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רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
עו“ד ומגשר דור שוורצמן

סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,
 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ  052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

בחברה 
המרכזית 

למימוש 
זכויות 

 שומרים 
על המידע 

הרפואי שלך

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

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

הרה"ג מיכאל אלפר · ר' אדלר בנימין · ר' אזולאי חיים · ר' אנקרי אברהם · ר' אשכול יאיר משה · ר' בוכמן עמיחי אפרים · ר' בלוך אריאל · ר' בנדיקט אליעזר שלמה · ר' ברקו יאיר · ר' גוטמן חיים יוסף · ר' גולדברג בנימין · ר' גפני אלי · ר' דמארי נריה · ר' הגר אברהם · ר' הופמן אליהו · ר' וולפא רפאל חיים · ר' וייס מרדכי · ר' כהן יקיר · ר' לוי 

שלמה יוסף · ר' לזר משה · ר' מנדלמן יצחק · ר' מנחם ישראל · ר' קליבנסקי אליהו · ר' רבר בנימין דב · ר' רוט נפתלי · ר' שטיין אהרן · ר' שלזינגר אלעזר דוד · ר' אוחיון אליהו · ר' גולדברג אריה לייב · ר' הרוש אברהם ישעי' · ר' וולברשטיין אריה · ר' ויס יאיר שמחה · ר' ולס מרדכי · ר' ורשנר דוד · ר' ושדי אברהם · ר' טל מיכה יוסף · ר' לנגלב 

שרת · ר' שיינברגר יעקב · ר' שמעון אברהם · ר' שפרינגר ישעיה · הרה"ג אהרן דויטש · ר' אייזנבך דוד · ר' ארליכמן אביעד · ר' בורובסקי יוסף חיים · ר' גרינוולד בנימין זאב · ר' וינשטוק יעקב ישראל · ר' לודמיר חיים · ר' סירוטה יוסף · ר' סלומון שמעון יואל · ר' פנט אהרן · ר' פרקוביץ הלל · ר' קינסובורסקי דוד יוסף · ר' קליין נח · ר' קנר חזקיה 

· ר' קרישבסקי יוסף קדיש · ר' רוטמן רפאל שרגא · ר' שרייבר חיים בן ציון · הרה"ג משה טוביה דינקל · ר' אלשיך שלום · ר' ביכלר חיים שמעון · ר' בלויא אברהם שמואל בנימין · ר' ברון יהודה · ר' גליק אברהם מרדכי · ר' גרוסבוים שלמה · ר' דאווק ישעיה צבי · ר' המבורגר משה · ר' הנפלינג יהודה דוד · ר' וינוגרד אליקים · ר' טעפ ישראל · ר' יהודאי 

אליהו · ר' יזרעאלי אוריאל · ר' לוגאסי יונתן · ר' לוי ישראל · ר' לוין מאיר דוד · ר' מסאס שמעון · ר' נעים אלעד · ר' סבן יהודה · ר' סופר צבי · ר' עזר עידן · ר' פרנקיל יוסף צבי · ר' קוט יחיאל · ר' רוזנטל יונה · ר' שאול יוסף חי · ר' שושן שמואל · ר' שניידר אבשלום · הרה"ג דוד פוקסברומר · ר' אליאס איתמר · ר' ארנטרוי יחזקאל · ר' ארנטרוי 

יקותיאל משה · ר' גולדבלט נפתלי · ר' הורביץ יוסף · ר' ויזמן מנחם · ר' וייסבלום שמעון · ר' וילינגר בצלאל בן ציון · ר' לוי שמעון · ר' ליבו שמואל יעקב · ר' נהרי אבינועם שלום · ר' נתן חיים משולם · ר' צדוק אביאל · ר' קורח עדו אלעזר · ר' שטרן יעקב · הרה"ג זאב מייזליש · הרה"ג עקיבא איתן · הרה"ג ישראל טופורוביץ · ר' אייזנשטיין משה אורי 

· ר' אייזנשטיין נחום · ר' אייזנשטיין שמואל · ר' ארן מנחם שמואל · ר' ברטלר חיים · ר' גולדברג אברהם ישעיהו · ר' גלעד יוסף · ר' דוד שאול יוסף · ר' דנינו שמעון מאיר · ר' המר נתן · ר' וייל אברהם ישעיהו · ר' זקס אברהם ישעיהו · ר' זקס טוביה יוסף · ר' זרד ראובן · ר' טורצ'ין חיים אהרן · ר' טורצ'ין יואל · ר' טורצ'ין שלמה יצחק יונה · ר' לוי 

שלמה מאיר · ר' ליבפלד אברהם ישעיה · ר' מייזליש שניאור זלמן · ר' מינצברג עמרם · ר' פולק אביעזר · ר' פרנקל יששכר דב · ר' קלמנוביץ יעקב · ר' קלמנוביץ מאיר · ר' רבינוביץ שמואל העשיל · ר' רוטמן משה אהרן · ר' שאג יצחק · ר' שטרן יצחק יעקב · ר' שטרן ישראל מרדכי · הרה"ג דוד יצחק צוקרוב · ר' בורובסקי דוד · ר' בקר יוסף · ר' גוט

־
גולד דרור · ר' גולדברג הלל · ר' הרץ ישי · ר' חשין שמעון · ר' כהן אמיר · ר' כהן שמואל · ר' לוי דוד · ר' לוי יהודה · ר' פריינד ישראל שמעון · הרה"ג חיים יעקב לוי · הרה"ג נפתלי כהן · הרה"ג אלעזר מאירוביץ · ר' אבני חיים · ר' אופיר ישראל · ר' אלטמן אשר · ר' בא גד דוד · ר' בדיל בן ציון · ר' בוגרד יצחק · ר' בוגרד שמחה בונם שמעון · ר' 

בורשטיין ישראל מאיר · ר' בידא נתנאל · ר' בינסון אלכסנדר · ר' בן שלמה שניאור זלמן · ר' בר ששת אליעזר · ר' גולדמן גרשון · ר' גולדשטיין יוסף שלמה · ר' גייל יהושע בנימין · ר' גריינמן שרגא · ר' דולינגר יוסף · ר' דונט ישראל · ר' דינקל אלכסנדר · ר' הורוויץ איתן מאיר · ר' המרה נתן גבריאל · ר' ווידן ברוך חיים · ר' וולפסון שלמה · ר' וילהלם 

בנימין · ר' זליקוביץ נתן צבי · ר' חשין חיים · ר' טוויל יוסף חיים · ר' יפה יששכר · ר' כרמלי אורי · ר' לישינסקי ישראל · ר' לשינסקי אליעזר · ר' מאור אל מאיר · ר' מורגנשטרן חייים עוזר · ר' מילנר אלכסנדר זושא · ר' מילר יצחק · ר' מנדלזון יצחק · ר' מקלין בנימין · ר' סגל יצחק ישעיה · ר' סיילם יצחק זאב · ר' פוקרוי משה בנימין · ר' פייר דוד 

בצלאל · ר' פלמן צבי · ר' פלורסהיים יעקב יחזקאל · ר' פרידמן משה · ר' פרנקל יעקב ישראל · ר' צימרוט יהושע · ר' קוסובסקי שחור דוד שניאור · ר' קירשנבוים יוסף · ר' קליינמן ישראל אהרן · ר' קלרברג יחיאל · ר' קנייבסקי נחמן יוסף · ר' קרביץ ידידיה · ר' קרויזר חיים יוסף · ר' קרישבסקי שמעון דב · ר' קרפ אריה לייב · ר' קרקובר אברהם · ר' 

קרקובר נתנאל · ר' רוזנברג אלחנן · ר' רוטמן נפתלי · ר' שובע נתנאל · ר' שוטלנד אהרן זאב · ר' שולביץ יחזקאל · ר' שורץ שלמה · ר' שושן שמואל הלל · ר' שיף אורן · ר' שיף רפאל מנחם · הרה"ג יצחק ראטה · הרה"ג נחום טאובר · ר' אייזנשטיין יהושע יהודה · ר' בלויא חיים צבי הרשל · ר' גולדמן אברהם ישעיהו · ר' דויטש חיים · ר' זקס ישראל איסר 

· ר' חשין אהרן זאב · ר' טורצ'ין אליעזר · ר' כנפו ירמיהו · ר' לובין יוחנן · ר' מייזליש מרדכי · ר' נדל יהודה ליב · ר' סגל יהושע · ר' שטיינברג שלמה זלמן · ר' שטיינער ישראל · ר' שטיינר בנימין · ר' שטיינר יצחק · ר' שטרן ישראל מרדכי · ר' שרייבער מרדכי · ר' שרייבער פנחס · הרה"ג חיים האס · ר' אביבי אברהם · ר' אטלאן מאיר יצחק · ר' בו

־
קרצקי יצחק · ר' בלום מאיר ישראל · ר' בן הרוש תומר · ר' בן נתן יהונתן עוזיאל · ר' ברוכמן אברהם )אלברט( · ר' ברים יהושע · ר' ברלינגר אברהם ישעיהו · ר' גול יהודה · ר' גריינר שמואל דב · ר' הולס מרדכי שלמה · ר' ויספיש ישראל אשר · ר' חזן לוי יוסף · ר' חליאוה יהודה · ר' טורצ'ין ישראל מאיר · ר' כהן שלמה · ר' לבינסון נפתלי יהודה · ר' 

לובצקי ישראל מאיר · ר' לובצקי נפתלי צבי · ר' מאיר יעקב · ר' מייזליש אהרן זאב )וועלוועל( · ר' מייזליש מאיר · ר' מייזליש מרדכי · ר' נמירובסקי אהרן · ר' פיפרמן מתתיהו · ר' צעידי פנחס דוד · ר' קויפמן אברהם · ר' קויפמן משה · ר' קוקיס אברהם ישעיהו · ר' קורפו משה ישראל · ר' קרישבסקי אהרן זאב · ר' רוטמן פנחס · הרה"ג אליהו פוזן · ר' 

איזון ניסים · ר' גולדברג אהרן · ר' גולדשמיד יוסף צבי · ר' לנדאו לוי יצחק · ר' מייזליש ישראל דב · ר' פיפרמן אלחנן זאב · ר' פרנקל מרדכי טוביה · ר' קניג יוסף הלל · ר' רוזנברג יחיאל מיכל · ר' שחר בצלאל · הרה"ג אליעזר פוליאס · ר' אהרוני דוד · ר' אמרגי יעקב · ר' בלוי יצחק לייב · ר' ברמן )ביסמוט( יעקב · ר' זילברמן ידידיה משה · ר' זלוט

־
ניק יהושע · ר' ימיני משה · ר' לוין מאיר שמחה · ר' לוצקין יצחק · ר' ליבפלד שלמה · ר' מגיד מאיר מנחם · ר' מייזליש אשר · ר' מלר אברהם אליקים · ר' נחשון יהושע · ר' פרג שמעון · ר' פרידמן דוד · ר' קנדי עמוס · ר' קרויזר נחמן · ר' קרישבסקי משה · ר' רפאלי דוד יהודה · ר' שורץ אלחנן · ר' שפירא אברהם ישעי' · ר' שפירא אריה ניסן · ר' 

שרייבער מאיר · הרה"ג ראובן משה שלוסברג · ר' אביסרור נתנאל ישראל · ר' אגסי יחיאל · ר' אדלר משה · ר' אהרן אברהם יעקב · ר' אוזן דוד · ר' אוירבך יהונתן · ר' אזולאי רפאל ברוך · ר' אטינגר ברוך מרדכי · ר' אידלשטיין יוסף דוד · ר' אידלשטיין נטע יעקב · ר' איזנפלד שמואל · ר' אייזנבך צבי · ר' אייכארן אהרן יוסף · ר' אלחדד אשר מאיר · 

ר' אפשטיין אלחנן יעקב · ר' אריאלי משה · ר' בברשוילי זלמן · ר' בוכינגר אברהם מאיר · ר' בוסו שמואל · ר' בידרמן דוב בער · ר' ביטון אריאל · ר' בייפוס אלימלך אליהו · ר' בייפוס פנחס · ר' בינדר צבי אריה · ר' בלוי חיים יו"ט · ר' בלוי יהודה לייב · ר' בן שלום אברהם צבי · ר' בר שלמה · ר' ברנשטיין נחום · ר' גבל בנימין · ר' גולד אליהו · ר' 

גולד יהושע · ר' גולדשמיט יחיאל טוביה · ר' גונן נתנאל · ר' ג'ייקובס בנימין ביינוש · ר' גלזר יוחנן אליהו · ר' גלנסברג נתנאל · ר' גמליאל ישי נחמיה · ר' גנדל דניאל · ר' גרונר מנחם צבי · ר' גרוס משה · ר' גרזדה אברהם · ר' גרינבוים שמעון · ר' דדיה שמעון אשר · ר' דורי ראובן · ר' דרבקין משה יונה · ר' דרייר עקיבא · ר' הבלין צבי · ר' הימלפרב 

אליעזר · ר' הימלפרב חיים אריה · ר' הירשמן אליהו · ר' הירשמן חיים · ר' הכט משה אהרן · ר' הס חיים · ר' הקר שמעון אריה · ר' הרצל משה אהרן · ר' השל מאיר אריה · ר' ווייס יצחק שלום · ר' וולך מרדכי · ר' וולס ברוך · ר' וונדר דוד · ר' ויזל נתן · ר' וילנברג אהרן ישראל · ר' וילנר אברהם מרדכי · ר' וינמן משה ישראל · ר' וינברג יעקב · ר' 

ונדרולדה ברוך · ר' ונדרולדה שלום צבי · ר' ורטהיימר שלמה אהרן · ר' זוהר אופיר · ר' זייבלד יעקב · ר' חבה נתנאל · ר' חיימוביץ חיים צבי · ר' חכמוב משה · ר' חרל"פ דוד · ר' חרל"פ יצחק · ר' טג'יאן )דגן( מנחם · ר' טובולסקי חיים זאב · ר' טורצ'ין משה · ר' טורצ'ין עקיבא · ר' טורק מנחם · ר' טייר עידו · ר' טמסקין אליהו דן · ר' טנדלר יצחק 

דניאל · ר' יברוב יעקב ישראל · ר' יגר דוד · ר' יזדי רחמים · ר' ילוז אריה אליהו · ר' ינאי איתמר · ר' יעקבזון גרשון · ר' יעקבסון יעקב ישראל · ר' כהן אלחנן · ר' כהן אליהו · ר' כהן אליהו מאיר · ר' כהן דוד · ר' כהן דוד · ר' כהן שלמה דוד · ר' כהן יוסף שלמה · ר' כהן יצחק · ר' כהן מרדכי · ר' כהן צדק שלמה · ר' כהנוביץ משה דוד · ר' כמון רפאל 

ברוך · ר' לאנדא זאב · ר' לבל יוסף שלמה · ר' לבקוביץ מיכאל · ר' לוי אברהם יונה · ר' לוסטיג יהושע חיים · ר' לוסטיג יחזקאל · ר' לוצקין מרדכי הלוי · ר' לזר דוד · ר' ליטוב אלחנן · ר' לרפלד אשר · ר' מאזוז אברהם גדליה · ר' מאיר אברהם · ר' מאיר ישראל מאיר · ר' מונטג נתן צבי · ר' מונק נתנאל · ר' מונק ראובן · ר' מורגנשטרן משה · ר' 

מילצקי דוד · ר' מילר יהודה · ר' מילר מנחם דוד · ר' מיירניק איתיאל · ר' מנביץ שאול · ר' מסינג דניאל · ר' נאמן משה לייב · ר' נהרי אביתר · ר' נוימן צבי · ר' נוסבאום אריה · ר' ניסימיאן דור ראובן · ר' סבח אוריאל · ר' סימן טוב אלישר יהודה · ר' סימן טוב רחמים יצחק · ר' סלינג'ר שלמה משה · ר' סלמון ברוך · ר' סני מרדכי · ר' סקורניק חיים 

· ר' עזרא שמואל · ר' פודרביניק נחום · ר' פוזנר אברהם ישעיה · ר' פוקסברומר נתן צבי · ר' פילמר ישראל משה · ר' פלדמן שמואל ברוך · ר' פלויט שמואל · ר' פלינקר יצחק · ר' פנחסי יוסף · ר' פקטר מנחם · ר' פקטר משה · ר' פרוש יחיאל · ר' פרוש גליקמן שלמה זלמן · ר' פריד קלמן · ר' פרידמן שלמה · ר' פריימן אליהו ברוך · ר' פריימן ישראל 

מאיר · ר' ציטרון שמואל · ר' קאהן חיים יצחק · ר' קארו אריאל · ר' קדוש שמעון אוראל · ר' קוטלר יובל · ר' קויפמן שמעון הלל · ר' קוסובר אורי · ר' קופל גבריאל · ר' קלויזנר דוד · ר' קליין יחיאל · ר' קמיל מיכאל · ר' קנופף אלעזר יצחק · ר' קניגסברג בנימין שמאי · ר' קנר אליהו אליעזר · ר' קפלן ישראל חיים · ר' קצנלבוגן שמואל אברהם · ר' 

קרמר אברהם צבי · ר' קרמר יצחק · ר' קרמר מנחם · ר' קרשינסקי יוסף · ר' רבי בנימין · ר' רבינוביץ אשר · ר' רוזן יעקב ראובן · ר' רוזנגרטן ישראל מאיר · ר' רוזנטל יהודה · ר' רוזנטל מרדכי · ר' רוזנטל מתתיהו · ר' רוטלוי מרדכי יחזקאל · ר' רוטנשטרייך דוב בער · ר' רונס אשר · ר' רוקח אליהו · ר' רוקח עמוס · ר' רוקח ראובן יוסף · ר' רוקח 

שלמה · ר' רפאלוביץ יעקב ישראל · ר' רקובר ישראל · ר' שבתאי רפאל שמואל · ר' שוורצר דב · ר' שולביץ חיים · ר' שולמן משה · ר' שטיינברג חיים · ר' שטייף מנדל · ר' שטייף משה דוד · ר' שטינהרטר נחמיה · ר' שטרן יצחק זאב · ר' שטרסבורגר בנימין · ר' שיינברגר יצחק · ר' שינוועטר יוחנן · ר' שיפמן יצחק זאב · ר' שיפר חיים · ר' שלומאי יצחק 

יוסף · ר' שמאי שמואל · ר' שפירא יצחק · ר' שפירא משה מרדכי · ר' ששון אלישע יעקב · ר' תמרי יצחק · ר' תפילינסקי יצחק · הרה"ג דניאל ברונר · ר' אלטמן שאול משה · ר' בא גד משה · ר' בירנבוים ישראל · ר' בקר אברהם צבי · ר' ברוורמן אברהם מרדכי · ר' גולדברג אפרים · ר' הופמן צבי יוסף · ר' הורוביץ פנחס זליג · ר' הירשפרונג יואל זאב · 

ר' הקשר יחזקאל · ר' הרמן נדב · ר' וייזר זאב · ר' וילנסקי צבי הירש · ר' זוננפלד אליהו רפאל · ר' זוקובסקי שלום משה · ר' זמורה יעקב ישראל · ר' חדש פסח · ר' חזן דוד · ר' יונגרייז יוסף · ר' יפה הושעיה · ר' כהן אברהם ישעיהו · ר' כהן חיים יוסף · ר' כספי משה יעקב · ר' כץ בנימין · ר' מאירוביץ שמואל · ר' מנדלוביץ יצחק · ר' סבג רפאל דביר 

· ר' פוירשטיין אברהם נח · ר' פוסטבסקי יואל · ר' פוסטבסקי יצחק זאב · ר' פינקל יהודה · ר' פרידמן הלל · ר' צ'סקין מנחם אריה · ר' קרמר יהודה · ר' ראף אליעזר יאיר · ר' רבינוביץ חנוך · ר' ריבלין רפאל דוד · ר' שטיינמץ מנחם · ר' שקול יהודה · ר' בדלנדר אברהם יצחק · ר' בולק רפאל · ר' בלוך רפאל · ר' גאביזון מאיר · ר' גיטלר יוסף · ר' 

הפטקה חננאל · ר' חלואה אליעזר · ר' נוסבכר יעקב · ר' פרויבירט יואל · ר' פרנקל ישראל מאיר · ר' קליין נחום צבי · ר' קצנלבוגן מאיר · ר' קרלנשטיין יהודה · ר' רינגל אלחנן · ר' שפירא ישראל אהרן · הרה"ג ישראל הערש שטייף · ר' אייכארן עוזיאל משה · ר' אקסלרד נתנאל · ר' גולדברג שלמה · ר' גפן ברוך · ר' דומב אברהם יעקב · ר' זורייבין 

מאיר · ר' זיאת מאיר · ר' יעבץ עקיבא · ר' יעקובוביץ אברהם ישעיהו · ר' כהן יחזקאל · ר' כהנוביץ אלקנה · ר' לוונשטיין שמעון · ר' ליבוביץ ברוך דב · ר' מילר שלמה · ר' מנדלזון שלום · ר' פרידמן אברהם · ר' פרידמן חיים · ר' פרנקל שלמה דב · ר' ציקינובסקי מרדכי · ר' קוק ישראל · ר' קוק שלמה זלמן · ר' ראקוב ישראל אייזיק · ר' שונברג בנימין 

· ר' שטייף יונתן · ר' שלומוביץ יהושע · ר' שניאור שמואל · ר' שפיצר שלמה זרח · ר' שרייבר יוסף מרדכי · ר' תפילינסקי מאיר אליהו · הרה"ג משה מנדל רפפורט · ר' אברג'ל משה · ר' אילוז אביחי שמעון · ר' אפשטין דוד אשר · ר' ארליך אריה · ר' בא גד משה שמעון · ר' בוקריץ מוטי · ר' בן זקן אליהו · ר' בן פז יהודה אריה · ר' בן צור יצחק אלחנן · 

ר' בן שלום אברהם ישעיהו · ר' בן שלום אברהם צבי · ר' ברנר יוסף אליהו · ר' גבאי יהודה · ר' גבירץ יקותיאל צבי · ר' גודמן חזקיה · ר' גולדשטיין חגי · ר' גפן יוסף · ר' גרינבוים יוסף · ר' דימטמן יהונתן · ר' דיסלדורף יעקב שמואל · ר' דרילמן אברהם · ר' הלפרין מרדכי · ר' הלר אהרן יוסף · ר' הרברט בנימין ירחמיאל · ר' הריס אריה ליב · ר' 

הרצברג שמעון · ר' הרשטיין ישראל · ר' וינברג אשר · ר' ולדר משה · ר' ולוסקי איתמר · ר' זהר משה · ר' זיכרמן אשר · ר' זר חנוך · ר' טסלר דוד · ר' ימין יוסף · ר' יעקובוביץ צבי · ר' יצחקי משה · ר' לבל אברהם ישעיהו · ר' לוי יוסף · ר' לויסון אשר אליהו · ר' ליבפרוינד רפאל · ר' ליכטיג שמעון · ר' לנדאו מנחם · ר' מאיר יונתן · ר' מורטיאן ישראל 

· ר' מסלטון יעקב ישראל · ר' מרג'ין אליהו · ר' מרחבי איתמר · ר' סגל חיים · ר' פיילעט יצחק · ר' פישל חיים דב · ר' פריימן מאיר · ר' פרישמן משה · ר' קולר שלמה · ר' קמינצקי יעקב · ר' קפלן משה דוד · ר' קראוס שמעון · ר' קריטמברגר יששכר שלמה · ר' קרייסמן ברוך · ר' רבינוביץ משה אהרן · ר' רובינשטיין אברהם · ר' רוטנברג אליהו · ר' 

רייניץ אליאב · ר' שווימר שלמה · ר' שטרן ישראל · ר' שינקר פנחס · ר' שקוביצקי אלקנה · ר' שקול אברהם מנחם · ר' תמרי יהודה · הרה"ג יעקב מאיר וידר · ר' הורוביץ פנחס אהרן · ר' אברמוב דניאל · ר' אוסדצ'וק אהרן · ר' בן משה יצחק · ר' גלמן ברוך · ר' גרינגרוז אלכסנדר · ר' דולגופיאט אריאל )ליאוניד( · ר' וידר יוסף זאב · ר' ויטקובסקי כלב 

)יבגני( · ר' חרקובסקי יגאל · ר' לבנט דניאל · ר' מיגירוב עמנואל · ר' מיגירוב פנחס · ר' מרמס זאב וולף · ר' ניורנברג אלכסנדר · ר' סברנייבסקי אולג )יצחק( · ר' צמח הלל · ר' צ'קואשווילי גבריאל · ר' צ'רניאק שאול · ר' קנטור ישראל · ר' שטילמן שמואל בנימין · ר' שניידמן ישראל )איגור( · ר' שץ ישראל · הרה"ג יצחק וולף · ר' אפשטיין יוסף שלמה · 

ר' באביאן אחיקם · ר' בלוך יצחק מאיר · ר' בלום בצלאל · ר' ברוורמן ישעיהו אריה · ר' ברלינגר אליעזר · ר' גליק אברהם · ר' גרבר יעקב · ר' דידי בנימין · ר' הברמן משה שמואל · ר' הגר ישראל · ר' הורוביץ יוסף חיים · ר' הס דוד · ר' הרשטין עקיבא · ר' ואנונו אביחי · ר' ויסנשטרן ישראל · ר' ויסנשטרן יוחנן · ר' וולפא ברוך מרדכי · ר' ורנר נפ

־
תלי · ר' זהבי יעקב · ר' זומר אפרים זאב · ר' זלזניק שרגא · ר' טאובה אליהו · ר' טובולסקי אליעזר · ר' טיקוצקי ישראל · ר' יואל יצחק יששכר · ר' יוסף יהודה · ר' יעקבסון פנחס מנחם · ר' כהן אברהם אבא · ר' כהן טוויל מאיר · ר' לאער יעקב · ר' לוי יאיר · ר' לויליכט יהודה · ר' לוין אהרן · ר' מויאל רפאל אשר · ר' מונדרר יהודה · ר' מונק אליהו 

· ר' מלינובסקי שמריהו יעקב · ר' נידאם שמואל · ר' סומך יהודה יוסף · ר' סלומון מנחם · ר' עמוסי ישראל · ר' פאק מנחם · ר' פוקס אברהם יצחק · ר' פקטר יצחק דוד · ר' פרידמן אפרים · ר' פרידמן שלום אליעזר · ר' פרלמן אפרים · ר' צימנט בן ציון יחיאל · ר' קלגסבלד שמואל · ר' קנר יעקב יוסף · ר' קצנלבוגן אלעזר · ר' קצנלבוגן שמואל · ר' 

קרמר חיים שלמה · ר' רוזן מאיר · ר' רוזנברג יצחק · ר' רוט יוסף · ר' שפירא שלמה יוחאי · הרה"ג משולם וורמסר · הרה"ג ניסן משה גרוס · ר' אברהמס יוסף · ר' אופנהיימר יששכר צבי · ר' אלישיב אלעזר · ר' ארלנגר אליהו אליעזר · ר' ברגמן שמעון · ר' ברנר נחמן שמואל · ר' גוטפרוינד אהרן · ר' גולדברג ישעיהו · ר' גלזר נפתלי צבי · ר' דייטש 

שמואל יעקב · ר' וולפסון יצחק דוד · ר' וינרב ראובן · ר' ולדשן יהודא ליב · ר' ולנשטיין מרדכי · ר' חשין יששכר · ר' טאוב יצחק · ר' טובי עוז · ר' יודלביץ חיים יוסף · ר' כץ אור · ר' כרמל יצחק · ר' לנדי יהודה · ר' מונק אברהם · ר' נברוצקי יהודה · ר' סגל יוסף · ר' סומפולינסקי צבי · ר' סוקולובסקי מאיר שמחה · ר' פלדמן ישראל מאיר · ר' פרוש 

גליקמן נחמן · ר' קושלנד משה · ר' קיבוביץ בן ציון אריה · ר' קיבוביץ אברהם שמואל · ר' קלצקין שמעון · ר' קניגסהפר שמואל · ר' קרמר אביגדור יוסף · ר' קרמר ישעיהו · ר' קרני אברהם · ר' רוזנבאום אריה · ר' רקובסקי ישראל זאב · ר' תעסה יששכר · ר' שוורצנברג אופיר אליעזר · ר' שניידר יחזקאל · הרה"ג אברהם ישעיהו יויסי לאנדו · הרה"ג 

ישעיהו גריינימן · ר' אייזנבאך מנחם · ר' אייכנבוים אהרן · ר' אשר משה דוד זעליג · ר' בלוי מנחם · ר' גולדמן משה · ר' גולדשטיין אליהו · ר' דרמר מרדכי · ר' וינברגר אברהם אבא · ר' טאוב שלמה · ר' יונגרמן יצחק · ר' כהנא שמואל הלל · ר' לרר חזקיהו יוסף · ר' סירוטה גרשון · ר' פוזן אברהם ישעיהו · ר' פוקסברומר משה · ר' פרנקל משה · ר' 

קופרמן מתתיהו · ר' שאג אליעזר · ר' שניידמן ראובן · הרה"ג שלום גרשון בורשטיין · ר' אוירבך שמואל · ר' אוסטרן שאול · ר' אלחרר משה אהרן · ר' אמזלג שמואל · ר' ב"ק מנחם דב · ר' ביטן אבינועם · ר' בירנבוים ראובן יוסף · ר' בלויא מרדכי · ר' בלוך אליעזר · ר' במברגר יצחק · ר' בערל בן ציון · ר' בר ישראל בן ציון · ר' ברמן מרדכי · ר' ברי

־
זנר יצחק · ר' ברקלי פנחס · ר' גולדברג יוסף אליהו · ר' גולדברג שמואל · ר' גולדשטיין שמואל · ר' גומבו דוד יהודה · ר' גפן ישי רפאל · ר' גרויסמן אלכסנדר · ר' גריובר יעקב ישראל · ר' דהאן מרדכי · ר' דוידוב יוסף · ר' דוקן ישראל מאיר · ר' דורלכר דוד · ר' דורפמן אפרים · ר' דימטמן ישראל · ר' דינר ברוך חיים · ר' דריי עמרם · ר' הברמן יעקב 

אהרן · ר' היישריק יחיאל אהרן · ר' הלפרין חיים שלמה · ר' המבורגר צבי · ר' הקר נתנאל אליעזר · ר' הררי יאיר · ר' וולף אליהו נתנאל · ר' וינברג משה · ר' וינוקור דניאל · ר' וינמן אלחנן · ר' וינשטוק ברוך פנחס · ר' זלוטניק מאיר יהודה · ר' זלץ מרדכי נתן דוד · ר' חג'בי אריאל · ר' חסין אברהם ישראל · ר' טבאל יהושע · ר' ידלר ראובן יוסף · ר' 

ֵהן יצחק · ר' כהן ישראל · ר' כהן משה חיים · ר' כץ צבי יהודה · ר' לבל ישראל חיים · ר' לוי בנימין צבי יהודה · ר' לוין נתן בנימין · ר' ליכטשטיין חיים צבי הירש · ר' מייער יואל · ר' מילר שלמה · ר' מנדלסון צבי · ר' סטנגל שלום שלמה · ר' סקו ֵהן אברהם · ר' כהן דוד · ר' ָכּ ידלר גולדברג חיים דוד · ר' ידלר גולדברג משה · ר' יעקבסון מאיר · ר' ָכּ

־
רניק יהודה · ר' עמנואל יעקב · ר' עמר ישי · ר' פארינטי יוסף · ר' פדר שמואל · ר' פוקס שמואל מאיר · ר' פיונטק אפרים · ר' פפויפר גרשון · ר' פצ'יפיצ'י יהושע העשיל · ר' פציפיצי ישראל מאיר · ר' פרויליך ברוך · ר' פרידמן מרדכי · ר' פרלמן שמעון אליהו · ר' פרץ אורן · ר' צור יהונתן · ר' קאופמן יהודה · ר' קופרמן אליעזר יעקב · ר' קורט יואל 

חיים · ר' קמיל משה · ר' קנטור מאיר יהודה · ר' קרמר יוסף · ר' ראבי משה · ר' רוזן בנימין · ר' רוט יואל · ר' רוטנברג יהודה · ר' רוימי יחיאל · ר' רינדר צבי נפתלי · ר' שווב יוסף שלמה · ר' שלזינגר אברהם ישעיהו · ר' בודנהימר יוסף יצחק · ר' בלוי אפרים שמואל · ר' גפני אליהו · ר' גרוס משה אהרן · ר' דיאמנט שמעון · ר' דרזי שמואל · ר' 

האוסמן יצחק · ר' טפר גדליה · ר' כהן מיכאל · ר' ליטוב יוסף · ר' עראקי הכהן מרדכי · ר' פלדמן משה · ר' קוק רפאל · ר' קיי שאול חיים · ר' קנל יוסף · ר' קראוס יוסף שלמה · ר' רוזנטל חיים · ר' רוט דוד שמואל · הרה"ג שמואל רוטשילד · הרה"ג יעקב היין · הרה"ג שלמה וייס · ר' אביבי יוסף חיים · ר' אביעזר יוסף חיים · ר' אבלס יצחק · ר' 

אהרוני גולן · ר' אולמן גרשון · ר' אושרי מאור ציון · ר' אייזנשטיין שמעון עזריה · ר' אפשטיין יעקב ישראל · ר' אקרמן שלמה אהרן · ר' ארז יצחק · ר' ארנטרוי שמואל דוד הכהן · ר' בינדר יעקב יהודה · ר' בן דוד יונה · ר' בן שלום יוסף · ר' ברדא יעקב ישראל · ר' ברדה אברהם · ר' ברויער אלימלך · ר' ברלינגר אליעזר · ר' ג'קובס מרדכי · ר' גודלב

־
סקי יצחק אייזיק · ר' גוטרמן יהודה אריה · ר' גולדמן יהונתן · ר' גליק פנחס אליהו · ר' גרוסנס ישראל מאיר · ר' גרינברג חיים נתן · ר' גרשי אבינועם · ר' דורפמן אברהם · ר' דורפמן יחיאל · ר' דרוביבסקי נחום · ר' דרנגר לוי · ר' היימן יעקב יצחק · ר' הלפרין ירחמיאל ישראל יצחק · ר' הרמן אליהו · ר' וולך יעקב ישראל · ר' וולף שלמה · ר' ויזנברג 

יעקב אליהו · ר' וילמן ישראל מיכאל · ר' וינטרוב בן ציון · ר' ולר אליהו · ר' זלושינסקי ישראל · ר' זרגרי משה חיים · ר' זרצקי יהודה זאב · ר' זרצקי יעקב לייב · ר' חביב יוסף · ר' חן עובדיה · ר' חסקל ישראל · ר' חרר איתמר · ר' חשין אליהו יצחק · ר' טוקצינסקי שמואל · ר' טורק אליעזר · ר' טייטלבוים יוסף · ר' טל יהודה · ר' יגאלי אליהו · ר' יהב 

שלום מרדכי · ר' יוסיפוב דוד שלום · ר' ישראל חיים · ר' כהן אהרן · ר' כהן אהרן שלום · ר' כהן יהודה · ר' כהן יצחק משה · ר' כהן משה · ר' כהן ניסים · ר' כהן שמואל · ר' לאופר שמריהו הכהן · ר' לוי אלקנה · ר' לוי יאיר · ר' לוי נועם · ר' לנדה בנימין זאב · ר' מאיר יצחק זאב · ר' מיבסקי אלקנה · ר' מליק ישראל צבי · ר' מצליח יהודה · ר' סגל 

ישראל · ר' סילבר שמואל אברהם · ר' סימן טוב אייל יצחק · ר' סלושץ אברהם דוד · ר' ספרא יהושע · ר' עוזר עובדיה חיים · ר' עמר אסף · ר' פוזן חיים יצחק · ר' פוקס זאב · ר' פלק מאיר · ר' צוקר יונתן אברהם · ר' ציקינובסקי רפאל מרדכי · ר' קוסובסקי שחור בנימין · ר' קופרמן ישראל אשר · ר' קורלנסקי אברהם דוד · ר' קורלנסקי אלטר דוד · 

ר' קליין דב · ר' קנאפפלר בנימין · ר' קנתור יעקב דב · ר' קצנלנבוגן יעקב ישראל · ר' קראוס משה עקיבא · ר' ראם דניאל · ר' רוויץ יואל צבי · ר' רוזנברג יצחק אייזיק · ר' רוטשילד מאיר · ר' רחום דניאל · ר' רחמני משה יעקב · ר' שאער אברהם · ר' שורץ אברהם ישעיה · ר' שטינברג אלחנן · ר' שטינהרטר משה דב · ר' שטרן יוסף · ר' שטרנבוך 

אלחנן · ר' שטרנבוך יצחק זאב · ר' שינפלד חנוך · ר' שיף משה · ר' שלזינגר מתתי' זאב · ר' שלזינגר שמואל · ר' שמחון אליהו · ר' שמחון ישראל · ר' שפירא אליעזר · ר' שרוני אברהם · ר' שרעבי שאול · הרה"ג גד קדוש · ר' אביטן ניסים · ר' אברג'ל אוראל · ר' אברג'ל דוד · ר' אברהם יצחק צבי · ר' אברט צבי · ר' אדלר עמנואל נחום · ר' אדלשטיין 

יחזקאל · ר' אהרוני יוסף חיים · ר' אהרוני יעקב ישראל · ר' אהרוני נתנאל · ר' אוחנה אהרן · ר' אוחנה יהודה · ר' אוסטר ראובן יוסף · ר' אוסטרי יחזקאל · ר' אוסטרן אברהם ישעיהו · ר' אטיאס יעקב שמואל · ר' אייזנבך ראובן · ר' אייזנר נחום פנחס · ר' אייזנשטיין יעקב ישראל · ר' אינדיג בצלאל · ר' איצקוביץ אברהם משולם · ר' אליאך יעקב 

ישראל · ר' אליאסזדה שלמה · ר' אלמליח מאיר · ר' אסולין נתנאל · ר' אפשטיין אליעזר צבי · ר' אקסלרד אורי · ר' ארנסט נתנאל יצחק · ר' אשכנזי אמנון · ר' אשרוב נתנאל · ר' אתרוג ישעיהו · ר' בוסקילה מאיר · ר' ביסטריץ משה טוביה · ר' בירנצויג ראובן · ר' ביתן דניאל · ר' בכרך חיים · ר' בלאק משה · ר' בנדיקט מרדכי · ר' בן חור שלמה משה 

· ר' בן עזרא מריאנו · ר' בן סניור נתן · ר' בן סניור שמעון · ר' בן צבי עקיבא חננאל · ר' בן שושן אליהו · ר' בן שלום נתנאל שמעון · ר' בנדיקט יששכר · ר' בסו משה · ר' בר אברהם שלמה · ר' בראון יהודה · ר' ברדה נתנאל · ר' ברהום אהרן · ר' ברזילי ראובן · ר' גבריאלוב יעקב · ר' גדי תומר · ר' גודלבסקי ישראל יצחק · ר' גולד ישעיהו · ר' גולדב

־
רג אברהם ישעיהו · ר' גולדברג יחיאל מאיר · ר' גולדברג יעקב ישראל · ר' גולדמן צבי · ר' גולדנברג שמואל שרגא · ר' גולדנטל משה · ר' גולדפרד יוסף · ר' גולדשטוף ישראל מאיר · ר' גולדשטוף שמואל · ר' גולדשמיד אליהו חיים · ר' גולשבסקי יעקב · ר' גונן אהרן דוד · ר' גיטלר אברהם שלמה · ר' גלוסקין אברהם · ר' גנויאר יוסף הרש · ר' גפן 

יחזקאל · ר' גרז זבולון אריה · ר' גרינברג יצחק · ר' גרינוולד יצחק יהודה · ר' גרינפלד דוד · ר' גרמן אברהם · ר' גרמן חיים יהודה · ר' דביר משה · ר' דהאן יעקב ראובן · ר' דהן יוסף חיים · ר' דוד דוד · ר' דוד ישי · ר' דוויק חיים שאול · ר' דוידוביץ יובל · ר' דוידי ישראל · ר' דומב משה שמעיה · ר' דורלכר מרדכי · ר' דיאמנט אליהו אליעזר · ר' דייטש 

מנחם · ר' דימטמן נתנאל · ר' דנה שלום יהושע · ר' דנינו שמעון · ר' דרוק יעקב ישראל · ר' דרך חיים · ר' דרשן יהודה · ר' הבלין דניאל · ר' הבר חיים יעקב · ר' הופמן משה · ר' הורביץ משה אריה · ר' היימן ראובן · ר' הכהן יהושע · ר' הלפרין נפתלי · ר' הס יואל · ר' הס מרדכי · ר' הקשר שמואל יעקב · ר' הראל יוחנן · ר' הראל )בן סימון( ישראל 

חיים · ר' הרציג אלימלך · ר' הרשקוביץ שמעון אהרן · ר' ואנונו יוסף · ר' וולך יוסף · ר' וולפא יעקב ישראל · ר' וולפא משה · ר' ויטמן דוד · ר' וייס אשר · ר' וייס יהונתן · ר' ויכסלבום מרדכי · ר' וינברג זאב · ר' ויספיש ישראל · ר' ויספיש יששכר דב · ר' ויספיש שלמה זלמן · ר' ויצמן יעקב · ר' ולדר דוד · ר' וסרשטיין מיכאל · ר' ועקנין שמעון יחיאל 

· ר' וקנין שלמה · ר' זוהר )זוננשיין( יהודה · ר' זלץ נועם · ר' זלצמן יצחק · ר' זלצמן מאיר · ר' זריצקי מאיר · ר' חדאד ניסים · ר' חדד אליהו · ר' חזקיאן מאיר אליהו · ר' חלופסקי אהרן · ר' חלימי יונה שמעון · ר' חסין אלחנן יוסף · ר' טאיאר נתנאל · ר' טאלער נחום שלמה · ר' טוויג יוסף חיים · ר' טננבוים משה דוד · ר' טרכטמן יוסף · ר' יגר מאיר 

· ר' יוניאן יוסף חיים · ר' יונס חיים צבי · ר' יחיאל יהונתן · ר' ילוז יוסף · ר' ילון עקיבא יוסף · ר' ילין אברהם יואל · ר' ימיני חיים · ר' יעקבסון ראובן · ר' ישראל שלמה רפאל · ר' כאהן בנימין · ר' כהן אליהו · ר' כהן אליהו · ר' כהן דוד · ר' כהן יוסף · ר' כהן מאיר · ר' כהן מרדכי · ר' כהן נפתלי · ר' כהן שאול · ר' כהן שמואל · ר' כהנא אריאל אהרן 

· ר' כהנא חיים גבריאל · ר' כהנאמן יהודה צבי · ר' כהנר אשר · ר' כלפון אלחנן · ר' לוזיה אליהו · ר' לוי איתמר · ר' לוי יוסף · ר' לוי מרדכי · ר' לוין יעקב · ר' לוין שלמה זלמן · ר' לוינסון זכאי · ר' לחובר דניאל · ר' לנאל מנחם · ר' לרר אברהם · ר' מאור גבריאל · ר' מאיר דוד · ר' מאירוביץ יונתן · ר' מדמון יהודה · ר' מיכאל יאיר ברוך · ר' מילג

־
רום יהושע · ר' מילר אשר · ר' מילר חיים · ר' מימוני יעקב ישראל · ר' מלאכי מנחם מתתיהו · ר' מלול דוד יוסף · ר' ממליה אברהם ישעיהו · ר' ממן ישעיה · ר' מן יצחק · ר' מנדלזון נפתלי · ר' מנצר יואל · ר' מצגר אלישע · ר' מרקביץ פנחס דב · ר' מרקוביץ אריה · ר' משען דוד בן ציון · ר' נבנצאל שמואל ניסן · ר' נאמי חיים · ר' נגדי יוסף · ר' נוימן 

יוסף · ר' נוישטט צבי · ר' סופר אברהם חיים · ר' סטוצקי צבי דב · ר' סלובטיצקי מנחם · ר' סלטון אבישי · ר' סלר יחזקאל · ר' סרבניק נחמן דוד · ר' עובדיה אלחנן · ר' עובדיה דניאל · ר' עוברני בניהו · ר' עוקשי גלעד · ר' עידי מרדכי · ר' עסיס נתנאל · ר' פאלי אברהם דוד · ר' פוברסקי שניאור · ר' פוזן יעקב ישראל · ר' פורייס יונתן · ר' פורת 

יונתן · ר' פורת יעקב שאול · ר' פיזם אביתר · ר' פינקל אליהו · ר' פינקל יוסף מאיר · ר' פיפקו ויליאם )נתנאל( · ר' פישר אליעזר · ר' פלבני שמואל · ר' פלדמן יונתן · ר' פליגלמן יאיר · ר' פנחסוב יעקב · ר' פפויפר מנחם רפאל · ר' פרדי אשר · ר' פרויליך אברהם · ר' פרויליך מיכאל · ר' פריליך משה חיים · ר' פרי חיים · ר' פרי )פראנק( משה · ר' פריד 

מיכאל · ר' פרידמן מאיר · ר' פרץ ישראל · ר' פרץ משה ניסים · ר' פררה משה · ר' צ'ולק בן ציון · ר' ציגלמן ישראל מאיר · ר' ציטונה דוד · ר' ציקינובסקי אורי שרגא · ר' צמרמן אברהם יהושע · ר' צפתמן משה · ר' קאהן נחום · ר' קדוש יוסף · ר' קדוש שמעון יעקב · ר' קולדצקי אליהו · ר' קולנגי יונתן · ר' קוקבקה מאיר · ר' קורן מנחם · ר' קליין דוד 

צבי · ר' קמחי יוחנן · ר' קניג חיים שמשון · ר' קנייבסקי יצחק גדליה · ר' קסטנבוים יצחק · ר' קסטנבוים ישראל · ר' קפלן יקותיאל · ר' קראוס יוסף · ר' קרלנשטיין חזקיהו יוסף · ר' קרני דוד צבי · ר' רביוב אליהו · ר' ראנד אברהם שמואל · ר' רגובי אלחנן · ר' רדליך מאיר · ר' רובינשטין דב · ר' רודרמן בן ציון · ר' רוזנבוים משה · ר' רוזנבלט אהרן 

שמואל · ר' רוט דוד מרדכי · ר' רוט טוביה · ר' רוטנברג יהודה · ר' רוטר גבריאל · ר' רוסה יהודה · ר' רוסה משה · ר' ריין אליהו · ר' רנד אוריאל · ר' שאבו יוסף · ר' שאער אלעד · ר' שוובר אליעזר נח · ר' שולזינגר יוסף אריה · ר' שורץ יעקב ישראל · ר' שחר אברהם · ר' שטרית מאיר · ר' שטרן ישראל מאיר · ר' שכטר נתנאל · ר' שליסל שמואל · 

ר' שלמה עדיאל · ר' שמוטץ מיכאל אליעזר · ר' שמחון שמעון · ר' שניידר אורי · ר' שפיגל מנחם · ר' שפיגלמן נתנאל · ר' שפירא אליעזר · ר' שפירא שמעון · ר' שרון איתמר · ר' שריון ישראל מאיר · ר' שרים יוסף בנימין · ר' שרם רפאל · ר' שרפי אליהו · ר' תעיזי מאיר · הרה"ג מרדכי שניידר · הרה"ג צבי אליהו שטיינברג · ר' אבשלומוב שמעון · ר' 

אדלשטיין צבי יהודה · ר' אוהל ישראל מאיר · ר' איבגי שלמה · ר' אינהורן יעקב ישראל · ר' אלימלך אשר · ר' אלימלך יהונתן · ר' אפנג'ר דוד · ר' אפנג'ר מיכאל · ר' ארליך שמואל · ר' בהר נתנאל · ר' בונדהיים נתן · ר' בוש יוסף יהושע · ר' בלוי חיים ישראל מאיר · ר' בן קטיעי ישראל · ר' בן שושן שלמה · ר' ברוורמן ברוך · ר' גבאי מרדכי · ר' גבאי 

שמואל · ר' גדליהו חיים · ר' גולדברג מנחם · ר' גרזי יהושע · ר' גרינברג מאיר שמחה · ר' גרשון ישי · ר' דהן אריאל יהודה · ר' דנה אריאל · ר' הורביץ שמואל · ר' הורוביץ אבישי יצחק · ר' הריס אברהם · ר' הררי רפול יהודה · ר' וולף ישראל · ר' וייס שמעון · ר' וינגרטן בן ציון · ר' וינר בנימין משה · ר' זיו יצחק · ר' זיו נדב דב · ר' זכריה אסף · ר' 

זלקינד צבי יעקב · ר' זלקינד שלמה זרח · ר' זקבך יעקב · ר' זרצקי יוסף · ר' חזקיהו חננאל · ר' חמאמיאן דוד · ר' טורק אליעזר הלוי · ר' טננבוים חיים · ר' טננולד חיים לייב · ר' יהושע משה · ר' יזדי יהודה · ר' יחזקאל אריאל שי · ר' יחיא משה · ר' כהן אבישי צבי · ר' כהן אברהם · ר' כהן אמציה · ר' כהן מרדכי · ר' כהן משה · ר' כץ דוד · ר' כתב 

יהודה · ר' לב יצחק · ר' לניאדו אברהם · ר' מולדובן יוסף · ר' מועלם יצחק מאיר · ר' מנדלזון מיכאל אפרים · ר' נחום משה · ר' נחשון צבי · ר' נידאם שלמה · ר' סביצקי מרדכי · ר' סוכובולסקי אברהם עובדיה · ר' סוקולובסקי אברהם יהושע · ר' סוקולובסקי אפרים שמואל · ר' ספרא יונתן · ר' פוזננסקי דוד · ר' פינקלשטיין אליהו מאיר · ר' פישהוף 

יעקב ישראל · ר' פישר יעקב · ר' פקרביץ אברהם · ר' פראגר יעקב · ר' פרידמן שלמה · ר' פריימן יצחק · ר' פרץ אלעזר · ר' צאלער חיים · ר' צימרמן יהודה אריה · ר' קולנגי חיים שאול · ר' קוממי מעוז · ר' קורנפלד יעקב · ר' קנובליך אברהם ישעיהו · ר' קנזי קובי · ר' רוזנברג משולם · ר' רוטשילד אהרן · ר' רחמני שמעון יצחק · ר' שגב אליה · ר' 

שוורץ נתן · ר' שולביץ יחזקאל · ר' שורץ אברהם מרדכי שלמה · ר' שורץ יעקב ישראל · ר' שמואל יוסף · ר' שמעה שמואל · ר' שפירא רפאל שלמה יצחק · הרה"ג ישעי' גריינמן · ר' אלון נעם · ר' אלינגר שלמה · ר' אקשטיין יעקב · ר' בויאר יעקב יצחק · ר' בן סוויד רפאל · ר' ברמן יהודה · ר' ברנד שלמה · ר' ברק משה · ר' גולדשמיד מנחם · ר' גולד

־
שטיין אברהם ישעיהו · ר' גולדשטיין יצחק · ר' גורל דוד דב · ר' גלעד משה · ר' גרוס ישראל מאיר · ר' גריינימן אליהו · ר' גריינימן יעקב )( · ר' גריינימן יעקב )( · ר' גריינימן שמואל · ר' גריינימן שמשון · ר' דויטש מרדכי אברהם · ר' זילברמן יעקב ישראל · ר' חזי ברק · ר' טרופר ברוך יונתן · ר' יוסף ארז · ר' כהן אוריאל · ר' כהן יוסף דב · ר' כהן 

ישראל מאיר · ר' לבי צבי )( · ר' לבי צבי )( · ר' לוי נחמיה · ר' לבנבראון שמעון יונתן · ר' לחייני אברהם · ר' לפידות שלמה יהודה · ר' מחבוביאן יצחק · ר' מחפוד דוד · ר' מייזליש יהושע מרדכי · ר' מיראי ישראל מאיר · ר' מן אלחנן · ר' נחשון מנחם · ר' עבו נתנאל · ר' עובדיה איתמר · ר' פוזן יוחנן · ר' פוזן פנחס נתנאל · ר' פיגה יצחק · ר' פכטהלט 

משה עקיבא · ר' פרויליך צבי · ר' פרידלנדר אהרן · ר' פרידמן אליהו · ר' קויפמן אברהם · ר' קוקיס אליהו · ר' קורח דוד · ר' קמפה ישראל · ר' רוטנברג יעקב · ר' רוטנברג צבי · ר' רצאבי יהודה · ר' שוגול ראובן · ר' שולץ יצחק · ר' שי יצחק · ר' שכטר אשר · ר' שפירא שלמה דוד · הרה"ג יוסף ברלין · ר' הראש אברהם ישעיהו · ר' טבק שמעון ישראל 

· ר' טל חיים · ר' כהן יוסף · ר' לאער יוסף · ר' לוי יעקב ישראל · ר' לישברוביץ הרמן )הערשל( · ר' למברגר משה צבי · ר' מרחום יאיר · ר' סויסה יונתן · ר' סמולינסקי יהונתן · ר' פוזן שמריהו יוסף · ר' פרנקל חיים ניסן · ר' קסטרו דוד · ר' רוטשילד דוד ישעיהו · ר' רויף שלמה הלל · ר' שוב מרדכי · ר' שלום אליה · הרה"ג מרדכי חייקין · הרה"ג צבי 

גרינהויז · ר' אבא שאול יהושע · ר' אדלר אברהם ישעי' · ר' אדלר אברהם שמואל · ר' אדלר אליהו · ר' אזולאי ברוך דוד · ר' אזרי עידו · ר' אילן שמואל אביגדור · ר' אליאב אלי מרדכי · ר' אליאב יעקב ישראל · ר' אליאך אליהו מאיר · ר' ארליך ניסן · ר' ארנון ישראל זאב · ר' אש יהונתן שלמה · ר' אשד שגיא · ר' בהט אליהו · ר' בינדיגר מרדכי צבי · 

ר' בנאי יגאל · ר' גאולה שי · ר' גוטליב יצחק · ר' גוטליב ישראל · ר' גולדשלגר יצחק · ר' גלנברג יהונתן · ר' גנוט יגאל · ר' גרינברג יוסף אלחנן · ר' גרינברג משה · ר' דוד אברהם · ר' דז'יאלובסקי שמואל · ר' דזוהדי עמית · ר' דידי אברהם ישעיהו · ר' דידי צבי · ר' דיין רזיאל מרדכי · ר' דימנט חיים משה · ר' הופמן יהודה · ר' הופמן יעקב ישראל · 

ר' הוצלר יחיאל · ר' ואזנה שלמה · ר' וולפא ישראל · ר' וולקן שמואל · ר' ויזמאן מיכאל מאיר · ר' ויינר יהונתן · ר' ויס יאיר · ר' וסרמן יעקב ישראל · ר' זילברמן יצחק · ר' זינגר אהרן צבי · ר' ז'לוצבסקי יעקב · ר' זלזניק יהודה · ר' זעפרני יהודה נחמן · ר' יחיא יהודה · ר' יפה שמעיה · ר' כהנוביץ משה ברוך · ר' לוי יהוידע · ר' ליוש יוסף · ר' לנדאו 

משה · ר' מורלי יצחק · ר' מורלי שמואל · ר' מטיאס דוד יעקב · ר' מישקובסקי מנחם יצחק · ר' מסאס יוסף חיים · ר' סבוני אליסף · ר' סגל גבריאל מיכאל · ר' סלומון שמעון · ר' סלומי יוסף · ר' סלומי ישראל · ר' עזרא צוריאל · ר' עידן עמוס שאול · ר' עמר אלחנן · ר' פישמן יצחק · ר' פישר אהרן · ר' פרוביין יהושע · ר' פרידמן אברהם ישראל · ר' 

צפירה איתן · ר' קמיל אוריאל · ר' קנז'ינסקי ישראל · ר' קניגסברג ישראל מאיר · ר' קסטנר חיים · ר' קרשינסקי ישראל מאיר · ר' רואש אוריאל · ר' רודה אלעזר · ר' רוטשילד שמואל · ר' רפפורט שלמה מאיר · ר' שוורץ ידידיה יוסף · ר' שולמן )ספראי( שמואל · ר' שכטר אברהם ישעיהו · ר' שכטר שמשון · ר' שליט אשר ראובן · ר' שמאי יוסף פרי · ר' 

שמעונוביץ מנחם הלל · ר' שפיגלר אהרן · ר' שרביט יאיר · הרה"ג מרדכי דב אידלברג · הרה"ג אריה סטוצקי · ר' אהרונוביץ חיים · ר' אוחיון אליצור מאיר · ר' אוחיון חיים · ר' אנסבכר איתמר · ר' ארלנגר יעקב ישראל · ר' בן פורת אלחנן · ר' בן שלום ראובן · ר' בשארי משה · ר' גדסי איתמר יפת · ר' גרינצייג משה · ר' גרינשטיין אליאב · ר' דוידי יוסף 

· ר' דויטש ישראל זאב · ר' הורוביץ משה נתנאל · ר' זקס אריה · ר' טיילור עקיבא · ר' כהן אליהו · ר' לוזון רון אהרן · ר' נדב ישראל · ר' סגל חיים יוסף · ר' סגל יהושע · ר' פרידמן שמעון חיים · ר' קוטק אריה · ר' שמואל יעקב · הרה"ג משה וקסלר · ר' דיין בצלאל · ר' וגשל דוד יחזקאל · ר' זילברצן חיים יצחק צבי · ר' טבאל בן ציון אברהם · ר' 

טננבוים בנימין · ר' ליכטנשטיין אליהו אהרן · ר' ליפצ'אק אברהם צבי · ר' מילגרום שלמה יהודה · ר' נילסון איתן · ר' נכס נחום · ר' פולק אהרן פנחס · ר' קניאל דוד אליהו · ר' קראוס יעקב ישראל · הרה"ג בנימין )שמחה( לנג · ר' אהרפי דוד · ר' אורצל יהודה · ר' אריה אשר · ר' בוקובזה ניסים חיים · ר' ביז'אוי משה · ר' בייפוס שמשון · ר' בר מרדכי 

· ר' בריס שלמה · ר' גלזיוס יהושע · ר' גרינהוייז יהודה · ר' וגשל שמשון רפאל · ר' וולף זאב · ר' וייצמן יהודה הלל · ר' חג'בי מאיר · ר' כהן בן ציון · ר' כהן בנימין · ר' כהן משה חיים · ר' כהן שור מרדכי · ר' ליפקה שלמה · ר' מאיר אשר · ר' מלכה אביתר יצחק · ר' סורשר משה · ר' סטרול גרשום · ר' עזריאלי צבי · ר' עזרתי רזיאל · ר' פלוטקין דוד 

· ר' פקטר משה אליעזר · ר' פריסמן דוד · ר' קורמן נחמיה · ר' קרליץ נחום מאיר · ר' קרפ אברהם ישעיהו · ר' רוזנברג חיים · ר' רוטשטיין אריה לייב · ר' רוטשילד נתן · ר' שוורץ חיים · ר' שלאמע אהרן פנחס · ר' שרעבי מאיר · הרה"ג יוסף שלמה שטיינהויז · ר' אבינג יהודה זאב · ר' בודן משה )יקותיאל( · ר' המונד אליהו · ר' ליכטיג בן ציון · ר' 

מילגרם יחיאל · ר' מנס חיים · ר' נויברגר מיכאל · ר' נתנזון יונתן · ר' סמוס יהודה · ר' קיסין גבריאל · ר' קרויס משה ברוך · הרה"ג צבי הירש פאלק · ר' אלחרר מיכאל · ר' בלוי משה · ר' בלקינד אליהו · ר' ברסון יצחק · ר' גרינוולד יואל · ר' דדון יצחק · ר' דנינו מאיר בצלאל · ר' וינטרוב אברהם · ר' זיזעק זאב בנימין · ר' יעקבזון מאיר · ר' מילצקי 

ראובן · ר' מלצר אריה לייב אלימלך · ר' קלינגר חיים · ר' קמינצקי מרדכי · ר' רובין פנחס · ר' שולמן אריה · הרה"ג דרור בוברמן · ר' אינהורן שמחה · ר' אלבז אבישר · ר' בן שמעון אברהם · ר' ברוק ישראל דב · ר' ברנפלד נחום · ר' גיאת מאיר · ר' גלר יוסף · ר' גרינבוים משה רפאל · ר' גרינפלד אברהם · ר' דיאמנט יהודה · ר' וויספיש שלמה ירוחם 

· ר' ז'ק דוד יהודה · ר' טבצ'ניק בנימין · ר' טשינגל יחיאל · ר' כהן שלמה · ר' לשם ישראל · ר' מורגנשטרן מאיר · ר' מילגרום יהודה · ר' מילר יונה · ר' עטר אהרן · ר' פורת אורי · ר' פרץ אלחנן · ר' קרשינסקי יצחק · הרה"ג ישראל עמית דוד · ר' אוטנשטיין אברהם אליעזר · ר' אסרף יאיר · ר' בירנבוים יצחק · ר' גיאר משה · ר' דוידוב עזריאל · ר' 

אריאל  שרעבי  ר'   · צבי  ששון  ר'   · דוד  שוורץ  ר'   · דב  צבי  קורלנסקי  ר'   · ברוך  פריימן  ר'   · אשר  פרידמן  ר'   · אליהו  מישקובסקי  ר'   · נתנאל  מילמן  ר'   · מאיר  כהן  ר'   · זאב  בנימין  כהן  ר'   · חיים  יוסף  ישעיהו  ר'   · איתמר  טאוב  ר'   · רפאל  וינמן  ר'   · יהושע  רפול  הררי  ר'   · גדעון  הרמן  ר'   · יואב  דונט 

חנ ני
ה ת 

נענים לזעקת עמלי התורה

רביעי חמישי

כ"ט - ל' אדר א'

תשע"ט

36
שעות

ההתרמה: 8002*    מוקד

פונים אליכם!1,800 משפחות... 10,000 ילדים...17 חודשים בלי מלגה... 

סבסוד למתחילים

מה אומרים הרבנים על התכלת
התשובות ב-"קו התכלת" מידע ושיעורים
0799-1000-65

?

עוד בסקר: בציבור החרדי יעדיפו לראות את גדעון סער בראשות הליכוד )44.8%(, אחריו אדלשטיין 
)16.8%( וברקת )11.2%(, לפני ישראל כץ, ארדן ורגב • כשני שליש סבורים כי אם גנץ ירכיב את 

הממשלה - על המפלגות החרדיות לשבת באופוזיציה | עמ' 18

סיפורי סבתא
גנץ  בני  של  אביו  שהה  שבהן  השנים  שלוש  על  לי  סיפרה  סבתא 
בבית הוריה בטורדה שבחבל טרנסילבניה בתקופת השואה. על הילד 
נחום שהכירה אז ועל אביו ששלח אותו לביתה של משפחה מאמצת 
כדי שיוכל לקום מדי בוקר וללכת לבית ספר יהודי – בעיצומה של 

המלחמה. 
שהכירה  צנוע  ילד  אותו  נותר  אמרה,  היא  אחים,  מכפר  נחום 
״על  אדם.  ולאהבת  הארץ  לאהבת  ילדיו  את  שמחנך  איש  בטורדה, 
איש שבא מבית טוב צריך לכתוב דברים טובים״, אמרה, "בפוליטיקה 
אני לא מבינה ובטח שלא בענייני צבא, אבל בני-אדם למדתי לזהות 

ותדע לך שמשפחת גנץ זו משפחה של בני אדם, מענטש'ים".
אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה | עמ' 22-24 

סקר 'קו עיתונות' בדק - אם נתניהו יפרוש

85.9% מעדיפים חיבור לליכוד,
6.9% יעדיפו את גנץ

41 יום לבחירות: הרב אריאל למברג לקו עיתונות: "חב''ד היא על מפלגתית ולא מזוהה עם אף מפלגה", כמה שווה חב"ד בקלפי? והאם גם הפעם החסידות תתגייס לטובת 
נתניהו? • וגם: איחוד בשמאל ובימין, כישלון המו"מ בין הבית היהודי לאלי ישי, פתיחת קמפיין ביהדות התורה ומאבק פומבי בין בנט לנתניהו | בדרך לקלפי, עמ' 26-28 

מעצמת חלל: שיגור 
החללית הישראלית 

עבר בהצלחה | עמ' 25

מה עשו מאות עובדי 
עיריית ירושלים

בכנס של בני גנץ?

 חשיפת 

'קו עיתונות'

| עמ' 4 |

| עמ' 14 |

בחירות, לחצים מירדן 
ושורת מעצרים:

המאבק על 'שער 
הרחמים' | עמ' 4 

נשבר שיא: 
ישיבת הוועדה נמשכה 

15 וחצי שעות



מחפשים לצאתֿֿ
ליום כיף חוויתי ומהנה?
קחו מקל, קחו תרמיל, ובואו אלינו לגליל...

פארק אקסטרים ייחודי     מסלול קארטינג     מסלולי רייזרים בגליל המערבי
מתחם קמפינג ללינה והתכנסויות     בריכת שחייה קיצית עם נוף לאגם
פארק טרמפולינות - I JUMP      מתחם אחלקרח     מסעדה שף כשרה

מונפורט פארק 

פארק אגם מונפורט שבגליל המערבי, מעניק לכם שילוב מושלם
של טבע, אטרקציות, אקשן, אתרים היסטוריים ואוכל גלילי מפנק.

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת



15
 שנות

אחריות

למזרני הקפיצים

איקאה נתניה: מחלף פולג, א.ת נתניה )דרום(. איקאה ראשל"צ: רח' היוזמה 1, מרכז עסקים שורק, 
כביש פלמחים. איקאה קריית אתא: דרך חיפה 52, קריית אתא. איקאה באר שבע: הירדן 24, באר 
האא )35832*( שעות פתיחה: א'-ד' 10:00-21:00, ה' 10:00-24:00,  י שבע. שירות לקוחות 
WWW.IKEA.CO.IL ו' 9:00-13:00, מוצ"ש: כשעה לאחר צאת השבת עד 23:00. | בירור מלאי באתר

איקאה מציגה: מגוון מזרני איכות, במחירים נוחים! 

איך אומרים 
 בשוודית

ְׁשַלְפְׁשטּונְֶּדה?

HOVAG

 ₪695
HAFSLO מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז', 90x200 ס"מ.

 ₪895
HAMARVIK מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז' כהה, 90x200 ס"מ.

 ₪995
HOVAG מזרן קפיצי כיס יחיד
קשה. אפור כהה, 90x200 ס"מ.

ליהנות באמת משינה טובה, זה לדעת שקנית מזרן איכותי במחיר נוח. באיקאה מחכים 
לכם מגוון מזרנים, המתאימים למבוגרים, לילדים ולתינוקות, שיעשו לכם לילה טוב!



כ"ב אדר א' תשע"ט 1227/2/19 בירושלים4

 "ָיַגְעָּת ּוָמָצאָת"
התכנסו  ערלוי  חסידות  של  סופר'  'כתב  ת"ת  תלמידי 
פרסים,  חלוקת   - ומצאת'  'יגעת  למעמד  בירושלים 
לרגל סיום מבצע 'אמרי סופר' תשע"ח. תלמידי הת"ת 
בעמלה  וטרחו  עמלו  במהלכה  ארוכה,  תקופה  שקדו 
עשרות  על  המבחנים  בכור  עמדו  ובסופה  תורה,  של 

דפי גמרא.
במעמד המרגש השתתף האדמו"ר מערלוי, שאף עומד 
בראשות המפעל הגדול 'אמרי סופר', שנוסד על שמו 

ולזכרו של מרן בעל ה'אמרי סופר' זצוק"ל.

 שני הנהגים אשמים
אוטובוס  בהתהפכות  הקשה  התאונה  לאחר  שבועיים 
בכביש 443, בה קיפחו את חייהן רחל גוטמן ורוחמה 
ראייתית  תשתית  מתגבשת  ובמשטרה  ע"ה,  רוזן 
הנהגים  שני  ב'כאן',  הפרסום  פי  על  לדין.  להעמדה 
שעצר  והנהג  האוטובוס  נהג   – בתאונה  המעורבים 
בצד הדרך – נמצאו אחראים וצפויים לעמוד בפני כתב 

אישום.
 

 הכירו את כותב הנאומים
חנן עמיאור, חוקר תקשורת ועורך אתר 'פרספקטיבה', 
נבחר להיות כותב הנאומים של ראש עיריית ירושלים 
שלו העיתונאי  של  הפרסום  פי  על  כך  ליאון,  ־משה 

על  יעמוד  הקרוב  לרבעון  עמיאור  הלר. שכרו של  מי 
עיתונאי  היה  עציון,  גוש  תושב  עמיאור,   .₪  42,000
בכיר בעברו ובהמשך היה כותב הנאומים של מירי רגב 

וגלעד ארדן.

 שיפור במצב פצועת מוט הברזל
של  הרפואי  במצבה  נרשם  קל  שיפור  ִהֹּלת:  ְתּ יר  ַאְזִכּ
תהילה בן זינו, תלמידת הסמינר שנפגעה ממוט ברזל 
החולים  מבית  סמוך.  בנייה  מאתר  לעברה  שהועף 
חלקית  להכרה  שבה  תהילה  כי  נמסר  כרם  עין  הדסה 
עדיין  מצבה  זאת,  עם  מעט.  עמה  לתקשר  ניתן  וכעת 

אינו יציב והיא זקוקה להמשך טיפול רפואי שיקומי.
כזכור, הוריה של תהילה כינסו בשבוע שעבר מסיבת 
לאומני  מניע  לחקור  מהמשטרה  דרשו  בה  עיתונאים 
מב ההורים  הצעירה.  בביתם  אנושות  שפגע  ־למעשה 

לרפואת  בתפילה  ולהעתיר  להמשיך  מהציבור  קשים 
תהילה בת יעל.

 אוויר ירושלמי
עיריית ירושלים זכתה במענק אירופי לקידום חדשנות 
התו ערים.  למרכזי  מזהמים  רכב  כלי  גישת  ־בהגבלת 

בתחום  פעולה  ושיתוף  חדשנות  לקדם  נועדה  כנית 
התחבורה המקיימת )בתרגום לשפה מדוברת, היוזמה 
כדי  פרטיים לטובת חלופות,  רכב  כלי  נועדה לצמצם 
־לשמור על הסביבה(. יחד עם ירושלים זכו במענק: לו

נדון, בילפלד בגרמניה, ויטוריה גסטז בספרד, הלמונד 
בהולנד ופאדובה באיטליה.

של  תקציב  תקבל  ירושלים  עיריית  המענק,  במסגרת 
"אוויר  אזור  והרחבה של  אירו עבור שיפור   150,000
מדידה,  גם  כמו  פליטות,  אפס  של  אזור  לקראת  נקי" 

הערכה והכנת דו"חות אודות הפרויקט.

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, יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב 

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי
מכירות לוח: שרית אסרף

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

הדפסה: גרפופרינט בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

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

 חשיפת 'קו 

עיתונות'
מה עשו מאות עובדי עיריית ירושלים

בכנס של בני גנץ?

בחירות, לחצים מירדן ושורת מעצרים:
המאבק על 'שער הרחמים'

עובדי העירייה הפגינו נוכחות בולטת בכנס ההשקה של 'חוסן לישראל' • החוט המקשר: דני בונפיל • חבר 
המועצה דורש הבהרות: "הפרה ברורה של הפרת הוראות חוק התעמולה וכן עבירה פלילית ומשמעתית"

מועצת הוואקף המוסלמי החדשה השתלטה על חדרים מתחת לשער הרחמים, והמתיחות בהר הבית הגיעה 
לשיא • שורת מעצרים חריגה באישון ליל ואיום שמגיע מירדן – כל הפרטים

מאת: ישראל פריי

ביום שלישי שעבר, עוד לפני המפץ הגדול 
של מפלגת 'כחול לבן' המשותפת ל'יש עתיד' 
ול'חוסן לישראל', ערך בני גנץ מסיבת השקה 
מול  רשימתו.  חברי  כל  את  הציג  בה  נוצצת 
המפלגה  ראשי  נשאו  נלהבים,  פעילים  אלפי 
המצטרפים.  של  פועלם  את  והציגו  דברים 
בין הפעילים הרבים, בלטו בנוכחותם קבוצה 
שהגיעו  ירושלים  עיריית  עובדי  של  נכבדה 

חלקם באוטובוסים מאורגנים.
הפעילים,  עם  ששוחח  עיתונות'  'קו  כתב 
לדבריהם,  הפרטים.  את  מהם  לדלות  הצליח 
מ-250  פחות  לא  הפוליטי  לאירוע  הגיעו 
עובדים, חלקם הגדול עובדי אגף התברואה. 
מרביתם  פרטיים,  ברכבים  הגיעו  חלקם 

באוטובוסים מאורגנים.
עובדי  של  הנהירה  מאחורי  עומד  מה 
המקשר  החוט  הפוליטי?  לאירוע  העירייה 
דני  בהסתדרות  ירושלים  מרחב  יו"ר  הוא 
במנגנון  רמה  ביד  ששולט  האיש  בונפיל, 
הראשונה  הפעם  זו  אין  העירוני.  העובדים 
שבונפיל מנתב את כוחו לאירועים פוליטיים, 
רק באחרונה במרוץ לראשות עיריית ירושלים 
בלטו הוא ועובדיו בנוכחותם בכנסי המתמודד 

משה ליאון.
ניסנקורן,  אבי  ההסתדרות  יו"ר  כזכור, 
בצמרת  ונמצא  גנץ  של  למפלגתו  הצטרף 
את  להשלים  שעשוי  חשוב  פרט  הרשימה, 
להגיב  מיהרו  'הליכוד'  במפלגת  התמונה. 
"חוסן  בלעג  וכתבו  עיתונות'  'קו  לחשיפת 

להסתדרות".
העיר  מועצת  חבר  פנה  הדברים,  בעקבות 
לראש  בשאילתא  )'התעוררות'(  מלכא  אלעד 
שאילתא  ליאון,  משה  ירושלים  עיריית 
היום',  'ישראל  בעיתון  לראשונה  שפורסמה 
היועמ"ש  הוציא  באחרונה,  רק  כי  הזכיר  בה 
איסור  "חל  לפיו  לעובדים  חוזר  העירוני 
ובמעמדו  העובד  בתואר  שימוש  לעשות 
פרסום  או  פוליטית  פעילות  לשם  בעירייה 

פוליטי כלשהוא".
עיתונות'  ב'קו  הפרסום  את  מזכיר  מלכא 
על נוכחותם של עובדי העירייה בכנס של גנץ 
ומוסיף: "נוכחותם של עובדי עיריית ירושלים 
באירוע פוליטי מובהק זה מהווה הפרה ברורה 
של הפרת הוראות חוק התעמולה וכן עבירה 
במיוחד  בולט  זה  דבר  ומשמעתית.  פלילית 
לאור העובדה כי חוזר היועץ המשפטי נשלח 
האלקטרוני  הדואר  תיבות  אל  הבוקר  באותו 

של כלל עובדי העירייה והדרג הנבחר". 
לליאון:  בפנייתו  מלכא  הוסיף  עוד 
ספק  לי  אין  העירייה  עובדי  עם  "מהיכרותי 
ואינם  עבריינים  אינם  העירייה  שעובדי 
החשש  כי  מובן  החוק.  על  לעבור  מעוניינים 
של עובדי העירייה מפני מי שאמון על זכויות 
של  למקורבו  ונחשבת  בעירייה  העובדים 
בבחירות  בבחירות  למענו  שפעל  העיר  ראש 

המוניציפליות".
הצעדים  "מהם  בשאלה:  חתם  פנייתו  את 
עובדי  על  להגן  בכדי  העירייה  שנוקטת 
העירייה מפני הפיכתם לעבריינים על ידי יו"ר 

מרחב ירושלים בהסתדרות?"

בתגובה ל'ישראל היום' נמסר מההסתדרות: 
"ההסתדרות היא האיגוד המקצועי של עובדי 
מעיריית  שלהם".  המעסיקה  ואינה  העירייה 
הפיץ  המשפטי  "היועץ  נמסר:  ירושלים 
הבחירות  לקראת  העירייה  לעובדי  הנחיות 
להשתתף  רשאים  העירייה  עובדי  הקרובות. 
אבל  ובוחר  אזרח  כל  כמו  פוליטיים  בכנסים 
לקראת  פוליטיים  כנסים  ליזום  להם  אסור 

הבחירות".
בשיחה עם 'קו עיתונות', מדגיש דני בונפיל 
ומדגיש  ושב  לחוק,  בהתאם  כולם  מעשיו  כי 
פעילות  על  אוסר  היועמ"ש  של  התקשיר  כי 
ובשעות  העירייה  במתקני  ורק  אך  פוליטית 
למפלגת  המונים  פקד  הוא  בעבר  העבודה. 
'העבודה' ורק באחרונה היה ראש המטה של 
הוא  ולדבריו,  בליכוד,  בפריימריז  כץ  חיים 
מתאים את קהל המשתתפים על פי תמיכתם. 
בונפיל טוען כי המספרים האמורים מנופחים 

והוא הוציא רק אוטובוס אחד לכנס של גנץ.

מאת: משה אברהמי

הר  במתחם  באחרונה  שמתחוללת  הסערה 
הבית, נמצאת בראש הכותרות של התקשורת 
לאזכורים  זוכה  ולא  כמעט  אך  הערבית, 
ה'וואקף'  שאנשי  אחרי  המקומית.  במערכת 
'שער  מתחם  פריצת  על  ניצחו  המוסלמי 
החליטה  החוק,  להוראות  בניגוד  הרחמים' 
להרחיקם,  כדי  תקיפה  ביד  לנקוט  המשטרה 
וסגירת  בשטח  פעילות  במעצרים,  היתר  בין 

ההר לזמן קצוב.
רחמה,  א  )באב  הרחמים  שער  מתחת 
 17 לפני  חדרים.  מספר  נמצאים  בערבית(, 
למקום  סגירה  צו  המשטרה  הוציאה  שנים, 
בשל כך שהאגודה שפעלה בו הייתה קשורה 
על  נעול  המקום  מאז  חמאס.  הטרור  לארגון 
הערבים  ניסו  שבאחרונה,  אלא  ובריח  מסגר 

לקבוע עובדות בשטח.

בחירות  היה  המהומות  לפרוץ  שהביא  מה 
נבחרו  בהן  הוואקף,  למועצת  שהתקיימו 
ל-18  הורחבה  והמועצה  חדשים  נציגים 
החדשים  הנציגים  הערכה,  פי  על  נציגים. 
בגוף שמנהל בפועל את האתר ושפועל תחת 
חסות ממשלת ירדן, ביקשו לבסס את מעמדם, 

להקצין ולהוכיח שליטה בשטח.
בחדרים  השערים  נפרצו  שעבר,  בשבוע 
להיערך  החלו  ובהמשך  הרחמים,  שבשער 
המשטרה  בהמשך  המוניות.  תפילות  במקום 

נעלה את השערים ואלה נפרצו בשנית. 
לקראת תפילות יום השישי, נערכו במשטרה 
מבעוד מועד למהומות ויצאו לשורת מעצרים 
נרחבת של כ-60 חשודים, על מנת למתן את 
בבית  הוארך  חלקם  מעצר  ההר.  על  החיכוך 
צו  לפני שקיבלו  לא  שוחררו  אחרים  משפט, 
הרחקה מהר הבית. בסופו של דבר, העדיפה 
המוסלמים  אלפי  עם  להתעמת  לא  המשטרה 

השישי  יום  תפילות  את  ערכו  מהם  והמונים 
במתחם שנפרץ.

בכירי  את  הביטחון  כוחות  עצרו  בהמשך 
נאג'ח  הוואקף  מנהל  סגן  בהם  הוואקף, 
בקיראת וראש המועצה בד אלעזים סלהב. שר 
המקומות המקודשים בירדן הזהיר את ישראל 
כי היא "משחקת באש" וקבל על ההתערבות 

הישראלית בסמכות הירדנית.

צילום: קובי הר צבי

עובדי העירייה בכנס של גנץ

בפתח המתחם. צילום: מיכאל מילר 
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פאגי מציע לך את תכנית ׳פאגי קצבי׳ המעניקה מגוון הטבות בלעדיות 
וסופר אטרקטיביות לכל שלב במסלול החיים.

שותף אמיתי
מלווה אותך לאורך הדרך

>>
>>

>>>>

*3360
לפרטים נוספים והצטרפות

pagi.co.il
בבנק(, ומציג תלוש/י משכורת )כמשמעותה בבנק( של הסטודנט ו/או של שותפו בחשבון ומצטרף למבצע הטבה בעמלותההטבות )למעט המענק( יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי )לא עסקי( ועומד בתנאים המפורטים לגבי כל אחת מההטבות • *המענק יינתן ללקוח חדש בבנק הפותח "חשבון סטודנט" )כהגדרתו 
והליכי הוצאה לפועל • ***מבצע הטבה בעמלות מותנה בהפקדת משכורות חודשיות בסכום כולל של 3,000 ₪ ומעלה, וכפוף • **אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים 
הפקדון הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו פקדון וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק • מידע על שיעורי ריבית על הפקדות לתנאים המפורטים בטופס המבצע • הייעוץ הכלכלי יינתן ע"י גורם חיצוני ואין הבנק אחראי לתוכנו ו/או לפעילות המוצעת במסגרתו, לרבות נטילת אשראי ו/או ביצוע השקעות • התנאים המלאים והמחייבים של 
בלבד ובמהלך עשר שנים ממועד ההצטרפות לתוכנית פאגי קצבי • הבנק רשאי לשנות את תנאי ההטבות או להפסיקן בכל עת.ניתן למצוא באתר הבנק, בפאגי Call • ההצטרפות לתכנית/למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק • ההטבות כפופות לתנאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק • ההטבות ניתנות לניצול פעם אחת 

ובנוסף,
פטור מעמלת ערוץ 

ישיר ומעמלת מינימום
ל-10 שנים***

למשפחות בנות 5 נפשות ומעלה

המשפחה מתרחבת?
ייעוץ פיננסי חינם
ע״י יועץ כלכלי מומחה

וגם משתדרגים?
הלוואה

עד ₪100,000
בריבית אטרקטיבית
בחשבון בו מופקדות 2 משכורות 

בסך 10,000 ₪ ומעלה**

וגם הלוואה
עד ₪30,000

ללא ריבית 

מתחתנים?

בחשבון משותף
בו מופקדות 2 משכורות**

וגם
סטודנטים?

מענק
בסך ₪1,200*

גם

דואגים לעתיד?
פקדון גמיש
 תחנת יציאה מדי 3 חודשים 

וריבית שעולה עם הזמן

וגם
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כ"ב אדר א' תשע"ט 8827/2/19 בירושלים

הרב הראשי במחווה לבחורים המיוחדים

תור הזהב: המעמד של ישיבת 
העילית הספרדית

"הגיע הזמן שהציבור 
החרדי יקבל את המגיע לו" 

'תרבותא' השיקה לראשונה מיזם ייחודי שמטרתו - הכשרות מקצועיות לציבור החרדי באופן 
מותאם לאורח החיים החרדי • הבשורה: עד כה לא נערכו הכשרות מקצועיות באופן מותאם וכעת 
לראשונה מיזם שכזה יוצא לדרך • השבוע התקיים לראשונה כנס עבור יועצות משכנתאות חרדיות

משה אברהמי

חיים  הרב  של  שבניהולו  חיים'  'דרכי  ישיבת 
של  סיפורם  הוא  שיח'  'עלי  ארגון  יו"ר  פרקל 
תלמידים מופלאים המגלים בעצמם אוצרות של 

סמל  עבורנו  ומהווים  יכולות, 
נכון  מיצוי  שעם  לכך  ודוגמא 
של האוצר הטמון – השמיים 
תכניות  להצלחות.  הגבול  הם 
בהלימה  נבנים  הלימודים 
במוסדות  לימודים  לתכניות 
חיי  ולאורח  הרגילים  החינוך 

הקהילה.
במהלך החורף למדו בישיבה 

מציעא'  'בבא  מסכת  את  ובשקידה  בהתמדה 
תלמידי  של  רמתם  עפ"י  ובהבנה  בעיון, 
בכור  לעמוד  התלמידים  זכו  והשבוע  הישיבה, 
שפלפל  לאו  הגר"ד  הראשי  הרב  אצל  המבחן 
מפליא  שהוא  תוך  ארוכה  שעה  בסוגיה  איתם 
את ידיעתם הרבות ומופתע מתשובתם הקולעות 

בהבנת הנלמד.
לאחר  מהרב  התלמידים  זכו  מיוחדת  למחווה 
חמור  על  יתר  טעינת  בסוגיית  מעמיק  דיון 
מחוקה  או  גדושה  במידה  ששינה  שוכר  ודין 
שגביע  אוזנם,  את  לסבר  להם  ציין  כשהרב   -
ולאחמ"כ  גדושה  גלידה בקנייתה הינה במידה 
כשנמסה הופכת למחוקה, ותוך 
כדי דיבור נתן הרב לכל תלמיד 
סכום כסף ללכת לקנות לעצמם 
שהוא  תוך  המתוק  המאכל  את 
ידיעתם  את  בהתפעלות  מציין 
הקשורה  וכמחווה  המרובה, 
את  להם  לתת  חייב  ללימודם 

ה'פרס' המרענן הזה.
הרב פרקל סקר בפני הרב את הפעילות המיוחדת 
הרב  שמנסיונו  מציין  שהוא  תוך  הארגון  של 
בתלמידים  אישי  וטיפוח  חברה  כישורי  פיתוח 
כניסה  כרטיס  מהווים  תואמים  גיל  בתכני 
לשילוב איכותי בקהילה, שתוביל את התלמיד 

בס"ד לחיים מהנים, עצמאיים ומלאי סיפוק    

משה אברהמי

באר  ישיבת  ליסוד  שנה  ה-25  שנת  לקראת 
יהודה בראשות הגאון רבי אליהו טופיק ולרגל 
ראש  ע"י  יצחק'  'תהילת  שו"ת  הספר  הוצאת 
הישיבה הגדולה הגר"י טופיק, התקיים השבוע 

בישיבה מעמד כבוד התורה.
לציון  הראשון  ורבנן,  מרנן  השתתפו  במעמד 
של  ורבה  הראשל"צ  דורון,  בקשי  הגר"א 
ישיבות,  ראשי  ועוד  עמאר  הגר"ש  ירושלים 
רבנים ודיינים וכן אישי ציבור, תלמידי הישיבה 

ובוגריה.
הגר"א  הישיבה  ראש  נשא  המרכזי  המשא  את 
של  קיומה  שנות  את  בדבריו  שגולל  טופיק 

הקמתה,  מראשית  הישיבה 
של  ייחודיותה  על  עמד  וכן 
דרך  את  המשמרת  הישיבה 
המסורה  הספרדית  הלימוד 
מגדולי הדור ללא שום שינוי.

בדבריו  שיבח  עמאר  הגר"ש 
את מסירותו של ראש הישיבה 

למען התלמידים ובירכו שיזכה להרבות גבולו 
בתלמידים ושלא תצא תקלה תחת ידיו. הגר"א 
הרבה,  חולשתו  אף  על  שהגיע  דורון  בקשי 
בירך את הבחורים שיזכו ללמוד וללמד לשמור 
אשר  שרגא  הגר"ב  דברים  נשא  עוד  ולעשות. 
ציין שהאברכים של באר יהודה הם המוצלחים 

ביותר בכוללים אשר בנשיאותו.
כמו"כ נשא דברים הגר"ש פנחסי ראש מוסדות 
הגר"ש  יהודה.  מחנה  שכונת  ורב  דוד  דרכי 
ואב"ד  חיים"  "שפתי  ישיבת  ראש  זעפרני, 
כתר תורה, עמד על הירא"ש הייחודית של בני 

הישיבה, הניכרת על פניהם.
עוד נשאו דברים: הגר"י יונה, רב שכונת גבעת 
שאול והגר"מ בן אבו, רבה של 
נשיא  כי  יצוין  גילה.  שכונת 
מועצת חכמי התורה מרן ראש 
וכן  כהן  שלום  חכם  הישיבה 
אמורים  היו  בעדני,  הגר"ש 
הדבר  אך  בכינוס  להשתתף 
נבצר מהם בשל חולשתם והם 

שלחו את ברכתם.

אלי כהן

מסוגו  ראשון  סמינר  המפתיע:  החרדי  המיזם 
להכשרות מקצועיות בקרב יועצות משכנתאות 
באופן  לראשונה  לדרכו  השבוע  יצא  חרדיות 
הסמינר  החרדי.  הציבור  לצרכי  שהותאם 
התקיים השבוע במשך שלושה ימים ויצא לדרך 
העובדות  ראשונה  נשים  קבוצת  בהשתתפות 

כיועצות משכנתאות עצמאיות במגזר החרדי. 
את הסמינר יזמה 'תרבותא' המתמחה בהכשרות 
עם  יחד  החרדי  במגזר  ותרבותיות  מקצועיות 
של  בניהולם  למשכנתאות'  ידע  מרכז  'פוקוס 
שלו.  ואורן  ברלינר  יוני  המשכנתאות  מומחי 
את ההרצאות העביר הסטרטאפיסט יוני ברלינר 
בישראל  המשכנתאות  ממומחי  לאחד  שנחשב 
וממקימי smartnpv - תוכנה מתקדמת ליועצי 

משכנתאות. 
עצמאים  ויועצים  עובדים  כיום  כי  לציין,  יש 
מקצועיות  להכשרות  ניגשים  לא  רבים  חרדים 

המעסיקים  של  וההבנה  ההנגשה  חוסר  בשל 
הציבור  של  הספציפיים  בצרכים  והיזמים 

החרדי. 
לדברי גולדי גלהר מנכ"לית 'תרבותא': "תחום 
העוגנים  אחד  הוא  המקצועיות  ההכשרות 
"נכנסנו  לדבריה,  החרדי",  לציבור  החסרים 
חוסר  בשל  המקצועיות  ההכשרות  תחום  אל 
היכולת של הציבור החרדי לקבל את ההכשרות 
המטרה  עולמו.  לתפיסת  בהתאם  המקצועיות 
המקצועיות  ההכשרות  את  להביא  היא  שלנו 
ביותר בלי להתפשר על אווירה חרדית למהדרין.

"התחלנו את ההכשרות", ממשיכה גלהר, "עם 
סמינר לנשות הייטק שקיימנו לראשונה ל-130 
המדינה".  בשירות  העובדות  חרדיות  נשים 
לטענתה: "זאת פעם ראשונה שציבור חרדי יכול 
שמחים  ואנחנו  מקצועיות  מהכשרות  ליהנות 
להנגשת  בדרך  המבורך  השינוי  את  להוביל 
כי  החרדי.  לציבור  תחומים  במגוון  הכשרות 
הגיע הזמן שהציבור החרדי יקבל את המגיע לו 

כמו כל אזרח אחר במדינה".

במלאת חצי יובל להקמת ישיבת 'באר יהודה', התכנסו ראשי הישיבה, רבנים, 
תלמידים ובוגרים, למעמד חיזוק נדיר

צילום: יעקב כהן 

27.2.19
כ"ב באדר א' תשע"ט

המכינות 
מתחילות!

 בוגר לימודי משפטים בקמפוס החרדי 
   של הקריה האקדמית אונו

 נשוי ואב ל-1
 רכז קשרי לקוחות פאגי,

   הבנק הבינלאומי

הבוגרים שלנו, סיפור הצלחה.
בוא ללמוד לתואר אקדמי במגוון מקצועות מבוקשים:

מאיר אבלס

למדתי משפטים באונו, לימודים שנתנו לי ידע 
רב וכלים מקצועיים שסייעו לי להגיע לתפקיד 
בו אני משמש כיום בבנק. אני ממליץ לכל מי 

שרוצה להתקדם בשוק העבודה ללמוד משפטים. 
הקורסים במסלול זה מעניקים ארגז כלים מקצועי 

ורחב ומאפשרים התקדמות במגוון תחומים.

לפרטים נוספים: 072-259-2843
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 תואר ראשון .L.L.B במשפטים

 תואר ראשון .B.A במנהל עסקים בהתמחויות: נדל"ן, 
    חשבונאות )ראית חשבון(, מימון ושוק ההון, שיווק ופרסום

 תואר ראשון .B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בנוער בסיכון 
    אפשרות השלמה לתואר בחינוך לבעלי תעודת מורה מוסמך בכיר.
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מתתיהו · ר' צעידי פנחס דוד · ר' קויפמן אברהם · ר' קויפמן משה · ר' קוקיס אברהם ישעיהו · ר' קורפו משה ישראל · ר' קרישבסקי אהרן זאב · ר' רוטמן פנחס · הרה"ג אליהו פוזן · ר' איזון ניסים · ר' גולדברג אהרן · ר' גולדשמיד יוסף צבי · ר' לנדאו לוי יצחק · ר' מייזליש 

ישראל דב · ר' פיפרמן אלחנן זאב · ר' פרנקל מרדכי טוביה · ר' קניג יוסף הלל · ר' רוזנברג יחיאל מיכל · ר' שחר בצלאל · הרה"ג אליעזר פוליאס · ר' אהרוני דוד · ר' אמרגי יעקב · ר' בלוי יצחק לייב · ר' ברמן )ביסמוט( יעקב · ר' זילברמן ידידיה משה · ר' זלוטניק יהושע 

· ר' ימיני משה · ר' לוין מאיר שמחה · ר' לוצקין יצחק · ר' ליבפלד שלמה · ר' מגיד מאיר מנחם · ר' מייזליש אשר · ר' מלר אברהם אליקים · ר' נחשון יהושע · ר' פרג שמעון · ר' פרידמן דוד · ר' קנדי עמוס · ר' קרויזר נחמן · ר' קרישבסקי משה · ר' רפאלי דוד יהודה · ר' 

שורץ אלחנן · ר' שפירא אברהם ישעי' · ר' שפירא אריה ניסן · ר' שרייבער מאיר · הרה"ג ראובן משה שלוסברג · ר' אביסרור נתנאל ישראל · ר' אגסי יחיאל · ר' אדלר משה · ר' אהרן אברהם יעקב · ר' אוזן דוד · ר' אוירבך יהונתן · ר' אזולאי רפאל ברוך · ר' אטינגר ברוך 

מרדכי · ר' אידלשטיין יוסף דוד · ר' אידלשטיין נטע יעקב · ר' איזנפלד שמואל · ר' אייזנבך צבי · ר' אייכארן אהרן יוסף · ר' אלחדד אשר מאיר · ר' אפשטיין אלחנן יעקב · ר' אריאלי משה · ר' בברשוילי זלמן · ר' בוכינגר אברהם מאיר · ר' בוסו שמואל · ר' בידרמן דוב בער 

· ר' ביטון אריאל · ר' בייפוס אלימלך אליהו · ר' בייפוס פנחס · ר' בינדר צבי אריה · ר' בלוי חיים יו"ט · ר' בלוי יהודה לייב · ר' בן שלום אברהם צבי · ר' בר שלמה · ר' ברנשטיין נחום · ר' גבל בנימין · ר' גולד אליהו · ר' גולד יהושע · ר' גולדשמיט יחיאל טוביה · ר' גונן 

נתנאל · ר' ג'ייקובס בנימין ביינוש · ר' גלזר יוחנן אליהו · ר' גלנסברג נתנאל · ר' גמליאל ישי נחמיה · ר' גנדל דניאל · ר' גרונר מנחם צבי · ר' גרוס משה · ר' גרזדה אברהם · ר' גרינבוים שמעון · ר' דדיה שמעון אשר · ר' דורי ראובן · ר' דרבקין משה יונה · ר' דרייר עקיבא 

· ר' הבלין צבי · ר' הימלפרב אליעזר · ר' הימלפרב חיים אריה · ר' הירשמן אליהו · ר' הירשמן חיים · ר' הכט משה אהרן · ר' הס חיים · ר' הקר שמעון אריה · ר' הרצל משה אהרן · ר' השל מאיר אריה · ר' ווייס יצחק שלום · ר' וולך מרדכי · ר' וולס ברוך · ר' וונדר דוד · 

ר' ויזל נתן · ר' וילנברג אהרן ישראל · ר' וילנר אברהם מרדכי · ר' וינמן משה ישראל · ר' וינברג יעקב · ר' ונדרולדה ברוך · ר' ונדרולדה שלום צבי · ר' ורטהיימר שלמה אהרן · ר' זוהר אופיר · ר' זייבלד יעקב · ר' חבה נתנאל · ר' חיימוביץ חיים צבי · ר' חכמוב משה · ר' 

חרל"פ דוד · ר' חרל"פ יצחק · ר' טג'יאן )דגן( מנחם · ר' טובולסקי חיים זאב · ר' טורצ'ין משה · ר' טורצ'ין עקיבא · ר' טורק מנחם · ר' טייר עידו · ר' טמסקין אליהו דן · ר' טנדלר יצחק דניאל · ר' יברוב יעקב ישראל · ר' יגר דוד · ר' יזדי רחמים · ר' ילוז אריה אליהו · ר' 

ינאי איתמר · ר' יעקבזון גרשון · ר' יעקבסון יעקב ישראל · ר' כהן אלחנן · ר' כהן אליהו · ר' כהן אליהו מאיר · ר' כהן דוד 1 · ר' כהן דוד 2 · ר' כהן שלמה דוד · ר' כהן יוסף שלמה · ר' כהן יצחק · ר' כהן מרדכי · ר' כהן צדק שלמה · ר' כהנוביץ משה דוד · ר' כמון רפאל 

ברוך · ר' לאנדא זאב · ר' לבל יוסף שלמה · ר' לבקוביץ מיכאל · ר' לוי אברהם יונה · ר' לוסטיג יהושע חיים · ר' לוסטיג יחזקאל · ר' לוצקין מרדכי הלוי · ר' לזר דוד · ר' ליטוב אלחנן · ר' לרפלד אשר · ר' מאזוז אברהם גדליה · ר' מאיר אברהם · ר' מאיר ישראל מאיר · ר' 

מונטג נתן צבי · ר' מונק נתנאל · ר' מונק ראובן · ר' מורגנשטרן משה · ר' מילצקי דוד · ר' מילר יהודה · ר' מילר מנחם דוד · ר' מיירניק איתיאל · ר' מנביץ שאול · ר' מסינג דניאל · ר' נאמן משה לייב · ר' נהרי אביתר · ר' נוימן צבי · ר' נוסבאום אריה · ר' ניסימיאן דור 

ראובן · ר' סבח אוריאל · ר' סימן טוב אלישר יהודה · ר' סימן טוב רחמים יצחק · ר' סלינג'ר שלמה משה · ר' סלמון ברוך · ר' סני מרדכי · ר' סקורניק חיים · ר' עזרא שמואל · ר' פודרביניק נחום · ר' פוזנר אברהם ישעיה · ר' פוקסברומר נתן צבי · ר' פילמר ישראל משה · 

ר' פלדמן שמואל ברוך · ר' פלויט שמואל · ר' פלינקר יצחק · ר' פנחסי יוסף · ר' פקטר מנחם · ר' פקטר משה · ר' פרוש יחיאל · ר' פרוש גליקמן שלמה זלמן · ר' פריד קלמן · ר' פרידמן שלמה · ר' פריימן אליהו ברוך · ר' פריימן ישראל מאיר · ר' ציטרון שמואל · ר' קאהן 

חיים יצחק · ר' קארו אריאל · ר' קדוש שמעון אוראל · ר' קוטלר יובל · ר' קויפמן שמעון הלל · ר' קוסובר אורי · ר' קופל גבריאל · ר' קלויזנר דוד · ר' קליין יחיאל · ר' קמיל מיכאל · ר' קנופף אלעזר יצחק · ר' קניגסברג בנימין שמאי · ר' קנר אליהו אליעזר · ר' קפלן ישראל 

חיים · ר' קצנלבוגן שמואל אברהם · ר' קרמר אברהם צבי · ר' קרמר יצחק · ר' קרמר מנחם · ר' קרשינסקי יוסף · ר' רבי בנימין · ר' רבינוביץ אשר · ר' רוזן יעקב ראובן · ר' רוזנגרטן ישראל מאיר · ר' רוזנטל יהודה · ר' רוזנטל מרדכי · ר' רוזנטל מתתיהו · ר' רוטלוי מרדכי 

יחזקאל · ר' רוטנשטרייך דוב בער · ר' רונס אשר · ר' רוקח אליהו · ר' רוקח עמוס · ר' רוקח ראובן יוסף · ר' רוקח שלמה · ר' רפאלוביץ יעקב ישראל · ר' רקובר ישראל · ר' שבתאי רפאל שמואל · ר' שוורצר דב · ר' שולביץ חיים · ר' שולמן משה · ר' שטיינברג חיים · ר' 

שטייף מנדל · ר' שטייף משה דוד · ר' שטינהרטר נחמיה · ר' שטרן יצחק זאב · ר' שטרסבורגר בנימין · ר' שיינברגר יצחק · ר' שינוועטר יוחנן · ר' שיפמן יצחק זאב · ר' שיפר חיים · ר' שלומאי יצחק יוסף · ר' שמאי שמואל · ר' שפירא יצחק · ר' שפירא משה מרדכי · ר' ששון 

אלישע יעקב · ר' תמרי יצחק · ר' תפילינסקי יצחק · הרה"ג דניאל ברונר · ר' אלטמן שאול משה · ר' בא גד משה · ר' בירנבוים ישראל · ר' בקר אברהם צבי · ר' ברוורמן אברהם מרדכי · ר' גולדברג אפרים · ר' הופמן צבי יוסף · ר' הורוביץ פנחס זליג · ר' הירשפרונג יואל זאב 

· ר' הקשר יחזקאל · ר' הרמן נדב · ר' וייזר זאב · ר' וילנסקי צבי הירש · ר' זוננפלד אליהו רפאל · ר' זוקובסקי שלום משה · ר' זמורה יעקב ישראל · ר' חדש פסח · ר' חזן דוד · ר' יונגרייז יוסף · ר' יפה הושעיה · ר' כהן אברהם ישעיהו · ר' כהן חיים יוסף · ר' כספי משה 

יעקב · ר' כץ בנימין · ר' מאירוביץ שמואל · ר' מנדלוביץ יצחק · ר' סבג רפאל דביר · ר' פוירשטיין אברהם נח · ר' פוסטבסקי יואל · ר' פוסטבסקי יצחק זאב · ר' פינקל יהודה · ר' פרידמן הלל · ר' צ'סקין מנחם אריה · ר' קרמר יהודה · ר' ראף אליעזר יאיר · ר' רבינוביץ 

חנוך · ר' ריבלין רפאל דוד · ר' שטיינמץ מנחם · ר' שקול יהודה · ר' בדלנדר אברהם יצחק · ר' בולק רפאל · ר' בלוך רפאל · ר' גאביזון מאיר · ר' גיטלר יוסף · ר' הפטקה חננאל · ר' חלואה אליעזר · ר' נוסבכר יעקב · ר' פרויבירט יואל · ר' פרנקל ישראל מאיר · ר' קליין 

נחום צבי · ר' קצנלבוגן מאיר · ר' קרלנשטיין יהודה · ר' רינגל אלחנן · ר' שפירא ישראל אהרן · הרה"ג ישראל הערש שטייף · ר' אייכארן עוזיאל משה · ר' אקסלרד נתנאל · ר' גולדברג שלמה · ר' גפן ברוך · ר' דומב אברהם יעקב · ר' זורייבין מאיר · ר' זיאת מאיר · ר' יעבץ 

עקיבא · ר' יעקובוביץ אברהם ישעיהו · ר' כהן יחזקאל · ר' כהנוביץ אלקנה · ר' לוונשטיין שמעון · ר' ליבוביץ ברוך דב · ר' מילר שלמה · ר' מנדלזון שלום · ר' פרידמן אברהם · ר' פרידמן חיים · ר' פרנקל שלמה דב · ר' ציקינובסקי מרדכי · ר' קוק ישראל · ר' קוק שלמה זלמן 

· ר' ראקוב ישראל אייזיק · ר' שונברג בנימין · ר' שטייף יונתן · ר' שלומוביץ יהושע · ר' שניאור שמואל · ר' שפיצר שלמה זרח · ר' שרייבר יוסף מרדכי · ר' תפילינסקי מאיר אליהו · הרה"ג משה מנדל רפפורט · ר' אברג'ל משה · ר' אילוז אביחי שמעון · ר' אפשטין דוד אשר · 

ר' ארליך אריה · ר' בא גד משה שמעון · ר' בוקריץ מוטי · ר' בן זקן אליהו · ר' בן פז יהודה אריה · ר' בן צור יצחק אלחנן · ר' בן שלום אברהם ישעיהו · ר' בן שלום אברהם צבי · ר' ברנר יוסף אליהו · ר' גבאי יהודה · ר' גבירץ יקותיאל צבי · ר' גודמן חזקיה · ר' גולדשטיין 

חגי · ר' גפן יוסף · ר' גרינבוים יוסף · ר' דימטמן יהונתן · ר' דיסלדורף יעקב שמואל · ר' דרילמן אברהם · ר' הלפרין מרדכי · ר' הלר אהרן יוסף · ר' הרברט בנימין ירחמיאל · ר' הריס אריה ליב · ר' הרצברג שמעון · ר' הרשטיין ישראל · ר' וינברג אשר · ר' ולדר משה · ר' 

ולוסקי איתמר · ר' זהר משה · ר' זיכרמן אשר · ר' זר חנוך · ר' טסלר דוד · ר' ימין יוסף · ר' יעקובוביץ צבי · ר' יצחקי משה · ר' לבל אברהם ישעיהו · ר' לוי יוסף · ר' לויסון אשר אליהו · ר' ליבפרוינד רפאל · ר' ליכטיג שמעון · ר' לנדאו מנחם · ר' מאיר יונתן · ר' מורטיאן 

ישראל · ר' מסלטון יעקב ישראל · ר' מרג'ין אליהו · ר' מרחבי איתמר · ר' סגל חיים · ר' פיילעט יצחק · ר' פישל חיים דב · ר' פריימן מאיר · ר' פרישמן משה · ר' קולר שלמה · ר' קמינצקי יעקב · ר' קפלן משה דוד · ר' קראוס שמעון · ר' קריטמברגר יששכר שלמה · ר' 

קרייסמן ברוך · ר' רבינוביץ משה אהרן · ר' רובינשטיין אברהם · ר' רוטנברג אליהו · ר' רייניץ אליאב · ר' שווימר שלמה · ר' שטרן ישראל · ר' שינקר פנחס · ר' שקוביצקי אלקנה · ר' שקול אברהם מנחם · ר' תמרי יהודה · הרה"ג יעקב מאיר וידר · ר' הורוביץ פנחס אהרן · 

ר' אברמוב דניאל · ר' אוסדצ'וק אהרן · ר' בן משה יצחק · ר' גלמן ברוך · ר' גרינגרוז אלכסנדר · ר' דולגופיאט אריאל )ליאוניד( · ר' וידר יוסף זאב · ר' ויטקובסקי כלב )יבגני( · ר' חרקובסקי יגאל · ר' לבנט דניאל · ר' מיגירוב עמנואל · ר' מיגירוב פנחס · ר' מרמס זאב וולף 

· ר' ניורנברג אלכסנדר · ר' סברנייבסקי אולג )יצחק( · ר' צמח הלל · ר' צ'קואשווילי גבריאל · ר' צ'רניאק שאול · ר' קנטור ישראל · ר' שטילמן שמואל בנימין · ר' שניידמן ישראל )איגור( · ר' שץ ישראל · הרה"ג יצחק וולף · ר' אפשטיין יוסף שלמה · ר' באביאן אחיקם · ר' בלוך 

יצחק מאיר · ר' בלום בצלאל · ר' ברוורמן ישעיהו אריה · ר' ברלינגר אליעזר · ר' גליק אברהם · ר' גרבר יעקב · ר' דידי בנימין · ר' הברמן משה שמואל · ר' הגר ישראל · ר' הורוביץ יוסף חיים · ר' הס דוד · ר' הרשטין עקיבא · ר' ואנונו אביחי · ר' ויסנשטרן ישראל · ר' 

ויסנשטרן יוחנן · ר' וולפא ברוך מרדכי · ר' ורנר נפתלי · ר' זהבי יעקב · ר' זומר אפרים זאב · ר' זלזניק שרגא · ר' טאובה אליהו · ר' טובולסקי אליעזר · ר' טיקוצקי ישראל · ר' יואל יצחק יששכר · ר' יוסף יהודה · ר' יעקבסון פנחס מנחם · ר' כהן אברהם אבא · ר' כהן טוויל 

מאיר · ר' לאער יעקב · ר' לוי יאיר · ר' לויליכט יהודה · ר' לוין אהרן · ר' מויאל רפאל אשר · ר' מונדרר יהודה · ר' מונק אליהו · ר' מלינובסקי שמריהו יעקב  · ר' נידאם שמואל · ר' סומך יהודה יוסף · ר' סלומון מנחם · ר' עמוסי ישראל · ר' פאק מנחם · ר' פוקס אברהם 

יצחק · ר' פקטר יצחק דוד · ר' פרידמן אפרים · ר' פרידמן שלום אליעזר · ר' פרלמן אפרים · ר' צימנט בן ציון יחיאל · ר' קלגסבלד שמואל · ר' קנר יעקב יוסף · ר' קצנלבוגן אלעזר · ר' קצנלבוגן שמואל · ר' קרמר חיים שלמה · ר' רוזן מאיר · ר' רוזנברג יצחק · ר' רוט יוסף 

· ר' שפירא שלמה יוחאי · הרה"ג משולם וורמסר · הרה"ג ניסן משה גרוס · ר' אברהמס יוסף · ר' אופנהיימר יששכר צבי · ר' אלישיב אלעזר · ר' ארלנגר אליהו אליעזר · ר' ברגמן שמעון · ר' ברנר נחמן שמואל · ר' גוטפרוינד אהרן · ר' גולדברג ישעיהו · ר' גלזר נפתלי צבי · 

ר' דייטש שמואל יעקב · ר' וולפסון יצחק דוד · ר' וינרב ראובן · ר' ולדשן יהודא ליב · ר' ולנשטיין מרדכי · ר' חשין יששכר · ר' טאוב יצחק · ר' טובי עוז · ר' יודלביץ חיים יוסף · ר' כץ אור · ר' כרמל יצחק · ר' לנדי יהודה · ר' מונק אברהם · ר' נברוצקי יהודה · ר' סגל יוסף 

· ר' סומפולינסקי צבי · ר' סוקולובסקי מאיר שמחה · ר' פלדמן ישראל מאיר · ר' פרוש גליקמן נחמן · ר' קושלנד משה · ר' קיבוביץ בן ציון אריה · ר' קיבוביץ אברהם שמואל · ר' קלצקין שמעון · ר' קניגסהפר שמואל · ר' קרמר אביגדור יוסף · ר' קרמר ישעיהו · ר' קרני 

אברהם · ר' רוזנבאום אריה · ר' רקובסקי ישראל זאב · ר' תעסה יששכר · ר' שוורצנברג אופיר אליעזר · ר' שניידר יחזקאל · הרה"ג אברהם ישעיהו יויסי לאנדו · הרה"ג ישעיהו גריינימן · ר' אייזנבאך מנחם · ר' אייכנבוים אהרן · ר' אשר משה דוד זעליג · ר' בלוי מנחם · ר' 

גולדמן משה · ר' גולדשטיין אליהו · ר' דרמר מרדכי · ר' וינברגר אברהם אבא · ר' טאוב שלמה · ר' יונגרמן יצחק · ר' כהנא שמואל הלל · ר' לרר חזקיהו יוסף · ר' סירוטה גרשון · ר' פוזן אברהם ישעיהו · ר' פוקסברומר משה · ר' פרנקל משה · ר' קופרמן מתתיהו · ר' שאג 

אליעזר · ר' שניידמן ראובן · הרה"ג שלום גרשון בורשטיין · ר' אוירבך שמואל · ר' אוסטרן שאול · ר' אלחרר משה אהרן · ר' אמזלג שמואל · ר' ב"ק מנחם דב · ר' ביטן אבינועם · ר' בירנבוים ראובן יוסף · ר' בלויא מרדכי · ר' בלוך אליעזר · ר' במברגר יצחק · ר' בערל בן 

ציון · ר' בר ישראל בן ציון · ר' ברמן מרדכי · ר' בריזנר יצחק · ר' ברקלי פנחס · ר' גולדברג יוסף אליהו · ר' גולדברג שמואל · ר' גולדשטיין שמואל · ר' גומבו דוד יהודה · ר' גפן ישי רפאל · ר' גרויסמן אלכסנדר · ר' גריובר יעקב ישראל · ר' דהאן מרדכי · ר' דוידוב יוסף · 

ר' דוקן ישראל מאיר · ר' דורלכר דוד · ר' דורפמן אפרים · ר' דימטמן ישראל · ר' דינר ברוך חיים · ר' דריי עמרם · ר' הברמן יעקב אהרן · ר' היישריק יחיאל אהרן · ר' הלפרין חיים שלמה · ר' המבורגר צבי · ר' הקר נתנאל אליעזר · ר' הררי יאיר · ר' וולף אליהו נתנאל · 

ר' וינברג משה · ר' וינוקור דניאל · ר' וינמן אלחנן · ר' וינשטוק ברוך פנחס · ר' זלוטניק מאיר יהודה · ר' זלץ מרדכי נתן דוד · ר' חג'בי אריאל · ר' חסין אברהם ישראל · ר' טבאל יהושע · ר' ידלר ראובן יוסף · ר' ידלר גולדברג חיים דוד · ר' ידלר גולדברג משה · ר' יעקבסון 

ֵהן יצחק · ר' כהן ישראל · ר' כהן משה חיים · ר' כץ צבי יהודה · ר' לבל ישראל חיים · ר' לוי בנימין צבי יהודה · ר' לוין נתן בנימין · ר' ליכטשטיין חיים צבי הירש · ר' מייער יואל · ר' מילר שלמה · ר' מנדלסון צבי · ר' סטנגל שלום  ֵהן אברהם · ר' כהן דוד · ר' ָכּ מאיר · ר' ָכּ

שלמה · ר' סקורניק יהודה · ר' עמנואל יעקב · ר' עמר ישי · ר' פארינטי יוסף · ר' פדר שמואל · ר' פוקס שמואל מאיר · ר' פיונטק אפרים · ר' פפויפר גרשון · ר' פצ'יפיצ'י יהושע העשיל · ר' פציפיצי ישראל מאיר · ר' פרויליך ברוך · ר' פרידמן מרדכי · ר' פרלמן שמעון אליהו 

· ר' פרץ אורן · ר' צור יהונתן · ר' קאופמן יהודה · ר' קופרמן אליעזר יעקב · ר' קורט יואל חיים · ר' קמיל משה · ר' קנטור מאיר יהודה · ר' קרמר יוסף · ר' ראבי משה · ר' רוזן בנימין · ר' רוט יואל · ר' רוטנברג יהודה · ר' רוימי יחיאל · ר' רינדר צבי נפתלי · ר' שווב יוסף 

שלמה · ר' שלזינגר אברהם ישעיהו · ר' בודנהימר יוסף יצחק · ר' בלוי אפרים שמואל · ר' גפני אליהו · ר' גרוס משה אהרן · ר' דיאמנט שמעון · ר' דרזי שמואל · ר' האוסמן יצחק · ר' טפר גדליה · ר' כהן מיכאל · ר' ליטוב יוסף · ר' עראקי הכהן מרדכי · ר' פלדמן משה · ר' 

קוק רפאל · ר' קיי שאול חיים · ר' קנל יוסף · ר' קראוס יוסף שלמה · ר' רוזנטל חיים · ר' רוט דוד שמואל · הרה"ג שמואל רוטשילד · הרה"ג יעקב היין · הרה"ג שלמה וייס · ר' אביבי יוסף חיים · ר' אביעזר יוסף חיים · ר' אבלס יצחק · ר' אהרוני גולן · ר' אולמן גרשון · ר' 

אושרי מאור ציון · ר' אייזנשטיין שמעון עזריה · ר' אפשטיין יעקב ישראל · ר' אקרמן שלמה אהרן · ר' ארז יצחק · ר' ארנטרוי שמואל דוד הכהן · ר' בינדר יעקב יהודה · ר' בן דוד יונה · ר' בן שלום יוסף · ר' ברדא יעקב ישראל · ר' ברדה אברהם · ר' ברויער אלימלך · ר' 

ברלינגר אליעזר · ר' ג'קובס מרדכי · ר' גודלבסקי יצחק אייזיק · ר' גוטרמן יהודה אריה · ר' גולדמן יהונתן · ר' גליק פנחס אליהו · ר' גרוסנס ישראל מאיר · ר' גרינברג חיים נתן · ר' גרשי אבינועם · ר' דורפמן אברהם · ר' דורפמן יחיאל · ר' דרוביבסקי נחום · ר' דרנגר לוי 

· ר' היימן יעקב יצחק · ר' הלפרין ירחמיאל ישראל יצחק · ר' הרמן אליהו · ר' וולך יעקב ישראל · ר' וולף שלמה · ר' ויזנברג יעקב אליהו · ר' וילמן ישראל מיכאל · ר' וינטרוב בן ציון · ר' ולר אליהו · ר' זלושינסקי ישראל · ר' זרגרי משה חיים · ר' זרצקי יהודה זאב · ר' זר

־
צקי יעקב לייב · ר' חביב יוסף · ר' חן עובדיה · ר' חסקל ישראל · ר' חרר איתמר · ר' חשין אליהו יצחק · ר' טוקצינסקי שמואל · ר' טורק אליעזר · ר' טייטלבוים יוסף · ר' טל יהודה · ר' יגאלי אליהו · ר' יהב שלום מרדכי · ר' יוסיפוב דוד שלום · ר' ישראל חיים · ר' כהן 

אהרן · ר' כהן אהרן שלום · ר' כהן יהודה · ר' כהן יצחק משה · ר' כהן משה · ר' כהן ניסים · ר' כהן שמואל · ר' לאופר שמריהו הכהן · ר' לוי אלקנה · ר' לוי יאיר · ר' לוי נועם · ר' לנדה בנימין זאב · ר' מאיר יצחק זאב · ר' מיבסקי אלקנה · ר' מליק ישראל צבי · ר' מצליח 

יהודה · ר' סגל ישראל · ר' סילבר שמואל אברהם · ר' סימן טוב אייל יצחק · ר' סלושץ אברהם דוד · ר' ספרא יהושע · ר' עוזר עובדיה חיים · ר' עמר אסף · ר' פוזן חיים יצחק · ר' פוקס זאב · ר' פלק מאיר · ר' צוקר יונתן אברהם · ר' ציקינובסקי רפאל מרדכי · ר' קוסוב

־
סקי שחור בנימין · ר' קופרמן ישראל אשר · ר' קורלנסקי אברהם דוד · ר' קורלנסקי אלטר דוד · ר' קליין דב · ר' קנאפפלר בנימין · ר' קנתור יעקב דב · ר' קצנלנבוגן יעקב ישראל · ר' קראוס משה עקיבא · ר' ראם דניאל · ר' רוויץ יואל צבי · ר' רוזנברג יצחק אייזיק · ר' 

רוטשילד מאיר · ר' רחום דניאל · ר' רחמני משה יעקב · ר' שאער אברהם · ר' שורץ אברהם ישעיה · ר' שטינברג אלחנן · ר' שטינהרטר משה דב · ר' שטרן יוסף · ר' שטרנבוך אלחנן · ר' שטרנבוך יצחק זאב · ר' שינפלד חנוך · ר' שיף משה · ר' שלזינגר מתתי' זאב · ר' שלזי

־
נגר שמואל · ר' שמחון אליהו · ר' שמחון ישראל · ר' שפירא אליעזר · ר' שרוני אברהם · ר' שרעבי שאול · הרה"ג גד קדוש · ר' אביטן ניסים · ר' אברג'ל אוראל · ר' אברג'ל דוד · ר' אברהם יצחק צבי · ר' אברט צבי · ר' אדלר עמנואל נחום · ר' אדלשטיין יחזקאל · ר' 

אהרוני יוסף חיים · ר' אהרוני יעקב ישראל · ר' אהרוני נתנאל · ר' אוחנה אהרן · ר' אוחנה יהודה · ר' אוסטר ראובן יוסף · ר' אוסטרי יחזקאל · ר' אוסטרן אברהם ישעיהו · ר' אטיאס יעקב שמואל · ר' אייזנבך ראובן · ר' אייזנר נחום פנחס · ר' אייזנשטיין יעקב ישראל · ר' 

אינדיג בצלאל · ר' איצקוביץ אברהם משולם · ר' אליאך יעקב ישראל · ר' אליאסזדה שלמה · ר' אלמליח מאיר · ר' אסולין נתנאל · ר' אפשטיין אליעזר צבי · ר' אקסלרד אורי · ר' ארנסט נתנאל יצחק · ר' אשכנזי אמנון · ר' אשרוב נתנאל · ר' אתרוג ישעיהו · ר' בוסקילה מאיר 

· ר' ביסטריץ משה טוביה · ר' בירנצויג ראובן · ר' ביתן דניאל · ר' בכרך חיים · ר' בלאק משה · ר' בנדיקט מרדכי · ר' בן חור שלמה משה · ר' בן עזרא מריאנו · ר' בן סניור נתן · ר' בן סניור שמעון · ר' בן צבי עקיבא חננאל · ר' בן שושן אליהו · ר' בן שלום נתנאל שמעון · 

ר' בנדיקט יששכר · ר' בסו משה · ר' בר אברהם שלמה · ר' בראון יהודה · ר' ברדה נתנאל · ר' ברהום אהרן · ר' ברזילי ראובן · ר' גבריאלוב יעקב · ר' גדי תומר · ר' גודלבסקי ישראל יצחק · ר' גולד ישעיהו · ר' גולדברג אברהם ישעיהו · ר' גולדברג יחיאל מאיר · ר' גולד

־
ברג יעקב ישראל · ר' גולדמן צבי · ר' גולדנברג שמואל שרגא · ר' גולדנטל משה · ר' גולדפרד יוסף · ר' גולדשטוף ישראל מאיר · ר' גולדשטוף שמואל · ר' גולדשמיד אליהו חיים · ר' גולשבסקי יעקב · ר' גונן אהרן דוד · ר' גיטלר אברהם שלמה · ר' גלוסקין אברהם · ר' גנויאר 

יוסף הרש · ר' גפן יחזקאל · ר' גרז זבולון אריה · ר' גרינברג יצחק · ר' גרינוולד יצחק יהודה · ר' גרינפלד דוד · ר' גרמן אברהם · ר' גרמן חיים יהודה · ר' דביר משה · ר' דהאן יעקב ראובן · ר' דהן יוסף חיים · ר' דוד דוד · ר' דוד ישי · ר' דוויק חיים שאול · ר' דוידוביץ יובל 

· ר' דוידי ישראל · ר' דומב משה שמעיה · ר' דורלכר מרדכי · ר' דיאמנט אליהו אליעזר · ר' דייטש מנחם · ר' דימטמן נתנאל · ר' דנה שלום יהושע · ר' דנינו שמעון · ר' דרוק יעקב ישראל · ר' דרך חיים · ר' דרשן יהודה · ר' הבלין דניאל · ר' הבר חיים יעקב · ר' הופמן משה 

· ר' הורביץ משה אריה · ר' היימן ראובן · ר' הכהן יהושע · ר' הלפרין נפתלי · ר' הס יואל · ר' הס מרדכי · ר' הקשר שמואל יעקב · ר' הראל יוחנן · ר' הראל )בן סימון( ישראל חיים · ר' הרציג אלימלך · ר' הרשקוביץ שמעון אהרן · ר' ואנונו יוסף · ר' וולך יוסף · ר' וולפא 

יעקב ישראל · ר' וולפא משה · ר' ויטמן דוד · ר' וייס אשר · ר' וייס יהונתן · ר' ויכסלבום מרדכי · ר' וינברג זאב · ר' ויספיש ישראל · ר' ויספיש יששכר דב · ר' ויספיש שלמה זלמן · ר' ויצמן יעקב · ר' ולדר דוד · ר' וסרשטיין מיכאל · ר' ועקנין שמעון יחיאל · ר' וקנין שלמה 

· ר' זוהר )זוננשיין( יהודה · ר' זלץ נועם · ר' זלצמן יצחק · ר' זלצמן מאיר · ר' זריצקי מאיר · ר' חדאד ניסים · ר' חדד אליהו · ר' חזקיאן מאיר אליהו · ר' חלופסקי אהרן · ר' חלימי יונה שמעון · ר' חסין אלחנן יוסף · ר' טאיאר נתנאל · ר' טאלער נחום שלמה · ר' טוויג יוסף 

חיים · ר' טננבוים משה דוד · ר' טרכטמן יוסף · ר' יגר מאיר · ר' יוניאן יוסף חיים · ר' יונס חיים צבי · ר' יחיאל יהונתן · ר' ילוז יוסף · ר' ילון עקיבא יוסף · ר' ילין אברהם יואל · ר' ימיני חיים · ר' יעקבסון ראובן · ר' ישראל שלמה רפאל · ר' כאהן בנימין · ר' כהן אליהו 

1 · ר' כהן אליהו 2 · ר' כהן דוד · ר' כהן יוסף · ר' כהן מאיר · ר' כהן מרדכי · ר' כהן נפתלי · ר' כהן שאול · ר' כהן שמואל · ר' כהנא אריאל אהרן · ר' כהנא חיים גבריאל · ר' כהנאמן יהודה צבי · ר' כהנר אשר · ר' כלפון אלחנן · ר' לוזיה אליהו · ר' לוי איתמר · ר' לוי 

יוסף · ר' לוי מרדכי · ר' לוין יעקב · ר' לוין שלמה זלמן · ר' לוינסון זכאי · ר' לחובר דניאל · ר' לנאל מנחם · ר' לרר אברהם · ר' מאור גבריאל · ר' מאיר דוד · ר' מאירוביץ יונתן · ר' מדמון יהודה · ר' מיכאל יאיר ברוך · ר' מילגרום יהושע · ר' מילר אשר · ר' מילר חיים · 

ר' מימוני יעקב ישראל · ר' מלאכי מנחם מתתיהו · ר' מלול דוד יוסף · ר' ממליה אברהם ישעיהו · ר' ממן ישעיה · ר' מן יצחק · ר' מנדלזון נפתלי · ר' מנצר יואל · ר' מצגר אלישע · ר' מרקביץ פנחס דב · ר' מרקוביץ אריה · ר' משען דוד בן ציון · ר' נבנצאל שמואל ניסן · ר' 

נאמי חיים · ר' נגדי יוסף · ר' נוימן יוסף · ר' נוישטט צבי · ר' סופר אברהם חיים · ר' סטוצקי צבי דב · ר' סלובטיצקי מנחם · ר' סלטון אבישי · ר' סלר יחזקאל · ר' סרבניק נחמן דוד · ר' עובדיה אלחנן · ר' עובדיה דניאל · ר' עוברני בניהו · ר' עוקשי גלעד · ר' עידי מר

־
דכי · ר' עסיס נתנאל · ר' פאלי אברהם דוד · ר' פוברסקי שניאור · ר' פוזן יעקב ישראל · ר' פורייס יונתן · ר' פורת יונתן · ר' פורת יעקב שאול · ר' פיזם אביתר · ר' פינקל אליהו · ר' פינקל יוסף מאיר · ר' פיפקו ויליאם )נתנאל( · ר' פישר אליעזר · ר' פלבני שמואל · ר' 

פלדמן יונתן · ר' פליגלמן יאיר · ר' פנחסוב יעקב · ר' פפויפר מנחם רפאל · ר' פרדי אשר · ר' פרויליך אברהם · ר' פרויליך מיכאל · ר' פריליך משה חיים · ר' פרי חיים · ר' פרי )פראנק( משה · ר' פריד מיכאל · ר' פרידמן מאיר · ר' פרץ ישראל · ר' פרץ משה ניסים · ר' פררה 

משה · ר' צ'ולק בן ציון · ר' ציגלמן ישראל מאיר · ר' ציטונה דוד · ר' ציקינובסקי אורי שרגא · ר' צמרמן אברהם יהושע · ר' צפתמן משה · ר' קאהן נחום · ר' קדוש יוסף · ר' קדוש שמעון יעקב · ר' קולדצקי אליהו · ר' קולנגי יונתן · ר' קוקבקה מאיר · ר' קורן מנחם · ר' קליין 

דוד צבי · ר' קמחי יוחנן · ר' קניג חיים שמשון · ר' קנייבסקי יצחק גדליה · ר' קסטנבוים יצחק · ר' קסטנבוים ישראל · ר' קפלן יקותיאל · ר' קראוס יוסף · ר' קרלנשטיין חזקיהו יוסף · ר' קרני דוד צבי · ר' רביוב אליהו · ר' ראנד אברהם שמואל · ר' רגובי אלחנן · ר' רדליך 

מאיר · ר' רובינשטין דב · ר' רודרמן בן ציון · ר' רוזנבוים משה · ר' רוזנבלט אהרן שמואל · ר' רוט דוד מרדכי · ר' רוט טוביה · ר' רוטנברג יהודה · ר' רוטר גבריאל · ר' רוסה יהודה · ר' רוסה משה · ר' ריין אליהו · ר' רנד אוריאל · ר' שאבו יוסף · ר' שאער אלעד · ר' שוובר 

אליעזר נח · ר' שולזינגר יוסף אריה · ר' שורץ יעקב ישראל · ר' שחר אברהם · ר' שטרית מאיר · ר' שטרן ישראל מאיר · ר' שכטר נתנאל · ר' שליסל שמואל · ר' שלמה עדיאל · ר' שמוטץ מיכאל אליעזר · ר' שמחון שמעון · ר' שניידר אורי · ר' שפיגל מנחם · ר' שפיגלמן 

נתנאל · ר' שפירא אליעזר · ר' שפירא שמעון · ר' שרון איתמר · ר' שריון ישראל מאיר · ר' שרים יוסף בנימין · ר' שרם רפאל · ר' שרפי אליהו · ר' תעיזי מאיר · הרה"ג מרדכי שניידר · הרה"ג צבי אליהו שטיינברג · ר' אבשלומוב שמעון · ר' אדלשטיין צבי יהודה · ר' אוהל 

"לאברכים אין
את הלחם, את החלב, 

המקרר ריק"
הזעקה שגרמה

למרר בבכילמרן שר התורה שליט"א 
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טרגדיה: פעוטה בת 11 חודשים נפטרה

חבורת 'משכימי קום' התברכו משר התורה

נחשף: מתנדבי החסד מאוסטרליה 
התינוקת הובהלה במוצאי שבת לבית החולים, אך למרות מאמצי המתנדבים הם מיסיונרים מתוחכמים

והרופאים, היא השיבה נשמתה ליוצרה

צוות מתנדבים אוסטרליים שהגיע לבית אבות ירושלמי עורר את חשד הצוות כי משהו אינו כשורה • 
תיבת הפנדורה שנפתחה גילתה: מדובר בפרויקט מתוחכם של המיסיון • כל הפרטים

משה אברהמי

למשפחה  בת  חודשים,   11 בת  פעוטה 
המורחבת  סנהדריה  שמכונת  חרדית 
ליוצרה  נשמתה  את  השיבה  בירושלים, 
לא  בהם  ימים  מספר  לאחר  עת,  בטרם 

חשה טוב.
ההצלה  כוחות  הוזעקו  שבת,  במוצאי 
דיווח  בעקבות  בשכונה,  מגורים  לדירת 
על מצוקת הפעוטה. "כשהגעתי למקום, 
הפעוטה הייתה ללא דופק ונשימה", סיפר 

פרומוביץ.  מנחם  הצלה  איחוד  חובש 
בה  ביצענו  נוספים  חובשים  עם  "יחד 
ניידת טיפול  פעולות החייאה עד להגעת 
נמרץ שהעבירה אותה לבית החולים תוך 
כדי המשך פעולות החייאה במצב אנוש".

זמן  והרופאים,  הכוננים  מאמצי  למרות 
קצר לאחר הגעת הפעוטה לבית החולים, 
נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. מבית 
הפעוטה  כי  נמסר  צדק'  'שערי  החולים 
פעולות  כדי  תוך  חיים  רוח  ללא  פונתה 
החייאה ממושכות שנמשכו בטיפול נמרץ 

ולא היה מנוס מקביעת מותה.

מאת: משה אברהמי

'בית  ישיבת  של  קום'  'משכימי  חבורת 
פנים  במאור  התקבלה  לצעירים,  מאיר' 
קנייבסקי.  הגר"ח  התורה  שר  מרן  אצל 
רצונו  שביעות  את  הסתיר  לא  הרב 
קום  משכימה  אשר  המובחרת  מהחבורה 
רב  זמן  בתורה  והוגים  ביומו  יום  מידי 
לפני תפילת שחרית, ואף נבחנים במבחן 
מיוחד על ההספק הנלמד באותו זמן יקר.

הישיבה  ראש  בראשות  הישיבה  רבני 
והמשגיח  פרוכטר  רפאל  ר'  הגאון 
בפני  סקרו  חברוני,  אפריים  ר'  הגאון 
החבורה  של  מעלותיהם  את  התורה  שר 
ואת ההספק הנרחב שהספיקו  המובחרת 
והעובדה  מיוחד,  סדר  אותו  במסגרת 
שקימתם בבוקר לא זו בלבד שלא היוותה 
אלא   - היום  בהמשך  לשקדנותם  סתירה 

התמדתם  את  והמריצה  העצימה  אף 
המופלאה.

שקידתם  כי  לשבח  ציינו  הישיבה  רבני 
של הבחורים תהיה דוגמא ומופת לכל 30 
א'  לשיעור  העולים  המצוינים  הבחורים 

בשנה הבעל"ט.
כל  מיוחדת  בהצלחה  בירך  התורה  שר 
לישיבה  הצלחה  ואיחל  ותלמיד,  תלמיד 
לפניה,  הולך  שמה  אשר  המעטירה 
הישיבות  בין  כבוד  של  מקום  ותופסת 

המפוארות בעיר התורה בני ברק.

משה אברהמי

לא  בירושלים,  הגדולים  האבות  מבתי  אחד  מנהלי 
"חסד"  מארגון  פניה  שעברה  בשנה  לקבל  הופתעו 
כי מתנדבים מאוסטרליה  חדש בשם "לרעך" שהציע 
ויעזרו בכל הדרוש, שכן פניות  יבואו מטעמו למקום 
למדי. אבל העובדה ששמו  נפוץ  הן מחזה  אלו  מעין 
בשפה  בשיחות  תכופות  הועלה  האיש"  "אותו  של 
בקרב  חשד  עוררו  עצמם,  המתנדבים  בין  האנגלית 

צוות האחיות כי משהו כאן אינו כשורה.
השבועית,  הצוות  בשיחת  עלה  שהנושא  לאחר 
העלתה אחת העובדות השערה כי מדובר במיסיונרים 
להצלה  ב'מחלקה  לאחים.  ליד  לפנות  והחליטה 
הקורה  לעובי  להיכנס  מיהרו  הארגון  של  ממיסיון' 
וגילו כי אכן מדובר בפרויקט מיסיונרי חדש ומתוחכם 

שיצא לדרכו.
אינו  האבות  בית  כי  בארגון  גילו  הזו,  הפניה  בזכות 
המקום היחיד בו פועלים המיסיונרים, וכי הם הצליחו 
המתמקדים  גדולים  מוקדים  של  לשורה  להשתחל 
בפעילות ציבורית או ברווחה וחסד ולפעול בהם באין 
מפריע. פעילות החסד הזו נועדה לעניין את האנשים 
באמצעות  הנוצרית  באמונה  במגע  באים  הם  עימם 

חלוקת פליירים מיסיונריים ושיחות נפש.
פניה בהולה למנהלי אותם הארגונים והעמותות, גרמה 
להם להבין כי מדובר במפגע מסוכן ורובם עדכנו תוך 
זמן קצר כי הם ביקשו מאנשי "לרעך" שלא לפעול עוד 
בתחומם. "התחפושת המיסיונרית עלתה הפעם שלב, 
שפעילות  לדעת  אפשרות  כל  אין  הצד  מן  ולמתבונן 
ארגון החסד המתחזה היא פעילות מיסיונרית נפשעת, 
ועזרה",  סיוע  הגשת  כדי  תוך  יהודים  לנצר  במטרה 

לאחים.  יד  של  ממיסיון'  להצלה  ב'מחלקה  טוענים 
בערמה  להשתחל  המיסיונרים  הצליחו  היתר  "בין 
את  נחשוף  לא  מאוד.  גדולים  וחסד  צדקה  לארגוני 
שמם מפאת רגישות העניין ומאחר והדבר נעשה בתום 
האמיתית,  זהותם  היוודע  עם  סולקו  והמיסיונרים  לב 
אבל כניסתם לארגונים אלו באין מפריע, רק חידדה את 

הסכנה המוחשית שבדבר".
נוכח הצלחתם של המיסיונרים להיכנס כאמור לשורת 
ארגונים ומוסדות בירושלים, החליטו הללו לנסות שוב 
את מזלם גם השנה בעמותות וארגונים אחרים. עשרות 
מיסיונרים מחו"ל הגיעו לארץ והחלו להתנדב במספר 
הם  מיסיונריים,  פרסומים  ולפי  בירושלים  מקומות 
בשבועות  יותר  עוד  פעילותם  את  להרחיב  מתכוונים 

הקרובים.
שנועד  מיסיונרי  סרטון  על  מצביעים  לאחים  ביד 
אלו,  בימים  ושמופץ  אוונגליסטים  נוצרים  לתורמים 
נוצרים  המשיחיים"  "היהודים  כת  אנשי  מזמינים  בו 
מרחבי העולם לפעול להמרת דתם של יהודים בארץ, 

במסגרת 'לרעך'.
בירושלים  ישראל  לבירת  הצטרפו  נוצריים  "חברים 
הנוצרית"  הבשורה  את  היהודי  העם  עם  לחלוק 
אומרים בכירי הכת המיסיונרי בסרטון. "אנו עובדים 
בגנים ובפארקים לאומיים, בבתים פרטיים, במרפאות, 
הנוצרים  ישנים.  ובבתים  חיים  לבעלי  במקלטים 
מחו"ל שהתנדבו אצלנו פעלו ללא שום בעיה עם העם 
היהודי בירושלים. האם לא תשקלו להצטרף אלינו?" 

מסתיימת הקריאה.
שפעילות  מעידים  עצמם  המיסיונרים  כי  יודגש 

"החסד" הזו נועדה להביא להמרת דתם של יהודים.

www.ami.org.il/raffle או היכנסו

לרכישת כרטיסים חייגו עכשיו

בהצלת חיים מחר זה מאוחר!

בזמן שאתם חולמים על
סקודה קודיאק 2019,

אלפי חולים מוסעים חינם 
לטיפולים מצילי חיים!

בזמן שאתם חולמים על חופשת
'בין הזמנים' משפחתית חלומית באירופה,

אלפי חולים נהנים בנופשונים 
וימי כיף של 'עזר מציון'!

בזמן שאתם חולמים למלא עגלה 
במאכלים מזינים או מפנקים,

עשרות אלפי חולים מקבלים ארוחות חמות, 
עוגות טריות ופינוקים ממטבחי עזר מציון!

בזמן שאתם חולמים על 350,000 ש"ח 
שיעזרולכם לסגור חובות, לשפץ, לרכוש 

דירה או להגשים חלום אחר,
אלפי חולים חולמים את חלום החיים 

ומחפשים תורם מח עצם מתאים!

סקודה קודיאק 2019

350,000 ש"ח

12,000 ש"ח ב'אושר עד'חופשה משפחתית באירופה

מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר המיוחד לעריכת ההגרלה לפי חוק הענשים התשל”ז 1977. את תקנון 
ההגרלה ניתן להשיג אצל:  רו”ח יהודה קינן רח’ מוטה גור 12 גבעת שמואל ו/או עו”ד אסתי היימן רח’ רבינוב 5 ב”ב. 

ועוד עשרות
פרסים

יקרי ערך!

ד'-ו' באדר ב' תשע"ט

11-13.3.19



חשבתם שרכב חדש יקר? תנו לנו לחדש לכם!

וגם אתם תאמרו תודאצ׳יה!
דאצ׳יה MCV Stepway אוטומטי

דאצ'יה גאה להציג מגוון רכבים פונקציונליים, איכותיים ונוחים במחיר הכי 
משתלם בישראל! ועכשיו, הקרוסאובר המשפחתי החדש עם תא מטען עצום 
ולנסיעות משפחתיות. וכל מה שתרצו לקחת לשבתות  מ- 79,990 ₪למזוודות, עגלה 

 משלמים רק 
על מה שצריך

 חיסכון
באחזקה ובדלק

 שלם
דאצ׳יה. החשבון פשוט.וסע

*5039 מרכז מכירות: ירושלים פייר קניג 43, א.ת. תלפיות 

*לפי מחירון 2019001. לא כולל אגרת רישוי. נתוני צריכת הדלק שלהלן הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה משמעותית הואיל 
והיא מושפעת מאופי הנהיגה, השימוש ברכב, תנאי הדרך ומגורמים נוספים. התמונה להמחשה בלבד.

Regulation (EC) 715/2007 ,80/1268/EEC ,נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה*

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
5.1משולב4.7בינעירוני5.7עירוניMCV STEPWAY אוט׳

רמת
בטיחות נמוכה

רמת
0בטיחות גבוהה 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי: 0

0

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

זיהום מזערי זיהום מירבי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154

| www.dacia.co.il



כ"ב אדר א' תשע"ט 121227/2/19 בירושלים

מסתורי: כך הפך הקבר הנעלם 
למוקד ישועות

בשנים האחרונות הפך ציונו של גיס הבעש"ט בהר הזיתים למוקד נהירה המונית • איך 
התגלתה המצבה באקראי, מי עומד מאחורי חשיפת הציון לציבור, וסיפורי הישועות 

שנכרכו במקום • ראיון מיוחד לקראת יום ההילולא

משה אברהמי

בשנים האחרונות, החלה נהירה המונית לציון 
הרה"ק רבי גרשון מקיטוב זצ"ל, מגדולי עולם 
נקשרו  במקום  הזיתים.  בהר  הטמון  החסידות 
ספורות  שנים  שתוך  ונדמה  ישועות  סיפורי 
הציון הופך ליעד מרכזי של מבקשי ה', דורשי 

סגולות ומצפים לישועות.
מי שעומד מאחורי הגילוי של הציון והנהירה 
אליו הוא הרב נחמיה הויזמן, המחזיק בתואר 
לחלק  בניגוד  בקיטוב'.  ישועות  'אגודת  יו"ר 
משיקולי  מונע  לא  הויזמן  הרב  ממקביליו, 
בוער  מכל  שיותר  ונדמה  פרנסה  או  מוסדות 
להמונים.  הצדיק  דבר  את  להביא  הרצון  בו 
לקראת יומא דהילולא שיחול בשבת הקרובה, 
שוחח 'השבוע בירושלים' עם האיש שמאחורי 

העלייה.
זמנכם  את  להקדיש  אתכם  הניע  מה  הויזמן,  הרב 

וכוחותיכם לתיקון ושיפוץ הציון?
"ערכתי מסע לקברות צדיקים באירופה, ובעודי 
נוסע מציון אחד למשנהו, נצנץ הרהור במוחי: 
'הן כעת נוסע אני מרחק של אלפי קילומטרים 
תלמידי  ציון  על  שיח  ולשפוך  להעתיר  בכדי 
הבעל שם טוב הקדוש, צדיקי הדורות שהאירו 
הבית,  ליד  ממש  אולם  בתורתם.  העולם  את 
סמוך ונראה, שוכן ציונו של הרה"ק רבי גרשון 
מקיטוב, שהיה גיסו של הבעל שם טוב הקדוש, 
ותלמידו הקרוב ביותר, מי שהאיר באור תורתו 
ומופתים אשר  אותות  וידע  דורו,  את  הבהירה 
נפש אדם תשתומם למשמעם, ומתי השתטחתי 
את  שאלתי  כך  הקדוש?'  ציונו  על  לאחרונה 
עצמי שם, כשלנגד עיניי חולפים מבעד לחלון 
האוטובוס נופי אירופה המנוכרת. אז החלטתי 
הציון  את  ולטפח  תפקיד  עצמי  על  ליטול 
הקדוש, ובד בבד להעלות את התודעה בציבור 

בנוגע לעלייה אליו ביומא דהילולא".
איך התגלה ציונו בהר הזיתים?

נתגלה על  "זה סיפור מרתק כשלעצמו, הציון 
ומעולם  מאז  גפנר.  שלום  יעקב  הרה"ח  ידי 
מצבות  בגילוי  וזמן  כוחות  גפנר  הרב  הקדיש 
הטמונים  עולם  גדולי  של  ונעלמות  נשכחות 
בבתי הקברות העתיקים בארץ הקודש. בעיקר 
אשר  עת  תשכ"ז  משנת  החל  זה  בנושא  פעל 
נסללה הדרך ליהודים אל הר הזיתים, וכל העת 
ר'  של  ציונו  את  לגלות  עז  רצון  בקרבו  פיעם 
בית  בשטח  שחיפושיו  כיוון  מקיטוב.  גרשון 
גפנר  הרב  החליט  פירות,  נשאו  לא  העלמין 
רמז  יקבל  משם  אולי  בספרים,  חיפוש  לערוך 
נשאו  מאמציו  ואכן  דרכו,  את  שיכוון  וסימן 

פרי.
'חיבת  בספר  מצא  הראשון  המקור  "את 
מצבת  החיים  בבית  'ויש  נכתב  בו  ירושלים' 
מו"ה  המפורסם  הצדיק  החסיד  הרב  קבורת 
נכדו',  קבור  ובמרגלותיו  מקיטוב,  גרשון 
בהיגיון רב הסיק הרב גפנר, כי ציון קברו של 
בסמוך  שהוא  המקום  והוראת  בספר  הנכד 
למקום סבו, לא נועד כי אם לסמן את ציונו של 
באותה  כי  להסיק  יש  ומכאן  הסב,  גרשון  רבי 
מכוסה.  גרשון  רבי  של  קברו  היה  כבר  העת 
חכמי  'תולדות  בספר  עוד  מצא  דומים  דברים 
המעניינות,  התגליות  למרות  אולם  ירושלים'. 

בשטח לא הצליח לזהות את הציון הקדוש.
בהיסח  מגיעה  מציאה  כי  כבר  אמרו  "חז"ל 
עשה  תשכ"ח  בחשוון  ג'  ביום  ואכן,  הדעת, 
הרב גפנר את דרכו אל עבר ציונו של הרבי בעל 
"דמשק אליעזר" זי"ע במעלה הר הזיתים, שם 
העתיר בתפילה לפני הקב"ה בין היתר שיאיר 
את עיניו על מנת שיוכל למצוא את ציונו של 
רבי גרשון. והנה, בעשותו דרכו חזרה במדרון, 
במצבה שאותיותיה מטושטשות,  נתקל  לפתע 
אולם בבירור נכתב עליה נוסח המצבה המופיע 
ככתבו וכלשונו בספר "תולדות חכמי ירושלים" 
כמצבת נכדו של רבי גרשון. ההתרגשות הרבה 
הכלל,  לנחלת  מהר  חיש  הפכה  אותו  שתקפה 

והדבר הכה הדים בעיר ירושלים ומחוצה לה.
העלמין  בית  אל  גפנר  הרב  שב  היום  "למחר 
של  ציונו  אחר  קדחתני  חיפוש  במסע  והחל 
העצומה  היגיעה  מקיטוב.  גרשון  רבי   – הסב 
הולידה פירות ואחר שעות מספר נתגלה תחת 
שכבה עבה של עפר ואבק המצבה עליה נכתב 
"מצבת מוהר"ר אברהם גרשון אשכנזי זלה"ה 
כ"ה לחדש אדר א' שנת התקכ"א". ההתרגשות 
הייתה רבה, קברו של רבינו נתגלה, ושוב ניתן 

לפקוד את ציונו הקדוש".
ספר לנו בקצרה את תולדות חיי הקדוש רבי גרשון 

מקיטוב זיע"א.
"היה גיסו של הבעל שם טוב הקדוש, ושימש 
כאב בית דין בעיר בראד. את ההערכה העצומה 
שרחשו כלפיו כל גדולי הדור בתקופתו יעידו 
התארים הבלתי מצויים בהם מכנים אותו, בהם 

הבעש"ט ורבי יהונתן אייבשיץ.
של  עפרה  את  לחון  השתוקק  ומתמיד  "מאז 
ארץ הקודש, ובשנת תק"ב הגשים את שאיפתו 
ועלה ארצה. בתחילה התיישב בעיר צפת, אולם 
עקר  ולפיכך  ירושלימה  לעלות  חפצו  היה  עז 
משם ועבר לעיר הקודש, שם נעשה תלמידו של 
האור החיים הקדוש. כשהוא שומר כל העת על 

קשר מכתבים עם גיסו הבעש"ט".
במה נודע הציון כמסוגל לישועה?

"בעודו בחיי חיותו כבר נודעו בשערים סיפורי 
על  אשר  לרבינו,  אירעו  אשר  מבהילים  מופת 
המסוגלת  כתובת  ישראל  עמך  בו  מוצאים  כן, 
לישועה, ולהתפלל על קברו לפני הקב"ה בורא 

העולם ומנהיגו, והתפילות אכן מועילות.
ששמעתי  מדהים  בסיפור  אתכם  "אשתף 
לאחרונה: לפני שנתיים הגיעו להתפלל בציון 
שמונה בחורים מישיבה חסידית מצוינת וידועה 
מבוגרים  היו  בחורים  אותם  כל  בירושלים. 
הם  באו  זיווגם.  את  מצאו  לא  ועדיין  במקצת, 
תחינותיהם,  את  ולפרוק  להתפלל  הציון  אל 
והנתון המדהים אותו שמעתי מכלי ראשון, הוא 
השמונה  כל  באו  מאז,  השנה  מחצית  שבתוך 
בברית האירוסין, אחד לא נעדר. סיפורים כגון 
אלו נשמעים הרבה, וככל המודעות בציבור על 
שגב קדושתו של רבינו עולה, כך הולך המקום 

ונעשה כתובת לכל יהודי.
יום  שהשנה  כך  שבעקבות  נציין  "לסיום 
הנהירה  צפויה  הקרובה,  חל בשבת  היארצייט 
'אגודת  ביוזמת  חמישי.  מיום  להתחיל  לקבל 
חינם  אוטובוסים  יעמדו  בקיטוב'  ישועות 
דקות,  עשרים  כל  ויצאו  המתפללים  לרשות 
השעה  עד   16:00 מהשעה  החל  חמישי,  ביום 
מלכי  מרח'  הנסיעה  מסלול  בלילה,   24:30
התחנות:  לאורך  רוז'ין(  ישיבת  )מול  ישראל 
ירמיהו, בר אילן, שמואל הנביא, ככר זוועהיל 

להר הזיתים".

 הרב הויזמן עם מפקדי המשטרה, נערכים להילולא 

 הציון הקדוש 

בס“ד

חדש! מכינה לבוגרות בית יעקב לשיפור תנאי הקבלה

לתיאום פגישת ייעוץ עם הרבנית מרים וינברג,
התקשרי: 02-6547219

תבונה. לימודי תואר לבנות 
במסגרת חרדית

השבוע בירושלים - חצי

חשבונאות ומערכות מידע
מנהל עסקים

חשבונאות ומערכות מידע
מנהל עסקים

הנדסת תוכנה
מדעי המחשב
הנדסת תוכנה
מדעי המחשב

השלמת תואר לרו״חהשלמת תואר לרו״ח

פתרת? מקומך איתנו!

הבין
מילתלהאיץ(סלנג)

הסבר
קול 
חוזר

גוף
שלישי

ורנית

מכללה אקדמית 
לבנות חרדיות

לשקוד

כלי
נשיפה

ממיני
הדגן

מטעה
בצחוק

9, ירושלים  רחוב בית הדפוס 
 02-6547219 |  tvuna@jct.ac.il | www.jct.ac.il 

תואר יוקרתי 
אווירה חרדית
ושיעורי קודש

מעונות ימי לימוד
מרוכזים

מלגות לזכאים עזרה בהכנה
למבחן תיל

שכר לימוד 
אוניברסיטאי



 פילטר 
שקוע

אזהרה - סיגריות גורמות למחלות ולמוות בטרם עת

ווינסטון קוד אקווה,
תמיד יש חברותא
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עוצמתי: הכנסת ספר 
תורה ברובע היהודי

נשבר שיא: 
ישיבת הוועדה נמשכה 

15 וחצי שעות

גדולי תורה, אישי ציבור, ילדי חמד, אלפי ירושלמיים ותיירים, התאחדו 
למעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש מול מקום המקדש

ועדת תכנון ובניה העירונית בניצוחו של אליעזר ראוכברגר, דנה בהררי 
תיקים ורשמה שיא של ישיבת הוועדה הארוכה ביותר בישראל

מאת: משה אברהמי

ביום שני נערך מעמד 'הכנסת ספר תורה' לבית 
בירושלים  היכל'  של  'צילו  הגדול  המדרש 
העתיקה מול מקום המקדש, בנשיאות הגה"צ 
העתיקה.  העיר  של  רבה  נבנצל,  אביגדר  רבי 
במעמד שכמותו לא ראו חומות ירושלים מזה 
ואורחים  ירושלמיים  בני  אלפי  רקדו  שנים, 

מהארץ ומחו"ל, לכבודה של תורה.
מוריס,  משה  הנגיד  הכניס  התורה  ספר  את 
אויערבאך  הגרש"ז  מרן  ספרי  ומו"ל  פטרון 
הרבנית  של  לזכרה  הוקדש  הספר  זצוק"ל. 
רבי  הגאון  בת  ע"ה,  נבנצל  שפרה  הצדקנית 
אשר  מיר,  ישיבת  מראשי  זצ"ל,  פינקל  חיים 
מסרה נפשה על חינוך הבית לתורה ויראת ה' 

ולבעלה הגדול יבדל"ח הגר"א נבנצל.
בבית  התקיים  האותיות  כתיבת  מעמד 
גדולי  הגיעו  לשם  ברחביה,  מוריס  משפחת 
סיום  עם  ודיינים.  רבנים  אדמו"רים  תורה, 
כתיבת האותיות יצאה התהלוכה במיניבוסים 
מקושטים אל עבר העיר העתיקה, שם המתינו 
נבנצל,  הרב  שנשיאות  הכוללים  מבני  מאות 
יחד עם אלפי מבני העיר העתיקה ומחוצה לה.
לפידי  בידיהם  נשאו  הת"תים  תלמידי 
מקום  יד  על  הס"ת  להגעת  עד  כנהוג,  אור, 
המקדש, בבנין המפואר 'צילו של היכל', שם 
הכוללים  לומדי  החדש  הס"ת  פני  את  קיבלו 
וכך  הישנים,  התורה  ספרי  כשבזרועותיהם 
רקדו בהיכל בית המדרש, כשרבים ממתפללי 
הכותל המערבי באים לחגוג ולשוש בשמחה 

של תורה.
סעודת מצוה התקיימה בהיכל בית המדרש 'נר 
מצוה  סעודת  התקיימה  מכן  ולאחר  המערבי' 
בהשתתפות בני המשפחה שהגיעו מחו"ל יחד 
עם ראשי החבורות של הכולל באולם המפואר 
בהם:  תורה,  גדולי  בראשות  התורה',  'אש 

תורה  קול  ישיבת  ראש  מבאיאן;  האדמו"ר 
הגרמ"י שלזינגר; הגאון רבי שרגא שטיינמן; 
ראש ישיבת מיר הגרא"י פינקל; משגיח ישיבת 
מיר הגאון רבי אהרן חדש; ורב הכותל הגאון 
רבי שמואל רבינוביץ. את המשא המרכזי נשא 
חנוך הכהן  רבי  הגאון  הדיין  אירופה,  ראב"ד 

ארנטרוי, 
במעמד השתתפו מנהלי מוסדות התורה ואישי 
ציבור, בהם ראש עירית מודיעין עילית יעקב 
גוטרמן. הנחה את המעמד: הרב טוביה פריינד, 
סגן ראש עיריית מודיעין עילית. בברכת המזון 
נתכבד הרב יוסף גרונפלד, ראש ארגון הקירוב 
סייד שהגיע במיוחד מלונדון יחד עם קבוצת 
תלמידים גדולה. את המעמד הנעימו מקהלת 
ויואל  גליק  ישעיה  המנגנים  ובעלי  'מלכות' 

דוידוביץ.

מאת: משה אברהמי

כשיו"ר ועדת התכנון ובניה, מ"מ ראש העיר 
הוועדה  לחברי  הציע  ראוכברגר,  אליעזר 
להצטייד בשקי שינה לקראת ישיבת הוועדה, 
שאז  אלא  מתלוצץ.  שהוא  חשבו  מהם  רבים 
הגיעה המציאות והוכיחה שגם בחודש אדר, 
ברצינות  ראוכברגר  של  דבריו  את  לקחת  יש 

יתר.
ישיבת וועדת התכנון ובניה שכונסה ביום שני 
וחצי   15 לב,  שימו  פני,  על  התארכה  שעבר, 
שעות ברציפות. הישיבה החלה בשעה 10:00 

בבוקר והסתיימה בשעה 1:30 בלילה.
חברי הוועדה טיפלה באינספור תיקים, ובסך 
יחידות  אלפי  באישור  החברים  עסקו  הכל 
דיור ועשרות אלפי מטרים לתעסוקה. יצוין כי 
וכינון מועצת  ראוכברגר לתפקיד  כניסת  מאז 
העיר החדשה, כונסה הוועדה לדיונים ארוכים 
במיוחד, ובסך הכל פי 3 מהזמנים המתוכננים.
טופלו  וחבריה,  הוועדה  יו"ר  חריצות  בזכות 
של  במהלך  שונים,  בשלבים  תיקים  כ-1,000 

שנוצרה  הצטברות  ושחרור  שולחן'  'ניקוי 
מתקופת הבחירות.

קטגוריה  אין  אמנם  גינס  של  השיאים  בספר 
ישיבת  הידוע,  ככל  אבל  לנושא,  ספציפית 
ירושלמי  רק  לא  שיא  שברה  השבוע  הוועדה 

אלא כלל ארצי.
וועדת  חברי  מרבית  כי  להדגיש  הראוי  מן 
על  שכר  מקבלים  לא  כלל  והבניה  התכנון 
עבודתם וחרף זאת הם מגלים חריצות, ערנות 

ויעילות.

צילום: אלי קובין

עייפים אך מרוצים

חווית סקי לגולשים
מתחילים ומתקדמים

רכבל המטפס לפסגת החרמון

את החורף הזה 
מבלים בחרמון!



אלופים ואלופות 100% דגנים מלאים 
בטעמים שילדים אוהבים!

* מסך הדגנים במוצר * *גודל מנה = 30 גרם , כפית = 5 גרם
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הורים,לילדים שלכם מגיע:
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ראש עיריית ירושלים אירח בלשכתו את מנכ"ל 
מכבי וראש מחוז ירושלים והשפלה

ראש העיר: "עם כניסתי לתפקיד ראש העיר מצאתי מהפיכת בריאות אמיתית שהובלתם בשנים האחרונות" ⋅ 20 מרכזיים 
נפתח  מאז  שחלפו  בשבועיים   ⋅ חדשים  מצטרפים   25,000 עם  האחרונות  השנים   3 במהלך  ירושלים  במחוז  נפתחו  רפואיים 
המרכז הרפואי 'לב העיר' בשכונת גבעת מרדכי בירושלים, הוא כבר הצליח לחולל מהפכה בשכונה כשמשפחות לא מועטות 

מודות למכבי על הנגשת השירותים המתקדמים סמוך לבית 

הילה פלח

ירושלים  מחוז  וראש  סער  רן  מר  מכבי  מנכ"ל 
אצל  לפגישה  השבוע  הגיע  לשץ  גידי  מר  והשפלה 
מנת  על  ליאון  משה  מר  ירושלים  עיריית  ראש 
לפיתוח  להמשיך את שיתופי הפעולה עם העירייה 
תושבי  לכלל  הבריאות  וקידום  הרפואה  שירותי 

העיר.
ראש העיר התייחס למהפכת הבריאות של מכבי 
אני  העיר  ראש  לתפקיד  כניסתי  "עם  כי  וציין  בעיר 
ממש נדהם לנוכח המהפיה העצומה שמכבי הובילה 

בעיר בשנים האחרונות".
מנכ"ל מכבי מר רן סער וראש המחוז מר גידי לשץ 
המאסיבית  ההתפתחות  את  העיר  ראש  בפני  הציגו 
השנים  ב3  בעיר.  מכבי  של  הרפואה  שירותי  של 
של  חדשים  רפואיים  מרכזים   20 נפתחו  האחרונות 
חברים   25,000 למעלה  והצטרפו  בירושלים  מכבי 
המרכז  נפתח  שבועיים  לפני  רק  כאשר  חדשים, 

הרפואי החדש לב העיר.
מהפכת הבריאות של מכבי והשירותים הרפואיים 
מרדכי  גבעת  שכונת  על  פסחו  לא  המתקדמים 
החדש  הרפואי  המרכז  פתיחת  עם  בירושלים, 
חבר  כאשר  כשבועיים,  לפני  העיר'  'לב   – בשכונה 
מועצת גדולי התורה וראש ישיבת חברון הגאון רבי 

דוד כהן קבע את המזוזות. 
המרכז הרפואי החדש, המאובזר בציוד המתקדם 
ממיטב  מתקדמים  שירותים  ניתנים  ובו  ביותר 
לפני  רשמי  באופן  נפתח  והמומחים,  הרופאים 
לחולל  הצליח  כבר  הוא  אך  בלבד,  ימים  שבועיים 
למכבי  מודות  רבות  כשמשפחות  בשכונה  מהפכה 

על המהפכה הגדולה שהיא הובילה בשכונה.
הרפואה  שירותי  ניתנים  החדש  הרפואי  במרכז 
הראשונית כרפואת ילדים, משפחה פנימית וכללית, 
אוזן  אף  עור,  כרופאי  מומחים  ומרפאות  נשים 
גסטרואנטרולוגיה,  המטולוגיה,  אורתופדיה,  גרון, 
תזונה ודיאטה ואפילו הפרעות קשב וריכוז בילדים 
מעבדה,  שירותי  גם  במקום  ילדים.  ונוירולוגיה 
אחיות ומשרד. כמו כן ניתן במקום שירות של רופא 
השעות  בין  ערב,  מידי  עלות,  ללא  מומחה,  תורן 
ובמוצאי  בבוקר  שישי  בימי  וכן   21:00 עד   19:00
שבת. גם בית המרקחת 'מכבי פארם' הפועל במקום 
פעיל בשעות זמינות, בכל יום מהשעה 08:00 בבוקר 

ועד 21:00 בערב.
המרכז החדש שוכן ברחוב שחל 79 בשכונה, על 
מיקומו  בשל  בגין.  שבכביש  מרדכי  גבעת  מחלף 
האסטרטגי, המרכז הרפואי החדש מעניק שירותים 
נגישותו  והסביבה, כשלנוכח  גבעת מרדכי  לתושבי 
לשירותיו  בירושלים  מכבי  חברי  כלל  זוכים  הרבה 
נוחה  למקום  הציבורית  התחבורה  גם  המתקדמים. 

וזמינה בכל שעות היום וחניה בשפע וללא עלות. .
בתי  עם  רבים  פעולה  שיתוף  הסכמי  גם  למכבי 
החולים בירושלים על מנת לייעל ולשפר את השירות 
לרווחת  נוספים  ושירותים  הניתנים  מכבי  לחברי 
חברי מכבי בעיר, בהם שירות 'רופא שבת' ושיתוף 
פעולה ייחודי עם "יד שרה", במסגרתו יכולים חברי 
פרנקל  ב"מרכז  דחוף  רפואי  שירות  לקבל  מכבי 
בשעות  גם  ערב,  מידי  הפועל  דחופה"  לרפואה 
ששאר המרכזים הרפואיים של מכבי סגורים, החל 

מהשעה 19:00 בערב ועד חצות.
פעילותיה  כי  מציין  לשץ  גידי  מר  המחוז  ראש 
בירושלים,  בריאות הציבור  הרבות של מכבי למען 
הצטרפות  בנתוני  מובהק  באופן  ביטוי  לידי  באות 
על  תדיר  המפורסמים  החולים  לקופות  מבוטחים 
ידי המוסד לביטוח לאומי. על פי הנתונים, זה כבר 
למעלה משלוש שנים שמכבי היחידה שצומחת בעיר 
ירושלמים  הרבה  הכי  הצטרפו  אליה  הקופה  והיא 

בשנים האחרונות.

קונים מזון בריא, טרי, מוותרים על מזון מעובד, 
שיהיה לברכה למשפחה. 

לחיות בריא זו אחריות שלכם.

 מוותרים 
על מזון 
מעובד

בוחרים 
במזון 
בריא

למשפחה שלי רק מזון בריא!

בוחרים 



הזמנת טיפול - רק בתיאום מראש: 02-6580900
www.toyota-zamir.co.il :או באתר

טויוטה זמיר ירושלים - סוכנות מורשית טויוטה
כנפי נשרים 62, גבעת שאול, י-ם. טל' 02-6580900 ו www.toyota-zamir.co.il ו תרבות שירות אחרת

ללא תוספת תשלום!
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'התחנני': התגייסות נרחבת להצלת רשת הכוללים 'יששכר באהליך'
הירתמות בכלל הציבור לקראת המגבית המיוחדת למען הצלת רשת הכוללים 'יששכר באהליך' המונה כאלפיים אברכים שלא שילמה משכורות מזה 17 חודשים )!( והגיעה לסכנת 

קריסה רח"ל • בהוראת ובברכת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי פתחו ברשת במגבית 'התחנני' שתערך בשבוע הבא בערב ראש חודש ובר"ח אדר ב' במטרה להציל אלפי עמלי תורה

אלי כהן

בימים אלו נשלמות ההיערכויות לקראת פתיחת 
רשת  את  להציל  שנועדה  האדירה  המגבית 
אלפי  על  באהליך'  'יששכר  הגדולה  הכוללים 
כלכלית  קריסה  מסכנת  בה  הלומדים  האברכים 

המרחפת מעליהם מזה כשנה וחצי. 
למעמד  הציבור  בכלל  נשמעים  רבים  הדים 
במעונו  שהתקיים  המגבית  לפתיחת  המיוחד 
של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שם הוכרז 
ידי  על  והוקראה  ההתרמה,  למבצע  היציאה  על 
הגר"י אפרתי הוראתו וברכתו הקדושה של מרן 

שר התורה לכל התורמים והמסייעים. 
רגע השיא של המעמד בביתו של מרן שר התורה, 
היה בעת נאומו של המשגיח הגאון רבי חזקיהו 
מישקובסקי, שהביא את כאבם ומצוקתם הקשה 
של האברכים, שמתקשים אף להביא את הלחם 
כי  סיפר  ביתם, פשוטו כמשמעו. המשגיח  לבני 
כשביקר באחד מבתי האברכים הלומדים ברשת 
'יששכר באוהליך' הוא ראה עניות נוראה בבית. 
שכבר  וארונות  עובד  שלא  חימום  ריק,  מקרר 
אותו  של  "אשתו  מזון.  מצרכי  ראו  לא  מזמן 
לי  "ואמרה  המשגיח,  סיפר  אלי",  ניגשה  אברך 
שבגלל המצב הכלכלי הקשה, בעלה חושב אולי 
אנחנו,  בכתה.  ממש  היא  ה'כולל'.  את  לעזוב 
היא אמרה לי, נסתדר עם מה שיש, שהרב ידבר 
יכנע  שלא  יעזוב.  שלא  בכולל.  שיישאר  איתו 
מסירות  על  המצמרר  הסיפור  לשמע  לקשיים", 
נפשה של האשה לתורה והעניות הגדולה איתה 
שר  מרן  של  עיניו  זלגו  להתמודד  נאלצת  היא 
עמלי  צער  על  טהורות  דמעות  שליט"א  התורה 
התורה שנאלצים גם בדור השפע להתמודד עם 

קשיים של מחסור בסיסי ביותר. 
תקדים  חסרת  להיענות  הביא  הפתיחה  כינוס 

המגבית  הצלחת  למען  הציבור  של  והירתמות 
למערכה  מתגייסים  כשרבים  החשובה, 
גדולים לשם  לגייס בעצמם סכומים  ומתחייבים 

הגעה אל היעד. 
עבור  שנערכו  הראשונים  הרתימה  בערבי 
והאברכים  המלאכה  את  שמרכזים  השגרירים 
על  לקחו  ואברכים  גדולה,  התלהבות  נרשמה 
עצמם לגייס סכומים משמעותיים למען הצלחת 

המגבית. 
הכוללים,  ראש  נמצא  אלו,  בימים  במקביל, 
הגאון רבי אלחנן וייסבורד, בארצות הברית, שם 
הוא מגייס התחייבויות של גבירים להכפיל את 
שכל  כך  ישראל,  ארץ  בני  שמגייסים  התרומה 
שווה  יהיה  התורה  עמלי  לטובת  שייתרם  שקל 

למעשה שני שקלים. 

סיפורה של הרשת
הכוללים  רשת  על  שמע  שלא  מי  אין  כי  דומה 
'יששכר באהליך', המחזיקה אלפי אברכים, אך 
שמאחורי  המלא  הסיפור  את  מכירים  כולם  לא 
בימי  תשס"ה,  בשנת  תחילתה  התורה.  מעצמת 
שגזירות  התורה,  עולם  של  הקשה  המצוקה 
ניתכו על בני התורה ושברו את מטה  וקיצוצים 
שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  לחמם. 
וייסבורד  רבי אלחנן  זימן אליו את הגאון  זצ"ל 
והטיל עליו משימה כבירה: הקמת רשת כוללים.

משאבים  או  קודם  ניסיון  לו  היה  שלא  למרות 
שנדרשים להשלמת המשימה הרב וייסבורד לא 
שאל שאלות, ומיד יצא והקים את הכולל הראשון 
בבית שמש. ב-15 השנים שחלפו מאז התפתחה 
 36 מונה  היא  כשכיום  מואץ,  בקצב  הרשת 
כוללים בהם שוקדים על תלמודם קרוב ל-2,000 
אברכים ובני עלייה וקול התורה מהדהד בעוצמה 

ת  ו ר ש ע ב
המדרש  בתי 
ם  י ס ו ר פ ה

ברחבי הארץ. 
ת  ו ר מ ל
 , ת ו ח ת פ ת ה ה
של  המבנה 
נותר  הרשת 
וצנוע.  מצומצם 
חמישה עובדים 

כשכחלק  הכוללים,  עשרות  את  מחזיקים  בלבד 
נדל"ן.  כלל  הרשת  בבעלות  אין  הזו  מהתפיסה 
ישירות  מגיע  האחרונה  הפרוטה  עד  הכסף,  כל 

לאברכים. 
הישיבה  ראש  מרן  נסתלק  תשע"ח  כסלו  בכ"ד 
'יששכר  בכוללי  אך  נתייתם,  ישראל  כלל  זצ"ל. 
קשה  במיוחד,  קשה  הייתה  היתמות  באהליך' 
לאב  לה  שהיה  מי  את  איבדה  הרשת  בכפליים. 
ובמקביל  וכיוון  שהדריך  יחד,  גם  וגשמי  רוחני 

נשא בעול הכלכלי הגדול. 
שנה וחצי חלפו מאז, העול הכלכלי הפך לכבד 
חולקו  לא  מנשוא. בחלק מהכוללים של הרשת 
המלגות כבר כמה וכמה חודשים ומצוקתם של 
מתארים  הכוללים  בהנהלת  מחריפה.  האברכים 
מצב מזעזע: "לידיעתנו הגיעו עדויות על מצבים 
הכוללים",  לומדי  את  שפוקדים  מנשוא  קשים 
מעידים בכאב בהנהלת הכוללים, "אך אין בידינו 
מחסור  של  ברמה  קשים,  הסיפורים  להושיע. 
אברכים  של  בבתיהם  בסיסיים  מזון  במצרכי 
מופלגים, הנזקקים לנדבות ותרומות מפה ומשם, 
שליט"א  אלחנן  רבי  של  רצונו  עז  נקרע.  ולבנו 
ולתמוך  אלו,  כח  גבורי  את  ולהחזיק  להמשיך 

בתורתם הטהורה – אך כשל כח הסבל". 
מרן  של  למעונו  וייסבורד  הגר"א  עלה  לו  בצר 

כנשיא רשת הכוללים  קנייבסקי, המכהן  הגר"ח 
והמצב  הקשיים  המצוקה,  את  בפניו  ושטח 
הבעייתי. מרן שמע, כאב את צער האברכים, אך 
הורה הוראה מעשית: לפנות לכלל ישראל, לקרא 
להצלת  ולהירתם  חושים  להיחלץ  הציבור  לכל 

עשרות הכוללים ואלפי האברכים. 
בהוראתו ובברכתו יצאו ברשת 'יששכר באהליך' 
היא.  כן  כשמה  'התחנני'.   – הגדולה  למגבית 
מכל  ממך,  בבקשה  המתחננת  הקדושה  התורה 
אחד ואחד מאיתנו, לפתוח את הלב והכיס ולחזק 

את קול התורה, שחלילה וחס לא ייפסק. 
שורה  יערכו,  ועוד  נערכו,  האחרונים  בימים 
לפעולה.  היציאה  לקראת  חירום  כינוסי  של 
ההתגייסות, כאמור חסרת תקדים, כשהאברכים 
גם  לשאת  עצמם  על  ומקבלים  לקריאה  נענים 
החלק  על  המגבית.  להצלחת  ולפעול  בעול  כן 
גיוס ההמונים קוזמאצ',  המעשי הופקדה חברת 
כאשר המגבית תתקיים בשיטת ההכפלה, כשעל 
כל שקל שייתרם על ידכם, יתנו קבוצת הנדיבים 
שנרתמה למהלך, שקל נוסף. ימי המגבית נקבעו 
וא'  א'  אדר  כ"ט   - הבאים  וחמישי  רביעי  לימי 

אדר ב' תשע"ט. 
התורה  לזעקת  נענים  כולנו   – ב'  אדר  בר"ח 

ומצילים את רשת הכוללים 'יששכר באהליך'.

85.9% בעד חיבור לליכוד, 
6.7% מעדיפים את גנץ

שני שליש מהציבור החרדי סבורים כי במידה וגנץ ירכיב את הממשלה על 
המפלגות החרדיות ללכת לאופוזיציה • כמחצית יעדיפו את גדעון סער 

בראשות הליכוד אם נתניהו ייאלץ לפרוש, אחריו – אדלשטיין, ברקת, כץ, 
ארדן ורגב • רוב מוחלט בעד שותפות חרדים-ליכוד בכל תסריט, גם אם 

נתניהו יוחלף
אלי כהן

ויהדות  ש"ס  החרדיות,  המפלגות  ראשי 
מערכת  במהלך  הצהירו  כבר  התורה, 
נתניהו  של  במועמדותו  יתמכו  כי  הבחירות 
אף  שהתהדקה  תמיכה  הממשלה,  לראשות 
לשעבר  הרמטכ"ל  של  חבירתו  לאחר  יותר 
גזירות  בני גנץ ליאיר לפיד, מי שמזוהה עם 
כלכליות על עולם התורה וסנקציות פליליות 

בחוק הגיוס.
תומכים  החרדים  המצביעים  גם  כי  מתברר 
בהחלטה הזו באופן מוחץ. סקר 'קו עיתונות' 
בדק ומצא כי אף אם בני גנץ יזכה בבחירות 
החרדים  רוב  סבורים  ממשלה,  וירכיב 
ללכת  החרדיות  המפלגות  על  כי   )63.5%(
 32.5% רק  אליו,  לחבור  ולא  לאופוזיציה 
להצטרף  לנסות  יש  כזה  במקרה  כי  סבורים 

לקואליציה.
500 משתתפי הסקר נשאלו גם במידה ויוגש 
בנימין  הממשלה  ראש  נגד  אישום  כתב 
נתניהו והוא ייאלץ לפנות את מקומו, את מי 
מבין בכירי הליכוד ירצו לראות מחליף אותו. 
לשעבר  השר  סער,  בגדעון  בחרו   44.8%

לצמרת  היישר  מדהים  בקאמבק  שחזר 
קשריו  את  האחרונות  בשנים  והידק  הליכוד 
על  המועדף  למועמד  נחשב  החרדי,  במגזר 

הציבור החרדי. 
הכנסת  יו"ר  השני  במקום  מאחוריו  הרחק 
 ,16.8% עם  אדלשטיין  יולי  הכיפה  חובש 
במקום השלישי ראש העיר ירושלים לשעבר 
שר  הרביעי  במקום   ,11.2% עם  ברקת  ניר 
ככל  זאת   ,9% עם  כץ  ישראל  התחבורה 
הנראה בהשפעת החיכוכים התכופים בנושא 
החרדית  הנציגות  ובין  בינו  השבת  חילולי 
השר  החמישי  במקום  האחרונה.  בקדנציה 
לביטחון פנים גלעד ארדן עם 7.8% ובמקום 
 7.5% עם  רגב  מירי  התרבות  שרת  האחרון 

בלבד.
בשאלה נוספת, נשאלו משתתפי הסקר האם 
יוחלף בראשות הליכוד, הם  ונתניהו  במידה 
עדיין מעדיפים את המועמד שיכתיר הליכוד 
כזה  שבמקרה  או  ממשלה,  כראש  במקומו 
 – משמעית  חד  התשובה  גנץ.  את  יעדיפו 
 6.7% הליכוד,  מועמד  את  מעדיפים   85.9%
בלבד מעדיפים את גנץ, והשאר טרם החליטו. 
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דמן אברהם ישעיהו · ר' דויטש חיים · ר' זקס ישראל איסר · ר' חשין אהרן זאב · ר' טורצ'ין אליעזר · ר' כנפו ירמיהו · ר' לובין יוחנן · ר' מייזליש מרדכי · ר' נדל יהודה ליב · ר' סגל יהושע · ר' שטיינברג שלמה זלמן · ר' שטיינער ישראל · ר' שטיינר בנימין · ר' שטיינר יצחק · ר' שטרן ישראל מרדכי · ר' שרייבער מרדכי · ר' שרייבער פנחס · הרה"ג חיים האס · ר' אביבי אברהם · ר' אטלאן מאיר יצחק · ר' בוקרצקי יצחק · ר' בלום מאיר ישראל · ר' בן הרוש תומר · ר' בן נתן יהונתן עוזיאל · ר' ברוכמן 

אברהם )אלברט( · ר' ברים יהושע · ר' ברלינגר אברהם ישעיהו · ר' גול יהודה · ר' גריינר שמואל דב · ר' הולס מרדכי שלמה · ר' ויספיש ישראל אשר · ר' חזן לוי יוסף · ר' חליאוה יהודה · ר' טורצ'ין ישראל מאיר · ר' כהן שלמה · ר' לבינסון נפתלי יהודה · ר' לובצקי ישראל מאיר · ר' לובצקי נפתלי צבי · ר' מאיר יעקב · ר' מייזליש אהרן זאב )וועלוועל( · ר' מייזליש מאיר · ר' מייזליש מרדכי · ר' נמירובסקי אהרן · ר' פיפרמן מתתיהו · ר' צעידי פנחס דוד · ר' קויפמן אברהם · ר' קויפמן משה · ר' קוקיס 

אברהם ישעיהו · ר' קורפו משה ישראל · ר' קרישבסקי אהרן זאב · ר' רוטמן פנחס · הרה"ג אליהו פוזן · ר' איזון ניסים · ר' גולדברג אהרן · ר' גולדשמיד יוסף צבי · ר' לנדאו לוי יצחק · ר' מייזליש ישראל דב · ר' פיפרמן אלחנן זאב · ר' פרנקל מרדכי טוביה · ר' קניג יוסף הלל · ר' רוזנברג יחיאל מיכל · ר' שחר בצלאל · הרה"ג אליעזר פוליאס · ר' אהרוני דוד · ר' אמרגי יעקב · ר' בלוי יצחק לייב · ר' ברמן )ביסמוט( יעקב · ר' זילברמן ידידיה משה · ר' זלוטניק יהושע · ר' ימיני משה · ר' לוין מאיר שמחה 

· ר' לוצקין יצחק · ר' ליבפלד שלמה · ר' מגיד מאיר מנחם · ר' מייזליש אשר · ר' מלר אברהם אליקים · ר' נחשון יהושע · ר' פרג שמעון · ר' פרידמן דוד · ר' קנדי עמוס · ר' קרויזר נחמן · ר' קרישבסקי משה · ר' רפאלי דוד יהודה · ר' שורץ אלחנן · ר' שפירא אברהם ישעי' · ר' שפירא אריה ניסן · ר' שרייבער מאיר · הרה"ג ראובן משה שלוסברג · ר' אביסרור נתנאל ישראל · ר' אגסי יחיאל · ר' אדלר משה · ר' אהרן אברהם יעקב · ר' אוזן דוד · ר' אוירבך יהונתן · ר' אזולאי רפאל ברוך · ר' אטינגר ברוך 

מרדכי · ר' אידלשטיין יוסף דוד · ר' אידלשטיין נטע יעקב · ר' איזנפלד שמואל · ר' אייזנבך צבי · ר' אייכארן אהרן יוסף · ר' אלחדד אשר מאיר · ר' אפשטיין אלחנן יעקב · ר' אריאלי משה · ר' בברשוילי זלמן · ר' בוכינגר אברהם מאיר · ר' בוסו שמואל · ר' בידרמן דוב בער · ר' ביטון אריאל · ר' בייפוס אלימלך אליהו · ר' בייפוס פנחס · ר' בינדר צבי אריה · ר' בלוי חיים יו"ט · ר' בלוי יהודה לייב · ר' בן שלום אברהם צבי · ר' בר שלמה · ר' ברנשטיין נחום · ר' גבל בנימין · ר' גולד אליהו · ר' גולד 

יהושע · ר' גולדשמיט יחיאל טוביה · ר' גונן נתנאל · ר' ג'ייקובס בנימין ביינוש · ר' גלזר יוחנן אליהו · ר' גלנסברג נתנאל · ר' גמליאל ישי נחמיה · ר' גנדל דניאל · ר' גרונר מנחם צבי · ר' גרוס משה · ר' גרזדה אברהם · ר' גרינבוים שמעון · ר' דדיה שמעון אשר · ר' דורי ראובן · ר' דרבקין משה יונה · ר' דרייר עקיבא · ר' הבלין צבי · ר' הימלפרב אליעזר · ר' הימלפרב חיים אריה · ר' הירשמן אליהו · ר' הירשמן חיים · ר' הכט משה אהרן · ר' הס חיים · ר' הקר שמעון אריה · ר' הרצל משה אהרן · ר' 

השל מאיר אריה · ר' ווייס יצחק שלום · ר' וולך מרדכי · ר' וולס ברוך · ר' וונדר דוד · ר' ויזל נתן · ר' וילנברג אהרן ישראל · ר' וילנר אברהם מרדכי · ר' וינמן משה ישראל · ר' וינברג יעקב · ר' ונדרולדה ברוך · ר' ונדרולדה שלום צבי · ר' ורטהיימר שלמה אהרן · ר' זוהר אופיר · ר' זייבלד יעקב · ר' חבה נתנאל · ר' חיימוביץ חיים צבי · ר' חכמוב משה · ר' חרל"פ דוד · ר' חרל"פ יצחק · ר' טג'יאן )דגן( מנחם · ר' טובולסקי חיים זאב · ר' טורצ'ין משה · ר' טורצ'ין עקיבא · ר' טורק מנחם · ר' טייר עידו 

· ר' טמסקין אליהו דן · ר' טנדלר יצחק דניאל · ר' יברוב יעקב ישראל · ר' יגר דוד · ר' יזדי רחמים · ר' ילוז אריה אליהו · ר' ינאי איתמר · ר' יעקבזון גרשון · ר' יעקבסון יעקב ישראל · ר' כהן אלחנן · ר' כהן אליהו · ר' כהן אליהו מאיר · ר' כהן דוד · ר' כהן דוד · ר' כהן שלמה דוד · ר' כהן יוסף שלמה · ר' כהן יצחק · ר' כהן מרדכי · ר' כהן צדק שלמה · ר' כהנוביץ משה דוד · ר' כמון רפאל ברוך · ר' לאנדא זאב · ר' לבל יוסף שלמה · ר' לבקוביץ מיכאל · ר' לוי אברהם יונה · ר' לוסטיג יהושע חיים 

· ר' לוסטיג יחזקאל · ר' לוצקין מרדכי הלוי · ר' לזר דוד · ר' ליטוב אלחנן · ר' לרפלד אשר · ר' מאזוז אברהם גדליה · ר' מאיר אברהם · ר' מאיר ישראל מאיר · ר' מונטג נתן צבי · ר' מונק נתנאל · ר' מונק ראובן · ר' מורגנשטרן משה · ר' מילצקי דוד · ר' מילר יהודה · ר' מילר מנחם דוד · ר' מיירניק איתיאל · ר' מנביץ שאול · ר' מסינג דניאל · ר' נאמן משה לייב · ר' נהרי אביתר · ר' נוימן צבי · ר' נוסבאום אריה · ר' ניסימיאן דור ראובן · ר' סבח אוריאל · ר' סימן טוב אלישר יהודה · ר' סימן טוב 

רחמים יצחק · ר' סלינג'ר שלמה משה · ר' סלמון ברוך · ר' סני מרדכי · ר' סקורניק חיים · ר' עזרא שמואל · ר' פודרביניק נחום · ר' פוזנר אברהם ישעיה · ר' פוקסברומר נתן צבי · ר' פילמר ישראל משה · ר' פלדמן שמואל ברוך · ר' פלויט שמואל · ר' פלינקר יצחק · ר' פנחסי יוסף · ר' פקטר מנחם · ר' פקטר משה · ר' פרוש יחיאל · ר' פרוש גליקמן שלמה זלמן · ר' פריד קלמן · ר' פרידמן שלמה · ר' פריימן אליהו ברוך · ר' פריימן ישראל מאיר · ר' ציטרון שמואל · ר' קאהן חיים יצחק · ר' קארו אריאל 

· ר' קדוש שמעון אוראל · ר' קוטלר יובל · ר' קויפמן שמעון הלל · ר' קוסובר אורי · ר' קופל גבריאל · ר' קלויזנר דוד · ר' קליין יחיאל · ר' קמיל מיכאל · ר' קנופף אלעזר יצחק · ר' קניגסברג בנימין שמאי · ר' קנר אליהו אליעזר · ר' קפלן ישראל חיים · ר' קצנלבוגן שמואל אברהם · ר' קרמר אברהם צבי · ר' קרמר יצחק · ר' קרמר מנחם · ר' קרשינסקי יוסף · ר' רבי בנימין · ר' רבינוביץ אשר · ר' רוזן יעקב ראובן · ר' רוזנגרטן ישראל מאיר · ר' רוזנטל יהודה · ר' רוזנטל מרדכי · ר' רוזנטל מתתיהו · 

ר' רוטלוי מרדכי יחזקאל · ר' רוטנשטרייך דוב בער · ר' רונס אשר · ר' רוקח אליהו · ר' רוקח עמוס · ר' רוקח ראובן יוסף · ר' רוקח שלמה · ר' רפאלוביץ יעקב ישראל · ר' רקובר ישראל · ר' שבתאי רפאל שמואל · ר' שוורצר דב · ר' שולביץ חיים · ר' שולמן משה · ר' שטיינברג חיים · ר' שטייף מנדל · ר' שטייף משה דוד · ר' שטינהרטר נחמיה · ר' שטרן יצחק זאב · ר' שטרסבורגר בנימין · ר' שיינברגר יצחק · ר' שינוועטר יוחנן · ר' שיפמן יצחק זאב · ר' שיפר חיים · ר' שלומאי יצחק יוסף · ר' שמאי 

שמואל · ר' שפירא יצחק · ר' שפירא משה מרדכי · ר' ששון אלישע יעקב · ר' תמרי יצחק · ר' תפילינסקי יצחק · הרה"ג דניאל ברונר · ר' אלטמן שאול משה · ר' בא גד משה · ר' בירנבוים ישראל · ר' בקר אברהם צבי · ר' ברוורמן אברהם מרדכי · ר' גולדברג אפרים · ר' הופמן צבי יוסף · ר' הורוביץ פנחס זליג · ר' הירשפרונג יואל זאב · ר' הקשר יחזקאל · ר' הרמן נדב · ר' וייזר זאב · ר' וילנסקי צבי הירש · ר' זוננפלד אליהו רפאל · ר' זוקובסקי שלום משה · ר' זמורה יעקב ישראל · ר' חדש פסח · ר' חזן 

דוד · ר' יונגרייז יוסף · ר' יפה הושעיה · ר' כהן אברהם ישעיהו · ר' כהן חיים יוסף · ר' כספי משה יעקב · ר' כץ בנימין · ר' מאירוביץ שמואל · ר' מנדלוביץ יצחק · ר' סבג רפאל דביר · ר' פוירשטיין אברהם נח · ר' פוסטבסקי יואל · ר' פוסטבסקי יצחק זאב · ר' פינקל יהודה · ר' פרידמן הלל · ר' צ'סקין מנחם אריה · ר' קרמר יהודה · ר' ראף אליעזר יאיר · ר' רבינוביץ חנוך · ר' ריבלין רפאל דוד · ר' שטיינמץ מנחם · ר' שקול יהודה · ר' בדלנדר אברהם יצחק · ר' בולק רפאל · ר' בלוך רפאל · ר' 

גאביזון מאיר · ר' גיטלר יוסף · ר' הפטקה חננאל · ר' חלואה אליעזר · ר' נוסבכר יעקב · ר' פרויבירט יואל · ר' פרנקל ישראל מאיר · ר' קליין נחום צבי · ר' קצנלבוגן מאיר · ר' קרלנשטיין יהודה · ר' רינגל אלחנן · ר' שפירא ישראל אהרן · הרה"ג ישראל הערש שטייף · ר' אייכארן עוזיאל משה · ר' אקסלרד נתנאל · ר' גולדברג שלמה · ר' גפן ברוך · ר' דומב אברהם יעקב · ר' זורייבין מאיר · ר' זיאת מאיר · ר' יעבץ עקיבא · ר' יעקובוביץ אברהם ישעיהו · ר' כהן יחזקאל · ר' כהנוביץ אלקנה · ר' 

לוונשטיין שמעון · ר' ליבוביץ ברוך דב · ר' מילר שלמה · ר' מנדלזון שלום · ר' פרידמן אברהם · ר' פרידמן חיים · ר' פרנקל שלמה דב · ר' ציקינובסקי מרדכי · ר' קוק ישראל · ר' קוק שלמה זלמן · ר' ראקוב ישראל אייזיק · ר' שונברג בנימין · ר' שטייף יונתן · ר' שלומוביץ יהושע · ר' שניאור שמואל · ר' שפיצר שלמה זרח · ר' שרייבר יוסף מרדכי · ר' תפילינסקי מאיר אליהו · הרה"ג משה מנדל רפפורט · ר' אברג'ל משה · ר' אילוז אביחי שמעון · ר' אפשטין דוד אשר · ר' ארליך אריה · ר' בא גד משה 

שמעון · ר' בוקריץ מוטי · ר' בן זקן אליהו · ר' בן פז יהודה אריה · ר' בן צור יצחק אלחנן · ר' בן שלום אברהם ישעיהו · ר' בן שלום אברהם צבי · ר' ברנר יוסף אליהו · ר' גבאי יהודה · ר' גבירץ יקותיאל צבי · ר' גודמן חזקיה · ר' גולדשטיין חגי · ר' גפן יוסף · ר' גרינבוים יוסף · ר' דימטמן יהונתן · ר' דיסלדורף יעקב שמואל · ר' דרילמן אברהם · ר' הלפרין מרדכי · ר' הלר אהרן יוסף · ר' הרברט בנימין ירחמיאל · ר' הריס אריה ליב · ר' הרצברג שמעון · ר' הרשטיין ישראל · ר' וינברג אשר · ר' ולדר 

משה · ר' ולוסקי איתמר · ר' זהר משה · ר' זיכרמן אשר · ר' זר חנוך · ר' טסלר דוד · ר' ימין יוסף · ר' יעקובוביץ צבי · ר' יצחקי משה · ר' לבל אברהם ישעיהו · ר' לוי יוסף · ר' לויסון אשר אליהו · ר' ליבפרוינד רפאל · ר' ליכטיג שמעון · ר' לנדאו מנחם · ר' מאיר יונתן · ר' מורטיאן ישראל · ר' מסלטון יעקב ישראל · ר' מרג'ין אליהו · ר' מרחבי איתמר · ר' סגל חיים · ר' פיילעט יצחק · ר' פישל חיים דב · ר' פריימן מאיר · ר' פרישמן משה · ר' קולר שלמה · ר' קמינצקי יעקב · ר' קפלן משה דוד · 

ר' קראוס שמעון · ר' קריטמברגר יששכר שלמה · ר' קרייסמן ברוך · ר' רבינוביץ משה אהרן · ר' רובינשטיין אברהם · ר' רוטנברג אליהו · ר' רייניץ אליאב · ר' שווימר שלמה · ר' שטרן ישראל · ר' שינקר פנחס · ר' שקוביצקי אלקנה · ר' שקול אברהם מנחם · ר' תמרי יהודה · הרה"ג יעקב מאיר וידר · ר' הורוביץ פנחס אהרן · ר' אברמוב דניאל · ר' אוסדצ'וק אהרן · ר' בן משה יצחק · ר' גלמן ברוך · ר' גרינגרוז אלכסנדר · ר' דולגופיאט אריאל )ליאוניד( · ר' וידר יוסף זאב · ר' ויטקובסקי כלב )יבגני( · 

ר' חרקובסקי יגאל · ר' לבנט דניאל · ר' מיגירוב עמנואל · ר' מיגירוב פנחס · ר' מרמס זאב וולף · ר' ניורנברג אלכסנדר · ר' סברנייבסקי אולג )יצחק( · ר' צמח הלל · ר' צ'קואשווילי גבריאל · ר' צ'רניאק שאול · ר' קנטור ישראל · ר' שטילמן שמואל בנימין · ר' שניידמן ישראל )איגור( · ר' שץ ישראל · הרה"ג יצחק וולף · ר' אפשטיין יוסף שלמה · ר' באביאן אחיקם · ר' בלוך יצחק מאיר · ר' בלום בצלאל · ר' ברוורמן ישעיהו אריה · ר' ברלינגר אליעזר · ר' גליק אברהם · ר' גרבר יעקב · ר' דידי בנימין · 

ר' הברמן משה שמואל · ר' הגר ישראל · ר' הורוביץ יוסף חיים · ר' הס דוד · ר' הרשטין עקיבא · ר' ואנונו אביחי · ר' ויסנשטרן ישראל · ר' ויסנשטרן יוחנן · ר' וולפא ברוך מרדכי · ר' ורנר נפתלי · ר' זהבי יעקב · ר' זומר אפרים זאב · ר' זלזניק שרגא · ר' טאובה אליהו · ר' טובולסקי אליעזר · ר' טיקוצקי ישראל · ר' יואל יצחק יששכר · ר' יוסף יהודה · ר' יעקבסון פנחס מנחם · ר' כהן אברהם אבא · ר' כהן טוויל מאיר · ר' לאער יעקב · ר' לוי יאיר · ר' לויליכט יהודה · ר' לוין אהרן · ר' מויאל רפאל 

אשר · ר' מונדרר יהודה · ר' מונק אליהו · ר' מלינובסקי שמריהו יעקב · ר' נידאם שמואל · ר' סומך יהודה יוסף · ר' סלומון מנחם · ר' עמוסי ישראל · ר' פאק מנחם · ר' פוקס אברהם יצחק · ר' פקטר יצחק דוד · ר' פרידמן אפרים · ר' פרידמן שלום אליעזר · ר' פרלמן אפרים · ר' צימנט בן ציון יחיאל · ר' קלגסבלד שמואל · ר' קנר יעקב יוסף · ר' קצנלבוגן אלעזר · ר' קצנלבוגן שמואל · ר' קרמר חיים שלמה · ר' רוזן מאיר · ר' רוזנברג יצחק · ר' רוט יוסף · ר' שפירא שלמה יוחאי · הרה"ג משולם 

וורמסר · הרה"ג ניסן משה גרוס · ר' אברהמס יוסף · ר' אופנהיימר יששכר צבי · ר' אלישיב אלעזר · ר' ארלנגר אליהו אליעזר · ר' ברגמן שמעון · ר' ברנר נחמן שמואל · ר' גוטפרוינד אהרן · ר' גולדברג ישעיהו · ר' גלזר נפתלי צבי · ר' דייטש שמואל יעקב · ר' וולפסון יצחק דוד · ר' וינרב ראובן · ר' ולדשן יהודא ליב · ר' ולנשטיין מרדכי · ר' חשין יששכר · ר' טאוב יצחק · ר' טובי עוז · ר' יודלביץ חיים יוסף · ר' כץ אור · ר' כרמל יצחק · ר' לנדי יהודה · ר' מונק אברהם · ר' נברוצקי יהודה · ר' סגל 

יוסף · ר' סומפולינסקי צבי · ר' סוקולובסקי מאיר שמחה · ר' פלדמן ישראל מאיר · ר' פרוש גליקמן נחמן · ר' קושלנד משה · ר' קיבוביץ בן ציון אריה · ר' קיבוביץ אברהם שמואל · ר' קלצקין שמעון · ר' קניגסהפר שמואל · ר' קרמר אביגדור יוסף · ר' קרמר ישעיהו · ר' קרני אברהם · ר' רוזנבאום אריה · ר' רקובסקי ישראל זאב · ר' תעסה יששכר · ר' שוורצנברג אופיר אליעזר · ר' שניידר יחזקאל · הרה"ג אברהם ישעיהו יויסי לאנדו · הרה"ג ישעיהו גריינימן · ר' אייזנבאך מנחם · ר' אייכנבוים אהרן · 

ר' אשר משה דוד זעליג · ר' בלוי מנחם · ר' גולדמן משה · ר' גולדשטיין אליהו · ר' דרמר מרדכי · ר' וינברגר אברהם אבא · ר' טאוב שלמה · ר' יונגרמן יצחק · ר' כהנא שמואל הלל · ר' לרר חזקיהו יוסף · ר' סירוטה גרשון · ר' פוזן אברהם ישעיהו · ר' פוקסברומר משה · ר' פרנקל משה · ר' קופרמן מתתיהו · ר' שאג אליעזר · ר' שניידמן ראובן · הרה"ג שלום גרשון בורשטיין · ר' אוירבך שמואל · ר' אוסטרן שאול · ר' אלחרר משה אהרן · ר' אמזלג שמואל · ר' ב"ק מנחם דב · ר' ביטן אבינועם · ר' 

בירנבוים ראובן יוסף · ר' בלויא מרדכי · ר' בלוך אליעזר · ר' במברגר יצחק · ר' בערל בן ציון · ר' בר ישראל בן ציון · ר' ברמן מרדכי · ר' בריזנר יצחק · ר' ברקלי פנחס · ר' גולדברג יוסף אליהו · ר' גולדברג שמואל · ר' גולדשטיין שמואל · ר' גומבו דוד יהודה · ר' גפן ישי רפאל · ר' גרויסמן אלכסנדר · ר' גריובר יעקב ישראל · ר' דהאן מרדכי · ר' דוידוב יוסף · ר' דוקן ישראל מאיר · ר' דורלכר דוד · ר' דורפמן אפרים · ר' דימטמן ישראל · ר' דינר ברוך חיים · ר' דריי עמרם · ר' הברמן יעקב אהרן · 

ֵהן יצחק · ר' כהן ישראל · ר' כהן משה חיים · ר' כץ צבי  ֵהן אברהם · ר' כהן דוד · ר' ָכּ ר' היישריק יחיאל אהרן · ר' הלפרין חיים שלמה · ר' המבורגר צבי · ר' הקר נתנאל אליעזר · ר' הררי יאיר · ר' וולף אליהו נתנאל · ר' וינברג משה · ר' וינוקור דניאל · ר' וינמן אלחנן · ר' וינשטוק ברוך פנחס · ר' זלוטניק מאיר יהודה · ר' זלץ מרדכי נתן דוד · ר' חג'בי אריאל · ר' חסין אברהם ישראל · ר' טבאל יהושע · ר' ידלר ראובן יוסף · ר' ידלר גולדברג חיים דוד · ר' ידלר גולדברג משה · ר' יעקבסון מאיר · ר' ָכּ

יהודה · ר' לבל ישראל חיים · ר' לוי בנימין צבי יהודה · ר' לוין נתן בנימין · ר' ליכטשטיין חיים צבי הירש · ר' מייער יואל · ר' מילר שלמה · ר' מנדלסון צבי · ר' סטנגל שלום שלמה · ר' סקורניק יהודה · ר' עמנואל יעקב · ר' עמר ישי · ר' פארינטי יוסף · ר' פדר שמואל · ר' פוקס שמואל מאיר · ר' פיונטק אפרים · ר' פפויפר גרשון · ר' פצ'יפיצ'י יהושע העשיל · ר' פציפיצי ישראל מאיר · ר' פרויליך ברוך · ר' פרידמן מרדכי · ר' פרלמן שמעון אליהו · ר' פרץ אורן · ר' צור יהונתן · ר' קאופמן יהודה · ר' 

קופרמן אליעזר יעקב · ר' קורט יואל חיים · ר' קמיל משה · ר' קנטור מאיר יהודה · ר' קרמר יוסף · ר' ראבי משה · ר' רוזן בנימין · ר' רוט יואל · ר' רוטנברג יהודה · ר' רוימי יחיאל · ר' רינדר צבי נפתלי · ר' שווב יוסף שלמה · ר' שלזינגר אברהם ישעיהו · ר' בודנהימר יוסף יצחק · ר' בלוי אפרים שמואל · ר' גפני אליהו · ר' גרוס משה אהרן · ר' דיאמנט שמעון · ר' דרזי שמואל · ר' האוסמן יצחק · ר' טפר גדליה · ר' כהן מיכאל · ר' ליטוב יוסף · ר' עראקי הכהן מרדכי · ר' פלדמן משה · ר' קוק רפאל 

· ר' קיי שאול חיים · ר' קנל יוסף · ר' קראוס יוסף שלמה · ר' רוזנטל חיים · ר' רוט דוד שמואל · הרה"ג שמואל רוטשילד · הרה"ג יעקב היין · הרה"ג שלמה וייס · ר' אביבי יוסף חיים · ר' אביעזר יוסף חיים · ר' אבלס יצחק · ר' אהרוני גולן · ר' אולמן גרשון · ר' אושרי מאור ציון · ר' אייזנשטיין שמעון עזריה · ר' אפשטיין יעקב ישראל · ר' אקרמן שלמה אהרן · ר' ארז יצחק · ר' ארנטרוי שמואל דוד הכהן · ר' בינדר יעקב יהודה · ר' בן דוד יונה · ר' בן שלום יוסף · ר' ברדא יעקב ישראל · ר' ברדה 

אברהם · ר' ברויער אלימלך · ר' ברלינגר אליעזר · ר' ג'קובס מרדכי · ר' גודלבסקי יצחק אייזיק · ר' גוטרמן יהודה אריה · ר' גולדמן יהונתן · ר' גליק פנחס אליהו · ר' גרוסנס ישראל מאיר · ר' גרינברג חיים נתן · ר' גרשי אבינועם · ר' דורפמן אברהם · ר' דורפמן יחיאל · ר' דרוביבסקי נחום · ר' דרנגר לוי · ר' היימן יעקב יצחק · ר' הלפרין ירחמיאל ישראל יצחק · ר' הרמן אליהו · ר' וולך יעקב ישראל · ר' וולף שלמה · ר' ויזנברג יעקב אליהו · ר' וילמן ישראל מיכאל · ר' וינטרוב בן ציון · ר' ולר אליהו 

· ר' זלושינסקי ישראל · ר' זרגרי משה חיים · ר' זרצקי יהודה זאב · ר' זרצקי יעקב לייב · ר' חביב יוסף · ר' חן עובדיה · ר' חסקל ישראל · ר' חרר איתמר · ר' חשין אליהו יצחק · ר' טוקצינסקי שמואל · ר' טורק אליעזר · ר' טייטלבוים יוסף · ר' טל יהודה · ר' יגאלי אליהו · ר' יהב שלום מרדכי · ר' יוסיפוב דוד שלום · ר' ישראל חיים · ר' כהן אהרן · ר' כהן אהרן שלום · ר' כהן יהודה · ר' כהן יצחק משה · ר' כהן משה · ר' כהן ניסים · ר' כהן שמואל · ר' לאופר שמריהו הכהן · ר' לוי אלקנה · ר' לוי 

יאיר · ר' לוי נועם · ר' לנדה בנימין זאב · ר' מאיר יצחק זאב · ר' מיבסקי אלקנה · ר' מליק ישראל צבי · ר' מצליח יהודה · ר' סגל ישראל · ר' סילבר שמואל אברהם · ר' סימן טוב אייל יצחק · ר' סלושץ אברהם דוד · ר' ספרא יהושע · ר' עוזר עובדיה חיים · ר' עמר אסף · ר' פוזן חיים יצחק · ר' פוקס זאב · ר' פלק מאיר · ר' צוקר יונתן אברהם · ר' ציקינובסקי רפאל מרדכי · ר' קוסובסקי שחור בנימין · ר' קופרמן ישראל אשר · ר' קורלנסקי אברהם דוד · ר' קורלנסקי אלטר דוד · ר' קליין דב · ר' 

קנאפפלר בנימין · ר' קנתור יעקב דב · ר' קצנלנבוגן יעקב ישראל · ר' קראוס משה עקיבא · ר' ראם דניאל · ר' רוויץ יואל צבי · ר' רוזנברג יצחק אייזיק · ר' רוטשילד מאיר · ר' רחום דניאל · ר' רחמני משה יעקב · ר' שאער אברהם · ר' שורץ אברהם ישעיה · ר' שטינברג אלחנן · ר' שטינהרטר משה דב · ר' שטרן יוסף · ר' שטרנבוך אלחנן · ר' שטרנבוך יצחק זאב · ר' שינפלד חנוך · ר' שיף משה · ר' שלזינגר מתתי' זאב · ר' שלזינגר שמואל · ר' שמחון אליהו · ר' שמחון ישראל · ר' שפירא אליעזר · ר' 

שרוני אברהם · ר' שרעבי שאול · הרה"ג גד קדוש · ר' אביטן ניסים · ר' אברג'ל אוראל · ר' אברג'ל דוד · ר' אברהם יצחק צבי · ר' אברט צבי · ר' אדלר עמנואל נחום · ר' אדלשטיין יחזקאל · ר' אהרוני יוסף חיים · ר' אהרוני יעקב ישראל · ר' אהרוני נתנאל · ר' אוחנה אהרן · ר' אוחנה יהודה · ר' אוסטר ראובן יוסף · ר' אוסטרי יחזקאל · ר' אוסטרן אברהם ישעיהו · ר' אטיאס יעקב שמואל · ר' אייזנבך ראובן · ר' אייזנר נחום פנחס · ר' אייזנשטיין יעקב ישראל · ר' אינדיג בצלאל · ר' איצקוביץ אברהם 

משולם · ר' אליאך יעקב ישראל · ר' אליאסזדה שלמה · ר' אלמליח מאיר · ר' אסולין נתנאל · ר' אפשטיין אליעזר צבי · ר' אקסלרד אורי · ר' ארנסט נתנאל יצחק · ר' אשכנזי אמנון · ר' אשרוב נתנאל · ר' אתרוג ישעיהו · ר' בוסקילה מאיר · ר' ביסטריץ משה טוביה · ר' בירנצויג ראובן · ר' ביתן דניאל · ר' בכרך חיים · ר' בלאק משה · ר' בנדיקט מרדכי · ר' בן חור שלמה משה · ר' בן עזרא מריאנו · ר' בן סניור נתן · ר' בן סניור שמעון · ר' בן צבי עקיבא חננאל · ר' בן שושן אליהו · ר' בן שלום נתנאל 

שמעון · ר' בנדיקט יששכר · ר' בסו משה · ר' בר אברהם שלמה · ר' בראון יהודה · ר' ברדה נתנאל · ר' ברהום אהרן · ר' ברזילי ראובן · ר' גבריאלוב יעקב · ר' גדי תומר · ר' גודלבסקי ישראל יצחק · ר' גולד ישעיהו · ר' גולדברג אברהם ישעיהו · ר' גולדברג יחיאל מאיר · ר' גולדברג יעקב ישראל · ר' גולדמן צבי · ר' גולדנברג שמואל שרגא · ר' גולדנטל משה · ר' גולדפרד יוסף · ר' גולדשטוף ישראל מאיר · ר' גולדשטוף שמואל · ר' גולדשמיד אליהו חיים · ר' גולשבסקי יעקב · ר' גונן אהרן דוד · ר' 

גיטלר אברהם שלמה · ר' גלוסקין אברהם · ר' גנויאר יוסף הרש · ר' גפן יחזקאל · ר' גרז זבולון אריה · ר' גרינברג יצחק · ר' גרינוולד יצחק יהודה · ר' גרינפלד דוד · ר' גרמן אברהם · ר' גרמן חיים יהודה · ר' דביר משה · ר' דהאן יעקב ראובן · ר' דהן יוסף חיים · ר' דוד דוד · ר' דוד ישי · ר' דוויק חיים שאול · ר' דוידוביץ יובל · ר' דוידי ישראל · ר' דומב משה שמעיה · ר' דורלכר מרדכי · ר' דיאמנט אליהו אליעזר · ר' דייטש מנחם · ר' דימטמן נתנאל · ר' דנה שלום יהושע · ר' דנינו שמעון · ר' דרוק 

יעקב ישראל · ר' דרך חיים · ר' דרשן יהודה · ר' הבלין דניאל · ר' הבר חיים יעקב · ר' הופמן משה · ר' הורביץ משה אריה · ר' היימן ראובן · ר' הכהן יהושע · ר' הלפרין נפתלי · ר' הס יואל · ר' הס מרדכי · ר' הקשר שמואל יעקב · ר' הראל יוחנן · ר' הראל )בן סימון( ישראל חיים · ר' הרציג אלימלך · ר' הרשקוביץ שמעון אהרן · ר' ואנונו יוסף · ר' וולך יוסף · ר' וולפא יעקב ישראל · ר' וולפא משה · ר' ויטמן דוד · ר' וייס אשר · ר' וייס יהונתן · ר' ויכסלבום מרדכי · ר' וינברג זאב · ר' ויספיש ישראל 

· ר' ויספיש יששכר דב · ר' ויספיש שלמה זלמן · ר' ויצמן יעקב · ר' ולדר דוד · ר' וסרשטיין מיכאל · ר' ועקנין שמעון יחיאל · ר' וקנין שלמה · ר' זוהר )זוננשיין( יהודה · ר' זלץ נועם · ר' זלצמן יצחק · ר' זלצמן מאיר · ר' זריצקי מאיר · ר' חדאד ניסים · ר' חדד אליהו · ר' חזקיאן מאיר אליהו · ר' חלופסקי אהרן · ר' חלימי יונה שמעון · ר' חסין אלחנן יוסף · ר' טאיאר נתנאל · ר' טאלער נחום שלמה · ר' טוויג יוסף חיים · ר' טננבוים משה דוד · ר' טרכטמן יוסף · ר' יגר מאיר · ר' יוניאן יוסף חיים · ר' 

יונס חיים צבי · ר' יחיאל יהונתן · ר' ילוז יוסף · ר' ילון עקיבא יוסף · ר' ילין אברהם יואל · ר' ימיני חיים · ר' יעקבסון ראובן · ר' ישראל שלמה רפאל · ר' כאהן בנימין · ר' כהן אליהו · ר' כהן אליהו · ר' כהן דוד · ר' כהן יוסף · ר' כהן מאיר · ר' כהן מרדכי · ר' כהן נפתלי · ר' כהן שאול · ר' כהן שמואל · ר' כהנא אריאל אהרן · ר' כהנא חיים גבריאל · ר' כהנאמן יהודה צבי · ר' כהנר אשר · ר' כלפון אלחנן · ר' לוזיה אליהו · ר' לוי איתמר · ר' לוי יוסף · ר' לוי מרדכי · ר' לוין יעקב · ר' לוין שלמה 

זלמן · ר' לוינסון זכאי · ר' לחובר דניאל · ר' לנאל מנחם · ר' לרר אברהם · ר' מאור גבריאל · ר' מאיר דוד · ר' מאירוביץ יונתן · ר' מדמון יהודה · ר' מיכאל יאיר ברוך · ר' מילגרום יהושע · ר' מילר אשר · ר' מילר חיים · ר' מימוני יעקב ישראל · ר' מלאכי מנחם מתתיהו · ר' מלול דוד יוסף · ר' ממליה אברהם ישעיהו · ר' ממן ישעיה · ר' מן יצחק · ר' מנדלזון נפתלי · ר' מנצר יואל · ר' מצגר אלישע · ר' מרקביץ פנחס דב · ר' מרקוביץ אריה · ר' משען דוד בן ציון · ר' נבנצאל שמואל ניסן · ר' נאמי 

חיים · ר' נגדי יוסף · ר' נוימן יוסף · ר' נוישטט צבי · ר' סופר אברהם חיים · ר' סטוצקי צבי דב · ר' סלובטיצקי מנחם · ר' סלטון אבישי · ר' סלר יחזקאל · ר' סרבניק נחמן דוד · ר' עובדיה אלחנן · ר' עובדיה דניאל · ר' עוברני בניהו · ר' עוקשי גלעד · ר' עידי מרדכי · ר' עסיס נתנאל · ר' פאלי אברהם דוד · ר' פוברסקי שניאור · ר' פוזן יעקב ישראל · ר' פורייס יונתן · ר' פורת יונתן · ר' פורת יעקב שאול · ר' פיזם אביתר · ר' פינקל אליהו · ר' פינקל יוסף מאיר · ר' פיפקו ויליאם )נתנאל( · ר' פישר 

אליעזר · ר' פלבני שמואל · ר' פלדמן יונתן · ר' פליגלמן יאיר · ר' פנחסוב יעקב · ר' פפויפר מנחם רפאל · ר' פרדי אשר · ר' פרויליך אברהם · ר' פרויליך מיכאל · ר' פריליך משה חיים · ר' פרי חיים · ר' פרי )פראנק( משה · ר' פריד מיכאל · ר' פרידמן מאיר · ר' פרץ ישראל · ר' פרץ משה ניסים · ר' פררה משה · ר' צ'ולק בן ציון · ר' ציגלמן ישראל מאיר · ר' ציטונה דוד · ר' ציקינובסקי אורי שרגא · ר' צמרמן אברהם יהושע · ר' צפתמן משה · ר' קאהן נחום · ר' קדוש יוסף · ר' קדוש שמעון יעקב · ר' 

קולדצקי אליהו · ר' קולנגי יונתן · ר' קוקבקה מאיר · ר' קורן מנחם · ר' קליין דוד צבי · ר' קמחי יוחנן · ר' קניג חיים שמשון · ר' קנייבסקי יצחק גדליה · ר' קסטנבוים יצחק · ר' קסטנבוים ישראל · ר' קפלן יקותיאל · ר' קראוס יוסף · ר' קרלנשטיין חזקיהו יוסף · ר' קרני דוד צבי · ר' רביוב אליהו · ר' ראנד אברהם שמואל · ר' רגובי אלחנן · ר' רדליך מאיר · ר' רובינשטין דב · ר' רודרמן בן ציון · ר' רוזנבוים משה · ר' רוזנבלט אהרן שמואל · ר' רוט דוד מרדכי · ר' רוט טוביה · ר' רוטנברג יהודה · ר' 

רוטר גבריאל · ר' רוסה יהודה · ר' רוסה משה · ר' ריין אליהו · ר' רנד אוריאל · ר' שאבו יוסף · ר' שאער אלעד · ר' שוובר אליעזר נח · ר' שולזינגר יוסף אריה · ר' שורץ יעקב ישראל · ר' שחר אברהם · ר' שטרית מאיר · ר' שטרן ישראל מאיר · ר' שכטר נתנאל · ר' שליסל שמואל · ר' שלמה עדיאל · ר' שמוטץ מיכאל אליעזר · ר' שמחון שמעון · ר' שניידר אורי · ר' שפיגל מנחם · ר' שפיגלמן נתנאל · ר' שפירא אליעזר · ר' שפירא שמעון · ר' שרון איתמר · ר' שריון ישראל מאיר · ר' שרים יוסף בנימין 

· ר' שרם רפאל · ר' שרפי אליהו · ר' תעיזי מאיר · הרה"ג מרדכי שניידר · הרה"ג צבי אליהו שטיינברג · ר' אבשלומוב שמעון · ר' אדלשטיין צבי יהודה · ר' אוהל ישראל מאיר · ר' איבגי שלמה · ר' אינהורן יעקב ישראל · ר' אלימלך אשר · ר' אלימלך יהונתן · ר' אפנג'ר דוד · ר' אפנג'ר מיכאל · ר' ארליך שמואל · ר' בהר נתנאל · ר' בונדהיים נתן · ר' בוש יוסף יהושע · ר' בלוי חיים ישראל מאיר · ר' בן קטיעי ישראל · ר' בן שושן שלמה · ר' ברוורמן ברוך · ר' גבאי מרדכי · ר' גבאי שמואל · ר' גדליהו 

חיים · ר' גולדברג מנחם · ר' גרזי יהושע · ר' גרינברג מאיר שמחה · ר' גרשון ישי · ר' דהן אריאל יהודה · ר' דנה אריאל · ר' הורביץ שמואל · ר' הורוביץ אבישי יצחק · ר' הריס אברהם · ר' הררי רפול יהודה · ר' וולף ישראל · ר' וייס שמעון · ר' וינגרטן בן ציון · ר' וינר בנימין משה · ר' זיו יצחק · ר' זיו נדב דב · ר' זכריה אסף · ר' זלקינד צבי יעקב · ר' זלקינד שלמה זרח · ר' זקבך יעקב · ר' זרצקי יוסף · ר' חזקיהו חננאל · ר' חמאמיאן דוד · ר' טורק אליעזר הלוי · ר' טננבוים חיים · ר' טננולד חיים 

לייב · ר' יהושע משה · ר' יזדי יהודה · ר' יחזקאל אריאל שי · ר' יחיא משה · ר' כהן אבישי צבי · ר' כהן אברהם · ר' כהן אמציה · ר' כהן מרדכי · ר' כהן משה · ר' כץ דוד · ר' כתב יהודה · ר' לב יצחק · ר' לניאדו אברהם · ר' מולדובן יוסף · ר' מועלם יצחק מאיר · ר' מנדלזון מיכאל אפרים · ר' נחום משה · ר' נחשון צבי · ר' נידאם שלמה · ר' סביצקי מרדכי · ר' סוכובולסקי אברהם עובדיה · ר' סוקולובסקי אברהם יהושע · ר' סוקולובסקי אפרים שמואל · ר' ספרא יונתן · ר' פוזננסקי דוד · ר' פינקל

־
שטיין אליהו מאיר · ר' פישהוף יעקב ישראל · ר' פישר יעקב · ר' פקרביץ אברהם · ר' פראגר יעקב · ר' פרידמן שלמה · ר' פריימן יצחק · ר' פרץ אלעזר · ר' צאלער חיים · ר' צימרמן יהודה אריה · ר' קולנגי חיים שאול · ר' קוממי מעוז · ר' קורנפלד יעקב · ר' קנובליך אברהם ישעיהו · ר' קנזי קובי · ר' רוזנברג משולם · ר' רוטשילד אהרן · ר' רחמני שמעון יצחק · ר' שגב אליה · ר' שוורץ נתן · ר' שולביץ יחזקאל · ר' שורץ אברהם מרדכי שלמה · ר' שורץ יעקב ישראל · ר' שמואל יוסף · ר' שמעה שמואל 

· ר' שפירא רפאל שלמה יצחק · הרה"ג ישעי' גריינמן · ר' אלון נעם · ר' אלינגר שלמה · ר' אקשטיין יעקב · ר' בויאר יעקב יצחק · ר' בן סוויד רפאל · ר' ברמן יהודה · ר' ברנד שלמה · ר' ברק משה · ר' גולדשמיד מנחם · ר' גולדשטיין אברהם ישעיהו · ר' גולדשטיין יצחק · ר' גורל דוד דב · ר' גלעד משה · ר' גרוס ישראל מאיר · ר' גריינימן אליהו · ר' גריינימן יעקב )( · ר' גריינימן יעקב )( · ר' גריינימן שמואל · ר' גריינימן שמשון · ר' דויטש מרדכי אברהם · ר' זילברמן יעקב ישראל · ר' חזי ברק · ר' 

טרופר ברוך יונתן · ר' יוסף ארז · ר' כהן אוריאל · ר' כהן יוסף דב · ר' כהן ישראל מאיר · ר' לבי צבי )( · ר' לבי צבי )( · ר' לוי נחמיה · ר' לבנבראון שמעון יונתן · ר' לחייני אברהם · ר' לפידות שלמה יהודה · ר' מחבוביאן יצחק · ר' מחפוד דוד · ר' מייזליש יהושע מרדכי · ר' מיראי ישראל מאיר · ר' מן אלחנן · ר' נחשון מנחם · ר' עבו נתנאל · ר' עובדיה איתמר · ר' פוזן יוחנן · ר' פוזן פנחס נתנאל · ר' פיגה יצחק · ר' פכטהלט משה עקיבא · ר' פרויליך צבי · ר' פרידלנדר אהרן · ר' פרידמן אליהו · ר' 

קויפמן אברהם · ר' קוקיס אליהו · ר' קורח דוד · ר' קמפה ישראל · ר' רוטנברג יעקב · ר' רוטנברג צבי · ר' רצאבי יהודה · ר' שוגול ראובן · ר' שולץ יצחק · ר' שי יצחק · ר' שכטר אשר · ר' שפירא שלמה דוד · הרה"ג יוסף ברלין · ר' הראש אברהם ישעיהו · ר' טבק שמעון ישראל · ר' טל חיים · ר' כהן יוסף · ר' לאער יוסף · ר' לוי יעקב ישראל · ר' לישברוביץ הרמן )הערשל( · ר' למברגר משה צבי · ר' מרחום יאיר · ר' סויסה יונתן · ר' סמולינסקי יהונתן · ר' פוזן שמריהו יוסף · ר' פרנקל חיים ניסן · 

ר' קסטרו דוד · ר' רוטשילד דוד ישעיהו · ר' רויף שלמה הלל · ר' שוב מרדכי · ר' שלום אליה · הרה"ג מרדכי חייקין · הרה"ג צבי גרינהויז · ר' אבא שאול יהושע · ר' אדלר אברהם ישעי' · ר' אדלר אברהם שמואל · ר' אדלר אליהו · ר' אזולאי ברוך דוד · ר' אזרי עידו · ר' אילן שמואל אביגדור · ר' אליאב אלי מרדכי · ר' אליאב יעקב ישראל · ר' אליאך אליהו מאיר · ר' ארליך ניסן · ר' ארנון ישראל זאב · ר' אש יהונתן שלמה · ר' אשד שגיא · ר' בהט אליהו · ר' בינדיגר מרדכי צבי · ר' בנאי יגאל · ר' 

גאולה שי · ר' גוטליב יצחק · ר' גוטליב ישראל · ר' גולדשלגר יצחק · ר' גלנברג יהונתן · ר' גנוט יגאל · ר' גרינברג יוסף אלחנן · ר' גרינברג משה · ר' דוד אברהם · ר' דז'יאלובסקי שמואל · ר' דזוהדי עמית · ר' דידי אברהם ישעיהו · ר' דידי צבי · ר' דיין רזיאל מרדכי · ר' דימנט חיים משה · ר' הופמן יהודה · ר' הופמן יעקב ישראל · ר' הוצלר יחיאל · ר' ואזנה שלמה · ר' וולפא ישראל · ר' וולקן שמואל · ר' ויזמאן מיכאל מאיר · ר' ויינר יהונתן · ר' ויס יאיר · ר' וסרמן יעקב ישראל · ר' זילברמן יצחק · 

ר' זינגר אהרן צבי · ר' ז'לוצבסקי יעקב · ר' זלזניק יהודה · ר' זעפרני יהודה נחמן · ר' יחיא יהודה · ר' יפה שמעיה · ר' כהנוביץ משה ברוך · ר' לוי יהוידע · ר' ליוש יוסף · ר' לנדאו משה · ר' מורלי יצחק · ר' מורלי שמואל · ר' מטיאס דוד יעקב · ר' מישקובסקי מנחם יצחק · ר' מסאס יוסף חיים · ר' סבוני אליסף · ר' סגל גבריאל מיכאל · ר' סלומון שמעון · ר' סלומי יוסף · ר' סלומי ישראל · ר' עזרא צוריאל · ר' עידן עמוס שאול · ר' עמר אלחנן · ר' פישמן יצחק · ר' פישר אהרן · ר' פרוביין יהושע 

· ר' פרידמן אברהם ישראל · ר' צפירה איתן · ר' קמיל אוריאל · ר' קנז'ינסקי ישראל · ר' קניגסברג ישראל מאיר · ר' קסטנר חיים · ר' קרשינסקי ישראל מאיר · ר' רואש אוריאל · ר' רודה אלעזר · ר' רוטשילד שמואל · ר' רפפורט שלמה מאיר · ר' שוורץ ידידיה יוסף · ר' שולמן )ספראי( שמואל · ר' שכטר אברהם ישעיהו · ר' שכטר שמשון · ר' שליט אשר ראובן · ר' שמאי יוסף פרי · ר' שמעונוביץ מנחם הלל · ר' שפיגלר אהרן · ר' שרביט יאיר · הרה"ג מרדכי דב אידלברג · הרה"ג אריה סטוצקי · ר' 

אהרונוביץ חיים · ר' אוחיון אליצור מאיר · ר' אוחיון חיים · ר' אנסבכר איתמר · ר' ארלנגר יעקב ישראל · ר' בן פורת אלחנן · ר' בן שלום ראובן · ר' בשארי משה · ר' גדסי איתמר יפת · ר' גרינצייג משה · ר' גרינשטיין אליאב · ר' דוידי יוסף · ר' דויטש ישראל זאב · ר' הורוביץ משה נתנאל · ר' זקס אריה · ר' טיילור עקיבא · ר' כהן אליהו · ר' לוזון רון אהרן · ר' נדב ישראל · ר' סגל חיים יוסף · ר' סגל יהושע · ר' פרידמן שמעון חיים · ר' קוטק אריה · ר' שמואל יעקב · הרה"ג משה וקסלר · ר' דיין 

בצלאל · ר' וגשל דוד יחזקאל · ר' זילברצן חיים יצחק צבי · ר' טבאל בן ציון אברהם · ר' טננבוים בנימין · ר' ליכטנשטיין אליהו אהרן · ר' ליפצ'אק אברהם צבי · ר' מילגרום שלמה יהודה · ר' נילסון איתן · ר' נכס נחום · ר' פולק אהרן פנחס · ר' קניאל דוד אליהו · ר' קראוס יעקב ישראל · הרה"ג בנימין )שמחה( לנג · ר' אהרפי דוד · ר' אורצל יהודה · ר' אריה אשר · ר' בוקובזה ניסים חיים · ר' ביז'אוי משה · ר' בייפוס שמשון · ר' בר מרדכי · ר' בריס שלמה · ר' גלזיוס יהושע · ר' גרינהוייז יהודה · ר' 

וגשל שמשון רפאל · ר' וולף זאב · ר' וייצמן יהודה הלל · ר' חג'בי מאיר · ר' כהן בן ציון · ר' כהן בנימין · ר' כהן משה חיים · ר' כהן שור מרדכי · ר' ליפקה שלמה · ר' מאיר אשר · ר' מלכה אביתר יצחק · ר' סורשר משה · ר' סטרול גרשום · ר' עזריאלי צבי · ר' עזרתי רזיאל · ר' פלוטקין דוד · ר' פקטר משה אליעזר · ר' פריסמן דוד · ר' קורמן נחמיה · ר' קרליץ נחום מאיר · ר' קרפ אברהם ישעיהו · ר' רוזנברג חיים · ר' רוטשטיין אריה לייב · ר' רוטשילד נתן · ר' שוורץ חיים · ר' שלאמע אהרן פנחס 

· ר' שרעבי מאיר · הרה"ג יוסף שלמה שטיינהויז · ר' אבינג יהודה זאב · ר' בודן משה )יקותיאל( · ר' המונד אליהו · ר' ליכטיג בן ציון · ר' מילגרם יחיאל · ר' מנס חיים · ר' נויברגר מיכאל · ר' נתנזון יונתן · ר' סמוס יהודה · ר' קיסין גבריאל · ר' קרויס משה ברוך · הרה"ג צבי הירש פאלק · ר' אלחרר מיכאל · ר' בלוי משה · ר' בלקינד אליהו · ר' ברסון יצחק · ר' גרינוולד יואל · ר' דדון יצחק · ר' דנינו מאיר בצלאל · ר' וינטרוב אברהם · ר' זיזעק זאב בנימין · ר' יעקבזון מאיר · ר' מילצקי ראובן · ר' 

מלצר אריה לייב אלימלך · ר' קלינגר חיים · ר' קמינצקי מרדכי · ר' רובין פנחס · ר' שולמן אריה · הרה"ג דרור בוברמן · ר' אינהורן שמחה · ר' אלבז אבישר · ר' בן שמעון אברהם · ר' ברוק ישראל דב · ר' ברנפלד נחום · ר' גיאת מאיר · ר' גלר יוסף · ר' גרינבוים משה רפאל · ר' גרינפלד אברהם · ר' דיאמנט יהודה · ר' וויספיש שלמה ירוחם · ר' ז'ק דוד יהודה · ר' טבצ'ניק בנימין · ר' טשינגל יחיאל · ר' כהן שלמה · ר' לשם ישראל · ר' מורגנשטרן מאיר · ר' מילגרום יהודה · ר' מילר יונה · ר' עטר 

אהרן · ר' פורת אורי · ר' פרץ אלחנן · ר' קרשינסקי יצחק · הרה"ג ישראל עמית דוד · ר' אוטנשטיין אברהם אליעזר · ר' אסרף יאיר · ר' בירנבוים יצחק · ר' גיאר משה · ר' דוידוב עזריאל · ר' דונט יואב · ר' הרמן גדעון · ר' הררי רפול יהושע · ר' וינמן רפאל · ר' טאוב איתמר · ר' ישעיהו יוסף חיים · ר' כהן בנימין זאב · ר' כהן מאיר · ר' מילמן נתנאל · ר' מישקובסקי אליהו · ר' פרידמן אשר · ר' פריימן ברוך · ר' קורלנסקי צבי דב · ר' שוורץ דוד · ר' ששון צבי · ר' שרעבי אריאל 

חנ ני
ה ת 

נענים לזעקת עמלי התורה

רביעי חמישי

כ"ט - ל' אדר א'

תשע"ט

36
שעות

בס"ד

לתרומות בהעברה בנקאית: בנק פאג"י )52(, סניף 188, מס' חשבון 409-304085 על שם "רשת מוסדות בקריות הדתיות בישראל"
כל התרומות לרשת יששכר באוהליך זכאיות לקבל ולזיכוי במס ע"פ סעיף 46 הקבלות ייצאו מעמותת-האם של הרשת "רשת מוסדות בקריות הדתיות בישראל" )ע"ר(

ֱחַרׁש ְמָעִתי ַאל ֶתּ ֶאל ִדּ
סובלים ממצוקה ונאבקים על הלחם! 1,800 משפחות, 10,000 ילדים, של עמלי תורה17 חודשים הם לא קיבלו את המלגה הזעומה. 

אל תעמדו מנגד!עכשיו הם פונים אליכם.

היעד
₪22,000,000

רביעי חמישי, כ"ט - ל' אדר א' | ההתרמה: 8002*36 שעות גורליות. בידך להכריע!      מוקד



הרה"ג מיכאל אלפר · ר' אדלר בנימין · ר' אזולאי חיים · ר' אנקרי אברהם · ר' אשכול יאיר משה · ר' בוכמן עמיחי אפרים · ר' בלוך אריאל · ר' בנדיקט אליעזר שלמה · ר' ברקו יאיר · ר' גוטמן חיים יוסף · ר' גולדברג בנימין · ר' גפני אלי · ר' דמארי נריה · ר' הגר אברהם · ר' הופמן אליהו · ר' וולפא רפאל חיים · ר' וייס מרדכי · ר' כהן יקיר · ר' לוי שלמה יוסף · ר' לזר משה · ר' מנדלמן יצחק · ר' מנחם ישראל · ר' קליבנסקי אליהו · ר' רבר בנימין דב · ר' רוט נפתלי · ר' שטיין אהרן · ר' שלזינגר 

אלעזר דוד · ר' אוחיון אליהו · ר' גולדברג אריה לייב · ר' הרוש אברהם ישעי' · ר' וולברשטיין אריה · ר' ויס יאיר שמחה · ר' ולס מרדכי · ר' ורשנר דוד · ר' ושדי אברהם · ר' טל מיכה יוסף · ר' לנגלב שרת · ר' שיינברגר יעקב · ר' שמעון אברהם · ר' שפרינגר ישעיה · הרה"ג אהרן דויטש · ר' אייזנבך דוד · ר' ארליכמן אביעד · ר' בורובסקי יוסף חיים · ר' גרינוולד בנימין זאב · ר' וינשטוק יעקב ישראל · ר' לודמיר חיים · ר' סירוטה יוסף · ר' סלומון שמעון יואל · ר' פנט אהרן · ר' פרקוביץ הלל · ר' 

קינסובורסקי דוד יוסף · ר' קליין נח · ר' קנר חזקיה · ר' קרישבסקי יוסף קדיש · ר' רוטמן רפאל שרגא · ר' שרייבר חיים בן ציון · הרה"ג משה טוביה דינקל · ר' אלשיך שלום · ר' ביכלר חיים שמעון · ר' בלויא אברהם שמואל בנימין · ר' ברון יהודה · ר' גליק אברהם מרדכי · ר' גרוסבוים שלמה · ר' דאווק ישעיה צבי · ר' המבורגר משה · ר' הנפלינג יהודה דוד · ר' וינוגרד אליקים · ר' טעפ ישראל · ר' יהודאי אליהו · ר' יזרעאלי אוריאל · ר' לוגאסי יונתן · ר' לוי ישראל · ר' לוין מאיר דוד · ר' מסאס 

שמעון · ר' נעים אלעד · ר' סבן יהודה · ר' סופר צבי · ר' עזר עידן · ר' פרנקיל יוסף צבי · ר' קוט יחיאל · ר' רוזנטל יונה · ר' שאול יוסף חי · ר' שושן שמואל · ר' שניידר אבשלום · הרה"ג דוד פוקסברומר · ר' אליאס איתמר · ר' ארנטרוי יחזקאל · ר' ארנטרוי יקותיאל משה · ר' גולדבלט נפתלי · ר' הורביץ יוסף · ר' ויזמן מנחם · ר' וייסבלום שמעון · ר' וילינגר בצלאל בן ציון · ר' לוי שמעון · ר' ליבו שמואל יעקב · ר' נהרי אבינועם שלום · ר' נתן חיים משולם · ר' צדוק אביאל · ר' קורח עדו אלעזר · 

ר' שטרן יעקב · הרה"ג זאב מייזליש · הרה"ג עקיבא איתן · הרה"ג ישראל טופורוביץ · ר' אייזנשטיין משה אורי · ר' אייזנשטיין נחום · ר' אייזנשטיין שמואל · ר' ארן מנחם שמואל · ר' ברטלר חיים · ר' גולדברג אברהם ישעיהו · ר' גלעד יוסף · ר' דוד שאול יוסף · ר' דנינו שמעון מאיר · ר' המר נתן · ר' וייל אברהם ישעיהו · ר' זקס אברהם ישעיהו · ר' זקס טוביה יוסף · ר' זרד ראובן · ר' טורצ'ין חיים אהרן · ר' טורצ'ין יואל · ר' טורצ'ין שלמה יצחק יונה · ר' לוי שלמה מאיר · ר' ליבפלד אברהם ישעיה 

· ר' מייזליש שניאור זלמן · ר' מינצברג עמרם · ר' פולק אביעזר · ר' פרנקל יששכר דב · ר' קלמנוביץ יעקב · ר' קלמנוביץ מאיר · ר' רבינוביץ שמואל העשיל · ר' רוטמן משה אהרן · ר' שאג יצחק · ר' שטרן יצחק יעקב · ר' שטרן ישראל מרדכי · הרה"ג דוד יצחק צוקרוב · ר' בורובסקי דוד · ר' בקר יוסף · ר' גוטגולד דרור · ר' גולדברג הלל · ר' הרץ ישי · ר' חשין שמעון · ר' כהן אמיר · ר' כהן שמואל · ר' לוי דוד · ר' לוי יהודה · ר' פריינד ישראל שמעון · הרה"ג חיים יעקב לוי · הרה"ג נפתלי כהן · הרה"ג 

אלעזר מאירוביץ · ר' אבני חיים · ר' אופיר ישראל · ר' אלטמן אשר · ר' בא גד דוד · ר' בדיל בן ציון · ר' בוגרד יצחק · ר' בוגרד שמחה בונם שמעון · ר' בורשטיין ישראל מאיר · ר' בידא נתנאל · ר' בינסון אלכסנדר · ר' בן שלמה שניאור זלמן · ר' בר ששת אליעזר · ר' גולדמן גרשון · ר' גולדשטיין יוסף שלמה · ר' גייל יהושע בנימין · ר' גריינמן שרגא · ר' דולינגר יוסף · ר' דונט ישראל · ר' דינקל אלכסנדר · ר' הורוויץ איתן מאיר · ר' המרה נתן גבריאל · ר' ווידן ברוך חיים · ר' וולפסון שלמה · ר' 

וילהלם בנימין · ר' זליקוביץ נתן צבי · ר' חשין חיים · ר' טוויל יוסף חיים · ר' יפה יששכר · ר' כרמלי אורי · ר' לישינסקי ישראל · ר' לשינסקי אליעזר · ר' מאור אל מאיר · ר' מורגנשטרן חייים עוזר · ר' מילנר אלכסנדר זושא · ר' מילר יצחק · ר' מנדלזון יצחק · ר' מקלין בנימין · ר' סגל יצחק ישעיה · ר' סיילם יצחק זאב · ר' פוקרוי משה בנימין · ר' פייר דוד בצלאל · ר' פלמן צבי · ר' פלורסהיים יעקב יחזקאל · ר' פרידמן משה · ר' פרנקל יעקב ישראל · ר' צימרוט יהושע · ר' קוסובסקי שחור דוד שניאור 

· ר' קירשנבוים יוסף · ר' קליינמן ישראל אהרן · ר' קלרברג יחיאל · ר' קנייבסקי נחמן יוסף · ר' קרביץ ידידיה · ר' קרויזר חיים יוסף · ר' קרישבסקי שמעון דב · ר' קרפ אריה לייב · ר' קרקובר אברהם · ר' קרקובר נתנאל · ר' רוזנברג אלחנן · ר' רוטמן נפתלי · ר' שובע נתנאל · ר' שוטלנד אהרן זאב · ר' שולביץ יחזקאל · ר' שורץ שלמה · ר' שושן שמואל הלל · ר' שיף אורן · ר' שיף רפאל מנחם · הרה"ג יצחק ראטה · הרה"ג נחום טאובר · ר' אייזנשטיין יהושע יהודה · ר' בלויא חיים צבי הרשל · ר' גול

־
דמן אברהם ישעיהו · ר' דויטש חיים · ר' זקס ישראל איסר · ר' חשין אהרן זאב · ר' טורצ'ין אליעזר · ר' כנפו ירמיהו · ר' לובין יוחנן · ר' מייזליש מרדכי · ר' נדל יהודה ליב · ר' סגל יהושע · ר' שטיינברג שלמה זלמן · ר' שטיינער ישראל · ר' שטיינר בנימין · ר' שטיינר יצחק · ר' שטרן ישראל מרדכי · ר' שרייבער מרדכי · ר' שרייבער פנחס · הרה"ג חיים האס · ר' אביבי אברהם · ר' אטלאן מאיר יצחק · ר' בוקרצקי יצחק · ר' בלום מאיר ישראל · ר' בן הרוש תומר · ר' בן נתן יהונתן עוזיאל · ר' ברוכמן 

אברהם )אלברט( · ר' ברים יהושע · ר' ברלינגר אברהם ישעיהו · ר' גול יהודה · ר' גריינר שמואל דב · ר' הולס מרדכי שלמה · ר' ויספיש ישראל אשר · ר' חזן לוי יוסף · ר' חליאוה יהודה · ר' טורצ'ין ישראל מאיר · ר' כהן שלמה · ר' לבינסון נפתלי יהודה · ר' לובצקי ישראל מאיר · ר' לובצקי נפתלי צבי · ר' מאיר יעקב · ר' מייזליש אהרן זאב )וועלוועל( · ר' מייזליש מאיר · ר' מייזליש מרדכי · ר' נמירובסקי אהרן · ר' פיפרמן מתתיהו · ר' צעידי פנחס דוד · ר' קויפמן אברהם · ר' קויפמן משה · ר' קוקיס 

אברהם ישעיהו · ר' קורפו משה ישראל · ר' קרישבסקי אהרן זאב · ר' רוטמן פנחס · הרה"ג אליהו פוזן · ר' איזון ניסים · ר' גולדברג אהרן · ר' גולדשמיד יוסף צבי · ר' לנדאו לוי יצחק · ר' מייזליש ישראל דב · ר' פיפרמן אלחנן זאב · ר' פרנקל מרדכי טוביה · ר' קניג יוסף הלל · ר' רוזנברג יחיאל מיכל · ר' שחר בצלאל · הרה"ג אליעזר פוליאס · ר' אהרוני דוד · ר' אמרגי יעקב · ר' בלוי יצחק לייב · ר' ברמן )ביסמוט( יעקב · ר' זילברמן ידידיה משה · ר' זלוטניק יהושע · ר' ימיני משה · ר' לוין מאיר שמחה 

· ר' לוצקין יצחק · ר' ליבפלד שלמה · ר' מגיד מאיר מנחם · ר' מייזליש אשר · ר' מלר אברהם אליקים · ר' נחשון יהושע · ר' פרג שמעון · ר' פרידמן דוד · ר' קנדי עמוס · ר' קרויזר נחמן · ר' קרישבסקי משה · ר' רפאלי דוד יהודה · ר' שורץ אלחנן · ר' שפירא אברהם ישעי' · ר' שפירא אריה ניסן · ר' שרייבער מאיר · הרה"ג ראובן משה שלוסברג · ר' אביסרור נתנאל ישראל · ר' אגסי יחיאל · ר' אדלר משה · ר' אהרן אברהם יעקב · ר' אוזן דוד · ר' אוירבך יהונתן · ר' אזולאי רפאל ברוך · ר' אטינגר ברוך 

מרדכי · ר' אידלשטיין יוסף דוד · ר' אידלשטיין נטע יעקב · ר' איזנפלד שמואל · ר' אייזנבך צבי · ר' אייכארן אהרן יוסף · ר' אלחדד אשר מאיר · ר' אפשטיין אלחנן יעקב · ר' אריאלי משה · ר' בברשוילי זלמן · ר' בוכינגר אברהם מאיר · ר' בוסו שמואל · ר' בידרמן דוב בער · ר' ביטון אריאל · ר' בייפוס אלימלך אליהו · ר' בייפוס פנחס · ר' בינדר צבי אריה · ר' בלוי חיים יו"ט · ר' בלוי יהודה לייב · ר' בן שלום אברהם צבי · ר' בר שלמה · ר' ברנשטיין נחום · ר' גבל בנימין · ר' גולד אליהו · ר' גולד 

יהושע · ר' גולדשמיט יחיאל טוביה · ר' גונן נתנאל · ר' ג'ייקובס בנימין ביינוש · ר' גלזר יוחנן אליהו · ר' גלנסברג נתנאל · ר' גמליאל ישי נחמיה · ר' גנדל דניאל · ר' גרונר מנחם צבי · ר' גרוס משה · ר' גרזדה אברהם · ר' גרינבוים שמעון · ר' דדיה שמעון אשר · ר' דורי ראובן · ר' דרבקין משה יונה · ר' דרייר עקיבא · ר' הבלין צבי · ר' הימלפרב אליעזר · ר' הימלפרב חיים אריה · ר' הירשמן אליהו · ר' הירשמן חיים · ר' הכט משה אהרן · ר' הס חיים · ר' הקר שמעון אריה · ר' הרצל משה אהרן · ר' 

השל מאיר אריה · ר' ווייס יצחק שלום · ר' וולך מרדכי · ר' וולס ברוך · ר' וונדר דוד · ר' ויזל נתן · ר' וילנברג אהרן ישראל · ר' וילנר אברהם מרדכי · ר' וינמן משה ישראל · ר' וינברג יעקב · ר' ונדרולדה ברוך · ר' ונדרולדה שלום צבי · ר' ורטהיימר שלמה אהרן · ר' זוהר אופיר · ר' זייבלד יעקב · ר' חבה נתנאל · ר' חיימוביץ חיים צבי · ר' חכמוב משה · ר' חרל"פ דוד · ר' חרל"פ יצחק · ר' טג'יאן )דגן( מנחם · ר' טובולסקי חיים זאב · ר' טורצ'ין משה · ר' טורצ'ין עקיבא · ר' טורק מנחם · ר' טייר עידו 

· ר' טמסקין אליהו דן · ר' טנדלר יצחק דניאל · ר' יברוב יעקב ישראל · ר' יגר דוד · ר' יזדי רחמים · ר' ילוז אריה אליהו · ר' ינאי איתמר · ר' יעקבזון גרשון · ר' יעקבסון יעקב ישראל · ר' כהן אלחנן · ר' כהן אליהו · ר' כהן אליהו מאיר · ר' כהן דוד · ר' כהן דוד · ר' כהן שלמה דוד · ר' כהן יוסף שלמה · ר' כהן יצחק · ר' כהן מרדכי · ר' כהן צדק שלמה · ר' כהנוביץ משה דוד · ר' כמון רפאל ברוך · ר' לאנדא זאב · ר' לבל יוסף שלמה · ר' לבקוביץ מיכאל · ר' לוי אברהם יונה · ר' לוסטיג יהושע חיים 

· ר' לוסטיג יחזקאל · ר' לוצקין מרדכי הלוי · ר' לזר דוד · ר' ליטוב אלחנן · ר' לרפלד אשר · ר' מאזוז אברהם גדליה · ר' מאיר אברהם · ר' מאיר ישראל מאיר · ר' מונטג נתן צבי · ר' מונק נתנאל · ר' מונק ראובן · ר' מורגנשטרן משה · ר' מילצקי דוד · ר' מילר יהודה · ר' מילר מנחם דוד · ר' מיירניק איתיאל · ר' מנביץ שאול · ר' מסינג דניאל · ר' נאמן משה לייב · ר' נהרי אביתר · ר' נוימן צבי · ר' נוסבאום אריה · ר' ניסימיאן דור ראובן · ר' סבח אוריאל · ר' סימן טוב אלישר יהודה · ר' סימן טוב 

רחמים יצחק · ר' סלינג'ר שלמה משה · ר' סלמון ברוך · ר' סני מרדכי · ר' סקורניק חיים · ר' עזרא שמואל · ר' פודרביניק נחום · ר' פוזנר אברהם ישעיה · ר' פוקסברומר נתן צבי · ר' פילמר ישראל משה · ר' פלדמן שמואל ברוך · ר' פלויט שמואל · ר' פלינקר יצחק · ר' פנחסי יוסף · ר' פקטר מנחם · ר' פקטר משה · ר' פרוש יחיאל · ר' פרוש גליקמן שלמה זלמן · ר' פריד קלמן · ר' פרידמן שלמה · ר' פריימן אליהו ברוך · ר' פריימן ישראל מאיר · ר' ציטרון שמואל · ר' קאהן חיים יצחק · ר' קארו אריאל 

· ר' קדוש שמעון אוראל · ר' קוטלר יובל · ר' קויפמן שמעון הלל · ר' קוסובר אורי · ר' קופל גבריאל · ר' קלויזנר דוד · ר' קליין יחיאל · ר' קמיל מיכאל · ר' קנופף אלעזר יצחק · ר' קניגסברג בנימין שמאי · ר' קנר אליהו אליעזר · ר' קפלן ישראל חיים · ר' קצנלבוגן שמואל אברהם · ר' קרמר אברהם צבי · ר' קרמר יצחק · ר' קרמר מנחם · ר' קרשינסקי יוסף · ר' רבי בנימין · ר' רבינוביץ אשר · ר' רוזן יעקב ראובן · ר' רוזנגרטן ישראל מאיר · ר' רוזנטל יהודה · ר' רוזנטל מרדכי · ר' רוזנטל מתתיהו · 

ר' רוטלוי מרדכי יחזקאל · ר' רוטנשטרייך דוב בער · ר' רונס אשר · ר' רוקח אליהו · ר' רוקח עמוס · ר' רוקח ראובן יוסף · ר' רוקח שלמה · ר' רפאלוביץ יעקב ישראל · ר' רקובר ישראל · ר' שבתאי רפאל שמואל · ר' שוורצר דב · ר' שולביץ חיים · ר' שולמן משה · ר' שטיינברג חיים · ר' שטייף מנדל · ר' שטייף משה דוד · ר' שטינהרטר נחמיה · ר' שטרן יצחק זאב · ר' שטרסבורגר בנימין · ר' שיינברגר יצחק · ר' שינוועטר יוחנן · ר' שיפמן יצחק זאב · ר' שיפר חיים · ר' שלומאי יצחק יוסף · ר' שמאי 

שמואל · ר' שפירא יצחק · ר' שפירא משה מרדכי · ר' ששון אלישע יעקב · ר' תמרי יצחק · ר' תפילינסקי יצחק · הרה"ג דניאל ברונר · ר' אלטמן שאול משה · ר' בא גד משה · ר' בירנבוים ישראל · ר' בקר אברהם צבי · ר' ברוורמן אברהם מרדכי · ר' גולדברג אפרים · ר' הופמן צבי יוסף · ר' הורוביץ פנחס זליג · ר' הירשפרונג יואל זאב · ר' הקשר יחזקאל · ר' הרמן נדב · ר' וייזר זאב · ר' וילנסקי צבי הירש · ר' זוננפלד אליהו רפאל · ר' זוקובסקי שלום משה · ר' זמורה יעקב ישראל · ר' חדש פסח · ר' חזן 

דוד · ר' יונגרייז יוסף · ר' יפה הושעיה · ר' כהן אברהם ישעיהו · ר' כהן חיים יוסף · ר' כספי משה יעקב · ר' כץ בנימין · ר' מאירוביץ שמואל · ר' מנדלוביץ יצחק · ר' סבג רפאל דביר · ר' פוירשטיין אברהם נח · ר' פוסטבסקי יואל · ר' פוסטבסקי יצחק זאב · ר' פינקל יהודה · ר' פרידמן הלל · ר' צ'סקין מנחם אריה · ר' קרמר יהודה · ר' ראף אליעזר יאיר · ר' רבינוביץ חנוך · ר' ריבלין רפאל דוד · ר' שטיינמץ מנחם · ר' שקול יהודה · ר' בדלנדר אברהם יצחק · ר' בולק רפאל · ר' בלוך רפאל · ר' 

גאביזון מאיר · ר' גיטלר יוסף · ר' הפטקה חננאל · ר' חלואה אליעזר · ר' נוסבכר יעקב · ר' פרויבירט יואל · ר' פרנקל ישראל מאיר · ר' קליין נחום צבי · ר' קצנלבוגן מאיר · ר' קרלנשטיין יהודה · ר' רינגל אלחנן · ר' שפירא ישראל אהרן · הרה"ג ישראל הערש שטייף · ר' אייכארן עוזיאל משה · ר' אקסלרד נתנאל · ר' גולדברג שלמה · ר' גפן ברוך · ר' דומב אברהם יעקב · ר' זורייבין מאיר · ר' זיאת מאיר · ר' יעבץ עקיבא · ר' יעקובוביץ אברהם ישעיהו · ר' כהן יחזקאל · ר' כהנוביץ אלקנה · ר' 

לוונשטיין שמעון · ר' ליבוביץ ברוך דב · ר' מילר שלמה · ר' מנדלזון שלום · ר' פרידמן אברהם · ר' פרידמן חיים · ר' פרנקל שלמה דב · ר' ציקינובסקי מרדכי · ר' קוק ישראל · ר' קוק שלמה זלמן · ר' ראקוב ישראל אייזיק · ר' שונברג בנימין · ר' שטייף יונתן · ר' שלומוביץ יהושע · ר' שניאור שמואל · ר' שפיצר שלמה זרח · ר' שרייבר יוסף מרדכי · ר' תפילינסקי מאיר אליהו · הרה"ג משה מנדל רפפורט · ר' אברג'ל משה · ר' אילוז אביחי שמעון · ר' אפשטין דוד אשר · ר' ארליך אריה · ר' בא גד משה 

שמעון · ר' בוקריץ מוטי · ר' בן זקן אליהו · ר' בן פז יהודה אריה · ר' בן צור יצחק אלחנן · ר' בן שלום אברהם ישעיהו · ר' בן שלום אברהם צבי · ר' ברנר יוסף אליהו · ר' גבאי יהודה · ר' גבירץ יקותיאל צבי · ר' גודמן חזקיה · ר' גולדשטיין חגי · ר' גפן יוסף · ר' גרינבוים יוסף · ר' דימטמן יהונתן · ר' דיסלדורף יעקב שמואל · ר' דרילמן אברהם · ר' הלפרין מרדכי · ר' הלר אהרן יוסף · ר' הרברט בנימין ירחמיאל · ר' הריס אריה ליב · ר' הרצברג שמעון · ר' הרשטיין ישראל · ר' וינברג אשר · ר' ולדר 

משה · ר' ולוסקי איתמר · ר' זהר משה · ר' זיכרמן אשר · ר' זר חנוך · ר' טסלר דוד · ר' ימין יוסף · ר' יעקובוביץ צבי · ר' יצחקי משה · ר' לבל אברהם ישעיהו · ר' לוי יוסף · ר' לויסון אשר אליהו · ר' ליבפרוינד רפאל · ר' ליכטיג שמעון · ר' לנדאו מנחם · ר' מאיר יונתן · ר' מורטיאן ישראל · ר' מסלטון יעקב ישראל · ר' מרג'ין אליהו · ר' מרחבי איתמר · ר' סגל חיים · ר' פיילעט יצחק · ר' פישל חיים דב · ר' פריימן מאיר · ר' פרישמן משה · ר' קולר שלמה · ר' קמינצקי יעקב · ר' קפלן משה דוד · 

ר' קראוס שמעון · ר' קריטמברגר יששכר שלמה · ר' קרייסמן ברוך · ר' רבינוביץ משה אהרן · ר' רובינשטיין אברהם · ר' רוטנברג אליהו · ר' רייניץ אליאב · ר' שווימר שלמה · ר' שטרן ישראל · ר' שינקר פנחס · ר' שקוביצקי אלקנה · ר' שקול אברהם מנחם · ר' תמרי יהודה · הרה"ג יעקב מאיר וידר · ר' הורוביץ פנחס אהרן · ר' אברמוב דניאל · ר' אוסדצ'וק אהרן · ר' בן משה יצחק · ר' גלמן ברוך · ר' גרינגרוז אלכסנדר · ר' דולגופיאט אריאל )ליאוניד( · ר' וידר יוסף זאב · ר' ויטקובסקי כלב )יבגני( · 

ר' חרקובסקי יגאל · ר' לבנט דניאל · ר' מיגירוב עמנואל · ר' מיגירוב פנחס · ר' מרמס זאב וולף · ר' ניורנברג אלכסנדר · ר' סברנייבסקי אולג )יצחק( · ר' צמח הלל · ר' צ'קואשווילי גבריאל · ר' צ'רניאק שאול · ר' קנטור ישראל · ר' שטילמן שמואל בנימין · ר' שניידמן ישראל )איגור( · ר' שץ ישראל · הרה"ג יצחק וולף · ר' אפשטיין יוסף שלמה · ר' באביאן אחיקם · ר' בלוך יצחק מאיר · ר' בלום בצלאל · ר' ברוורמן ישעיהו אריה · ר' ברלינגר אליעזר · ר' גליק אברהם · ר' גרבר יעקב · ר' דידי בנימין · 

ר' הברמן משה שמואל · ר' הגר ישראל · ר' הורוביץ יוסף חיים · ר' הס דוד · ר' הרשטין עקיבא · ר' ואנונו אביחי · ר' ויסנשטרן ישראל · ר' ויסנשטרן יוחנן · ר' וולפא ברוך מרדכי · ר' ורנר נפתלי · ר' זהבי יעקב · ר' זומר אפרים זאב · ר' זלזניק שרגא · ר' טאובה אליהו · ר' טובולסקי אליעזר · ר' טיקוצקי ישראל · ר' יואל יצחק יששכר · ר' יוסף יהודה · ר' יעקבסון פנחס מנחם · ר' כהן אברהם אבא · ר' כהן טוויל מאיר · ר' לאער יעקב · ר' לוי יאיר · ר' לויליכט יהודה · ר' לוין אהרן · ר' מויאל רפאל 

אשר · ר' מונדרר יהודה · ר' מונק אליהו · ר' מלינובסקי שמריהו יעקב · ר' נידאם שמואל · ר' סומך יהודה יוסף · ר' סלומון מנחם · ר' עמוסי ישראל · ר' פאק מנחם · ר' פוקס אברהם יצחק · ר' פקטר יצחק דוד · ר' פרידמן אפרים · ר' פרידמן שלום אליעזר · ר' פרלמן אפרים · ר' צימנט בן ציון יחיאל · ר' קלגסבלד שמואל · ר' קנר יעקב יוסף · ר' קצנלבוגן אלעזר · ר' קצנלבוגן שמואל · ר' קרמר חיים שלמה · ר' רוזן מאיר · ר' רוזנברג יצחק · ר' רוט יוסף · ר' שפירא שלמה יוחאי · הרה"ג משולם 

וורמסר · הרה"ג ניסן משה גרוס · ר' אברהמס יוסף · ר' אופנהיימר יששכר צבי · ר' אלישיב אלעזר · ר' ארלנגר אליהו אליעזר · ר' ברגמן שמעון · ר' ברנר נחמן שמואל · ר' גוטפרוינד אהרן · ר' גולדברג ישעיהו · ר' גלזר נפתלי צבי · ר' דייטש שמואל יעקב · ר' וולפסון יצחק דוד · ר' וינרב ראובן · ר' ולדשן יהודא ליב · ר' ולנשטיין מרדכי · ר' חשין יששכר · ר' טאוב יצחק · ר' טובי עוז · ר' יודלביץ חיים יוסף · ר' כץ אור · ר' כרמל יצחק · ר' לנדי יהודה · ר' מונק אברהם · ר' נברוצקי יהודה · ר' סגל 

יוסף · ר' סומפולינסקי צבי · ר' סוקולובסקי מאיר שמחה · ר' פלדמן ישראל מאיר · ר' פרוש גליקמן נחמן · ר' קושלנד משה · ר' קיבוביץ בן ציון אריה · ר' קיבוביץ אברהם שמואל · ר' קלצקין שמעון · ר' קניגסהפר שמואל · ר' קרמר אביגדור יוסף · ר' קרמר ישעיהו · ר' קרני אברהם · ר' רוזנבאום אריה · ר' רקובסקי ישראל זאב · ר' תעסה יששכר · ר' שוורצנברג אופיר אליעזר · ר' שניידר יחזקאל · הרה"ג אברהם ישעיהו יויסי לאנדו · הרה"ג ישעיהו גריינימן · ר' אייזנבאך מנחם · ר' אייכנבוים אהרן · 

ר' אשר משה דוד זעליג · ר' בלוי מנחם · ר' גולדמן משה · ר' גולדשטיין אליהו · ר' דרמר מרדכי · ר' וינברגר אברהם אבא · ר' טאוב שלמה · ר' יונגרמן יצחק · ר' כהנא שמואל הלל · ר' לרר חזקיהו יוסף · ר' סירוטה גרשון · ר' פוזן אברהם ישעיהו · ר' פוקסברומר משה · ר' פרנקל משה · ר' קופרמן מתתיהו · ר' שאג אליעזר · ר' שניידמן ראובן · הרה"ג שלום גרשון בורשטיין · ר' אוירבך שמואל · ר' אוסטרן שאול · ר' אלחרר משה אהרן · ר' אמזלג שמואל · ר' ב"ק מנחם דב · ר' ביטן אבינועם · ר' 

בירנבוים ראובן יוסף · ר' בלויא מרדכי · ר' בלוך אליעזר · ר' במברגר יצחק · ר' בערל בן ציון · ר' בר ישראל בן ציון · ר' ברמן מרדכי · ר' בריזנר יצחק · ר' ברקלי פנחס · ר' גולדברג יוסף אליהו · ר' גולדברג שמואל · ר' גולדשטיין שמואל · ר' גומבו דוד יהודה · ר' גפן ישי רפאל · ר' גרויסמן אלכסנדר · ר' גריובר יעקב ישראל · ר' דהאן מרדכי · ר' דוידוב יוסף · ר' דוקן ישראל מאיר · ר' דורלכר דוד · ר' דורפמן אפרים · ר' דימטמן ישראל · ר' דינר ברוך חיים · ר' דריי עמרם · ר' הברמן יעקב אהרן · 

ֵהן יצחק · ר' כהן ישראל · ר' כהן משה חיים · ר' כץ צבי  ֵהן אברהם · ר' כהן דוד · ר' ָכּ ר' היישריק יחיאל אהרן · ר' הלפרין חיים שלמה · ר' המבורגר צבי · ר' הקר נתנאל אליעזר · ר' הררי יאיר · ר' וולף אליהו נתנאל · ר' וינברג משה · ר' וינוקור דניאל · ר' וינמן אלחנן · ר' וינשטוק ברוך פנחס · ר' זלוטניק מאיר יהודה · ר' זלץ מרדכי נתן דוד · ר' חג'בי אריאל · ר' חסין אברהם ישראל · ר' טבאל יהושע · ר' ידלר ראובן יוסף · ר' ידלר גולדברג חיים דוד · ר' ידלר גולדברג משה · ר' יעקבסון מאיר · ר' ָכּ

יהודה · ר' לבל ישראל חיים · ר' לוי בנימין צבי יהודה · ר' לוין נתן בנימין · ר' ליכטשטיין חיים צבי הירש · ר' מייער יואל · ר' מילר שלמה · ר' מנדלסון צבי · ר' סטנגל שלום שלמה · ר' סקורניק יהודה · ר' עמנואל יעקב · ר' עמר ישי · ר' פארינטי יוסף · ר' פדר שמואל · ר' פוקס שמואל מאיר · ר' פיונטק אפרים · ר' פפויפר גרשון · ר' פצ'יפיצ'י יהושע העשיל · ר' פציפיצי ישראל מאיר · ר' פרויליך ברוך · ר' פרידמן מרדכי · ר' פרלמן שמעון אליהו · ר' פרץ אורן · ר' צור יהונתן · ר' קאופמן יהודה · ר' 

קופרמן אליעזר יעקב · ר' קורט יואל חיים · ר' קמיל משה · ר' קנטור מאיר יהודה · ר' קרמר יוסף · ר' ראבי משה · ר' רוזן בנימין · ר' רוט יואל · ר' רוטנברג יהודה · ר' רוימי יחיאל · ר' רינדר צבי נפתלי · ר' שווב יוסף שלמה · ר' שלזינגר אברהם ישעיהו · ר' בודנהימר יוסף יצחק · ר' בלוי אפרים שמואל · ר' גפני אליהו · ר' גרוס משה אהרן · ר' דיאמנט שמעון · ר' דרזי שמואל · ר' האוסמן יצחק · ר' טפר גדליה · ר' כהן מיכאל · ר' ליטוב יוסף · ר' עראקי הכהן מרדכי · ר' פלדמן משה · ר' קוק רפאל 

· ר' קיי שאול חיים · ר' קנל יוסף · ר' קראוס יוסף שלמה · ר' רוזנטל חיים · ר' רוט דוד שמואל · הרה"ג שמואל רוטשילד · הרה"ג יעקב היין · הרה"ג שלמה וייס · ר' אביבי יוסף חיים · ר' אביעזר יוסף חיים · ר' אבלס יצחק · ר' אהרוני גולן · ר' אולמן גרשון · ר' אושרי מאור ציון · ר' אייזנשטיין שמעון עזריה · ר' אפשטיין יעקב ישראל · ר' אקרמן שלמה אהרן · ר' ארז יצחק · ר' ארנטרוי שמואל דוד הכהן · ר' בינדר יעקב יהודה · ר' בן דוד יונה · ר' בן שלום יוסף · ר' ברדא יעקב ישראל · ר' ברדה 

אברהם · ר' ברויער אלימלך · ר' ברלינגר אליעזר · ר' ג'קובס מרדכי · ר' גודלבסקי יצחק אייזיק · ר' גוטרמן יהודה אריה · ר' גולדמן יהונתן · ר' גליק פנחס אליהו · ר' גרוסנס ישראל מאיר · ר' גרינברג חיים נתן · ר' גרשי אבינועם · ר' דורפמן אברהם · ר' דורפמן יחיאל · ר' דרוביבסקי נחום · ר' דרנגר לוי · ר' היימן יעקב יצחק · ר' הלפרין ירחמיאל ישראל יצחק · ר' הרמן אליהו · ר' וולך יעקב ישראל · ר' וולף שלמה · ר' ויזנברג יעקב אליהו · ר' וילמן ישראל מיכאל · ר' וינטרוב בן ציון · ר' ולר אליהו 

· ר' זלושינסקי ישראל · ר' זרגרי משה חיים · ר' זרצקי יהודה זאב · ר' זרצקי יעקב לייב · ר' חביב יוסף · ר' חן עובדיה · ר' חסקל ישראל · ר' חרר איתמר · ר' חשין אליהו יצחק · ר' טוקצינסקי שמואל · ר' טורק אליעזר · ר' טייטלבוים יוסף · ר' טל יהודה · ר' יגאלי אליהו · ר' יהב שלום מרדכי · ר' יוסיפוב דוד שלום · ר' ישראל חיים · ר' כהן אהרן · ר' כהן אהרן שלום · ר' כהן יהודה · ר' כהן יצחק משה · ר' כהן משה · ר' כהן ניסים · ר' כהן שמואל · ר' לאופר שמריהו הכהן · ר' לוי אלקנה · ר' לוי 

יאיר · ר' לוי נועם · ר' לנדה בנימין זאב · ר' מאיר יצחק זאב · ר' מיבסקי אלקנה · ר' מליק ישראל צבי · ר' מצליח יהודה · ר' סגל ישראל · ר' סילבר שמואל אברהם · ר' סימן טוב אייל יצחק · ר' סלושץ אברהם דוד · ר' ספרא יהושע · ר' עוזר עובדיה חיים · ר' עמר אסף · ר' פוזן חיים יצחק · ר' פוקס זאב · ר' פלק מאיר · ר' צוקר יונתן אברהם · ר' ציקינובסקי רפאל מרדכי · ר' קוסובסקי שחור בנימין · ר' קופרמן ישראל אשר · ר' קורלנסקי אברהם דוד · ר' קורלנסקי אלטר דוד · ר' קליין דב · ר' 

קנאפפלר בנימין · ר' קנתור יעקב דב · ר' קצנלנבוגן יעקב ישראל · ר' קראוס משה עקיבא · ר' ראם דניאל · ר' רוויץ יואל צבי · ר' רוזנברג יצחק אייזיק · ר' רוטשילד מאיר · ר' רחום דניאל · ר' רחמני משה יעקב · ר' שאער אברהם · ר' שורץ אברהם ישעיה · ר' שטינברג אלחנן · ר' שטינהרטר משה דב · ר' שטרן יוסף · ר' שטרנבוך אלחנן · ר' שטרנבוך יצחק זאב · ר' שינפלד חנוך · ר' שיף משה · ר' שלזינגר מתתי' זאב · ר' שלזינגר שמואל · ר' שמחון אליהו · ר' שמחון ישראל · ר' שפירא אליעזר · ר' 

שרוני אברהם · ר' שרעבי שאול · הרה"ג גד קדוש · ר' אביטן ניסים · ר' אברג'ל אוראל · ר' אברג'ל דוד · ר' אברהם יצחק צבי · ר' אברט צבי · ר' אדלר עמנואל נחום · ר' אדלשטיין יחזקאל · ר' אהרוני יוסף חיים · ר' אהרוני יעקב ישראל · ר' אהרוני נתנאל · ר' אוחנה אהרן · ר' אוחנה יהודה · ר' אוסטר ראובן יוסף · ר' אוסטרי יחזקאל · ר' אוסטרן אברהם ישעיהו · ר' אטיאס יעקב שמואל · ר' אייזנבך ראובן · ר' אייזנר נחום פנחס · ר' אייזנשטיין יעקב ישראל · ר' אינדיג בצלאל · ר' איצקוביץ אברהם 

משולם · ר' אליאך יעקב ישראל · ר' אליאסזדה שלמה · ר' אלמליח מאיר · ר' אסולין נתנאל · ר' אפשטיין אליעזר צבי · ר' אקסלרד אורי · ר' ארנסט נתנאל יצחק · ר' אשכנזי אמנון · ר' אשרוב נתנאל · ר' אתרוג ישעיהו · ר' בוסקילה מאיר · ר' ביסטריץ משה טוביה · ר' בירנצויג ראובן · ר' ביתן דניאל · ר' בכרך חיים · ר' בלאק משה · ר' בנדיקט מרדכי · ר' בן חור שלמה משה · ר' בן עזרא מריאנו · ר' בן סניור נתן · ר' בן סניור שמעון · ר' בן צבי עקיבא חננאל · ר' בן שושן אליהו · ר' בן שלום נתנאל 

שמעון · ר' בנדיקט יששכר · ר' בסו משה · ר' בר אברהם שלמה · ר' בראון יהודה · ר' ברדה נתנאל · ר' ברהום אהרן · ר' ברזילי ראובן · ר' גבריאלוב יעקב · ר' גדי תומר · ר' גודלבסקי ישראל יצחק · ר' גולד ישעיהו · ר' גולדברג אברהם ישעיהו · ר' גולדברג יחיאל מאיר · ר' גולדברג יעקב ישראל · ר' גולדמן צבי · ר' גולדנברג שמואל שרגא · ר' גולדנטל משה · ר' גולדפרד יוסף · ר' גולדשטוף ישראל מאיר · ר' גולדשטוף שמואל · ר' גולדשמיד אליהו חיים · ר' גולשבסקי יעקב · ר' גונן אהרן דוד · ר' 

גיטלר אברהם שלמה · ר' גלוסקין אברהם · ר' גנויאר יוסף הרש · ר' גפן יחזקאל · ר' גרז זבולון אריה · ר' גרינברג יצחק · ר' גרינוולד יצחק יהודה · ר' גרינפלד דוד · ר' גרמן אברהם · ר' גרמן חיים יהודה · ר' דביר משה · ר' דהאן יעקב ראובן · ר' דהן יוסף חיים · ר' דוד דוד · ר' דוד ישי · ר' דוויק חיים שאול · ר' דוידוביץ יובל · ר' דוידי ישראל · ר' דומב משה שמעיה · ר' דורלכר מרדכי · ר' דיאמנט אליהו אליעזר · ר' דייטש מנחם · ר' דימטמן נתנאל · ר' דנה שלום יהושע · ר' דנינו שמעון · ר' דרוק 

יעקב ישראל · ר' דרך חיים · ר' דרשן יהודה · ר' הבלין דניאל · ר' הבר חיים יעקב · ר' הופמן משה · ר' הורביץ משה אריה · ר' היימן ראובן · ר' הכהן יהושע · ר' הלפרין נפתלי · ר' הס יואל · ר' הס מרדכי · ר' הקשר שמואל יעקב · ר' הראל יוחנן · ר' הראל )בן סימון( ישראל חיים · ר' הרציג אלימלך · ר' הרשקוביץ שמעון אהרן · ר' ואנונו יוסף · ר' וולך יוסף · ר' וולפא יעקב ישראל · ר' וולפא משה · ר' ויטמן דוד · ר' וייס אשר · ר' וייס יהונתן · ר' ויכסלבום מרדכי · ר' וינברג זאב · ר' ויספיש ישראל 

· ר' ויספיש יששכר דב · ר' ויספיש שלמה זלמן · ר' ויצמן יעקב · ר' ולדר דוד · ר' וסרשטיין מיכאל · ר' ועקנין שמעון יחיאל · ר' וקנין שלמה · ר' זוהר )זוננשיין( יהודה · ר' זלץ נועם · ר' זלצמן יצחק · ר' זלצמן מאיר · ר' זריצקי מאיר · ר' חדאד ניסים · ר' חדד אליהו · ר' חזקיאן מאיר אליהו · ר' חלופסקי אהרן · ר' חלימי יונה שמעון · ר' חסין אלחנן יוסף · ר' טאיאר נתנאל · ר' טאלער נחום שלמה · ר' טוויג יוסף חיים · ר' טננבוים משה דוד · ר' טרכטמן יוסף · ר' יגר מאיר · ר' יוניאן יוסף חיים · ר' 

יונס חיים צבי · ר' יחיאל יהונתן · ר' ילוז יוסף · ר' ילון עקיבא יוסף · ר' ילין אברהם יואל · ר' ימיני חיים · ר' יעקבסון ראובן · ר' ישראל שלמה רפאל · ר' כאהן בנימין · ר' כהן אליהו · ר' כהן אליהו · ר' כהן דוד · ר' כהן יוסף · ר' כהן מאיר · ר' כהן מרדכי · ר' כהן נפתלי · ר' כהן שאול · ר' כהן שמואל · ר' כהנא אריאל אהרן · ר' כהנא חיים גבריאל · ר' כהנאמן יהודה צבי · ר' כהנר אשר · ר' כלפון אלחנן · ר' לוזיה אליהו · ר' לוי איתמר · ר' לוי יוסף · ר' לוי מרדכי · ר' לוין יעקב · ר' לוין שלמה 

זלמן · ר' לוינסון זכאי · ר' לחובר דניאל · ר' לנאל מנחם · ר' לרר אברהם · ר' מאור גבריאל · ר' מאיר דוד · ר' מאירוביץ יונתן · ר' מדמון יהודה · ר' מיכאל יאיר ברוך · ר' מילגרום יהושע · ר' מילר אשר · ר' מילר חיים · ר' מימוני יעקב ישראל · ר' מלאכי מנחם מתתיהו · ר' מלול דוד יוסף · ר' ממליה אברהם ישעיהו · ר' ממן ישעיה · ר' מן יצחק · ר' מנדלזון נפתלי · ר' מנצר יואל · ר' מצגר אלישע · ר' מרקביץ פנחס דב · ר' מרקוביץ אריה · ר' משען דוד בן ציון · ר' נבנצאל שמואל ניסן · ר' נאמי 

חיים · ר' נגדי יוסף · ר' נוימן יוסף · ר' נוישטט צבי · ר' סופר אברהם חיים · ר' סטוצקי צבי דב · ר' סלובטיצקי מנחם · ר' סלטון אבישי · ר' סלר יחזקאל · ר' סרבניק נחמן דוד · ר' עובדיה אלחנן · ר' עובדיה דניאל · ר' עוברני בניהו · ר' עוקשי גלעד · ר' עידי מרדכי · ר' עסיס נתנאל · ר' פאלי אברהם דוד · ר' פוברסקי שניאור · ר' פוזן יעקב ישראל · ר' פורייס יונתן · ר' פורת יונתן · ר' פורת יעקב שאול · ר' פיזם אביתר · ר' פינקל אליהו · ר' פינקל יוסף מאיר · ר' פיפקו ויליאם )נתנאל( · ר' פישר 

אליעזר · ר' פלבני שמואל · ר' פלדמן יונתן · ר' פליגלמן יאיר · ר' פנחסוב יעקב · ר' פפויפר מנחם רפאל · ר' פרדי אשר · ר' פרויליך אברהם · ר' פרויליך מיכאל · ר' פריליך משה חיים · ר' פרי חיים · ר' פרי )פראנק( משה · ר' פריד מיכאל · ר' פרידמן מאיר · ר' פרץ ישראל · ר' פרץ משה ניסים · ר' פררה משה · ר' צ'ולק בן ציון · ר' ציגלמן ישראל מאיר · ר' ציטונה דוד · ר' ציקינובסקי אורי שרגא · ר' צמרמן אברהם יהושע · ר' צפתמן משה · ר' קאהן נחום · ר' קדוש יוסף · ר' קדוש שמעון יעקב · ר' 

קולדצקי אליהו · ר' קולנגי יונתן · ר' קוקבקה מאיר · ר' קורן מנחם · ר' קליין דוד צבי · ר' קמחי יוחנן · ר' קניג חיים שמשון · ר' קנייבסקי יצחק גדליה · ר' קסטנבוים יצחק · ר' קסטנבוים ישראל · ר' קפלן יקותיאל · ר' קראוס יוסף · ר' קרלנשטיין חזקיהו יוסף · ר' קרני דוד צבי · ר' רביוב אליהו · ר' ראנד אברהם שמואל · ר' רגובי אלחנן · ר' רדליך מאיר · ר' רובינשטין דב · ר' רודרמן בן ציון · ר' רוזנבוים משה · ר' רוזנבלט אהרן שמואל · ר' רוט דוד מרדכי · ר' רוט טוביה · ר' רוטנברג יהודה · ר' 

רוטר גבריאל · ר' רוסה יהודה · ר' רוסה משה · ר' ריין אליהו · ר' רנד אוריאל · ר' שאבו יוסף · ר' שאער אלעד · ר' שוובר אליעזר נח · ר' שולזינגר יוסף אריה · ר' שורץ יעקב ישראל · ר' שחר אברהם · ר' שטרית מאיר · ר' שטרן ישראל מאיר · ר' שכטר נתנאל · ר' שליסל שמואל · ר' שלמה עדיאל · ר' שמוטץ מיכאל אליעזר · ר' שמחון שמעון · ר' שניידר אורי · ר' שפיגל מנחם · ר' שפיגלמן נתנאל · ר' שפירא אליעזר · ר' שפירא שמעון · ר' שרון איתמר · ר' שריון ישראל מאיר · ר' שרים יוסף בנימין 

· ר' שרם רפאל · ר' שרפי אליהו · ר' תעיזי מאיר · הרה"ג מרדכי שניידר · הרה"ג צבי אליהו שטיינברג · ר' אבשלומוב שמעון · ר' אדלשטיין צבי יהודה · ר' אוהל ישראל מאיר · ר' איבגי שלמה · ר' אינהורן יעקב ישראל · ר' אלימלך אשר · ר' אלימלך יהונתן · ר' אפנג'ר דוד · ר' אפנג'ר מיכאל · ר' ארליך שמואל · ר' בהר נתנאל · ר' בונדהיים נתן · ר' בוש יוסף יהושע · ר' בלוי חיים ישראל מאיר · ר' בן קטיעי ישראל · ר' בן שושן שלמה · ר' ברוורמן ברוך · ר' גבאי מרדכי · ר' גבאי שמואל · ר' גדליהו 

חיים · ר' גולדברג מנחם · ר' גרזי יהושע · ר' גרינברג מאיר שמחה · ר' גרשון ישי · ר' דהן אריאל יהודה · ר' דנה אריאל · ר' הורביץ שמואל · ר' הורוביץ אבישי יצחק · ר' הריס אברהם · ר' הררי רפול יהודה · ר' וולף ישראל · ר' וייס שמעון · ר' וינגרטן בן ציון · ר' וינר בנימין משה · ר' זיו יצחק · ר' זיו נדב דב · ר' זכריה אסף · ר' זלקינד צבי יעקב · ר' זלקינד שלמה זרח · ר' זקבך יעקב · ר' זרצקי יוסף · ר' חזקיהו חננאל · ר' חמאמיאן דוד · ר' טורק אליעזר הלוי · ר' טננבוים חיים · ר' טננולד חיים 

לייב · ר' יהושע משה · ר' יזדי יהודה · ר' יחזקאל אריאל שי · ר' יחיא משה · ר' כהן אבישי צבי · ר' כהן אברהם · ר' כהן אמציה · ר' כהן מרדכי · ר' כהן משה · ר' כץ דוד · ר' כתב יהודה · ר' לב יצחק · ר' לניאדו אברהם · ר' מולדובן יוסף · ר' מועלם יצחק מאיר · ר' מנדלזון מיכאל אפרים · ר' נחום משה · ר' נחשון צבי · ר' נידאם שלמה · ר' סביצקי מרדכי · ר' סוכובולסקי אברהם עובדיה · ר' סוקולובסקי אברהם יהושע · ר' סוקולובסקי אפרים שמואל · ר' ספרא יונתן · ר' פוזננסקי דוד · ר' פינקל

־
שטיין אליהו מאיר · ר' פישהוף יעקב ישראל · ר' פישר יעקב · ר' פקרביץ אברהם · ר' פראגר יעקב · ר' פרידמן שלמה · ר' פריימן יצחק · ר' פרץ אלעזר · ר' צאלער חיים · ר' צימרמן יהודה אריה · ר' קולנגי חיים שאול · ר' קוממי מעוז · ר' קורנפלד יעקב · ר' קנובליך אברהם ישעיהו · ר' קנזי קובי · ר' רוזנברג משולם · ר' רוטשילד אהרן · ר' רחמני שמעון יצחק · ר' שגב אליה · ר' שוורץ נתן · ר' שולביץ יחזקאל · ר' שורץ אברהם מרדכי שלמה · ר' שורץ יעקב ישראל · ר' שמואל יוסף · ר' שמעה שמואל 

· ר' שפירא רפאל שלמה יצחק · הרה"ג ישעי' גריינמן · ר' אלון נעם · ר' אלינגר שלמה · ר' אקשטיין יעקב · ר' בויאר יעקב יצחק · ר' בן סוויד רפאל · ר' ברמן יהודה · ר' ברנד שלמה · ר' ברק משה · ר' גולדשמיד מנחם · ר' גולדשטיין אברהם ישעיהו · ר' גולדשטיין יצחק · ר' גורל דוד דב · ר' גלעד משה · ר' גרוס ישראל מאיר · ר' גריינימן אליהו · ר' גריינימן יעקב )( · ר' גריינימן יעקב )( · ר' גריינימן שמואל · ר' גריינימן שמשון · ר' דויטש מרדכי אברהם · ר' זילברמן יעקב ישראל · ר' חזי ברק · ר' 

טרופר ברוך יונתן · ר' יוסף ארז · ר' כהן אוריאל · ר' כהן יוסף דב · ר' כהן ישראל מאיר · ר' לבי צבי )( · ר' לבי צבי )( · ר' לוי נחמיה · ר' לבנבראון שמעון יונתן · ר' לחייני אברהם · ר' לפידות שלמה יהודה · ר' מחבוביאן יצחק · ר' מחפוד דוד · ר' מייזליש יהושע מרדכי · ר' מיראי ישראל מאיר · ר' מן אלחנן · ר' נחשון מנחם · ר' עבו נתנאל · ר' עובדיה איתמר · ר' פוזן יוחנן · ר' פוזן פנחס נתנאל · ר' פיגה יצחק · ר' פכטהלט משה עקיבא · ר' פרויליך צבי · ר' פרידלנדר אהרן · ר' פרידמן אליהו · ר' 

קויפמן אברהם · ר' קוקיס אליהו · ר' קורח דוד · ר' קמפה ישראל · ר' רוטנברג יעקב · ר' רוטנברג צבי · ר' רצאבי יהודה · ר' שוגול ראובן · ר' שולץ יצחק · ר' שי יצחק · ר' שכטר אשר · ר' שפירא שלמה דוד · הרה"ג יוסף ברלין · ר' הראש אברהם ישעיהו · ר' טבק שמעון ישראל · ר' טל חיים · ר' כהן יוסף · ר' לאער יוסף · ר' לוי יעקב ישראל · ר' לישברוביץ הרמן )הערשל( · ר' למברגר משה צבי · ר' מרחום יאיר · ר' סויסה יונתן · ר' סמולינסקי יהונתן · ר' פוזן שמריהו יוסף · ר' פרנקל חיים ניסן · 

ר' קסטרו דוד · ר' רוטשילד דוד ישעיהו · ר' רויף שלמה הלל · ר' שוב מרדכי · ר' שלום אליה · הרה"ג מרדכי חייקין · הרה"ג צבי גרינהויז · ר' אבא שאול יהושע · ר' אדלר אברהם ישעי' · ר' אדלר אברהם שמואל · ר' אדלר אליהו · ר' אזולאי ברוך דוד · ר' אזרי עידו · ר' אילן שמואל אביגדור · ר' אליאב אלי מרדכי · ר' אליאב יעקב ישראל · ר' אליאך אליהו מאיר · ר' ארליך ניסן · ר' ארנון ישראל זאב · ר' אש יהונתן שלמה · ר' אשד שגיא · ר' בהט אליהו · ר' בינדיגר מרדכי צבי · ר' בנאי יגאל · ר' 

גאולה שי · ר' גוטליב יצחק · ר' גוטליב ישראל · ר' גולדשלגר יצחק · ר' גלנברג יהונתן · ר' גנוט יגאל · ר' גרינברג יוסף אלחנן · ר' גרינברג משה · ר' דוד אברהם · ר' דז'יאלובסקי שמואל · ר' דזוהדי עמית · ר' דידי אברהם ישעיהו · ר' דידי צבי · ר' דיין רזיאל מרדכי · ר' דימנט חיים משה · ר' הופמן יהודה · ר' הופמן יעקב ישראל · ר' הוצלר יחיאל · ר' ואזנה שלמה · ר' וולפא ישראל · ר' וולקן שמואל · ר' ויזמאן מיכאל מאיר · ר' ויינר יהונתן · ר' ויס יאיר · ר' וסרמן יעקב ישראל · ר' זילברמן יצחק · 

ר' זינגר אהרן צבי · ר' ז'לוצבסקי יעקב · ר' זלזניק יהודה · ר' זעפרני יהודה נחמן · ר' יחיא יהודה · ר' יפה שמעיה · ר' כהנוביץ משה ברוך · ר' לוי יהוידע · ר' ליוש יוסף · ר' לנדאו משה · ר' מורלי יצחק · ר' מורלי שמואל · ר' מטיאס דוד יעקב · ר' מישקובסקי מנחם יצחק · ר' מסאס יוסף חיים · ר' סבוני אליסף · ר' סגל גבריאל מיכאל · ר' סלומון שמעון · ר' סלומי יוסף · ר' סלומי ישראל · ר' עזרא צוריאל · ר' עידן עמוס שאול · ר' עמר אלחנן · ר' פישמן יצחק · ר' פישר אהרן · ר' פרוביין יהושע 

· ר' פרידמן אברהם ישראל · ר' צפירה איתן · ר' קמיל אוריאל · ר' קנז'ינסקי ישראל · ר' קניגסברג ישראל מאיר · ר' קסטנר חיים · ר' קרשינסקי ישראל מאיר · ר' רואש אוריאל · ר' רודה אלעזר · ר' רוטשילד שמואל · ר' רפפורט שלמה מאיר · ר' שוורץ ידידיה יוסף · ר' שולמן )ספראי( שמואל · ר' שכטר אברהם ישעיהו · ר' שכטר שמשון · ר' שליט אשר ראובן · ר' שמאי יוסף פרי · ר' שמעונוביץ מנחם הלל · ר' שפיגלר אהרן · ר' שרביט יאיר · הרה"ג מרדכי דב אידלברג · הרה"ג אריה סטוצקי · ר' 

אהרונוביץ חיים · ר' אוחיון אליצור מאיר · ר' אוחיון חיים · ר' אנסבכר איתמר · ר' ארלנגר יעקב ישראל · ר' בן פורת אלחנן · ר' בן שלום ראובן · ר' בשארי משה · ר' גדסי איתמר יפת · ר' גרינצייג משה · ר' גרינשטיין אליאב · ר' דוידי יוסף · ר' דויטש ישראל זאב · ר' הורוביץ משה נתנאל · ר' זקס אריה · ר' טיילור עקיבא · ר' כהן אליהו · ר' לוזון רון אהרן · ר' נדב ישראל · ר' סגל חיים יוסף · ר' סגל יהושע · ר' פרידמן שמעון חיים · ר' קוטק אריה · ר' שמואל יעקב · הרה"ג משה וקסלר · ר' דיין 

בצלאל · ר' וגשל דוד יחזקאל · ר' זילברצן חיים יצחק צבי · ר' טבאל בן ציון אברהם · ר' טננבוים בנימין · ר' ליכטנשטיין אליהו אהרן · ר' ליפצ'אק אברהם צבי · ר' מילגרום שלמה יהודה · ר' נילסון איתן · ר' נכס נחום · ר' פולק אהרן פנחס · ר' קניאל דוד אליהו · ר' קראוס יעקב ישראל · הרה"ג בנימין )שמחה( לנג · ר' אהרפי דוד · ר' אורצל יהודה · ר' אריה אשר · ר' בוקובזה ניסים חיים · ר' ביז'אוי משה · ר' בייפוס שמשון · ר' בר מרדכי · ר' בריס שלמה · ר' גלזיוס יהושע · ר' גרינהוייז יהודה · ר' 

וגשל שמשון רפאל · ר' וולף זאב · ר' וייצמן יהודה הלל · ר' חג'בי מאיר · ר' כהן בן ציון · ר' כהן בנימין · ר' כהן משה חיים · ר' כהן שור מרדכי · ר' ליפקה שלמה · ר' מאיר אשר · ר' מלכה אביתר יצחק · ר' סורשר משה · ר' סטרול גרשום · ר' עזריאלי צבי · ר' עזרתי רזיאל · ר' פלוטקין דוד · ר' פקטר משה אליעזר · ר' פריסמן דוד · ר' קורמן נחמיה · ר' קרליץ נחום מאיר · ר' קרפ אברהם ישעיהו · ר' רוזנברג חיים · ר' רוטשטיין אריה לייב · ר' רוטשילד נתן · ר' שוורץ חיים · ר' שלאמע אהרן פנחס 

· ר' שרעבי מאיר · הרה"ג יוסף שלמה שטיינהויז · ר' אבינג יהודה זאב · ר' בודן משה )יקותיאל( · ר' המונד אליהו · ר' ליכטיג בן ציון · ר' מילגרם יחיאל · ר' מנס חיים · ר' נויברגר מיכאל · ר' נתנזון יונתן · ר' סמוס יהודה · ר' קיסין גבריאל · ר' קרויס משה ברוך · הרה"ג צבי הירש פאלק · ר' אלחרר מיכאל · ר' בלוי משה · ר' בלקינד אליהו · ר' ברסון יצחק · ר' גרינוולד יואל · ר' דדון יצחק · ר' דנינו מאיר בצלאל · ר' וינטרוב אברהם · ר' זיזעק זאב בנימין · ר' יעקבזון מאיר · ר' מילצקי ראובן · ר' 

מלצר אריה לייב אלימלך · ר' קלינגר חיים · ר' קמינצקי מרדכי · ר' רובין פנחס · ר' שולמן אריה · הרה"ג דרור בוברמן · ר' אינהורן שמחה · ר' אלבז אבישר · ר' בן שמעון אברהם · ר' ברוק ישראל דב · ר' ברנפלד נחום · ר' גיאת מאיר · ר' גלר יוסף · ר' גרינבוים משה רפאל · ר' גרינפלד אברהם · ר' דיאמנט יהודה · ר' וויספיש שלמה ירוחם · ר' ז'ק דוד יהודה · ר' טבצ'ניק בנימין · ר' טשינגל יחיאל · ר' כהן שלמה · ר' לשם ישראל · ר' מורגנשטרן מאיר · ר' מילגרום יהודה · ר' מילר יונה · ר' עטר 

אהרן · ר' פורת אורי · ר' פרץ אלחנן · ר' קרשינסקי יצחק · הרה"ג ישראל עמית דוד · ר' אוטנשטיין אברהם אליעזר · ר' אסרף יאיר · ר' בירנבוים יצחק · ר' גיאר משה · ר' דוידוב עזריאל · ר' דונט יואב · ר' הרמן גדעון · ר' הררי רפול יהושע · ר' וינמן רפאל · ר' טאוב איתמר · ר' ישעיהו יוסף חיים · ר' כהן בנימין זאב · ר' כהן מאיר · ר' מילמן נתנאל · ר' מישקובסקי אליהו · ר' פרידמן אשר · ר' פריימן ברוך · ר' קורלנסקי צבי דב · ר' שוורץ דוד · ר' ששון צבי · ר' שרעבי אריאל 

חנ ני
ה ת 

נענים לזעקת עמלי התורה

רביעי חמישי

כ"ט - ל' אדר א'

תשע"ט

36
שעות

בס"ד

לתרומות בהעברה בנקאית: בנק פאג"י )52(, סניף 188, מס' חשבון 409-304085 על שם "רשת מוסדות בקריות הדתיות בישראל"
כל התרומות לרשת יששכר באוהליך זכאיות לקבל ולזיכוי במס ע"פ סעיף 46 הקבלות ייצאו מעמותת-האם של הרשת "רשת מוסדות בקריות הדתיות בישראל" )ע"ר(

ֱחַרׁש ְמָעִתי ַאל ֶתּ ֶאל ִדּ
סובלים ממצוקה ונאבקים על הלחם! 1,800 משפחות, 10,000 ילדים, של עמלי תורה17 חודשים הם לא קיבלו את המלגה הזעומה. 

אל תעמדו מנגד!עכשיו הם פונים אליכם.

היעד
₪22,000,000

רביעי חמישי, כ"ט - ל' אדר א' | ההתרמה: 8002*36 שעות גורליות. בידך להכריע!      מוקד
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ירים את הטלפון האדום בשלוש אחר חצות  מי 
מהמחנה  היריב  את  לצרף  כדי  הבחירות,  במוצאי 
למפת  בהתאם  בראשותו?  אחדות  לממשלת  השני 
שתעמוד  השאלה  זו  כי  דומה  הנוכחית,  הסקרים 
עד  הבחירות.  סיכום  היום של משדרי  סדר  במרכז 
יכול לתפור  יודע שהוא אינו  נתניהו  לרגע הזה גם 
בהתאם  השבוע  לראות  שנכחנו  כפי   – חליפות 
נתניהו  נתפס  בעבר  ההיתרים.  ועדת  להחלטת 
סיגר  לו  בוער  שלבש,  הזנייה  חליפת  כשבכיס 
ניתן  הקוהיבה. אחרי שהסיגר נשלף מפיו, השבוע 
לומר שהאיש גם הופשט ממקטורנו, ולא רק במובן 

המטאפורי.
נמצא  הוא  נרדף,  כשנתניהו 
נקודת  באותה  שלו.  באלמנט 
הוא  שנים,  ארבע  לפני  זמן 
הציוני  המחנה  מול  התמודד 
רוח  וקיבל  בסקרים  שהוביל 
גבית מהתקשורת. חוסר הפרגון 
פינה.  מכל  בולטים  והרדיפה 
אחד  תיאר  שעבר  בסופ"ש  רק 
בעיתונות  הפרשנים  מבכירי 
הנעלב  פוטין  איך  הכללית 
נתניהו  של  פגישתו  מביטול 
מתכוון  אינו   – שעבר  בשבוע 
נתניהו  של  פניו  את  לראות 
בתקופה  קולו  את  לשמוע  או 
עוד  פלא,  זה  וראו  הקרובה. 
בטרם יבש הדיו, והזמנה חדשה 
מרוסיה  נשלחה  זה  לסופ"ש 
יספרו  עוד  כך  אחר  הקרה. 
הנרדפים  שגדול  כך  על  לנו 
בתקשורת מימי הקמת המדינה, 
יועמד לדין בגין סיקור חיובי... 
דמינו  לעמורה  היינו,  לסדום 
האחרון  שהתחום  למרות   –
אחר  ממשלתי  לגורם  רלוונטי 
האחרונים,  הפרסומים  לאור 

ירחם המרחם.
כיצד  הוא  הגדול  הנעלם 
היועמ"ש  החלטת  תשפיע 
בשבוע הבא על הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע. 
ונתייחס להלכי הרוח  נעזוב לרגע את הסקרים  אם 
ברחוב, הרי שהקמפיין של נתניהו בקרב הבייס לא 
את  לדוגמה  קחו  תאוצה.  צובר  אלא  ודועך  הולך 
לאפשר  שלא  מהשבוע,  ההיתרים  ועדת  החלטת 
מבן  הגנתו  מימון  לצרכי  כספים  לקבל  לנתניהו 
עשיר  מדוד  סתם  ולא  דם,  קרבת  בעל  אמיתי  דוד 
באמריקה שנתניהו מצא מולקולה משותפת בעברם 
ברמה  גם  שערורייתית  היא  הרחוק,  המשפחתי 

ההיתרים  ועדת  של  היבשה  סמכותה  המשפטית. 
היא לקבוע האם יש בכך משום ניגוד עניינים. משזה 
זול שמוכיח  נמצא – כל השאר הוא פופוליזם  לא 
מערכות  בניעור  להמשיך  יש  מדוע  נוספת  מזווית 
המשפט והשבתן לפרופורציה – משימה בה החלה 

השרה שקד בקדנציה הנוכחית. 
מימון  על  המחשבה  שרק  האומלל,  לנתניהו 
 – גופו  חלקי  בכל  להזיע  לו  גורמת  מכיסו  ההגנה 
מומלץ אפוא לפנות ללשכת שר הבריאות כדי לקבל 
חוות דעת רפואית התומכת באי כשירותו הנפשית 
“איפה  מכיסו.  המשפטיות  ההוצאות  את  לממן 
עוזרו של  את  הוא שאל בעבר כשחיפש  בבצ'יק", 
ליצמן בקהל. הגיע הזמן לחדש את הקריאה ולארגן 

חוות דעת מתאימה.

ניכיון צ'קים

אל תלכו לשום מקום עד ליום הבוחר. במערכה 
הזאת ובניגוד לכל התחזיות המוקדמות, הכל פתוח 
ובלתי צפוי. נעלמים רבים ילוו אותנו ממש עד לרגע 
משה  של  הפוליטית  שרידותו  ובמרכזם  האחרון 
כחלון ומידת השפעת היעלמותו האפשרית על יחסי 

הכוחות בין הגושים. 
את קריסתו של כחלון שרואה במרבית הסקרים 
החטא  לכנות:  ניתן  מלמטה,  החסימה  אחוז  את 
להקדמת  אחת  מספר  הגורם  הוא  כחלון  ועונשו. 
היעדר  הייתה  שלהן  הרשמית  שהעילה  הבחירות, 
נכונות,  הסכמה בנוגע לחוק הגיוס. אם היה מביע 

כפי שלדברי החרדים הבטיח במו"מ הקואליציוני, 
להעביר את פסקת ההתגברות – גם איווט ליברמן 
מפורשות  שהתבטא  כפי  המהלך,  על  חותם  היה 
כדי  הכנסת  חברי  עשו  לא  מה  החברים.  באוזני 
לשכנע את האיש? אמרו לו שיתרכז בכלכלה כי זה 
החתונות  שתי  על  שמהריקודים  לו  אמרו  החשוב, 
ייצא סוף עצוב, אמרו לו שיהיה כבר מעשי, רמזו 
לו שיתבגר, אך הוא לא למד שום לקח וכעת נותר 

לו רק להצטער.
חוששים  היו  לא  החרדים  החברים  אם 
שהיעלמותו של כחלון אל תהום הנשייה הפוליטי, 
תגרום לפירורו של הגוש – הם היו מרשים לעצמם 
שרדה  האיש  מצוקת  לנוכח  לאוזן  מאוזן  לחייך 
שבוע  אחר  שבוע  שלמה.  קדנציה  במשך  בהם 
סגורות  בשיחות  החרדיות  המפלגות  ראשי  זעמו 
על מי שהם כינו “הילד המפונק של הקואליציה". 
האיש שקיבל ארגז כלים מלא-מלא התעקש לנהוג 
בשותפיו כמו אחרון בעלי המקצוע בתוכנית 'יצאת 
צדיק'. שנה אחת, הוא רץ לחלק את יתרות המטבע 
מכסי  הוזלת  על  כשהכריז  להמונים  כשעשועים 
חילק  הוא  האחרת,  לשנה  והאייפונים.  המסכים 
ללא   – השוטרים  לפנסיות  מיליארדים  בנדיבות 
התייעצות מוקדמת, כשהוא בוחר לשתף פעולה עם 
יו"ר ההסתדרות ניסנקורן ולא עם שותפיו הטבעיים 
בפנים  הקדנציה,  את  מסיים  הוא  והנה  בממשלה. 
מכורכמות, כששריו וח"כיו הבכירים התפזרו לכל 
העביר  ניסנקורן  הגדולים  הוועדים  פטרון  עבר. 
ניכה  טיפוחיו,  לבני  כחלון  באמצעות  מיליארדים 
את הצ'קים עד האחרון שבהם ובהגיע רגע התמורה 

- קפץ למפלגתו המתחרה של גנץ.

החטא ועונשו

לנתניהו מומלץ 
לפנות ללשכת שר 
הבריאות כדי לקבל 
חוות דעת רפואית 
התומכת באי 
כשירותו הנפשית 
לממן את הוצאתיו 
המשפטיות. “איפה 
בבצ'יק", הוא שאל 
בעבר. הגיע הזמן 
לחדש את הקריאה 
ולארגן חוות דעת 
מתאימה

חטא וענישה 
קולקטיבית, שר 
האוצר כחלון. 
צילום: אוהד 
צויגנברג

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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אי  הזה  במקרה  אך  לאיד,  כשמחה  שמחה  אין 
אפשר לשמוח יותר מדי, יען כי צרותיו של כחלון 
עלולות להפוך למצוקה של הגוש כולו. אם מגמת 
התיקו תישמר גם בתוספת הזמן שנותרה מכאן ועד 
ממשלה  להקים  יתקשו  הצדדים  שני   – לבחירות 
צרה. עבור לפיד וגנץ האופציה של הקמת ממשלה 
הוורוד  בסצנריו  גם  קיימת  אינה  לבדו,  הגוש  עם 
ביותר. הערבים לכל היותר יוכלו לשמש כגוש חוסם 
שמאל- ממשלת  לבניית  כבסיס  לא  אך  לנתניהו 

מרכז. אלא שגם לדידו של נתניהו, קשה עד בלתי 
כשהוא  ממשלה  להקים  יוכל  כיצד  לראות  אפשרי 
של  תכניתו  בואכה  הכהניסטים.  של  בידיהם  שבוי 

טראמפ זו תהיה עבורו ממשלת צרה צרורה.
להוות  הנוכחית  בקדנציה  שהתרגלו  החרדים 
כמי  עצמם  למצוא  עלולים  המאזניים,  לשון  את 
הגושים.  שני  בין  ונמחצים  המחיר  את  שמשלמים 
לקמפיין  השבוע  יצאו  החרדיות  המפלגות 
שניים,  או  מנדט  עוד  לקושש  בתקווה  הגעוואלד 
הנוכחית  בקדנציה  הקרוב  וגם  הרחוק  מהעבר  אך 
– למדנו לדעת שמבחן ההשפעה אינו בהכרח תלוי 
במבחן התוצאה בקלפי. משקלם הסגולי של שבעת 
שווה  היה  הנוכחית,  בקדנציה  ש"ס  של  המנדטים 
לעין ערוך מאשר האחד עשר של הכנסת הקודמת – 
ולא רק לדידו של דרעי שדילל את אחזקת המניות 

של ישי, והפך משותף לבעל בית יחיד.

אשת הברזל

קשה לדעת מיהו הראשון שירים טלפון במוצאי 
מי  היום  כבר  לשער  בהחלט  ניתן  אך  הבחירות, 
ראש  מלשכת  הטלפון  את  שיקבלו  האחרונים  הם 
החדש:  הימין  בראשי  כמובן  ומדובר   – הממשלה 
זוג  בנמצא  אין  הפוליטית  במערכת  ושקד.  בנט 
בבלפור.  היושב  המלכותי  הזוג  על  כך  כל  שחביב 
מספרים שאפילו גדעון וגאולה סער, לא זכו להגיע 
מבנימין  ושקד  בנט  זוכים  להן  ה'חיבה'  לרמות 

ובעיקר מהרעייה שרה.

את  מהחרדים.  פחות  לא  מודאגים  ושקד  בנט 
צלאח  ברחוב  השבוע  פגשתי  המשפטים  שרת 
בסמיכות  הממוקמת  בלשכתה  בירושלים,  דין  א 
את  הבא  בשבוע  שיאמר  היועמ"ש  ללשכת  פיזית 
דברו ומתבצר לעת עתה בלשכתו. הערנות שמגלים 
של  לזו  משתווה  הלשכה,  בתוך  שקד  של  אנשיה 
אלה שמגיעים מבחוץ וצועדים בינות לערביי העיר. 
הן בתוך המשרד והן מחוצה לו – צריך לשמור על 

הגב.
בנט  נפתלי  בפנינו  העריך  הקדנציה  באמצע 
יוכל  הוא  הבא  שבסבב  כדי  הכל  יעשה  שנתניהו 
להקים ממשלה נטולת הבית היהודי. חלפו שנתיים 
וההערכה הזאת לא השתנתה ואף התגברה, לנוכח 
ההתנתקות של בנט ושקד מתנועת האם )החורגת(. 
עשוי  בסקרים,  כה  עד  עצמו  שמצדיק  המהלך 
אם  או  ומשול,  הפרד  לעשות  לנתניהו  לאפשר 
לנסות  הבחירות.  במוצאי  ומשוך,  הפרד   – תרצו 
להקים ממשלה רחבה על חשבון שקד ובנט, ולזנוח 
לעשות  שניסה  כפי  והבטחותיו  הצהרותיו  כל  את 
אותם  ולהכניס  באף  ושקד  בנט  את  בעבר. למשוך 

לקואליציה, אם בכלל, בתנאי סוף עונה.
החרדים יכססו ציפורניים עד לרגע האחרון וסביר 
בנקודות  ללחוץ  כדי  זאת  ינצל  שנתניהו  להניח 
הרגישות. נותר רק לקוות שאם נתניהו יפציר בהם 
הם   – היהודי  מהבית  השותפים  את  לזנוח  הפעם 
2013 וימצאו עצמם בדד  לא יעשו את הטעות של 
ממשלה  כי  מבהירה  מצידה  שקד  יום.  של  בסופו 
נטולת חרדים סטייל 2013 לא עומדת על סדר היום.

בנט ושקד תלויים בעצמם וגם באחרים. הסקרים 
מנדטים,  השבעה  סביב  להיום  נכון  להם  מעניקים 
נתניהו בבליץ הגעוואלד הגדול.  וזאת בטרם החל 
 - מזל  קצת  ועם  נכונה  שקד מאמינה שבהתנהלות 
אם  גם  אך  לעשרה,  להגיע  פוטנציאל  יש  למפלגה 
יהיה בהחלט הישג  זה  יתגשמו  הנוכחיים  הסקרים 
להיזקק  עשוי  ביבי  שכזאת  בקונסטלציה  רע.  לא 
להם יותר מאשר בעבר וזאת לנוכח ההכרזה הצפויה 
על כתב אישום בשבוע הבא. לנתניהו יהיה אינטרס 
עליון ללכד סביבו את הבייס גם ביום שאחרי ולא 
להיות תלוי בחסדיהם של גנץ או לפיד – שישחיזו 

את הסכינים מתוך המטבחון הקואליציוני וייצמדו 
לצווארו.

על ההיסטוריה של בנט ושקד עם החרדים נאמר 
הזכירה השבוע שהמהפכה  ונכתב כבר הכל. שקד 
גם  ישירות  נגעה  המשפטים  במשרד  שהובילה 

של  הכיוון  שינוי  לחרדים. 
מערכת המשפט הוא אינטרס 
פסיקות  לנוכח  עליון  חרדי 
העבר. בקדנציה שלה נפתחה 
של  בפניהם  לרווחה  הדלת 
שמונו  חרדים  משפטנים 
שנאלצו  מבלי   – לשופטים 
לפני  כבעבר  יפית  מה  לרקוד 
חברי הוועדה )שלא לדבר על 

העומד בראשה(.
יכולים  לצדה,  ובנט  שקד, 
 – הישגים  של  שורה  לציין 
ולא רק בתחומי ציפור הנפש 
הכנסת,  חברי  אמונים  עליה 
הפטור  תקנות  הטמעת  כמו 
גם  אלא  פרוש,  עם  בצוותא 
לחיים  הנוגעים  בתחומים 
החרדים  של  בעיקר   – עצמם 
מטופלים  שלא  העובדים 
המפלגות  ידי  על  כיאות 
מפתיחת  החל  החרדיות. 
ילדי  לכלל  הצהרונים  מערך 
ילדי  עבור  החרדי  החינוך 
במשרד  העובדים  החרדים 
החינוך ועד למאבק המשותף, 
החינוך  משרדי  מתוך 
על  האיסור  נגד  והמשפטים, 

לימודים ומופעים בהפרדה. 
את מה שעשתה שרת המשפטים למשנה ליועמ"ש 
ושללה  במקומה  אותה  כשהעמידה  זילבר  דינה 
ממנה את הייצוג הרשמי של המשרד בסוגיות של 
ולא  העז  לא  בעבר  חרדי  נציג  אף  והפרדה,  הדרה 

הסטודנטים  אלפי  אם  לעשות.  מסוגל  היה 
החרדים במוסדות להשכלה גבוהה היו צריכים 

אם אלפי הסטודנטים 
החרדים במוסדות 

להשכלה גבוהה היו 
צריכים להסתמך על 

חסדי הח"כים החרדים, 
הם היו נמצאים כיום 

במצב נחות מזה 
של בחורי הישיבות 

שמעמדם אינו מוסדר. 
למזלם, הופקד גורלם 

בידיה של אשת הברזל 
שקד

בדרך לממשלת אחדות? גנץ ונתניהו בימים טובים יותר. צילום: מתן פאר, במחנה
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סביר  החרדים,  הכנסת  חברי  חסדי  על  להסתמך 
מזה  נחות  במצב  כיום  נמצאים  היו  שהם  להניח 
מזלם  מוסדר.  אינו  שמעמדם  הישיבות  בחורי  של 
הטוב הוא שגורלם הופקד בידיה של אשת הברזל של 
הבחירות  אחרי  תחזור  שקד  אם  האחרונה.  הממשלה 
למשרד בצלאח א דין – יהא זה הישג לא מבוטל לא רק 

לציבור הדתי-לאומי, אלא גם למגזר החרדי.

סיפורי סבתא

בערב  בחמישי  בקשב  האזנתי  רבים  ישראלים  כמו 
בריטיש  של  בלאונג׳  ישבתי  גנץ.  בני  של  לנאומו 
בלונדון וגם ללא הטרפת של אל-על, משחקי הכיסאות 
בין חרדים לנוסעות וגערות הדיילים בחובשי הכיפות 
כמה  עוד  לצדי  כשמצאתי  בבית  הרגשתי  השחורות, 
בטלפונים  לאפליקציה  כרויות  שאוזניהם  ישראלים, 
הניידים. בטעם של פעם קראו לזה: נצמדים למקלטים. 
האם  רגעים  באותם  עצמם  שאלו  החרדים  המאזינים 

עליהם להיכנס למקלטים.
דובר  כבר  הפוליטיקה  על 
אחר,  בממד  אך   - הכל  ונכתב 
על  דיבר  כשגנץ  החמישי,  ולא 

אמו ששהתה בגטו בבודפשט, 
בלב.  מיתר  על  פרט  הוא 
הרעיד לרגע רבים מהשומעים 
והצופים. הדימוי הזה מבחינתי 
סיפור  תשמעו  קלישאתי.  אינו 
סבתא, מסבתי בת ה-96, מורה 
מיסודות  מושבניקית  לכינור 
בין  חיבור  שמזכיר  בשילוב   -
רמטכ״ל בדימוס לכתב במחנה 
סבתי,  של  הוריה  לשעבר. 
בביתם  קלטו  הירש,  משפחת 
בני,  של  אביו  את  שבטורדה 
 - בשפתם  נוחעם   - ז״ל  נחום 
במשך כשלוש שנים במלחמת 

העולם השנייה.
לרמטכ״ל  מונה  גנץ  כשבני 
בנסיבות  מחדל  כברירת 
לאוזניי  גם  הגיעו   - הידועות 
מסביבת  הרכיל  לשונות 
הרמטכ״ל בן )חצי( יומו גלנט, 
שלא השלים יום אחד בתפקיד 
האמבוש  עם  להשלים  וסירב 
שנעשה לו. בני גנץ לא ידע אז 
היה  לא  תקשורתי.  פייט  לתת 
לו פיגורה כאבי בניהו בסביבה 

מאז  לרפואה.  זוטר  יועץ  לא  וגם 
כנראה הוא למד משהו, אולי יותר 
על  ולוחשים  יועצים  כי   - מדי 

האוזן, לא חסרים לו לאחרונה. 
וכמו  ההדלפות  את  קיבלתי  חלופי  נרטיב  בהיעדר 
על  זה,  במדור  משהו,  כתבתי  תקופה  באותה  אחרים 
הרמטכ״ל הנכנס, ועל כך שאין לו עמוד שדרה כמו זה 
קראתי  קיבלתי טלפון מסבתי:  היום  שהודח. למחרת 
מה שכתבת, היא אמרה והוסיפה: בפוליטיקה אני לא 
מבינה ובטח שלא בענייני צבא, אבל בני-אדם למדתי 
לזהות ותדע לך שמשפחת גנץ זו משפחה של בני אדם, 

מענטש'ים.
סבתא סיפרה לי על שלוש השנים שבהן שהה אביו 
של בני גנץ בבית הוריה בטורדה שבחבל טרנסילבניה 
בתקופת השואה. על הילד נחום שהכירה אז ועל אביו 
שיוכל  כדי  לביתה של משפחה מאמצת  אותו  ששלח 
בעיצומה   – יהודי  ספר  לבית  וללכת  בוקר  מדי  לקום 

של המלחמה. 
לישראל  כשעלו  שפגשה  האדם  על  גם  דיברה  היא 
- דרך קפריסין - אחרי המלחמה: יהודי מוקיר טובה 
שזוכר את הימים ההם, קופץ לביקור, מתעקש לארח 
אחים  בכפר  לחופשות  ההם  מהימים  המארחים  את 
ומדבר תמיד בגובה העיניים )טוב, על הבן בני האמירה 
בשל  אלא  האישיות  מבנה  בגלל  לא  מתלבשת,  לא 

מבנה הגוף(.
נחום מכפר אחים, היא אמרה, נותר אותו ילד צנוע 
שהכירה בטורדה, איש שמחנך את ילדיו לאהבת הארץ 
ולאהבת אדם. ״על איש שבא מבית טוב צריך לכתוב 

בענייני  רק  שלא   - הסבתא  לי  אמרה  טובים״,  דברים 
אינה  העוינת,  התקשורת  של  בדרכיה  גם  אלא  צבא 

מתעניינת ולא מבינה יותר מדי.
אוהב  נכד  שכל  בארכיון  המעשייה  את  קטלגתי 
לי  נקרתה  חודשים  כמה  לאחר  לסבתו.  ושומר  מכיר 
בני  את  באקראי  כשפגשתי  אותה,  לשלוף  ההזדמנות 
גנץ במדשאה של שגריר ארה״ב בחגיגות ה-4 ביולי. 
ידידי יהודה משי זהב יו"ר זק״א הכיר בינינו וקיבלתי 

באותה הזדמנות אישור מטכ״לי לסיפור הסבתא. 
מיסודות  לאה  הדודה  של  בשלומה  התעניין  גנץ 
שהכיר כילד וביקש שאעלה אותה על הקו כדי למסור 
פוליטיקאים  פגשתי  כבר  חמה.  שלום  דרישת  לה 
על  ניכר  אך  וחיבה,  נחמדות  במשחקי  שמתמחים 
מבחינתו.  במשחק  מדובר  שלא  גופו  שפת  ועל  פניו 

מענטש', כבר אמרנו.

ספירת העומר

גנץ מתחיל כעת. להפתיע  את הטירונות הפוליטית 
הוא  השריקה  לפני  רגע  הרכב  שינויי  עם  היריב  את 
ההתחלה.  רק  זוהי  אך  יודע,  שהוא  השבוע  הוכיח 
ולאחר  הקרוב  במשחק  בקלפי  התוצאה,  במבחן 

הבחירות במשך כל העונה, ממשחק למשחק ומהצבעה 
להצבעה - חובת ההוכחה על כתפיו. 

מאחל  אני  ישן,  כיין  צלולה  שדעתה  הסבתא  בשם 
ביום  גדול  כהן  על  חז״ל  שאמרו  מה  את  לאיש 
הכיפורים - שנכנס ויצא בלי פגע. על מאמרו של התנא 
דבי אליהו ״לעולם יהיה אדם ירא שמים״, אומר הרבי 
בן  להיות  היא  והבסיסית  מקוצק שהחובה הראשונית 

אדם, ורק אחר כך כל השאר. 
ישראל לפני הכל, אבל להיות בן אדם - מענטש - זה 
של  בפריימריז  הראשון  במקום  הבחירה  הלפני.  לפני 
אדלשטיין  יולי  כמו  שנאה  ונטולי  סימפטיים  אנשים 
שאפילו  הוכיחה   - בעבודה  שמולי  ואיציק  בליכוד 
נקעה  המפלגות  מתפקדי  של  הקשה  הבייס  בקרב 
הנפש משיח של שנאה וקיטוב. גנץ דיבר ושידר למן 
הרגע הראשון על אותו גל וכסוג של אמירה אף צירף 
ינקלביץ',  עומר  חרדית,  חברתית  פעילה  לרשימה 
שמנסה דרך חיבור לאמנות לבנות אמון בין הקהלים. 
גם השותף החדש לפיד עשה זאת בעבר כשצירף חרדי 
לרשימה במיקום שהיה נראה אז ריאלי, כמו המשבצת 
מכה,  מהמצביעים  שחטפה  דמות  )עוד  חזן  אורן  של 

שמוכיחה את אמינות התיאוריה(.
נותנת  הדעת  תמימות,  מעודף  סובל  לא  גנץ  אם 
שהחרדים  לרגע  סבור  לא  בעבר  לפיד  כמו  הוא  שגם 
ינהרו להצביע עבורו בעטיה של הצבת דמות חרדית 
כעורכת-דין  הכיר  הוא  ינקלביץ'  את  ברשימה. 
מעסקאות שליוותה. היא הוצבה ברשימה יותר כאשת 
אפשר  אי  זאת,  ובצד  אמונית.  כאישה  מאשר  אמונו 
גנץ  של  מבחינתו  דבר  של  שבסופו  מכך  להתעלם 

אישה  של  הצבתה  בשעתו,  לפיד  אצל  כמו  בדיוק   –
שההבדל  אלא  אמירה.  של  סוג  היא  ברשימה  חרדית 
ושקד  בנט  בולט כמו השוני שבין  בין שתי האמירות 
לא  גנץ  של  החרדית  המועמדת  גביר.  בן  לאיתמר 
נתפסת כקוריוז. ינקלביץ' היא אישה מוערכת שחוללה 
שינוי לטובה )קטנטן אומנם( בקרב המגזר ממנו באה 
יצאה,  ממנה  הקהילה  את  לשנות"  ש"באה  כזו  ולא 

מטעמו של המנהיג. 
מכיוונם  הגברת  על  ההתקפות  ינקלביץ':  אפרופו 
של חברי הכנסת החרדים – טבעיות וצפויות ומטרתם 
את  ולשלהב  השורות  את  ללכד  היא  והיחידה  האחת 
להפוך  עשויה  נוכחותה  התועלת,  ברמת  היצרים. 
הכרעה  תהיה  לא  שבה  בקדנציה  במיוחד  לחשובה 
בגלל  יצביע  לא  חרדי  בהנחה שאף  הגושים.  שני  בין 
נוכחותה לרשימה שיאיר לפיד יושב בה, הרי שהאישה 
חילוניים  מנדטים  תהפוך  בשעתו,  ש"ס  כמו  הזאת, 
זה  יהיה  שלה  הקול  האמת  ברגע  אם  חרדי.  לח"כ 
שישפיע, ולו על ההצבעה בנוגע לחוק הגיוס – דיינו. 
בפומבי,  כיום  אותה  שתוקפים  החרדים  הכנסת  חברי 
יום אחרי הבחירות לשותפי סוד. ינקלביץ' לא  יהפכו 
תהפוך לח"כית הראשונה בש"ס וביהדות התורה, אך 
כשחברי הכנסת החרדים יבואו לקשור בריתות, לתכנן 
עבורם  תהיה  העומר  ספירת  קולות,  ולספור  הצבעות 

תרומה נדיבה ובלתי צפויה.

לכל  סגורות האיש מבטיח  לגנץ: בשיחות  ובחזרה 
מי שמוכן להקשיב כי אין בכוונתו להיגרר לשיח של 
שפיו  לקוות  רק  נותר  החרדים.  עם  והתנצחות  קיטוב 
בפני  לעמוד  הכוח  לו  שיהיה  ובעיקר  שווים  ולבו 
שבענו  וצוותו.  לפיד  יאיר  של  המשומנת  המכונה 
ואנחנו החרדים  בין הקהלים  משיח מתלהם שמרחיק 
כשר  לפיד  מופסדים.  מכך  שיוצאים  הראשונים  הם 
יותר  מאוחר  ובשלב  בהתנהלותו  קשות  שגה  אוצר 
הודה בכך בעצמו, עד ששב וחזר בו בעוד פליק-פלאק 
לצרכי תעמולה. אם נוכחותו של גנץ תגרום לו לחשוב 

פעמיים על כל אמירה מכאן ולהבא, והיה זה שכרנו. 
יד על הלב חייבים להודות שגם הפוליטיקאים  עם 
המעטה.  בלשון  לשיח,  תרמו  לא  מצדם  החרדים 
פעמים,  מדי  יותר  בחרו  הם  האחרונה  בקדנציה 
להתעסק במפלג ולא במאחד. לדבר בלי סוף על גשר 
לחיזוקה  כותרות  וללא  בשקט  לתרום  במקום  יהודית 
החרדיות  שהמפלגות  העובדה  היהודית.  המדינה  של 
בהתאמה  לקדנציה  מקדנציה  וגדלות  הולכות  לא 
הבייס  בקרב  שגם  מוכיחה  הטבעי,  החרדי  לריבוי 
החרדי, רבים וטובים מעדיפים להנמיך להבות ובעיקר 

טונים. לשפוך מים ולא דלק למדורת השבט.
בין כל  ידיים  גנץ על שילוב  דיבר  בנאומו הראשון 
שלא  להיזהר  צריך  הוא  לחבר,  שבא  כמי  המגזרים. 
הקנאק.  את  נשמע  שכולנו  עד  חזק,  מדי  יותר  לחבק 
ויישאר  אינטגריטי  על  ישמור  הפוליטיקאי  גנץ  אם 
אדם נטול שנאה וחף מעוינות ומהסתה, אם ישפיע על 
שותפיו החדשים יותר משיושפע, ישראל לפני הכל – 

וגם אנו החרדים בתוכה – תצא מורווחת.

כשגנץ דיבר על 
אמו ששהתה בגטו 
בבודפשט, הוא פרט 
על מיתר בלב והדימוי 
הזה מבחינתי אינו 
קלישאתי. תשמעו 
סיפור סבתא, מסבתי 
בת ה-96, מורה לכינור 
מושבניקית, שנוחעם 
אביו של בני, שהה 
בבית הוריה החרדים 
במשך כשלוש שנים 
במלחמת העולם 
השנייה

 אחרון לקבל שיחת טלפון, נפתלי בנט עם אבי בלום בראיון ל'קו עיתונות'. צילום: פישל רוזנפלד
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מעצמת חלל: שיגור החללית 
הישראלית עבר בהצלחה

למרות שתי תקלות שהתגלו לאחר השיגור, צפויה החללית 'בראשית' 
לנחות על הירח כמתוכנן בעוד כשישה שבועות • נתניהו: "ביקשתי 

להעלות תנ"ך, דגל ישראל וכיתוב 'עם ישראל חי' לירח" • ריבלין: "צעד 
אדיר למדינה. זה פרויקט מדעי, טכנולוגי וחינוכי מהמעלה הראשונה"

אוריאל צייטלין

בסוף  החלה  "בראשית"  הישראלית  החללית 
שבוע )בין חמישי לשישי( את המסע בן שבעת 
השבועות לירח. השיגור התבצע בנמל החלל 
קייפ קנוורל שבבסיס חיל האוויר האמריקאי 
בפלורידה, בשעה 03:45 לפנות בוקר – שעון 
המערבי(.  החוף  שעון   20:45 )שעה  ישראל 
אם המשימה תצליח – ישראל תהיה המדינה 
חללית  להנחית  שמצליחה  בעולם  הרביעית 

על הירח – אחרי ארה"ב, רוסיה וסין. 
במסלול  החלה  "בראשית"  שיגורה,  מרגע 
יהיה  הצפוי  הנחיתה  מועד  ומורכב.  ארוך 
הקטנה  החללית  תהיה  בראשית   .11.4.19 ב- 
גובהה  היום.  עד  הירח  על  שתנחת  ביותר 
עם  מטרים,  כשני  וקוטרה  בלבד  וחצי  כמטר 
מסה של 600 ק"ג, והיא שוגרה על גבי משגר 

 .SpaceX פלקון 9 של חברת
מוחלט  באופן  והתנתקה  שוגרה  החללית 
את  עברה  תחילה  אותה.  שנשא  מהטיל 
מחלקי  מאחד  היפרדות   – הראשון  השלב 
ולאחר  המסע.  במהלך  עליה  שיכביד  הטיל, 
לאחר כ-33 דקות נפרדה משאר חלקי הטיל, 
בשלב  הירח.  לעבר  הארוך  במסעה  והחלה 

המשווה  קו  סביב  התייצבה  "בראשית"  הבא 
ונשלח  במסעה,  תחל  משם  הארץ  כדור  של 
אות ראשון מהחללית.  לאחר קבלת אות חיים 
נפרשו  רגליה  מהחללית,  ראשוניים  ונתונים 
בתקשורת  ממשיכה  והיא  למתוכנן,  בהתאם 

מול חדר הבקרה ביהוד.
למרכז  הגיע  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
על  ביהוד,  האווירית  התעשייה  של  הבקרה 
ההיסטורי.  השיגור  אחר  מקרוב  לעקוב  מנת 
וכיתוב  ישראל  דגל  תנ"ך,  להעלות  "ביקשתי 
'עם ישראל חי' לירח", אמר רה"מ לנוכחים. 
מוריס קאהן, נשיא SpaceIL והתורם העיקרי 
לפרויקט אמר: "אני נרגש וגאה שנטיס חללית 

את  נושאת  היא  בראשית.  הוא  השם  לירח. 
התקוות והחלומות שלנו".

לאחר  אמר  ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
לך  יש  ישראל,  מדינת  טוב  "מזל  השיגור: 
המפרך  במסלול  תיסע  בראשית  אם  חללית. 
ותנחת בירח ישראל תהיה הרביעית שתנחית 
חללית בירח פעם היה דמיוני, אבל זו מציאות. 
צעד אדיר למדינה. זה פרויקט מדעי, טכנולוגי 

וחינוכי מהמעלה הראשונה". 
שיגור  באתר  אמר  אקוניס  אופיר  המדע  שר 
החללית בפלורידה: "היינו עדים עכשיו לאחד 
מציוני הדרך ההיסטוריים של מדינת ישראל. 
אירוע של גאווה לתעשייה, לחשיבה וליוזמה 
מעצמה  אנחנו  הדרך.  פורצות  הישראלית 
שחושבים  מוחות  של  וחממה  טכנולוגית 
מחוץ לקופסא. הוכח היום שחלומות גדולים 

מקדמים מציאות גדולה עוד יותר". 
ההיסטורי מסתבך:  האירוע  כי  מסתבר  אולם 
ספייס- עמותת  מהנדסי  גילו  השיגור  אחרי 

על  חיישנים  כי  האווירית  והתעשייה  איי-אל 
החללית המשמשים לניווט סובלים מרגישות 
בעיה  התגלתה  בהמשך  השמש.  לאור  יתר 
הרובוטית, שעלולה  נוספת בפעולת החללית 
חצות  לקראת  לירח.  הגעתה  לדחיית  לגרום 
להיכנס  בראשית  אמורה  הייתה  שני,  ביום 
ההקפה  רדיוס  את  שיגדיל  נוסף  לתמרון 
תוכנן  התמרון  הארץ.  כדור  סביב  שלה 
תקשורת.  ללא  באזור  אוטומטית  להתבצע 
החללית  מחשב  לתמרון,  ההכנות  בעת  אולם 
מתוכנן.  לא  באופן  מחדש  עצמו  את  הפעיל 
ולהמשך  התמרון  לביטול  גרם  הריסטארט 
החללית במסלול ההקפה המקורי. המהנדסים 
את  מנתחים  בראשית  לתפעול  שאחראים 
הנתונים, ומנסים להבין מה גרם לאתחול ומהן 

השלכותיו. 
השיגור  לאחר  שהתגלתה  הראשונה  החריגה 
שנקראים  חיישנים  של  יתר  רגישות  הייתה 
עוקבי  השמש.  לאור  כוכבים"  "עוקבי 
הכוכבים הם חיישנים שמביטים אל השמיים, 
רחוקים  כוכבים  מערכות  זיהוי  סמך  ועל 
מיקום  את  לקבוע  למהנדסים  מאפשרים 
הללו  החיישנים  כי  נראה  אולם  החללית. 
מסתנוורים יתר על המידה מאור השמש, מה 
שעלול להפריע להם לקלוט את אור הכוכבים 
עתה  כי  הסביר  הצוות  בהרבה.  הרחוקים 
עוקבי הכוכבים מתמקדים באזורים בהם אור 
השמש לא מפריע, וייתכן שיש קשר בין אילוץ 
זה לאתחול הלא מתוכנן של מחשב החללית.

ספייס-איי-אל,  מנכ"ל  אנטבי,  עידו  זאת  עם 
החללית  מחשב  ביצע  זה  "בשלב  כי  אומר 
בוטל".  התמרון  ולכן  עצמאית  בצורה  ריסט 
גרם  מה  יבינו  שהמהנדסים  לאחר  לדבריו, 
תמרון  לנסות  מתי  יחליטו  המחשב,  לאתחול 
של  חלל  מפעל  מנהל  דורון,  עופר  חדש. 
לא  הוא  כי  הוסיף  האווירית,  התעשייה 
שנבין  "ככל  כי  ואמר  כרגע,  מודאג  מאוד 
של  הישנות  למנוע  נוכל  קרה,  מה  מהר  יותר 
התקלה". לדבריהם, תכנון המסלול כלל כמה 
ביומיים  תתוקן  התקלה  אם  אז  עיכובים,  ימי 
לפי  לירח  להגיע  תוכל  החללית  הקרובים, 

התכנון המקורי.
spaceX :צילום

מהיום כבר לא עומדים בתור
פשוט נכנסים לאתר הביטוח הלאומי 

w w w . b t l . g o v . i l
ומזמינים תור לקבלת שירות בסניף, 

במהירות ובקלות.

לביטוח הלאומי 
הזמינו תור מראש!

יש הרבה מקומות 
שעומדים בהם 

בתור...

 שימו
♥ 

באתר תוכלו גם לבצע 
מגוון רחב של פעולות, 
 ובכך לחסוך את ההגעה

לסניף.

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי

* 6 0 5 0 � w w w . b t l . g o v . i l
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בדרך לקלפי

אחרי סגירת הרשימות – 
הקמפיינים יוצאים לדרך

איחוד בשמאל ובימין, כישלון המו"מ בין הבית היהודי לאלי ישי, פרישות ושינויים של הדקה ה-90 ברשימת ש"ס, פתיחת 
קמפיין ביהדות התורה ומאבק פומבי בין בנט לנתניהו ⋅ שבוע סוער בפוליטיקה

ישראל פריי

יאיר  הקודם,  המדור  את  שקראתם  בזמן 
הלפיד ובני גנץ התקוטטו ביניהם על מספר מנד

מפלגות  בין  המתיש  המו"מ  המרכז,  בגוש  טים 
ואיתמר בן  הציונות הדתית לבין מיכאל בן ארי 
והעבודה  ובמפלגות הליכוד  היה בעיצומו  גביר 

טרם ידעו מי יזכה במקומות המשוריינים.
הפוליטי  הקרב  עולם.  סדרי  השתנו  מאז, 
שמעטים  האיחוד  גושים,  מלחמת  על  התייצב 
יצא  נתנו לו סיכוי בין יש עתיד לחוסן לישראל 
והסקרים  במערכה  בודד  נותר  ישי  אלי  לפועל, 
במיוחד.  מתוחה  בחירות  מערכת  על  מלמדים 
בסיומו של שבועי פוליטי סוער, עשינו לכם סדר 
העומדים  האתגרים  את  בדקנו  בהתרחשויות, 

בפני המפלגות וניסינו לנבא את הבאות.

הגשת הרשימות

הליל  בחצות  שישי.  בליל  הגיע  האמת  רגע 
המ נציגי  לכנסת.  הרשימות  הגשת  מועד  הנסגר 

במשכן  שישבה  הבחירות  לוועדת  הגיעו  פלגות 
הרשימות  את  והציגו  טפסים  מילאו  הכנסת, 
שלאחריהן אין אפשרות לערוך כל שינוי. בשעה 
יו"ר  לידי  הכנסת  מפתח  נמסר  בדיוק,   22:00
ועדת הבחירות השופט חנן מלצר. מכאן ואילך 
היה  יכול  תור,  ולקח  נרשם  נכנס,  שכבר  מי  רק 

להציג רשימה.
בבחירות  יתמודדו  מפלגות  מ-47  פחות  לא 
לכנסת ה-21, רובן כמובן לא יזכו להיכנס למשכן 
הגדול  המפלגות  מספר  הישראלי.  הדמוקרטיה 
וה- ה-18  לכנסת  כה בבחירות  עד  נרשם  ביותר 
להה תיאלץ  הבחירות  וועדת  רשימות.   34  –  19
זמין "כוורות" חדשות להצבה מאחורי הפרגוד, 
את  מהכיל  קטנות  הקיימות  שהכוורות  מאחר 

ריבוי הפתקים.
למצוא  היה  ניתן  הרשימות  להגשת  בתור 
כמה מפלגות ביזאריות ומשעשעות. קחו למשל 
הרשימה   – נח  'נ  ברסלב  חסידי  מפלגת  את 
רשימת  ואת  הראש'  את  תרימו   – הממלכתית 
'הפיראטים בראשות האינטרנט פתק לשלשול'. 
מתאימים  מדים  לבושי  הגיעו  הפיראטים  נציגי 
בשעה  הוועדה.  לחברי  שעשוע  דקות  וסיפקו 

23:54 הוגשה הרשימה האחרונה - רשימת ש"ס.

כחול לבן

המהלך הפוליטי הדרמטי ביותר נרשם בגזרת 
שעבר,  שלישי  ביום  החל  הכל  המרכז.  מפלגות 
רשי את  גנץ  בני  לישראל'  'חוסן  יו"ר  הציג  האז 

מתו לכנסת באירוע נוצץ בגני התערוכה. בסיום 
עתיד'  'יש  ליו"ר  טלפון  להרים  הבטיח  נאומו, 
הולהציע לו להיפגש על מנת לשלב כוחות להח

לפת השלטון.
אחרי שיחת הטלפון, החלו המגעים בין שתי 
בפגישות  נמשכו  הם  תאוצה.  לצבור  המפלגות 
ליליות ארוכות, שהתקיימו בביתו של ראש מטה 
בסביון. בשלב מסוים  קוברינסקי  הלל  עתיד  יש 

הצטרפו לפגישות יועצי ופרסומאי כל הצדדים.
לאוויר  הבשורה  שוגרה  חמישי  יום  בבוקר 
הת עתיד  ויש  לישראל  חוסן  מפלגות  ההעולם: 

חברו למפלגה משותפת, תחת הנהגת הרביעייה 
ה- גנץ, לפיד, בוגי יעלון והרכש הטרי שבחש מא
נע בלילה  בחמישי  אשכנזי.  גבי  הקלעים,  החורי 

רכה מסיבת עיתונאים משותפת בה דיברו כולם 
על הרצון לשלב ידיים מול קיצוני הימין ולהביא 
השלטון חדש לעם בישראל. בהמשך קיבלה המפ

לגת את השם 'כחול לבן'.

גנץ  ינצחו,  באם  הצדדים,  בין  ההסכם  פי  על 
ברוט הממשלה  ראש  תפקיד  את  יחלקו  הולפיד 
הציה, כדלהלן: שנתיים וחצי ראשונות לגנץ ולא

הראשונים  המקומות   30 לפיד.  יחליפו  מכן  חר 
12 – חוסן  13 – יש עתיד,  חולקו באופן הבא: 
לישראל, 4 – תל"ם של יעלון, 1 – גבי אשכנזי. 
הגם תפקידי השרים ויו"ר הקואליציה חולקו בהס

כם ונקבע מנגנון משותף לקבלת החלטות.
מאירים  החיבור,  הראשונים שלאחר  הסקרים 
פער  פתחה  המרכז  מפלגת  פנים:  לבן'  ל'כחול 
ביה לערך.  מנדטים   31-36 הליכוד, פני  על   ניכר 

מים אלה מנוסח מצע המפלגה וקמפיין הבחירות 
בדרך לרחובות.

איחוד מפלגות הימין

הציונות  רשימת  הרכב  האחרון,  הרגע  עד 
הבית  בערפל. אחרי שמפלגות  לוט  היה  הדתית 
היהודי והאיחוד הלאומי סגרו על ריצה משותפת, 
המפלגות  ראשי  על  לחצים  מכבש  לפעול  החל 
לצירופם של אנשי 'עוצמה יהודית'. על הלחצים 
ניצח ראש הממשלה בנימין נתניהו שפעל בגלוי 
שלא  בכדי  לפועל,  החיבור  את  להוציא  ובסתר 

לאבד קולות לגוש הימין.
וסיפק תמורה ממשית  מגדרו  יצא  אף  נתניהו 
28 בליכוד המשוריין לנה  תמורת האיחוד. מקום

ציג שיבחר, הוענק לאיש הבית היהודי הרב אלי 
תפקידי  לקבלת  להבטחה  בנוסף  זאת  דהן,  בן 
שרים. בכדי שבן דהן יוכל לשוב אחרי הבחירות 
בו  טכני  מהלך  בוצע  המקורית,  מפלגתו  לחיק 
ההוא חבר לליכוד באמצעות מפלגת מדף היסטו

רית בשם 'אח"י', שהייתה שייכת ליו"ר המפד"ל 
לשעבר אפי איתם.

לא מעט אנשים מקרב הציונות דתית לא ראו 
ול הקיצוני  הימין  לאנשי  החיבור  את  הבחיוב 

מי  גולדשטיין.  וברוך  כהנא  של  דרכם  ממשיכי 
ימים  שרק  ארליך,  יפעת  היא  מעשה  שעשתה 
קודם לכן נבחרה לצמרת רשימת הבית היהודי, 
לפרוש  בחרה  יהודית  עוצמה  צירוף  ובעקבות 

מהתמודדות, כמחאה.
את  האחרון  ברגע  קיבלה  החדשה  המפלגה 
ההשם 'איחוד מפלגות הימין', וכך נראה סדר נצי

גיה: מקומות 1 3 ו-6 – נציגי הבית היהודי הרב 
רפי פרץ, מוטי יוגב ועידית סילמן )שהחליפה את 
יפעת ארליך(. מקומות 2 4 ו-7 – נציגי האיחוד 
ואורית  סופר  אופיר  סמוטריץ,  בצלאל  הלאומי 
יהודית  עוצמה  נציגי   – ו-8   5 מקומות  סטרוק. 

מיכאל בן ארי ואיתמר בן גביר.

אלי ישי

מי שסחב את מרבית תשומת הלב במסדרונות 
המשכן בליל הגשת הרשימות היה אלי ישי. הוא 
ואנשיו נכנסו למקום מבלי לדעת איך יצאו ממנו. 
המאמצים לשילובו באיחוד מפלגות הימין נמשך 
כל העת, כשישי עצמו ובצלאל סמוטריץ' נושאים 
ונתונים, מתדיינים ומנסים להגיע לעמק השווה. 
גם על צירופו של אלי ישי, ניסה ראש הממשלה 
נתניהו לפעול רבות, אך על פי ישי ואחרים, יו"ר 
ש"ס השר אריה דרעי הטיל וטו מוחלט כשהוא 
מאיים באי המלצה על נתניהו להרכבת הממשלה 

הבאה. מצדו של דרעי הכחישו את הדברים.
הבישורת האחרונה, הוצע לישי לקבל את המ

קום התשיעי ברשימת הציונות דתית, אלא שאז 
סמוטריץ'  של  מצדו  להסתבך.  החלו  העניינים 
דרשו בתמורה למקום מכתב תמיכה נלהב, בלתי 
מותנה ונחרץ, מראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון 
רבי מאיר מזוז. בסביבת הרב טענו כי יש בעיה על 
התמיכה ברשימה בה נמצאות נשים, וביקשו שה

צירוף יעשה כבלוק טכני בלבד, ולא מדובר רק 
בטרמינולוגיה. צירוף מפלגה נפרדת כבלוק טכני 
המאפשר לה להתפצל, לפעול בנפרד וליהנות מת

קציב הקשר עם הבוחר ועם תקציב מימון בחירות 
עתידי, באופן עצמאי.

מפלגות  איחוד  נציגי  הגישו  דבר,  של  בסופו 
למרות  בדד.  נותר  ישי  ואלי  הימין את רשימתם 
שסיכוייו לעבור את אחוז החסימה לבדו נראים 
ישי החליט לרוץ עד  קיימים,  קלושים עד בלתי 
ההסוף והוא סמוך ובטוח שציותו לדעת תורה יש

תלם.
האנשים  את  מונה  לכנסת  'יחד'  רשימת 
הבאים: אלי ישי; ששון טרבלסי, יו"ר המועצה 
מועצת  חבר  יוסף,  יהונתן  סבא;  בכפר  הדתית 
אבנר  זצ"ל;  הגר"ע  מרן  ונכד  ירושלים  עיריית 
העורקבי, יו"ר ארגון הנכים; עו"ד יחזקאל רוזנב

לום, ממייסדי חי"ש; ניר אריאל, יזם הייטק וחבר 
מועצת עיריית ב"ב; וקובי ברמר, ממובילי מאבק 

המרכולים בת"א.

גנץ, לפיד ויעלון חוגגים יומהולדת לאשכנזי נציגי הפיראטים מגישים רשימה 
 פרץ וסמוטריץ עם יו"ר ועדת הבחירות 
השופט מלצר

 ישי ואנשיו מגישים את הרשימה

 חזית אחידה
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הימין החדש

מפלגת 'הימין החדש' בראשות פורשי הבית 
־היהודי בנט ושקד, יצאו לדרך עם נבחרת מרשי

מה של אלונה ברקת, מתן כהנא, שולי מועלם, 
קרוליין גליק, ואלישיב רייכנר.

המועמדת שגרפה התעניינות ואהדה, שירלי 
מוקמה  חירשים,  זכויות  לקידום  פעילה  פינטו, 
יום  הוצב  אחריה  מיד  בלבד.  העשירי  במקום 
דומי ודמות  'עלינו'  תנועת  יו"ר  כלפון,  ־טוב 

ננטית בקרב עולי צרפת. הוא מיועד לגרוף את 
קולות הצרפתים הרבים שעלו בשנים האחרונות 
ארצה ומועמדותו זכתה לסיקור תקשורתי נרחב 
־במולדתו. אם יבחר, יהיה הוא עולה צרפת הרא

היה  המנוח  שרון  )פלאטו  ישראל.  בכנסת  שון 
מזוהה עם הצרפתים אך הוא יליד פולין(.

הכוונת'  'על  נמצאת  החדש'  'הימין  מפלגת 
במטווח  הראשונה  והיא  והליכוד,  נתניהו  של 
שקד  לבין  נתניהו  בין  הליכוד.  של  המנדטים 
שררו  לא  מעולם  לשכתו,  ראשי  בעבר  ובנט, 
־יחסים טובים, ונראה שהם יהיו הראשונים 'לח

טוף' ממכונת התעמולה הליכודית. בסביבת בנט 
ושקד רואים את מאמצי נתניהו לאיחוד מפלגות 

הציונות דתית כהכנה לקראת נגיסה בהם.
השבוע  יצא  שלהם,  היתרון  את  לחדד  בכדי 
ירושלים.  את  יחלק  נתניהו  לפיה  באמירה  בנט 
המאה',  'עסקת  אודות  פרסומים  על  נשען  הוא 
האמריקאי  הנשיא  מתכוון  אותה  שלום  יוזמת 
מול  כהפחדה  הבחירות,  אחרי  לשלוף  טראמפ 

נתניהו.

ש"ס

־ביום שני שעבר, התכנסה מועצת חכמי התו
שלום  חכם  מרן  המועצת  נשיא  בראשות  רה 
סדר  לקביעת  רמות,  בשכונת  חתנו  בבית  כהן, 
ח"כ  שיגר  הישיבה,  לקראת  לכנסת.  הרשימה 
ברשי השתלב  לא  ביקש  בו  מכתב  סיידה  ־דני 

הרחוק  בצפון  מגוריי  ומקום  גילי  "מחמת  מה, 

ומעל לכל עקב הפגיעה הקשה במשק החקלאי 
שבבעלותי". גם מזכ"ל ש"ס חיים ביטון, שדובר 
ית לא  לפיה  חריגה  הודעה  הוציא  נכבדות,  ־בו 

מודד. הסיבה הרשמית: "פניות רבות שקיבלתי 
ממנהלי המוסדות להמשיך את המהפכה ברשת 

'בני יוסף'".

בתום ישיבת מועצת גדולי התורה, יצא ח"כ 
את  נרגשות  והקריא  למצלמות  צור  בן  יואב 
וקנין  יצחק  ואת סדר הרשימה. ח"כ  ההחלטות 
הוותיק מצא עצמו מחוץ לרשימה וסגני השרים 
התחייבו  אך  ימשיכו  כהן  ואיציק  נהרי  משולם 
לפרוש אחרי שנתיים וחצי. ח"כ יעקב מרגי שרד 
־ברשימה. על פי טיוטת הרשימה, הרישום והמ

חיקות, נראה שמרגי היה מועמד להיפלט.
משה  הם  ש"ס  ברשימת  החדשות  הדמויות 
לשעבר  שמש  בית  עיריית  ראש  אבוטבול, 
מ"מ  בוסו,  אוריאל  ואחריו   8 במקום  שהוצב 

ראש עיריית פתח תקווה.
הוא  ה-11  במקום  שהוצבה  מסקרנת  דמות 
דוד סעדה, יחסית אלמוני, תושב מודיעין עילית 
ומנהל  צרפת  אזרח  הוא  העיר.  קופת  וממנהלי 
את עיתון 'הגשר', הנפוץ בקרב דתיי צרפת. יום 
לאחר ההודעה על הצבתו ברשימה, שיגר סעדה 
בגלל  אותו  להסיר  מבקש  הוא  לפיה  הודעה 
ש"התברר שבשביל להיכנס לכנסת אהיה מוכרח 

לוותר על האזרחות הצרפתית שלי".
־באורח פלא, ברגע האחרון השתנה סדר הר

זינק מהמקום ה-12 למקום  שימה. משה ארבל 
ודוחק  ינון אזולאי  ה-7, כשהוא עוקף את ח"כ 
מפ תירוץ  היה  לש"ס  החדשים.  הנציגים  ־את 

תיע לקידומו של ארבל. על פי הודעת התנועה, 
מדובר בצעד בונה אמון ומתוך רצון טוב כלפי 
לד ישי.  אלי  הרוחני של  המנהיג  מזוז,  ־הגר"מ 

בריהם, ארבל היה מבאי ביתו של הרב. מיותר 
הוא  היחיד  נציגו  מזוז,  הרב  שמבחינת  לציין 
אלי ישי ואילו ארבל הוא בכלל נאמנו של אריה 
דרעי, שימש כרמ"ט לשכתו וכעת מכהן כנציג 

ש"ס בוועדת הבחירות.

גשר

לוי- אורלי  הייתה  שעבר,  שבוע  בראשית 
־אבקסיס על סף הצטרפות למפלגת 'חוסן ליש

ראל' של בני גנץ. היא יועדה לקבל את המקום 
השני ולחברי רשימתה הוצעו מקומות בצמרת. 
־אלא שאז, כשהמגעים בין לפיד לבין גנץ התח

ממו, נותרה היא מאחור ולבסוף הגישה רשימה 
עצמאית.

את  לוי  האשימה  שהוציאה,  נזעמת  בהודעה 
גנץ בחוסר אמינות. "חבל לגלות שהאיש ממנו 
המנוהל  כאיש  מתגלה  ישראל  את  שינהל  ציפו 
על ידי אחרים. חוסר הניסיון הביא לכך שהאיש 
עוד בא אליי היום ומבקש שאני אתן לו אורכה 

עד אשר יסכם את החיבור שלו עם לפיד. אין לי 
מוזרה   – אלא  זו  התנהגות  לכנות  אחרת  מילה 
והזויה", אמרה. יצוין כי בהיות לוי פורשת סיעה 
מ'ישראל ביתנו', היא לא יכולה חוקית להצטרף 
לרשימה קיימת. ברגע ש'יש עתיד' חברו לגנץ, 

דרכה נחסמה.
כאמור, 'גשר' תתמודד לבדה בתקווה לעבור 
את אחוז החסימה. היא בחרה את האותיות 'נר', 
דוד  אביה  של  מפלגתו  את  ששימשו  האותיות 

לוי.
־בראיון לחברת החדשות, הסבירה לוי כי בני
נטו חב היא  בה  בחירה  ־גוד למפלגות אחרות, 

אנשי  או  טייקונים  מאחוריה  ואין  מאחר  רתית, 
'קו  מבדיקת  להם.  חייבת  תהיה  שהיא  עסקים 
עיתונות' עלה כי בין התורמים למפלגתה נמצא 
חיים הורביץ, בנו של מייסד 'טבע' המנוח ויו"ר 
קרן השקעות גדולה, שתרם 10,000 ₪. מ'גשר' 
־נמסר בתגובה: "רשימת התורמים שקופה ופתו

חה לציבור. לגשר אכן אין קשר לטייקונים, בעלי 
היכרות  או  קשר  אין  גשר  ליו"ר  עיתון.  או  הון 
אישית עם מר הורביץ אך אנו מודים לו ולכל מי 

שתרמו סכומים קטנים לפי יכולתם".

העבודה

לכנ רשימתה  את  הגישה  'העבודה'  ־מפלגת 
־סת, לא לפני שרשמה מיני דרמה. לאור החיבו

רים בימין ובשמאל, הלכו וגברו הקולות לריצה 
יו"ר  מרצ.  מפלגת  עם  העבודה  של  משותפת 
מרצ תמר זנדברג הפצירה בגבאי לאחד כוחות 

אך גבאי התבצר בסירובו.
העוד הסכם  סביב  סאגה  התפתחה  ־בנוסף, 

מרצ  עם  העבודה  חתמה  מסורתי,  באורח  פים. 
אך גבאי הודיע כי בכוונתו לחתום עם יש עתיד. 
במרצ זעמו על גבאי וראו במהלך עוד צעד של 
סיפק הסבר  גבאי מצדו  בריחה מגוש השמאל. 

מרתק: לא רציתי שלרשימה הערבית המשותפת 
לא יישאר עם מי לחתום... כך או אחרת, לבסוף 
יש עתיד חברה בכל לגנץ וגבאי סיכם עקרונית 

עם מרצ על הסכם עודפים.
ליו"ר 'העבודה' נשמרו 2 מקומות משוריינים 
ברשימה, אליהם הוא ניסה לגייס כוכבים רבים. 
הוא  העשירי  במקום  לשריון  זכה  שבסוף  מי 
ח"כ חיים ילין מ'יש עתיד' שעבר לעבודה אחרי 
במקום  הרשימה.  לתחתית  לפיד  ע"י  שהודח 
כיום מטעם  כהן-פארן,  יעל  ח"כ  נמצאת  ה-16 

'התנועה' של ציפי לבני.

את השריון הבכיר ביותר במקום השני קיבל 
האלוף במיל' טל רוסו, דמות ביטחונית מוערכת 
שבולטת  הקיימת  לנבחרת  להתווסף  שאמורה 

בעיקר חברתית.
בקשיים.  נתקלת  רוסו  של  שמועמדותו  אלא 
על פי בדיקת וועדת הבחירות, לא חלפו 3 שנים 
המחויבת  צינון  תקופת  מהצבא,  פרישתו  מיום 
סבוכה,  משפטית  בסוגיה  מדובר  חוק.  פי  על 
מאחר ורוסו שוחרר משירות קבע לפני 5 שנים 
לבקשת  קבע  בתנאי  מילואים  לשירות  חזר  ואז 

הרמטכ"ל היוצא אייזנקוט.

יהדות התורה

מפלגת 'יהדות התורה והשבת' רוצה שתזכרו 
"היסטו מהלכים  שני  שום  על  לטובה  ־אותה 

ו'דגל  ישראל'  'אגודת  הגיעו  לראשונה  ריים". 
לפני  ארוכים  שבועות  ביניהם  להסכם  התורה' 
־מועד הגשת הרשימות, לא זו אף זו, הגשת הר

הראשון  היום  רביעי,  ביום  עוד  נעשתה  שימות 
מבין שני המועדים, בניגוד למסורת של הגשה 

בשנייה האחרונה.
את ההליכים הטכניים, מנסים במפלגה לשווק 
כהוכחה לאחדות המלאה ולליכוד השורות כצו 
להתרגש  העלולות  הרעות  הגזרות  מול  השעה 
בכנסת הבאה, אילולא תהא שם נציגות חרדית 

חזקה.
עיתו מסיבת  המפלגה  כינסה  ראשון,  ־ביום 

נאים בבית 'אגודת ישראל' בבני ברק, בה נפתח 
המועמדים  שמונת  כל  דברים  ונשאו  הקמפיין 
הרב  ישראל'  'אגודת  ליו"ר  בנוסף  הראשונים, 
הרב  ברשימה,  ה-120  ולנציג  קופרברג  יוסף 

אליעזר סורוצקין, מנכ"ל החינוך העצמאי.
וגפני חידדו בדבריהם את החרם הע ־ליצמן 

תידי על ממשלה בה שותף יאיר לפיד והדגישו 
כי ליהודי חרדי אין מה לחפש במפלגות אחרות. 
למפלגת  אחד  קול  תמצאו  לא  שביו"ש  "כמו 
שמאל, כך לא ייתכן שמצביע חרדי ייתן את קולו 

למפלגה חילונית", ניסח זאת ח"כ יעקב אשר.
סלוגנים  אך  הושק,  אמנם  הבחירות  קמפיין 
ומסרים פרסומיים לא הוצגו. עד כה קמפיין של 
־ממש טרם נראה באופק וצוותי ההסברה המור

כבים מנציגי כל הסיעות, עמלים על המלאכה. 
נראו בשני סרטוני  ניצנים ראשונים של קמפיין 
־רשת קצרים שנועדו לציבור הכללי, בו מוצג פו

הגנה  כמו  בנושאים  עלם החברתי של הח"כים 
על פרטיות ברשת ודאגה לעוטף עזה.

הנציגים  את  מונה  התורה'  'יהדות  רשימת 
יעקב  ויז'ניץ  חסידות  נציג  מלבד  הוותיקים, 
מוזס.  אליעזר  מנחם  ח"כ  את  המחליף  טסלר, 
הנציג החדש הבא ברשימה הוא יצחק פינדרוס, 
דמויות  ברשימה.   8 ומקום  'דגל'  של   4 מקום 
חסיד,  אליהו  הרשימה:  את  המעטרות  נוספות 
איש ניהול תורני ונציג הסיעה המרכזית; אליהו 
אוחנה,  ודוד  פ"ת  עיריית  מועצת  חבר  ברוכי, 
'דגל  נציגי  שניהם  טבריה,  עיריית  מועצת  חבר 

התורה'.

 נציג הצרפתים של בנט

חברי רשימת יהדות התורה

חברי הרשימה מתברכים מפי הגר"ד יוסף

גבאי עם רוסו. צילום: רענן כהן
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בדרך לקלפי

חידת חב"ד: לאן ילכו קולות החסידים?
בשגרה, זוכה חסידות חב"ד לקונצנזוס פוליטי ממיכאל בן ארי ועד דב חנין. לקראת הבחירות, נעלמים ראשי החסידות 
מהראדר ומסע החיזורים אחר אחריהם מתעצם ⋅ מה באמת משפיע על דפוסי ההצבעה, מי המושכים בחוטים, מתי חב"ד 

כן השאירה טביעות אצבע בזירה הפוליטית וכמה קולות החב"דניקים באמת שווים?

אלי כהן

ואיננה  הפוליטית  למערכת  מחוץ  ''חב''ד 
מתערבת בבחירות'', זו הסיסמא שתשמעו מכל 
חסיד חב''ד קטן כגדול במערכת הבחירות הזו 
הסי את  נשים  אם  אבל  בקודמות.  גם  נוכנראה 

הבחירות  מערכות  על  מי שמביט  בצד,  סמאות 
הקודמות אין ציבור שנמצא כל כך הרבה בתוך 
מערכת החיזור של המפלגות, כמו חסידי חב"ד. 
נבמערכת הבחירות הקודמת, בשלושת השבו

עות שלפני פתיחת הקלפיות, ביקרו בכפר חב"ד 
והדתיות  החרדיות  המפלגות  ראשי  כל  רק  לא 
נאלא חלק גדול מנציגי המערכת הפוליטית - מנ

תניהו שהגיע לאפות מצות במאפיית כפר חב''ד, 
שרים בכירים בליכוד ועד בוז'י הרצוג ויעקב פרי 
גדול  שחלק  למרות  שם,  היו  כולם  עתיד.  מיש 

מהם לא באמת חושב לקושש קולות מחב"ד.

של  סוג  הייתה  חב''ד  בחירות  מערכת  בכל 
ג'וקר שערכו לא ברור כל צורכו, את אותה רכבת 
של פוליטיקאים יש לשער שנראה גם במערכת 
מח הם  מה  לשאלה,  שמוביל  מה  זו,  נבחירות 

לא  חב"ד  שחסידי  ברור  כאשר  גם  שם  פשים 
יצביעו למפלגתם. אז לפני שהרכבת הפוליטית 
הגענו  כבר  אנחנו  תגיע,  חב''ד  לכפר  היוצאת 

לשם.
יש שיאמרו שהחיבור עם תנועה עולמית כמו 
חב''ד עושה טוב בקרב הבייס של כל המפלגות. 
נוהראיה לכך ימי ההצדעה לחב"ד במשכן הכנ

סת, אליהם זרמו כל ראשי הסיעות וח"כים מכל 
עלו  ומהמרכז,  מהימין  הבית, משמאל  מפלגות 
ובאו מראש הממשלה ובנט ועד אבי גבאי ויאיר 
לפיד, אפילו נציג הסיעה הערבית המשותפת דב 
נחנין הגיע ונאם, מה שמחזק את ההשערה שחי

בור עם חב''ד עושה טוב לכל פוליטיקאי.

יחסי נתניהו – חב"ד

אי אפשר להסתיר את החיבה המיוחדת שיש 
המיוחד  הקשר  לאור  וזאת  חב''ד  עם  לנתניהו 
כך  כל  שהוא  מליובאויטש  הרבי  עם  לו  שהיה 
גאה בו. יחד עם זה, אחד מאנשי סודו של בנימין 
נתניהו המשמש כיום כיושב ראש אגודת חסידי 
נחב"ד הוא הרב יוסף יצחק אהרונוב, האיש שסו

מן לא פעם כאחד מהיהודים המשפיעים ביותר 
ונח ענפים,  קשרים  בעל  אדם  היהודי,  נבעולם 

שב כמי שיודע דבר אחד או שניים בפוליטיקה 
הישראלית, יש לו שם של אחד שיודע להיכנס 

ולהכריע את הכף ברגע האחרון.
מעורבותו זכורה בהיסטוריה הפוליטית, כמי 
שהפעיל את בתי חב"ד בשנת תשמ"ט בהוראתו 
לג'  והביא  זצ"ל  מליובאויטש  האדמו''ר  של 

שהצליחה  התורה  דגל  מול  מנדטים  חמישה 
את  אז  קבע  בעצם  אהרונוב  שניים.  אז  להביא 
גדולים מהליטאים', מה  'החסידים  הנרטיב של 
נשהחזיק מעמד שלושים שנה - עד מערכת הב

חירות הנוכחית.
קמפיין  את  בעיקר  זה  לו  שזוכרים  מה  אבל 
"נתניהו טוב ליהודים" בשנת 1996 שהעלה את 
נתניהו לאחר רצח רבין. רבים אומרים שנתניהו 
חייב את חייו הפוליטיים לרב אהרונוב, מכיוון 
להניח  סביר  לפרס,  אז  מפסיד  היה  נתניהו  ואם 
שהיה נופל בקרב הסכינאות בליכוד והיה נמחק 
טורחת  תמיד  חב''ד  הפוליטית.  מההיסטוריה 
להבהיר שהמהלך בבחירות 96 היה מהלך שנגע 
לשלימות הארץ והוא אינו מהלך פוליטי, כראיה 
לכך הם אומרים, חב''ד לא קיבלה מאומה עבור 

מערכה זו.

לא מתערבים, אבל...

צוטט  אהרונוב  הרב  הנוכחיות,  בבחירות 
ב'מקור ראשון' כשהוא אומר "חב"ד לא תתערב 
מה  בבחירות,  הארצית  בפוליטיקה  אופן  בשום 
הקמת  של  וחשש  אפשרות  עומדת  שלא  גם 
הפצת  הוא  "תפקידנו  והוסיף  שמאל''  ממשלת 
ביאת  לקראת  העולם  והכנת  החסידות  תורת 
משיח ותו לו. אנחנו רוצים מאוד מאוד שיניחו 
איננו חלק מהמ נלנו בכל מה שנוגע לבחירות, 

שחק הפוליטי".
יחד עם זה, לאחר ''המפץ הפוליטי'' בשמאל 
עם מפלגת כחול לבן בראשות לפיד וגנץ, החל 
לחץ אמיתי על רבני חב''ד להורות לרב אהרונוב 
לצאת למערכה, והמטרה היא הפעם לא לקרוא 
לציבור להצביע לנתניהו, אלא דווקא לכוון את 
המצהירות  הימין  למפלגות  להצביע  הציבור 
הימין  בממשלת  ולשבת  להמשיך  שיסכימו 
וכפי  נתניהו,  נגד  אישום  כתב  הגשת  לאחר  גם 
לרבנים  ופונה  שמופיע במכתב שהופץ השבוע 

נהדיינים - חברי בית הדין הגבוה של חב''ד בי
שראל. ''אנו פונים אל כבודכם.. עליכם מוטלת 
הניתן  כל  ולעשות  עתיד,  פני  לצפות  החובה 
של  סכנה  ולמנוע  הימין  ממשלת  על  לשמור 
כיום  העיקרית  הסכנה  שמאל.  ממשלת  הקמת 
היא הקמת ממשלת שמאל כשנה לאחר שתוקם 
ממשלת ימין בראשות נתניהו , אם לא נדע לקדם 
פני רעה היום, נביא ח''ו למסירת שיטחי אה''ק 
אחינו  בסכנה חמורה את  ולהעמיד  האויב  לידי 

בנ''י היל''ת.
חסידי  אגודת  למנכ"ל  פנינו  הדברים,  לאור 
חב"ד הרב אריאל למברג, איש אמונו של הרב 
אהרונוב, בניסיון להבין להיכן הרוחות נושבות.

מהמשחק  חלק  לא  שאתם  אומרים  אתם 
הפוליטי, אבל אתם מארחים פוליטיקאים על 
גלריות  למפלגות  ומייצרים  שמאל  ועל  ימין 

וכותרות...
"כל מי שרוצה להגיע לחב"ד מתקבל במאור 
פנים ובחפץ לב, אבל באופן גורף וחד משמעי 
אין סיורים עם פוליטיקאים בזמן מערכת בחירות 
ואין מפגשים פוליטיים. במשך כל השנה כולה 
לביקור  המגיעים  שונים  ואישים  פוליטיקאים 
בימים  חב"ד.  חסידי  אגודת  ידי  על  מתקבלים 
רשמיים  גורמים  תראה  לא  בחירות,  ימי   - אלה 
של חב"ד או של בית הדין משתתפים בביקורים 
מעין אלה, אנו שומרים על כלל זה מכל משמר".
יש לחב''ד ידידות גדולה עם סגן השר מאיר 

־פרוש, ראינו את בשבע ברכות שנערך למש
גם  יתבטא  זה  פחת פרוש בכפר חב''ד, האם 

במערכת הבחירות ותצא הודעה להצביע ג'?
רבה  הערכה  יש  חב''ד  ולמוסדות  "לחסידות 
ועושה  שעשה  פרוש  מאיר  לרב  הטוב  והכרת 
לב  ובחפץ  פנים  במאור  המוסדות  עבור  רבות 
וטובים  יש רבים  יחד עמו  רגילה,  בצורה בלתי 
ידידי  שהם  והציבורית  הפוליטית  מהמערכת 
בשמות,  לנקוב  טעם  ואין  רבות  ועוזרים  חב''ד 
יש  ואיתו  עיקרון שקבע הרבי  ישנו  זה  יחד עם 
ולא  מפלגתית  על  היא  חב''ד  הסוף,  עד  ללכת 

מזוהה עם אף מפלגה".
חב''ד  לחסידי  יאמר  מי  דבר,  של  בסופו 

האם ללכת לבחור ובמי ללכת לבחור?
ידו ברורה,  הוראה  כבר  יש  נ"לגבי הבחירות 

עה האיגרת של האדמו''ר הקודם הרבי הריי''צ 
הקודש  בארץ  הראשונות שנערכו  הבחירות  על 
בחורף תש''ט ואני מצטט – בוודאי חובה על כל 
אחד ואחד שראוי לבחור לא יוותר על זכותו זה. 
- צריכים להשתדל להשתתף  ועם מי להשתתף 
עם חבורת היראים יותר, אבל לא עם אלה אשר 
לבבות  ופירוד  הוא לעשות מחלוקת  עניינם  כל 

ודוגלים בשם התורה והיראה".

כמה זה חב"ד?

נאומנם מרכזה העולמי של חסידות חב"ד אי

ננו בישראל ורוב חסידי חב"ד אינם גרים בארץ 
אלא ברחבי הגלובוס, אך לכל הדעות הריכוז של 
אחרי  בגודלו  השני  הוא  בישראל  חב"ד  חסידי 
לה מתקשה  למברג  הרב  זה,  עם  יחד  נארה"ב. 

שיב מהו הכח הפוליטי של חסידי חב''ד וכמה 
משפחות היא מונה, לפני שבועיים פורסם באחד 

העיתונים הניתוח המעניין הבא.
נא. בישראל ישנן חמש קהילות חב"דיות גדו

לוד,  מלאכי,  קרית  חב"ד,  כפר  )ירושלים,  לות 
מקבלים  יחד  כולן  את  משקללים  שאם  צפת( 
1200 משפחות. לפי הננ -בממוצע בכל קהילה כ
תונים של ועדת הבחירות, בבחירות לפני ארבע 
שנים היו בכפר חב"ד 3701 בעלי זכות הצבעה, 
קהילות  חמש  אותן  את  מחשבים  אם  שרק  כך 
בעלי  כ-18,500  היו  שנתיים  ללפני  נכון  בלבד, 
נזכות בחירה חסידי חב"ד בחמשת הקהילות הג

דולות.
בישראל  חב"ד  מחסידי  מחצית  לפחות  ב. 
אינם גרים באותן חמש קהילות המוזכרות, אלא 
באר  כמו:  יותר  קטנות  קהילות  ב-20  מפוזרים 
תקוה,  פתח  רחובות,  אופקים,  גת,  קרית  שבע, 
עמנואל,  אביב,  תל  חולון,  הרצליה,  ראשל"צ, 
ביתר, אלעד, בני ברק, חיפה, קרית אתא, נתניה, 

מגדל העמק ונצרת עלית.
מספר המשפחות בכל קהילה מאותן קהילות 
לכל אחת  ל-700 משפחות,  בין 150  נע  קטנות 
נמהקהילות הללו יש רב ומשפיע, בתי כנסת ומו

סדות חינוך וחסד מסודרים. ההערכה היא שרוב 
הנ וככל  אלה  בקהילות  מרוכזים  חב"ד  נחסידי 

ראה נמצאים בהן כ-25,000 בעלי זכות הצבעה, 
מה שמלמד שהגרעין הקשה של חסידות חב''ד 

שווה בסביבות 44 אלף קולות.
מ-  למעלה  של  כוחם  הוא  הגדול  הנעלם  ג. 
ומופנ הארץ  ברחבי  שפזורים  חב"ד  בתי    450
מדובר  שלוחים,  משפחות  כאלף  ידי  על  עלים 
במפעל אדירים. סביב בתי חב"ד אלה התפתחו 
קהילות עם קהל מאוד מגוון, ובעל אופי מאוד 
89 ובשנת 96 התנ  הטרוגני. ביום פקודה בשנת

כצבא  שסביבם  והפעילים  אלו  חב"ד  בתי  גלו 
מעגלים  על  להשפיע  שמצליח  ומיומן  מאומן 
נזהרת  רחבים ביותר, אך גם כיום כאשר חב"ד 
נהיטב להתרחק מזירת הבחירות, יש להניח של

שלוחים יש דעה ברורה משלהם והיא משפיעה 
על הקהל הסובב אותם.

לנו התפתחויות  נכונו  נראה שעוד  כך או כך 
בלתי צפויות מכיוון כפר חב''ד.

לפיד מצדיע לחב"ד

הרבנים אהרונוב ולמברג אצל בני גנץ

רבני חב"ד אצל נתניהו
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 טיסות 
לכל העולם

קברי צדיקים 
באירופה

קבוצות 
מאורגנות

לינה 
וארוחות

שירות 
ומקצועיות

 נסיעות 
פנים

שירות אישי ומקצועי

שבת אצל ענקי החסידות
החל 
$399מ- $ 495

הכל כלול!
מפוארת < ארוחות פנים < לינה במלונית טיסות < נסיעות 

שבת וחול 

 שירות 
 אישי 

ומקצועי
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*

אומן
 $399

בארדיטשוב
 $429

מעזיבוז 
 $449

האדיטש 
 $459

 יציאה: יום חמישי | ל’ אדר א’ | 07/03 | ערב 
 חזרה: יום ראשון | ג’ אדר א’ | 10/02 | בוקר

 יציאה: יום חמישי | יד’ אדר ב’ | 21/03 | ערב 
 חזרה: יום ראשון | יז’ אדר ב’ | 24/03 | בוקר

 יציאה: יום חמישי | ז’ אדר ב’ | 14/03 | ערב
 חזרה: יום ראשון | י’ אדר ב’ | 17/03 | בוקר

 יציאה: יום חמישי | כא’ אדר ב’ | 28/03 | ערב 
 חזרה: יום ראשון | כד’ אדר ב’ | 31/03 | בוקר

 פרשת שמיני

 פרשת פקודי

 פרשת צו

 פרשת ויקרא 

ועוד מבחר תאריכים
מגוון אפשרויות לשדרוגים

שהאור פוגש את החומר

נפש בריאה
בגוף בריא

בואו לרכוש מיומנויות חדשניות ויחודיות,
בשילוב שיטות טיפול עתיקות ומדע עדכני

תזכו להפוך למטפלים איכותיים ואפקטייבים

- סוגיות נבחרות במדעי גוף האדם

- נפש האדם חלקיה ותכונותיה

- טיפול בסוג'וק ותעודה מטעם האיגוד הבין לאומי

תצטרפו גם אתם ללימודי מקצוע שהם דרך חיים בשילוב פרנסה נקיה

בחסות האונברסיטה הפתוחה מערך לימודי חוץ
קורס מדעי האדם

 ההרשמה עכשיו | מספר מקומות מוגבל | מילגות למתאימים

שיעור מבוא חינם ביום שלישי הקרוב כ“ח אדר א‘ 5.3.19  בתיאום מראש
  מקום הלימודים רחוב בית הדפוס 30 ירושלים

sitrehaim5@gmail.com | 07-33-38-38-41 :להרשמה

CTA מכללה ללימודי תעודה

* כיתת נשים בוקר כיתת גברים ערב

בנשיאות כ"ק האדמו"ר שליט"א
07-33-38-38-48

חייםסתרי 
מוסדות

פ
טו

פי
קו

התכנסות וכיבוד קל  		10:00

ד"ר גבי הרן, מנהל	היחידה	לאונקולוגיה	גניקולוגית	  	10:30
בנושא: ממאירות בנשים   

הגב' נעמי תקוה,	מטפלת	באקופונקטורה-דיקור	במכבי	שירותי	בריאות, 		11:30
בנושא: רפואה אינטגרטיבית משלימהכטיפול תומך בגניקואונקולוגיה  

סיום 		12:30

יום שני כ''ט אדר א' תשע''ט |04.03.19| 10:00האישהבריאות כנס 

אולם הרצאות מעיני הישועה רחוב פוברסקי 17 ב"ב

לכנס בריאות 
האישה

 מניעה וטיפול במחלות ממאירות בנשים
רפואה	מונעת	-	מצילה	חיים	דרכי	מניעה	וטיפול	במחלות	ממאירות	בנשים	

 המרכז הרפואי מעיני הישועה ומכבי שירותי בריאות
מזמינים את ציבור הנשים
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הרשמה חובה |  מספר המקומות מוגבל | שי סמלי למשתתפים | דמי כניסה 5 ₪

Dovrut@mhmc.co.il | www.mymc.co.il

הרישום במוקד השארת הודעות: 03-3090999
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מעלות:  שתי  בפסוק  נאמרו  המשכן  את  לבנות  אומנים  לבחור  כדי 
שלכאורה  ולב,  חכמה  ג(.  כח,  )שמות  לב"  חכמי  כל  אל  תדבר  "ואתה 
אין קשר בין אחת לשניה. הרי החכמה היא בשכל הנמצא בראש ואינה 
קשורה אל הלב. ואילו הלב מבטא עניין רגשי ורצון טוב שאינו קשור אל המוח. 

אולם התורה דורשת שבוני המשכן יהיו חכמים של הלב. איך ייתכן?
הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל פירש שיש תנאי הכרחי לקבלת החכמה מאת 
נותן החכמה, והוא להיות "מבקש חכמה", להכין את עצמך ולהיות כלי קיבול 
לקבל את החכמה מאת השי"ת, ורק בעבור תשוקה לחכמה יזכה בה. וזהו תואר 

חכם לב, שבלב יש תשוקה, ובכוחה יכין את עצמו לקבל את החכמה השכלית.
ניתן לבאר זאת בדרך נוספת. שאכן שתי מעלות נפרדות כתובות בו, אך שתיהן 
צריכות זו לזו. כי  מי שליבו רחב והוא מלא רוח נדבה לעשיית צדקה וחסד, אך 
הרי  בשלמות,  הצדקה  לעשיית  תחבולות  למצוא  ושכלו  מוחו  את  מפעיל  אינו 
ויש לו רעיונות נפלאים לעשיית  יהיו חסרים. וכמו כן מי ששכלו גדול  מעשיו 
צדקה וחסד, אך ליבו צר ואין בו כלל רצון טוב של עזרה לזולת, גם זה לא מעלה, 
כי מה יועיל ברעיונותיו המוצלחים ככל שיהיו, אם אין הוא חפץ כלל לעשותם 

בשלמות.
בעשייה  המתנדב  אדם  לשניה:  אחת  צריכות  המעלות  ששני  למדים  נמצאנו 
לזולתו – צריך לגייס לכך את שכלו ומוחו, יחד עם טוב לבו, ובכך התוצאה תהיה 

מושלמת. וכמו שאמר דוד המלך בתהילים "אשרי משכיל אל דל".
העצומה  ובחוכמתו  הרחום  בליבו  היה  ידוע  זצ"ל  לוין  אריה  רבי  הרה"צ 
שחברו להם יחדיו למעשי הצדקה שלו. אחד מהסיפורים היה על איש עני שהיה 
בירושלים שאף דירה משלו לא היתה לו, ולפרנסתו עבר בחברא קדישא. לאחר 
שהתאלמן מאשתו, עבר להתגורר בחדר קטן ועלוב, בתוך בית הקברות בשכונת 
סנהדריה בירושלים. לבו הרחום של רבי אריה לא יכול היה לראות את היהודי 
שגר כך בבדידות איומה, והיה מדבר אל לבו של היהודי שימצא לעצמו שידוך 
ובכך יפר את בדידותו ויחלק את חייו עם אשתו החדשה. היהודי במר לבו אמר 
לרבי אריה: "וכי מי תרצה לישא אותי כשאפילו דירה אין לי? האם אגור איתה 
כאן בחדר העלוב הזה?". אל דאגה ענה לו רבי אריה: "את עול הדירה אני נוטל 
על עצמי. אתה מצידך תמצא את זיווגך, ואני אדאג עבורכם לדירה נאה". אורו 

עיניו של העני. הוא פנה אל המלאכה והחל להתעניין אודות שידוך מתאים. 
לא ארכו הימים והיהודי מצא את זיווגו מן השמים, ובשעה טובה ומוצלחת 
אף נקבע תאריך לחתונה. מאותו רגע החל רבי אריה בקיום הבטחתו וגייס את 
כל מוחו לאתר מקום מגורים מתאים לזוג החדש. הבעיה העיקרית היתה: כסף 
מנלן? רבי אריה עצמו לא התברך בעושר רב, הוא חי חיי דחקות, ובקושי פרנס 
את בני ביתו, ואיך ימצא עתה כסף לרכישת דירה ליהודי ואשתו? הוא ניסה בכה 
ובכה, אך העלה חרס בידו. הוא לא הצליח לגייס אפילו מעט מן הסכום הנדרש. 
לפתע הבזיק במוחו רעיון מבריק, ומיד החל להוציאו אל הפועל. הוא ניגש 
למנהלי החברא קדישא ואמר להם, כי בעת האחרונה כאשר השתתף בלוויות, 
קדישא.  ברשותם של החברא  הנעשה  כבוד המת  ביזוי  על  בלבו  הועלה חשש 
אריה  רבי  למה  בדעתם  העלו  ולא  אוזנם  למשמע  קדישא  החברא  אנשי  נבהלו 

מתכוון.
רבי אריה המשיך והסביר להם את כוונתו, הלוויות הרי יוצאות מחדר הטהרה 
עוברת  בדרכם  בסנהדריה.  הקברות  לבית  הנביאים  ברחוב  העיר  במרכז  אשר 
הלוויה דרך ארוכה ממרכז העיר לצפונה, ומלבד זלזול בכבוד המת נגרם בכך 
טירחא דציבורא. כי הלוויה עוברת דרך בתי כנסת ובתי מדרש, שבהם נעצרים כל 

הקהל לאמירת קדיש והדבר גורם לעיכוב עצום ולהפרת סדרי התנועה. 
"מה נוכל לעשות?" הצטדקו מנהלי החברא קדישא, "הרי אין לנו חדר טהרה 
בנמצא".  אין  טהרה  חדר  בו  לבנות  פנוי  מקום  ואף  בסנהדריה,  הקברות  בבית 
"ומה עם החדרון הקטן בפינת בית הקברות? מדוע לא תבנו שם חדר טהרה?" 
שאל רבי אריה. "בחדר זה מתגורר מזה זמן רב יהודי עני מוותיקי עובדי החברא 
רבי  להם  אמר  המנהלים.  ענו  להוציאו משם".  אפשר  אי  עליו.  וליבנו  קדישא, 
נראה לי כי אצליח  יהודי שמתגורר שם.  אריה: "יש לי הכרות טובה עם אותו 
לשכנע אותו לעזוב את החדר, אך בתמורה לכך עליכם לרכוש לו דירה חילופית 
בקרבת מקום". הסכימו מנהלי החברא קדישא לעסקה. ורבי אריה שמח בלבו, 
כי יותר מאשר דאג לכבוד המת, דאג למצוקתו של היהודי, להעמידו בקרן אורה 

להקים בית בישראל.
זהו "אשרי משכיל אל דל", המוגדרים בפרשתינו כחכמי לב, שיש בהם חכמה 

עם לב ויודעים להיטיב ולסייע לזולת ולבנות חומות הקדושה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

כעס בשבת 
חכמת לב– סכנה!

משבתיכם  בכל  אש  תבערו  לא 
אחד  הוא  אש  הבערת  אסור  ג(  )לה, 
מל"ט המלאכות האסורות בשבת.  אך 
כי התורה הזהירה כאן  השל"ה הקדוש מוסיף, 
לא רק על אש פיזית, כי אם גם על הבערת אש 

רוחנית, שהיא אש המחלקת וחמום הכעס.
הטעם לכך שהזהרנו על אש המחלקת דווקא 
בשבת הוא, מפני שאז מתפנים כולם מעבודתם, 
עוסקים  לא  ואם  זה,  עם  זה  ונפגשים  מתראים 
בדברי תורה ובשמיעת דברי אלוקים חיים, אשר 
לדבורי  מגיעים   - האדם  את  ומרוממים  מעלים 
בעקבותיהם  הגוררים  בטלים,  ודברים  חול 

קטטות וויכוחים.
לב  שמים  אינם  אנשים  הויכוח  בלהט 
נוראה  למציאות  להגיע  ועלולים  למעשיהם, 

ואימה. 
כדי  שתוך  הכנסיות,  מבתי  באחד  אירע  כך 
כי  המתפללים  לאחד  היה  נדמה  הרב,  דרשת 
אותו  ולגנות  להקניט  היא  בדבריו  הרב  כוונת 
קם ממקומו  ברוחו,  לא שלט  הוא  אישי.  באפן 
וגער ברב נמרצות. הקהל לא נותר אדיש לחלול 
כבוד הרב, ומיד קמו אנשים שקינאו את קנאת 

רבם, והחזירו לאותו אדם מנה אחת אפיים. 
מהלומות,  לחלופי  נגררו  הדברים  חילופי 
עד  ונוראה,  אימה  קטטה  פרצה  ובמקום 
ונידות  אמבולנסים  ארבעה  למקום  שהוזמנו 
מלבד  מזעזע,  שבת  חילול  מכך  נגרם  משטרה. 
שם!  שנעשו  חמורות  עברות  ושאר  ה'  חילול 
כל זאת משום שעברו על "לא תבערו אש בכל 
מושבותיכם", והציתו את אש המחלוקת, אשר 
כדרכה של כל אש פורצת בלי שליטה, ומכלה 

את כל הנקרה בדרכה.
להתחזק  עלול  שכחה  המחלוקת  אש  כנגד 
להילחם  המסגל  אדיר  כח  בידינו  נתן  בשבת, 
בו - כח דברי התורה. כאשר מנצלים את שעות 
תורה  דברי  לאמירת  הבריות  כינוס  ואת  הפנאי 
כמו  כאש,  שהם  התורה  דברי  ולשמיעתם, 
שנאמר: "הלוא כה דברי כאש נאם ה'" )ירמיה 
כג, כט(, מבערים ושורפים את אש המחלוקת! 
והרי לא ניתנו שבתות וימים טובים, אלא לעסוק 

בהן בדברי תורה )ירושלמי שבת פט"ו ה"ג(.

שעת ניסיון

כה  הנו  בשבת  המחלקת  אש  שעניין  מאחר 
חמור, מרכז השטן כוחות רבים על מנת לגרום 
ביותר  גדול  הניסיון  ולהיכשל.  ליפול  לאדם 
עלולים  ההכנות  לחץ  כשמחמת  שבת,  בערב 
דווקא  ולעלבונות.  לכעסים  לקפידות,  להגיע 
אז, יש להתאמץ בכל הכח בשמירה על המידות 
המלים  על  ובשליטה  ובהתגברות  הטובות, 

היוצאות מפינו.
"רבי שבתאי הסבלן" היה יהודי תמים שכנה 
זה על שם הסבלנות שהיתה  בפי הבריות בשם 
מידותיו  היו  כך  שלו  השמים  יראת  כגודל  בו. 
הטובות, ומעולם לא נתן להן לבוא זו על חשבון 

זו.
ליל פסח שררה בביתו התרגשות  כשהתקרב 
רבה. כבכל שנה הקפיד רבי שבתאי על הידורי 

במחיר  מהדרות  מצות  ורכש  מרובים,  כשרות 
מועד  מבעוד  נערך  בביתו  הסדר  שולחן  מלא. 
 - נוצצים  וגביעים  כסף  כלי  מפארים,  בכלים 
"תערוך לפני שולחן"... שולחן של בני מלכים, 

כפשוטו ממש.
הרבנית  נכנסה  ערבית,  להתפלל  כשהלך 
נתקלה  לב  שימת  חוסר  של  אחד  ברגע  לסלון. 
מעט  התנדנד  השולחן  הארוכה.  במפה  רגלה 
שהיו  הכלים  כל  נפלו  רגע  ובן  יציבות,  בחוסר 
היין  בקבוקי  גדול,  רעש  בקול  והתנפצו  עליו, 
היקרים נשברו, ותוכנם נשפך על המצות היקרות 

והמהודרות שהתפזרו בשלוליות ונרטבו כליל.
לביתו.  שב  שבתאי  ורבי  רב,  זמן  חלף  לא 
המחזה שנגלה לנגד עיניו לא היה מרנין, בלשון 
שיוציא  במקום  אך  בבכי.  פרץ  והוא  המעטה, 
על  התאונן  הוא  אשתו,  כלפי  האשמות  מפיו 
עצמו שעוונותיו גרמו לכך, ולא באה לו עגמת 
הנפש הזו, אלא משום שלא עשה את כל מעשיו 

לשם שמים. 
הוא לא נח ולא שקט, עד שסיים: "הוי, כמה 
לה  שגרמתי  בכך  הצדקת,  אשתי  את  ציערתי 
לעודד  הצליח  ובכך  הזאת",  הנפש  עגמת  את 

ולהרגיע את הרבנית. 
במקום להפך את האירוע לזירת התגוששות, 
הוא  דם,  ושותתים  פצועים  יוצאים  הכל  שבה 
נטל את כל האשמה על עצמו, וזקף את קומתה 
את  חכך  כמעט  כבר  אשר  השטן,  אשתו.  של 
ידיו בהנאה על הצלחתו, נאלם דם והסתלק לו 

בבושת פנים.
עד  עצמי  ותיקון  וממחלקת  מכעס  זהירות 
השאיפה  הם  ומפלאות,  נעלות  מדות  רכישת 

שאותה עלינו להציב לעצמנו בעבודת ה'.

זהירות מפני דבורי חול בשבת

העברות  מן  אחת  רק  היא  המחלוקת  אש 
שאינו  כינוס  בעקבות  אליהן  להגיע  שעלולים 
נסוב על ענייני קדושה ודברי תורה, אלא עוסק 
בדברי הבל ורעות רוח. אנשים כאלו "מרעה אל 
האסורים  חול  דברי  מדברים  הם   - יצאו"  רעה 
בשבת ועוברים על - "ממצוא חפצך ודבר דבר" 
שבת  של  דבורך  יהא  "שלא  יג(,  נח,  )ישעיה 

כדבורך של חול" )שבת קיג ע"ב(.
עד  גדולה,  כה  היא  לכך  הנדרשת  הזהירות 
שרבותינו )ירושלמי שם( מספרים שרבי שמעון 
בשבת,  הרבה  מדברת  אמו  את  ראה  יוחאי  בר 
מיעטה  ומיד  היום!"  שבת  "אמא,  לה:  ואמר 
בצורה  העיר  לא  כמובן,  רשב"י,  בדבורה. 
)יו"ד רמ,  חריפה, כדרך שאומר השולחן ערוך 
יא( "ראה אביו שעבר על דברי תורה, לא יאמר 
יאמר לו: אבא  לו: עברת על דברי תורה, אלא 
ממנו,  שואל  הוא  כאילו  וכך,  כך  בתורה  כתוב 
ולא כמזהירו, והוא יבין בעצמו ולא יתבייש..." 
מכל מקום ניתן ללמוד מכאן על חומרת עניין זה 

של דיבור דברים מיותרים בשבת.
)"משכני אחריך" שמות ח"ב פרשת ויקהל(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

1. העדיפו ביגוד בהיר, במיוחד לילדים
הראות בחורף נפגעת בשל ערפל, עננים וגשם כמובן. 
והלילה.  הערב  בשעות  יותר  אף  ומסוכן  גרוע  הדבר 
העדיפו בחורף ללבוש ביגוד בהיר, כזה שיראה למרחק 
רב יותר ע"י הנהגים בכבישים. הדבר נכון אף יותר לגבי 

ילדים היוצאים אתכם או לבדם מהבית.

2. נעליים טובות מונעות החלקה
בימי  ולכן  ומעצבן,  מעיק  עניין  הן  רטובות  נעליים 
לנעול  בוחרים  רבים  ישראלים  הרטובים,  החורף 
מגפיים. אך דבר אליו רבים לא שמים לב הוא סוליית 
הנעל, החשובה בהרבה מעמידות הנעל למים. סוליה 
טובה המונעת החלקה תוכל למנוע פציעות מיותרות 

ומסוכנות.

3. בדקו תאורת חירום בבית ובבניין
בחורף הפסקות חשמל מתגברות הן בשל קצרים והן 
בשל צריכת חשמל מוגברת. הדבר נכון בעיקר למבנים 
לצריכת  מיועדת  לא  בהם  שהתשתית  ותיקים,  יותר 
חשמל ברמה המקובלת כיום בחורף. התנועה בחושך 
נפילה  של  ומקרים  מסוכנת,  להיות  עשויה  מוחלט 
פנסי  התקנת  ע"י  יתרה  בקלות  למנוע  ניתן  ופציעה 
המשותפים  במרחבים  והן  המגורים  בבתי  הן  חירום 

בבניין המגורים. 

4. אל תשאירו אמצעי חימום דולקים ללא השגחה! 
בבתי  לשריפות  העיקרי  הגורם  הם  חשמל  מכשירי 
לגידול משמעותי  עדים  אנו  מגורים. בתקופת החורף 

כך  בשל  וזאת  חשמלי,  קצר  בשל  השריפות  במס' 
מזגנים,  זו.  בעונה  גובר  חימום  באמצעי  שהשימוש 
בעונה  הכרח  אמנם  הם  שונים  חום  ומפזרי  תנורים 
הקרה, אך השארתם ללא השגה עלולה לגרום לקצר 
רהיט  או  בד  של  להתלקחות  מכך,  גרוע  או  חשמלי 
אדם  בהיעדר  חדר  לחמם  שלא  חשוב  בקרבתם. 
מבוגר, וכמובן לשים לב שאין בדים או רהיטים דליקים 

בקרבת גוף החימום.

5. גלאי עשן - מציל חיים!
גילוי מוקדם של דליקה הוא חיוני למניעת התפשטות 

של שריפה מסכנת חיים ורכוש. ראשית פנו לועד הבית 
מערכת  מותקנת  שלכם  המגורים  בבניין  האם  ובדקו 
לגילוי אש, והאם היא נבדקת אחת לשנה כנדרש על 
גם  עצמאי  עשן  גלאי  להתקין  חשוב  שנית,  חוק.  פי 
בלובי  המותקנת  לזו  בנוסף  עצמה,  המגורים  בדירת 
הבניין. התקנת גלאי עצמאי היא עניין פשוט מאוד וזול 
מאוד, שיכול להציל חיים. אין צורך באיש מקצוע כיוון 

שההדבקה נעשית באמצעות דבק דו צדדי.

מערכות  ומשווקת  יצרנית    -  )Telefire( טלפייר 
לגילוי וכיבוי אש.

קבבוני דלעת טבעוניים 
על מקלות קינמון

טיפים

מתחתנת?
 10 כללי זהב 
לפאה ראשונה

ומאות כלות טריות מתרגשות  עונת החתונות בעיצומה 
לקראת הפאה הראשונה שלהן. שוק הפאות צמח מאוד 
בשנים האחרונות, כמו גם ההיצע הרב והמגוון - מבלבל. 
"פאות  היוקרתי   הפאות  מותג  בעלת  וייצמן,  זהבה 
זהבה", עושה סדר וחושפת את עשרת הדיברות לרכישת 

פאה ראשונה מוצלחת:

1. עוד בטרם מצאת את המיועד, הביטי סביב ונסי לפתח 
טעם אישי בתחום כיסוי הראש. סמני לעצמך סגנון מועדף 

ועיצוב שיהלום אותך. 
הפאה  ברכישת  טפלי  בשעטו"מ,  השעה  כשהגיעה   .2
ללא שהות, כך תנצלי את חלון הזמן לערוך מחקר, לבצע 

רכישה חכמה ולהתרגל לכיסוי הראש ולסגנון החדש.
לצאת  אז  ורק  תקציב  לגבש  רצוי  שמתחילים,  לפני   .3
לדרך. הקפידי שהפאנית שבחרת בעלת ניסיון רב בתחום, 
ומספקת את כל השירות הדרוש בהתאמה למידותיך כולל 

תיקונים, עיצוב וטיפול שוטף. 
4. בחרי בפאנית שמחזיקה מלאי עשיר של פאות מוכנות. 
תראה  איך  לדמיין  מבלי  אותן  ולחוש  למדוד  תוכלי  כך, 
הפאה שלך. במידה ובחרת בדגם מסוים שהופיע בתצוגה, 
אל תתפתי לבקש שיכינו לך אחת חדשה "לפי מידותיך". 

רכשי את הפאה שמדדת כי אין פאה דומה לרעותה.
5.  בימים אלו שולטת אופנת ה"אורך האחיד" בעוד פאות 
מטרנדים",  תחששי  "אל  המדפים.  את  עוזבות  מדורגות 
חופשיות  מאפשרת  אחיד  באורך  פאה  זהבה.  אומרת 
בעיצוב כך שאם תחליטי לדרג, לסלסל, לאסוף או להשאיר 

פזור - הדבר אפשרי.
6. כלות רבות מעוניינות בכמה סגנונות פאה, ותוהות האם 
תשובה  קיימת  זאת  לשאלה  אחת.  מפאה  יותר  לרכוש 
אחת:  בפאה  אופציות  כמה  שמאפשר  בשוק,  חדשנית 
פאת פטנט המסוגלת להפוך מפאת סרט לפאה מלאה, 

עם או בלי פוני.
7. פאה "ביבוש טבעי" שניתן לחפוף ולייבש בצורה ביתית, 
ולדלג על פאנית טובה עבורך, רק אם את מיומנת ובעלת 
חיי  את  להתחיל  זהבה  ממליצה  הטרייה  לכלה  ניסיון, 
הפאה שלה בתחזוקה מקצועית ושוטפת אצל פאנית, עד 

שתצבור ניסיון והבנה עם הפאה שלה.
יתכנו  הפאה,  מרכישת  חודשים  מספר  בחלוף  גם   .8
שינויים קלים בעיצוב או בסירוק. הקפידי לטפל בפאה אך 

ורק במקום בו נרכשה.
9. במידה ובחרת לשלב בעיצוב גוונים בהירים, בקשי אותם 

ממוקמים מהאוזן ומטה ולא בחלק העליון של הפאה.
10. קניית פאה היא חוויה נעימה, וודאי שאת מרגישה כך 

לאורך כל הדרך, ושיהיה במזל טוב!

טעימה

כללי בטיחות לחורף, בבית ובחוץ
החורף הוא העונה המסוכנת ביותר בשנה, הן מבחינת הסכנות האורבות בבית וכמובן מבחינת הסכנות מחוץ לבית 

 )Telefire( ובדרכים • הנה כמה כללי בטיחות שיכולים להציל חיים ורכוש מאת יוני אבני, סמנכ"ל טלפייר

רכיבים: 
750 גר' דלעת מגורדת גס

חבילת טופו קטנה מגורדת גס
חצי חבילת עלי מנגולד קצוץ

חצי צרור שמיר קצוץ
חצי כוס גפרורי שקדים מולבנים 

5 שיני שום מגורד
כף סוכר חום

קינמון טחון, בהרט, מקלות קינמון דקיקים
מלח, פלפל לבן

6 כפות קמח חומוס
מעט שמן לטיגון

אופן ההכנה: 
• קולים את השקדים במחבת גדולה )ללא שמן(.

ומקלות  חומוס  קמח,  מלבד  המצרכים  כל  ואת  שמן  מעט  מוסיפים   •
קינמון )תבלינים לפי הטעם( ומאדים על אש גבוהה. כשהנוזלים מתאדים 

מורידים מהאש.
• מצננים מעט ומוסיפים קמח חומוס בהדרגה )לפי הצורך( עד שהעיסה 

דביקה, יציבה ולא רטובה מידי.
• מחממים מחבת פסים עם מעט שמן.

• מרטיבים את הידיים ויוצרים קציצות בצורת אליפסה אותן משחילים על 
מקל קינמון )לא עד הסוף(.

• מניחים על המחבת וצולים כל צד למשך מספר דקות.

מגישים עם טחינה לצד אורז או ירקות צלויים.

מחפשים תחליף טבעוני לקונספט הקבבונים הגלילי והמוכר? 
"חוות דרך התבלינים" בבית לחם הגלילית, בשיתוף עם 

היועצת הקולינרית מיקה פודארט – "מיקה תוספת של טעם 
בחיים", מציגים: מתכון מזין לקבבוני דלעת טבעוניים על 

מקלות קינמון
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מו
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - צמחים ועשבים

אזוב, הנעצוץ, לענה, אחו, ואגמון, קוץ, אטד, ודרדר, קיקיון, באבי, והפשתה, קנה, גמא, חדק, שית, דשא, חוח, שמיר, 
הברקנים, חציר, הסנה, הדס, ירק

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשיתישרהנעלנבאביא
סנסשרסתתדחתבוגשסנ

נמאיאשנציתצשומדגא

תגמשפיאושאניאזגדג
ישרהישאקתאטשרגאאנ

דנובגאנישצאדיגנוו

ינירשהאחגדותתגמחא

שודקיקתדוסשצאנתאת

שיאנאגדשאחידעאאנא

נקשיאמאחאישרשנדגת

סירמיתדתיגשהתאהתא

שקאמאודרדרגידששאג

סנישראנתהנסהדסשדא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. עושר, הון.  "עשית לך  ___"  )יחזקאל כח ד(
4. כד חרס גדול לשמירת נוזלים. )מים,יין ועוד( "__    גדולים שעורן בשני 

לגין")כלים ב ב()בלשון יחיד(
7. בנים רשעים.  "____  מרעים"  )ישעיה א ד(

8. )בחקלאות( ראש שורה, חלוקת שדה בצורת זוית של משולש, כעין טריז.  
"ראש  ___" )כלאים ב ז(

9. גזר וחתך חלק מתוך דבר, הוציא.  "____  את האזכרות שבהן וגונזן" )שבת 
קטז.( )בלשון הווה(

10. קיצור המילים: עולם ועד.
11. השכיח, החסיר, גרע.  "כי  ___"  )איוב לט יז(

12. מרה, מרד, לא ציית, מאן להישמע.  "הוי בנים ____")ישעיה ל א()בלשון 
יחיד()גוף שלישי,עבר(

13. כנוי ליממה, יום ולילה, מחזור של עשרים וארבע שעות.  "מ____-  
ל____" )גיטין ג ח(

.15
 שיירה,חבורה של נוסעים בדרך. "__  ישמעאלים" )בראשית לז כה()בכתיב 

מלא()לא בלשון סמיכות(
16. כל הקצוות, מפינה אל פינה.  "וימלא בית הבעל  _____    ____"  

)מלכים ב י כא(

1. דעה מקובלת, דבר ברור ומוסכם. "___  אין אדם תובע  אלא אם כן יש לו עליו 
אדרבה ___ אין אדם מעיז פניו  בפני בעל חובו" )שבועות מ:(

2. בת צדוק, אשת עוזיה מלך יהודה ואם יותם בנו, שמלך אחריו. )מלכים ב טו לג(
3. בן שלה בן יהודה, אבי מרשה "ומשפחות בית עבודת הבוץ לבית אשבע",כלומר 
משפחות שהיו מפורסמות במלאכת הבוץ )טוויה ואריגה( והיו להם בתי-מלאכה 

מיוחדים לכך. )דה"א ד כא(
4. קיצור המילים: חתן תורה.

5. נער עוזר לרועה - צאן.  "והשבתי ידי על ה___"           )זכריה יג ז( )בלשון יחיד( 
)בכתיב מלא(

6. אשת רבי מאיר.  "ומה  ___  דביתהו דר"מ" )פסחים סב:(
12. מחסה, מחבוא, מגן.  "יהי עליכם  ___"  )דברים לב לח(

13. אי- אפשר לשמור דבר- סוד לנצח.                                   "___  השמים יוליך את 
הקול"  )קהלת י כ(

14. דיבור של אזהרה,שלא,לבלתי. "כל מקום שנאמר השמר __   ואל אינו אלא 
בלא תעשה" )עירובין צו.()בהיפוך אותיות(

15. הנני נכון לוותר עליהם ועל תועלתם גם יחד. "____  הן  ו____  שכרן"  
)ברכות ה:( )בהיפוך אותיות(

מאוזן

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com
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03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים

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

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

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 2,820,000 

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

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

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

3.5 חד', קומפלט ובק"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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

אלעד

3-3.5 חדרים

 בשפירא )שיכון ה'( 
4 חד' ק"ג ללא מעלית, 

ומעליה, עם מדריגות 
נפרדות, דירת 2 חד' + 

גג, חזית, מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

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

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

באר שבע

כב’-כד’ באדר תשע”ט
27/2-1/3/2019  

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, דירת 

5 חד' ק"א, 3 כ"א, 
חזית, משופצת עם 

סוכה ענקית ובק"ק, 
תוספת 2 יח"ד מרוהטות, 
המושכרות ב-5000 ש"ח. 

פינוי גמיש. 2,800,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ

03-5797756
050-5308742)52-52(_____________________________________________

+5 חדרים

 ברי"ף כ-120 מ"ר 4.5 חד' 
+ גג בטאבו מוארת כיווני אויר, 

נוף לת"א, בנין בוטיק ספרדי, 
4 דיירים אופ' ממשית להרחבה 

בית שמש_____________________________________________)06-10(בבית ובגג. 052-9551551

 בלעדי!! ברחוב 
רמב"ם קרוב למיימון, 

דופלקס, 2 דירות של 2 
חד' + יחידה של חדר 
בקומה ג' המושכרות 
7,500 ש"ח ומעליהם 
דירת 4 חד' מושקעת 

ומשופצת. בלעדי תיווך 
ש. באירוביץ 3,500,000 

ש"ח. 03-5797756
050-5308742)2-2(_____________________________________________

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

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,500,000 ש"ח בלעדי. 

תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

+5 חדרים

 מיוחדת במימון באיזור 
בי"הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 

עם אפש' ליחידה 
2,500,000 גמיש תיווך 

ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 3.5 חד' מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת 

גדולה 2 שירותים, מחסן.
050-5276450)4-9(_____________________________________________

 ברח' ניסנבוים השקט 
דופלקס משופץ בק"ג 

וק"ד עם מעלית כ-135 
מ' 3 כ"א + דירת 2 

חד' עם כניסה נפרדת 
שמושכרת ב-3,100 

ש"ח. + חניה גדולה, 
3,000,000 ש"ח 

גמיש. בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 במשרדנו דירות בין 
600,000 ל-1,000,000 ש"ח 
להשקעה/מגורים/מחולקות 

_____________________________________________)08-08(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)08-08(בתשואה גבוהה 052-3260595

אשקלון

 בהאי גאון, דירת גן 4 חד' 
90 מ"ר כחדשה, 1,900,000 
ש"ח גמיש. מיידי בבלעדיות 

_____________________________________________)6-10ל(שאול. 054-2424094

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,700,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

 בעובדיה ניסנבוים 5 חד' 
מפוארת ומושקעת, בנין שקט 
ומטופח סוכה, חניה, מעלית, 

_____________________________________________)6-10(ללא תיווך. 052-6158114

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

עםחתימות שכנים 
על תוכנית, אפשרות 
לחלוקה. 1,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בבילו 5 חד' 120 מ"ר 
קומה 1 משופצת מהיסוד 

3 כ"א 2,150,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 ברח' הרצוג/טבריה 4 
חד' מרווחים ומשופצים 

3 כ"א קומה ב, חזית 
1,800,000 בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756 

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 "חמד שלמה" כל 
עבודות הצבע והגבס 

אמינים, מקצועים, 
המלצות בשפע.

_____________________________________________)8-15ל(050-5353265

 בבר אילן, דירה מחולקת 
ל-2 יחדות נפרדות, תשואה 

גבוהה מאוד 1,245,000 ש"ח 
_____________________________________________)09-09(תיווך יעקב. 054-4901948

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 2 דירות אחרונות ברח' 
מהרש"ל מקבלן, בשלבי גמר 

_____________________________________________)8-9ל(אחרונים. 03-5785777

 בלוי יצחק באיזור 
מכבי אש, דופלקס 5 חד' 

בק"ב משופץ ומעליה 
דירה נפרדת של 3 חד' 
מושכרת, 2,550,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ ברב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 ברחוב האי גאון 
במקום הכי טוב!! 
דופלקס ק"א 100 
מטר, קומה ב' 90 

מטר, מסודרת, ניתן גם 
ליחידות/טאבו משותף 

2,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756  
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 ברחוב אחיה השילוני 
באיזור מנחם 3.5 חד', 

ק"ג + אופציה ממשית 
ליחידה של 25 מטר, 

וכן לבניה על הגג )עם 
תוכניות הגשה לעירייה( 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756  
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא ר"ג, 4.5 
חד' קומה ראשונה, משופצת 

+ חניה 3 כ"א, 2,100,000 
_____________________________________________)07-10ל(ש"ח 050-7503129

 בהרצוג, ק"ג ואחרונה, 
גג בטון, 3 חד' משופצים 

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 מול האוניברסיטה
4 חד', 86 מ"ר, ק"א, משופצת 
ברמה גבוהה עם תשואה 6%, 
שווה לראות. לאון - בית בית 

053-4462863)08-08(_____________________________________________

 בשכונה ג' בקלישר, דירת 
גן 3 חד' עם אופ' לתוספת 

50 מ"ר + 100 מ"ר חצר 
במחיר מציאה. לאון - בית בית 

053-4462863)08-08(_____________________________________________

דופלקסים
 דופלקס גן 5 חד' מרפסת 
ענקית ונוף פתוח ליער 3 כ"א 

כ. פרטית, חנייה.
054-8070225)9-12(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, דירת 5 חד' מושקעת 

מאוד, יח' הורים + 2 מרפסות 
1,730,000 ש"ח. גמיש. 

054-9422194)9-9(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" בחסידי ליטאי, 3 חד', 
שמורה ומטופחת, בניין קטן 

1,320,000 ש"ח. 
054-9422194)9-9(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
3 חד' כ-90 מ"ר, חדרים 

גדולים + אופ' לבניה בגג 
1,360,000 ש"ח גמיש.

052-5752500)9-9(_____________________________________________

 בשכונה - ו' 96 מ"ר 
מחולקת, משופצת ומרוהטת, 
מושכרת ב- 6,250 ש"ח, ק"ד 

ב-975,000. אור לנכס
050-9500075)9-9(_____________________________________________

 משרדינו בבאר שבע זקוק 
לדירות מחולקות/לחלוקה 

למכירה עם תשואה גבוהה. 
_____________________________________________)9-9(אור-לנכס 050-9500075

 בהזדמנות מחולקת 
בשכונה ו' החדשה, משופצת 

ומרוהטת ב-710,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9(אור לנכס 050-9500075

 דירה מחולקת 2 יחידות 
דיור מושכרות 4000 ש"ח 
שכונה ג' המיועדת לפינוי 

ובינוי. משה אלוש, אבני דרך 
054-3255667)9-9(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור מושכרות 5600 ש"ח 

שכונה יא. משה אלוש, אבני 
_____________________________________________)9-9(דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרת 3800 ש"ח רחוב 
רגר צמודה לאוניברסיטה משה 

אלוש, אבני דרך
054-3255667)9-9(_____________________________________________

 מבחר דירות לחלוקה 
ברחבי באר שבע במחירי 

מציאה. משה אלוש, אבני דרך 
054-3255667)9-9(_____________________________________________

 על קנית דירה וחלוקתה 
ניהול הדירה בשנה הראשונה 

חינם הכולל כולל בעמלת 
התיווך. משה אלוש, אבני דרך 

054-3255667)9-9(_____________________________________________

 רוצה ניהול נכס קיים 
ונמאס לך ממתווכים ושוכרים 
התקשר עוד היום לקבל יעוץ 
חינם. משה אלוש, אבני דרך 

054-3255667)9-9(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 קרובה לאוניברסיטה 2 

חד', מעלית, מושכרת ב-1600 
ש"ח. מרוהטת. 410,000 

_____________________________________________)9-9(ש"ח. אור לנכס 050-9500075

 4 וחצי חד', מושקעת 
באזור מתחרד, ק"ב, בנין 

משופץ, אופציה לחלוקה ל-2 
דירות. 052-2604463 - תיווך 

_____________________________________________)9-9("מרכז מידע.

 בנחל גילה 5 חד' יפיפיה 
ומרכזית, מטבח מושקע, 

ריצוף חדש 1,560,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9(דוד ארי 054-3191310

 בבר אילן 3 חד' + אופציה 
לבניה רשום בטאבו 70 מ"ר 

1,300,000 תיווך יעקב. 
054-4901948)9-9(_____________________________________________

 באזור מתחרד 3 חד', 
ק"ב, אופציה לבניה קלה 
במהלך השכירות, מיקום 

אטרקטיבי 052-2604463 - 
_____________________________________________)9-9(תיווך "מרכז מידע" 

 מעולה להשקעה דירת 3 
חד' ברמה ' + יחידת הכנסה. 

צשואה גבוהה! 1,480,000 
_____________________________________________)9-9(ש"ח. דוד ארי 054-3191310

 בביאליק 3 חד', פינת 
אוכל מוגדרת קומה 2/2 56 

מ', אזור מתחרד 980,000 
_____________________________________________)9-9(ש"ח. דוד ארי 054-3191310

 בקרן היסוד דירה 
משופצת, 3 חד' 54 מ', קומה 

ו אזור מתחרד,
_____________________________________________)9-9(דוד ארי 054-3191310

 זבוטינסקי צד בני ברק 
2.5+1/5 קומה ג' גג בטון 
משופצת 1,400,000 ש"ח 

גמיש. מס' נכס 7422
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)9-9(אורי תיווך אדוארד

 להשקעה זבוטינסקי דירה 
מחולקת ל-2 יחידות )השיפוץ 

לפני שנתיים( 1,500,000 ש"ח 
גמיש מס' נכס 6640

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)9-9(אורי תיווך אדוארד

 בקוטלר/ר' עקיבא כ-70 
מ"ר ק"ב משופצת 1,500,000 

ש"ח. "אפיקי נכסים"
053-3128884 03-5791514)9-9(_____________________________________________

 באזור יגאל ק"ק 100 מ"ר 
חזית מיידי 1,830,000 ש"ח 

"אפיקי נכסים" 03-5791514 
053-3128884)9-9(_____________________________________________

 באהרונסון 100 מ"ר 
מפוארת + היתר-בניה בגג 

ליח"ד + מעלית, 2,200,000 
_____________________________________________)9-9(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בפנקס דירת-נכה 140 
מ"ר + חצר כ-100 מ"ר + 

חניה, חדשה, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9(תיווך-הנדלן 050-4177419

 בחינקין, ק"א 3 חד' 
+ סוכה גדולה משופצת, 

1,510,000 תיווך-הנדלן
050-4177419)9-9(_____________________________________________

 בבית יוסף 2 יח"ד בטאבו 
משותף מושכרות ב-2200 

ש"ח 390,000 גמיש בנדל"ן 
_____________________________________________)9-9(הקריה 050-3000121

 תכנון ועיצוב פנים והוצאת 
תוכניות אדריכליות לשיפוץ 
 AR בית ישן/חדש סטודיו

אדריכלות ועיצוב ובניה.
_____________________________________________)9-12(אסף 052-8559759

 באזור ריינס פנטהאוז 
ק"ה + מעלית + גג בטאבו 

+ נוף מיידי 2,600,000 ש"ח. 
"אפיקי נכסים" 03-5791514 

053-3128884)9-9(_____________________________________________

 פטהאוז נדיר! 260 מ"ר 
בנוי + 90 מ"ר מרפסות 

מושקע ברמה גבוהה! + נוף 
מרהיב ק"ה חזית + מעלית 3 

כ"א באזור אבטליון 5,000,000 
ש"ח. "אפיקי נכסים"

03-5791514)9-9(_____________________________________________

 בשכון-ג' ד. גן מפוארת! 
כ-300 מ"ר 6 ח' ענקית! + 

חצר ענקית 4,300,000 ש"ח 
מפתח ב-"אפיקי נכסים" 

03-5791514)9-9(_____________________________________________

 קריית הרצוג פנטהאוז 
5 חד' + מ. שמש כ-110 
מ"ר מפוארת מ+ מעלית 
1,910,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)9-9(לדיור" 052-5222690

 בהתנאים, דירת גן, 
70 מ"ר + חצר 70 מ"ר, 

משופצת שקטה יפיפיה, 
"מקסימום-נדלן"

054-4340843)9-9(_____________________________________________

 5 חד' בשיכון ג דירת גן 
160 מ"ר + 70 מ"ר חצר בנין 

חדש. תיווך BA יזמות
054-4980159)9-9(_____________________________________________

 בלעדי בדב הוז )פרדס 
כץ( דירת גג 4.5 חד' 200 
מ"ר מפוארת ומושקעת 

ק"ג - חזית גג ענק 
פתוח עם יחידת דיור 
של 50 מ"ר מושכרת 
ב-3300 ש"ח + חניה 

בטאבו 2,550,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)9-9(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר קומה 4 
מרפסות + סוכה גדולה 2 כ"א 

_____________________________________________)9-9(דוד-תיווך 050-4122744

 בלעדי! באזור ויזניץ בעלי 
המלאכה דופלקס 200 מ"ר 

6 חד' + יחידה של 3 חד' 63 
מ"ר 4 כ"א ק"ג + מעלית 

+ חניה חזית משופצת 
3,100,000 ש"ח. א. פנחסי

03-5799308)9-9(_____________________________________________

 בלעדי! באזור פרל 
דופלקס 6 חד' }3+3{ 

משופצת כחדשה ק"ג חזית + 
חניה ניתנת לחלוקה בקלות 
2,200,000 ש"ח. א. פנחסי

03-5799308)9-9(_____________________________________________

 באזור הרב שך דופלקס 
5 חד' 160 מ"ר ק"ג חזית 

שמורה + היתר לבניית חדר 
נוסף בגג 2,380,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)9-9(פנחסי 03-5799308

 בלעדי בסוף המכבים 
דופלקס 6 חד' כ-100 מטר 

+ אופצייה קיימת בצד לעוד 
25 מטר + מדרגות חיצוניות 
1,520,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)9-9(_____________________________________________

 ברח' קוטלר 3 חד' 75 
מ"ר קומה ג ללא מעלית, 
ומעליה 2 יחידות חדשות 

ומושכרות, הדירות 
מאווררות ועם נוף פתוח 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
050-5308742
03-5797756)9-9(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס מפואר 6 
חד' בקרית הרצוג + מעלית 
2,270,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)9-9(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא/לנדא 
115 מ"ר 5 חד' + סוכה 

גדולה ק"א - חזית 3 כ"א 
+ 50 מ"ר בקומת קרקע 

2 יחידות דיור חדשות 
ומרוהטות מושכרות 
ב-5000 ש"ח לחודש 

מיידי. 2,815,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)9-9(_____________________________________________

 באפשטיין דירת 5 חד' 
יפיפייה!! 3 כ"א, חזית, 

מחיר מציאה 2,080,000 
דלוקס נכסים

054-8451271)9-9(_____________________________________________

 בגנחובסקי 5 חד' 100 
מ"ר ק"ב מפוארת, 2 מרפסות. 
1,900,000 גמיש. נדל"ן הקריה 

050-3000121)9-9(_____________________________________________

 הזדמנות פז בשלמה 
המלך! 5 חד', 130 מ"ר, 

תחילת בניה תוך שנה במחיר 
מציאה 1,870,000 ש"ח 

בקודם זוכה! 054-3050561 
_____________________________________________)9-11("הראשון בתיווך"

 באזור צייטלין בבניה 5 
יפיפיה + י. הורים + מ. שמש 
"אפיקי נכסים" 03-5791514 

053-3128884)9-9(_____________________________________________

 באזור בן זכאי/יהודה 
הנשיא 5 חד' ק"א חזית + 
סוכה גדולה + שתי יח"ד 

מושכרות 2,830,000 ש"ח! 
_____________________________________________)9-9("אפיקי נכסים" 03-5791514 

 במרכז בעלי מלאכה 
דופלקס 5 חד' + מרפסת 
שמש עם מעלית וחנייה 

בבניין ב-2,250,000 
ש"ח. להב נכסים

05041-777-50)9-9(_____________________________________________

 בלעדי! באזור באר מים 
חיים 5 חד' 125 מ"ר משופצת 

כחדשה ק"ב + מעלית + 
חניה + אופציה 30 מ"ר כולל 

רצפה ועמודים א. פנחסי
03-5799308)9-9(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן זכאי 
בוולפסון 5 חד' 120 מ"ר ק"ב 
חזית 3 כ"א 2,150,000 ש"ח 

גמיש. א. פנחסי
03-5799308)9-9(_____________________________________________

 ברמת אהרון, דירת 5 חד' 
2,820,000 ש"ח. "אדר-נכסים" 

03-6299908)9-9(_____________________________________________

 בעובדיה 5 חד' נדירה, 
ק"א + מעלית, 3 כ"א 
2,450,000 ש"ח. תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)9-9(_____________________________________________

 באהבת שלום 190 
מ"ר + יחידה של 35 מ"ר, 

משופצת ויפה, 4 כ"א 
3,150,000 תיווך-יישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)9-9(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 
+ אופציה, מעלית. הכל 
ב-2,950,000 ש"ח תיווך-

יישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)9-9(_____________________________________________

 בפוברסקי 5.5 חד' + 
אופציה ממשית ליח"ד, ק"ק 

+ חצר, 2,200,000 ש"ח. 
תיווך-יישוב-הארץ 

050-4999465 03-8007000)9-9(_____________________________________________

 6 חד' באיזור רחוב 
רדק ק"ק משופץ, 

עם נגישות, משופצת 
מהיסוד עם אופצייות 

מוכנות לחלוקה. 
2,700,000 בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742

03-5797756)9-9(_____________________________________________

 בבית יוסף 5 חד' 
מחולקת לדירת 3 חד' ויחידה 
של 2 חד', מושכרת ב-6,700, 

בניין חדש. 2,180,000 תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)9-9(_____________________________________________

 א. הנגב כ-4 חד' כ-83 
מ"ר ק"א + סוכה משופצת 

חניה 1,450,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)9-9(לדיור" 052-5222690

 א. ברוט חדשה!! 4 חד' 
+ מ. שמש כ-89 מ"ר 3 כ"א 

קומת קרקע 1,590,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)9-9(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות באזור 
העיריה רח' שקט 4 חד' 95 
מ"ר ק"א + מעלית + חניה 
+ סוכה משופצת מהיסוד 
1,860,000 ש"ח. א. פנחסי

03-5799308)9-9(_____________________________________________

 בעלי הכהן כ-4 חד' כ-75 
מ' קומה שניה חזית משופצת 

ומושקעת. 1,590,000 ש"ח 
_____________________________________________)9-9(לל"ת. 054-2275156

 בבלעדיות במנחם, דירת 4 
חד' 103 מ"ר, קומה שניה בנין 

חדש, סוכה וחניה. דוד-תיווך 
050-4122744)9-9(_____________________________________________

 באזור ריינס 4 חד' 
יפיפייה חדשה מיידית! ק"א 

עורף 3 כ"א 2,250,000 ש"ח 
כולל חניה. "אפיקי נכסים" 

03-5791514)9-9(_____________________________________________

 בר'-עקיבא 4 מושקעת 
ק"ב + מעלית + מחסן 

מושכר 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9("אפיקי נכסים" 03-5791514

 ברב אסי ד. גג 90 מ"ר + 
גג 90 מ"ר אפשרות הרחבה 

2,450,000 ש"ח. 
052-7665929)9-9(_____________________________________________

 בהרצוג ענקית כ-95 
מ"ר קומה קאשונה חזית 

+ חנייה בבניין מיידי 
ב-1,750,000 ש"ח גמיש. 

להב נכסים
05041-777-50)9-9(_____________________________________________

 א. אברבנאל 4.5 חד' 
כ-97 מ"ר מפוארת + חניה/

מקורה + מעלית + א. 
להרחבה 1,780,000 "תיווך-
_____________________________________________)9-9(משגב-לדיור" 052-5222690

 לזריזים!! א. יונתן 4 חד' 
כ-90 מ"ר 3 כ"א א. להרחבה 
כ-38 מ"ר 1,440,000 "תיווך-
_____________________________________________)9-9(משגב-לדיור" 052-5222690

 ז'בוטינסקי-ב"ב 4 חד' 
כ-90 מ"ר קומה א' משופצת 

+ א. כ-38 בצד + סוכה 
1,470,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)9-9(לדיור" 052-5222690

 קריית הרצוג 4.5 חד' 
כ-90 מ"ר משופצת + י. בטון- 

20 מ"ר + מחסן 1,640,000 
גמיש. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)9-9(_____________________________________________

 מציאה!! א. סוקולוב כ-4 
חד' כ-75 מ"ר ק"ג משופצת 
א. גג-בטון 1,570,000 "תיווך-
_____________________________________________)9-9(משגב-לדיור" 052-5222690  באזור העירייה 4 חד' 

100 מ"ר משופצת כחדשה 
ק"ג א. בגג כולל היתרים של 

58 מ"ר + היתר למעלית ניתן 
לעשות יחידות חזית מעלית 

בבניה 2,198,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)9-9(א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרצוג 4 חד' 95 
מ"ר מחולקת ל-3 + יחידה 
מושכרת משופצת כחדשה 

ק"ג + א. בגג בטון חתימות 
שכנים 1,870,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)9-9(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בהשלושה 4 חד' 
100 מ"ר גדולה ק"א משופצת 

חדשה + סוכה גדולה 
2,040,000 ש"ח. א. פנחסי

03-5799308)9-9(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג 4 חד' 
100 מ"ר מחולקת ל-3 חד' 

+ יחידה משופצת ק"ק חזית 
1,850,000 ש"ח. א. פנחסי

03-5799308)9-9(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 4 
חד' משופצים ק"ב, 

כדאי לראות! ל"אביחי-
_____________________________________________)9-9(מתווכים" 03-5701010

 בגרינברג המבוקש, 
4 חד', 80 מ"ר + היתר 
בניה לעוד 13 מ"ר! + 

היתר בניה על הגג! 
)סך על השטח 185 

מ"ר - כולל מרפסות!( 
"מקסימום נדלן"

054-4340843)9-9(_____________________________________________



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

 קרקע 170 מ"ר, 6 חד' 
)בטאבו רשומה 2 דירות( 

גדולה ומרווחת + אופציה 
ליחידת דיור במציאה!! 

850,000 ש"ח. -"תיווך הצבי" 
053-3147717 04-6716666)09-09(_____________________________________________

 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

2-2.5 חדרים

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4 חד'+ 
תב"ע להרחבה!!! 
מבצע! ק.יובל, ק. 

מנחם ועיר גנים! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)50-23/19(נכסים" 02-6763740

פתח תקווה

וילות ובתים

טבריה

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בקרית שמואל מציאה! 
קרקע 126 מ"ר + גינה 100 

מ"ר טאבו + מ.סוכה 40 מ"ר 
820,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)09-09(_____________________________________________

 בקרית שמואל בק"א 160 
מ"ר + 160 מ"ר גג + אופציה 

לדירה נוספת על הגג + נוף 
820,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)09-09(_____________________________________________

 באחד העם היוקרתי 70 
מ"ר +  מעלית + 2 מרפסות 

סוכה + נוף, קו 1 לים + 
אופציה לבניה ניתנת לשכירות 

יומית 700 ש"ח ולחודשית 
2,200 ש"ח. 520,000 ש"ח. 

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)09-09(_____________________________________________

 בקרית שמואל 92 מ"ר 
בקומה ב' + מעלית משופצת 

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)09-09(הצבי. 053-3147717

 דירת נופש על הים 54 מ"ר 
משופצת ומרוהטת + מעליות 

+ נוף פנורמי + בית כנסת 
בבניין 380,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)09-09(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תוספת ענקית 
מאושרת לבניה + יח' דיור 
25 מ"ר + חצר 100 מ"ר 

1,300,000 בלבד. תיווך הצבי. 
053-3147717 04-6716666)09-09(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 
30 מ"ר + מעלית, מושכרת 

ב-1,500 ש"ח ניתן לקבל 
משכנתא 260,000 ש"ח. תיווך 

הצבי. 04-6716666
053-3147717)09-09(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
נדירה 120 מ"ר + מרפסת 

62 מ"ר + חניה ומחסן הכל 
טאבו 1,100,000 ש"ח לל"ת. 

מושכרת ב-4,000 ש"ח ל-3 
_____________________________________________)09-09(שנים 053-3147717

פנטהאוזים ודירות גן

 בקרית שמואל 4 חדרים 
120 מ"ר +מ. סוכה 40 מ"ר 

משופצת + נוף 850,000 
ש"ח. תיווך הצבי.

053-3147717 04-6716666)09-09(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברבי עקיבא בקומה א' 
3.5 חדרים 14 מ"ר + שוכר 
ב- 1,650 ש"ח לטווח ארוך 
מצויינת להשקעה 480,000 

ש"ח. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)09-09(_____________________________________________

כב’-כד’ באדר תשע”ט  27/2-1/3/2019

+5 חדרים

 בנוף פוריה חדשה 
מהקבלן 3 חדרים 80 מ"ר 
מוכנה למגורים + אופציה 

לבניה 830,000 ש"ח. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)09-09(_____________________________________________  3.5 חד' גדולים 
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(_____________________________________________

+5 חדרים

ירושלים

 ברמת שלמה כ. פרטית 
5 חד' + נוף + חצר 120 מ"ר 
+ אופציות לל"ת 2,550,000 

_____________________________________________)07-10(ש"ח. 050-4644211

 בחברון/הרב קוק 3 חד' 
מתאים גם לנכה כניסה 
ללא מדרגות, מצד שני 
הדירה בקומה ראשונה 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 בישעיהו 3 חד' 
ק"ק עורפית, מסודרת, 
1,400,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בהרב שך קרוב לחנקין 
2.5 חד' + מרפסת, ק"ק, 

חזית. מיידי 1,200,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 בטרומפלדור 3.5 
חד' 75 מ"ר קומה ג' + 
גג, משופצת מהיסוד, 
מאווררת + נוף מחיר 

_____________________________________________)5-8(מוזל 054-8435333

דימונה

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 ברבי עקיבא 25, בבניין 
חדש, ק"א, 3 חד' ענקית 
75 מ"ר, עורפית, מעלית, 

מרכזי ושקט, כיווני אויר 
צפון דרום. כניסה בניסן 
תשע"ט. מחיר מציאה 
1,500,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג 03-5754412

052-2236671)07-12(_____________________________________________

 בבן זכאי קרוב 
לגרשטנקורן 3.5 חד' 

גדולים מסודרים קומה 2 
חזית. 1,760,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)6-6(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 למכירה/השקעה 
בית קרקע 2.5 חד' 60 

מ"ר + 278 שטח קרקע 
700,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)6-8ל(058-3260994

 דירת 120 מ"ר + יח' דיור 
30 מ"ר מושכרות יחד 3,500 
ש"ח בקומת קרקע וראשונה 

+ נוף פנורמי לכנרת 770,000 
ש"ח. "תיווך הצבי" 

04-6716666 053-3314717)09-09(_____________________________________________

 בקרית שמואל 130 
מ"ר, ק"ג, ללא, באזור מעולה, 

משופצת חלקית, 770,000 
ש"ח בלבד "תיווך הצבי" 

04-6716666 053-3314717)09-09(_____________________________________________

 מציאת המציאות בק"א, 
בבנין 4 דיירים דירת 130 מ"ר 

+ מרפסת סוכה+ נוף לכנרת 
+ אופציה ליח' דיור של 40 

מ"ר משופצות חלקית מטבח 
וריצוף חדשים 820,000 סופי! 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)09-09(_____________________________________________

 2 חד' בנווה יעקב, דרומית 
+ תב"ע מאושרת לבניית 50 

מ"ר בגג + סוכה. לל"ת
_____________________________________________)6-10ל(053-3168883 054-8483831

 בזכרון מאיר ברח' 
הירש 3.5 חד' עם 

מטבח וסוכה ענקיים 
ומשופצים, ק"ב חזית + 

אופ' להרחבה 2,100,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23, ב"ב,
03-5797756

050-5308742)52-52(_____________________________________________

 4 חד', 100 מ"ר, ק"ד, 
כחדשה, רח' מתתיהו עם 

_____________________________________________)6-9(מעלית, 054-8451820

 דירה מרווחת 3 חד' ליד 
ביהכ"נ הגדול, 052-7660288 

_____________________________________________)7-10(תיווך.

 בבלעדיות! ברב קוק 
השקט! 3.5 חד' קומה ב' 

משופצת מהיסוד + סוכה + 
_____________________________________________)7-10ל(חניה + תיווך 052-7683068

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

עםחתימות שכנים 
על תוכנית, אפשרות 
לחלוקה. 1,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בצייטלין 18 דירה 2.5 
חד' + מרפסת גדולה 

קומה 1 1,500,000 ש"ח
_____________________________________________)7-10(054-2600409 שלמה

 דירת 4 חד' עם מרפסת 
גדולה + נוף לכנרת במקום 

מיליון ומאה אלף ש"ח )כ-130 
מ"ר( רק 880,000 ש"ח. 

הקודם זוכה!!! פרטים אצלי 
בפרטי! 04-6716666 

_____________________________________________)09-09(050-7333404, תיווך הצבי

 דירה 93 מ"ר 3 וחצי חד' 
משופצת + מרפסת סוכה 

053-3114218 מחיר 810,000 
_____________________________________________)7-10(ש"ח )אפשרות להשכרה(

 ברמת שלמה כ. פרטית 
5 חד' + נוף + חצר 120 מ"ר 
+ אופציות לל"ת 2,550,000 

_____________________________________________)7-10(ש"ח. 050-4644211

 ברמות רח' צונדק, קרקע, 
מוארת א. הרחבה כניסה 
פרטית לל"ת. 1,770,000 
_____________________________________________)7-10(גמיש. 054-4260779 רונן.

וילות ובתים
 דו משפחתי 7 חד' בבת 

גנים 330 מ"ר ברוטו, 3 קומות 
+ גינה 100 מ"ר 4,900,000 

_____________________________________________)7-14ל(ש"ח. 052-7466172

 מציאה, מיוחד באזור 
פנקס/אהרונסון, 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בשיכון ה' ב שפירא 
4 חד' גדולים ומשופצים, 
קומה ג' ללא מעלית עם 

חניה 1,650,000 ש"ח 
בטאבו משותף. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 אביי ורבא 4 חד' 90 
מ"ר קומה ב עורפית 

משופצת מהיסוד 
1,850,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בבלעדיות באלישע 3 חד' 
75 מ"ר: בחברון 3 חד' 70 

מ"ר: באשפטיין 3 חד' 70 מ"ר.
_____________________________________________)8-11(אלבה נדלן 050-4141926

 בהמכבים, 3.5 חד', 75 
מ"ר + נוף, במצב מצויין 

ק"ג + אפ' להרחבה 70 מ"ר 
1,395,000 ש"ח.

_____________________________________________)8-11ל(053-3138151

 רח' מרחבים 3 חד' 
משופצת מחיר 410,000 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8(052-6083897 אלון

3-3.5 חדרים

 בבר כוכבא! דירת 130 
מ"ר 5 חדרים + נוף פנורמי 

לכינרת, ענקית + מחסן 
580,000 ש"ח. תיווך הצבי. 

053-3147717  04-6716666)09-09(_____________________________________________

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

בזרחי. 3,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)8-8(הכוכבים: 02-5713375

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

גישה-נוחה 4,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב', דופלקס 5.5 
חד', יח' הורים, 2 מרפסות 
סוכה, נוף מדהים + חניה 

_____________________________________________)8-11ל(ומחסן. 050-5065710

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

מרפסת סוכה, נוף! ע"י ביכ"נ 
זכרון אברהם. 2,120,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)8-8(_____________________________________________

 ברמת שלמה 5.5 חד' 
מרווחת מאוד + חצר מרפסת 

ומחסן + אופציה לל"ת. 
058-6655579)8-15(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד' )100 
מ"ר נטו( בבניין יוקרתי חדש, 

2 מרפסות, נוף מהמם. 
2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)8-8(הכוכבים: 02-5713375

 ברח' חנה 3.5 חד', ק"א 2 
מרפסות )67 מ"ר ארנונה( + 
זכויות בנייה 21 מ"ר, כיוונים. 

_____________________________________________)8-12ל(050-6200382

 ברמות א: 3 חד' )57 
מ"ר נטו( + מרפסת סוכה 
+ ת.ב.ע. להוסיף 24 מ"ר 
ומרפסת, ק"ב. 1,450,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)8-8(_____________________________________________

 ברמות א: 2 חד' גדולים 
)50 מ"ר נטו( משופצת + 

ת.ב.ע. להוסיף 42 מ"ר! ק"א, 
נוף. 1,390,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)8-8(הכוכבים: 02-5713375

נתיבות
 3.5 חד', 75 מ"ר, 

משופצת לחלוטין, ק"ד בלי 
עמודים מושכרת לשנה, צ'קים 

מראש 650,000 ש"ח.
_____________________________________________)8-11ל(050-7589696

 בכפר אברהם 3 חד' 
חדשה + 25 מ"ר חצר, בניין 
בוטיק מושקעת. 1,635,000 

לל"ת. 054-5254165
03-6039595)8-11(_____________________________________________

 בהזדמנות פנטהואז חדש 
ב-93 5 חד' 2,300,000 ש"ח. 

052-3330965)8-9(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בבלפור 3.5 חד' מרווחת 

עורפית מושקעת 2 כיורים 
קומה 2 ללא. חניה מקורה. 

054-8192007)6-10(_____________________________________________

 בכפר אברהם -
ברב אונטרמן 3 חד', יפה,
משופצת חלקית + סוכה,

_____________________________________________)7-10ל(לכיוון הפארק. 054-6303990

צפת
 דירת גן משופצת + חצר 

עם פרגולה וכניסה פרטית 
ללא תיווך 730,000 ש"ח. 

052-7169562)1-24(_____________________________________________

 4.5 חד' באפשטיין ק"ה 
ברמה גבוהה. תיווך BA יזמות

054-4980159)9-9(_____________________________________________

 בפנקס דירה ענקית + 
אופצית בניה בגג, מעלית 

2,200,000 ש"ח. תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)9-9(_____________________________________________

 בשיכון ה' 4 חד' + 
חלל בנוי להרחבה, מעלית 

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

050-4999465)9-9(_____________________________________________

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

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

052-3344721 03-8007000)9-9(_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' מפוארת, 
בניין חדש 1,740,000 תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)9-9(_____________________________________________

 בלעדי! ברמב"ם 4 חד' 
ענקית ומרווחת 2,000,000 

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)9-9(_____________________________________________

 בלעדי בהראשונים 
קרוב לר"ע בבנין חדש 

4 חד' מחולקת ל-2 
דירות גדולות מושכרות 

ק"ג חזית + מעלית 
מידי 1,750,000 ש"ח 
גמיש.  "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)9-9(_____________________________________________

 ב"בן זכאי" 4 חד' + ק"ב 
+ חזית + 4 כיווני אוויר + 

חנייה. 1,920,000 ש"ח. בלעדי 
_____________________________________________)9-9(ל"שפיצר נכסים" 03-6188685

 ירד המחיר!!! בבניימין 
אברהם 4.5 חד ק"א חזית 73 
מ"ר 1,390,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)9-9(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
מיקום מעולה 3 חד' 70 מ"ר 
ק"2.5 אחרונה א. בגג כולל 
היתרים 52 מ"ר משופצת 
חזית פונה לנוף + חניה 

1,700,000 ש"ח. א. פנחסי
03-5799308)9-9(_____________________________________________

 בחברון 3 חד' 70 מ"ר 
ק"ב אחרונה א. בגג 3 כ"א 

משופצת חלקית  1,550,000 
_____________________________________________)9-9(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 מציאה בנויפלד 3.5 
ק"ג חזית סוכה + מחסן 

רק 1,510,000 ש"ח 
"גשר נכסים"

054-8571997)9-9(_____________________________________________

 בחברון ק"א 3 חד' 
70 מטר + סוכה רק 

1,520,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)9-9(_____________________________________________

 בלעדי ברב שך 3.5 חד' 
+ אופצייה להרחיב חדר + 

סוכה 1,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)9-9(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 חד' ביוסף חיים 
+ אופציה קיימת בצד לעוד 

30 מטר + גג בטון קומה 
ב' 1,275,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)9-9(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 חד' בפ"כ 
קומה ב' חזית משופצת + 

סוכה 1,340,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)9-9(אלטרנטיב 054-5500263

 חדש! בסימטת רחל! 
2.5 חד', ק"א, חזית 

+ היתרים ביד! בלעדי 
ל"אביחי-מתווכים"

03-5701010)9-9(_____________________________________________

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

חד' החל מ-1,550,000 ש"ח. 
תיווך-יישוב-הארץ 

052-3344721 03-8007000)9-9(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 3.5 
חד' ענקית ק"א 1,650,000 

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)9-9(_____________________________________________

 במימיון 3 חד' משופצת, 
ק"א 1,480,000 ש"ח. תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)9-9(_____________________________________________

 בבניה בנורדאו 3 חד' 
מרווחות 1,350,000 ש"ח. 

תיווך-יישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)9-9(_____________________________________________

 בלעדי סומך 3 חד' 65 
מ"ר קומה ד' גג בטון כניסה 

מיידית 1,300,000 ש"ח.
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)9-9(אורי תיווך אדוארד

 באמצע בניה באזור נורדאו 
3 חד' גדולים 1,350,000 ש"ח. 

)הון עצמי גבוה(
053-3128884)9-9(_____________________________________________

 ביהושע ק"ק כ-3 חד' 
כ. פרטית 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9("אפיקי נכסים" 03-5791514

 לסגור!! א. בניימין-אברהם 
3 חד' כ-77 מ"ר "א. בגג-בטון" 

משופצת "לא-לט. משותף" 
1,350,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)9-9(לדיור" 052-5222690

 א. יהושע 3 חד' כ-73 
מ"ר ק"א משופצת + סוכה 

1,520,000 א. להרחבה "תיווך-
_____________________________________________)9-9(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה! א. חברון 3 כ-72 
מ"ר )נ. להפוך ל-4( קומה 

ב' + א. להרחבה מ. חלקית 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)9-9(_____________________________________________

 נדירה!! א. שלמה-בן-
יוסף, 3, כ-62 מ"ר קומה ב' 
מ. מהיסוד + מחסן א. כ-45 
מ"ר 1,350,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)9-9(לדיור" 052-5222690

 א. גנחובסקי 3 חד' כ-66 
מ"ק קומה-א + יציקת בטון 
42 מ"ק 1,350,000 "תיווך-
_____________________________________________)9-9(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. המכבים 3.5 
חד' כ-70 מ"ר ק"ג משופצת 

א. להרחבה 1,340,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)9-9(_____________________________________________

 ייחודית!! א. קובלסקי 3 
חד' כ-65 מ"ר ק"ב משופצת 
ב. מטפח א. להרחבה "תיווך-
_____________________________________________)9-9(משגב-לדיור" 052-5222690

 קריית הרצוג 3, כ-68 מ"ר 
ק"ב 3 כ"א היתרים + תוכניות 

לכ-200 מ"ר 1,650,000 ג' 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)9-9(_____________________________________________

 קובלסקי 3.5 חד' כ-70 
מ"ר כחדשה + מעלית + 
סוכה + אופציה 55 מ"ר 
1,525,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)9-9(לדיור" 052-5222690

 בסוקולוב דירת 3 
חד' שמורה ויפה ק"א 

+ אופציה פינוי מיידית 
מחיר 1,690,000 ש"ח. 

דלוקס נכסים
054-8451271)9-9(_____________________________________________

 בר"ע 3 חד' כ-65 מ"ר 
ק"ב א. ממשית מסודרת 

ויפה 1,500,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)9-9(_____________________________________________

 בפלמ"ח 3.5 חד' ק"א 
חזית כ-70 מ"ר מתוחזקת 

ויפה 1,380,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)9-9(_____________________________________________

 בשניים 3 חד' 65 מ"ר 
ק"א חזית חניה בטאבו 
1,400,000 נדל"ן הקריה

050-3000121)9-9(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' קרקע 
70 מ"ר חצר 30 מ"ר משופצת 

1,350,000 נדל"ן הקריה
050-3000121)9-9(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3 
חד' כ-65 מ"ר ק"ג אופציה 

1,290,000 נדל"ן הקריה
050-3000121)9-9(_____________________________________________

 בלעדי זבוטינסקי צד בני 
ברק )חזית( 2.5 חד' 55 מ"ר 
קומה ג' ואחרונה גג רעפים 

1,210,000 ש"ח. 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)9-9(אורי תיווך אדוארד

 לזריזים!! א. הנגב כ-2.5 
חד' כ-58 מ"ר קומה א' 

שמורה א. לסוכה 1,210,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)9-9(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בשמואל 
הנביא 70 מ"ר 2.5 

חד גדולה + מרפסות 
גדולות 3 כ"א ק"א מיידי. 
1,270,000 ש"ח גמיש. 

"סלומון-נכסים-והשקעות" 
052-7652801)9-9(_____________________________________________

 במימון קרוב לרמב"ם 2.5 
חד' + סוכה למכירה בדמי 

מפתח 950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-12ל(054-2197868

 דופלקס גג ברמת הגר 
200 מ"ר ק"5 "מאגדים" - 
_____________________________________________)9-9(משה דסקל 050-5926021

גבעת שמואל
דופלקסים

4-4.5 חדרים
 4 חד' יוני נתניהו רמת הדר 

ק"5 "מאגדים" - משה דסקל 
050-5926021)9-9(_____________________________________________

 מבחר דירות בדימונה 
וירוחם עם השבחה עתידית 

החל מ-300 אלף ש"ח עמלת 
התיווך כוללת ניהול הנכס 

בשנה הראשונה. משה אלוש, 
_____________________________________________)9-9(אבני דרך 054-3255667

חריש
 בחריש ללא תיווך - דירת 

גן 5 חד' חדשה 1,490,000 
ש"ח. 050-6692144

050-7272217)9-12(_____________________________________________

 דירת גן 3 חד' פינתית 
משופצת כמו חדש אזור קרלין 
_____________________________________________)9-9(650,000 ש"ח. 052-7699422

 בזכרון יעקב קומה 2 - 
מחולקת 5 חדרים 105 מ"ר 
+ מרפסת סוכה 2,300,000 
ש"ח. BB תיווך נכסים ונדל"ן 

054-7997077)9-9(_____________________________________________

 בחומה השלישית 80 
מ"ר מחולקת ל-3 דירות 

מתאים לרציניים בלבד שכירות 
8,400 ש"ח. 1,800,000 ש"ח 
קרקע. BB תיווך נכסים ונדל"ן

054-7997077)9-9(_____________________________________________

דופלקסים
 ברמות ייחודית דופלקס 

מחולקת לשתי דירות נפרדות. 
150 מ"ר כניסות נפרדות עלות 

2,050,000 ש"ח. BB תיווך 
_____________________________________________)9-9(נכסים ונדל"ן 054-7997077

 בגבעת שאול 5 חד' 
קומה ראשונה מלאת שמש 
140 מ"ר 3 כ"א 3,250,000 
_____________________________________________)9-12(ש"ח. 054-6600198 לל"ת

 דירה בעץ הדר 5 חד' 100 
מ"ר קומה 1 לא משופצת 

 BB .1,700,000 לרציני בלבד
תיווך נכסים ונדל"ן

054-7997077)9-9(_____________________________________________

 דירה בעץ הדר 4 חד' 
90 מ"ר שזופת שמש קומה 
1 מרפסת סוכה 1,800,000 

ש"ח. BB תיווך נכסים ונדל"ן 
054-7997077)9-9(_____________________________________________

 דירה בסורוצקין 4 חד' 
85 מ"ר קומה 2 3 כיווני אויר 
2,450,000 ש"ח. BB תיווך 
_____________________________________________)9-9(נכסים ונדל"ן 054-7997077

 דירה מעגלי הרים לויין 
4 חד' 100 מ"ר קומה 4 

אופציות הרחבה 2,500,000 
ש"ח. BB תיווך נכסים ונדל"ן 

054-7997077)9-9(_____________________________________________

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

כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 לל"ת. 

053-3166586)9-16(_____________________________________________

 בקו ונקי 3 חד' 100 
מ"ר מקום מרכזי מאוד עלות 
 BB .2,450,000 ש"ח קרקע

תיווך נכסים ונדל"ן -054
7997077)9-9(_____________________________________________

 דירה בארץ חפץ 3 
חד' 70 מ"ר מרפסת סוכה 

קומת קרקע אופציות הרחבה 
1,650,000 ש"ח. מקום מרכזי. 

BB תיווך נכסים ונדל"ן
054-7997077)9-9(_____________________________________________

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מרווחות תשואה 5,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9(תיווך-יוחנן 050-4104044

 באורלנסקי/אחד העם 
5 חד' + מעלית + חניה 

קומה א', מושקעת ויפה רק 
1,700,000 ש"ח. 

050-4811122)9-9(_____________________________________________

 בכפר גנים ג' 6 חד' 
מעלית שמורה ומרווחת 

אופציה לדירה חדשה. תיווך 
"דה בסט" 

_____________________________________________)9-9(052-8977913 שלום

 במרכז העיר חפץ חיים 
4 חד' ק"3 משופצת כחדשה 

1,320,000 תיווך-יוחנן 
050-4104044)9-9(_____________________________________________

 באלחר מיהוד/בן יהודה 4 
חד' + מעלית + חניה. )דירה 

בקומה!!( מיוחדת ויפה - 
_____________________________________________)9-9(מיידית!! 050-4811122

 בהדר גנים )יהודה הנשיא( 
4 חד' + מעלית )שבת( + 

מ"ש )סוכה( מושקעת ויפה 
רק 1,550,000 ש"ח. 

050-4811122)9-9(_____________________________________________

 במוהליבר/ההסתדרות 3 
חד' ק"ב שרותים כפולים רק 

1,130,000 ש"ח. 
050-4811122)9-9(_____________________________________________

 להשקעה!! 3.5 חד' + 
מעלית + חניה ק"א בפרישמן 

השקט! מושכרת ב-3,900 
ש"ח. 1,390,000 ש"ח.

050-4811122)9-9(_____________________________________________

 חייבת להמכר בעמישב 
צמוד לגני הדר דירת 3 חד' 

מתוקה ונעימה למגורים
_____________________________________________)FOX 050-6925400)9-9 נדל"ן

 מציאה! בטרומפלדור! 
3.5 חד' ענקית! עורפית, 
משופצת קומפלט, חניה 
054-5566145 1,460,000)9-9(_____________________________________________

 אטרקטיבי!! בבלעדיות, 
בטרומפלדור, 3.5 חד' גדולה, 

ק"א, שקטה ומשופצת, 
1,490,000 ש"ח. "בית ישראל" 

054-8070418)9-9(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 ביהודה הלוי 2.5 חד' 

מסודרת ויפה - ק"ק מיידית!! 
רק 1,180,000 ש"ח. 

050-4811122)9-9(_____________________________________________

 מציאת המציאות!!! 
בק. שמואל, במיקום מעולה 

כ-90 מ"ר, סלון ענק משופצת 
ויפה, גדולה ומרווחת, מוארת 
ומאווררת ,כ"א מעולים + נוף 
מדהים לכינרת בק"ג ללא רק 

650,000 ש"ח סופי תיווך-הצבי 
053-3147717 04-6716666)09-09(_____________________________________________
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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)49-46/19(_____________________________________________

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

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)01-25/19(_____________________________________________

מחסנים

משרדים

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-41/18(סולידית, 03-7542233

נדל”ן 
מסחרי

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

שבארה"ב.
052-6200126)41-41/19(_____________________________________________

 להשכרה משרד 40 
מ"ר ממוזג בק"1 - עם 
מעלית, ללא דמי תיווך 

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

מגרשים

 "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 
_____________________________________________)25-25/19("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-12/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

בני ברק

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה ,נדנדות 

ומפל מיים טל:
052-3771789 052-3452522)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(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-17/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

גינה וטרמפולינה ופינפונג. מומלץ! 
_____________________________________________)40-41-19(מבצעים לחורף. 052-6990764

 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

 מתחם נופש מרווח + 
חדר אוכל + ג'קוזי + בריכה, 

נוף מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס 
חם! 050-9070487

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

בר יוחאי

 *וילת אירוח 4 חד', יפיפיה, 
חצר + בריכה. *10 חדרי 

אירוח, בית כנסת נוף ובריכה 
050-5236390 054-2515630)52-25/19(_____________________________________________

גורן

 "מצפה הודיה" וילה 
יפיפיה וצימר מושקע + ג'קוצי 

_____________________________________________)52-12/19(+ חצר גדולה. 052-5664465

חנויות

 להשכרה בב"ב ר' עקיבא 
חנות, משופצת שירותים 

סורגים, מזגנים, אזעקה, 30 
מ"ר + גלריה 28 מ"ר 

054-8057736
_____________________________________________)51-10ל(

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

פתח תקווה
 בחפץ חיים/ אחד העם, 
מיידי, ק"א, 3, גדולים+ הול+ 
מרפסת, מאווררת ומוארת+ 

מזגנים. 050-5343334 
054-4797080)38-40/19(_____________________________________________

 מרכישה לתשואה ליווי 
וביצוע השקעות נדל"ן 
מניב בארץ. אם.די.ויזן. 

054-2293377)2-9(_____________________________________________

גבעת שמואל

 מאגר דירות להשכרה 
בצפת והסביבה, פרסם דירתך 

היום והשכר בעז"ה. 
050-4105896)3-28(_____________________________________________

צפת

טל': 052-2715166
053-5234486

מגרשים לוילה בירוחם
זמין לבניה

מ-250 עד 270 מ"ר
רק 260,000 ש"ח
אופציה בנוי 980,000 ש"ח

 2.5 חד' 70 מ"ר 
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(_____________________________________________

דופלקסים

קרקעות
 למכירה קרקעות 

חקלאיות טאבו: *בגדרה 
5-20 דונם. *ביסודות 8 דונם 

בשלמות. *בנס ציונה - 3 דונם 
בשלמות. *ברמת מאיר - 7 

דונם בשלמות. *בחרוצים - 80 
דונם. *קונים קרקעות בכל 

הארץ. אור צח נכסים
052-2457617)4-30/19(_____________________________________________

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)4-3/20 טל': 052-7655095

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-15(לבעלז. 052-7118100

 באמרי חיים יחידה לזו"צ 
30 מ"ר ק"ק מרוהטת ממוזגת 

_____________________________________________)4-11(מידי 052-3632080

2-2.5 חדרים

 וילת נופש+ בריכה פרטית 
אפשרות לנופש זוגי בצימר 

_____________________________________________)5-12(המערה. 050-5990545

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברח' מנחם 4 חד' ק"ב 
חזית 3 כ"א עם מעלית 
5,000 ש"ח, פינוי 1/4 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 ברח' יוסי 4.5 חד' ק"ק 
משופצת חזית 4,900 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

+5 חדרים

 בהרצל 93, 4 חד' 
קומה 5 + מעלית, דירה 
חדשה 4,800 ש"ח. ללא 

תיווך. איילה 
050-5586335)5-12(_____________________________________________

 ברחוב יהושע, גן העיר 
4 חד', קומה 5 + מעלית, 
5,300 ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 במנחם בגין, מציאה 
בלב מתחם ירוק. 3 חד' 
שמורה ומטופחת ק"א 

3,800 ש"ח. 
_____________________________________________)6-10ל(054-3974870

 בישעיהו, 2 חדרי שינה 
+ סלון ומטבח משופצת, 

מאווררת, מרוהטת 35 
מ"ר ק"ג ללא 2,500 ש"ח 

_____________________________________________)6-10ל(ללא תיווך 052-7612989

 2 חד' בבנימין אברהם 
4, חדשה ומפוארת במיוחד, 

מרוהטת + סוכה, מיידי.
052-7691171)6-10(_____________________________________________

 להשכרה מיידית- 
בכהנמן, מיקום מרכזי, 

חזית 60 מ"ר מוארת, מזגן, 
_____________________________________________)6-9ל(שירותים.03-5709011

 הגיע הזמן להוציא את 
הכסף מהבוידם! ביבניאל 
- דונם למכירה 900 מ"ר 

מהישוב, 40 אלף ש"ח בלבד 
לחצי דונם )במושה( צפוי לפי 

12 שיופשר "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)09-09(_____________________________________________

 בכפר תבור דונם חקלאי 
למכירה באזור שיופשר בטווח 
הקרוב באזור מעולה 250,000 

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)09-09(_____________________________________________

 במרום הגליל 7 דונם 
חקלאי למכירה 70,000 ש"ח 

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)09-09(_____________________________________________

 בצפת 3 חד' משופצת, 
2 מזגנים ק"א, כניסה נפרדת, 

כניסה מיידית. א. להשכרה 
_____________________________________________)07-14(לטווח ארוך 054-3377431

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן
 בפנקס 16 פנטהאוז 5 

חד' קומה 2 155 מ"ר + 40 
מ"ר מרפסת, חדשה מהקבלן, 
מפוארת ביותר, 7,500 ש"ח. 

050-6428960)6-10(_____________________________________________

 ברח' הרב קוק 2 חד' 
מרוהטת, מאובזרת משופצת, 

יפיפיה מתפנה ב- 15.3.19 
_____________________________________________)7-10ל(2,500 ש"ח. 054-5634160

2-2.5 חדרים

 בלוד בדוד המלך ק"4 
בלי מעלית, בבניין איכותי 
מחולקת ל-2 דירות כולל 

ריהוט מכניסה 4000 
ש"ח בחודש 950,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בויז'ניץ/דמשק אליעזר 
אולם כ-50 מ"ר חדש. מיידי 

למטרה שקטה בלבד! 
_____________________________________________)7-10ל(054-5634160

 להשכרה חנות ברח' 
סוקולוב בב"ב לפלאפל כולל 

ציוד או לכל מטרה. 
_____________________________________________)7-10ל(052-6357770

 להשכרה בפ"ת חדר 
לקליניקה/משרד. 12 מ"ר 
ק"ק, ממוזג 4,500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-10ל(052-7282803

 נופש פסח במרכז, פנסיון 
מלא 8,800 ש"ח )מטבח 
לפסח( בכשרות א. רובין 

שליט"א 058-7179228
054-848175)7-10(_____________________________________________

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

_____________________________________________)7-21(עם חצר. 052-7623544

077-4030877

בואו להיות שותפים
 בפטנט מהפכני

 בשלבים סופיים!

השקעה 
שווה במיוחד

 דירת 4 חד' חדשה 
בקריית הרצוג רח' נדוני 
בגדד. ק"3 עם מעלית. 
חזיתית, ממוזגת כולל 
יחידת הורים. לכניסה 
מיידית. 4,850 ש"ח. 

052-7610171)8-11(_____________________________________________

 ברבי יוסי, 4 חד' מרוהטת, 
ק"א + 2 מרפסות, 4,500 

ש"ח. מיידי.
_____________________________________________)8-11(050-2808555 אריה

 באיזור שיכון ה', 4 חד' 
גדולה, מרווחת ויפה מרפסות, 

חזית 5,500 ש"ח.
_____________________________________________)6-10ל(050-3329999

 ברב קוק השקט 3 חד' 
90 מ"ר, קומה ב', חזית, 

מסודרת ללא מעלית, 
4,300 ש"ח. פינוי 1/4 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
ברב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 במימון/אבן גבירול 3 
חד', חדשה, ק"ד, ללא, ריהוט 
חלקי מרפסת סוכה, ממוזגת 
_____________________________________________)8-11(מסורגת ויפה. 052-7644397

 מוהליבר 2.5 חד' קומה 
ראשונה 60 מ"ר + 2 מרפסות, 

בערב בלבד.
03-5327234)8-12(_____________________________________________

 בהרב קוק התחדשנו 2 חד' 
+ ריהוט חדש + מזגנים ק"א 

2,900 ש"ח. 03-5700880
050-4101553)8-9(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 יחידת דיור לזוג, קומה 
אחרונה, מרוהטת וממוזגת 

_____________________________________________)8-9ל(מיידי. 052-5560284

 בטרומפלדור קומה א' 2.5 
חד' מרפסות ארונות 3 כיווני 

_____________________________________________)8-11(אויר לל"ת. 054-5817885

 דרושה דירת לל"ת במחיר 
2,000,000 ש"ח.

_____________________________________________)8-8ח(050-6651365

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים, 

החל מ-800,000 ש"ח. הדירות 
מושכרות כעת. 050-5766979 

_____________________________________________)8-9(נתי המתווך לציבור הדתי. 

 למיזם אטרקטיבי ומתקדם 
משקיעים/שותפים צפויים 

רווחים גדולים במיוחד. 
077-4030877)8-11(_____________________________________________

 ביבניאל 12 דונם חקלאי 
למכירה 900 מ"ר מהישוב 
הערכת שמאי לפי 60,000 
ש"ח לדונם 50,000 ש"ח 

לדונם בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)09-09(_____________________________________________

 מול האוניברסיטה
4 חד', 86 מ"ר, ק"א, משופצת 
ברמה גבוהה עם תשואה 6%, 
שווה לראות. לאון - בית בית 

053-4462863)09-09(_____________________________________________

 בשכונה ג' בקלישר, דירת 
גן 3 חד' עם אופ' לתוספת 

50 מ"ר + 100 מ"ר חצר 
במחיר מציאה. לאון - בית בית 

053-4462863)09-09(_____________________________________________

מ-10%-15% תשואה שנתית

לראשונה 
באומןבישראל

$ 99,000
03-6307272

קריית אתא

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 דירת 6 חד' בפלס אחד... 
מרפסת סוכה חייבת להמכר! 
מרדכי בן מוחה המרכז לנדל"ן 

052-7378399)09-09(_____________________________________________

 מצויינת להשקעה/מגורים 
דירת 4.5 חד' במרכז העיר 

במחיר מצויין מרדכי בן מוחה 
_____________________________________________)09-09(המרכז לנדל"ן 052-7378399

 דירת 4 חד' משופצת 
במרכז העיר קומה נוחה.. 
במחיר מנצח!! מרדכי בן 

מוחה המרכז לנדל"ן
052-7378399)09-09(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בפינסקר קומה ראשונה 
משופצת קרוב למרכז לל"ת 

050-4110668 780,000)8-11(_____________________________________________

 מצויינת למשקיעים!! 3 
חד' משופצת קומה ראשונה 
רק 550 אלף ש"ח מרדכי בן 

מוחה המרכז לנדל"ן
052-7378399)09-09(_____________________________________________

רכסים
 דו משפחתי 500 מ"ר 

שטח בנוי - 120 מ"ר 5 חד' + 
יח"ד 55 מטר 2 חד' + חצר, 

_____________________________________________)8-11(כ. נפרדות. 052-9593338

 בארלוזרוב 5 חד' 127 
מ"ר + מחסן וחניה בטאבו 

קומה 2 מיזוג מרכזי + מיזוג 
אישי רק 1,150,000 ש"ח. 

052-5562748)9-9(_____________________________________________

 ברחוב מרזוק - דירה 
שמורה 3.5 חד' ק"א 76 מ"ר 
סורגים ומיזוג - אזור נגיש רק 
_____________________________________________)9-9(670,000 ש"ח. 052-5562748

 בויזניץ 6 חד' ענקית 
ומטופחת קומה ראשונה 
מיידי ב-6000 ש"ח להב 

_____________________________________________)9-9(נכסים 05041-777-50

 באנילביץ בבניין חדש 6 
חד' 150 מ"ר קומה שלמה 
+ מעלית + חניה + מחסן 

ממוזגת א. פנחסי
03-5799308)9-9(_____________________________________________

 בלעדי באזור פנקס 5 חד' 
120 מ"ר משופצת כחדשה 
מושקעת + יחידה ק"ק + 

מרפסת פתוחה 6,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9(א. פנחסי 03-5799308

 בדמשק אליעזר 6 חד' 3 
כ"א 135 מ"ר מתוחזקת ויפה 
6000 ש"ח גמיש נדל"ן הקריה 

050-3000121)9-9(_____________________________________________

 להשכרה עמק-יזראל 4 
חד' 100 מט' ק"ב + מעלית 
+ חניה + יח' הורים + ממד 

מחיר 4,400 ש"ח.
_____________________________________________)9-9(תיווך 054-2345633 מיידי!

 בבלעדיות!! 
בהזדמנות!! בדסלר 

בנין חדש 4 חד' מוארת 
ומרווחת ק"ו תיווך

052-7165120)9-9(_____________________________________________

 בבלעדיות!! 
בהזדמנות!! במינץ חדיש 

4 חד' ק"ב רק 4250 
ש"ח. תיווך 

052-7165120)9-9(_____________________________________________

 בלעדי בפנקס בבנין 
בוטיק וחדש 4 חד' 

קומת קרקע + חצר 
קטנה מיידי 7000 ש"ח 
גמיש.  "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)9-9(_____________________________________________

 באיזור פרמישלן 4.5 חד' 
כ-90 מ"ר בנין חדש ק"ד 4500 

_____________________________________________)9-9(נדל"ן הקריה 050-3000121

 בהרצל 4 חד' חזית, 
שמורה, מיידי. 4,200 גמיש 
_____________________________________________)9-10ל(בנין מתחרד. 050-2281030

 בירושלים כ-3 חד' ק"ב 
65 מ"ר מושלמת 3600. 

_____________________________________________)9-9(נדל"ן-הקרייה 050-3000121

 הקודם זוכה! באבן 
גבירול! 3 חד', ק"ק, 

רק 3,200 ש"ח בלעדי  
ל"אביחי-מתווכים"

03-5701010)9-9(_____________________________________________

 3 חד', בסמטת רחל, 
קומה א', חזית פתוחה, 

משופצת מהיסוד 
"מקסימום נדלן"

054-4340843)9-9(_____________________________________________

 בשיכון ו' רח' ביריה 3 חד' 
ק"ק ממוזגת משופצת, מיידי 

_____________________________________________)9-10ל(3,500 ש"ח. 053-2795656

 בעוזיאל דירת מינוס אחד 
+ חלונות 3 דחד' חדשה 

ומשופצת סטנדארט גבוה 
וממוזגת + מעלי דו"ש 3,500 

_____________________________________________)9-12(ש"ח גמיש. 052-7671305

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 3 
חד' מושקעת במיוחד 

+ סוכה גדולה חזית 
נוף מדהים ק"ה 

כניסה מיידית 4000 
ש"ח.  "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)9-9(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא/קרוב 
ליהודית בבנין חדש 3 

חדרים + מרפסת שמש 
גדולה, חצי קומה לעלות 

מתאימה גם לנכה 
ממוזגת מיידית 4,700 
ש"ח גמיש.  "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)9-9(_____________________________________________

 באדמור שאץ 2 חד' 
חדשה, מרוהטת וממוזגת 
קומת קרקע 2,500 ש"ח. 

_____________________________________________)9-12ל(050-7381120

 יחידת דיור 2 חד' חדשה 
מאובזרת וממוזגת ברח' בן 

_____________________________________________)9-10ל(עזאי 052-7113110

 יחידה חדשה 2 חד' 25 
מטר בשיכון ה' בית יוסף, 

ק"5, מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

חשמל, דו"ש, לזוג צעיר. 
3000 ש"ח גמיש. 

052-7610171)9-12(_____________________________________________

 בהר השלום 2.5 חד' 55 
מ"ר בבניין חדש מושקעת 

ביותר ק"ב + מעלית 3000 
_____________________________________________)9-9(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בפוברסקי 2.5 חד' + 
מרפסת גג כ-70 מ"ר חדשה 

_____________________________________________)9-9(ק"ד. 054-9400028

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 2 
חד' מושקעת במיוחד 

נוף מדהים ק"ה 
כניסה מיידית 3300 

ש"ח  "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)9-9(_____________________________________________

 בפלמח 2.5 חד' ק"ב 55 
מ"ר משופצת חלקית 2,400 

גמיש נדל"ן הקריה 
050-3000121)9-9(_____________________________________________

 בישעיהו חדשה, יפה 
שקטה ומרוהטת כניסה 
פרטית חצי קומה - מיידי.

_____________________________________________)9-14ל(052-7681871

 יח"ד ברוזנהיים, ק"ב, 
כחדשה, מרוהטת, מפוארת, 
כניסה מיידת. 052-7125954 

053-3161734)9-11(_____________________________________________

 בהרב שך ציטלין בנין 
חדש 1.5 חד' קומה א' 

מרוהטת גנרטור 2,200 ש"ח. 
_____________________________________________)9-12ל(054-8523118

 4 חד' בטרומפלדור ק"2 
עם גינה. "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)9-9(דסקל 050-5926021

 ברח' כץ דופלקס גג 6.5 
חד' מיידית "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)9-9(דסקל 050-5926021

4-4.5 חדרים
 בפרישמן, 4 חד', סלון 

ענק, מאווררת וממוזגת בנין 
שקט ונקי, ק"ד, חזית + 

_____________________________________________)9-11(מעלית + חניה. 054-4797080

 דרושה דירת 4 חד' בבני 
ברק לל"ת במחיר 2,000,000 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 050-6651365

 להשכרה בבני ברק במרכז 
ר"ע חנות ענקית, ק"א, 2 

חזיתות. תיווך-יישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)9-9(_____________________________________________

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

החל מ- 50,000 יורו תשואה 
כ-10% 03-3761260

_____________________________________________)9-11(וואצפ- 35799670210

 להשכרה לזריזים במיקום 
מוצלח בירמיהו/ר' עקיבא בבני 
ברק חנות 39 מ' + שירותים. 

050-410-3310)9-9(_____________________________________________

 להשכרה בז'בוטינסקי 
הרב שך חנות או משרד 

מתאים לספר/ית 
קוסמטיקאית + חצר מפוארת 

+ ויטרינה לכל החזית
074-7020616)9-9(_____________________________________________

 מציאה בר"ע 
להשכרה, ק"א 85 מ"ר, 

חזית, לכל מטרה! 
ל"אביחי-מתווכים"

03-5701010)9-9(_____________________________________________

 עומד לפתוח חנות/
משרד בבני ברק? אנחנו 

-BA-כאן בשבילך תיווך
יזמות. 

_____________________________________________)9-9(054-4980159 דורון

 בכהנמן-פגו, חזית ענקית 
220 מ"ר, מיידי, משופצת  

מחיר מיוחד, תיווך-הנדלן 
050-4177419)9-9(_____________________________________________

 בירושלים ברב שפע 
32 מ"ר + 32 מ"ר גלריה 

מיקום מושלם
052-7184181)9-10(_____________________________________________

 בירושלים ברח' שמגר 
בכדורי 100-250 מטר 

180 ש"ח למטר )גמיש 
_____________________________________________)9-10(לרציניים( 052-7184181

 בירושלים בתנובה 
34-100 מ"ר חזית

052-7184181)9-10(_____________________________________________

 בירושלים למכירה/
השכרה, במיקום מרכזי, קרוב 

לתחנה מרכזית, 370 מ"ר, 
ק"ק, למגוון מטרות.

050-5758688)9-10(_____________________________________________

 בכ. לעיר ב"ב, ויז'ניץ 
- 200/400 מ"ר להשכרה 

ולאחסנה ולכל מטרה
 050-5340785

_____________________________________________)9-9(0527-182-182 "אחוזה"

 להשכרה במרכז העיר ב"ב 
45-110 מ"ר למכירות משרדים 

לכל מטרה, שקטה ק-1 כ. 
פרטית. 050-5340785 
_____________________________________________)9-9(0527-182-182 "אחוזה"

 להשכרה/למכירה מחסן 
בגודל חדר וחצי בגני גאולה 

_____________________________________________)9-12(לל"ת 052-7604773

 באזור התעשייה צפון 
משרדים חדישים מ-80 מ"ר 
עד 570 מ"ר ק"א + מעלית 
_____________________________________________)9-9("אפיקי נכסים" 03-5791514

 להשכרה משרדים 
מפוארים בבסר 300 מ"ר 

נוף מרהיב "אפיקי נכסים" 
03-5791514)9-9(_____________________________________________

 משרד להשכרה 80 מ"ר 
משופץ ק"א מעלית במרכז 

העיר. תיווך BA יזמות
054-4980159)9-9(_____________________________________________

 בבלעדיות!! במחיר 
מציאה!! משרד מדהים 

יוקרתי ומפואר במרכז 
העיר 50/90 מ"ר תיווך 

052-7165120)9-9(_____________________________________________

 לפסח/שבתות, דופלקס 
מפואר! באזור רוזובסקי, 12 

מיטות.
_____________________________________________)9-9(לפרטים 055-6768826

 בלעדי-למכירה ברח' 
ירושלים קרוב -לר"ע 
חנות 22 מ"ר חזית 
משופצת כ. מיידית 

830,000 ש"ח גמיש 
סלומון-נכסים-והשקעות 

054-4290-600)9-9(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה חנות 
בסוקולוב מול טחנת 

הקמח 12 מ"ר ו-23 מ"ר 
חזית מיידית לכל מטרה 
סלומון-נכסים-והשקעות 

054-4290-600)9-9(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה או 
למכירה חנות למזון  

ברח' ירושלים מול בעלז 
כ30 מ"ר חזית כולל 
ציוד לפלאפל כניסה 

מיידית 4,000 ש"ח גמיש 
סלומון-נכסים-והשקעות 

054-4290-600)9-9(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בלב העיר 
מחסן גישה נוחה ביותר 

250 מ"ר כמו"כ מחסנים 
החל מ-50 מ"ר ומעלה 
במחירים טובים!! תיווך

052-7165120)9-9(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה ברחוב 
פרל מחסן מקורה 95 

מ"ר קומת קרקע גישה 
נוחה לרכב מיידי ניתן 

לשכור חלק מהנכס 
לפרטים נוספים "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)9-9(_____________________________________________

 בלעדי במינץ קרוב 
לר"ע מחסן להשכרה 

30מ"ר חזית גישה נוחה 
לרכב מיידי 2000 ש"ח " 

סלומון-נכסים-והשקעות" 
054-4290600)9-9(_____________________________________________



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

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

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)49-52/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/19(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

מכירת רכב

 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

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

*הדברת מזיקים: נמלים, 
ג'וקים וכו' ר-1223.

050-5544413)47-16/19(_____________________________________________

הדברה

אירועים
 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(_____________________________________________

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 /

₪

₪

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

השכרת רכב

לימוד נהיגה

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

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

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

 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 אוטומטי, רכב 

חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)10-21(זולים! 052-2523284

לפרסום
בלוח

03-6162228

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-19(_____________________________________________

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-51/19(_____________________________________________

התעמלות

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)1-4/20(_____________________________________________

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

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-41/19(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

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

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-47/19(_____________________________________________

 צימר מאובזר ממוזג ונקי 
+ חצר ונוף. מרחק הליכה 
_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

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

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)47-20/19(60 איש 052-8860953

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

נתניה

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 
_____________________________________________)07-11/20(לביה"כ. 052-6460451

 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

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

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-28/19(_____________________________________________

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות באוירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקי וג'קוזי. 
050-7070030)51-10(_____________________________________________

פוריה

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-24(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג, 

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-49/19(_____________________________________________

תרום
 ארוח כפרי לזוגות 

ומשפחות ל-40 אורחים 
ב-10 חדרים סגורים, בריכה 

מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 
_____________________________________________)03-02/20(במקום. 050-3388668

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-09/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/19(_____________________________________________

■ 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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 "בית ארז אירוח יהודי" 
- בהר כנען, 55 מיטות, חדר 
אוכל + חצר גדולה וביכ"נ + 

Beiterez.net .בריכה
052-4281804)4-3/20(_____________________________________________

מכונות תפירה

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)06-17(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

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)50-05/20(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)03-14(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

 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(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)05-04/20(ונסיעה. 058-7887050

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-4/2020(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-21/19(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-44/19(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-05/20(_____________________________________________

 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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-48/19(_____________________________________________

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים כ. פרטית. 

050-2424042)52-14(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-14/19(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19/19(_____________________________________________

 יחידה חדשה בזכרון יעקב 
5 200 ש"ח ללילה, אפשרות 

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-20/19(_____________________________________________

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

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)26-52/19(_____________________________________________

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בסנהדריה! בירושלים! 
יחידת נופש זוגית מפנקת ללא 

מדרגות יומי/שבועי.
052-7638702)3-17(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן - בנצימר" 
- סוויטה מרווחת ומפנקת + 

ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפש' לקבוצה 050-7362739

050-2403750)6-10(_____________________________________________

מושב נחלים
 חופשה מפנקת! 

וילה מפוארת 5 יח"ד, חצר 
אטרקטיבית, וביהכ"נ 

_____________________________________________)6-14(058-6914417 גישה לנכים.

 "בנצי טיולי ג'יפים 
וטרוקטורונים" - חווית שטח 

יחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 
לנהיגה עצמאית. 

 052-2403750 050-2403750
_____________________________________________)6-14(מצפה יריחו

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

050-5833367 10,14,20,60)6-10(_____________________________________________

משכנתאות 
 בית ישיר פיננסים 

בע"מ - לרכישת דירה 
לכל מטרה לעסקים, 

לשיפוץ, לתוספות בניה, 
מיחזור משכנתא. 

1-599-560-580)6-15(_____________________________________________

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-04/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-45/19(_____________________________________________

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

יבניאל

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 

חדר וחצי מרווחים. כניסה 
_____________________________________________)52-11/19(פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-24/19(_____________________________________________

 לזוגות ומשפחות מחירי 
מבצע! שבתות חתן/גיבוש 

סנוקר טניס וכו' 
077-8228803 052-3540874)2-13(_____________________________________________

 וילת קומות + חדר 
משחקים, 8 חדרים סגורים 

למשפחות וגיבוש עד 35 איש. 
054-8470433 054-8450432)7-6/20(_____________________________________________

 הצימר של אירית בבית 
חורון, ג'קוזי, בריכה בקיץ, זוגי 

ומשפחתי. 054-5461450
052-2611920)7-14(_____________________________________________

רמת הגולן
 בקתות אפיקי מים - 

באבני איתן, קרוב לחמת גדר 
ולחרמון, חדר אוכל לקבוצות. 

052-5869713)7-14(_____________________________________________

 יועץ משכנתאות 
פרטי, שירות בכל הארץ, 
דואג לאיטנרסים שלכם 

מול הבנקים
054-2668566)7-10(_____________________________________________

 גראנד וויאג'ר, 3,600 
סמ"ק, מודל 2016,

יד ראשונה, אוטו', מאזור 
רמת הגולן, מנוע בנזין, 

טסט לשנה, 68,000 ק"מ 
צבע שחור מטאלי

054-3108005)07-10(_____________________________________________

קרייזלר

 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
_____________________________________________)51-26/19ל(052-2514960

 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

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-49/19(מאובזרות. 052-8357813

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-01/20ל(054-8523020

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)3-2/20(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-18/19(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

מ- 349 ש"ח. 050-2080678 
079-5551606)51-50/19(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-23/19(_____________________________________________

 מבחר מתחמים לנופש 
לקבוצות עד 140 אנשים, 
אפשרות קיטרינג מהדרין. 

054-3040770 050-5461155)8-33(_____________________________________________

 הסעות לכל חלקי הארץ 
לכל סוגי הרכבים 24/6 שירות 

_____________________________________________)V.I.P)8-11 טל': 058-4754755

 טכנאי למוצרי חשמל 
ביתיים, מחירים מוזלים

_____________________________________________)8-11(058-7000282 יניב

טכנאי

 מחסן התפירה של מנחם 
פתוח ברח' דסלר 15 בימי שני 

ורביעי אחה"צ 17:00-21:00 
 .050-5894918 03-5791036
הרבה מכונות תפירה מצוינות 
כדאי להכנס ולבקר! חדשים 

_____________________________________________)8-33(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

כב’-כד’ באדר תשע”ט  27/2-1/3/2019

מעלות הרי יהודה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

לכנרת, מבצע חורף!!!
 2 לילות לזוג ב - 700 

_____________________________________________)42-09/19ל(ש"ח 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 053-3128502

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

חלבית ודגים צמוד לר' 
מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-30/19(טל': 04-9017575

 "צימר פסגות החן" - 
מאובזרת לזוגות, ג'קוזי 

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

ביכנ"ס, מטבחון מאובזר, 
_____________________________________________)8-29/19(נוף מדהים 052-7772913

 דירת נופש מטופחת 
מהממת וגדולה בק. 

שמואל ליד השטיבלעך 
+ מרפסת ונוף לשבתות, 

חגים וימי חול. מחירים 
נוחים 052-8450587

_____________________________________________)8-34ל(054-8526211

 במבוא ביתר יחידת 
נופש באזור כפרי ושקט 

מאובזרת היטב מתאימה 
עד 4 נפשות

050-6243346)9-16(_____________________________________________

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)9-8/20(_____________________________________________

 4 בקתות עץ לשניים 
ולמשפחות נוף מרהיב חצר 

_____________________________________________)9-12(מאובזרת. 04-6989391

 להשכרה צימר לזוג 
במיקום מעולה בעיר 

העתיקה של צפת, 
_____________________________________________)9-11(מומלץ. 052-7153475

מאזדה

הונדה

פורד

סיטרואן

 מזדה, MPV ,2005, מצב 
מעולה, חלון בגג, גלאי רוורס 

_____________________________________________)DVD)7-10, טל': 052-3548894

 הונדה סיוויק היבריד 
2009, יד שניה פרטית, 

מטופלת בזמן, 140,000 
ק"מ, 29,000 ש"ח.

052-2220385)8-8(_____________________________________________

 מאזדה 5 2008, 7 
מקומות, טסט 12.19, 

מערכת מולטימדיה, 
מטופל בזמן 27,900 
_____________________________________________)8-8(ש"ח. 052-2220385

 סיטרואן C3, טורבו 
דיזל 2102 שמור וחסכוני 

ללא תאונות 19,900 
_____________________________________________)8-8(בלבד. 052-2220385

פיג’ו

 פורד אדג 2011-2012 
המפואר, יד ראשונה 

פרטית החל מ-69,900 
_____________________________________________)8-8(בלבד. 052-2220385

 פיג'ו 301 2015, יד 
ראשונה, 100,000 ק"מ, 

כחדשה 31,900 ש"ח. 
052-2220385)8-8(_____________________________________________

 טויוטה קורולה 2007 
אוטומטי יד שניה שמור 

ומטופל חסכוני מאוד 
_____________________________________________)9-9(17,500ש"ח!! 054-6187624

טויוטה

 סיטרואן גאמפי שנת 
2005 שמורה 9 מקומות. 290 
_____________________________________________)9-9(ק"מ ט. לשנה 050-4133779

קיה
 קיה פיקנטו ראשונה 

פרטית 2016 ידני חסכוני דגם 
מפואר חלון שמש גאנטים, ט. 

לשנה 44,000 ק"מ
_____________________________________________)9-9(49,500 ש"ח 052-6918614

שברולט
 שברולט אפלנדר אוטומט 
7 מקומות יד 2 11.2009 ט. 
לשנה במצב מצוין 29,000 

_____________________________________________)9-9(ש"ח. 054-3306972

בריאות
 פתרון עצמתי לכאבי 

גב, פריצות דיסק מקרין לרגל 
וכאבי ברכיים, המשחות של 
Terre cure עם הפעילות 

הכפולה יעזרו גם לך 
053-3140806)9-12(_____________________________________________

קנית רכבים

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

לנשים/בחורות וילדות. שמנים 
ארומטיים לרפוי וליופי. 
שייני נדל: 03-5796288

052-7166619)9-20(_____________________________________________

יעוץ ועזרה
 ד"ר יעקב קרן רופא 
מומחה לייעוץ וטיפול 

בבעיות שלום בית, 
לגברים נשים וזוגות. 

077-7671726
050-5870353)9-11(_____________________________________________

 ב-300 ש"ח בלבד 
המחשב הישן שלך ועבוד כמו 

_____________________________________________)9-6/20(חדש! 054-4543701

 מחשב נייד מושלם 
לגרפיקה ותכנות i5 + אחריות 

לשנה וחצי מחיר ממחשב 
_____________________________________________)9-20(חדש 054-4543701

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-12/19(_____________________________________________

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

נוף ממוזגת + מצעים מפנקת 
להשכרה יומית, ג'קוזי. גינה!

054-4420846 054-7300740)47-18/19(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-01/20(מאובזרת! 050-6927465
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03-5445901 04-8361130 

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

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

ריהוט

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מחשבים ניידים ממשרד 

שנסגר במחיר מציאה החל 
מ-500 ש"ח. וכן מסכים, 

מקרנים, נייחים וציוד נלווה. 
ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)50-10/19(ק"ס: 052-7171228

שידוכים

 "שידוכי המרכז" 
-חרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת 
לאשכנזים, חסידים, 

ליטאים וספרדים, דת"ל, 
גם נפשי קל ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105 

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

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)33-14/19(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-38/19ל(054-4314029

אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-05/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

 קונים ירושות ועזבונות 
אומנות ואספנות 

ועתיקות בתשלום גבוה! 
054-8455343)6-9(_____________________________________________

 שידוכים לבעלי בעיות 
נפשיות קלות עד גיל 30, 

להתקשר בין השעות -20:00
_____________________________________________)7-10ל(22:00 058-3265956

 שידוכים לבעלי בעיות 
נפשיות קלות עד גיל 30, 

להתקשר בין השעות -20:00
_____________________________________________)7-10ל(22:00 058-3265956

 מסך מחשב דק 20 אינטש, 
זירוקס 190 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(02-8080700 )תא קולי(

 רדיאטור לחימום 12 צלעות 
על גלגלים 100 ש"ח )בפ"ת( 

_____________________________________________)7-7ח(052-2786554

 מיטת הי רייזר חדשה - 
1,500 ש"ח. ספריית סנדוויץ 

+ ויטרינה - 890 ש"ח. שולחן 
+ כסאות 850 ש"ח. בירושלים 

_____________________________________________)7-8ל(052-7692882

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________49-20/19(לחתונות 0525-778544

צילום

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)03-27/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

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

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

ש"ח ברית/בריתה/בר מצווה/
_____________________________________________)46-09/19(חינה 900. 052-8510980

קורסים

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-49/19(מפתיעים. 050-5808315

פיתוח קול
 לא מצליח לעלות טונים? 

מצטרד לאחר שירה?
פיתוח קול זה הפיתרון!

_____________________________________________)51-10ל(052-7157785

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

 מורה לאנגלית מב"ב, 
לכל הגילאים והרמות, סובלני 

ובמחיר נח, שמואל
050-2433465)1-12(_____________________________________________

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-03/20(שלום

סת”ם
 למכירה ספרי תורה 

מסופרים יראי שמים 
כל הרמות וכל הסוגים. 

שלמה לב -
052-7623142)6-10(_____________________________________________

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-32(_____________________________________________

 הקדימו צביעה 
לפסח!! כל עבודות 

הצבע + תיקונים קלים. 
עבודה יהודית. מחירים 

מיוחדים.
מאיר 052-7854002 

_____________________________________________)8-19(אוריאל 052-5347349

צבע

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)08-19(_____________________________________________

שיפוצים
 כל סוגי השיפוצים, פנים 

וחוץ, בניה, הריסה, ריצוף, 
חשמל, אינסטלציה, תוספות 

_____________________________________________)8-11ל(בניה. 050-9235592

 נמצאה מחברת גדולה 
בקוסמטיקה נראית חשובה 

_____________________________________________)8-8ח(לבעליה. 058-3276856

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך
_____________________________________________)8-8ח(052-7396092

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)8-8ח(1-599-500-003

 נמצאה גיטרה לפני 
כחודש ברח' טל חיים - ויז'ניץ 

_____________________________________________)8-8ח(- בב"ב. 052-7612574

 דרוש ארון קודש כספת 
לבית כנסת חדש. אפשרות 

להנצחה כולל יד שניה. 
050-4147262)8-11(_____________________________________________

 מעוניינים לקבל/לקנות 
 LG חלק עינית למזגן

_____________________________________________)8-8ח(054-8438593

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)8-8ח(054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרד לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)8-8ח(סימלי. 054-7938941

 דרוש פקס ישן מחברת 
פנסוניק אפילו מקולקל אבל 

_____________________________________________)8-8ח(דולק. 054-6389446

 דרושה גיטרה באיכות 
_____________________________________________)8-8ח(טובה 058-3276856

 מעוניין לקנות נגנים 
של "סנדיסק" קליפ וזיפ, עם 
תקלות במחירים טובים, תא 

_____________________________________________)8-8ח(קולי. 079-5370255

 דרוש  מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)8-8ח(חילוף. 050-6651365

 לארגון חסד לחולי כלחות 
דרוש בתרומה בדחיפות 
_____________________________________________)8-8ח(מחשב נייד 02-5343000

 דרוש ספרייה במצב מצוין 
_____________________________________________)8-8ח(במחיר סמלי 054-8462554

 דרוש מיטת קומתיים 
במצב מצויין במחיר סמלי. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8462554

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-3463482

 LC985 למכירה 2 פקסים 
_____________________________________________)8-8ח(100 ש"ח כ"א. 050-6560424

 טוסטר אובן חדש 250 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-6560424

 דיספנסר לשתייה קרה 
_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 050-6560424

 כיריים גז + פלנדה 500 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-6560424

 הוברבורד + מטען + 
בלוטוס מב מעולה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(050-4164485 02-6418584

 מכונת קפה אספרסו לבן 
חדש באריזה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(050-4164485 02-6418584

 מסך דק איכותי רק 170 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-7171228

 מדפסת לייזר HP דו 
צדדית + פקס + צילום. טונר 
חדש, 02-8080700 )תא קולי( 

_____________________________________________)8-8ח(480 ש"ח. 

 מסך מחשב "22 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצויין. 050-2897977 250 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 

 מכונת קפה טובה מאוד 
כחדשה רק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(055-6776323

 GPS מעוניין למכור 
+ מטען לרכב ב-350 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(בירושלים. 052-7100845

 שואב אבק הובר אלחוטי 
חדש באריזה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(050-8918009 לא בשבת

 מערכת שמע מצויינת + 
רמקול בס + 3 רמקולים 350 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-4176616

 רדיאטור 14 צלעות 150 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-4128920

 מסך דק 22 ס"מ אורך 
בהזדמנות 200 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(050-4128920

 פינת אוכל לסלון, שולחן 
6/8 + כסאות כחדש. 

052-4227714)8-11(_____________________________________________

כב’-כד’ באדר תשע”ט  27/2-1/3/2019

נופש
פסח
עם
תהילה לדוד,
ירושלים

הקדימו רישומכם, מבצעים ל10 חדרים הראשונים

המלון שופץ ובהנהלה חדשה
להנות מחופשה משפחתית

מפנקת וסעודות חג עשירות
הרצאות מרתקות עם מיטב הרבנים

משמח הלבבות
הרב אורי יצחק שליט“א

בנם של קדושים
הרב משה בן שמעון שליט“א

קבלת קהל ע“י
מזכה הרבים

ופועל הישועות הרב
מרדכי איפרגן שליט“א

הנופש יערך בין התאריכים:
י“ד ניסן - כ“ב ניסן

19/4/19-27/4/19 

הרב אבנר קוואס

הרב ראובן
זכאים

יום נסיעה
לקייאקים*

יום נסיעה
לטבריה

הרב ישועה
עטיה

רפי אוחנה
מופע קסמים
לכל המשפחה

NLP הרב 
מאיר פיניאן

מאמן בקאוצ‘ינג 1

שר השמחה
עמי מימון

שמח לתוך הלילה
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לפרטים והרשמה:
058-7096660 | 054-9199038

בואו לחגוג עימנו את חג הפסח באווירה מלכותית
במלון ”המצודה - צפת“

בואו לחגוג עימנו את חג הפסח באווירה מלכותית
במלון ”המצודה - צפת“

 גמ"ח צבע הכינו ביתכם 
לפסח, מחירים מיוחדים 

_____________________________________________)9-10ל(לאנ"ש. דוד 052-9567642

 נמצא סידור באוטובוס 
בירושלים "אור חדש", חום עם 

_____________________________________________)9-9ח(סימן 054-8427611

 השארתי פלאפון נוקיה 
בטרמפ בני ברק לבית שמש 
)רמה ב'( ביום שישי בבוקר 

שעבר, הרכב היה מיטסובישי 
_____________________________________________)9-9ח(053-2210650

 נמצאה נעל אלפנטן צעד 
ראשון באזור קניון איילון ב"ב. 

_____________________________________________)9-9ח(058-3242620

 בערב פורים קטן נמצא 
צעיף גדול )שכמיה לנשים( 

ברח' יואל בירושלים. 
_____________________________________________)9-9ח(050-6256846

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)9-9ח(052-3595314

 דרוש מקרר קטן ומזגן 
_____________________________________________)9-9ח(קטן לזוג צעיר 054-7938941

 דרוש מזגן-חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה. 

_____________________________________________)9-9ח(052-3595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)9-9ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)9-9ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סוגה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)9-9ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)9-9ח(חילוף. 050-6651365

 בחור משתקם זקוק 
למקרר/מכונת כביסה/תנור 

אפיה וגז בתרומה במצב טוב 
_____________________________________________)9-9ח(050-6256846

 דרוש שולחן מטבח 
שנפתח במחיר סימלי 

_____________________________________________)8-8ח(054-8462554

 מעוניין במכוון לגיטרה 
_____________________________________________)8-8ח(058-3276856

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה. 

_____________________________________________)8-8ח(052-3595314

 דרושה לנו חפושת כהן 
גדול לגיל 7 במצב מצוין! 

_____________________________________________)8-8ח(050-4188923

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)8-8ח(בערך. 054-7938941

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )ב"ב( 150 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(054-7216671

 בירושלים סאן דיסק 100 
ש"ח + מכונת גילוח 100 

_____________________________________________)9-9ח(050-6256846

 מקרר סמסונג במצב 
חדש! משוכלל מאוד. 390 

_____________________________________________)9-9ח(ליטר 500 ש"ח. 058-3292985

 למסירה מדפסת ברדר+ 
_____________________________________________)9-9ח(סורק + מגהץ 0544-3363588

 בהזדמנות!!! מדיח כלים 
גדול BLOOMBERG במצב 
מצוין)ב"ב( 450 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש הכולל 4 ספירלות )ב"ב( 

150 ש"ח בלבד. -054
_____________________________________________)9-9ח(7216671

 חלקי מיקסר מג'ימיקס 
כחדשים וטובים 100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-2493013

 תנור אפייה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 למסירה מכשיר סודה-
_____________________________________________)9-9ח(ספיד ברחובות! 054-8410693

 למסירה מקרר אמקור 
320 ליטר תקין דרוש מילוי גז. 

_____________________________________________)9-9ח(054-8410693

 למסירה תנור דלונגי 
מעולה 3 להבות תקינות ותא 

_____________________________________________)9-9ח(אפיה אחד. 055-6681048

 תנור אפיה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 כיריים גז 5 להבות 
מצויינות 500 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(052-7188017

 למסירה תנור גז ואפיה 
_____________________________________________)9-9ח(ללא תשלום. 053-3100941

 למסירה מכונת כביסה 
עובדת ללא תשלום. 

_____________________________________________)9-9ח(053-3100941

 מקרר אלקטרה 50/50 
במצב מעולה! 300 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(058-3292985

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת 

כשרה ב-150 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(050-6850138

 מערכת סטריאו 100 ש"ח. 
מכשיר פקס 100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-8406582 אחרי 17:00

 כיריים גז, קריסטל צבע 
לבן כחדש 4 להבות - 300 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 055-9100666

 רדיו-טייפ מקורי לרכב 
מזדה - 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)9-9ח(150 ש"ח. 052-2786557

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(052-2727474

 מסך דק 23 אינץ מהמם 
של דל לגרפיקה - 250 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(054-2515728

 מכונת כביסה במצב טוב 
_____________________________________________)9-9ח(ב-300 ש"ח. 050-4119312

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד, עם מפות 

מעודכנות 280 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(054-8405498

 תנור חימום חדש הכולל 
4 ספירלות )ב"ב( 150 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 054-7216671

 מדפסת משולבת - קנון 
MX515 220 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-2727474

 במחיר סימלי מקרר 
אמקור במצב מצויין צבע 

פנינה עקב מעבר דירה
_____________________________________________)9-9ח(052-7140850

 תנור בנוי שולטס צבע לבן 
_____________________________________________)9-9ח(פירולטי 054-7786831

 שואב אבק לרכב יבש-
רטוב כמו חדש - 50 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-2727474

 מזגן חלון 1 כ"ס 350 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-8442290

 מסך מחשב "17 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין 050-2897977. 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש - 40 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(050-2897977

 סמסונג מסך 23 אינץ 
במצב מצויין רק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-3558946

 רמקול נייד JBL דגם 
CHARGE בלוטוס ואוקס, 

במחיר מציאה 250 ש"ח 
_____________________________________________)8-8ח(055-6780481

 אוזניות בלוטוס חדשות 
חחב' סאמווקס עם כניסהת 

כרטיס ב-65 ש"ח 
_____________________________________________)8-8ח(055-6780481

 אוזניות כפתור חדשות 
חב' סאמווקס במחיר מציאה! 
_____________________________________________)8-8ח(15 ש"ח בלבד. 055-6780481

 מסך מחשב דק 20 
אינטש ז' רוקס. 190 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(02-8080700 )תא קולי(

 שואב אבק לרכב יבש-
רטוב כמו חדש - 50 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-2727474

 מחשב נייד IBM מסך 
14 במצב טוב 350 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-8380655

 מיקרוגל איכותי כולל גריל 
34 ליטר מורפי ריצ'ארד 200 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-8380655

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(052-2727474

 מחשב נייד אסוס עובד 
בחיבור למטען בלבד ב- 250 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 053-3118231

 למכירה יאני סגור 
באריסה תומך כשר ב-250 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 053-3118231

 מדפסת משולבת - קנון 
MX515 מחיר 220 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-2727474

 מכשיר אינלציה איכותי 
)איטלקי( כחדש )היה בשימוש 
_____________________________________________)8-8ח(פעמיים( 03-9603414 )כפ"ח(

 תנור בילד-אין דו תאי 
דלונגי צבע לבן 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8486258

 מקרר שארפ צבע 
נירוסטה 500 ש"ח.

_____________________________________________)8-8ח(054-8486258

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה 280 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 054-8405498

 מאוורר קיר 16 אינץ' כולל 
שלט וטיימר 80 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-8380655

 דיספנסר לבירה מהחבית 
_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 050-6560424

 HP 40 דיו למדפסת 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
_____________________________________________)8-8ח(65 ש"ח. 054-8431644

 מצלמה מיני גודל 3*3 
ס"מ מברזל 150 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8572523

 מצלמה קנון בצבע לבן 
מצב טוב 250 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8572523

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-2437292

 מדפסת A8500 שמורה 
כחדשה משולב פקס. צילום 

מסמכים ועוד. מסך גדול מגע 
_____________________________________________)8-8ח(400 ש"ח. 052-2437292 

 בהזדמנות בב"ב מיטת היי 
רייזר חדשה סגולה + כריות 

וארגז מצעים 900 ש"ח. 
_____________________________________________)9-10ל(052-7611805

 ספריה למחשב כחדשה 
כולל מגרות 350 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ מצב מצוין 500 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-5705546

 2 בסיסים מטות "אלונקה 
כ"א 50 ש"ח, היו בשימוש 

_____________________________________________)9-9ח(פעמים בודדות 052-7690080

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק במחיר 

הזדמנות! )ב"ב( 250 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 300 ש" 

_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
דלדלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 140X170 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי במחיר 

מציאה 0ב"( 250 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)9-9ח(054-7216671

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק במחיר 
הזדמנות )ב"( 250 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(054-7216671

 מראה גדולה לחדר שינה 
במצה חדש! + שולחן מעץ 

מלא + זכוכית 400 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(058-3292985

 שלחן סלוני נמוך 250 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח 052-2493013

 ספה חזקה ויציבה 240 
ש"ח בלבד + שולחן אוכל 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 מיטה עץ מלא במצב טוב 
_____________________________________________)9-9ח(500 ש"ח. 054-8410693

 2 תחפושות אינדיאניות 
מושקעות לנערות + נעליים 
וכל האביזרים מידה 38-40 

_____________________________________________)9-9ח(כ"א 100 ש"ח. 058-3228407

 ספה חזקה ויציבה 240 
ש"ח. בלבד. + שולחן אוכל. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

נקיון ופוליש 

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח
ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163
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די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

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

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)9-9ח(058-3213824

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

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

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם אחראי ונאמן בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)20-20(_____________________________________________

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

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

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

לפרטים מאיה:
054-4541042

בבקשה עזרו לי
להציל את בעלי שלומי
הזקוק לתרומת כליה 

כל אחד יכול לבדוק התאמה
בדחיפות!

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

 שולחן מחשב, פורמיקה, 
צבע בז/ + מגירה עם גלגלים. 

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3198860

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121

 מכירת כיפות של 
"אפלמן", מבחר גדול, במרכז 

ב"ב מחרים מיוחדים, ועוד 
_____________________________________________)6-10(ועוד. 050-4171813

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום,
03-6884123 ,050-5274348)6-10(_____________________________________________

 בלעדי! 200 סירי אידוי 
נירוסטה מיוחדים ללא 
חורים! מחיר מציאה! 

אידיאלי כמתנה
054-4543701)08-11(_____________________________________________

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)7-7ח(200 ש"ח. 054-8464909

 + B.M.X "14 אופניים 
גלגלי-עזר חדשות 180 ש"ח 

_____________________________________________)7-7ח()בפ"ת( 052-2786557

 משנה ברורה הוצאה 
חדשה ע"י מכון "פאר המקרא" 

ירושלים מחיר 100 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(050-3337530

 אדם מעוניין לטפל 
_____________________________________________)20-20(בקשישים 055-6672036

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)8-8ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 מעוניין לעבוד בשמירה 
על חולים/זקנים/בישול + 

עבודות בית קלות.
_____________________________________________)8-8ח(052-3595314

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)8-8ח(לפי שעה. 054-7938941

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

תקשורתתינוקות

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)8-8ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)8-8ח(052-3073826

 שידת תינוק בצבע בז' 
וירוק 12 מגירות במצב טוב 

_____________________________________________)8-8ח(400 ש"ח. 050-4145535

 כסא הגבהה נייד )חדש( 
60 ש"ח. כסא האכלה 40 

ש"ח. כסא בטיחות לרכב - 
_____________________________________________)8-8ח(חינם. 054-8410050

 סימילאק 400 גר' שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. מהדרין 30 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-4135002

 עגלת תינוק משולב 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

_____________________________________________)8-8ח(400 ש"ח. 054-8452085

 שידת החתלה לתינוק 
_____________________________________________)8-8ח(250 ש"ח. 054-8452085

 כחדש! משטח החתלה 
מהמם מתאים לשידת החתלה 

עם סרטים רק 80 ש"ח. 
058-4843223)8-9(_____________________________________________

 עגלת מאמאס אנד 
פאפס במצב מצויין כל חלק 

_____________________________________________)8-8ח(450 ש"ח. 050-4189797

 שידת החתלה על גלגלים 
מצב מצויין + מגירות 190 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-5737813

 עגלת מימה, מצב 
מעולה. אמבטיה + טיולון + 

אביזרים 500 ש"ח.
_____________________________________________)8-8ח(054-7056146

 ברה"ע למכירה כסא 
אוכל לתינוק + מגש מתקפל 

_____________________________________________)8-8ח(ב-150 ש"ח. 050-6850138

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא + מזקון ב-490 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(050-6850138

 מציאה! לול לתינוק 
פלסטיק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-2326070

 מציאה! מזרון למיטת 
תינוק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-2326070

 עגלת מימה מצב מעולה. 
אמבטיה + טיולון + אביזרים 

_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 054-7056146

 עגלה חדשה באריזה 
אנפנטי 300 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)8-8ח(050-4164485 02-6418584

 מזרון כחדש לשידת 
החתלה מהמם עם סרטים רק 

_____________________________________________)8-8ח(80 ש"ח. 058-4843223

 בלו תומך כל החברות 
ב-220 ש"ח נמכר ב-300 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(חדש. 052-7174414

 מעוניין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצויין 
חברת אורנג' ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(055-6777117

 ארון מדפים לבן 4 דלתות 
 60X40X250 מעץ במידות

430 ש"ח. 0545-920011
_____________________________________________)8-8ח(052-3300880

 שידת מדפים פתוחה 
40X40X200 150 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(0545-920011 052-3300880

 שטיח בדוגמא קלאסית 
 160X230 בצבע ירוק/חום

250 ש"ח. 0545-920011
_____________________________________________)8-8ח(052-3300880

 חליפת גבר איכותית 
+ לחתן בצבע שחור מידה 

48,מיהושע בן-נון.
_____________________________________________)8-8ח(0545-920011 052-3300880

 HP19 מסך מחשב דגם 
מעולה 180 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(0545-920011 052-3300880

 מראה גדולה מזכוכית 
משובחת בעובי "7 )אינץ( - 
מידות 100X155 ס"מ. 180 

ש"ח. 0545-920011
_____________________________________________)8-8ח(052-3300880

 שידה לבנה מעץ, 2 
דלתות 90X40X105 ס"מ. 
250 ש"ח.  0545-920011 

_____________________________________________)8-8ח(052-3300880

 ספר לתסרוקות דיוויס 
_____________________________________________)8-8ח(220 ש"ח. 058-4843223

 שמלה לנשים/נערות 
38 אופנתית ארוכה ומפוארת 

לאירועים חדשה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(058-4843223

 במציאה! נברשת 
מהממת לסלון 6 קנים רק 
_____________________________________________)8-8ח(250 ש"ח. 058-4843223

 בושם קלואה קלאסי 75 
מ"ל - אך משומש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(ב"ב. 052-7157077

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ' 150 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)8-8ח(052-3073826

 שמלה לארוע מידות 4,5,6 
_____________________________________________)8-8ח(150 ש"ח 050-4189797

 סט ספרי כור המשנה, 
חדש 50 ש"ח. 050-4164485 

_____________________________________________)8-8ח(02-6418584

 2 קופסאות טבק לנרגילה 
חב' גואה ב-20 ש"ח כ"א 

במקום 35 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(055-6780481

 קופסא לגלגול סיגריות 
יפה מאוד ממתכת, חדשה 

ב-20 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)8-8ח(055-6780481

 קופסא לאחסון סגריות, 
קופקטית ונוחה במחיר 

מציאה - 15 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)8-8ח(055-6780481

 אופניים לנוער מידה "24. 
אחד בצבע אפור ואחד בצבע 

אדום-צהוב 280 כ"א.
_____________________________________________)8-8ח(054-2819921

 2 שמשיות ענקית יפות 
גם לעיצובים 120 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)8-8ח(052-7128428

 3 סולמות מעוצבים, 
מיוחדים מאוד 450 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-7128428

 MONT ערכות בושם 
BLANC כחדש 180 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(058-3241196

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש 350 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(055-6777117

 מזנון צבע לבן יפיפה 350 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-712606

 מראה גדולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(052-712606

 בימבה פלא 70 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(052-712606

 אקורדיון מתאים 
לתחפושת 20 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-712606

 מעיל צמר שחור לאישה 
חדשה בדוק משעטנז 120 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 054-8452085

 שעון קסיו צלילה 200 
מ' אוטומטי כחדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-7671681 בערב

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-2727474

 גריל הפלא: 4 פעולות 
4 משטחים נשלפים: לבישול, 

לגריל, לטיגון, לצלייה 500 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-4190250

 סיר בישול איטי - 6.5 
ליטר דגם ATL-066 חב' 

 GOLD-LINE
_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 050-4190250

 שעונים יפים צבעים: זהב, 
שחור, אדו, ורוד. כ"א 10 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-2668995

 שעון CASIO כמו חדש 
רק ב-100 ש"ח.
_____________________________________________)8-8ח(054-2668995

 סטים של משנה ברורה 
מהדורת דירשו חדש בקופסא 

300 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)8-8ח(050-4183200

 למסירה שבועונים 
)משפחה( ועיתוני ילדים 

_____________________________________________)8-8ח(054-7531331

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח. 03-6799806 
_____________________________________________)8-8ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 03-6799806 בערב

 בירושלים, חליפה לגבר/
בחור אפור כהה חדשה מידה 

46, רק 200 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(02-5812872

 בירושלים שמלות ארוכות 
מפוארות לנשים/נערות בין 

_____________________________________________)8-8ח(150-200 ש"ח. 02-5812872

 מציאה! שכמניות 
שכחורות חדשות עם פוניפונים 

בצוואר בסך 50 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(050-4176661

 אופני ילדים 16" 120 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 280 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8452085

 כיסויים לסט ספות כחדש 
_____________________________________________)8-8ח(100 ש"ח. 054-8452085

 בושם קלואה קלאסי 75 
מ"ל - אך משומש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(ב"ב. 052-7157077

 מחליק שיער- מיני אמיקה 
כולל נרתיק מהודר חדש 100 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-7157077 ב"ב.

 בב"ב פאת קסטם בצבע 
חום שטני חלקה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-8457681

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)8-8ח(כ"א. 052-3595314

 בושם כמעט חדש! 50 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 050-4188923

 מעוניין לקנות נגנים 
של "סנדיסק" קליפ וזיפ, עם 
תקלות במחירים טובים, תא 

_____________________________________________)8-8ח(קולי. 079-5370255

 מחליק שיער - מיני - 
אמיקה כולל נרתיק מהודר 

חדש 100 ש"ח. ב"ב
_____________________________________________)8-8ח(052-7157077

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצויין 400 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(055-6777117

 S/M 'מעיל לנערות בז 
_____________________________________________)8-8ח(זארה 80 ש"ח. 058-4843223

 טרמפולינה לתינוק 90 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק 90 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה גיזרה רחבה. 

_____________________________________________)8-8ח(053-3155415

 מגן לברכיים לרוכב 
אופניים ולאופנוע חדש של 

חברת "לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)8-8ח(052-2437292

 קסדה סגורה שמפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-24372982

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח.
_____________________________________________)8-8ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)8-8ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח 054-7938941

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש - 40 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח.
_____________________________________________)8-8ח(050-2897977

 שמלת כלה מחו"ל יפיפיה 
וחדישה ב-450 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(052-7613386

 מכשיר כושר אליפטיקל 
של דיאדורה במצב טוב רק 

_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 054-2252171

 כסא בטיחות מגיל שנה 
במצב טוב 200 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-2252171

 PSR-150 2 אורגנים דגם 
ודגם PSR240 כ"א 500 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(054-2252171

 5 חפיסות מיקרו גינון 10 
_____________________________________________)8-8ח(ש"ח לאחד. 054-2252171

 סורג בטן לחלון כחדש 
במצבע כסף 052-7647633 

_____________________________________________)8-8ח(250 ש"ח. 

 אופניים לגיל 6-8 ב-150 
ש"ח. וחליפה אלגנטית ב-300 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 052-7151692

 מצלמה סמסונג בעברית 
איכותית דגם WB150 מגה 
_____________________________________________)8-8ח(14 300 ש"ח. 052-7601832

 ספריה למחשב כחדשה 
כולל מגירות 300 ש"ח. 

במקום 500 ש"ח. 
_____________________________________________)8-8ח(054-8452085

 לגו מכבי אש גדול מקורי 
חדש באריזה 380 ש"ח במקום 

_____________________________________________)8-8ח(500 ש"ח. 054-8452085

 מקרן איכותי 1,000 ש"ח. 
כורסא מתכוונת, כמה מצבים 

_____________________________________________)8-10ל(800 ש"ח. 054-8526363

 במציאה קומודה יפה עם 
מראה, ארונית ושידה תואמת 

צבע דודבן רק 450 ש"ח. 
054-8420684)8-9(_____________________________________________

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

3. רק 15 ש"ח כ"א. 
058-4843223)8-9(_____________________________________________

 חדשה בנילון תחפושת 
משה בינו ואברהם אבינו 

מהממות רק 40 ש"ח. כ"א. 
058-4843223)8-9(_____________________________________________

 מציאה! נברשת לסלון 6 
_____________________________________________)8-9(קנים 150 ש"ח. 058-4843223

כב’-כד’ באדר תשע”ט  27/2-1/3/2019

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

 אלפי נשים הצטרפו 
למהפכה העסקית 

והרווחית של "פוראבר"! 
_____________________________________________)52-10/19ל(מה איתך? 053-3155570

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)9-9ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 בשמירה על חולים/
זקנים/בישול + עבודות בית 

_____________________________________________)9-9ח(קלות 052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

לשרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)9-9ח(052-7396092

 חד הורי אחראי וחרות פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)9-9ח(לפי שעה. 054-7938941

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
_____________________________________________)9-12(בוקר/ערב. 052-6607070

 דרושה מנהלת לחנות 
בב"ב משמרות, נסיון, שכר 

הולם קו"ח ל: 
menaelet127@gmail.com

_____________________________________________)9-10ל(052-7630426

 למעון איכותי דרושה 
מטפלת חמה ואוהבת העבודה 

עם צוות משפחתי ומיוחד 
לפרטים- שושי 052-7139090

_____________________________________________)9-10(לאה- 053-3126010

 עגלת תינוק משולבת 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

_____________________________________________)9-9ח(400 ש"ח. 054-8452085

 שולחן כתיבה + מדפים 
לח. ילדים. 250 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 OYSTER עגלת תאומים 
- נקנתה לפני כחודשיים 500 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-8464909

 מיטת תינוק + מזרון + 
לול + עריסה 360 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה + טיולון 
290 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 שידת החתלה עם 
מגירות מצב מצויין 190 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 052-5737813

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשהש 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)9-9ח(052-3073826

 מיטת תינוק + מזרון 
אורטופדי מצב מצויין 370 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 עגלת אמבטיה + כסא 
אכול + לול 200 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 שידת החתלה עם 
מגירות וגלגלים מצב מעולה 

210 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 למכירה מ. חלב, 
חשמלית, חדשה באריזה ללא 

שימוש כלל 290 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(050-4134432

 סלקל לתינוק 80 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(052-7188017

 מנשא לתינוק כחדש צ'יקו 
_____________________________________________)9-9ח(100 ש"ח. 052-7188017

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)9-9ח(קשת 90 ש"ח. 053-3155415

 למכירה עגלת יויו חדשה 
באריזה במחיר מציאה 1550 

_____________________________________________)7-8ל(ש"ח. 055-2438521

 למכירה דיבורית לרכב 
דגם מוטורולה 60 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-3337530

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GOE-5933 ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-6850138

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-2727474

 מראות בכל הגדלים עד 
_____________________________________________)9-9ח(150 ש"ח. 052-7126106

 בימבה פלא גלגל סיליקון 
_____________________________________________)9-9ח(70 ש"ח. 052-7126106

 גיטרה מצב טוב 150 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7126106

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-7938941

 פראק חתנים איכותי מידה 
42 )שבוע היה בשימוש( 500 

ש"ח. במקום 1200. 
_____________________________________________)9-9ח(02-6522251  058-3232259

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים 10-25 ש"ח. ומנורת קיר 

לפרוזדור 20 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(02-6522251  058-3232259

 לחדר המתנה - ספסל 
מרופד 3 מושבים + שולחן 

מתכת 150 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(055-6681048

 למסירה גליונות "קטיפה" 
שמורים משנים אחרונות 

_____________________________________________)9-9ח(055-6681048

 גליונות "משפחה 
בקהילה" 2000 גליונות ב-280 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-8435458

 סדרת ההתרסקות חדש 
ממש ה' כרכים 120 ש"ח. מ. 

_____________________________________________)9-9ח(גרשונוביץ 054-8435458

 לגו מכבי אש גדול מקורי 
חדש באריזה 400 ש"ח במקום 

_____________________________________________)9-9ח(500 ש"ח. 054-845085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 280 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 כיסויים יוקרתיים לסט 
ספות כחדש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-845085

 מעיל צמר שחר לאישה 
חדש בדוק משעטנז. 150 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-845085

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(052-3073826

 תכולת בית פקס + 
מזוודה + עריסה + שולחן + 
עמודון + שטיחים 20 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-5737813

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-5705546

 נעלי בנים נייק כחדשות 
מידה 23 צבע כחול אפור 

במקום 200 ש"ח רק 70 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בי-ם 050-4120286

 2 תמונות קיר שטוח דיוקן 
של הרב מרדכי שרעבי והבבא 

סאלי במצב טוב מאוד רק 150 
ש"ח כ"א בירושלים. 

_____________________________________________)9-9ח(050-4120286

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 38-40 

2 יח' ב-100 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(050-6850138

 אופני ילדים 16" 120 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב

 אופניים מצויינים 90 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 052-5737813

 אופני הילוכים 26" במצב 
מעולה 350 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(054-5385013 ב"ב.

 אופניים STITCH מחיר: 
_____________________________________________)9-9ח(350 ש"ח. 050-3337530

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(050-3337530

 תחפושות: חיל, איש חלל, 
שוטר גיל 5-8 משה רבינו - גיל 

_____________________________________________)9-9ח(4. 050-3337530

 2 גרינצ'יקים בבני ברק. 
לפרטים: 052-7130731

_____________________________________________)9-9ח(משעה 10:00

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט - הלו קיטי מידה 30-32 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט - שרוך לבן מידה 33 - 

_____________________________________________)9-9ח(30 ש"ח. 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט - שרוך ורוד מידה 32 - 

_____________________________________________)9-9ח(30 ש"ח. 050-4195888

 מגפונים לילדה חדשות 
בורדו מידה 33 - 30 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-4195888

 מצעים זוגיים חדשים של 
ורדינון בחצי מחיר 170 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(050-4195888

 מטען לסוללה 36 וולט 
כמעט חדשה, רק ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(054-8464909

 נעלי ניו בלנס נשים 
ספורט 200 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(050-4131038

 מעיל צמר חדש מס' 44 
נשים, תיק חדש 45 ש"ח 

_____________________________________________)9-9ח(נשים. 050-4131038

 תריסי הזזה X70 כ"א 
_____________________________________________)9-9ח(180 ש"ח. 050-4131038

 מעיל רוח חדש מידה 
_____________________________________________)9-9ח(מדיום 50 ש"ח. 050-4131038

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)9-9ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 שטרות ישנים 10 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(ומטבעות. 052-7653753

 שמיכה חשמלית חדשה 
_____________________________________________)9-9ח(50 ש"ח. 052-7188017

 מזרון חדש לעריסת תינוק 
_____________________________________________)9-9ח(50 ש"ח. 052-7188017

 מיזרון למיטת נוער 80 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7188017

 הטאבלט היהודי חדש 
בקופסא + אחריות 250 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(052-7188017

 פאה 100% טבעי במצב 
מעולה צבע חום, ארוכה. 500 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 054-6381022

 תיק לסמינר חברת 
להבורה חדש 120 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)9-9ח(35 ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה רחבה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(053-3155415

 חלוק קטיפה לגיל 3-4 
צבע שחור 40 ש"ח.

_____________________________________________)9-9ח(053-3155415

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 100 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף יפיפיה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)9-9ח(058-7041010

 סיר לקובה לקובנה חדש 
_____________________________________________)9-9ח(35 ש"ח. 058-7041010

 שמיכה פוך לתינוק + 
מצעים פרבל למיטה תינות 80 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 058-7041010

 מזוודה 4 גלגלים 75 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9ח(058-7041010

 שעון חכם מתקדם חדש 
באריזה חב' victAPP תפריט 

בעברית ב-350 שקל.
_____________________________________________)9-9ח(050-8776286

 סים טוקמן + אוזניות חוט 
_____________________________________________)9-9ח(ב-120 ש"ח. 050-8776286

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" חדש איכותי ב-100 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 050-8776286

 מעיל שחור פרווה חדש 
באריזה! רק 80 ש"ח )מידה
_____________________________________________)9-9ח(M-L( טל': 054-8426680

 נעליים חדשות באריזה!! 
מידה 39 רק 60 ש"ח בצבע 

_____________________________________________)9-9ח(שחור לק. 054-8426680

 ברה"ע למכירה משחק 
ברג'ה )כדור-רגל שולחן 

לילדים( ב-490 ש"ח. 
121X59X31 050-6850138)9-9ח(_____________________________________________

 גלגלים לאופניים מספר 
24 +  צמיגים ופנימית 40 

_____________________________________________)9-9ח(ש"ח כ"א. 052-3595314

 נגן גלאזבה חברת 
סאמויקס 8 גיגה חדש ממש 

_____________________________________________)9-9ח(140 ש"ח. 054-8469584

 מציאה!! ספרי קודש 
חדשים וישנים בחצי 

מחיר בב"ב ברחוב חבקוק 
_____________________________________________)9-10ל(5 מאחורה.

 אופניים מצויינות 90 ש"ח 
_____________________________________________)9-9ח(בלבד. 052-5737813

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)9-9ח(200 ש"ח. 054-8464909

 למכירה זוג פיקים ב-60 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7154652

 טרמפולינה רוטטת 
bright stars חדשה ממש 

_____________________________________________)9-9ח(130 ש"ח. 054-8469584

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולקי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה 
_____________________________________________)9-9ח(050-2897977

 תיק למחשב נייד עם 3 
תאים גדולים לאיחסון, שחור 

כחדש. 30 ש"ח.
_____________________________________________)9-9ח(050-2897977

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט מידה 31 ורוד עתיק - 

_____________________________________________)9-9ח(40 ש"ח. 050-4195888

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)9-9ח(ש"ח. 052-7120970

 בב"ב מזרן 80X190 ד"ר 
גב, כחדש )נקנה ב-2500 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח( 350 ש"ח 052-7171633

 סולם מאלומיניום, גובה 
305 ס"מ תוצרת "חגית" 500 

ש"ח. 0545-920011
_____________________________________________)8-8ח(052-3300880

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חב' קסטרו חדש 100 

_____________________________________________)8-8ח(ש"ח. 058-7041010

 סטנדר על שולחן צבע 
חום כסף חדש 90 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(058-7041010

 סיר לקובנה לקובה 35 
ש"ח חדש באריזה 

_____________________________________________)8-8ח(058-7041010

 כ-100 כדורים לברכת 
כדורים 45 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(058-7041010

 בובת פרווה מיקי מאוס 
מיני מאוס 35 ש"ח. 

_____________________________________________)8-8ח(058-7041010

 תיק לסמינר להבורה 
_____________________________________________)8-8ח(חדש 120 ש"ח. 053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)8-8ח(35 ש"ח. 053-3155415

 תחפושות: חייל, איש חלל 
_____________________________________________)7-7ח(שוטר גיל 5-8. 050-3337530

 וידאו - עם 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(050-3334530

 גליונות הציבור החרדי 
והעולם החרדי בערך 30 כל 

אחד ב-4.5. 
_____________________________________________)7-7ח(לפרטים 053-3143882

 בהזדמנות!!! חלפיה 
ארוכה 4 חלקים במצב מצויין 
מספר לא מדויק 38-44 250 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 050-4160457 ירושלים

 גיטרה חדשה בקופסא 
לחויי או ללימוד 150 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-4168623 בערב בלבד.

 קנקן בריתה חדש בקופסא 
לסינון מים 40 ש"ח ללא מסנן 

_____________________________________________)7-7ח(052-7168623 בערב בלבד. 

 דרוש עובד חרוץ ומסור 
לנקיון בנינים באזור פ"ת
תנאים טובים למתאימים

054-2421996)09-12(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

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

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)06-18(_____________________________________________

■ 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
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

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

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

 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 גרפיקאי/ת 

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר
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ה 
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סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)52-16(בוגרי ישיבה. 053-3100363

דרושה מטפלת 
למשרה מלאה
תנאים מעולים

ניקול: 050-7250631

למעון פרטי 
בגבעת שמואל

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-35ל(טובים" 03-5782180

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה עם 
רשיון ב' משנת 2007 

מאזור לוד, מודיעין 
והסביבה לחצי משרה 

_____________________________________________)6-10(יגאל 052-8708776

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעת להצטרף 
לצוות חם, אוהב ומחבק

_____________________________________________)6-18(תיתי 050-5636364

 נשים ממש כמוך 
מרוויחות  ב-forever משכורת 

גבוהה! ללא צורך במחשב, 
_____________________________________________)5-9(רוצה גם? 052-7661565

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה, 

תנאים מעולים למתאימה. 
בין 8:30-14:30. 03-9094566 

053-3197448)05-12(_____________________________________________

 דרושה למעון עוזרת 
טבחית מסורה ונקיה 

מ-10:30-13:30 תנאים טובים 
_____________________________________________)7-10(למתאימה 050-4146721

 בלוד/פתח תקוה דרושים/
ות סייעים/ות לגיל הרך משרה 

מלאה, תנאים טובים. 
_____________________________________________)7-10ל(08-9254192

    מראות
וזכוכיות ובניו דרוש/ה פקיד/ה
חרוצ/ה ונמרצ/ת

03-5795922

אין צורך בנסיון 
תנאים טובים     

למתאימ/ה

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 09-7968778

 דרושה מטפלת/בק. אונו 
למ. מלאה, תחילת עבודה 

במרץ, ת. טובים למתאימה! 
_____________________________________________)6-10(לפרטים שרית. 050-4102929

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות בייגל בגאולה ועובדי 

מטבח תנאים טובים!
02-5375516)6-10(_____________________________________________

 נשים/גברים למגוון 
תפקידים, ניהול הדרכה, 

פרסום. היקף: מלאה/חלקית, 
073-7442700)6-10(_____________________________________________

 לחברה פיננסית בבסר, 
דרושים יועצי משכנתאות, 
הכשרה במסגרת החברה. 

עבודה טלפונית מול לקוחות. 
מקצוע נדרש - לא חייב נסיון. 

קו"ח למייל:
riki@tlp-ins.co.il)07-10(_____________________________________________

 דרושה גננת לגילאי 
2-3 לגן פרטי בפ"ת נסיון 

חובה )חילוני(
052-4491044)7-10(_____________________________________________

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
_____________________________________________)08-11(צוות חרדי 050-8938869

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים לשעות 

אחה"צ קו"ח לפקס:
03-6310203)6-10(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות.

4 משמרות בשבוע 
054-2328926)2-15(_____________________________________________

 דרושות מטפלות לגיל 
הרך מקצועיות, חמות 

ומסורות למ. מלאה/חלקית.
_____________________________________________)6-10(לאה- 053-3126010

 מחפשים מטפל + 
מטפלת לזוג קשישים בב"ב + 

עבודות נקיון. 
_____________________________________________)6-10ל(050-4149011 054-8477200

 לבי"ס חינוך מיוחד 
בפ"ת דרושים סייעים/ות 

למשרה מלאה
072-2736231

TOVIG@MSHAHAR.ORG.IL)06-10(_____________________________________________

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

כב’-כד’ באדר תשע”ט  27/2-1/3/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

03-5770521

למרכז הרפואי מעיני הישועה
דרושה מכשירנית

ליחידה לאספקה סטרילית
התפקיד כולל ניקוי וחיטוי מכשור ניתוחי עפ"י נהלי משרד הבריאות

לא נדרש ניסיון קודם, הכשרה תינתן במקום.
העבודה במשמרות

*המודעה מתייחסת לנשים וגברים כאחד

C
H

A
N

I
ר

ל
י
מ

טלפון לבירורים: 03-5770521
קו"ח לפקס: 03-5771144

למרכז הרפואי מעיני הישועה 

דרושים/ות 
כח עזר למחלקות השונות

לעבודה מעניינת ומאתגרת באוירה משפחתית
העבודה במשמרות בוקר/ערב/לילה/שישי/שבת/חגים  

vv

לארגון ארצי
דרושים/ות
טלפנים/יות
למוקד חדש בבני ברק בהפרדה מלאה

 משמרות בוקר / אחה"צ
 שיחות נכנסות

 שכר בסיס גבוה + בונוסים

לפרטים:
052-7127 7 75

 רכזים/ות למגוון 
תפקידים, לא מכירות אפשרי 

מהבית/חלקי, גם לעקרות בית 
_____________________________________________)3-14ל(ואברכים. 055-6875640

 לחברה חרדית קטנה 
מזכיר/ת מנכ"ל - עבודה 

מהבית. לניהול יומן פגישות, 
ועבודה משרדית נוחה, 3-4 
שעות ביום, שכר 40 ש"ח 

לשעה. 
_____________________________________________)8-8(קריירה 072-22-222-62

 לקופת חולים בבני ברק 
פקיד/ת קשרי לקוחות, שעות 

נוחות - משרת בוקר, שכר 
7,200 ש"ח.

_____________________________________________)8-8(קריירה 072-22-222-62

 למשרד שקט בירושלים 
פקיד/ה למתן מענה ללקוחות 
ועבודה משרדית, שעות נוחות, 
שכר בסיס 6,000 ש"ח קריירה 

072-22-222-62)8-8(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)8-11(ק"ס וירושלים. 052-6580906

 בואי אלינו להיות סייעת 
חינוכית לפעוטות עם צרכים 

מיוחדים. מיידי! תנאים 
מעולים! צוות דינמי ומגובש! 

קידום! טל': 03-6711800
pauton@aleh.org 8-11(קו"ח(_____________________________________________

 דרושה עובדת לחנות 
יודאיקה בב"ב לשעות 

אחה"צ.
שלמה 050-6686389

)8-9(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ במיידי 
לחנות תאורה, גילאים 19-30 

עבודה במשמרות/משמרת 
_____________________________________________)8-9(ארוכה. 054-5863048

 לחברה גדולה דרושים 
אנשים רציניים המעוניינים 

לעבוד בשעות הפנויות, 
אפשרות לעבודה מהבית, 

מתאים גם לאברכים, אופציה 
לקידום, מגיל 20 ומעלה. 

052-7606084)8-9(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן בקרבת 
ב"ב לגיל 3-4 תנאי שכר של 

משרד חינוך קו"ח לפקס 
1-533-7511-558)8-11(_____________________________________________

 מדריכה בפ"ת למתחם 
יצירה לילדים אחה"צ 

ימים א'-ה' 16:45-18:45
052-3891316)8-11(_____________________________________________

 מטפלות/סייעות לגיל 
הרך. 054-8426675

054-4433177)8-11(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק: 
סייעת ל-4 ימים בשבוע ימי 

_____________________________________________)8-9(עבודה מלאים, 052-7641817

 דרוש/ה להגשת בקשות 
לתקציבי ממשלה + קרנות + 
מיקסום תקציבים בעל/ת ידע 

בהנה"ח קו"ח לפקס. 
03-6165110)09-09(_____________________________________________

 סוכנים, קושרים ומוכרים 
לחנויות "שמעיה" בירושלים 

ובב"ב, תנאים טובים 
_____________________________________________)8-11ל(052-3414491 פנינה

 לפיצה אנג'ל דרושים עובדי 
מטבח ומשלוחנים. לפרטים 

054-2146510)8-11(_____________________________________________

 לחברה פיננסית דרושה 
מנה"ח מתחילה למשרה 

מלאה קו"ח לפקס:
03-9205309)8-11(_____________________________________________

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל-3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)09-11(בטל': 054-8503222

 דרושה מורה לאנגלית 
לחל"ד מתחילת אפריל 5 ימים 

)למעט ג'( קו"ח ל: 
09-7700381

sara@amit.org.il)9-10ל(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בבני ברק 
רו"ח עם נסיון רב בעצמאים 

ובחברות + ידע בתוכנת קונטו 
raani@bezeqint.net :9-12(קו"ח(_____________________________________________

 לעזר מציוין ב"ב 
טלפניות לשעות הבוקר/

צהריים/ערב לפרויקט 
זמני, תנאים מצוינים 

למתאימות פרטים 
_____________________________________________)9-10(בטלפון. 052-5808957

 לארגון להפצת יהדות 
פקיד/ה - עבודה מהבית - 

לעבודה ייחודית בתחום מעניין, 
שעות גמישות מאוד, שכר 38 

ש"ח לשעה. קריירה 
072-22-222-62)9-9(_____________________________________________

 למשרד קטן בירושלים 
דרוש/ה מזכיר/ה. שעות נוחות 

בשעות הבוקר, 6000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9(קריירה 072-22-222-62

 למשרד שקט בבני בר 
מזכירה, שעות גמישות בבוקר, 

לא נדרש נסיון, 7,500 ש"ח. 
_____________________________________________)9-9(קריירה 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח בבני ברק 
פקיד/ה מול חברות ביטח, 
ועוד. 7 שעות ביום 10,000 

_____________________________________________)9-9(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת לתינוקיה למשרה 

מלאה תנאים מעולים במיוחד 
_____________________________________________)9-10(+ בונוסים. 052-7144468

 לסוכנות ביטוח בפתח 
תקווה דרושה מתאמת 

פגישות לחצי משרה. שכר 
_____________________________________________)9-12(גבוה. 050-5746855

הידעת, שע"י ריח
אפשר להרויח?!

"נרד... וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים"
בס"ד

)שיר השירים(

אצלינו אפשר לקבל 
הכנסה חודשית של
€ 1500 בחודש ויותר

במודל של כח ה-3

בס"ד

054-578-6603
050-535-5959
052-872-0122
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מיום שישי 1.3.19
הסניפים יהיו 

פתוחים 
ביום שישי 
עד השעה: 

14:00

הסניפים: 
נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

הרי"ף,קרית ספר, 
חיפה, אשדוד-הלל
פתוחים במוש"ק 

בין השעות:
19:00-23:00 

כ'-כ"ד באדר א'25.2-1.3.19

שני עד שישימבצעים בימי 

1 ק"ג 750 מ"ל
כולל פיקדון

750 מ"ל
כולל פיקדון

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

מטרנה מהדרין/שלבים

עוגיות סנדוויץ

700 גר'
חלבי

300 גר'
גרוס

צלחות גדולות

אצבעות שוקולד

1 ק"ג

סוגים שונים
עלית

יין אמירים

יין וינו/
קונקורד

קמח כוסמין

תמרים מג'הול

לבן/70%
1 ק"ג

רובינפלד

שקיות XL עם ידית 200 יח' ניקול/ 
תבניות אלומיניום

עשיריית וופלים מן

סוכריות משפחתיות
24-50 יח'

סוגים שונים
טעמן

פפסי לא כולל פפסי מקס/מארז מיני שוקולד 
סבן אפ/מרינדה 390-400 גר'

סוגים שונים
1.5 ליטרעלית

קמח לבן מנופה
1 ק"ג
סוגת

קוד: 311180/311364

מאפינס 50 יח'/C7 עגולות קטנות 10 יח'/
מלבניות טוסטר R64 עמוק 7 יח'/ R29 נמוך 10 יח'

'מעולה'

1390

1290

צלי כתף מס' 5
מוצפי

דג מושט
בלדי

28-1
לק"גכ"ג-כ"ד באדר א' לק"גלק"ג

26905990

ליח'

2 ב-
8990

6 ב-
100

7 ב-
100

3 ב-
1190

3 ב-
1290

2 ב-
10

4 ב-
20

2 ב-
10

1390

כשר 
לפסח

5 ב-
20 1990 1290

למארז
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