרונר 3 חד' כ-68 
מ"ר ק"ב א. בצד וגג כ-90 מ"ר 
1,285,000 )ז. לשיפוץ( "תיווך 

_____________________________________________)48-48(משגב לדיור" 052-5222690

 בשלבי בניה בפרדס כץ 3 
חד' כ-70 מ"ר )לבעלי הון-ע-

גבוה( 1,280,000 ש"ח "תיווך 
_____________________________________________)48-48(משגב לדיור" 052-5222690

 מציאת העונה! א. דנגור 
3 חד' כ-65 מ"ר משופצת + 

סוכה א. כ-40 מ"ר 1,255,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)48-48(_____________________________________________

 א. דב גרונר 3 חד' כ-64 
מ"ר קומה ב' 3 כ"א מ. 

מהיסוד, א. להרחב 1,270,000 
ש"ח. "תיווך משגב לדיור"

052-5222690)48-48(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' ביאליק 
32 פינת טרומפלדור, 3 חד' 

70 מ"ר מרווחת ומסודרת 
קומה שניה חזית, 3 כ"א. דוד 
_____________________________________________)48-48(ספיריט גרופ. 072-3263850

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

מהיסוד + סוכה גדולה 2 כ"א 
+ אופציה לבניה על הגג. דוד 
_____________________________________________)48-48(ספיריט גרופ. 072-3263850

 ברח' שלמה בן יוסף דירת 
3 חד' 60 מ"ר, קומה ב', יפה 
ומשופצת 2 כ"א, דוד ספיריט 

_____________________________________________)48-48(גרופ 072-3263850

 דירת 3.5 חדרים בשבטי 
ישראל, חזית, קומה ג' לל"ת 

משופצת ויפה. 1,590,000 
_____________________________________________)48-49ל(ש"ח. 050-4111120

 באזור עזרא רח' שקט 
3.5 חד'+ מרפסות 100 מ"ר 
ק"א + א. להרחבה משופצת 
חלקית 2,000,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)48-48(פנחסי 03-5799308

 בגני גד 3 חד' ק"א, 
אפשרות להרחבה שמורה, 

_____________________________________________)48-49ל(לל"ת. 052-8340916

 לחטוף! א. נורדאו 2.5 
חד' כ-50 מ"ר שמורה + 

"כ-55 היתרים" בגג געפים 
1,100,000 ש"ח. "תיווך משגב 

_____________________________________________)48-48(לדיור" 052-5222690

 ברחוב אליעזר 2.5 
ק"ב ואחרונה, עורפית 
עם אישורי הרחבה של 
10 מ"ר בצד ובניה על 

הגג 50 מטר, 1,530,000.
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)48-48(_____________________________________________

 2 חדרים בר' עקיבא פינת 
 BA הנביא מסודרת. תיווך
_____________________________________________)48-48(יזמות 054-4980159 דורון

 בלעדי שלמה בן יוסף 
2 חד' כ-45 מ"ר קומה א' 

1,100,000 ש"ח מספר נכס 
077-2050410 .7379

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)48-48(אדוארד.

 באזור העירייה 2.5 
חד' 70 מ"ר ק"ג + א. בגג 
מסודרת 1,350,000 ש"ח. 

*באזור העירייה 2.5 חד' 70 
מ"ר ק"ב 1,350,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)48-48(פנחסי 03-5799308

 בלעדי ברב קוק )קרוב 
לטבריה( 2.5 חד' 70 

מ"ר שמורה ק"ב עורפית 
מיידי 1,420,000 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)48-48(_____________________________________________

 מציאה שלא היתה מעולם 
בז'בוטינסקי עורפית 2.5 חד' 

קומה 3 + היתר בניה על 
הגג מיידי 1.110.000 )גמיש( 
_____________________________________________)48-48("פנחס נכסים" 055-6789653

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 

1,265,000 ש"ח גמיש תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)48-48(_____________________________________________

 דופלקס חדשני, בשכונה 
חרדית, נוף לים, 6 חד', 

מרפסות גדולות.
053-6998885)48-51(_____________________________________________

זכרון יעקב

 בשיכון א' קרוב לכינרת 
דו משפחתי 80 מטר + יחידת 

דיור + גינה דורש שיפוץ 
IRC 650,000 גמיש

050-244-244-6)48-48(_____________________________________________

 ברח' הקבלן 5 חדרים + 
מחסן נוף מהמם מיידי ק"ב 

נגישות ומיקום מעולה
054-4801766)48-51(_____________________________________________

 למכירה מבחר דירות יד 
שניה החל מ-480,000 ש"ח. 

052-7179499)48-48(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 פרויקט נווה אור החסידי 
דירות 3 חדרים 96 מ"ר החל 

_____________________________________________)48-48(מ-670,000 054-8446671

 "רימקס עוצמה" באחווה 
39, קוטג' 7 חד', 370 מ"ר 

בנוי, מגרש 500 מ"ר, 3 יחידות 
_____________________________________________)48-48(דיור, 052-6313702 ציפי והב

 "דרך עיר נכסים" בכפר 
אברהם קוטג', משופץ כחדש. 

6 חד' + מרתף ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)48-48(חניות. 052-2656825

 בהזדמנות באזור 
טרומפלדור 4 חד' מרווחת, 

מעלית, חניה, מרפסת שמש 
מידי במחיר אטרקטיבי. 

052-2948691)48-48(_____________________________________________

 באזור אורלוב 4.5 חד' 
120 מ"ר חניה, טובה לחלוקה, 

להשקעה, שקטה מיידי.
052-2948691)48-48(_____________________________________________

 4 חדרים, בשפירא 
ליד הרצל, ענקית, 110 

מ"ר, מעלית חניה, מיידית 
ומשופצת! 1,540,000 ש"ח. 

050-6610501 סתיו 
_____________________________________________)48-48(050-4811122 סיימון

3-3.5 חדרים
 ביוסף שכטר, הדר גנים, 3 
חד' ק"ג+מעלית+חניה בטאבו 

1,400,000 לל"ת
_____________________________________________)45-48ל(054-7623005

2-2.5 חדרים

קריית אתא

 במרכז מחולקת ל- 2 
יחידות, מושכרת, משופצת, 

ריהוט ומיזוג 1,280,000 ש"ח.
050-6610501 סתיו
_____________________________________________)48-48(050-4811122 סימון

 "רימקס עוצמה" 
ז'בוטינסקי 5 פינת המורים 
בית פתוח ללא תיווך. יום 

שישי: 23/11/18 בין השעות: 
9:00-11:00 קומה 3, כ - 95 

מ"ר, זורגים, משופצת מהיסוד. 
_____________________________________________)48-48(צוות אביגדור 072-3957397

 בהרב קוק 3 חד' ק"ד 
+ תוכניות וחתימות שכנים 

לבניה 60 מ"ר 1,360,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח. 050-4152330 תיווך

 במרכז העיר 3.5 חדרים 
ק"ב גדולה מאוד ומסודרת 
מעלית. סוכה. 1,350,000 

ש"ח. תיווך-יוחנן
050-4104044)48-48(_____________________________________________

 בשעריה 3 חד' למגורים/
להשקעה משופצת מסודרת 

ק"4 1,090,000 תיווך-יוחנן
050-4104044)48-48(_____________________________________________

 השקעה מעולה!! 
מוהליבר/ההסתדרות 3 חד' 

ק"ב )מושכרת ב-3500 ש"ח( 
רק 1,140,000 ש"ח.

050-4811122)48-48(_____________________________________________

 בלעדי ברמת ורבר 3 
חד' קומה 3 מתוך ארבע, 

נוף שמורה ושקטה - "תיווך 
_____________________________________________)48-48(דה-בסט" 052-8977913

 במרכז העיר 3 וחצי 
חדרים ק"ב גדולה מאוד 
מסודרת מעלית, סוכה, 

1,320,000 ש"ח תיווך יוחנן 
050-4104044)48-48(_____________________________________________

 בפרופסור שור מעולה 
למגורים/השקעה 3 חד' 

גדולה 3 כ"א מעלית + חניה 
1,290,000 ש"ח תיווך יוחנן 

050-4104044)48-48(_____________________________________________

 במוהליבר/ההסתדרות 3 
חד' - ק"ב - שרותים כפולים 
בהזדמנות- 1,130,000 ש"ח. 

050-4811122)48-48(_____________________________________________

 במרכז, 95 מ"ר, ק"ג 
אפשרות להשכרה לשותפים 

1,200,000 ש"ח. 
050-6610501 סתיו

_____________________________________________)48-48(050-4811122 סיימון

 "רימקס עוצמה" 
שטמפפר, קומה 1, כ-60 
מ"ר מעלית, חניה בטאבו, 

1,230,000 צוות אביגד
072-3957393)48-48(_____________________________________________

 בחובבי ציון/מונטיפיורי 
2 חד' + הול + מרפסות 

כ-60 מ"ר ק"א - מיידית!! רק 
1,050,000 ש"ח.

050-4811122)48-48(_____________________________________________

 בגורדון - עין גנים- 2.5 
חד' + מעלית!! משופצת 

רק-1,290,000 ש"ח. )מושכרת 
ב-3200 ש"ח לשנה( 

050-4811122)48-48(_____________________________________________

 "דרך עיר נכסים" 2 חד', 
מקלחת, שירותים ומטבח 

30 מ"ר, ק"ק באברבנאל 6 
למגורים/השקעה. 

052-2656825)48-48(_____________________________________________

 במרכז, רחוב שקט, 
2.5 חד', מעלית, משופצת. 
מושכרת. 1,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48(050-6610501 סתיו

 בלב החרדי דירה מחולקת 
ומניבה כולל גינה בטאבו 

ומרפסות, התשואה הכי יפה 
_____________________________________________)48-48(בעיר! 052-2790370

 דו משפחתי 170 מטר 
מחולק ל-2 דירות בטאבו 
על מגרש של 250 מטר 

1,250,000 גמיש ניתן לקנות 
כל דירה בנפרד

IRC 050-244-244-6)48-48(_____________________________________________

 בדנגור 3 חד' ק"ב 
חזית + סוכה גדולה 

רק ב-1,240,000 ש"ח 
בלעדי! ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)48-48(בועז" 050-4156080

 בגניחובסקי 3 חד' ק"ג 
חזית, התרים לבניה 33 

מ"ר מיידי במחיר מעולה 
1,350,000 ש"ח מיידי 

ל"אפיקי נדלן בועז"
054-8474843)48-48(_____________________________________________

 המחיר ירד 3 חד' רבי 
עקיבא אזור דובק בנין 
חדש עורף ק"ד. מחיר 
של פעם 1,620,000 
ש"ח!!! "אפיקי נדלן 
_____________________________________________)48-48(בועז" 058-3200078

 ללא תיווך בהרצוג 3 
חד' + יחידת דיור + גג 
בטון. משופץ קומפלט 

1,920,000 ש"ח.
054-8834479)48-48(_____________________________________________

 באושיסקין 2.5 ק"א 
חזית 60 מ' משופצת 

מושכרת מיידי בלעדי! 
ל"אפיקי נדלן בועז"

050-4156080)48-48(_____________________________________________

 בפלמח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

מ"ר מיידי במחיר מפתיע 
1,210,000 ש"ח לסגירה 

ל"אפיקי נדלן בועז"
054-8474843)48-48(_____________________________________________

 באבוחצירא 4 חד' 
93 מ' חזית מרווחת 
משופצת רק להכנס 

מעולה רק ב- 1,620,000 
בלעדי ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)48-48(בועז" 050-4156080

 בסוקולוב/ר' עקיבא, 
4 חד', 80 מ"ר, 4 כ"א, 

פונה לקוטלר פתוחה 
לנוף, קומה -2.5 אחרונה 

+ א. בניה בגג )יש 
חתימות(, "מקסימום 
_____________________________________________)48-48(נדלן" 052-2452820

 בלעדי מציאה 
בהראשונים בבנין חדש 

4 חדרים כ-100 מ"ר 
מחולקת ל-2 יחידות 

גדולות מושכרות ק"ג 
+ מעלית חזית מיידי 

1,800,000 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600 )48-48(_____________________________________________

 בלעדי בסיום בניה 
ברבינו אשר 4 חד' גדולה 

כ-100 מ"ר + סוכה 
חזית ק"ד נוף לים + 

מעלית 1,950,000 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290600)48-48(_____________________________________________

 תיווך למכירה בהזדמנות 
דירת 4.5 חד' באזור מעולה 
בב"ב + מעלית. משופצת, 
כ-110 מ"ר, 2.1 מליון גמיש.

054-7477054 /03-5444815)48-48(_____________________________________________

 מציאה! בהרצוג 
ישעיהו כ-95 מ"ר + 
אופציה, ק"א חזית 

+ חניה בבניין מיידי! 
1,770,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)48-48(נכסים 050-4177720

 זבוטינסקי 3 חדרים 
ק"א חזית משופץ כמעט 

ללא מדרגות אפשרות 
לסוכה 1,260,000  
"אפיקי נדלן בועז"

058-3200078)48-48(_____________________________________________

 בחפץ חיים 25 105 
מ"ר קומה א', 4 כיווני אויר, 

שמורה,  אופציה  לפינוי בינוי 
1,380,000 גמיש.

054-8413741)48-51(_____________________________________________

 בפרנקפורטר 4 חד' 
גדולה מסודרת. מעלית. חניה. 

1,620,000 תיווך יוחנן
050-4104044)48-48(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228
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 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי 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

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-23/19(_____________________________________________

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-29/19(חצר. 054-2273670

 צימר בוטיק באור הגנוז 
לזוגות/ קבוצות/ משפחות, 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מחיר מיוחד. 
053-5239843 052-7632474)40-51(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מחסנים

משרדים

 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, 3,500 ש"ח, 

בלעדי לתיווך 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, 3,500 
ש"ח, מיידי, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

 2.5 חד' בהרצוג ליד 
הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

3,600 ש"ח גמיש בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 יח"ד רח' ירושלים, 
כחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, דוד"ש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________ )45-48ל(050-9375052

 בחפץ חיים/ אחד העם, 
מיידי, ק"א, 3, גדולים+ הול+ 
מרפסת, מאווררת ומוארת+ 

מזגנים. 050-5343334 
054-4797080)38-40/19(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

שבארה"ב.
052-6200126)41-41/19(_____________________________________________

עמנואל

 באמרי חיים יחידה לזו"צ 
30 מ"ר ק"ק מרוהטת ממוזגת 

_____________________________________________)43-50(מיידי. 052-3632080

טבריה

 השקעה בטוחה בענף 
הסת"ם. ערבות מלאה! 

רווחים גבוהים!!!
_____________________________________________)48-51(052-7623142 שלמה.

 באהרונסון, יחידת דיור, 
חדשה, יפיפיה,מרוהטת, ק"ק. 

)מתאימה גם לנכה(
050-4117085)45-48(_____________________________________________

 דירת גן 5 חד'+גינה 
גדולה, צמודה למכולת 

ואוטובוסים, דרום מערבית 
לטיילת 2,000 ש"ח.

054-7736585)45-48(_____________________________________________

דירות גן ופנטהאוזים

 להשכרה בב"ב חדר 10 
מ"ר+שירותים, קומת כניסה, 
משופץ לחלוטין+חניה ברח' 

_____________________________________________)45-48ל(עזרא. 052-7680317

 להשכרה חנות/משרד 
מפוארת מחולקת ל 2 לכל 

מטרה 30 מ"ר ברח' הרב קוק. 
מחיר 3,000 ש"ח גמיש לל"ת.

052-7642459)43-49(_____________________________________________

 בפארדו, כ 3 חד' ממוזגת, 
משופצת סורגים, אופציה 

לריהוט 3800 ש"ח.
_____________________________________________)45-48ל(052-7161685

 בר' עקיבא, יח' גדולה 
ק"ד, ללא, עדיף לזו"צ 

+ סוכה, כיוונים טובים, 
3,800 ש"ח.

052-7665551)45-48(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בנורוק 2 ענקית )כ-50 
מ"ר( חדשה, מרוהטת 

וממוזגת מיידי. 053-3104856
)45-48(_____________________________________________

צפת
 דירה בת 4 חדרים 

לשבתות או לטווח ארוך, 3 
מזגנים מרוהטת 2,300 ש"ח.

050-6770150)46-49(_____________________________________________

 להשכרה משרד מפואר 
כ-20 מ"ר באזור דובק לחלק 
_____________________________________________)46-49(משעות היום. 052-7629212

 משקיע מחפש לקנות 
חברה בתחום הנדל"ן פעילה/

_____________________________________________)46-49ל(לא פעילה. 055-7240178

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה - קרוב לים. 

החל מ-800,000 ש"ח. הדירות 
מושכרות כעת. נתי המתווך 
_____________________________________________)46-49(לציבור החרדי: 050-5766979

 דרך-עיר-נכסים בפ"ת, 
משרדים/מחסנים/חנויות, 

להשכרה, קניה ומכירה. שרותי 
_____________________________________________)45-48ל(תיווך. 052-2656825

מושכרות 
בין 2,000-5,000 ש"ח לחודש

דירות סטודיו בטבריה
חדשות, מרוהטות 

ומיידיות
₪ 299,000

054-4659772

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

+5 חדרים
 מהודרת ומשופצת 

במקום יוקרתי, 200 מטר 
קומה א' + מעלית. 

054-4338135)43-50(_____________________________________________

 בהרב שך 93 אחרי 
ז'בוטינסקי 4 חד' 100 מ' 

חזית בנין חדש ושמור 
4800 לחודש

_____________________________________________)45-48ל(050-5586335

3-3.5 חדרים

דופלקסים
 להשכרה דופלקס 6 

חדרים 160 מט' בעמק יזראל 
+ מעלית + חניה + גג ענק. 

5,200 ש"ח.
_____________________________________________)47-47(תיווך 054-2345633 מיידי

 ברח' יוסי 4 חד' קומה 
ראשונה מרוהטת וממוזגת 

לל"ת 5,100 ש"ח.
_____________________________________________)47-50ל(050-2808555

 דירה 2.5 חד' ק"ג איזור 
רבי עקיבא במיוחד משופצת 

לל"ת 052-2211192
03-5709395)47-50(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 2 חד' כ-45 
מ"ר, יפה, ממוזגת ללא ריהוט, 

בנין שקט, קומה 2.5 3,000 
_____________________________________________)47-50ל(ש"ח. 054-6969961

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חד' עם חניה 

קרית שמואל מרכז ק"ב לל"ת 
03-5709395 052-221192)47-50(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 3 
חד' + 3 יחידות מניב 

8,500 ש"ח, הכל חדש. 
2,720,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-47(תיווך 052-7165120

 חנות ברח' אהרונוביץ 
)כהנמן( ב"ב חזית, מרכזית, 

60 מ"ר מוארת, מאווררת מזגן 
_____________________________________________)47-50ל(+ שירותים. 03-5709011

 להשכרה חנות ממתקים 
פעילה במרכז ב"ב.

052-8819988)45-48(_____________________________________________

 יחידת דיור ביואל 2.5 חד' 
מפוארת, מהניילונים, מרוהטת 

דו"ש וממוזגת 3,500 ש"ח.
054-6457011)47-49(_____________________________________________

 תיווך דרושים בדחיפות 
שוכרים טובים לדירות בב"ב 

ובפ"כ בנות 2-3-4 חדרים 
כניסה מיידית, אפשרי 

מרוהטות. 03-5444815
054-7477054)48-48(_____________________________________________

 בלעדי ברמת אהרון 
אזור הוילות בית פרטי 

3 מפלסים כ-20 חדרים 
מתאים למוסד פנימיה 
או לכל מטרה + גינות 

ומרפסות כניסה מיידית 
החל מ25,000 ש"ח 

לחודש לפרטים "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290-600 )48-48(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה בהר 
שלום בית פרטי כ-400 

מ"ר ב-4 מפלסים מחולק 
ל-8 יחידות דיור משופצות 

וחדשות אופ' לשכירות 
יחידות או את כל הבית 

מתאים למוסדות 
ישיבות ועוד. + אופ' 

למכירה כניסה מיידית 
לפרטים  "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600 )48-48(_____________________________________________

 דופלקס 6 חד' 160 מט' 
בעמק יזעל + מעלית + חניה 
+ גג ענק. 5,200 ש"ח. תיווך 

054-2345633)48-48(_____________________________________________

 בלעדי בחזו"א אזור 
נדבורנא 5 חד' + מ. שמש 

ק"ב + מעלית + סוכה גדולה 
+ חניה 6,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)48-48(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה/הרצוג 
4 חד' 100 מ"ר משופצת 
ויפה חזית ק"ג + מעלית 

+ חניה 5,000 ש"ח 
כניסה מיידית "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290-600 )48-48(_____________________________________________

 בנויפלד, 3 חד' קומה 
ראשונה 45 מ"ר 3,500 ש"ח. 

עדיפות לטווח ארוך 
_____________________________________________)48-51ל(050-7961068

 בלעדי ברבי עקיבא 
דובק בבנין חדש 3 

חדרים גדולים ומרווחים 
מושקעת ק"ה נוף 

מדהים + מעלית 4,300 
ש"ח "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600 )48-48(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה קרוב 
לחרלפ 3 חד' גדולים 

+ מרפסות ק"ב חזית 
שמורה + ריהוט כניסה 

מיידית  4,000 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600 )48-48(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 
מהנילונים 3 חדרים 
מושקעת במיוחד + 

סוכה גדולה חזית נוף 
מדהים ק"ה כניסה 
מיידית 4,500 ש"ח 

סלומון-נכסים-והשקעות" 
0544-290600)48-48(_____________________________________________

 דב הוז 3 חד' קומה א 
חזית 3,400 ש"ח פינוי 1.1.19 
מס' נכס 1636, תיווך אדוארד
050-5750880 077-2050410)48-48(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי פינת רמב"ם 
ק"ד ללא מעלית, משופצת, 
_____________________________________________)48-51ל(יפה ומרווחת. 054-8597986

 בחולדה הנביאה יחי"ד 
35 מ"ר מפוארת, מרוהטת 

וממוזגת ק"ק מיידי
_____________________________________________)48-51ל(054-8449823

 דירה ברח' הנגב 2 חד' 
קומה ב' מסודרת פינוי 

12.11.18 3,200 ש"ח מספר 
נכס 17920 077-2050410

050-5750880)48-48(_____________________________________________

 בצירילזון, 2 חד', קומה 
א', 2 מזגנים, ללא ריהוט. 

_____________________________________________)48-51(פנויה. 054-4770245

 ברמת אלחנן יחי"ד 
כחדשה כ-2 חד', ק"ב 

מרוהטת, ממוזגת, מפוארת, 
_____________________________________________)48-49(2450 ש"ח. 052-7684697/6

 חדש! בפוברסקי 2 
דירות: 2.5 חד'/ 2.5 

חד' + גג ק"ג, ללא, דוד 
שמש, מיידי.

054-9400028)48-51(_____________________________________________

 בראשונים, יחידת דיור 
יפיפיה חדשה, מרוהטת, קומה 

ב' פינוי ב-7.12.18 2,500 
_____________________________________________)48-48(ש"ח. 058-4112750

 דירת חדר וחצי קומה 
ב' ברח' סוקולוב מרכז 2,500 

_____________________________________________)48-49ל(ש"ח גמיש. 050-5742053

 להשכרה יחי"ד מפוארת, 
מרוהטת, 2 מזגנים, דוד שמש, 

איזור שיכון ו' 2,400 ש"ח.
050-4172526)48-51(_____________________________________________

 יחידת דיור ברח' סוקולוב 
1.5 קומה ק' מתאים לבודד 

2,200 ש"ח מספר נכס 16529 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)48-48(תיווך אדוארד

 בקהילות יעקב יחידה 
מרוהטת ק- 2,000 ש"ח כולל 

_____________________________________________)48-48(ארנונה. תיווך 054-2345633

3-3.5 חדרים
 בעליה השניה 3 חד' 

ענקית ק"3 3,600 ש"ח.
050-3528252)48-48(_____________________________________________

 צומת סירקין 3 חד' ק"4 
_____________________________________________)48-48(2,700 ש"ח. 050-3528252

 להשכרה בעמישב דירת 
3 חד' ק"א משופצת ונעימה 

למגורים כל הקודם זוכה 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)48-48 נדלן

 דרושה דירת 4 חדרים 
בב"ב לל"ת במיר 2,000,000 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 050-6651365

 מחפשים דירה גדולה 
בטאבו משותף קומה נמוכה.

_____________________________________________)48-48ח(053-3115110

 מחפשים שותף לארגון 
"אהבת הרשב"י" במירון שותף 

פעיל עם השקעה כספית 
_____________________________________________)48-51(לשדרוג הארגון. 052-7166226

 עסקה נדירה! למכירה 
בית קפה מאפייה, כשר חלבי 
הרב לנדא, מיקום אסטרטגי 

בלב פתח תקווה מושקע 
ומעוצב עם כל הציוד!!! 

לרציניים בלבד! נמכר עקב 
מעבר לתחום אחר.

050-5240895)48-51(_____________________________________________

 בקרית מוצקין דירה 
מחולקת עם גג בטאבו 

מניב ובנוסף מתאים 
לתמ"א 38, מציאה של 

פעם בחיים!
052-2790370)48-48(_____________________________________________

 נותרו דירות אחרונות 
להשקעה בנצרת 3 חדרים יפה 
 B.D.A 450,000 במידי. תיווך

054-8449423)48-48(_____________________________________________

 דרוש שותף משקיע 
לחברה בהקמה לפרטים:

_____________________________________________)48-51ל(054-6970525

 "דרך עיר נכסים" בפ"ת, 
משרדים/מחסנים/חנויות 
להשכרה, קנייה ומכירה. 

_____________________________________________)48-48(שרותי תיווך. 052-2656825

 שטח מסחרי 200 מטר 
באזור הרב קוק, קומה 1-, 
הכנת המקום ע"י הבעלים. 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)48-48(054-4980159 דורון

 בקרית אתא חנויות 
במגוון גדלים כולל שוכרים 

טריפל A, בניין חדיש, תשואה 
_____________________________________________)48-48(נאה! 052-2790370

 להשכרה בפינת ירמיהו 
רבי עקיבא בב"ב. 30 מ' + 
שירותים למספרה, דפוס, 

אורטופדיה ועוד.
050-4-10-33-10)48-48(_____________________________________________

 בב"ב בחזו"א ליד ר' 
עקיבא חנות חמכירה 

בדמי מפתח רק 
ב-880,000 ש"ח מיידי! 

בלעדי! ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)48-48(בועז" 050-4156080

 מעוניין לפתוח חנות/
משרד בב"ב? בשביל זה 

אנחנו כאן בשבילך. תיווך 
BA יזמות

_____________________________________________)48-48(054-4980159 דורון

 להשכרה בב"ב 
בשלמה המלך, בצמוד 

ליש חסד, אשפר 
ומאפיות סלפק, כ-30/80 
מ"ר שטח מסחרי, קומת 

קרקע + חניה פרטית 
צמודה. מפרטי ללא דמי 

_____________________________________________)48-51(תיווך. 053-5888151

 להשכרה מחסנים ב"ב 
בגדלים שונים עד 60 מ"ר עם 

_____________________________________________)48-51(גישה לרכב. 052-7142450

 בקרית אתא משרדים 
בפריים לוקשיין מחירי השקה! 

052-2790370)48-48(_____________________________________________

 להשכרה בבר כוכבא 
במגדלי חג'ג' משרד 80 
מ"ר + 11 מ"ר מרפסת 
אפשרות לריהוט חלקי. 

אפשרות לחניה 75 ש"ח 
למ"ר לפרטים תיווך 
_____________________________________________)48-48(דניאל 050-6481829

 להשכרה משרד 40 
מ"ר ממוזג בק"1 - עם 
מעלית, ללא דמי תיווך 

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ 03-5797756

050-5308742)48-48(_____________________________________________

 משרד משופץ ומפואר 
80 מטר במרכז העיר 6,750 

ש"ח. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)48-48(054-4980159 דורון

מגרשים
 למכירה קרקע חקלאית 

בנס ציונה 50 דונם עם תכנית 
חלקית למגורים 350,000 ש"ח 

_____________________________________________)48-51(לדונם. 03-6180103

 למכירה בטבריה מגרש 
650 מטר לבניה 11 דירות 

+ הקלה, ברחוב אחד העם 
המבוקש נוף מרהיב לכינרת.

IRC 050-244-244-6)48-48(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 
מהניילונים 2 חדרים 

מושקעת במיוחד נוף 
מדהים ק"ה כניסה 

מיידית 3,700 ש"ח. 
סלומון-נכסים-והשקעות" 

0544-290600)48-48(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברח' סוקולוב, באזור 
החרדי, ענקית, 95 מ"ר, ק"ג 

ללא מעלית, חניה ומחסן, 
מיידית 820,000 ש"ח. גמיש.

_____________________________________________)48-48(052-5562748 אלי

 דירת 3.5 חד' בקומת 
קרקע, ממוזגת ונוחה רק 

_____________________________________________)48-48(575,000 ש"ח ביידית!

 דירת 2.5 חד', קומה 
שניה, משופצת וממוזגת רק 

_____________________________________________)48-48(510,000 ש"ח. 052-2790370

2-2.5 חדרים

 בקרית מוצקין דירה 
מחולקת עם גג בטאבו 

מניב ובנוסף מתאים 
לתמ"א 38, מציאה של 

פעם בחיים!
052-2790370)48-48(_____________________________________________

קריית מוצקין

 בלעדי בחתם סופר 
בבנין חדש 4 חד' ק"א 

100 מ"ר חזית + מעלית 
מיידי 5,000 ש"ח "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290-600 )48-48(_____________________________________________

 בהרב קוק 21 4 חד' ק"ב 
מעלית, חניה. 5,000 ש"ח.

_____________________________________________)48-51ל(050-7284119

לפרסום
בלוח

03-6162228

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

_____________________________________________)49-49/19(מדהים, 052-5807915

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 30 
איש + בריכה מקורה ומחוממת 

+ ג'קוזי. אבינועם,
054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-25/19(_____________________________________________

בית מאיר

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-12/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

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(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-12/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים 

כ-80 מיטות, פרגולת ענק 
_____________________________________________)32-07/19ל(050-4198070

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים 
+ גינה וטרמפולינה ופינפונג. 

מומלץ! מבצעים לחורף.
052-6990764)40-39-19(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-03/19(_____________________________________________

טבריה

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

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-05/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-18/19(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 מבצע! רק 800 ש"ח 
ליומיים, 5 חד', 12 מיטות, נוף 

קסום לכנרת ולגולן, מרגיע 
_____________________________________________)48-07/19(ומפנק 050-4124556

 דירת נופש חדשה, 
גדולה ומפוארת, ברמה גבוהה 
מאד! קרובה מאד לשטיבלך 

ולכינרת, לנופש מושלם! 
_____________________________________________)40-47ל(054-8523020

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

לכנרת, מבצע חורף!!!
 2 לילות לזוג ב - 700 

_____________________________________________)42-9/19ל(ש"ח 052-7164243

אילת
 קרוואן חדש ומפנק בחוף 

שמורת האלמוגים מרחק 
נגיעה מהים. לזוגות ומשפחות 

עד 6 נפשות.
_____________________________________________)44-51(054-7967089 חוה.

 דירה מרווחת+חצר 
ברמת אלחנן לשבתות/

שבתות חתן 4 חד'+סלון 
ומטבח ליד מעייני הישועה. 

053-3104837)45-48(_____________________________________________

 "כתר הרימון" - 2 צימרים 
חדשים לזוגות ומשפחות 400 

_____________________________________________)45-44/19(ש"ח לזוג. 052-5207326

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה +גקוזי. 
*דירת 4 חד' קומה 3 + 

מעלית, מאובזרת מפוארת 
לימים שבתות וחגים.
*דירת 2 חד' +ג'קוזי.

052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

 לימים שבתות וחגים דירה 
יפה מטופחת עם מרפסת נוף 
_____________________________________________)46-5-19(מהמם לכנרת. 058-6454340

 דירות אירוח מטופחות 
לשבתות וימים )התארגנות 

לארועים( באזור גן ורשא, עד 
10 נפשות מותאם לנכים, ע"י 

_____________________________________________)47-6/19(חצר. 052-7623544

 דירה 4 חד' 10 מיטות, 
יפה ממוזגת מאווררת 130 

מ"ר לתקופות קצרות שבתות, 
חגים, חופשים )קרוב למכבי 
_____________________________________________)7-18(אש( שיכון ה'. 050-7877492

חצור הגלילית

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

נוף ממוזגת + מצעים מפנקת 
להשכרה יומית, ג'קוזי. גינה!

054-4420846 054-7300740)47-18/19(_____________________________________________

 דירת נופש מדהימה. 
חדשה. נוף מיוחד. 600 

ש"ח לילה.
054-7964399)47-50(_____________________________________________

 לשבתות חתן בדירות 
ארזים טבריה מבצעי חורף 

מיוחדים דירות נופש החל מ- 
_____________________________________________)41-52(250 לזוג. 055-9923279

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
055-9704186)47-46/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)46-21/19(ג'קוזי. 050-4154145

 בחשמונאים, יחידת אירוח 
יפיפייה, 2.5 חדרים. פינת 

ישיבה מרפסת לנוף מהמם. 
_____________________________________________)48-7/19(08-9762675 ו- 055-6657692

יבניאל

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-52/18(נוף, 055-6678585

 ארוח לזוגות ומשפחות, 
מחיר מבצע רק 50-100 ש"ח 
למיטה! מדשאות ומשחקיה, 

סנוקר וטניס וכו', 
052-3540874)41-52(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-48(_____________________________________________



כ’-כ”ב בכסלו תשע”ט  427-29/10/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 "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)42-41/19(_____________________________________________

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/18(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן

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(_____________________________________________

 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)47-20ל(_____________________________________________

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

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

 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 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

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(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)46-19/19(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)36-04/19(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות"
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)37-49(רחבי הארץ 053-4271269

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

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

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

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-14/19(למירון, 050-2606535

 "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

 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(_____________________________________________

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)47-20/19(60 איש 052-8860953

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-47/19(_____________________________________________

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים, מקום יפה, פינתי 

ושקט עד 40 איש. 
_____________________________________________)41-52ל(052-6377060, שמרית

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת + נוף מהמם, ליד 

העיר העתיקה. להזמנות: 
_____________________________________________)46-49ל(052-7668387

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי + חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב, 

)דרוש נהג( +רשיון אוטובוס 
"ציפי הסעות" 050-4110855 

052-3821702)42-02/19(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 בחד נס בגולן - צימר 
איכותי ושקט לזוגות + 

ג'קוזי+ נוף לכנרת. קרוב 
לביה"כ. 500 ש"ח ללילה.

_____________________________________________)44-03/19(אבי 054-4623705

 "בית ארז" מתחם 
למשפחה המורחבת 55 

מיטות, חדר אוכל, חצר גדולה 
Beiterez.net .וביה"כ

052-4281804)45-3/19(_____________________________________________

 להשכרה צימר לזוג 
במיקום מעולה בעיר 

העתיקה של צפת. 
_____________________________________________)45-48(מומלץ. 052-7153475

מכירת רכב
מרצדס

 מרצדס שחורה דגם 519 
19 מקומות 82 ק"מ אבזור 

_____________________________________________)47-48ל(גלובס באחריות.053-7444888

סקודה
 סקודה 7 מקומות טסט 

לשנה 2008 מנוע 1.6 20,000 
_____________________________________________)45-48ל(ש"ח. 053-3114819

קיה
 קרניבל 2006, יד שנייה, 

מטופלת )אזור רחובות(
050-6292166)45-48(_____________________________________________

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-17/19(_____________________________________________

הובלות

 הסעה לבתי חולים 
ונתב"ג בתשלום.

_____________________________________________)46-49(054-9099062 ברוך.

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-03/19(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 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)46-45/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-42/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-43/19(שעשועים 050-7447071

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19-19(_____________________________________________

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-48(דתי. מרים, 054-9911490

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)42-49(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

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)48-49/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

050-3388668)48-49/18_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב תרום

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-08/19(_____________________________________________

 "בוסטן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)43-02/19(_____________________________________________

 "מול האגם" 2 
צימרים חלומיים 8 דק' 

מטבריה+בריכה וג'קוזי, 
_____________________________________________)45-44/19(תחבורה! 050-2565636

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-12/19(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/19(_____________________________________________

■ 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

מירון

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

וצמוד לים. מבצעים! 
054-6299082 054-6388082)38-12/19(_____________________________________________

 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)7-9/19(לביה"כ. 052-6460451

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-44/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-47/19(_____________________________________________

מרכז הארץ
 התפנה קמפוס גדול 

ומרווח חדר אוכל, חצר גדולה 
ובימ"ד - לשבת חנוכה. וכ"כ 
נותרו שבתות פנויות בחורף. 

אפשרות לקיטרינג.
052-7142331)47-2/19(_____________________________________________

 פג'ו 307 שנת 2005 מנוע 
1,600 שמורה ומושקעת טסט 

לשנה 96,000 ק"מ, 8,500 
_____________________________________________)47-50ל(ש"ח. 054-6969961

פג’ו

 השכרת טרמפולינה, 
מכונות מזון, מקרנים, כסויי 
כסאות מופעים, תיאטרוני 

בובות, קוסמים וחיות. טלפון: 
052-7698994 03-6191468)47-49(_____________________________________________

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

*הדברת מזיקים: נמלים, 
ג'וקים וכו' ר-1223.

050-5544413)47-16(_____________________________________________

הדברה

אירועים

 יחידת דיור יפיפיה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות. נוף להרים. לזוגות/
_____________________________________________)48-51(משפחה 054-5259470

תלמים
 3 יחידות אירוח במושב 
הדתי תלמים )ליד אשקלון( 

החל מ-250 ש"ח לזוג.
_____________________________________________)48-51ל(050-3010660 יעל

הבחירה הנכונה
050-5931530 054-3529330

הבחירה הנכונה 
בשבת חנוכה 7-8.12.18

ליחידים, זוגות ולמשפחות

 הדלקת נרות חנוכה
   וכניסה לשבת עם מוסיקה שירים וסופגניות
 תפילות השבת בנוסח קרליבך - אליקים הרץ

 דניאל רוטשטיין
   במופע טלפתיה מדהים ״החוש השישי״

 סיור רגלי עם דמויות תיאטרליות לגשר       
   המשאלות ול״כלייזמרים של שבת״...

 פעילות מיוחדת לילדים
 חידון חנוכה לכל המשפחה עם אבי רז

 במוצ״ש - הדלקת נרות חנוכה, ערב שירה    
   וקריוקי עם הזמר ג׳קי בראון

ישנה אפשרות בתוספת תשלום ללינה וא.בוקר ביום חמישי ובמוצ״ש

במלון 
פארק הים נתניה 

פנסיון מלא

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-50(_____________________________________________

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-26/19(_____________________________________________

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-35/19(_____________________________________________

 השכרת ציוד לאירועים 
מקרנים מסכים רמקולים 

פלזמות, מחשבים, פנסים 
מצלמות, מקרופונים

054-4420846)47-18/19(_____________________________________________

 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 /

₪

₪

 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

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)42-02/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

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

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

0722-777-200)03-04/19(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

השכרת רכב

לימוד נהיגה

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)22-50/18ל(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

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב + לאוטומט, 

רכב חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)48-07/19(זולים! 052-2523284

 "שידוכי המרכז" -חרדים 
ודתיים בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, ליטאים 
וספרדים, דת"ל, נכים/ות 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

9 מקומות אוטומט 
גם לנהג חדש וצעיר
בארץ ובחו"ל ללא חיוב שבת ויו"ט
050-5765449
052-7123419

השכרת רכב
הרץ•באדג'ט•

קל אוטו•פרי 

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(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

_____________________________________________)36-38/19ל(במבצע! 054-4314029

 סופר ירא שמים, עם 
נסיון רב בתחום יכתוב 
עבורך ספר תורה לכל 

מטרה+תעודה+המלצות, 
כתב ספרדי/תמני. 

לרציניים בלבד!
_____________________________________________)44-51ל(052-7634562

ספרי תורה

תוספי תזונה
 מכירת חיסול של תוספי 
 ,HERBALIFE תזונה של

המוצרים בתוקף, כשר מהדרין. 
_____________________________________________)45-52ל(058-6610501

חנוכה
 חנוכיות יפיפיות 

מהיצרנים המובילים ומחו"ל, 
במחירים מפתיעים. כדאי 

_____________________________________________)46-49(להזדרז 050-4169667

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

ש"ח ברית/בריתה/בר מצווה/
_____________________________________________)46-09/19(חינה 900. 052-8510980

 דר. יעקב קרן רופא 
מומחה ליעוץ וטיפול בבעיות 

שלום בית, לגברים, נשים 
וזוגות 077-7671726

050-5870353)46-49(_____________________________________________

יעוץ ועזרה

 טכנאי מחשבים וטלפונים 
תיקונים, ותמיכה טכנית 

מחירים זולים. 054-9228012 
_____________________________________________)47-50(בערב

קבלנים
 י.מ. קבלני בנין ושיפוצים 
שלד והרחבות ועבודות גמר, 

קבלן רשום, יר"ש.
_____________________________________________)47-48ל(050-2442487

קורסים
 המקיף במגזר החרדי 

להכשרת דולות ומדריכות לידה 
מקומות אחרונים! יהודית חדד 

- מרכז נעמה.
054-8445714 03-6183240)47-50(_____________________________________________

 חדש לנשים בב"ב, 
טיפולים הוליסטיים המשלבים 

עיסוי וטיפולי הילינג.
_____________________________________________)47-50ל(לפניות: 054-5890493

 שדכנית נמרצת, מאגר 
גדול, ליטאים, ספרדים, 
חסידים, פרק ב ורפואי.

_____________________________________________)47-52ל(054-8436672

שיפוצים
 שוהם בניה ושיפוצים, 

המלצות רבות מחירים נוחים, 
שיפוץ עד המפתח.

054-2964231)47-50(_____________________________________________

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 

ב' חרדים וחוזרים בתשובה 
052-3245153)42-50(_____________________________________________

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, 
_____________________________________________)48-51(כפיאתיות וכו'. 052-7660908

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

  מזגן מיני מרכזי 3.5 כח 
סוס אלקטרה *מזגן אלקו 
3.5 כח סוס מזגן תקרתי 
_____________________________________________)45-46ל(בהזדמנות. 052-3544116

 אבד לי לפני שבועיים 
כרטיס מיקרו קטן )כרטיס 

מצלמה קטן( 16 ג'יגה.
_____________________________________________)46-46ח(054-8445005 דבורה.

 נאבד לי כרטיס מיקרו 
)כרטיס מצלמה קטן 

באוטובוס בדרך לביתר 
_____________________________________________)46-46ח(דבורה: 054-8445005

 נשכח תפילין בטרמפ 
לפני כחודש מירושלים לב"ב.

_____________________________________________)46-46ח(058-6564652

 אבד עגיל זהב ביום רביעי 
כ"ב חשוון באזור רבי עקיבא 

_____________________________________________)46-46(דובק. 050-4123787

 דרוש מכשיר פלאפון 
33K אפילו מקולקל במחיר 

_____________________________________________)46-46ח(זול ב"ב. 054-8491154

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)46-46ח(חילוף. 050-6651365

 דרושה מכונת תפירה 
במצב מצוין בתרומה/ תשלום 

_____________________________________________)46-46ח(סימלי. 053-3141428

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר.

_____________________________________________)46-46ח(054-7938941

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סנסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)46-46ח(052-3595314

 דרוש טייפ לשמיעת 
קלטות למש' אברך.

_____________________________________________)46-46ח(054-8421886

 למשפ' בן תורה דרוש 
עגלת תאומים בתרומה.

_____________________________________________)46-46ח(050-6651365

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפ' אברך 
_____________________________________________)46-46ח(תשמך לקבלו. 054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)46-46ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה.

_____________________________________________)46-46ח(052-3595314

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)46-46ח(052-7396092

 מעונין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב.

_____________________________________________)46-46ח(050-6229373

 דרוש בתרומה שידה 
לתינוק+מגירות צבע לבן - 

עדיף במצב מצוין.
_____________________________________________)46-46ח(050-4160457 ירושלים.

 נמצא נגן MP3 בקו 402 
מירושלים לב"ב ביום שלישי 

_____________________________________________)47-47(כ"ח סיוון. 052-7657518

 נמצא רב קו בגבעת שאול 
ע"ש חיים יעקב שפירא

052-7657518)47-47(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה.

_____________________________________________)47-47ח(050-6651365

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)47-47ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)47-47ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר

_____________________________________________)47-47ח(054-7938941

 למשפחת אברך ברוכת 
ילדים בב"ב דרוש בתרומה 

מייבש כביסה תקין
_____________________________________________)47-47ח(050-4119182

 אמא חד הורית זקוקה 
_____________________________________________)47-47ח(לעגלת טיולון 054-5282473

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה.

_____________________________________________)47-47ח(053-3155532

 דרוש סטנדר לאברך 
בתרומה או בתשלום סימלי, 

_____________________________________________)47-47ח(ב"ב. 052-7149117

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)47-47ח(בערך. 054-7938941

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב-600 ש"ח/
אפשרי במקולקלות בתרומה.

_____________________________________________)47-47ח(054-8432271

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)47-47ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה. 

_____________________________________________)47-47ח(052-3595314

 לאגרת מיוחדת ממרן 
הרב עובדיה יוסף דרושים 
תורמים להדפסה וחלוקה.

_____________________________________________)47-47ח(052-7176547

 רדיאטור 14 צלעות חב' 
ברדר, 2 עוצמות + מפזר חום 

בב"ב 150 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(054-8476805

 LG למכירה מסך מחשב 
20 אינץ במצב כחדש 200 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. טל: 052-7161030

 מציאה- מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ כחדש. 200 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. לפרטים: 054-8453370

 מקרר נאון "משרדי חדש" 
85X55X65 גובה. 500 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-2786557

 מיקרוגל איכותי כולל גריל 
34 ליטר מורפי ריצ'רד 200 

_____________________________________________)47-47(ש"ח. 052-8380655

 מאוורר קיר 16 אינץ כולל 
שלט וטיימר. 80 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-8380655

 למכירה מכונת תפירה 
תעשייתית 'ברזר' במצב טוב 

250 ש"ח. גמיש.
_____________________________________________)47-47ח(054-8426081

 למכירה מכונת אוברלוק 
תעשייתית במצב טוב 250 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. גמיש. 054-8426081

 מקרר קטן חברת 
אלקטרה 350 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(050-6651365

 2 גופי תאורה - נורות 
_____________________________________________)47-47ח(הלוגן 70 ש"ח. 052-3463482

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה 300 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארף" 
קדיו + דיזק + 2 רמקולים 
_____________________________________________)47-47ח(200 ש"ח. 052-3463482

 מסך דק 24 אינץ של דל 
איכות מעולה 250 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(054-2515728

 נברשת שלושה קנים 
מזכוכית רק 100 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-8969770

 מקרר אמקור מטאור 
בצבע לבן עובד מצוין - ב"ב.

_____________________________________________)47-47ח(052-3662770

 למכירה סיר חשמלי 60 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7140015

 למכירה אוזניות בלוטוס 
שהופכות לקמרול חדש 

באריזה - 200 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-7140015

 גמבוי "DS" במצב מצוין 
שני מסכים + מטען. 220 

ש"ח. 058-3200635
_____________________________________________)47-47ח(03-5740868

 רדיאטור למכירה 140 
ש"ח. בירושלים.
_____________________________________________)47-47ח(054-8423405

 IROBOOT למכירה 
)איירובוט( במצב מצוין 100 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7140015

 מקרר משרדי 90 ליטר 
בערך 320 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(054-7938941

 תנור אפיה + גז 
"BOSH" נירוסטה 270 ש"ח 

_____________________________________________)47-47ח(בלבד. 052-5737813

 שואב אבק חובט סמסונג 
 .1800W צקלון ללא שקית

מחיר - 220 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(0522-727474

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-2727474

 מקרר אמקור 420 ליטר 
במצב מצוין 500 ש"ח. בי-ם

_____________________________________________)47-47ח(053-186834

 פלטת שבת גדולה - 90 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7140015

 מקפיא 4 מגירות צבע 
לבן. 260 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)47-47ח(052-5737813

 מדיח כלים 210 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(נירוסטיה. 052-5737813

אבידות

 אבד לי כרטיס מיקרו 
)כרטיס מצלמה קטן( 10 ג'יגה 

_____________________________________________)47-47ח(054-8445005 דברוה.

 אבד מעיל חדש ויקר 
לילדה באיזור מרכז בני ברק 

_____________________________________________)47-47ח(054-8451061

 נמצאה שרשרת + תליון 
באזור בעל התניא ב"ב לפני 

חודשיים, שלוש.
_____________________________________________)47-47ל(054-8499814

 נמצא צמיד זהב משובץ 
ברמות ג' מול ביה"כ זכרון 

אברהם. 052-7156055
052-7156755)47-47(_____________________________________________

 נמצא נגן בחגיגת ניצחון 
של "דגל" באולם שירת 

ירושלים בירושלים.
053-3140988)47-50(_____________________________________________

 נמצא נגן MP3 בקו 402 
מי-ם לב"ב ביום שלישי כ"ח 

_____________________________________________)46-46ח(חשוון. 052-7657518

 אבדה מזוודה שחורה 
בימים ה'-ו' חיי שרה במודיעין 
עילית - ב"ב באוטובוס חברת 

קוים. 053-3183597
_____________________________________________)48-48ח(053-3183597

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)48-48ח(1-599-500-003

 נמצא צמיד דמוי פנדורה 
באזור תלמוד תורה בעלזא

_____________________________________________)48-50ל(054-8438529

 אבדו 2 תוכי קוקטיל 
)אפור וצהוב( בב"ב. -03
054-8439901 5706403)48-48(_____________________________________________

 אבדה שקית עם 2 נגנים 
ועוד כמה דברים ביום הבחירות 

בפ"ת המוצא יתקשר:
054-8562188)48-48(_____________________________________________

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)48-48ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)48-48ח(052-3595314

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר

_____________________________________________)48-48ח(054-7938941

 מעוניין לקנות/ למכור/ 
להחליף דגי נוי טורפים, 

במחירי מציאה!!! הקודם 
_____________________________________________)48-48ח(זוכה! 055-6777117

 אם ברשותכם מקפיא 
שאיכם צריכים משפחת אברך 
_____________________________________________)48-48ח(תשמח לקבלו. 054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)48-48ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תורמה

_____________________________________________)48-48ח(052-3595314

 מעוניינים לקנות מכשירי 
כושר וספרי קריאה במחיר 
מוזל! לישיבת מתמודדים.

_____________________________________________)48-48ח(052-3223932

 2 רדיאטורים 2 צלעות 
איטטי, סלימור בקיזה 220 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח לאחד. 050-4100013

 למכירה פקס מדפסת 90 
ש"ח בלבד + מזוודה 60 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 למכירה גז + תנור "בוש" 
נירוסטה מצב מצוין 210 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(בלבד. 052-5737813

 3 גופי תאורה + )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 60 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-3463482

 BROTHER מדפסת 
 A3 משולבת מדפיסה גם

נקנתה בטעות ב-290 ש"ח. 
_____________________________________________)48-48ח(054-7208929

 מקרן איכותי מאוד במצב 
מצויין 480 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-3558949

 מסך דק 24 אינץ 250 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-8470594

 מסך מחשב "17 כמו 
חדש 100 ש"ח. 050-4189919

_____________________________________________)48-48ח(02-6414194

 מכונת תפירה זיג זג 
ביתית 300 ש"ח. *מכונת 

תפירה תפר ישר ביתית 180 
ש"ח כולל אחריות והדרכה 

_____________________________________________)48-48ח(מטכנאי. 0522-449084

 רדיו טייפ מקורי למזדה 3" 
שנת 2010 ומעלה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-2786557

 כירים חשמליות 2 
מקומות לסירים חדש באריזה 
גולד ליין. *אקווריום קטן עם 
כל האביזרים ודג טורף אחד 

_____________________________________________)48-48ח(280 ש"ח. 052-3466398

 למכירה תנור בילד אין 
מצב מצויין 120 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 מיקרוגל במצב מעולה רק 
_____________________________________________)48-48ח(90 ש"ח. 050-9089110

 בלנדר מוט חדש בקופסא 
75 ש"ח. *מייבש שיער 

פרלוקס 90 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-7984438

 בהזדמנות מקרר "אמנה" 
פריזר תחתון במצב מעולה 

_____________________________________________)48-48ח(350 ש"ח. 052-5424215

 מדפסת קבלות לחנות 
או לעסק חדשה באריזה - 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-2515728

 מציאה!! מחשב נייד 
עובד מצויין רק 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8515728

 מסך דק 24 אינץ רק 250 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-2515728

 מבערים וחצובות בלרס 
של כל השנה 40 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7110779

 HP מדפסת + פקס 
מחיר: 90 ש"ח בלבד. ב"ב.

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 ברה"ע למכירה מיחם 
מים לשבת 30 כוסות ב-100 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7966786

 מסך מחשב "22 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)48-48ח(מצוין 350 ש"ח 050-2897977

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 

מפות מעודכנות - 280 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-8405498

 מחשב נייד עם מסך 
17" + ספק לחשמל כתיבת 
מסמכים כונן שירים אינטרנט 

אלחוטי 600 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-2897977

 כיריים גז בילד אין )לוקסור 
4 להבות( נירוסטה 300 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-3463482

 מכונת כביסה וירפול 200 
ש"ח. תקין וטוב. 

_____________________________________________)48-48ח(052-3828378

 מחשב נייד מסך 14 
במצב טוב 330 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-8380655

 מיקרוגל איכותי כולל גריל 
34 ליטר מורפי ריצ'רד 220 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-8380655

 מחשב כולל מסך דק 
19 אינץ' + מקלדת עכבר 

רמקולים 500 ש"ח.
052-8380655)48-48(_____________________________________________

 מאוורר קיר 16 אינץ' כולל 
שלט וטיימר 90 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-8380655

 שואב אבק חובט סמסונג 
 1800W - צקלון ללא שקית

_____________________________________________)48-48ח(220 ש"ח. 052-2727474

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)48-48ח(200 ש"ח. 052-3463482

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי 45 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7110779

 גלגלים לאופניים מספר 
4 + צמיגים ופנימית 50 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(כ"א. 052-3595314

 למשפחה גדולה דרושה 
אורגנית, תזכו למצוות

_____________________________________________)48-48ח(050-4125549

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)48-48ח(052-7696092

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מאוורר "אלקטרו חנן" 
כחדש ב-40 ש"ח. *מכשיר 

בייביליס ומברשת חמה - 30 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח כ"א. 03-6169291

 פקס דרוש תיקון קל 150 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7667000

 למכירה פקס + מזוודה 
70 ש"ח בלבד, כולל מדפסת.

_____________________________________________)47-47ח(052-5737813 ב"ב

 למכירה מקרר אמקור 
מצויין במחיר 100 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(053-3755532

תקשורת

 פלאפון סמסונג חדש 
לגמרי 120 ש"ח. 03-6199806 

_____________________________________________)47-47ח(בערב. )לא כשר(

 סמסונג J1 מושגח כחדש, 
מגן אחורי וזכוכית 250 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47ח(050-415-7866

 טלפון אלחוטי 2 שלוחות 
במצב חדש 100 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-8380655

 סט טלפון אלחוטי 
UNIDEN שלוש שלוחות 

_____________________________________________)47-47ח(180 ש"ח. 052-8380655

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

תינוקות

ריהוט

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-49/18(ועוד, 050-5770355

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-3463482

 מיטת נוער 500 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(054-6583510

 שידה עם מראה חדשה 
מהאריזה עץ מלא צבע וונגה 

_____________________________________________)47-47ח(499 ש"ח. 054-4783220

 למכירה מיטת נוער מעץ 
מלא עם מיטה נפתחת + 

מגירות ו-2 מזרונים. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(054-2018755

 למכירה שידה צבע לבן 
4 מגירות חזקות וטובות 200 

ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)47-47ח(ב"ב 052-5737813

 למכירה כורסא צבע 
שחור חזקה ויציבה 140 ש"ח 
בלבד + ספה עור 2 מושבים 
צבע שמנת 210 ש"ח שילוב 

_____________________________________________)47-47ח(עם עץ 052-5737813

 למכירה 4 כסאות ישיבה 
שילוב ברזל ובד עבה כ"א 40 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-5737813 ב"ב

 שולחן משרדי עם יחידת 
מגירות מעץ מלא ב"ב. 500 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-3662700

 ארונית 2 דלתות לבית או 
למשרד. 350 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-3662700

 "AVIO" עגלת אמבטיה 
אינגלזינה )שילב( שחור/אפור 

_____________________________________________)47-47ח(ב-450 ש"ח. 054-8421088

 כיסוי רגליים 
MACLAREN מקורי כחול 

חדש באריזה מתאים לכל 
הגדלים 150 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-7169771

 למכירה גלגל לעגלה 
לתינוקות )אחורי( עם צמיג + 
פנימי בחיר מציאה - 65 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47ח(050-9340317

 עגלת שכיבה בוהבו 
קמיליון בצבע כתום 500 

_____________________________________________)47-47ח(שקל. 050-4124774

 לול פלסטיק + מזרון 
במחיר מצחיק 200 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(054-2326070

 תלת אופן ב-30 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(03-6169291

 בהזדמנות, עגלת סילבר 
קורס דגם: סרפ כחדשה, 

_____________________________________________)47-48ל(במחיר מציאה. 03-6169291

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
כחול אפור, מצב טוב, 400 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7176918

 עגלת ד"ר בייבי אמבטיה 
וטיולון כתום שחור 400 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(03-5791261

 שולחן פינתי  נוער עם 
מגירות 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(058-3299853

 כורסת יחיד וכורסא של 
4 מקומות + מיטה וארגז 

מצעים 500 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-3337530

 שולחן מרובע - לא 
נפתח עץ מלא, צבע אגוז 

)1.40*1.40( מחיר 500 ש"ח. 
ישנם גם 8 כסאות תואמים 

130 ש"ח כל כסא.
_____________________________________________)48-48ח(052-3073826

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-3463482

 כורסת נוחות נפתחת 
צבע תכלת במצב טוב )בפ"ת(
_____________________________________________)48-48ח(052-8833975 500 ש"ח גמיש

 מיטה וחצי מזרון חדש 
350 ש"ח. *ספפה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(053-3134131

 ארון 4 דלתות עם 3 
מגירות 2X160 מחיר: 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-8435872

 פלדלת 500 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-8435872

 ספות 2+3 מעור אוטלגי 
חדישות שנה וחצי בשימוש 
_____________________________________________)48-49ל(3,000 ש"ח. 052-4227714

 שולחן + 8 כסאות, 2 
עם ידיות חדישים, אפשרות 

לשולחן או כסאות בלבד!
_____________________________________________)48-49ל(052-4227714

 למכירה מיטת יחיד + 
ארגז מצעים מצב מצויין 180 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 למכירה כסא מנהלים 
100 ש"ח + ידיות + מנגנון 

_____________________________________________)48-48ח(תקין. 052-5737813

 בהזדמנות כחדש: ספה 
)נפתחת למיטה( 350 ש"ח. 

מיטות ושידות 400 ש"ח. 
ספרייה, שטיח 200 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-5424215

 למסירה מיטת עץ תינוק 
"שילב" 1.20X1 מטר במצב 

_____________________________________________)48-48ח(מצויין. 052-7127022

 שידה 5 מגירות סנדוייץ 
_____________________________________________)48-48ח(500 ש"ח. 054-8592452

 בהזדמנות!! שולחן סלוני 
במצב מצויין. 050-4160457 

_____________________________________________)48-48ח()ירושלים(

 ספריית ילדים מכתבייה 
ב-100 ש"ח. ב"ב.

_____________________________________________)48-48ח(058-3265087

 זוג ספות יחיד )גן( חדש 
באריזה + שולחן, 250 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(כ"א. 03-5781470

 שולחן כתיבה מעץ בוק 
במצב טוב עם  תאים לספרים. 

_____________________________________________)48-48ח(סך 500 ש"ח. 050-7474529

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ מצב מצויין 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-5705546

 כחדש: ספה )נפתחת 
למיטה( 350 ש"ח. ספריה, 
מיטות ושידות 400 ש"ח, 
מקרר "אמנה" 350 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(054-2067894

 שידה + 2 מגירות + 
מראה גדולה חדשה לגמרי - 

_____________________________________________)47-47ח(500 ש"ח. 052-7667000

 למכירה ארון לתלית 
בגדים 2 דלתות + 2 מגירות 

גדולות בצבע חום בהיר - 550 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 050-9340317

 שולחן לפינת סלון נמוך 
כחדש ממש 300 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(03-5791261

 למכירה ספה יפה ונקיה 
240 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)47-47ח(052-5737813 ב"ב.

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה במציאה 350 ש"ח. יש 
אשפרות לקנות שאר החלקים 

_____________________________________________)48-48ח()בשווי 2600(. 052-7110779

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-3073826

 מציאה! מיות תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-3073826

 עריסה חזקה צבע לבן 
140 ש"ח בלבד, ב"ב.

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 עגלת אינגלזינה במצב 
טוב צבע תכלת פ"ת 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-8833975

 עגלת פג צבע סגול אפור 
במצב טוב 500 ש"ח. פ"ת

_____________________________________________)48-48ח(052-8833975

 נדנדה חשמלית לתינוק 
+ מנגינות רק 250 ש"ח

_____________________________________________)48-48ח(050-9089110

 כסא בטיחות לתינוק רק 
_____________________________________________)48-48ח(80 ש"ח. 050-9089110

 משאבה ידנית של 
מדלה כחדשה - 70 ש"ח. 

*תס"ת אופרן במצב מעולה 
לגיל 2/3 שנים עם ידית 75 

ש"ח. *טרמפולינה של פרשר 
פרייס במצב כחדש עם קשת 
פעילויות יוקרתית 200 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-3466398

 עגלת חברת מיקה צבע 
אפור מצב מצויין 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-4181737

 עגלת תינוק + טיולון 
במצב טוב. 150 ש"ח. כ"א.

_____________________________________________)48-48ח(052-6539056

 למכירה עגלה אויה בייבי 
משולבת אמבטיה + טיולון 
במצב טוב פ"ת. 490 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(055-6691825

 מזרן לעגלת תינוק של 
"מזרנית" צבע שחור - שמנת- 

_____________________________________________)48-48ח(ירוק 50 ש"ח. 052-7676856

 סדינים למיטת תינוק 
חדשים 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)48-48ח(052-7676856

 גלקסי סמסונג חדש מצב 
מעולה, בן שנה וחצי-שנתיים 

_____________________________________________)48-4/19ח(500 ש"ח. 053-3198860

 מעוניין למכור דיבורים 
קבועה לרכב במצב מצוין 
_____________________________________________)48-48ח(חברת אורנג' ב-200 ש"ח.

 פלאפון E1200 מחודש 
כולל מטען 100 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8572523

 סט טלפון אלחוטי 
UNIDEN. במצב חדש, 3 

שלוחות 150 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-8380655

 60X120 שולחן בגודל 
במצב מעולה - 180 ש"ח. 

*4 כסאות "כתר במצב טוב 
חדשים ב-50 ש"ח. *כסא כתר 

בצבע לבן כחדש - 50 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(03-6169291

 למכירה 4 כסאות מטבח 
עץ, ריפוד בד משובץ מצב 

מצויין 500 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(054-5705546

 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 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(400 ש"ח. 054-6337121

 שולחן מחשב, פורמיקה, 
צבע בז/ + מגירה עם גלגלים. 

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3198860

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש מבחר ענק 

שמתחדש מדי יום 
03-6884123 050-5274348)45-48(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! "מיטה 
סיעודית" משוכללת לטיפול 
מעולה! התומכת בבטיחות 

החולה. 050-4101459
02-5327177)45-48(_____________________________________________

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 עקב סגירת "סלון כלות" 
מבחר ענק, שמלות כלה 

מפוארות ב-800 ש"ח.
053-2827371)47-50(_____________________________________________
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מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

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
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 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

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 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)46-46ח(בירושלים. 054-8423405

 למנצח בצורת המנורה 
מצב מצוין 50 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(054-8471351 054-8478897

 כיסוי למיטה+וילון יורש 
מסביב צבע ב"זץ במקום 800 

ש"ח - 390 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7600336 בב"ב.

 אינציקלופדיה לבית 
ישראל של הרב רפאל הלפרין 

שלש כרכים ב 50 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(054-8435458

 סדרת פתח מילוט נ. 
גרשונביץ ה' כרכים ב-30 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(054-8435458

 גליונות "כל הכלונים" "חיו 
ממתקים" כ-80 גליונות 100 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-8435458

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב - 250 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)46-46ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 למכירה ספת יחיד 
כחדשה עם לקרינרים נפתחת 

מעור איטלקי אמיתי במחיר 
מציאה 400 ש"ח. -052

_____________________________________________)46-46ח(7102897

 בב"ב גיטרה קלאסית 
במצב מצויין צלילים איכותיים 

_____________________________________________)46-46ח(500 ש"ח. 054-8457681

 טיטולים למבוגרים 
שקמה XL- ליחידה 55 ש"ח, 

לחבילה 200 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(שמואל ב"ב. 03-6165062

 תוכי קוקטייל זכר בן שנה 
יפיפה 200 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(050-2899019

 למסירה ב"ב אוגר סיבירי 
למשפחה מסורה.

_____________________________________________)46-46ח(לפרטים: 054-8491154

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)46-46ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(בירושלים. 054-8415306

 מעיל צמר חדש שחור 
לנשים מי' 42 200 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(050-4131038. 

 כובע שנל שחור נשים 50 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. שחור. 050-4131038. 

 נעל ספורט נשים ניובלנס 
מי' 57.5 200 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(058-3289108

 תיק שחור לנשים 45 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 058-3289108

 בב"ב שמלת אירוע מידה 
40 בצבעים סגול שחור 180 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-8457681

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 

38-40 2 יח' ב-100 ש"ח 
_____________________________________________)46-46ח(052-7966786

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)46-46ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 5 מטבעות מכסף 
לפדיוןהבן 500 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7653753

 צידנית רכה 40 ליטר 
)טרולי( על גלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים, 120 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(050-6282258

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(050-6282258

X3  תמונות מצלמה של 
רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7653753

 אופני הרים 26" קוברה 
במצב מצוין בב"ב.

_____________________________________________)46-46ח(052-3500137

 מחליק שיער חברת 
פיליפס כחדש 120 ש"ח 

ירושלים.
_____________________________________________)46-46ח(050-4191181

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה" ו"בתוך"( כ-100 

גליונות 300 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(054-7158429

 מכנס ג'ינס חדש לגבר 
מידה 40 חברת קסטרו 100 

ש"ח. *חליפה לגבר איפור 
כהה מידה 48 גיזרה רחבה 

_____________________________________________)46-46ח(200 ש"ח. 053-3155415

 מציאה! קופבאות איחסון 
יפיפות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיחח כולל מכסה 
_____________________________________________)46-46ח(20 ש"ח. 052-3073826

 למכירה עמודון ספרים 
צבע חום גבוה 140 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
יד 2 מחיר 200 ש"ח. בלבד.

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813

 למכירה ג'קט חדש צבע 
טורקיז מידה M-S קטן מאלי 

אקספרס ב-50 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(052-7163334

 חליפה חדשה - צמר 
עבודת יד לרג'-שלשה 

חלקים-280 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(050-6658234

 זוג שעונים יד מותג 
לגבר ולאישה חברת "כסיו" 
ב- 200 ש"ח. *שרשרת זהב 

טהור חדשה עם טליון ב-300 
ש"ח. *אזניות איכותיות מקורי 

חדשות ב-30 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-5918474

 למכירה משנה ברורה 
דירשו חדש 280 ש"ח. בלבד 

_____________________________________________)46-46ח(ב"ב. 050-4183200

 שמיכות נוצות חדשות 
באריזה ב 120 ש"ח. כ"א.

_____________________________________________)46-46ח(054-8421886

 מגן מזרון חדש באריזה 
ב-24 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)46-46ח(054-8421886

  2 כלובים של תוכים 
למכירה+3 ק"ג אוכל - 100 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 050-6474999

 כסא לילד לאופניים במצב 
טוב מאוד רק ב-250 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(גמיש. 054-8402226

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנוצ מחיר נציאה- 

_____________________________________________)46-46ח(280 ש"ח. 054-8405498

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

130 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-08/19(בניילון. 053-3198860

בסיטונאות בהכשר 
הבד"ץ עד"ח
במחירים מוזלים

מכירת שמן 
למאור ולאכילה 

052-7123419 | 050-5765449
אפשרות אספקה בכל הארץ

 מאוורר תקרה - 80 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-7140015

 כיריים גז 4 להבות - 100 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7140015

 מחליק שיער באריזה 
חדש רגמינטון 250 ש"ח. 

*גיטרה חשמלית ללא מיתרים 
120 ש"ח. *נוקיה C2 תואם 

כשר באריזה 250 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(050-5574847

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 03-6799806 בערב

 תוסף תזונה אנשור 
בבקבוק עם מכסה טעם וניל 

_____________________________________________)47-47ח(7 ש"ח. 054-7863538

 למכירה 4 מיכלי סודה 
קלאב ריקים של 100 ליטר - 
_____________________________________________)47-47ח(20 ש"ח כ"א. 052-7161030

 מזוודה גדולה "28 - 120 
ש"ח. *מזוודה בינונית "24 - 

_____________________________________________)47-47ח(70 ש"ח. 052-2727474

 יין ביתי 120 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(בירושלים. 054-8423405

 הסקה שמתחברת למים 
30X45 בירושלים 150 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(054-8423405

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(בירושלים. 054-8423405

 אופני שטח חברת 
"מרידא" "26 + שיכוח 

מלא - מקצועי. 1650 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(058-3200635

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 054-7938941

 BMX למכירה אופניים 
+ קורקינט כל דבר 80 ש"ח 

_____________________________________________)47-47ח(בלבד. 052-5737813

 נגן סובו במצב חדש 
בקושי היה בשימוש ב-120 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 054-8471038

 בב"ב נעל רולר בליידס 
עם 3 גלגלים מידה 27-31 80 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח 054-8457681

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 50 ש"ח 

_____________________________________________)47-47ח(כ"א. 052-3595314

 אופני הרים למבוגר 26" 
במצב מצויין - 350 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47ח(גמיש. 050-9340317

 תריס קומפלט 500 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-3662700

 מעמד גבוה וחדיש 
לאגרטל ב-40 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(03-6169291

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 שח.

_____________________________________________)47-47ח(054-5705546

 עמודון במצב מצוין - 4 
מדפים 250 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-7667000

 מחליק מיני אמיקה - 
חדש בנרתיק מהודר 120 

ש"ח. אפשר בשוברים.
_____________________________________________)47-47ח(052-7157077 ב"ב.

 אופני הרים מידה "26 + 
קפיצים צמויינים + מעצורי 

שמן = 500 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-3200635 03-5740868

 בבני ברק תוכון + כלוב 
+ מים ואוכל - 60 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(054-8457681

 אוזניות בלוטוס חדשות 
_____________________________________________)47-47ח(60 ש"ח. 058-3299505

 נעלי עקב חדשות 
מרובעות וכסופות מידה 37 

_____________________________________________)47-47ח(150 ש"ח. 054-8478028

 למכירה צידנית רכה 40 
ליטר )טרולי( על גלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים. 120 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(050-6282258

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)47-47ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47ח(בירושלים. 054-8415306

 תיק לעגלה צבע תחלת 
_____________________________________________)47-47ח(40 ש"ח. 053-3155415

 סטנדר על שולחן חדש 
באריזה חום כתף 100 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47ח(053-3155415

 שמלת קטיפה שחורה 
מדהימה מידה 42 חדשה 

מ- one of a kind מחיר 350 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 054-5411236

 בהזדמנות שמלת ערב 
חדשה יפיפיה מידה 48-50 

ב-450 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)47-47ח(054-5925787

 נברשת ענתיקה - עשוייה 
מחרסינה + נחושת עם 
חמישה קנים: 450 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(050-6658234

 2 ערכות כלים + חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז' 500 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-5858631

 BMX למכירה אופניים 
מצב מצויין 150 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-5737813 ב"ב.

 למכירה תנור אפיה + גז 
נירוסטה 240 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(052-5737813 ב"ב

 למכירה טיולון 130 ש"ח 
_____________________________________________)47-47ח(אינגלזינה 052-5737813 ב"ב.

 למכירה ארגז לאופניים 
עם סגירה מלמעלה, במצב 

_____________________________________________)47-47ח(חדש 100 ש"ח. 050-7656408

 בושם לנשים קרדשיאן 
גולד - כמעט חדש 70 ש"ח. 

אפשר בשוברים.
_____________________________________________)47-47ח(052-7157077

 בושם לנשים אטרנטי 
קלווין קלין כמעט חדש 100 

ש"ח. אפשר בשוברים.
_____________________________________________)47-47ח(052-7157077 ב"ב.

 שעון יד מותג ברמה חדש 
באריזה איכותי ב- 100 ש"ח. 
*שרשרת זהב טהור + טליון 

חדשה עדינה ב-250 ש"ח. 
*רמקול בלוטוס מתקדם 

ברמה ב-100 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-5918474

 שמיכת פוך זוגית חדשה 
באריזה, מהממת. מציאה 100 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 050-4157866

 נברשת גדולה לסלון 
בצורת טיפה בצבע לבן 500 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 050-415-7866

 למכירה אופני כושר 
חדישים לגמרי 400 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(058-6609100 יצחק.

די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודור של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות חדשות לחלוטין 

ב-100 ש"ח פולו וכו'.
_____________________________________________)48-48ח(055-6777117

 מצבר 65 אמפר לרכב 
במצב חדש 350 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(055-6777117

 למכירה בירושלים חיתולי 
מבוגרים חוגלה רק 35 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-6358172

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 100 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה גיזרה רחבה 180 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 053-3155415

 סטנדר על שולחן חום 
_____________________________________________)48-48ח(כסף 100 ש"ח. 053-3155415

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
*מנורה למטבח 130 ש"ח. 

מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-2727474

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה 30 ש"ח. בירושלים.

_____________________________________________)48-48ח(052-7167995

 אוזניות סמסונג חדשות 
30 ש"ח בירושלים. * שרוך 
גומי ללא צורך בקשירה 30 

ש"ח. בירושלים.
_____________________________________________)48-48ח(052-7167995

 כסא עם גלגלים 
אורטופדי ב380 ש"ח. במצב 

חדש בירושלים. *שולחן סלוני 
עץ מלא 400 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7167995

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-7938941

 וסת ומפצל וחלקים 
נוספים לבלוני גז חדשים 75 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7653548

 בגדי נשים - מעוצבים 
- חדשים )תווית( וחלק לא 

נלבשו, 10-50 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-9784433

 כסא גלגלים לנכה + 
מזרונים סעודיים - 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(כ"א בר"ג. 050-5967114

 תחפושת חדשה מידה 4 
_____________________________________________)48-48ח(משה רבנו. 052-7676856

 חליפת שלשה חלקים 
חדשה לבן צבע שחור מידה 5, 

_____________________________________________)48-48ח(50 ש"ח. 052-7676856

 קסדה חדשה לילדים 45 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7676856

 נעלי דייר סטפ ספורט 
מידה 21-22 ברופסא לבן כחול 
חדש, מבצע 50 ש"ח, בקודם 

_____________________________________________)48-48ח(זוכה. 052-7110779

 2 נעלי בד שחור לבן 
לבנות מידה 30-40 מציא ה15 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח כ"א. 052-7110779

 ג'ל איכותי לשיער 
ולפיאות בנים מ-15-35 ש"ח 

ללא מראה רטוב. אניו משאיןר 
פירורים, מחזיק כל השבת.

_____________________________________________)48-48ח(052-7110779

 למכירה כחדש ספר 
הבנה הבעה ולשון - הכנה 

ותרגול לבגרות קיץ 2015 20 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7110779

 טרמפולינה כחדשה, 
יוקרתית של חברת "פישר 

פריי" עם קשת פעילויות. 200 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-3466389

 סיר טיגון חשמלי של 
חברת "גולד ליין" חדש באריזה 
עם טיימר, רשת נשלפת. 2.5 

ליטר, 185 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-3466398

 כרטיספר ב"אור החיים 
בשווי 35/50/120 או 55 
_____________________________________________)48-48ח(ב"יפה נוף" 03-6164553

 BMX - "26 אופני ילדים 
_____________________________________________)48-48ח(120 ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 אופני הילוכים 24" 250 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 כיור לבן לפינת נט"י 
41/25 כחדש 120 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(058-3232259 02-6522251

 נגן + בלוטוס, תמונות, 
ללא רדיו ווידאו 12 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(03-6182130 )מ-10 בערב(

 נגן חברת בינה ודעת + 
תמונות ותפילות שמור, 90 
ש"ח. 03-6182130 )מ-10 

_____________________________________________)48-48ח(בערב(.

 למכירה שולחן לכתיבת 
סת"ם. עבודת יד ב-350 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(054-8581992

 למכירה סכינים לסופר 
סת"ם ב-80 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)48-48ח(054-8561992

 מנורה דקורטיבית כחולה 
מבורת קובייה. חדש באריזה 

_____________________________________________)48-48ח(50 ש"ח. 052-4831449

 ספר בישול חדש מכיל 
מתכונים קלים וזמינים. 50 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה 

_____________________________________________)48-48ח(50 ש"ח. 052-4831449

 מארז מתכונים לידלים 
עודד אכילה בריאה, חדש. 25 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר 

חדשה. 40 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר. צורת רימון 20 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-4831449

 ספר שער הגלגולים. 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-4831449

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-5705546

 סופגנים לארג' 30 ש"ח 
לחבילה. פדים 10 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-7984438

 מקרן איכותי במציאה רק 
_____________________________________________)48-48ח(470 ש"ח. 054-2515728

 כינור יפה ומעולה חדש 
באריזה 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8404243

 אופניים STITCH מחיר: 
_____________________________________________)48-48ח(350 ש"ח. 050-3337530

 ודאו עם 5 קלטו וידאו 
לילדים 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-3337530

 משנה ברורה הוצאה 
חדשה ע"י מכון "פאר המקרא" 

ירושלים. 130 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-3337530

X3  תמונות מצלמה של 
רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-7653753

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)48-48ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)48-48ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצוין 400 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(055-6777117

 מצלמת קנון בצבע לבן 
1XUS160 במחיר 250 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(כולל נרתיק. 054-8572523

 עצי נוי שתילים, אתרוג, 
_____________________________________________)48-48ח(תמר, לימון. 054-8412903

 רדיאו MP3 לרכב מזדה-3 
_____________________________________________)48-48ח(מקורי חדש. 054-8412903

 אוכל לתוכים 3 ק"ג - 20 
ש"ח. ויטמינים וכלוב.

_____________________________________________)48-48ח(054-8412903

 חדר שינה יהודית 
קומפלט 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8435872

 מטבח קומפט ליחידת 
_____________________________________________)48-48ח(דוואר. 054-8435872

 מכונת כביסה 500 ק"ג.
_____________________________________________)48-48ח(054-8435872

 אופניים סטכט 
מתקפלות כחדשות 400 ש"ח 

גמיש, פ"ת. בלי הילוכים.
_____________________________________________)48-48ח(052-8833975

 חליפות לבנים 3 חלקים 
לחג כחדשות ברמה צבעים 

_____________________________________________)48-48ח(100 ש"ח. 052-8833975

 סיר לקובנה עם מכסה 
חדש באריזה 35 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7041010

 מכשיר סליסר חדש 
באריזה גדול 85 ש"ח. -058

_____________________________________________)48-48ח(7041010

 כסא אוכל לתינוק של 
חברת "לי קט" עם 2 הגבהות, 
ניתן לקטיפול עם ריפוד נשלף, 

כחדש. 160 ש"ח. 
_____________________________________________)48-48ח(052-3466398

 זוג קלטות "והיית אך 
שמח" חדשות וארוזות, 10 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח לזוג. 052-7600336 ב"ב

 מבחר קלטות שירים 
חדשות וארוזות 8 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(לקלטת 052-7600336 בב"ב

 עשר בתי מזוזות מעוצבים 
250 ש"ח. )פ"ת(

_____________________________________________)48-48ח(052-2786557

 למנצח בצורת המנורה 
מצב מצוין 50 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8471351 054-8478897

 ילקוט יוסף בבודדים כל 
_____________________________________________)48-48ח(כרך 5 ש"ח 054-8478897

 למכירה ספרי ברסלב יד 
שניה במצב טוב 5 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8478897

 חנוכיה עם בית חזקה 
ואיכותית + קנים לשבת 

כחדש בב"ב 250 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-8476805

 תמיסות לעדשות מגע 
קשות - בוסטון. השרייה- 45 

ש"ח, ניקוי- 35 ש"ח
_____________________________________________)48-48ח(054-8476805

 קרניז גבס מתאים לוילון. 
רוחב: 20 ס"מ. אורך: 4.5 

מטר. מחר: 250 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-5388999

 וילון לסלון לולאות. גובה 
2.5 מטר, באז' כולל וילון 

חוטים. 200 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-5388999

 למכירה תיקים במצב 
חדש בצבעים: תכלת, ורוד, 
כחול. מחיר תיק- 80 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-9340316

 למכירה צעצועים 
ומשחקי קופסא למשפחתון 

מ 9 ש"ח לפריט, איכותי. 
_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 גגון לרכב כחדש בגודל: 
1.45X9.5 280 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-4189919 02-6414194

 נעל עקב שחורה חדשה 
אנה קליין 38. עקב 8 ס"מ. 

200 ש"ח. ב"ב.
_____________________________________________)48-48ח(053-3325028

 6 שמלות ערב לאירועים 
ורוד/ אפרסק להשכרה 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. ב"ב. 053-3325028

 אופני הרים של חברת 
קוברה 26" שילדת אלומניום 

_____________________________________________)48-48ח(בב"ב. 052-3500137

 2 מנורות קיר כחדשות 
)לח. שינה מעל המיטות 80 

ש"ח. 02-6414194
_____________________________________________)48-48ח(050-4189919

 דלת פלדלת כחדשה. 
רוחב: 84 גובה: כ-2 מטר. 500 

ש"ח. 050-4189919
_____________________________________________)48-48ח(02-6414194

 קלרינט חדש באריזה 500 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח בלבד. 054-8404243

 אופניים חשמליים ללא 
בטריה 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8404243

 מציאה! קופסאות 
איחסון יפיפות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)48-48ח(20 ש"ח. 052-3073826

 למכירה כסא רכב + 
סלקל 80 ש"ח כל דבר

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 כלוב ענק לתוכיים 350 
ש"ח. *צלחת לתוכיים 150 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 053-3134131

 כובע סמט חסידי, חדש, 
שהגיע מחו"ל, מתאים 

לבחורים מידה 56 ב-300 ש"ח 
_____________________________________________)48-48ח(בלבד. 052-7166610

 פלדלת חדשה לבנה 
_____________________________________________)48-48ח(1000 ש"ח. 050-4131038

 נעלי ספורט ניובלנס 37.5 
חדשות נשים 200 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-4131038

 מעיל צמר כחדש נשים 
מידה 42. 200 ש"ח. *תיק 

נשים חדש 45 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-4131038

 מחיצת זכוכית חלבית 
 1.85X85 למקלחת כחדש

250 ש"ח )ב"ב(
_____________________________________________)48-48ח(054-8404480

 מצלמה קטנה מברזל 
בגודל 3X3 ס"מ בערך ב-150 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-8472523

 מכונת גילוח בהכשר הרב 
גרוס עובדת מצויין.

_____________________________________________)48-48ח(054-8572523

 מזרון אורטופד בריאותי 
_____________________________________________)48-51ל(1,800 ש"ח. 050-6564872

 פאות, שידות, מקל הליכון, 
מייבש כביסה, מזרון, כספת, 
_____________________________________________)48-48(עד 500 ש"ח. 054-9784433

 2 מכונות תפירה 
תעשייתיות, פאר וברנינה. 

תפר, זיגזג וישר. 03-5781152 
050-5931436)48-49(_____________________________________________

 בר"ג אופניים חשמליות 
חדשות, בטריה 48 אמפר 35 

קמ"ש + תוספות.
_____________________________________________)48-51ל(050-6564872



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה כ’-כ”ב בכסלו תשע”ט  27-29/10/2018

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■
 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(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

 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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)28-9/19ל(טובים" 03-5782180

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

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)47-06/19(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בבני ברק, שעות 16:00-22:00 

_____________________________________________)44-47ל(053-3391691

 לחברת שליחויות דרוש 
נהג "דוקטו" עם רשיון מעל 

3.5 טון מאזור המרכז.
_____________________________________________)44-47ל(052-5376015 074-7030025

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

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

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 למעון דתי בפ"ת כפר 
גנים, דרושה מיידי סייעת 

למשרה חלקית. 12:00-16:00
_____________________________________________)47-50ל(052-8530061 052-8226582

 לנקיון חלונות דרוש עובד, 
רשיון קטנוע חובה שכר גבוה. 

_____________________________________________)44-46ל(054-5671817

 למוקד מכירות בענף 
הביטוח דרושים/ות אנשי/

נשות מכירות תותחים/
ות סביבת עבודה דינאמית 
וצעירה, כושר ביטוי גבוה. 

אמינות יושרה. אסרטיביות, 
מוטיבציה, יכולת עמידה 

ביעדים! שכר גבוה. קו"ח 
moshe@lnterb.co.il :44-47(למייל(_____________________________________________

 לרשת משפחתונים של 
משרד הרווחה בחיפה ובטבריה 

דרושים/ות עו"ס, אח/ות. 
קו"ח למייל: 

ol77777@walla.com)44-47(_____________________________________________

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות ביגל בגאולה, ועובדי 

מטבח תנאים טובים!
02-5375516)44-47(_____________________________________________

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 דרושות דיילות יופי 
לעבודה עצמאית + הדרכה.

053-9285881)45-48(_____________________________________________

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית דרוש/ה גרפיקאי/ת 
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:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 דרושים נהגי רכב 
ציבורי מבת ים בני ברק פ"ת 

לאוטובוס/מיניבוס תנאים 
טובים, שכר נאה.

0504745179 054-2195999)45-48(_____________________________________________

 דרושה מלווה למבוגר 
חרש. נעימה וסבלנית, רשיון 

נהיגה הכרחי, משרה מלאה - 
_____________________________________________)45-48ל(אירית. 054-6304673

 דרושות סייעות לגן 
בפ"ת+תינוקיה תנאים 

טובים. א. ליום מלא/חצי.
050-5636364)44-3/19(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בת"א 
דרוש/ה מזכיר/ה משפטי/ת 

למשרה מלאה, אפשרות 
למשרת אם עד 16:00. קו"ח

chayim@adilaw.co.il)45-48(_____________________________________________

 בירושלים לחברת סורגים 
ואלומניום דרוש מנכל מכירות 
משרדי וזמתי ומלא אמביציה 
שכר גבוה למתאימים! קו"ח 

לרציניים בלבד!
lior464380@gmail.com)45-48(_____________________________________________

 עובד/ת לחנות צילום, ידע 
בגרפיקה, למשמרות.

054-7933174 03-6199392)46-49(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות תנאים טובים 

למתאימים. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים

052-6580906)46-49(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בגבול גבעתיים/ת"א 
עדיפות נסיון, משרה 

מלאה, שכר הולם. 
_____________________________________________)46-47(רבקה: 054-4893566

 לחברת השכרה בב"ב 
דרוש בחור רציני לשטיפת 

רכבים 5 שעות ביום.
054-6108545)46-47(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים בב"ב 
מוכרת נמרצת )עדיפות ל- 

40+( עבודה במשמרות.
_____________________________________________)46-47(050-4144812 רבקי.

 לחברת רוזנברג הובלה 
ולוגיסטיקה דרושים נהגים 

צעירים ורציניים רשיון מעל 3.5 
_____________________________________________)46-49ל(טון. 050-6563426

 עובד נקיון לשעות היום 
והלילה לישיבה בת"א, שכר 

_____________________________________________)46-49ל(נאה. 050-4195145

 דרוש מלמד לת"ת ספרדי 
ללמודי חול אחה"צ שעות 

_____________________________________________)46-49ל(רשת 054-8440210

 לחנות לממכר אוכל מוכן 
בירושלים, דרוש עובד אחראי 

וחרוץ, דובר עברית ואידיש. 
_____________________________________________)46-47(לפרטים: 053-3100001

 דרוש עובד חרוץ, לחנות 
לבגדי גברים, משמרות, תנאים  

מעולים למתאימים.
_____________________________________________)46-49ל(054-2327448

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות 

טלפוני לתיאום פגישות. 
שעות גמישות ותנאי 

שכר טובים.
054-2328926)46-49(_____________________________________________

 דרושה פקידה בתחום 
אלמנטרי רכב, דירות, עם נסיון 
בלבד. גמישות בשעות. תנאים 

טובים. למתאימה.
Riki@tlp-ins.co.il)46-49(_____________________________________________

 דרוש קצב לאיטליז 
בב"ב למשרה מלאה 

תנאים טובים למתאים. 
052-6391018
052-3391017)46-49(_____________________________________________

 לחברת נקיון בב"ב 
לעבודה לאחה"צ, תנאים 

טובים!
דודו: 050-7288620
_____________________________________________)46-49(ריקי: 052-5742908

 דרושים- נהגי משאיות, 
מעצבי/ות אתרים, טלפנים/

יות, מנהל/ת חשבונות
קו"ח לפקס 072-2202300 או 

_____________________________________________)46-47(בטלפון 050-7920056

קו עיתונות דתית / 8190675 / 

עבודה בשעות 17:00-20:00 5 ימים בשבוע
שכר של 50 ₪ ויותר

ידע בסיסי במחשב, אסרטיביות, ניסיון בגביה יתרון

לחברת אשראי ברמת החייל
דרושים/ות למוקד שיחות יוצאות

asi@pama-lis.co.il קו"ח
טל' 054-8877470

נציגי/ות גבייה טלפוני

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית להתקשר 

מ10:00-15:00 בלבד
_____________________________________________)46-49(לטל: 0505-304424

 דרושה מטפלת למעון 
למ. מלאה/צהרון אוירה טובה.

052-7686713)46-49(_____________________________________________

 דרושים אנשים רציניים 
להכנסה נוספת בזמן הפנוי 

ללא צורך בנסיון.
055-6793284)46-1/19(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב, דרושה 
מטפלת-יום חופשי.
_____________________________________________)46-47(טל: 052-7641817

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת + מנהלת מעון 

תנאים מעולים למתאימה.
050-8342228)47-50(_____________________________________________

 לכיפות אלטמן דרושה 
תופרת זריזה לאחה"צ 

ל-5 ימים 5-6 שעות ביום.
03-5782080)47-48(_____________________________________________

 מזכירה רפואית מ-7:00
-16:00 כל יום לשלוח קו"ח 

_____________________________________________)47-50(לפקס: 03-6161865

 לחנות בשר בב"ב דרוש 
עובד מקצועי ומסור בעל נסיון 

_____________________________________________)47-50ל(קודם. 050-2425596

 דרושה מטפלת למעון 
בתל אביב, אווירה חמה 

ונעימה 36 ש"ח.
052-7690437)47-50(_____________________________________________

 למעון פתח תקווה דרושה 
גננת לכיתת בוגרים ומטפלת 

לכיתת תינוקות, 34 ש"ח 
_____________________________________________)47-48(לשעה. 054-3710998

 השכר עלה! לפי 
שעות! שכר נאה, 

גמישות, לגיל הרך, 
חלוקה לקבוצות, סביבת 

עבודה חוויתית.
054-4499177)47-50(_____________________________________________

 דרושה גננת מחליפה 
בפתח תקווה גילאי 2-3 
לפרטים: 054-8121234

להתקשר בין השעות 
20:00-22:00)47-48(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב דרושות 
מטפלות/סייעות.

054-8499728)47-50(_____________________________________________

 לרשת "קרל" אופנה 
לגברים דרושים עובדם רציניים. 

_____________________________________________)47-48(משה 03-6011880

 מעוניינת לעבוד שעתיים 
ביום ולהרוויח כמו במשרה 

מלאה? נשמע דמיוני? בחברת 
פור-אבר, זה אפשרי!

052-7144900)47-50(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש טבח 
לארוחת ערב 03-6714809 

_____________________________________________)47-50()להתקשר 10:00-15:00בלבד(

 בכולל בוקר הלכתי  
במרכז פ"ת נותרו מספר 
מקומות לאברכים צעירים.

_____________________________________________)48-51ל(054-8531503

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

 דרושה מטפלת חמה 
וסבלנית מאיזור פ"ת -

רמת ורבר - להוצאת 2 ילדים 
מהצהרון )בגיל 7,9( ולשמור 

עליהם שעתיים בביתך,
3 פעמים בשבוע שכר הולם.

055-9371714)47-47(_____________________________________________

 למאפייה בפיצריה 
בב"ב דרושים עבדי מטבח 
_____________________________________________)47-50(ומשלוחנים. 054-2146510

 לישיבה בב"ב דרוש טבח 
לארוחת ערב, בשעות -15:00

22:00 קו"ח למייל:
korotyeshiva"gmail.com)47-48ל(_____________________________________________

 ל"רפואה וחיים" דרושות 
נציגות בוקר/ערב בעלות מרץ 
ויכולת שיווק, 35 ש"ח לשעה 
+ בונוסים, הדרכה מקצועית.

03-7717845)47-48(_____________________________________________

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל - 3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)47-50(פרטים בטל: 054-8503222

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

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור שרירים 

תפוסים בתור שכיר.
_____________________________________________)46-46ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד אצלך בבית 
תמורת לינה לפעם בשבוע.

_____________________________________________)46-46ח(052-3595314

 מעוניינת לקפל 
כביסות+גיהוץ בביתכם.

_____________________________________________)46-46ח(053-3371782

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

קו עיתונות דתית / 8192774 / 

דרושות/ים 

מובילות/ים כיתה

לפרטים: חגית בן יקר
המרכז לגיל הרך ולמשפחה, 

קריית אונו
משרד: 03-7402208

פקס: 03-6352851
050-8269883

בשעות: 7:30-16:30
אפשרות לחצי יום עד 13:00

לקייטנת חנוכה ולשאר ימות השנה
בתאריכים 4-6/12 9-10/12

תעריף 
למובילות כיתה 

60-75 ש"ח

03-633-8888 ֹלפרטים.

ִדרושות
גננת
מטפֹלות
מוסמכות
ֹלמשרה�מֹלאה
ֹלרציניות�בֹלבִד

ֹלמעון�איכותי�בבני�ברֱק

תנאים
טובים

ֹלמתאימות

 דרושה מנה"ח לחברה 
בבורסה בר"ג תנאים טובים 

קו"ח למייל 
gadipaz@012.net.il

054-3973315)48-51k(_____________________________________________

 לארגון חינוכי לימודי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

לניהול המשרד ועבודה 
משרדית, לא נדרש נסיון, 

5,500 ש"ח 
_____________________________________________)48-48(קריירה 072-22-222-62

 מזכיר/ה בירושלים 
לעסק חרדי לניהול מועדון 
הצרכנים של הארגון, 2-3 
שעות ביום, 3,000 ש"ח.
_____________________________________________)48-48(קריירה 072-22-222-62

 למשרד עו"ד בבני ברק 
מזכיר/ה, א'-ה' 9:00-15:30. 

7,500 ש"ח.
_____________________________________________)48-48(קריירה 072-22-222-62

 למרפאה במודיעין עילית 
מזכיר/ה ומנהל/ת מרפאה, 

א-ה 9:00-15:00 שכר הולם. 
_____________________________________________)48-48(קריירה 072-22-222-62

 למשרד בירושלים דרושה 
מנהלת מאגר מידע לעבודה 
מאתגרת. דרישות התפקיד: 

אסרטיביות, ראש גדול, שליטה 
ב-OFFICE לרבות אקסל 
בשעות: 9:30-15:30. קו"ח 

למייל:
simcha@jumbo68.co.il )48-49(_____________________________________________

 למשרד להנה"ח פקידות 
למחלקת קלדנות/גזברות. 

קו"ח ניתן לשלוח למייל:
 racheli@netivc.co.il

עדיפות מב"ב/אלעד תנאים 
_____________________________________________)48-49(טובים למתאימות.

 לפנימייה חרדית לבנות 
בטבריה ובחיפה דרושים/ות: 

*עו"ס *אח/ות *פסוכולוג/ית. 
קו"ח למייל: 

ol77777@walla.com)48-51(_____________________________________________

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
צוות חרדי.

050-8938869)48-51(_____________________________________________

 פקידת שירות לקוחות 
למשרד בב"ב, דרישות אופיס, 

אנגלית יתרון. קו"ח לפקס:
03-5781454. או למייל:

shalomed2010@gmail.
com)48-51(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני לעבודה 
במיזוג אויר המרכז, תנאים 

_____________________________________________)48-51ל(טובים. 058-7348517

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור פתח-תקווה, 

_____________________________________________)48-51(עדיפות לנסיון 054-7771118

 לחברה פיננסית בב"ב 
דרושה מנה"ח מתחילה 

למשרה מלאה קו"ח לפקס: 
03-9205309)48-51(_____________________________________________

 תמיד חלמתם לפתוח 
עסק ואתם לא יודעים איך 

לעשות את זה, צרו עמנו קשר 
053-3159576)48-48(_____________________________________________

 דרושים עובדים לשעה 
ביום למערכת תקשורת, שכר 

_____________________________________________)48-48ל(גבוה. 052-4027999

 למערכת תקשורת, 
דרוש עובד לעבודה במשמרות 

 SMS-מהבית לפרטים ב
_____________________________________________)48-49ל(בלבד! 052-4040875

 למוסד תורני בב"ב עובד 
תחזוקה, אחראי ונמרץ, ידע 

ונסיון בתחזוקה, חשמל, 
אינסטלציה. א-ה: 8-16, יום ו': 
8-12 38 לשעה. קו"ח לפקס: 

1533-5779521)48-49(_____________________________________________

 למטבח למזון קר בב"ב 
דרוש עובד רציני, מ-3:00 

בבוקר, שכר טוב למתאימים. 
050-6967591)48-51(_____________________________________________

 בחור עם פיגור קל 
מעוניין לעבוד בנקיון במחיר 

_____________________________________________)48-48ח(סמלי 053-3123256

 מעוניין לעבוד אצלך בבית 
תמורת לינה לפעם בשבוע.

_____________________________________________)48-48ח(052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחורו הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר.
_____________________________________________)48-48ח(052-7696092

 למכירה 8 גופי תאורה 
שנדלירים מצופים זהב יד 2 

_____________________________________________)46-46ח(450 ש"ח. 054-5504133 ב"ב

 בירושלים למסירה שמלת 
כלה מפוארת מידה 38.

_____________________________________________)46-46ח(02-5812872

 שמלת ערב מהממת 
מידה 38-40 יבוא מפריז חדשה 

_____________________________________________)46-46ח(500 ש"ח. 052-7143037

 2 תוכים קוקטייל האכלת 
יד+כלוב ואביזרים 480 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7613207

 אדנית ותחתית 
גדולה+חבילות זרעים מיוחדים 

לבחירה 100 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(03-5740868



ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.
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