




בשם ה' נעשה  ונצליח!

אתרוג וסוכר

איינגעמאכטס
זה פשוט

חסד
זה פשוט

לצאת בזול.

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

תמיד תצאו בזול.

שלא יבלבלו אותך!



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

ימים ג׳ ד׳ ה׳ חול המועד סוכות

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

ממש כמו בתנ"ך!

תיירות חברון ורשות הטבע והגנים מציגים

מתעוררת לחיים

כל המידע באתר
hebron.org.il

מרכז המבקרים
 ומיצג רב חושי
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ללא עלות הפעילות 

היישוב היהודי

חברון
HEBRON

הפקה: אשי הורוביץ ושיראל בלייכר

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

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

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

בית החייל (רחוב שאלתיאל) 5 דק הליכה מבנייני האומה  
16.20

הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה

בלבד!
ב ו ש ו ך  ו ל ה ס  י ט ר כ
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להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק
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ניתן להגיע עם רכבים פרטיים חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה, ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי (5 ₪) מגיל 5 ומעלה. 
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עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבור הרב אוריאל סעייד
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אולם יצחק
פתוח

ותזמורתו
במופע מיוחד
״עולה עולה״

מנחה: יהודה רוזנפלד

ִקינֶדרַלעך
יונתן שינפלד
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רביעי חמישי יז - יח תשרי 16-17.10 ב׳-ג׳ דחוה״מ עליה המונית ותפילת חג

יום רביעי יז׳ תשרי 16.10 13:30 מופע זמר ושמחה חסידית עם
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י"א תשרי תש"פ 10/10/19 בני ברק6 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 מערכת: שלומי שטרן

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, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, נועה לאופר, 
אורטל ימינך, מלי מתתוב

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

בנבל עשור זמרו לו
מנהלות וצוותות החינוך בסמינרים ובבתי הספר היסודיים בעיר התכנסו לאירוע מרשים לציון עשר שנים 

להקמת פרויקט מנו"ף • "עשינו מאמצים רבים בשנים האחרונות להתאים את השירותים השונים לתושבי 
עירנו", אמר ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין למשתתפים

לפני כניסת השבת התרחשה תאונת דרכים בה היו מעורבים שני צעירים שרכבו יחדיו על אופנוע • 
השניים פונו במצב בינוני וקל לקבלת טיפול רפואי בבית החולים

מאת: עוזי ברק
בכינוס מרגש ומרשים במיוחד, נחגגה פתיחת 
פעילות מרכזי הלמידה של מנוף בשנת הלימודים 
הפרוייקט   - מנוף  להקמת  עשור  וציון  תש"פ, 
החינוכי המרשים המופעל ע"י איגוד הסמינרים, 
 ,360 ונוער  לילדים  הלאומית  התכנית  בשיתוף 

אגף החינוך בעיריית בני ברק. 
העירוני  באודיטוריום  נערך  המרשים  הכינוס 
וצוותות  מנהלות  בהשתתפות  אלחנן,  ברמת 

החינוך בסמינרים ובבתי הספר היסודיים בעיר.
נודע  כבר  הטוב  שמו  אשר  'מנוף',  פרוייקט 
הראשון  העשור  במהלך  הצליח  בשערים, 
לפעילותו להגיע לקדמת הבמה החינוכית בעיר, 
חונכות  מאות  כיצד  להיווכח  מדהים  כאשר 
פרוייקט מנוף הובילו ומובילות תלמידות רבות, 
כשרונותיהן  ומיצוי  לחשיפת  נחשלות,  מהן 
לימודיים  להישגים  הגעה  תוך  כבירה,  בהצלחה 
מצוותות  דופן  יוצאי  לשבחים  שזכו  מצטיינים 

ההוראה בעיר.
שנת תש"פ היא אפוא השנה העשירית להפעלת 
ולהצלחתן,  התלמידות  לרווחת  הפרוייקט 
הרציפה  בעשיה  מרגש  דרך  ציון  ומהווה 
והפעילה של הפרוייקט, כשהעיניים נשואות אל 
העתיד - להרחיב את הבשורה לחניכות נוספות 

ולפעילויות נוספות ברחבי העיר.
את הכנס פתח והנחה את מושב אישי הציבור, 
לילדים   360 תוכנית  מנהל  קשש,  שמעון  הרב 
ונוער וסגן מנהל אגף החינוך בעיריית בני ברק, 
בדבריו הרחיב על יתרונותיו של שאלון שהופק 
הגורמים  כלל  עם  בשיתוף  מנוף  הקמת  עם 
המקצועיים באגף החינוך והרווחה,  ובליווי של 
בחינוך  הסמינרים  באיגוד  החינוך  ואישי  רבנים 
עד  ומהווה  הת"תים,  מנהלי  ובפורום  העצמאי 
היום כלי עזר חשוב בעבודת הפרוייקט. עוד עמד 
לשנת  'מנוף'  ויעדי  התכנית  מבנה  על  בדבריו 
תש"פ הבעל"ט, ולאחר מכן הזמין את הנוכחים 

הנכבדים לשאת דבריהם.
הדגיש  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר,  ראש 

אחת  מטרה  באירוע  הנוכחים  שלכל  בדבריו 
משותפת: להעצים את החינוך המיטבי ולעשות 
כי  ואמר  הוסיף  עוד  יתברך.  לבורא  רוח  נחת 
"אנחנו, בעיריית בני ברק, עשינו מאמצים רבים 
בשנים האחרונות להתאים את השירותים השונים 
אנחנו  והתאמות.  סינונים  תוך  עירנו,  לתושבי 
זוכים לשיתוף פעולה מצויין עם אנשי התוכנית 
שבכדי  להבין  השכילו  הם   ,360 הלאומית 
להצליח לסייע לנו - יש להבין את הצרכים שלנו 
ברק  שבבני  הבנה  מתוך  עבורנו,  ולהתאימם 
ביותר  והמוכשרים  הטובים  הם  החינוך  צוותי 
ונפעל להרחיב עוד תוכניות בס"ד!" - ציין ראש 
החינוך  להצלחת  בברכה  וסיים  בנאומו,  העיר 

בעיר ולשנה טובה.
ויו"ר  וולף  הרב  סמינר  מנהל  וולף,  זאב  הרב 
איגוד הסמינרים, הדגיש בדבריו שהמטרה שלנו 
הלימודים  אלא  דווקא,  הלימודים  אינה  בעשיה 
ועם  יהודי.  בית  הקמת  לקראת  וכהכנה  כדרך 
זאת, תלמידה שאינה משתלבת בלימודים בצורה 
יוצר אצלה  מיטבית ואינה מצליחה בהם, הדבר 
יכולתה  על  המאפילים  קשים  חינוכיים  קשיים 

פרוייקט  חשיבות  על  ומכאן  בחיים.  להתקדם 
איגוד הסמינרים באמצעות  ע"י  'מנוף' המופעל 
למאות  סייע  שכבר  בעירייה,   360 התוכנית 
חשוב  כאשר  בלימודיהן,  להצליח  תלמידות 
ומלואו,  עולם  הינה  ותלמידה  בת  שכל  לזכור 

ותלויים בה דורות העתיד.
 - סורוצקין  אליעזר  הרב  דברים  נשא  כן  כמו 
מנכ"ל החינוך העצמאי, בדבריו ביאר את הפסוק 
התרגום  רבקה" אשר  מינקת  דבורה  "ותמת שם 
מינקת  המילה  את  מפרש  עוזיאל  בן  יונתן 
מגדלת,  רק  היתה  לא  "היא  דרבקה.  פדגוגתא 
אלא היתה חונכת שלה וזה התורה רוצה להגיד 
מה זה אדם שמגדל הכוונה מחנך זה נקרא לגדל, 
וזה הפרוייקט האדיר של מנוף שבנות הסמינרים 
בעיר,  היסודיים  הספר  מבתי  הבנות  את  חונכות 
בעיריית   360 שהתוכנית  מקווים  מאוד  אנחנו 
לסיום  מנוף,  התוכנית  את  עוד  תגדיל  ברק  בני 
בני  בעיריית  מנוף  התוכנית  מפעילי  לכל  הודה 
בשולחן  כאן  היושבים  הסמינרים  ואיגוד  ברק 
והמחנכות  המנהלות  לכם  ובוודאי  הנשיאות 
הרב  אמר  העצמאי",  והחינוך  הסמינרים  של 

סורוצקין.
עוד נכחו בחלק זה של המושב חברי מנהלת 
- מנהל  יהונתן ספרא  360 בב"ב, הרב  התוכנית 
אגף החינוך בעיריית בני ברק, וגב' ארלט מויאל, 
יצחק  והרב  חברתיים  לשירותים  האגף  מנהלת 
איגוד  ומזכ"ל  מנוף  תוכנית  מנהל   - אוסטרליץ 
הסמינרים, אשר כיבדו את האירוע בהשתתפותם.

הבהיר  אשר  מרגש,  סרט  הוקרן  מכן  לאחר 
חינוכית  והצלחה  ילדות  חלומות  שלמימוש 
מנוף  רק  הוא  שצריך  מה  כל   - תלמידות  של 
את  למנף   - 'מנוף'  פרוייקט  של  כתפקידו  אחד. 
ההצלחה החינוכית של כל תלמידה בעיר, ולסייע 

לה להגשים את שאיפותיה בהצלחה גדולה.
המחנכת  הנחתה  הכינוס  של  השני  חלקו  את 
התנופה  את  הזכירה  אשר  אלתר,  אילה  הגב' 
הרבה שמעניק פרוייקט 'מנוף' למאות תלמידות 
בבתי הספר בעיר, תוך שהיא ממחישה עד כמה 
ניתן למנף עוד ועוד את פעילות 'מנוף' לרווחת 
בדבריה  החינוכית.  ולהצלחתן  התלמידות 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר  לראש  הודתה 
תושבי  למען  המושקעים  הרבים  המשאבים  על 
העיר, ובפרט על המאמץ הכביר לקידום ושיפור 

החינוך בעיר, בלב חם ותומך בפרויקט מנוף.
שיח  ברב  פתחה  אלתר,  אילה  הגב' 
אינטראקטיבי בו הועלו דילמות חינוכיות, והוצגו 
בתפקידי  מלווה  היה  השיח  והצלחות,  אתגרים 
גולד,  מרים  הגב'  הפסיכותרפיסטית  ע"י  משחק 
לדילמות  ומקצועי  ממוקד  מענה  במתן  ומשולב 

שונות ע"י אנשי מפתח.

"תהליך הכשרה מרתק"

מטעם  מענה  אחראית  זילברמן,  גילה  הגב' 
התוכנית 360 בתוכנית מנוף, הדגישה שפרוייקט 
לקראת  משמעותי,  דרך  ציון  עתה  מציין  מנוף 
יותר.  עוד  גדולה  להצלחה  קדימה  הצעדתו 
שותפות   - אתכן  שמענו  לשטח,  שוב  "יצאנו 
יקרות למלאכה החשובה, למדנו את הצרכים של 
התלמידות שלכן, שמענו את הצעות ההתייעלות 
ונתנה  אמרה,  קדימה..."  דרך  ופרצנו  שהצעתן 
ושינוי  החניכות  גיוס  לגבי  ושינויים  הדגשים 
פלטפורמת החינוך. לסיום, העניקה כח לשותפות 
פירושו:  "להתרומם  במשפט:  בסיימה  לעשיה, 

להגביה את הזולת."
הגב' חוה נבון, אחראית מענה מטעם 360 על 
הפרוייקט  את  סקרה  כוחות",  "רואים  פרוייקט 
שמעניק  ומכונן  מרתק  הכשרה  תהליך  המהווה 
לחונכות ידע מקצועי, כלים פרקטיים וטכניקות 

חדשניות להעצמת וקידום ילדים ונוער.
זיסמן  לאחר מכן הוקרן סרטה של הגב' חנה 
אישיות  חולשות  מוצגות  בו  בזמן",  "עוברת 
לצד עוצמות חבויות, וכיצד ניתן ללמוד 'לרקוד 
מעל': מעל הקשיים, מעל הניסיונות, ומעל הכאן 
והעכשיו, ולתפוס את ההתמודדות כעמדת זינוק 

להצלחה גדולה בהרבה.
לחונכות  תעודות  בחלוקת  הסתיים  האירוע 
יציאה  של  מרגשת  ובאווירה  המסיימות, 
ההדים  חינוכית.  העצמה  להמשך  לשליחות 
למשרדי  להגיע  מוסיפות  החיוביות  והתגובות 
'איגוד הסמינרים', והרב יצחק אוסטרליץ מזכ"ל 
האיגוד ומנהל תוכנית מנוף, מסכם ואומר כי הוא 
שמח לראות כי שוב ושוב איגוד הסמינרים הינו 
 360 הלאומית  לתוכנית  ערך  ורב  מרכזי  שותף 
ובהצלחת  ביישום  ב"ב  בעיריית  ונוער  לילדים 
שם,  וידועי  מוצלחים  חינוכיים  פרוייקטים 
מערכת  תלמידות  ולהצלחת  החינוך  לרווחת 

החינוך.

מאת: עוזי ברק
 

באורח  נפצעו  אופנוע  על  שרכבו  צעירים 
דקות  שהתרחשה  דרכים  בתאונת  וקל  בינוני 
הוזעקו  השבת  לכניסת  בסמוך  השבת.  לכניסת 
מתנדבים לדיווח על תאונה עם מעורבות אופנוע 

שאירעה ברחוב דמשק אליעזר בבני ברק.
סיפר:  הצלה  באיחוד  חובש  נסימי,  יוסף 
צעירים  בשני  מדובר  אורח,  עוברי  "לדברי 
סיוע  להם  הענקנו  האופנוע.  על  יחדיו  שרכבו 
פונו  הם  מכן  ולאחר  התאונה  בזירת  ראשוני 
החולים  בבית  רפואי  טיפול  קבלת  להמשך 

כשמצבם מוגדר בינוני וקל עד בינוני".

רוכבי אופנוע נפצעו לפני שבת

ראש העיר נושא דברים בכנס העשור של מנוף

תאונת אופנוע )צילום: איחוד הצלה(



אזהרה
סיגריות גורמות
למחלות ולמוות 

בטרם עת

גם בחגי תשרי,
תמיד יש 
חברותא
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חצי יובל 
לפטירת הגר"ש 

טוביאס זצ"ל 

עיריית בני ברק תומכת בהייטק: 
"שילוב כוחות מרתק"

מאת: עוזי ברק

למחרת יום הכיפורים מלאו 25 שנים להסתלקותו של הגאון 
ניאמץ  פיאטרא  של  רבה  זצ"ל,  טוביאס  שמואל  רבי  הצדיק 
לארץ  עלה  אשר  דמולדובא",  "ירושלים  כל  בפי  שנקראה 
כאב"ד  ימיו  ובערוב  הרצליה  שביב  של  כרבה  וכיהן  הקודש 

בעיר התורה בני ברק.
לרגל יום ההילולא, התכנסו במוצאי יום כיפור תלמידיו ובני 
משפחתו בבית הכנסת 'שטפנשט' שייסד בב"ב. בני משפחתו 
נחלת  לציונו בבית העלמין  )יום חמישי(  היום  יעלו  ותלמידיו 
יצחק שבגבעתיים לתפילת רבים לישועת הכלל והפרט, בשעה 
 13:00 בשעה  הילולא  סעודת  תערך  לאחריה  בבוקר.   11.30
בצהרים בבית מדרשו של בנו הגדול, גאב"ד שכון ו' בבני ברק.

ההיסטורי  הזיכרון  מרכז  ונשלם  הולך  אלו  בימים  במקביל, 
"מוזיאון יהדות פיאטרא ניאמץ" שהוקם לזכרו בעירו פיאטרא 
ניאמץ רומניה, הממוקם בתוככי בית הכנסת העתיק 'הבעש"ט 
הקימה  שם  באזור,  שנותרה  היחידה  היהודית  הפינה  שוהל', 
והרבנים  היהדות  לתולדות  הנצחה  מוזיאון  היהודית  הקהילה 

בסביבה.
להנצחת  דאגה  ברומניה'  הקדושים  למקומות  ה'אגודה 
חלקו של אחרון הרבנים הגה"צ רבי שמואל טוביאס בעדויות 
ותוסס  מפואר  לעבר  אילמת  כעדות  שנותרו  רבים  ובמוצגים 
ברחבי רומניה הישנה. זאת לצד פעילות שיקום ושימור שנעשה 
בבית העלמין העתיק בפיאטרא, שם טמונים גדולי עולם ובהם 
קברי ראשי שושלת הרבנים למשפחת טוביאס שהתגוררו בעיר 

דורות רבים.

מאת: עוזי ברק

בני ברק ממשיכה להשקיע במתחם העסקים ומסייעת לחברות 
ההי-טק להתפתח בתחומי העיר. בסוף השבוע יצא לדרך שיתוף 
וארגון  ברק  בני  עיריית  מעוף,  הכלכלה,  משרד  של  פעולה 
החדשנות  במתחם  התקיים  ההסכם  לחתימת  האירוע  קמא-טק. 
וההייטק של אמפרסנד שבמתחם ה-BBC, במעמד הרב אברהם 
רובינשטיין ראש עיריית בני ברק, רן קויתי מנהל הסוכנות לעסקים 
בני  מעוף  מנהל  לשם  תומר  הכלכלה,  במשרד  ובינוניים  קטנים 

ברק, ומשה פרידמן מנכ״ל קמא-טק.
בדברים שנשא ראש העיר בפני המשתתפים, ציין רובינשטיין 
כי שותפות זו הינה חלק ממהלכים שונים אותה מבצעת העירייה 
על מנת להקל על עסקים המעוניינים לפעול בתחומה. "במתחם 
ה-BBC ישנם כיום חברות הייטק וסטרטאפים ממגוון תחומים, 
הנהנים מסביבת עבודה נגישה, צעירה ודינמית בלב גוש דן. אנו 
ההייטק  את תעשיית  עוד  יקדמו  זה  מסוג  פרויקטים  כי  בטוחים 
בפני  רובינשטיין  הרב  הדגיש   ,"BBC-ה במתחם  הפורחת 

הנוכחים.
לתוכנית הנוכחית נבחרו 12 סטרטאפים, מתוך מאות סטרטאפים 
שהגישו מועמדות. התוכנית תיערך כחצי שנה, ובמסגרתה יקבלו 
וחיבור  ליווי  ותומכת,  מקצועית  מעטפת  החדשים  הסטרטאפים 
את  לקדם  במטרה  וזאת  בישראל,  המובילות  הייטק  חברות  של 

היזמים, לסייע להם לצמוח, לגדול ולהתפתח בשוק התחרותי.
תכנית האקסלרטור המשותפת שנפתחה בבני ברק הינה חלק 
הכלכלה.  משרד  במימון  הפועלת  רחבה  אקסלרטורים  מתוכנית 
הארץ,  ברחבי  אקסלרטורים  כ-20  הוקמו  התוכנית  במסגרת 
מקרית שמונה ועד אילת המופעלים ע"י מערך מעוף של הסוכנות 

לעסקים קטנים ובינוניים.
אקסלרטור  על  מבוססת  ברק  בבני  החדשה  התוכנית 
מחמש  כאחת  פעמיים  שנבחרה  קמא-טק  של  הסטארטאפים 
כשהסטארטאפים  בישראל,  ביותר  הטובות  ההאצה  תוכניות 
ההייטק  תעשיית  של  אדירה  דחיפה  מקבלים  בה  שעוברים 

בישראל, עם סיכויי גיוס הון וצמיחה ממשמעותיים.
משה פרידמן, מנכ"ל קמא-טק: "מדובר בשילוב כוחות מרגש 
מכך  ויותר  החרדיים,  ביזמים  מאמינים  אנחנו  עבורנו.  ועוצמתי 
ביכולתם להצליח ולפרוח גם בסביבת הסטרטאפ ניישן התחרותית 
הכלכלה,  משרד  עם  יחד  שעכשיו  בטוחים  אנחנו  כיום.  שיש 
מעוף, ועיריית בני ברק זה יהיה מכפיל כח מאד משמעותי ונוכל 
לתת תנופה אדירה לסטרטאפים המשתתפים. בעזרת השם נמשיך 

לפעול לקידום וגיוון עולם ההייטק".

לרגל יום ההילולא, התכנסו במוצאי יום כיפור תלמידיו 
ובני משפחתו בבית הכנסת 'שטפנשט' שייסד בב"ב

במתחם החדשנות וההייטק של אמפרסנד יצא לדרך שיתוף פעולה של משרד הכלכלה, מעוף, עיריית בני ברק וארגון 
קמא-טק • מנכ"ל קמא-טק התרגש: "אנחנו מאמינים ביזמים החרדיים, ויותר מכך ביכולתם להצליח ולפרוח גם 

בסביבת הסטרטאפ ניישן התחרותית שיש כיום"

 רה"ע בכנס של קמא-טק 





לקוחות כללית בבני ברק, גם בערבי חגים ובימי חוה״מ אנו זמינים לשירותכם!

לשירותכם מוקד שבת וחג

שעות פעילות בחול המועד
כל המרפאות תהיינה פתוחות בין השעות 8:00-13:00,

אחה״צ המרפאות תהיינה סגורות

האחיות במוקד ב-2700* עומדות לשירותכם
בכל בעיה או שאלה בריאותית, 
כולל הפנייה למיון במידת הצורך

מוקד אחיות 24 שעות ביממהשירות רופא משפחה וילדים און ליין
רופאי ילדים בליווי מקצועי של מומחי בי״ח שניידר עומדים 

לשירותכם כל הלילה ורופאי משפחה מומחים עומדים 
לשירותכם בין השעות 20:00-24:00

למתן ייעוץ טלפוני ב-2700 *

חג סוכות
שמח!

המוקד פתוח 24 שעות, 7 ימים בשבוע. השירות כרוך בהשתתפות עצמית.
רפואה דחופה טרם רח' ז'בוטינסקי 160 בני ברק | טל. 1599-520-520
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תהא שנת פעילות

מאת: עוזי ברק

נכנסה  ברק  בני  הצלה  איחוד  סניף  הנהלת 
הגאון  המקובל  אצל  השנים  ברכת  את  לקבל 
שנת  של  בסיומה  שליט"א,  גלאי  שמעון  רבי 

פעילות ענפה.
וציין  פעילות הארגון  על  סקירה  קיבל  הרב 
כי חזה במלאכת הקודש של המתנדבים ממש 

לפני מספר ימים בכולל שבראשותו.
בארגון,  ההלכה  רכז  הלפרין,  נפתלי  הרב 

סקר בפני הרב את הפיקוח המיוחד של ועדת 
כל  לפי  ובחול  בשבת  הפעילות  על  הרבנים 

כללי ההלכה.
הרב מרדכי ברזילי, נשיא הסניף, הודה לרב 
ואף  כולה  השנה  במשך  והליווי  התמיכה  על 

העניק לטו שי מיוחד לאות הערכה.
 - אלתר  וישראל  פלדמן  מאפי  ביקש  הרב 
והערכתו  ברכתו  את  להעביר  הסניף,  מנהלי 
למתנדבים ולברכם בברכת גמר חתימה טובה.

הנהלת סניף איחוד הצלה בני ברק נכנסה לקבל את ברכתו של 
המקובל הגאון רבי שמעון גלאי שסיפר שחזה בפעילות המתנדבים 

באירוע שאירע בכולל שבראשותו

 ראשי הארגון מקבלים את ברכת הגר"ש גלאי 

שוק ארבעת המינים המרכזי 
יתקיים במרכז הפיס

מאת: יחיאל חן

השנה  יתקיים  המרכזי  המינים  ארבעת  שוק 
פינת   1 ירושלים  ברחוב  קהילתי"  פיס  ב"מרכז 
במתחם  העיר,  במרכז  ברק  בבני  מימון  רחוב 
דוכנים  כ-50  יפעלו  במתחם  ומקורה.  ממוזג 
בהם תוכלו לרכוש את כל ארבעת המינים, מכל 
הזנים, הכשרויות והמחירים. כמו כן ניתן יהיה 
לרכוש במקום סכך, קישוטי סוכה ועוד וכל זאת 
תחת קורת גג אחת באולם ממוזג ומרווח במרכז 

העיר בצומת הרחובות ירושלים – מימון.
לדברי מארגני השוק, כל שנה הציבור נאלץ 
ארבעת  מצוות  אחר  לחפש  בשמש  להתרוצץ 
המינים. בשנים האחרונות עבדנו קשה שכל אדם 
שיגיע לשוק יוכל להשיג את מבוקשו עם היצע 
ארבעת  את  בדוכנים  שיציגו  סוחרים  עצום של 

המינים וכן סכך סוכות וקישוטים מכל הסוגים 
והמינים עם חווית קניה איכותית ומרוכזת.

חג  ערב  ראשון  עד  מחמישי  יפעל  השוק 
ברציפות. לדברי האמרגנים, מהעירייה נמסר כי 
לאור תלונות משנים עברו לא תותר כניסה בערב 

חג לאחר השעה 13:00.
במקום  ישהה  השנה  המארגנים  ביוזמת 
הרה"ג עמרם פריד מחשובי מורי ההוראה בב"ב 

שיענה לשאלות הלכתיות בשעת הקניה.
זה  לשבוע  נכון  כי  נמסר  השוק  מהנהלת 
התקבלו בקשות רבות למכירת ארבעת המינים, 
ממיטב הסוחרים ואנשי שיווק. יצוין כי סוחרים 
המינים  ארבעת  בשוק  חלק  לקחת  המעוניינים 
בהקדם  לפנות  מוזמנים  מכירה  דוכני  ולהציב 

להנהלת השוק. לפרטים: 052-7125732

ביוזמת המארגנים השנה ישהה במקום הרה"ג עמרם פריד מחשובי מורי ההוראה בב"ב 
שיענה לשאלות הלכתיות בשעת הקניה

קפה קפה גבעת שמואל | סוכות | מודעה | 12.2*33

קפה קפה  גבעת שמואל - כשר למהדרין
יוני נתניהו 25, גבעת שמואל. 03.5324573

קפה קפה גבעת שמואל מאחל ללקוחותינו

ומזמין אתכם ליהנות מסוכה בסניף
*פתוח במהלך חול המועד סוכות

חג סוכות שמח



בכל מקום

שתטיילו...

רופאי 
משפחה

רופאי 
ילדים

מוקד
 אחיות 
טלפוני

מוקדי רפואה 
דחופה בשעות 

הפעילות

תמיד יש מכבי בסביבה!
מכבי מאחלת לכם חופשה נעימה ובריאה, 
ושלא תזדקקו לשירותי הבריאות של מכבי

אבל אם תצטרכו, אנחנו בכל מקום בשבילכם, 
בהעברת כרטיס מכבי.

לרשותכם מאות מרפאות ורופאים בכל רחבי הארץ:

*3555

מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי
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כל הנערים

פרי עץ הדר ולקחתם לכם 

מאת: עוזי ברק

בעשרת ימי תשובה נכנסו תלמידי כתה ח' בתלמוד 
תורה בוסטון שברחוב חזון איש בעיר למעונו של חבר 
בקרית  שליט"א  אזרחי  הגרב"מ  התורה  גדולי  מועצת 

הישיבה במודיעין עילית.
במסכת  אלול  בזמן  לימודם  על  נבחנו  התלמידים 

דיבר  הבחינה  לאחר  בידיעותיהם.  והפליאו  קידושין 
הכיפורים שעיצומו  יום  על מהותו של  הישיבה  ראש 
של יום מכפר ושבהכנה הראויה זוכים לטהרה וכפרה. 
בסיום הדברים הביע הגרב"מ שליט"א את התפעלותו 
מהתלמידים המחונכים ומידיעותיהם הנפלאות ובירך 
חיידר  כילדי  האחרונה שלהם  השנה  את  לנצל  שיזכו 

להכנה ראויה לקראת כניסתם לישיבות.

מאת: עוזי ברק

דדון,  אליהו  הרב  הסיעה  ויו"ר  סגר"ע 
וחברי מועצת העיר הרב יעקב זכריהו והרב 
של  חסד  מכירת  ארגנו  ששון  בן  ישראל 
ש"ס  תנועת  ע"י  שאורגנה  המינים  ארבעת 
מתושבי  רבות  מאות  נהנו  במכירה  בעיר. 
ההיענות  ולאור  מאוד  מוזלת  ממכירה  העיר 
עד  שישי  ביום  גם  נמשכה  המכירה  הרבה 
בלילה.   1 עד  שבת  ובמוצאי   14:00 השעה 
במקום היו מורי צדק מטעם בד"ץ יורה דעה 
המינים  ארבעת  את  שעות  במשך  שבדקו 

לטובת הקונים.

מאת: יחיאל חן

בערב החג ביקר הרב שלמה זביחי יו"ר מוסדות 
של  במעונו  רפאל"  "תפארת  והחסד  התורה 
יצחק  הרב  הגאון  לישראל  הרה"ר  לציון  הראשון 
יוסף שליט"א, והציג לפניו אתרוג מובחר ומהודר 
נקי  עצמו,  בפני  נדיר  תימן  מזן  אתרוג  מאוד, 

בתכלית עם כל ההידורים. 
למראה  מאוד  שמח  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 
על  נראה  מצוה  הידור  של  וחיוך  הנדיר  האתרוג 
הגר"י  הראש"ל  הזכיר  מרגש  מעמד  באותו  פניו. 
יוסף שליט"א כמה מרן זצוק"ל חיבב אותו והעריך 
את פעולותיו המבורכות של תלמידו וחביבו הרב 

זביחי לקירוב רחוקים בארץ ובתפוצות.

תלמידי ת"ת בוסטון ביקרו במעונו של חבר מועצת גדולי התורה הגרב"מ אזרחי שליט"א

כמידי שנה, הרב שלמה זביחי העניק לראשל"צ הגר"י יוסף אתרוג מהודר נקי ונדירמאות נהנו ממכירה מוזלת של 4 המינים מטעם ש"ס יחד עם מו"צים מבד"ץ יורה דעה

 במכירת ארבעת המינים 

 תלמידי הת"ת אצל הגרב"מ אזרחי 

 הרב זביחי מציג את האתרוג לראשל"צ 

כל הכובעים
שמחירם* עד 350

רק

כל הכובעים
שמחירם* עד 900

רק

כובע 100% לבד 
תוצרת אירופה

במקום 750 ש”ח

Baron HattersBaron Hatters
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מעוז עבדי הפקות

בס"ד

זצוק“ל

מיסודו של

קהילת חניכי הישיבות בא"י
מיסודו של מרן רבנו שלמה קורח זצוק"ל

בנשיאות מרן הגר" ש מחפוד שליט"א

ציבור בני התורה מוזמן למעמד אדיר לכבודה של תורה

עם גדול הזמר החסידי יוני שלמה
בליווי הקלידן מאיר ישראל

שמחת חג
בנוסח תימן
עם המשורר

ר' הראל סעד

שיתקיים ברצות ה'

ביום חמישי יח' תשרי
ג' דחול המועד סוכות תש"פ 

בבית מדרש חניכי הישיבות חכמת שלמה
רח' מימון 28 בני ברק

לבירורים: 050-4161665 אולם מיוחד לנשים 

המעמד לעילוי נשמת
ר' אפרים ז"ל

בן ר' משה ושושנה גדסי שילחט"א

המרכז לתשמישי קדושה
ליחידים וסוחרים

יונתן: 050-3623688
סלולאר  מחשבים  מעבדה
הדיגיטל

 מרכז מסחרי רח' יעקב לנדא 3 בני ברק 03-6885598

18:00 מעמד תפילת הילדים שע"י ארגון אלפי יהודה 
19:30 תפילת ערבית

20:00 שמחת "בית השואבה" ברוב עם







*5600
 חייגו עכשיו למרכנתיל
וקבלו הצעה מתאימה

יש רגעים שרק מי שמכיר אותך,
מבין אותם.

לחג עם המון נחת
מרכנתיל מתאימים לכם הלוואה לכל מטרה

Fix הלוואת מרכנתיל
299 הלוואה לכל 

מטרה בהחזר 
חודשי קבוע של

 ₪
בלבד!

ב- 64 תשלומים  ₪ 15,000
ב- 39 תשלומים  ₪ 10,000
ב- 28 תשלומים  ₪ 7,500
ב- 18 תשלומים  ₪ 5,000

* הבנק רשאי להפסיק את המבצע בכל זמן וללא הודעה * ההחזר הקבוע בסך 299 ₪ בלבד כולל קרן+ריבית * פרטים מלאים ומחייבים בסניפים * אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב 
ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל * הריבית המינימלית בהלוואה 9.299%, הריבית המקסימלית בהלוואה 9.493%  *  מתן אשראי ותנאיו כפופים לנהלי הבנק ולכל דין ולשיקול דעתו של הבנק.
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יש כאן עמל התורה ולכן 
הקב"ה שמח דווקא אתכם 

ומשתבח בכם"

מאת: חיים רייך

ישיבת 'באר יהודה' בירושלים בראשותו של 
הגאון הגדול הגר"א טופיק שליט"א חגגו מעמד 
סיום מכובד ומרשים עם חלוקת מלגות ותעודות 
לנבחנים בהשתתפות ראשי ישיבות וגדולי תורה 

שליט"א.
המעמד התקיים בזמן אלול, כמסורת קבועה 
המסכתות  על  בישיבה,  האחרונות  בשנים 
שנלמדו בשנה החולפת, מסכתות גיטין ומכות, 
חורף  בזמן  הישיבה  בני  בהן  שעמלו  מסכתות 
ובזמן קיץ, אך בישיבה נהגו לעשות את מעמד 
ימי  לקראת  כהכנה  אלול,  בזמן  דוקא  הסיום 
הדין וקבלות חיזוק בעול התורה לקראת השנה 
ובאותו  בה.  הנלמדת  יבמות  ומסכת  החדשה 
מעמד מרשים המלווה בקנאת סופרים, מקבלים 
ולהתמיד  ידיעות  לרכוש  עצמם  על  הבחורים 

ולהבחן על המסכת החדשה הנלמדת בישיבה. 
אימץ  שליט"א  טופיק  הגר"י  הישיבה  ראש 
בזמן  דווקא  המעמד  את  לקיים  הרעיון  את 
אלול גם כדי לתת לבני הישיבה את ההזדמנות 
והאפשרות לשנן בימי בין הזמנים את הסוגיות 
ולעמוד עליהם למבחן בתחילת זמן אלול בכדי 
לקבל מלגות יקרות ותעודות מפוארות במעמד 

הסיום. 
עלו  המצטיינים  מרבנן  צורבי  הישיבה  בני 
הישיבה את המלגה  זה לקבל מראש  בזה אחר 
המכובדת ומעטפות יקרות הערך, כאות הוקרה 
על העמל והיגיעה בשקידה והתמדה עם שינון 
פצחו  הישיבה  ובני  עמוק,  בעיון  הסוגיות  על 
בשירה אדירה לכבודה של תורה, אשריכם ת"ח 

שד"ת חביבים עליכם. 
הגדול  הגאון  בנוכחותם  פיארו  המעמד  את 
ישיבת  ראש  שליט"א,  אזרחי  יצחק  הר"ר 
בני  של  הירא"ש  על  בדבריו  האריך  אשר  מיר, 
הישיבה המצויינים ביראתם הקודמת לחוכמתם 
)לא.( שזוהי הסגולה  ובדברי רש"י במס' שבת 
"יראת  עה"פ  בגמ'  כדאיתא  בלימוד  לזיכרון 
ה' היא אוצרו". מדבריו: "בשעה זו יש שמחה 
בהצלחתכם  אתכם  שמחים  בשמים,  גדולה 
מלאכי  לכל  מעלה  של  לפמליא  קורא  והקב"ה 
השרת ואומר להם חזו בני חביבי, בואו לישיבה 
הקדושה הזו ותראו את בני חביבי איך שוכחים 
וכל  הטרדות  כל  את  עוזבים  העולם,  כל  את 
זו  בשמחה,  שלי  בתורה  ומתעסקים  הצרות 
חדוותא דאורייתא, שיש במקום הקדוש הזה, יש 
כאן עמל התורה, יש כאן הרבה ירא"ש טהורה 
ולכן הקב"ה שמח דווקא אתכם ומשתבח בכם". 
אחריו נשא דברים הגה"צ הר"ר בנימין פינקל 
שליט"א שדיבר דברי חיזוק והתעוררות, עצות 
הוסיף  דבריו  ולסיום  הדין  ימי  והכוונה לקראת 
בישיבה,  הנהוגה  הלימוד  ושיטת  העיון  בשבח 
פרטיה  לכל  הסוגיא  בהבנת  ולהתייגע  לעמול 
"אשריכם  מדבריו:  שטחיות.  ללא  ודקדוקיה 
עליכם,  חביבים  תורה  שדברי  חכמים  תלמידי 

איזה שמחה גדולה יש כאן אשריכם שסיימתם 
מסכתות  שני  ואמיתי,  ישר  בעיון  מסכתות  שני 
יודע  ואני  מכות  ומסכת  גיטין  מסכת  חשובות 
ומכיר מקרוב שכאן אתם לומדים בצורה נכונה 
הרבה  בלי  עמוק,  ובעיון  טובה  בהבנה  וישרה, 
המהרש"א  שלמדו  כמו  וחקירות,  פלפולים 
ורעק"א והחזו"א, שהם היו גדולי הדורות וגדולי 
עולם, אפשר להוסיף קצת סברות וחקירות, אבל 
זה לא העיקר, העיקר הוא שצריך להבין בצורה 
בהירה בעמל ויגיעה לא סתם בשטחיות אשריכם 

שאתם לומדים כמו שצריך"...
המשגיח  גם  הסיום  במעמד  השתתף  כן  כמו 
שליט"א  דונט  מנשה  אליעזר  הר"ר  הגה"צ 
התורה  לעמל  והתעוררות  מוסר  דברי  שנשא 
ודרכי קניינה, אחרי כן סעדו ראשי הישיבה רבנן 
ברוב  שנחגגה  המצווה  סעודת  את  ותלמידהון 
של  לכבודה  כנאה  הישיבה  באולם  והדר  פאר 

תורה.
יש לציין שראש הישיבה הגאון הגדול הגר"א 
ממנו  ונבצר  בחסרונו  ניכר  שליט"א,  טופיק 
לכבד את המעמד, כאשר נסע בפתאומיות דווקא 
בימים אלו למסע חיזוק בקהילות הקודש, כאשר 
אחים  שבת  היהודית  הקהילה  ראשי  ע"י  נקרא 
בפנמה, להשתתף בעצרות התעוררות וסליחות, 
נדיר שמיום הקמת הישיבה למעלה משני  צעד 
אלול  בזמן  הישיבה  ראש  נעדר  לא  עשורים, 
אך  בישיבה,  והשיחות  השיעורים  ממסירת 
ההכרח לא יגונה, כאשר ראה צורך דחוף לביסוס 

וביצור הקהילות תומכי התורה בארה"ק. 
כמו כן נשלמות ההכנות לקראת סיום הש"ס 
שיערך בישיבה בהשתתפות חכמי התורה וגדולי 
חורף  זמן  בתחילת  שליט"א,  הישיבות  ראשי 
יוסף  הגר"ע  לע"נ הטהורה של מרן הראשל"צ 
זצוק"ל ע"י חתנא דבי נשיאה הרה"ג מאיר אטלי 
השיעורים  ומגידי  הרמי"ם  מחשובי  שליט"א 
בישי"ג ומח"ס חמדת מאיר על הש"ס. בשילוב 
מלגות  חלוקת  עם   - לכם'  כתבו  'ועתה  מעמד 
בגמרא,  חבורות  ששלחו  לבחורים  וספרים 
הטהורה  לע"נ   - לכם'    כתבו  'ועתה  למערכת 

של מרן הראשל''צ זיע''א.
בישיבה,  לציין שהרישום  יש  במאמר מוסגר 
נתרבו  כאשר  הצלחה,  של  שיא  שבר  השנה 
הלומדים  טובי  של  ואיכות  בכמות  הספסלים 
אודות  גדולה,  בקפידה  שנבחרו  המצויינים  
לפעולתו המירבית של הרשם הר"ר יוסף ניאזוף 
בכל  ונרתם  זה  בתחום  לו  רב  שידיו  שליט"א 
סגל  עם  חדא  בצוותא  הרישום,  להצלחת  כוחו 

הרמי"ם וצוות הרבנים והמשגיחים.
כבני  ידועים  ובוגריה  הישיבה  בני  וב"ה 
תורה איכותיים ואמיתיים, בעלי מידות וירא"ש 
 – מיוחדת  להערכה  הראויים  ואצילית  מיוחדת 
וגידולם של ראשי הישיבה וחכמיה  פרי עמלם 
שלומדים  אברך  או  בחור  כל  ועל  שליט"א, 
בישיבה מוטבע חותם מיוחד המעיד עליו שהוא 
ויראה  מגידוליה של הישיבה המופלגת בתורה 

הלא היא ישיבת 'באר יהודה'.

סוד ההצלחה של ישיבת 'באר יהודה', בראשות הגר"א טופיק, נעוץ סופה 
בתחילת זמן אלול, כאשר כל בני הישיבה חגגו סיום מכובד של מסכתות גיטין 

ומכות שנלמדו בזמן חורף וקיץ האחרונים

ראש הישיבה הגר''י טופיק

הגר''י אזרחי ר''י מיר והגר''ב פינקל מר''י מיר

המשגיח הגה''צ הגרא''מ דונט 

בני הישיבה

מורחבת:  במתכונת  הרחב  לקהל  המועד  חול  בימי  פתוחים  יהיו  המערבי  הכותל  למורשת  הקרן  אתרי 
חוויית ‘המסע לירושלים’ ❘ מרכז שרשרת הדורות ❘ מבט אל העבר ❘ מנהרות הכותל המערבי

■ הביקור כרוך בתשלום ובביצוע הזמנה מראש ■ על בסיס מקום פנוי בלבד!
www.thekotel.org ❘ *5958 :מידע ולהזמנות ■

יקבלו את פני המתפללים בין השעות 10:45-12:00
לפני הצהריים באולם הכניסה למנהרות הכותל

מרן הראשון לציון הגאון
רבי יצחק יוסף שליט״א

הרב הראשי לישראל

מרן הגאון
רבי דוד לאו שליט״א

הרב הראשי לישראל

הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט״א
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

22:00 יום ב׳, כ״ב בתשרי תש״פ )21.10.19( בשעה 

הקפות שניות
"שישו ושמחו בשמחת תורה"

הקרן למורשת הכותל המערבי מזמינה אתכם להקפות שניות במוצאי שמחת תורה
ברחבת הכותל המערבי

ברכת הכהנים
יום ד׳ ❘ ב׳ דחוה״מ סוכות ❘ י״ז תשרי תש״פ ❘ 16.10.19

08:45 תפילת שחרית ❘ 09:30 ברכת כהנים של שחרית
10:15 תפילת מוסף ❘ 10:30 ברכת כהנים של מוסף

לולבים במקלט!

כ"כ ניתן להשיג הדסים מיוחדים א' א'

כל סוגי הלולבים באיכות מיוחדת 
ובמחירים מיוחדים

במקלט - אולמי שלום ורעות: כל ערב בשעות: 18:00-23:00 אחרי יוה"כ בשעות: 8:00-23:00  
ליד אשפר: אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00

יהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומים

הלולבים מגידול מקומי וטריים במיוחד

• דרי (טירת צבי) • קורא • זהידי • ועוד

אולמי "שלום ורעות" רח' קהילות יעקב 63 ב"ב 
וליד "אשפר בשר" רח' שלמה המלך 17 ב"ב

יש אתרוג תימני נקי ומהודר, 
ויש אתרוג יהלום!

ויש יהלומים!
 נקי ומהודר, 

ויש אתרוג יהלום!
 נקי ומהודר, 

ויש אתרוג יהלום!
 נקי ומהודר, 

ויש יהלומים!

יהלומיםיהלומיםיהלומים
 רח' קהילות יעקב 63 ב"ב

 אחרי יוה"כ בשעות: 8:00-23:00  
9:00-23:00

 אחרי יוה"כ בשעות: 8:00-23:00

יהלומיםיהלומיםיהלומים
אולמי "שלום ורעות"

18:00-23:00
אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00

18:00-23:00 אחרי יוה"כ בשעות: 
9:00-23:00

 אחרי יוה"כ בשעות: 

יהלומיםיהלומיםיהלומים

יש אתרוגים...

שעות 
המכירה



יש לאן לצאת ב-סוכות

לחם בשר רח' מצדה 9 בני ברק )צמוד לב.ס.ר 3(
שעות פתיחה: 11.00 עד 23.00 | 03.6222442  

פרש נמל תל אביב )מקבוצת קפה קפה(
האנגר 12 נמל תל אביב 03-9022791 | מול הקרוסלה

קפקפה בן גוריון 2 רמת גן | 035758333

סוכה 
מהודרת

סוכה 
מהודרת

סוכה 
מהודרת

 a5 / פרש / נמל / פלייר

פרש נמל ת«א
בהנהלה חדשה!

פרש נמל ת”א )מקבוצת קפה קפה(
האנגר 12 נמל תל אביב 03-9022791 | מול הקרוסלה

 a5 / פרש / נמל / פלייר

פרש נמל ת«א
בהנהלה חדשה!

פרש נמל ת”א )מקבוצת קפה קפה(
האנגר 12 נמל תל אביב 03-9022791 | מול הקרוסלה

בהנהלה 
חדשה

קפה • חלבי • דגים
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ספרם של צדיקים

מאת: מנדי קליין

ושמחה והתרגשות רבה אוחזת בקרב ציבור שו
חרי התורה ולומדיה, עם צאתו לאור של הקובץ 
תשרי  עשרה,  שלש  חלק  חפץ"  "דברי  התורני 
תורה  לחידושי  לשטרות,  ב'של"א  ה'תש"פ 
חפץ"  "דברי  התורני  הקובץ  ולמסורת.  להלכה 
יד  זו השנה השביעית, ע"י מוסדות  יוצא לאור 
ומהרי"ץ – הארגון העולמי להפצת תורה ומסו

רת ק"ק תימן, בנשיאות פוסק עדת תימן הגאון 
רבי יצחק רצאבי שליט"א.

שלחן  על  עולה  חפץ"  "דברי  התורני  הקובץ 
ות ניסן  בחודשים  בשנה,  פעמיים  רבנן  ומלכי 

שרי, ומופץ בקרב היכלי התורה ובתי מדרשות 
ובכל רחבי הארץ, ובבתיהם של מרנן גדולי התו

רה שליט"א מכל העדות החוגים אשר היללהו 
וקילסוהו, שהינו מלא וגדוש מזן אל זן בתורתן 
ותל גדולי התורה  ושל ראשונים, ומאשר העלו 
ובע הלכות  בחידושי  שליט"א,  החכמים  ומידי 

נייני מנהג ומסורת ובדברי אגדה ומוסר.
משו כסף,  במשכיות  זהב  כתפוחי  ועוד,  וזאת 

נכבדות  הערות  הנה  ואחת  הנה  אחת  בצות 

ומאירות עיניים מהגאון הגדול רבי יצחק רצאבי 
שליט"א, מה שהעיר והאיר תוספת שבח, ולחזק 
כל מקום שמצא שם בדק, להעמיד תורה בקרן 
אורה, לרוב חביבותו והערכתו לבמה נכבדה זו.

רבותינו חכמי  מגנזכי  בתחילת הקובץ מובאים 
ווגאוני תימן נע"ג, תשובה של רבני הישיבה הכ

ללית בעי"ת צנעא, על הנוהגים לפתוח סעודתם 
ובפירות ומיני מגדנות ומאריכים בה עד שחשי

כה, אם יכולים לאכול אז את הסעודה שלישית, 
והערות מהרה"ג איתמר  ציונים  בתוספת מבוא 
חיים כהן שליט"א. וכן תשובה נכבדת מהגאון 
השם  בביאור  זצ"ל  הלוי  יצחק  שלום  כמהר"ר 

סאלם, שמו של מהר"ש שבזי זיע"א.
מתורת  חדשות  תשובות  ארבע  הובאו  כן  כמו 
ועוד ח"י תשובות  מרן הגר"י רצאבי שליט"א, 
השיב  אשר  שונים  בעניינים  וחשובות  קצרות 
כן מו ועליהם להלכה ולמעשה לשואלים. כמו 

באים בסוף הקובץ שני מאמרים בענייני אגדה 
ולרוחב  לאורך  ידו  הניף  בהם  שליט"א,  ממרן 
הקדושה  מתורתינו  אדיר  ובעומק  נדיר  בהיקף 
בביאורים וחידושים נפלאים משובצים בתורתם 

והנהגותיהם של רבותינו חכמי תימן נע"ג.
בית  רבני  מאת  הלכה  בירורי  הובאו  בנוסף 
פוסק  מרן  בראשות  צדיק",  "פעולת  ההוראה 
עדת תימן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א, הלא 
המה הרבנים הגאונים הרב אבינועם שמואל יהב 
שליט"א והרב אלעד אלעזר יוחנן שליט"א. כמו 
וכן הובאו מאמרי הלכה ואגדה מאת עמלי התו

רה תלמידי החכמים, הרב אהרן גבאי והרב אסף 
לוי וכן מאמר מהרב יניב נסיר, ובסופו תשובת 

מרן שליט"א על דבריו.
שיצאו  הקבצים  יתר  את  כמו  הזה,  הקובץ  את 
לאור עד כה, ניתן להשיג במשרדי יד מהרי"ץ, 

וכן אצל הפעילים בכל רחבי הארץ.

מאת: יחיאל חן

במאבק  נמצאת  הציבורית  שהשבת  בתקופה 
נגדה,  רבים מנהלים מלחמה  וגופים  הישרדות, 
מרגש לגלות שיש יהודים שהשבת יקרה להם, 

ומקבלים החלטות קשות לכבודה של השבת.
ובעיצו כיפור  ערב  השבת  דגל  את  שמרים  ומי 

ההחלטה  את  ומקבל  הנוראים,  הימים  של  מם 
הם  בשבת,  לסגור  הזו  פשוטה  והלא  החשובה 
המפעילים  המקום  בעלי  א.  ושמעון  ע.  אהרון 
פתח  בעיר  סיטי  לייזר  האקסטרים  מתחם  את 
 center תקווה ברחוב בן ציון גליס 30 במתחם

.B
מהנה  ובילוי  חוויות  כמרכז  שמשמש  המקום 
במ טאג  לייזר  ממשחקי  החל  המשפחה,  ולכל 
ותחם ענק ומאתגר מהטובים מסוגו בארץ, מש
אדרנ מלאות  ופעילויות  מדומה,  מציאות  וחקי 

לין לכל המשפחה, היה פתוח עד היום בשבת, 
ועיקר פעילותו הייתה בסופי שבוע. כאמור כעת 
בהחלטה אמיצה קיבלו על עצמם בעלי המקום 

לסגור אותו בשבת.
תפסנו לשיחה את שמעון מבעלי המקום לשיחה 

על החלטתו החשובה.

מה הביא אתכם לעשות צעד שכזה?
"אין יהודי שכיף לו לעבוד בשבת, השבת יקרה 
המשפחה,  בחיק  להישאר  רוצים  כולם  לכולם, 
ואתה  ברירה  לך  אין  לעשות  מה  לפעמים  אבל 
פותח בשבת. אבל כשאנחנו רואים את המלחמה 
שמנהלים נגד השבת, ואת ההסתה נגד המסורת 
ווהערכים שלנו, החלטנו שאנחנו  לא יכולים לע

מוד בצד, וקיבלנו החלטה שהיא לא קלה בכלל 
מבחינתנו, לסגור את המתחם בשבת".

60 אחוז מהעבוו -"אנחנו מאמינים שלמרות ש
דה היתה עד היום דווקא בשבתות, השבת שהיא 
הציבור  וגם  לנו,  ותחזיר  תשלם  הברכה  מקור 
שומרי התורה והמצוות יבוא לחזק את המקום".

לפקח  שבאו  רבנים  באו  האחרונים  "בשבועות 
ועל המקום ולהתאים אותו לציבור שומרי התו

רה והמצוות, לקראת החג הקמנו סוכה מהודרת, 
בכדי שכולם יוכלו להנות ולשמוח בחג".

 למי מתאים הפעילות במקום?
כמדומה שזה המקום היחיד שבו אפשר ליהנות 
כל בני המשפחה מילדים עד מבוגרים ובחורים. 
משחקים  חכמים,  לייזר  רובי  מקבלים  כולם 
מלאה  מחוויה  ונהנים  וחשוך,  מורכב  במתחם 

אנרגיה ומרץ. 
למצוא  בשביל  לצפון  לצאת  צריך  היה  פעם 
כאן  יש  היום  המשפחה,  לכל  מהנה  חוויה 
מבני  דקות   20 של  נסיעה  מרחק  תקווה  בפתח 
ברק, מקום שאפשר להנות ולשמוח בו בחג כל 
המשפחה. ממש כולם, מבחורים צעירים מלאי 
לכל  הנאה  פשוט  הורים,  לילדים,  עד  אנרגיות, 
מחיר  מיוחד:  במבצע  עכשיו  יצאנו  המשפחה. 
55 ש"ח  של  במחיר  70 ש"ח,  במקום  למשחק 
בלבד! ומשחק כפול ב-90 ש"ח בלבד במקום 

120 ש"ח!

 – מהרי"ץ  יד  מוסדות  ע"י  השביעית,  השנה  זו  לאור  יוצא  חפץ"  "דברי  התורני  הקובץ 
הארגון העולמי להפצת תורה ומסורת ק"ק תימן, בנשיאות פוסק עדת תימן הגאון רבי 

יצחק רצאבי

במתחם לייזר סיטי הוחלט: סוגרים בשבת
בשעה שראשי עיריות עסוקים בלפתוח עסקים בשבת, יש יהודים שבעקבות זאת מקבלים 

החלטה קשה לסגור בשבת. השבת תשלם.

מתחם לייזר סיטי 

הגר"י רצאבי

סוכה מפוארת 

ומהודרת עד 

200 איש





נעלי לטס גו' משיקה את סדרת פרימיום קומפורט 

בס"ד

רבי עקיבא 75 בני ברק ) חנות היבואן( 
להשיג בחנויות המובחרות:

צפת, טבריה, חיפה, רכסים, קרית אתא, מגדל העמק, נתניה, ירושלים,
אלעד, קרית ספר, בית שמש, ביתר עילית, רחובות, אשדוד,

אשקלון, קרית גת, נתיבות , אופקים, באר שבע
שירות לקוחות : 072-2-435-435

תמיכה לאורך
 כף הרגל 
להליכה 
ועמידה 
ממושכת

שנה חדשה
קולקציה חדשה

נוחות חדשה

 & 30
הנחה

בתוקף עד א׳ בחשוון
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שבת התשובה של
ניצולות יד לאחים

מנדי קליין

הסיכום  משפטי  אל  מתנקז  הכול  לפעמים 
מתומצתים  בודדות  מילים  לתוך  הקצרים. 
רגשות, חוויות תהפוכות נפש ושינויים גורליים.
כוכבים  שלושה  שבת,  מוצאי  שעת  זוהי 
זוגות  ובאולם ההומה עשרות  נוצצים בשמים, 
יום  את  לשמור  "החלטתי  בורקות.  עיניים 
"לראשונה  מ'.  אומרת  במלואו",  הכיפורים 
ולומר  סיפורי  את  לספר  מתביישת  אינני  בחיי 

מי אני, כי כולן באותו הסרט", מוסיפה צ'.
באמת  שהתקדמתי  מרגישה  אני  "עכשיו 
ושמחה בקרבת האלוקים", מתוודה נ', בחורה 
מבית מסורתי, שרק יודע תעלומות יכול להבין 

את סיפור חייה הפתלתל.
לאחים,  יד  שבת  של  הסיום  רגעי  נראו  כך 
"אוויר  השנה.  ראש  לפני  בשבת  שהתקיימה 
לנשימה", מגדירה ר', עוד נפש מישראל שניצלה 
בזכות מסירות-הנפש של אהבת-ישראל מבית 
המדרש של ארגון הפעילים הוותיק. התגובות 
הייחודי.  מהשבתון  ימים  בחלוף  גם  פסקו  לא 
"אני משוכנעת, שבזכות השבת ששמרתי זכיתי 
הדין  בבית  שאבדו  חשובים  מסמכים  למצוא 

השרעי, ומעכבים את גירושיי!", כתבה ח'.
 - וילדיהן  לאחים  יד  מטופלות  כ-100 
'אחמד  שמסתתרים מאחורי הסלוגן המפורסם 
שאורגן  מיוחד  בשבתון  השתתפו   - שרה'  בן 
לאחים  ביד  בידייך'.  'היעד  השם  תחת  עבורם 
עשו הכול כדי למקסם את השבת ולהפוך אותה 

לחוויה שנצרבת בתודעה.
לרגשות  תרם  השנה,  ראש  ערב  העיתוי, 
של  קסומה  באווירה  נסחפו  הבנות  ההתעלות. 
כדי  רגע  כל  לנצל  והחליטו  הרוח,  התרוממות 
זכויות עבורן. עבור נשמותיהן, שעברו  לצבור 
טלטלות כה רבות עד ששבו בחזרה לחיק עמן. 
עבור ילדיהן אורגנה תכנית מושקעת וחווייתית, 
בשפע  כולה  היממה  במשך  אותם  שהעסיקה 

פעילויות חברותיות וסוחפות.
שלום- הרב  של  רוחו  שרתה  האירוע  מעל 
ארגון  ומקים  מייסד  זצ"ל,  ליפשיץ  דובער 
אחיו  למען  חייו  את  שהקדיש  יד-לאחים, 
לעיתים  ובשביה,  בצרה  הנתונים  ואחיותיו 
את  יזם  הוא  ניכר.  בני  בידי  בידיעתם,  שלא 
מקשרי  לניצולות  המסורתיים  השבתונים 
משפחה בעייתיים, במטרה להטעים אותן מאור 

קדושת השבת האמתית והיהודית.
24 שעות של שיתוף, חיבור אנושי  אלו היו 
הנשים  בין  גורל  אחדות  ותחושת  ולבבי, 
הרבות. כל אחת ודרך החתחתים הפרטית שלה, 
והסיפורים  הלבבות  בין  הזהות  הנקודות  אך 
שקשרה  אנושית  משענת  והיוו  לזו,  זו  השיקו 
הזדהות,  שכולו  בקשר  כולן  המשתתפות  בין 

אמפטיה והבנה הדדית.
יו"ר  ליפשיץ,  ישראל  הרב  פתח  השבת  את 
הביכורים  למצוות  דברים  שייחד  לאחים',  'יד 
מפרשת השבוע. הוא השליך את מסרי המצווה 
לחייהן האישיים של הנשים, וחידד את הצורך 
בהודיה לה', בהבעת תודה ובראייה אופטימית 
של החיים. בסיום דבריו הזכיר את יום פטירתו 
ליפשיץ,  דובער  הרב שלום  אביו,  השמיני של 

והקדיש את השבת לעילוי נשמתו.
לאה  האמנית  העלתה  השבת  לכניסת  קודם 

נשמה'.  בי  'תן   – ומעורר  מרגש  מופע  דרור 
לאה, גרת צדק, סיפרה על אביה היהודי שנישא 
לגויה וממנה נולדו שני ילדיו. יום אחד החליט 
המשפחה  את  אחריו  וסחף  בתשובה,  לחזור 

כולה.
בתום המופע ניגשה ש', אחת מהן, אל רכזת 
המרגש  "המסר  בהתרגשות:  ואמרה  הפעילות 
ביותר היה, שנוכחתי לדעת איך הבורא לא עוזב 
אף אדם, גם אם הוא חוטא! גם יהודי שנישא 
את  לו  העניק  וה'  שמים,  לרחמי  זכה  לגויה 
הזכות לשוב לעם ישראל עם משפחתו... הלקח 
בכל מקום  לכל אחת מאתנו,  תקווה  נותן  הזה 

שבו היא נמצאת".
הדלקת נרות שבת שבאה לאחר מכן, הייתה 
כמו תמיד, רגע מרגש. בין הנשים המתגודדות 
ישנה  בידיהן,  פניהן  הנרות, מליטות את  סביב 
צעירה אחת שזו הפעם הראשונה בחייה שהיא 

מדליקה נרות שבת בגלוי.
לוח-הזמנים של השבת צפוף וגדוש פעילות. 
סדנאות היכרות והגדרת יעדים לשנה החדשה, 
ושירי  שבת  בזמירות  עשירות  שבת  סעודות 
קודש ונשמה, דברים מפי הרבנית אורית סלומון 
בנושא  מעוררת  אלולית  שיחה  המשמיעה 
האישי  סיפורה  ואת  טוב'  לי  אלוקים  'קרבת 
סימפוזיון  הלילה,  תוך  אל  שיחות  והמעורר, 

מאולתר, לבטים, תחושות והתייעצויות.
שחרית  תפילת  נשמעת  הבוקר  בשעות 
נלהבת מפי למעלה ממאה נשים וילדים, שעד 
לא מכבר הכירו היטב את 'תפילות יום השישי'. 
אין ספק שהמייתן בוקעת שערי שמים. לא פלא 
וביקשו  התפילה,  סידורי  את  לעזוב  שהתקשו 

להוסיף לשפוך את צוק לחשן בפני הבורא. 
תכנית מקבילה התקיימה לבנות הדור השני, 
נערות יהודיות המתמודדות עם חיים מורכבים 
בצל אב ערבי, ועלולות להיקלע לתסביך זהות. 
הזה,  המשמעותי  הקונפליקט  את  לפתור  כדי 
עבורן,  ייעודיות  ופעילויות  סדנאות  התקיימו 
הנושא  שלהן.  ובחוזקות  בקשיים  שהתמקדו 

המרכזי היה: "מי אני?" – הזהות היהודית.
הגדושה.  התוכנית  נמשכה  השבת  צאת  עד 
הרצאה  לילדים,  לאימהות  מודרכת  פעילות 
מרגשת מפי הרבנית יונה נוסבכר בנושא כבוד 
הביעו  מהמשתתפות  רבות  שבמהלכה  השבת, 
מעתה  שבת  תשמורנה  כי  נחרצת  החלטה 
עלו  הנשים  השבת.  צאת   – ולבסוף  והלאה, 
והודו  האישי,  בסיפורן  חברותיהן  את  ושיתפו 
לה  והכלכלית  הנפשית  התמיכה  על  פה  בכל 
הפעילויות  לאחים',  'יד  מארגון  זוכות  הן 
ובאושר,  בשמחה  אותן  שממלאות  החברתיות 
חייהן  כל  חבות  שהן  והחוב  האישית  ההצלה 

לפעילים והפעילות המסורים.
אנשי הצוות, שניהלו את השבת ומלווים את 
כל המשתתפות, יצאו בתחושת סיפוק גדולה על 
ההצלחה לה זכתה השבת. "הרגשנו כי יש שכר 
לעמלנו", סיפרו, "אנו רואות שגם נשים שהגיעו 
ממקום נמוך וקשה כל-כך, מסוגלות להתעלות 
על הקשיים שלהן בעזרת הטיפול הנפשי אותו 
'יד  של  הסוציאליות  מהעובדות  מקבלות  הן 
לאחים', ולפתוח את הלב לחיים חדשים טובים 
המשפחות,  של  הרוחנית  ההתקדמות  יותר. 
הכוח  את  לנו  נותנים  אלו  כל  בעיניים,  האור 
לשנת פעילות נוספת, בעזרת ה', למען הנשמות 

האבודות של עם ישראל".

למעלה ממאה ניצולות 'יד לאחים' השתתפו בשבת מרגשת של התרוממות רוח והתעלות 
לקראת הימים הנוראיים * הלבבות שנפתחו, ההחלטות שהתקבלו, העידוד והתמיכה 
דֹול ְלֵחרּוֵתנּו ׁשֹוָפר גָּ ַקע בְּ שהתקבלו בזרועות פתוחות, הוכיחו: "יש שכר לעמלך!" * תְּ

 הרב ישראל ליפשיץ, יו"ר יד לאחים, נושא דברים  הרב משה כהן מיד לאחים בתקיעת שופר לילדים )צילומים: יד לאחים(

מדינת ישראל
משרד החינוך

אגף בכיר מוסדות תורניים

קול קורא להגשת בקשות סיוע כלכלי 
לעידוד לומדי תורה נזקקים לשנת 2020

משרד החינוך מתכבד להודיע כי ניתן להגיש בקשות לסיוע לפי החוק לסיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים התשע"ז-2016, 
(להלן-החוק) לשנת התקציב 2020.

להלן עיקרי תנאי הזכאות לסיוע ללומדי תורה נזקקים לפי החוק:
לומד תורה, הורה לשלושה ילדים קטינים לפחות, אשר מדווח כדין כלומד יום שלם או שני חצאי יום בכולל/ים הנתמך/ים בעבור לימודיו 
על ידי המשרד, זכאי לסיוע בתנאים הבאים: ההכנסות המשותפות של לומד התורה, אשתו וילדיו הקטינים (למעט המלגה מהכולל) אינן 
עולות על 14,400 ₪ בכל השנה (לעניין זה, כל מרכיבי השכר נלקחים בחשבון -שכר ברוטו). כל תשלום מהביטוח הלאומי נלקח בחשבון 
בחישוב ההכנסות המשותפות למעט קצבת ילדים וקצבת נכות עבור ילד ואין בבעלותם נדל“ן מה-1.1.2019 - מלבד דירת מגורים אחת.
לומד תורה זכאי לסיוע כלכלי אף אם בבעלותו, בבעלות בת זוגו או ילדיו עד גיל 18, רכב מנועי אשר שוויו אינו עולה על 25,000 ₪, או 

אם נוהגים ברכב כגון זה מנהג בעלים. שווי הרכב ייקבע לפי מחירון "יצחק לוי" כפי שיפורסם בחודש ינואר 2020.
הזכאות לסיוע מוגבלת ל- 5 שנים.
החוק עוסק בשתי קבוצות זכאים:

לומדי התורה העומדים בכל תנאי הזכאות יהיו זכאים לסיוע בתקופת זכאות ראשונה של 5 שנים מלאות (60 חודשים). התקופות  א . 
החודשים.  שבהן התקבלו מלגות לפי החלטות ממשלה קודמות בשנים 2011-2016, ולפי החוק החל משנת 2017, יימנו בכלל 60
לומדי התורה שטרם הסתיימה תקופת זכאותם של 5 שנים, זכאים לסיוע בגובה של 1,040 ₪ לחודש עד מלאות 60 חודשים לקבלת 

הסיוע, בכפוף לתקציב המוקצה לעניין.
לומדי התורה שהשלימו תקופת זכאות של 5 שנים מלאות, וממשיכים לעמוד בכל התנאים המנויים בחוק, יוכלו לקבל סיוע במסגרת  ב . 

הוראת מעבר לפי החוק עד סוף שנת 2020, מתקציב נפרד שיחולק בין הלומדים שעברו את תקופת הזכאות. 
בשנת 2019 עומד סכום הסיוע ללומדי התורה מקבוצה זו על סך 720 ₪, ומחודש 7/2019 על סך 740 ₪.

www.education.gov.il/mt :ניתן לעיין בנוסח החוק ובתנאי הזכאות, באתר האגף בכתובת
מאחר שטרם נקבע חוק תקציב המדינה לשנת 2020, מתן הסיוע מותנה בתקציב שייקבע. אין ודאות שייקבע תקציב לסיוע ללומדי 

תורה נזקקים, ואם יקבע, מה יהיה שיעורו.
לומדי התורה הרואים עצמם זכאים לקבלת הסיוע בהתאם לתנאים, מוזמנים להגיש בקשות לסיוע. ניתן לקבל את טפסי הבקשה, באגף 
מוסדות תורניים במשרד החינוך, לפי הכתובת הרשומה מטה, או להורידם מאתר האגף. יצוין כי הטופס וההסבר להגשת הבקשה, יופצו 

למוסדות התורניים באמצעות המערכת הממוחשבת תלמו”ד. 
ניתן להגיע ולהגיש את טופס הבקשה במשרדי האגף בכתובת הרשומה מטה, או לשלוח אותו בדואר, שיגיע למשרד עד למועד המפורט בהמשך. 
טופס מקוון – לחילופין ניתן להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון – טופס זה מאפשר את הזנת הפרטים המבוקשים באופן מקוון 

ושליחת הבקשה. יש לצרף את המסמכים הנדרשים בהתאם להנחיות ובסיום יש לבצע "שלח" .
https://kohelet.edu.gov.il :את הכניסה לטופס המקוון ניתן למצוא בלינק הבא

כשירות לציבור, במהלך החודש הקרוב, יישלחו בדואר טפסי הבקשה לסיוע ללומדי התורה הזכאים שקיבלו תשלומי סיוע כלכלי בשנת 2019.
באחריות כל לומד תורה, הרואה עצמו זכאי לסיוע, לדאוג להגיש טופס בקשה לסיוע במועד, באחת הדרכים המנויות לעיל. את הבקשות 

לסיוע יש להגיש למשרדנו עד יום: ל' חשון התש"פ (28/11/2019).
לתשומת לב המבקשים, ניתן להגיש בקשה לסיוע אחת לשנה בלבד. בקשות שלא יגיעו עד למועד האמור יידחו, ולא ניתן יהיה להגיש 

בקשה במועד אחר ולקבל סיוע ללומדי תורה בכל שנת 2020, עד לפרסום מועד נוסף להגשת בקשות לקראת שנת 2021 .
הבקשות לסיוע יובאו להחלטת ועדת הסיוע הכלכלי ללומדי תורה במשרדנו. הוועדה תבחן את זכאות המבקשים ותאשר את הזכאות 

לסיוע ואת סכום הסיוע החל מחודש ינואר 2020, בהתחשב במספר הזכאים, ובתקציב שייקבע למטרת סיוע ללומדי תורה נזקקים.
כתובתנו: משרד החינוך - אגף בכיר מוסדות תורניים,

רח' בית הדפוס 20 ירושלים, קומה 9. מיקוד 9548323 , טל' 02-5604545, 
לתשומת ליבכם, מס׳ הטלפון צפוי להיות מוחלף בימים הקרובים, להלן המספר החדש: 073-3935200

זמני מענה טלפוני בימים: א', ד', ה': 12.00-10.00 , יום ב': 15.00-13.00
זמני קבלת קהל בימים: א', ד', ה': 14.30-13.00 , יום ב': 10.00-12.00

www.gov.il : ׀ כתובת אתר ממשל זמין www.education.gov.il/mt :כתובת אתר המשרד
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החג הזה אסור לכם לפספס!

אקסטריםחווית 

03-9669-938
אוטובוסים מב"ב: 1 )ז'בוטינסקי( < 62

*מבצע לקוראי העיתון!

במקום 120 ₪

למשתתףשני משחקים 
₪ 90 

 משחק אחד
למשתתף

במקום 70 ₪ 55 ₪

פיינטבול - לייזר טאג

חדש! משחקי 
מציאות מדומה

לראשונה: מותאם 
לציבור החרדי!

משחקים נפרדים לגברים, 
נשים ומשפחות.

סגור 
בשבת!

,b center מתחם 
 קומה עליונה, לייזר סיטי 
)מעל מתחם אושר עד(

מומלץ לתאם מראש!

* בהצגת המודעה בלבד

בס"ד

סוכה מהודרת 
במקום!
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ממולדובה תצא תורה
מאת: חיים רייך

ציבור  אישי  רבנים,  בכירים,  עסקים  אנשי 
הצדעה  בערב  השתתפו  חשובים  ודיפלומטים 
יוקרתי ומצומצם שנערך לציון 15 שנות פעילות 
מולדובה  בקישינב  האורתודוכסית  הקהילה  של 
נידבו  הנוכחים  זלצמן.  פנחס  הרב  שבראשות 
צרכי   וביסוס  פעילות  ולהמשך  מקווה  לבניית 

הקהילה.
שבתל  היוקרה  ממגדלי  באחד  שנערך  בדינר 
אביב השתתפו גם נציגי הקהילה האורתודוכסית  
בקישינב. את האירוע פתחה הגברת לנה קבלובה 
הרב  של  האינטנסיבית  הפעילות  על  שסיפרה 
פנחס זלצמן להרבות תורה בעיר ולאפשר קיום 
נוספות  ובערים  מולדובה  בבירת  יהודיים  חיים 
במדינה. בדבריה סיפרה על אירועים של מסירות 
בשר  לספק  כדי  במאסר  הסתכנות  שכללו  נפש 
של  היהודיים  תושביה  לכ-2000  למהדרין  כשר 

קישינב באחד מחגי הפסח בשנים האחרונות.
בהמשך עלה לברך ראש עיריית בני ברק הרב 
אברהם רובינשטיין ששיבח את פעילותו הענפה 
של הרב זלצמן. "בזכות מסירות הנפש של הרב 
למקום  תהפוך  מולדובה  הקהילה,  למען  זלצמן 
של  רבה  של  הנהגתו  ותחת  איידישקייט  של 
מולדובה יפעלו כוללים וישיבות שיפיצו את קול 

התורה למרחקים".
קשריו הענפים של הרב זלצמן עם השלטונות 
של  בהשתתפותה  ביטוי  לידי  באו  במולדובה, 

גבריאלה  הגברת  בישראל  מולדובה  שגרירת 
מורארו. בדבריה שיבחה השגרירה את פעילותו 
הממשלה  שגם  והבטיחה  זלצמן  הרב  של 
תמשיך  אלה  בימים  לפעול  שמתחילה  החדשה 
במדינה.  זלצמן  הרב  של  הפעילות  בכל  לתמוך 
"מה שהרב זלצמן עושה משפיע על כל מולדובה 

ולא רק על הקהילה היהודית במדינה".
ולממשלת  לשגרירה  הודה  זלצמן  פנחס  הרב 
קיבלה  לאחרונה  רק  כי  והזכיר  כולה  מולדובה 
הממשלה החלטה לסבסד לראשונה בהיסטוריה 
שתחת  היהודי  הספר  לבית  כשר  יהודי  אוכל 
עומד.  הוא  שבראשה  האורתודוקסית  הקהילה 

ואת  האדירה  הפעילות  את  פירט  זלצמן  הרב 
השאיפות להתפתחות יהודית ותורנית הכוללים 
הרחבת בית הכנסת המרכזי, בניית מקווה טהרה 
חדש ובית ספר חדיש שישרת את מאות הילדים 

היהודים בעיר ובסביבה.
זכינו לקבל  15 שנות הפעילות בעיר  "לאורך 
את ברכתם של כל גדולי הדור ובראשם מרן שר 
הרב  אמר  שליט"א"  קנייבסקי  הגר"ח  התורה 
זלצמן. "כיום אנחנו נמצאים בנקודה של שיקום 
היהדות מחדש. חזון העצמות היבשות של העם 
וגידים  עור  קורם  נידח,  כך  כל  במקום  היהודי 

בבחינת חדש ימינו כקדם". 
הפקות,  טיפ  ידי  על  שהופק  האירוע,  את 
ישי  הזמר  עם  יחד  חסידית  מוזיקה  הנעימה 

לפידות.
ל-500,000  קרוב  נאספו  האירוע  במהלך 
נוספים  ופרוייקטים  המקווה  בניית  עבור  ש"ח 
הודה  זלצמן  הרב  בעיר.  יהודית  התחדשות  של 
לתורמים והתחייב כי הפעילות במדינה תמשיך 
תמחוי  ובית  חסד  פעילות  כולל  להתרחב, 
שמעניק אוכל חם, מזין וכשר ליהודים הקשישים 

בקישינב.

הקהילה החרדית בקישינב מציינת 15 שנות פעילות: בדינר מיוחד שהתקיים בת"א בהשתתפות שגרירת מולדובה בישראל, נתרמו חצי מיליון ש"ח לבניית מקווה בעיר קישינב

שגרירת מולדובה בישראל: "מה שהרב זלצמן עושה משפיע על כל מולדובה ולא רק על הקהילה היהודית במדינה"

 הרב זלצמן עם אחד התורמים ר"ע ב"ב הרב רובינשטיין נושא דברי ברכה  
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שר הדתות אזולאי בביקור בביהכנ"ס

הרבנים הראשיים על כנס 
הנצרות בי-ם: "סכנה רוחנית"

הרבנים הראשיים הגר"י יוסף והגר"ד לאו יוצאים 
במתקפה כנגד אירוע השגרירות הנוצרית שאמור 

להתקיים בימי חג הסוכות  "האירוע מהווה סכנה 
רוחנית ומקעקע את צביונה היהודי של מדינת ישראל"

מאת: יעקב אמסלם

אמור  הסוכות  חג  במהלך 
הנציגות  של  כנס  להתקיים 
בכנס  בירושלים.  הנוצרית 
יהודים,  מעט  לא  ישתתפו 
ובשבועות  חיילים  חלקם 
החשש  עלה  האחרונים 
דוברים  ינאמו  בכנס  כי 

מיסיונרים.
הראשיים  הרבנים  כעת, 
לאו  והגר"ד  יוסף  הגר"י 
חריף  במכתב  יוצאים 
וקוראים  הכנס  כנגד 
להחרימו.  יהודי  לכל 
גורמים  כי  לנו  "נודע 
העוסקים במיסיון מטעם 
הנוצרית  השגרירות 

גדול  כינוס  מארגנים  בישראל, 
בימי חג הסוכות", פתחו הרבנים במכתבם.

זה,  ארגון  ממטרות  "כחלק  לדבריהם, 
והכנסתם  ישראל  דת  על  יהודים  העברת 
רואים  גורמים  אותם  הנצרות.  כנפי  תחת 

שליחות בהמרת כל תושבי העולם ולהפכם 
לנוצרים, ובעיקר את בני העם היהודי. דבר 
את  ונוגד  חמור  הינו  זה 
יסודות אמונתנו, על כן 
חובה להוקיע את הדבר 

ולהזהיר את הציבור".
המכתב  בסיום 
"אנו  הרבנים:  מסכמים 
אל  אלו  בשורות  קוראים 
בארץ  היהודי  הציבור 
חלק  לקחת  שלא  הקודש, 
שיתכן  למרות  זה.  בכינוס 
הם  הכינוס  שמארגני 
אבל  ישראל,  מדינת  ידידי 
בפועל האירוע מהווה סכנה 
רוחנית ומקעקע את צביונה 

היהודי".
כזכור, בערב חג השבועות 
דומה  אירוע  התקיים 
באצטדיון 'הארנה' בירושלים ולאחר האירוע 
הוחלט כי רבני העיר יאשרו כל אירוע דומה 
הנערך על ידי הנצרות, זאת מחשש לפעילות 

מיסיונרית.

מכתב הרבנים הראשיים

סערת בית הכנסת בגבעת זאב

ביהמ"ש קבע: בית הכנסת 
ייהרס לאחר החגים

שופטי בג"ץ דנו בבקשת מתפללי בית הכנסת 'איילת 
השחר' שביקשו למנוע את הריסת בית הכנסת  בית 

המשפט קבע: בית הכנסת ייהרס לאחר סוכות
מאת: יעקב אמסלם

כי בית  בית המשפט העליון קבע סופית 
ייהרס.  זאב  בגבעת  השחר'  'איילת  הכנסת 
מועד ההריסה נקבע לאחרי חג הסוכות זאת 
המתפללים.  של  ברגשותיהם  בהתחשבות 
דחיית  כי  הוסבר  המשפט  בית  בהחלטת 
ההריסה לאחרי חג הסוכות היא מכח בקשת 
משה  הביטחון  ושר  הממשלה  ראש  משרד 

יעלון.
"היענותנו לדחיית ההריסה על פי בקשת 
"היא  השופטים.  כתבו  המדיני",  הדרג 
של  משיקולים  הדין,  משורת  לפנים  רק 
חגי  במהלך  הריסה  לגבי  מובנת  רגישות 
תשרי, ובהתחשב בכך שהמבנה כבר פונה. 
אולם אין דחייה זו כפופה בנוסף גם לשינוי 
כפי  המשפטי,  במובן  משמעותי  נסיבות 

שביקש הדרג המדיני".
הכנסת  בית  להריסת  העתירה  כזכור, 
הוגשה על ידי ארגון השמאל 'יש דין' שטען 
פלסטינית.  קרקע  על  נבנה  הכנסת  בית  כי 
בחודש שעבר פסק בית המשפט להרוס את 
דומע  בטקס  מידית.  לפנותו  והורה  המבנה 
ספרי התורה מבית  הוציאו המתפללים את 

הכנסת ופינו את תכולתו.

בית  החלטת  את  לתקוף  שמיהר  מי 
המשפט היה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' 
בשרשרת  נוסף  דין  פסק  "זהו  כי  שטען 
דבר  אין  צדק  ובין  שבינם  דין  פסקי  של 
בהליך  צורך  היה  לדבריו,  דבר".  וחצי 
הקרקע  על  בעלות  להוכחת  פרוצדוראלי 
מסיבות  נדחה  ההליך  המתפללים.  מצד 
טכניות וכעת פסק בית המשפט ללא יכולת 
בעלותם.  את  להוכיח  המתפללים  מצד 
"בית המשפט נתלה בנימוק הפורמאלי של 
סופיות הדיון, שבהקשר הזה הוא אינו אלא 
שם נרדף לאגו שיפוטי, והכריע נגד הצדק 

ונגד השכל הישר".

מסתמן כי גם השנה השוק המרכזי בבני 
ברק יתקיים באולם ממוזג ומרווח בתוך 
שבשנים  לאחר  חן',  'ארמונות  אולמי 
הנרחבים  השטחים  נגמרו  האחרונות 

שבהם היו עורכים את השווקים. 
בעבר השווקים התקיימו ברחוב לנדא 
אל  עבר  הוא  בניינים,  שם  שנבנו  לאחר 
בנינים.  נבנו  שם  גם  אחרים,  מתחמים 
לפני כחמש שנים קבוצת סוחרים הקימו 
'ארמונות  באולמי  המינים  ארבעת  שוק 
ובכוונתם  לשנה  משנה  וגדל  שהלך  חן' 
הגדול  לשוק  המקום  את  להפוך  השנה 
במקום  חוסר  לאור  העיר  של  והמרכזי 
בני  ציבור  של  הגדול  הביקוש  ובעקבות 

התורה. 
היזמים מספרים כי מדובר באולם גדול 
וענק בקומת קרקע ללא מחיצות, ממוזג 
אתרוגים,  אלפי  עשרות  הכל.  בו  ויש 
מכל  הכשרויות  מכל  הדסים.  לולבים. 
דרי  לולבי  ופתוחים.  סגורים  הסוגים 
סכך  סוכות,  ערבות,  תימניים,  אתרוגים 
חי ומבחר ענק של קישוטים מכל הסוגים. 
מרהיבות  ותמונות  פוסטרים  פלקטים, 
ועוד ועוד. בשוק ישנו מבחר עצום ורחב 

והכל תחת קורת גג אחת. 

את היוזמה המבורכת הזו הגו המארגנים 
משתרך  הרחב  שהציבור  שראו  לאחר 
בחום, בחולות ללא תנאים ההולמים את 
קניית  את  לחבב  וברצונם  התורה.  עיר 
יפה ומפואר ב'ארמונות  המצוות באולם 
לשבת  יוכלו  הקונים  ציבור  כאשר  חן' 
מרופדים להנות  כיסאות  גבי  על  בנחת 
את ארבעת  ולבחור בשלווה  מהמיזוג 
המינים מתוך המבחר האדיר של עשרות 
המינים.  ארבעת  את  הסוחרים שמוכרים 
ענק  ואולם  שירותים  בשפע,  חניה  עם 

ומפואר.
בית  יהיה  האולם  בתוך  כן  כמו 
הרב  הגאון  של  ומסודר  פעיל  הוראה 
'חניכי  גאב"ד  שליט"א  גרוס  מרדכי 
שיענו  דינו  הישיבות' ומו"צים מבית 
לציבור הרחב על שאלות בנושא ארבעת 

המינים וההידורים.
יום  ממוצאי  אי"ה  פתוח  יהיה  השוק 
הכיפורים ועד ערב חג הסוכות ברציפות. 
לראות  לקנות,  ולהתרשם  לבוא  חובה 
העצום.  מהמבחר  מהכמויות,  ולהנות 

התנאים והכל תחת קורת גג אחת.

לסוחרים ולפרטים נוספים


שוק ארבעת המינים המרכזי 
והממוזג של בני ברק יתקיים 

באולמי 'ארמונות חן'

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

ליחי'לק"גלק"ג
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י"א תשרי תש"פ 242410/10/19 בני ברק

אנחנו מוכנים
כוחה של מילה לא היה גדול יותר מזה שאנו עדים לו בעת האחרונה, שבו מילה אחת או 

ליתר דיוק שתי מילים מכניסות את הפוליטיקה הישראלית לתזזית.
מדובר כמובן בשתי המילים “אני מוכן" שצייץ גדעון סער, ברקע הדיווחים לפיהם ראש 
לחזק את מעמדו  בכדי  בליכוד  פנימיים  פריימריז  לערוך  בודק אפשרות  נתניהו  הממשלה 

בתוככי המפלגה.
אם בעבר, כדי לחולל מהומה תקשורתית נדרש היה לשאת נאום חוצב להבות, לפרסם 
מאמרים ארוכים ומנומקים, או לחלופין לככב במופע בידור נועז, הרי שהמלאכה כיום קלה 

בהרבה.
חיוביות  בפעולות  טובה  מידה  מרובה  בפוליטיקה,  כמו  ומאוס  סחי  בעולם של  כך  ואם 
שבהיעדר מאמץ גדול ניתן לפעול גדולות ונצורות. מילה טובה אחת ליהודי עשויה לגרום 

לו מהפך רוחני שערכו לא יסולא בפז.
שמות  שעשתה  העכורה  הבחירות  אווירת  ברקע  בישראל  מפציע  שבפתח,  הסוכות  חג 

בחודשים שחלפו ואף מאיימת לשוב ולפגוע בנו בעתיד הנראה לעין. 
במערכת  התחיל  זה  שהיתה.  ה’תשע”ט  בשנת  פעמים  משלוש  פחות  לא  שם  היינו 
תוך  השונות,  בערים  החרדית  היהדות  חלקי  בין  פנימי  בפילוג  רוויה  שהיתה  מוניציפלית 

שהיחסים בין קהילה אחת לרעותה הובילו לחילול השם שהנזק שלו רב על התועלת.
שנבעו  אחרות,  ובערים  בירושלים  הבחירות  במוצאי  הצהלה  ושאגות  השמחה  ריקודי 
מתוצאות הבחירות שהיטיבו עם חלק מסוים במגזר החרדי ואולם גרמו ליגון במחנה שמעבר, 

היו עדיפות שלא היו מתרחשות ואילו היו נחסכים מעמנו מצבנו היה טוב בהרבה.
השלכות לאירועי הבחירות המוניציפליות לא איחרו להגיע לדאבוננו וכבר עם פיזורה של 
הכנסת והיציאה לבחירות כלליות, חזרו החיצים לעברנו, והם נורו על ידי אישים פוליטיים 

אשר עשו הון פוליטי על גבו של המגזר שהפך לשק חבטות.

איבדו צלם אנוש
ואם בזה עסקינן, קשה להתעלם מאותו ראש עיר שמתבצר בכסאו בעיר הקודש, ורק בשל 
חילוקי דעות ורקע פנימי בעיר הקודש טבריה הפך לאחד מסמלי המאבק בכל הקדוש והיקר.
נוספים,  ניכרת במקומות  רון קובי  והסכנה שטמונה באדם ששמו  הוא ממש לא היחיד. 
מקום אשר הקובי ודתו מגיע. ברשויות מקומיות שונות ברחבי הארץ ניתן לזהות בצבעים 

ברורים את הזלזול בכל מה שקשור לאידישקייט וניכור מנושאי דגלה.
נושאים שהם בציפור הנפש של היהדות זוכים ליחס שאינו הוגן בלשון המעטה. אבל לא 

ניתן לומר שידנו נקיות מלגרום למצב חמור זה. 
אילו השכלנו גם אחרי תקופת השובע הפוליטית בממשלה להכיר בחשיבותה של האחדות 
ביננו, לא מן הנמנע שמחזות של ביזוי הציבור החרדי היו מעוררות גועל גם בקרב גלויי 

ראש.
במרדף אחר המנדטים, איבדו חלקים במערכת הפוליטית צלם אנוש, זנחו ערכים חשובים 

וקידשו את המטרה תוך שיסוי איש ברעהו, קהילה בחברתה. 
מיותר להכביר במילים כדי לתאר את אשר התחולל בחודשים שחלפו, קוראינו בוודאי 

נחשפו לבוקה ומבלוקה ששררה במדינה בכל העת האחרונה.
ואם בתקופת הבחירות כך, הזמן שהגיע לאחר סיומן לא בישר טובות. שוב הטחת האשמות 
ופסילות הדדיות באחד של השני. הטלת רפש בציבורים שלמים וחוסר וודאות שנוצר בשל 

העליהום שנוצר, כזה שנכון לשעת כתיבת שורות אלו רק הולך ומעמיק.
אילולא העובדה שסכנת הבחירות ניצבת לפתחנו שוב על כל השלכותיה ההרסניות, היה 

נחסך מאיתנו להישיר מבט ולבחוש בכך פעם נוספת. 
הכוח התקשורתי שמניע את העימותים הפוליטיים ואמירות הפילוג שתופסות מקום של 
לפעול  ונבחריו  הציבור  נציגי  את  מדרבנות  אלו  מהדורות,  לפתוח  וזוכות  בעיתונים  כבוד 

בכיוון ההפוך מהנדרש והמצופה מהם. 
כזה  הוא  ישראל,  ניסיון לכרסם בקדשי  כל  נוכל להשתמש כדי להדוף  בו  היחיד  הנשק 

שניתן לרכוש ולספוג ממנו בימים הנעלים אליהם אנו באים.

זמן לחשבון נפש

זו הנקודה שבה מגיע החג שעומד בפתחנו ומבקש להעביר לנו מסר, כזה שאם נזכור ונשנן 
הנפלא  הפאזל  את  החלקים שמרכיבים  בין  להפריד  ניסיון  כל  הסף  על  לדחות  נדע  אותו, 

שנקרא עם ישראל.
לדרגה  מגיעים  אנו  בחג-הסוכות  כי  משיחותיו  באחת  מסביר  זי"ע  מליובאוויטש  הרבי 
גבוהה של אחדות, כזו שמפתחת ומגלה את האחדות הבסיסית של הימים הנוראים. אחת 
המצוות העיקריות של חג-הסוכות היא מצוות ארבעת המינים, שרומזת לכל סוגיו של עם-
ישראל: בעלי תורה ומעשים טובים )אתרוג(, בעלי תורה בלבד )לולב(, בעלי מצוות ומעשים 

טובים בלבד )הדס(, וכאלה שאין בהם לא תורה ולא מצוות )ערבה(.
המשמעות של השילוב בין הסוגים הללו אומר הרבי, היא שלא זו בלבד שאין אנו מתעלמים 
מן ההבדלים שבין יהודי לרעהו, אנו אף מייצגים במפורש את כל הסוגים שקיימים בעם. 
אין אנו נרתעים מלהתייחס ל'ערבה' כמות שהיא - כזו שאין בה לא טעם ולא ריח. ולמרות 
כל ההבדלים הללו אנו מבטאים את האחדות, כמאמר המדרש: "יוקשרו כולם אגודה אחת".

מיום הלכי לחיידר ועד הלום ישנו דבר אחד עליו אני מקפיד שלא לפספס. טוב יש הרבה 
כאלו, אבל אחד מהם הוא בעל חשיבות גדולה בעיניי.

ובכן, מדובר באירועי שמחת בית השואבה בלילות חול המועד. מתוך החגיגות הללו, אני 
נוטה לבחור דווקא באלו מהם שמיועדים לכלל עם ישראל.

וכך אני מוצא את עצמי, שנה אחר שנה, מחכה להינתן האות בהיכל הגדול של חסידות 
‘תולדות אהרון’ בירושלים, מקפץ עם עמך בית ישראל ומביט שוב ושוב בהשתאות במחיצות 

שנשברות מידי רגע ולו לשעות בודדות.
הרשו להניח שחלק נכבד מכם כבר נחשף לתיאורים הבאים, אלה שטרם זכו לכך, זה בדיוק 
הזמן. החסיד עטור ה'זברה' הירושלמית, רוקד כתף אל כתף עם חובש כיפה סרוגה שנושא 
על גבו נשק צה"לי, לצד הליטוואק שנטש את הסטנדר וצוהל עם חסיד עוטה שטריימל, אלה 

ודומיהן, הן התמונות היפות ביותר שיכולות לעטר סוכה בישראל.
ואז אנחנו מגיעים לרגע הגדול. יומו האחרון של חג הסוכות. ושוב אנו פוגשים את המסר  

שמלווה אותנו בכל ימי החג. 
בשמחת-תורה מבטאים יהודים את שמחתם הגדולה בתורה. יהודים מכל הסוגים באים 
יהודים כאלה,  גם  ולשמוח עם התורה הקדושה. השמחה מקיפה  כדי לרקוד  לבתי-הכנסת 
שבמשך השנה איננו רואים את הקשר הגלוי שלהם עם התורה וענייניה. ונשאלת השאלה: 
יהודי שאיננו לומד תורה ורחוק מלדעת על גדולתה של התורה, מה לו לשמוח בשמחת-

תורה?
מתברר, כך לפי דבריהם של צדיקי עולם, כי שמחתנו בחג איננה נובעת מלימוד התורה 
אלא מעצם העובדה שיש לנו תורה שאותה קיבלנו מהקב"ה. גם יהודי פשוט שבפשוטים, כזה 
שאינו יודע אפילו אות אחת בתורה, שמח בשמחת-תורה. מבחינה זו של שמחה בעצם התורה 
יתרון ללמדן על-פני היהודי הפשוט. אדרבה, מבחינה מסויימת דוקא היהודי הפשוט  אין 
תופס בבהירות רבה יותר את מהות השמחה בתורה. הלמדן, בגלל רגילותו ללמוד ולהבין כל 
דבר, עשוי להתקשות להניח הצידה את שכלו ואת ידיעותיו ולשמוח על עצם התורה. ואולי 
זו הסיבה לכך, שדוקא אצל היהודים הפשוטים אנו רואים שמחה גדולה, עמוקה ואמיתית 
יותר, כי בגלל פשטותם הם מגיעים בקלות רבה יותר אל הנקודה האמיתית של שמחת-תורה.
לכן רוקדים בשמחת-תורה כשספר-התורה מגולל וסגור, שכן בכך אנו מבטאים את מהות 
השמחה בתורה - השמחה בעצם התורה. והשמחה גם נעשית ברגליים ולא בראש, כי דווקא 

הרגליים, הם שמבטאים יותר מכל את הנקודה האמיתית של שמחת-תורה.
שבעת ימי החג הם הזדמנות נהדרת עבור כולנו להתנתק מהרגלי החיים שמדגישים את 
הפערים ביננו ולהביט בזולתנו במשקפיים חיוביות יותר, והרי אפילו פושעי ישראל מלאים 

מצוות כרימון.
חג-שמח, יהודים!

הנשק היחיד בו נוכל להשתמש כדי להדוף כל ניסיון לכרסם בקדשי ישראל, הוא כזה שניתן לרכוש ולספוג ממנו בימים 
הנעלים אליהם אנו באים. שבעת ימי החג הם הזדמנות נהדרת עבור כולנו להתנתק מהרגלי החיים שמדגישים את 

הפערים ביננו ולהביט בזולתנו במשקפיים חיוביות

"

 |  שניאור ובר
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מרשיעי ברית
תדהמה בשבדיה: מפלגת המרכז בפרלמנט השוודי החליטה לפעול לחקיקת חוק שיאסור מצוות ברית 
מילה כהלכתה • נשיא 'ועידת רבני אירופה' הגר"פ גולדשמידט: "נגייס את הקהילה הבינלאומית כפי 

שעשינו באיסלנד ובמדינות נוספות כדי להדוף את המתקפה הזו"

בן הרבי חילק יוזמת מסוכנת: מפלגת המרכז בשבדיה החליטה לחוקק חוק שיאסור מצוות ברית מילה
מיליונים

הרבי  בן  טייטלבוים,  אהרן  רבי  הרה"צ 
למעמד  מארה"ב  במיוחד  הגיע  מסאטמר 
גדולים  כסף  סכומי  של  השנתית  החלוקה 
וחולקו  בניו-יורק  החסידות  מנגידי  שגוייסו 
בשנים  שהתנתקו  החינוך  מוסדות  למנהלי 
בד"ץ  חברי  הממשלה.  מתקציבי  האחרונות 
'העדה החרדית' בראשות הגאב"ד הגרי"ט וייס 

וכן רבני 'הפלג הירושלמי' השתתפו במעמד.

בויז'ניץ זעמו על
תיעוד התפילות

מחאה  פורסמה  ויז'ניץ  הקודש  בחצר 
של  בעיצומה  שצולם  הוידאו  תיעוד  בעקבות 
בהיכל  האחרון  השנה  בראש  מוסף  תפילת 
נכרי  ידי  על  החצר,  של  הגדול  המדרש  בית 
שליט"א  אדמו"ר  "מרן  החסידות.  מעובדי 
ביקש להודיע בשער בת רבים את כאבו הגדול 
ומחאתו הנמרצת, על המעשה אשר לא ייעשה 
כאשר בעיצומו של יום טוב ראש השנה תועדה 
הופץ  ובנוסף  החג  תפילת  נכרי  ידי  על  בסתר 
הדבר לאחר מכן בקרב שלומי אמוני ישראל", 
נכתב במודעה עליה חתום המשב"ק הרב שאול 

גרינברגר.

החסידים פקדו 
את ציון רבם

עלו  ואוהדיה  לעלוב  חסידי  מקרב  המונים 
ציונו  על  להשתטח  הכיפורים  יום  של  בערבו 
הסתלק  אשר  זצ"ל,  מלעלוב  האדמו"ר  של 
בניו  תש"ע.  הכיפורים  יום  בליל  בפתאומיות 
ובבני  שמש  בבית  משכנם  אשר  האדמו"רים 
ברק, עלו לשפוך צקן לחש בציון יחד עם קהל 
טיש  וערכו  הצהריים  אחר  בשעות  החסידים 

יארצייט.

נפטר הצדיק
שנמנע מלהצטלם

רבי  הרה"ח  לעולמו  הלך  בירושלים 
חסידי  מחשובי  זצ"ל,  אורי  יהושע  אברהם 
של  ירושלים  צדיקי  ומגדולי  רחמיסטריווקא 
מעלה, אשר זכה לכינוי "ר' שייע הצדיק" ו"ר' 
זמן רב ממחלה  שייע בעל שם", לאחר שסבל 
קשה והוא בן 77 בפטירתו. במשך שנים רבות 
הרך  הגיל  לילדי  דרדקי  כמלמד  המנוח  שימש 
ונודע כצדיק גדול שהיה דומה לאביו רבי סנדר 
זצ"ל שנודע בקדושתו. ר' שייע הקפיד כל חייו 

לברוח מתיעוד ונמנע מלהצטלם.

הרבנית מלעלוב 
בהוראה מפתיעה 
לנשות החסידות 

האחרונים  בימים  הופתעו  לעלוב  חסידי 
לנשות  הרבנית  של  חדשה  הוראה  לקבל 
החסידות, להוסיף כיסוי לפאה אותן חובשות.  

בסגוליות  הבעל"ט,  הקדוש  היום  "לקראת 
לכל  ה'  'קרוב  של  אלו  מיוחדים  ימים  של 
הרבנית  של  אישית  ובפניה  בבקשה  קוראיו', 
תליט"א לעלות בקודש ולהוסיף זכויות בימים 
מרוממים אלו, מתבקשות כל הנשים בלי יוצא 
על  בכיסוי  הנשים  לעזרת  לבוא  נא  הכלל,  מן 

הפאה", נכתב במודעה.

מאת: חיים רייך

מילה  ברית  מצוות  נגד  חקיקה  יוזמת  שוב 
האופוזיציונית  המרכז  מפלגת  בשבדיה: 
מתנגדים   166 מול   314 של  ברוב  החליטה 
מצוות  קיום  את  חוק שיאסור  לחקיקת  לפעול 
גם  כוללת  ההצעה  כהלכתה.  מילה  ברית 
את  לאסור  תכנית  תציג  שהממשלה  דרישה 
בוועידת  בנושא.  הצבעה  ותקיים  המילה 
הועלתה  שבה  בקרלסטאד  השנתית  המפלגה 
ההצעה להצבעה הביעו מתנגדי החוק זעם על 
ההחלטה ולפיה תיאסר עריכת ברית מילה ללא 
סיבה רפואית. גם בקהילה המוסלמית בשבדיה 

הביעו זעם על ההחלטה וקראו לבטלה.
הביעה  לוף  אנני  גב'  המפלגה  מנהיגת 
היא  כי  ואמרה  מפלגתה  החלטת  על  'צער' 
זאת  עם  המפלגה.  של  הרשמי  הקו  את  נוגדת 
היוזמה  כי  אירופה'  רבני  ב'ועידת  סבורים 
רבי  הגאון  הועידה  נשיא  מאוד.  מסוכנת 
דאגתו  את  בסופ"ש  הביע  גולדשמידט  פנחס 
מהמהלך שהתניעה המפלגה הזו: "אנו רואים 
בהחלטה הזו תחילתו של גל חדש בחקיקה נגד 
ברית המילה באירופה. זה חלק מהרוח הרעה 
באירופה  הדת  מצוות  נגד  חקיקה  יוזמות  של 
– נגייס את הקהילה הבינלאומית כפי שעשינו 
את  להדוף  כדי  נוספות  ובמדינות  באיסלנד 

המתקפה הזו".
חלק  אינה  המרכז  שמפלגת  "למרות 
הזו  המפלגה  כי  לזכור  עלינו  מהקואליציה, 
מושבים   31 ולה  מהקולות  אחוז   8 כ  מונה 
בפרלמנט מתוך 349 מושבים והיא השלישית 

בגודלה בשבדיה".
הגר"פ גולדשמידט הוסיף כי "נוכחנו בשנים 
האחרונות במספר ניסיונות חקיקה דומים נגד 
בדנמרק,  באיסלנד,  בפינלנד,  המילה  ברית 
מותנע  כיצד  ראינו  ובנורבגיה,  בשבדיה 
בעזרת  שניהלנו  מערכה  לאחר  ורק  התהליך 
מאותן  אחת  לא  אף  בינלאומיים,  ארגונים 

מדינות אסרה את הדבר".
את  דחו  בשבדיה  המפלגות  כל  "לשמחתנו 
ההצעה כיום להטיל איסור או הגבלה כלשהי 
המפלגה  למעט  המילה.  ברית  מצוות  על 
הירוקה שתיארה את ברית המילה כ'בעייתית', 
לפני  בשבדיה  שנחקק  בחוק  דבקים  כולם 
כעשרים שנה ובו הוסדרה מצוות ברית המילה 

בחוק השבדי".
הנציבות  לנשיא  ראשון  סגן  כך,  ובתוך 
האירופית מר פראנס טימרמנס שיגר ערב החג 
מכתב ברכה חם ולבבי לקראת השנה החדשה 
טימרמנס  מר  אירופה.  ויהודי  לרבני  הבעל"ט 
הברכה  אגרת  את  העביר  ישראל  אוהב  שהנו 
אירופה'  רבני  'ועידת  לנציג  העברית  בשפה 

בלגיה  של  ורבה  האירופי  האיחוד  במוסדות 
הרב אברהם גיגי.

"ראש השנה מעניק לנו את ההזדמנות לבחון 
את מצבה של יבשת אירופה – כותב טימרמנס 
להוביל  חייבת  אירופה  ודאות,  חסר  ו'בעולם 

בהגנה על הערכים האוניברסליים".
יום  את  נציין  לטובה  עלינו  הבאה  "בשנה 
מחנה  ולשחרור  השואה  לסיום  ה-75  השנה 
ביקרתי  המוות הנאצי אושוויץ-בירקנאו, שבו 
זה  בביקור  השואה.  ביום  השנה,  יותר  מוקדם 
הלקחים  על  צעירים  מאות  עם  לשוחח  זכיתי 
כולנו  שעל  האחריות  ועל  להפנים,  שעלינו 
של  לנפילה  שנה   30 נציין  כן,  כמו  לקחת. 
לקיצם של המשטרים  ברלין, שהובילה  חומת 
למתן  בצמוד  והתרחשה  הקומוניסטיים, 
החירות ליהודים מעבר למסך הברזל ולאיחוד 

אירופה.
ולטפח  להוקיר  עלינו  מכל,  "והחשוב 
אנו  עליהן.  ולהגם  שלנו  הדמוקרטיות  את 
פורחת,  הקיצוניות  שבו  שבמקום  יודעים 
בהסתמך  לבוא.  יאחר  לא  האנטישמיות  רעל 
יש  בשואה,  שלנו  המזעזעת  ההיסטוריה  על 
כל  זו  קיצוניות  לבלום  מיוחדת  אחריות  לנו 
אימת שהיא מרימה ראש. אני שמח שהצלחנו 

במליאה  האנטישמיות  נושא  את  להעלות 
הבלתי רשמית של העצרת הכללית של האו"ם, 
באנטישמיות  להילחם  שיש  הכרה  מתוך 

ובשנאה בכל העולם".
"יהודי  טימרמנס:  מר  מסיים  מכתבו  את 
מתגאים,  שבהם,  הצעירים  במיוחד  אירופה, 
אירופה  למען  היהודית.  בזהותם  ובצדק, 
היהודים  של  שקולם  חובה  וסובלנית,  פתוחה 

יישמע ושהחיים היהודיים יפרחו".
ערב החג, עם מינויו לשגריר ישראל בבלגיה 
ובלוקסמבורג, נועד הגר"פ גולדשמידט עם מר 
האיחוד  בבירת  ישראל  שגריר  נחשון  עמנואל 
למלחמה  ישראל  את  לגייס  כדי  האירופי 
בפגישה  בבלגיה.  דתית  האנטי  בחקיקה 
גדי  מר  הועידה  נשיא  מטה  ראש  השתתפו; 

גרוניך ובכירי השגרירות.
רבות  שנים  המכהן  נחשון,  עמנואל 
בתפקידים בכירים במשרד החוץ, קיבל סקירה 
מקפת על הבעיות המיוחדות של יהודי אירופה 
בשתי  השחיטה  נגד  החקיקה  על  ובמיוחד 
המחוזות הגדולים בבלגיה, והביע את בטחונו 
נגד  במלחמה  שתוכל  ככל  תסייע  ישראל  כי 
החקיקה האנטי דתית המקבלת לא אחת ביטוי 

של אנטישמיות במסווה של הומניות.

 "נגייס את הקהילה הבינלאומית". הגר"פ גולדשמידט

שר הפנים אריה דרעי הוציא צו איסור יציאה מהארץ לארבעה פעילי טרור, לאחר שהחומר שהונח בפניו מצביע על פגיעה ממשית 
בביטחון המדינה, במידה ותתאפשר יציאתם מהארץ

"יציאתם מהארץ עלולה לפגוע בביטחון המדינה"

מאת: מנדי קליין
שני  ביום  חתם  דרעי,  אריה  הפנים,  שר 
יציאה מהארץ לארבעה  צו איסור  השבוע על 
ישראל.  ביטחון  את  המסכנים  פעילים 
אמין  שלבי,  חסן  תאופיק  מחמד  הארבעה: 
גבר סלאם  הנאדי מחמד  רשיד מוסא שוויקי, 
מקאווי, וחדיג׳ה אחמד איבראהים אבו ג׳אלה.

דרעי,  השר  בפני  שהוצג  המודיעין  מחומר 
עולה כי מדובר בארבעה פעילי טרור מרכזיים, 
יוזמי  על  הנמנים  כאלה  וכן  חמאס  פעילי 
שהוצג  המידע  פי  על  הבית.  בהר  המהומות 
להוות  עלולה  מהארץ  יציאתם  השר,  בפני 

סיכון לביטחון המדינה.
עולה  בפניי  שהוצג  "מהחומר  דרעי:  השר 

להביא  עלולה  מהארץ  הארבעה  יציאת  כי 

ולהעלאת  המדינה  בביטחון  ממשית  לפגיעה 

אסרתי  לכן  בישראל,  טרור  לפעילות  הסיכון 

על יציאתם".

יחליט  מכן  ולאחר  ימים  לחודש  תקף  הצו 

השר דרעי האם להאריכו.
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המשא ומתן יחודש
לאחר החגים

מלאכת הרכבת הממשלה הולכת ומסתבכת: נתניהו לא מצליח לסדוק את מתנגדיו ונערך לכך שהנשיא יעביר את המנדט ליריביו ב'כחול לבן' 
או חמור מכך – ליריב אפשרי מתוך שורות הימין • ובינתיים: הכנסת ה-22 יוצאת לדרך; מפלגות הציונות-דתית עושות פיצול ומדברות איחוד; 

ופרקליטיו של ראש הממשלה מקווים שטיעוניהם ייפלו על אוזניים קשובות

ב'כחול לבן' ממתינים שנתניהו יחזיר את המנדט לנשיא המדינה

מאת: משה אברהמי

המערכת הפוליטית נמצאת בעמדת המתנה ולא 
רק בגלל עומס ימי הרחמים והסליחות וההכנות 
ישראל  שאזרחי  אחרי  שבועיים  הסוכות.  לחג 
 - הלכו לקלפי ומימשו את זכותם הדמוקרטית 
נכון לשעת כתיבת שורות אלו טרם נראה פתרון 
ממשלה  והקמת  הפוליטי,  לפלונטר  באופק 
רחוק,  דמיון  כמוסה,  שאיפה  כמו  נראית 

משאלת לב.

בהססנות: הכנסת ה-22 יוצאת לדרך
מעמד  רם  בגבעת  נערך  שעבר,  חמישי  ביום 
לחגיגיות  בניגוד  ה-22.  הכנסת  השבעת 
שאפיינה את ההשבעה הקודמת לפני חצי שנה, 
אנשים  פחות  מאופקת,  הייתה  האווירה  הפעם 
נכחו, וסימן שאלה גדול ריחף בחלל. העובדה 
חדשים  חברים  עשרות  היו  הקודמת  שבכנסת 

לעומת 8 בלבד הפעם, תרמה אף היא.
לפני ההשבעה והטקסים הרשמיים שנלוו אליה 
– כינסו המפלגות ישיבות סיעה, בפתחן העניקו 
קריאתו  על  חזר  ליברמן  לתקשורת.  הצהרות 
לממשלת אחדות חילונית; נתניהו קרא להנהגת 
ולהקים  ברצינות  המו"מ  את  לקחת  הקוקפיט 
ממשלה יחדיו; בש"ס וב"יהדות התורה" הידקו 
נתניהו,  בנימין  ה"בלוק"  במנהיג  אחיזתם  את 
קצרים  דברים  הנוכחים  שמעו  לבן"  וב"כחול 
מכל רביעיית ההנהגה בתוספת דברי תורה מפי 

ח"כ אליעזר שטרן.
ח"כ  ידי  על  ניתנה  היותר משמעותית  ההודעה 
חלקו  על  מוותר  הוא  כי  שהודיע  לפיד,  יאיר 
אחדות.  ממשלת  ותוקם  במידה  ברוטציה 
למרות  כותרות,  תפסה  לכשעצמה  האמירה 
שבמציאות, לא חידשה דבר מה דרמטי ובעיקר 
הביקורת/ספינים  חיצי  את  להדוף  נועדה 
שה"ליכוד" יורה כלפי לפיד, בטענה כי הוא זה 

שמונע משותפו גנץ ללכת לממשלת אחדות.
עם השבעת הכנסת הוכרעה גם חלוקת הוועדות 
ועדת  יו"ר   – אשכנזי  גבי  עיקריה:  הזמניות, 
ועדת  יו"ר   – גפני  משה  והביטחון;  החוץ 
הוועדה המסדרת.  יו"ר   – זוהר  מיקי  הכספים; 
המפלגה  היא  לבן"  ש"כחול  למרות  כי  יצוין 
הגדולה במשכן, לא הצליחו אנשיה לתפוס נתח 

מכריע בחלוקת השל הזמני בכנסת.
•••

כרגע  מחזיק  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
אך  הבאה,  הממשלה  את  להרכיב  בסמכות 
נראית פריצת דרך. כשאימת "היום  באופק לא 
שני  להעביר  נתניהו  ניסה  מאחוריו,  שאחרי" 
"בלוק  החתמת   – הראשון  מרכזיים:  מהלכים 
להקמת  האופציה  אם  שגם  כך  על  הימין" 
הממשלה תעבור לכנסת – הם לא יתמכו בשום 
בנימין  איננו  שהוא  מהימין  אחר  כנסת  חבר 

נתניהו.
בניסיונו  היה  דרמטי,  והיותר  השני  המהלך 
במפלגתו  פריימריז-בזק  לערוך  נתניהו  של 
תפקיד  את  שוב  לקבל  בכדי  )הליכוד(, 
הפוליטית  ההיאבקות  לזירת  ולחזור  היו"ר 

והמשפטית-אישית, מחוזק ובלתי מעורער.
סער,  גדעון  היה  החגיגה  את  לקלקל  הראשון 
שצייץ שני מילים נוכח כוונת הפריימריז: "אני 
התהייה  געשה,  הפוליטית  המערכת  מוכן". 
על  השתלטה  סער  של  פניו  מועדות  להיכן 
לעשות  החליט  הממשלה  וראש  הכותרות, 
של  שניצחונו  למרות  הערכה,  פי  על  חושבים. 
נתניהו בפריימריז היה אמור להגיע ולא בקושי 
רצינית  כניסה  מלכתחילה  תכנן  לא  הוא  גדול, 
לביצה הפוליטית, כשמולו מועמד חזק בדמותו 
נוספים  של גדעון סער, שכניסתו תעורר שדים 

ותפתח את המחנאות במפלגה.
לבסוף  הודיעה  נתניהו  סביבת  אחרת,  או  כך 
מרכז  יתכנס  ולחלופין,  פריימריז,  יהיו  לא  כי 
יו"ר  נתניהו  מר  של  היותו  את  לאשרר  הליכוד 

נתניהו  מול  שהתייצב  היחיד  פה,  גם  הליכוד. 
היה סער, שכתב: "כינוס המרכז אינו נחוץ. איש 
כיו"ר  הממשלה  ראש  של  בתפקידו  כופר  אינו 
הליכוד. כשתהיה התמודדות על הנהגת התנועה 
ימין ספורים ראש הממשלה  – כפי שיזם לפני 

עצמו – אני אתמודד".
לא  כי  לשדר  ביקשו  הממשלה  ראש  בסביבת 
היה  אלא  הפריימריז  מכוונת  אותו  הניא  סער 
את  וחשף  למלכודת"  ש‹נפל  סער  בכלל  זה 
כוונותיו במהלך שנתניהו שחרר לחלל האוויר 

כבלון ניסוי בלבד, המכונה "ספין".
דוד ביטן  כי בראיון ל"ווינט", אמר ח"כ  יצוין 
היה  לא  וכי  לפריימריז  התנגד  עצמו  הוא  כי 
שקיבל  רצינית  בכוונה  אלא  בספין  מדובר 
שראש  "העצה  גרועות.  עצות  בעקבות  נתניהו 
וגם  נכונה  לא  מיותרת,  הייתה  קיבל  הממשלה 
גרמה לו נזק", אמר ביטן. "זה לא היה ספין ולא 
כדי להפיל אף אחד. אותם יועצים שייעצו עצה 
לא טובה – מנצלים עכשיו את מה שגדעון סער 

עשה כדי להוכיח שהם צדקו".
צפוי  הכיפורים,  יום  לאחר  מיד  חמישי,  ביום 
לאשר  התערוכה  בגני  להתכנס  הליכוד  מרכז 
ראש  כיושב  שוב  להירשם  נתניהו  בקשת  את 

המפלגה.
•••

במשפט  הממשלה  ראש  על  חלפו  הדין  ימי 
ימים, התכנסו שלל עורכי  אישי: משך ארבעה 
לשימוע  המדינה  פרקליטות  נציגי  מול  דינו 
סעיפים  ובאילו  האם  הכרעה:  לקראת  הגורלי, 
להגיש נגדו כתבי אישום לבית המשפט, בתיקים 

המשפטיים שעומדים נגדו.
ציבורית  ביקורת  התעוררה  השימוע  במהלך 
כלפי התובעת בתיקיו של נתניהו, ליאת בן ארי, 
משפחתית  חופשה  בשל  בשימוע  נכחה  שלא 

שנקבעה מראש.
נאמן לשיטתו הקדמונית, הקפיד ראש הממשלה 
ברדיפה  שמדובר  בכך  תומכיו  את  לשכנע 

אינטרסנטית וצייץ מפעם לפעם תמיכה מזדמנת 
שקיבל – מהעם וממשפטנים.

ביתו  מול  להפגין  יצאו  נתניהו  שלך  תומכיו 
המשפטי  היועץ  להכריע:  שאמור  האיש  של 
בו  מקום  באותו  מנדלבליט.  אביחי  לממשלה 
מתכנסים מזה כ-4 שנים מתנגדי נתניהו, פעילי 
מחאה שדורשים ממנדלבליט לזרז את ההליכים 
הפעם  התכנסו   – לדין  נתניהו  את  ולהעמיד 

תומכיו של ראש הממשלה, בקריאות הפוכות.
•••

את  מחשבים  דתית  הציונות  מפלגות  רסיסי 
מוצאי  עם  מיד  שדווח  כפי  הפוליטית:  דרכם 
את  להפריד  בנט-שקד  פועלים  הבחירות, 
רשימת  בתוך  החדש"  "הימין  חברי  שלושת 
דיונים,  שלל  לאחר  עצמאית.  "ימינה"לסיעה 
המסדרת  הועדה  הודיעה  ותאריכים,  הודעות 
בכנסת כי תתכנס בחמישי הקרוב לאשר סופית 

את הפיצול.
חברי   4 כעת  נותרו  "ימינה"  של  סיפונה  על 
פרץ  רפי  הרב   – היהודי"  מ"הבית   2 כנסת, 
בצלאל   – הלאומי"  מ"האיחוד   2 יוגב;  ומוטי 
סמוטריץ' ואופיר סופר. יצוין כי בין חברי"הבית 
קיימת מתיחות אישית  ויוגב –  היהודי"– פרץ 

קשה.
החדשה,  השנה  לקראת  כוסית  הרמת  באירוע 
יצא יו"ר האיחוד הלאומי סמוטריץ' בהצהרה: 
לרב  אפנה  להימשך.  יכול  לא  הנוכחי  "המצב 
רפי כדי שניכנס להליך מיזוג מיידי", קרי, לאחד 

לחלוטין את שני פלגי הציונות דתית.
נכון לכעת טרם ברור אם ישנה היתכנות להצעה 
והתגובות בבית היהודי להצעה היו צוננות, אך 
שעושים  הנפש  חשבון  את  משקפת  הקריאה 
ההולך  הפוליטי  כוחם  נוכח  דתית  בציונות 
בין  וגודלם  הציבורי  משקלם  חרף  ומצטמק, 

המגזרים בישראל.

מוותר על הרוטציה. יאיר לפיד "צילום: אלעד מלכה" כיפופי ידיים. נתניהו וסער "צילום: שרון רביבו" הח"כים מיכאל ביטון, יעקב אשר ואילן גילאון מבקש לאחד מפלגות. בצלאל סמוטריץ' 
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 
מנהל/ת מכירות ושת”פים למכירת שטחי פרסום 

באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי
 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 

הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה
 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים

 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

אנשי מכירות תותחים

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

קו"ח לפקס: 03-5796645

2 מנהלי/ות 
תיק לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהל/ת
 מכירות ארצי

דרושים/ות

קו”ח למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרישות:
 תואר אקדמי - יתרון
 ניסיון ניהולי - חובה

 נסיון מהתחום - יתרוןמשמעותי
 כושר מנהיגות, ניהול צוות ויכולת 

                   להנעת עובדים

 מנהל, יוזם, בעל תודעת שירות גבוה
 יחסי אנוש טובים
 מוטיבציה גבוהה
 גמישות, יצרתיות

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

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

yair@kav-itonut. :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

למוקד המכירות
 של לוח "מזל וברכה"

טלפנים/יות לשיחות יוצאות 
 העבודה בבני ברק

 30 ש"ח לשעה + עמלות
 משרה גמישה

 משמרות של 6 שעות
 דרישות:

 ניסיון במכירות/טלמרקטינג חובה!
 כושר ביטוי ויכולת מכירה

 יכולת עבודה בצוות
 רעב להצלחה

העבודה כוללת:
 ניהול צוות אנשי מכירות
 הובלה לעמידה ביעדים
 טיפול בלקוחות חריגים

 הנעה להצלחות
  גיוס עובדים והכשרתם
  סיוע לאנשי המכירות 

  בעסקאות מורכבות



י"א תשרי תש"פ 282810/10/19 בני ברק

משה אברהמי

יום שני, מוצאי יום טוב ראשון של סוכות

• שמחת בית השואבה המרכזית באשדוד בקרית 
המעבד  של  המורחבת  תזמורתו  עם  אברמסקי 
ישראל סוסנה והזמרים קובי גרינבוים ויוסי ברגר 

וזמר אורח מגדולי הזמר בהפתעה.
עם  עילית,  במודיעין  שלמה'  'עטרת  ישיבת   •
ישראל  המנגן  ובעל  אייזנשטט  איציק  הקלידן 

קלצקין.
• ישיבת הגר"ש פינקל בשכונת רמות בירושלים 

בליווי תזמורת מורחבת.
• ישיבת 'אבן האזל באלעד, עם הזמר והקלידן 

מוישי לוין.
• בית הכנסת 'חזון איש' ברחוב זולטי 5 שכונת 
מילר  אלי  הזמר  עם  ירושלים,  שלמה  רמת 

והקלידן חיים ריינר.
ברחוב  רמות  מצפה  המרכזי  הכנסת  בבית   •
יעקב אלעזר בירושלים, עם הזמר שמואל בלוך 

והקלידן נח שקולניק.
עם  גן,  ברמת  המכבייה  בכפר  ההסדר  ישיבת   •

עמי כהן ותזמורתו והזמר שלמה כהן.
הכנסת  בית  בבנין  חברון  יוצאי  בביהמ"ד   •
הגדול בב"ב, עם הקלידן צבי לוקר והזמר מוישי 

ניילנדר.
ג'  ברמות  לצעירים  תורה'  'אהל  ישיבת   •
והזמר אברהם  יוחנן אורי  ירושלים, עם הקלידן 

משה ברדוגו.
רמת  בשכונת  תורה  בני  הישיבות  בני  חניכי   •
שלמה ירושלים, עם הקלידן ברי הירשמן והזמר 

דודי הרשקופ.
ישיבה לצעירים 'אור שמואל' בירושלים, עם   •

הרשי הרטמן ותזמורתו, והזמר איציק שפריי.
תזמורת  עם  שבע,  בבאר  'הינומה'  באולמי   •

המנגנים, והזמרים נמואל הרוש ורפאל מלול.
שלום  עם  בירושלים,  שלמה'  'משכן  ישיבת   •

ברנהולץ ותזמורתו.
• בבית הכנסת 'בית בגנו' ברחוב גוטליב 6 בני 

ברק, עם המלחין ובעל הרגש הרב הלל פלאי.
אמן  עם   5 התאנה  ברח'  זאב  גבעת  בשכונת   •

הקלידים לייבלה ליפסקר והזמר קובי ברומר.
בבמה המרכזית חב"ד רחובות ברחבת מגרש   •
אמן  עם  ירושלים,  פינת  הלחי  ברחוב  הספורט 
אבי  הזמר  בהשתתפות  אברהם  משה  הקלידים 

אילסון.
• בביהמ"ד אלקבץ ברח' צהל 3 בצפת, עם הזמר 

והמעבד שלמה ברונר ותזמורתו המורחבת.
5 בית  ישיבת חברון לצעירים ברחוב הפסגה   •
והקלידן  וייס  מוישי  הזמר  עם  ירושלים,  וגן 

שרוליק דייטל.
הזמר  עם  אלעד,  התורה'  'נתיבות  •ישיבת 

והקלדין אברמי מארוקו.
נווה  בשכונת  )וינטר(  ישראל'  'נצח  ביהכנ"ס   •
ותזמורתו  בל  משה  הזמר  עם  בירושלים,  יעקב 

המורחבת של אבי דויטש.

• בית הכנסת יוצאי ישיבת אורחות תורה ברחוב 
דודי  והקלידן  הזמר  עם  ברק,  בבני  עקיבא  רבי 

ביטרמן.
בבני   28 רמב"ם  ברחוב  שבת'  'שומרי  •קהילת 

ברק, עם הקלידן בני ורדי.
גנים  הדר  חברון  הישיבות  חניכי  הכנסת  •בית 

פתח תקווה, עם הקלידן והזמר מוטי גלזר.
אושי  הקלידן  עם  יעקב,  באר  גרודנא  •ישיבת 

לנדסמן והזמר מוטי גולדמן.
בבני  הלפרין  ברחוב  התורה'  'משכן  •ישיבת 

ברק, עם הקלידן והזמר אברימי גולדשטיין.
• ישיבת 'בית דוד' ברחוב בן זכאי בני ברק, עם 
יענקי  כוכב הזמר נחמן גולדברג בליווי הקלידן 

דרט.
בבני  חיים  חפץ  ברחוב  חכמה'  'משך  •ישיבת 

ברק, עם יוסי מייזליש ותזמורתו.
יצחק  ברחוב  חכמה'  'שערי  לצעירים  •ישיבה 

נפחא בבני ברק, עם הקלידן יוסף הרמן.
• ישיבת 'נחלת שמואל' ברחוב הגר"א 4, נתניה, 

עם הרשי אייזנבך והקלידן חיים פולק.
• ישיבת 'כנסת יונה' בגבעת שאול ירושלים, עם 

הזמר חזקי טאלר והקלידן פסח באגד.
• ישיבת 'אוצר התורה' בירושלים, עם קובי וינר 

ותזמורתו יחד עם הזמר איציק כהן.
עם  עילית,  במודיעין  התורה'  'מלכות  ישיבת   •

מוטי לייכטר והקלידן רפי שטיין.
עם  ברק,  בבני  הקטנה  תבונה'  'שערי  ישיבת   •

הזמר שלמה גובי והקלידן הרשי סגל.
• בביהכ"נ המרכזי בשכונת חפציבה בבית שמש, 

עם הזמר יוסי לייפער והקלידן מוישי ברנדמרק.
• ישיבת 'דעת תורה' באשדוד ברחוב רבי יוחנן 

בן זכאי 7, עם הזמר שלמה אשר ותזמורתו.

יום שלישי, א' דחול המועד סוכות

הגר"ח  התורה  שר  למרן  רבו  פני  הקבלת   •
קנייבסקי, בשכונות גבעת שאול ונווה יעקב.

• הקבלת פני רבו של ש"ס באולם 'ויאמר יצחק' 
בליויי  נמואל הרוש  דואק,  בירושלים, עם משה 

תזמורתו של המעבד ישראל סוסנה.
שמחת בית השואבה ליתומים בבניני האומה   •
מרדכי  עם  בצהריים,   12:00 בשעה  בירושלים 
בליווי  שמלצר,  וליפא  שטיינמץ  מוטי  דוד,  בן 

תזמורת המנגנים.
חיים  הזמר  עם  'בלהוידה',  באולמי  באשדוד   •

ישראל ותזמורת המנגנים.
ישיבת 'נתיב הדעת' )קפלן( ברמות ירושלים,   •
יוסלה  והזמר  לנדסמן  אושי  הקלידן  עם 

קרישבסקי.
• 'ישיבת 'דעת אהרון' )קפלן החדשה( בשכונת 
נוף בירושלים, עם הקלידן שמוליק לוטרמן  הר 

והזמר יוסי לייפער.
הזמר  נרננה,  מקהלת  ברכפלד,  מיר  ישיבת   •

שלמה כהן ועמי כהן ותזמורתו.
• ישיבת תושיה בתפרח, עם הזמר מוטי לייכטר 

והקלידן יהושע ברים.

וגן  בבית  )לייזרוק(  תורה'  'שערי  ישיבת   •
והזמר  בליז'ינסקי  מנחם  הקלידן  עם  ירושלים, 

יואלי שטיינברג.
הקלידן  עם  בירושלים,  מרדכי'  'באר  ישיבת   •

והמעבד ארי פרקש והזמר מוישי ניילנדר.
בשכונת  תורה  בני  הישיבות  חניכי  בביהמ"ד   •
נווה יעקב ברח' מעגלות הרב פרדס עם הקלידן 

ברי הירשמן והזמר דודי הרשקופ.
בשכונת  תורה  בני  הישיבות  חניכי  בביהמ"ד   •

רמות א' בליווי תזמורת.
עם  בחיפה  לצעירים  הלווים'  'נחלת  ישיבת   •

תזמורת פייער והזמר מנדי וייס.
עם  ירושלים,  וגן  בבית  חיים'  'משכן  ישיבת   •

הזמר בנימין שפירא והקלידן מאיר בס.
• בית הכנסת המרכזי 'זכרון שלמה', ברח' אבא 
סלושץ  מוישי  עם  י-ם,  יעקב  בנוה  אחימאיר 

ותזמורתו.
'בנות  באולמי  ברסלב  דחסידי  החבורות  בני   •
ומקהלת  דייטל  שרוליק  הקלידן  עם  ירושלים', 

החסידות.
• בחניכי הישיבות נר ברוך נחלת יוסף בשכונת 
נחמן  הזמר  כוכב  עם  בירושלים,  שאול  גבעת 

גולדברג בליווי הקלידן עדי נתנאלי.
עם  תקווה,  פתח  הדר  בגני  'צעירים'  ישיבת   •

הזמר אלי פרידמן.
• בית כנסת 'בית יצחק' בנתיבות, עם הזמר יוני 

ברגר ותזמורתו של שאול כהן.
בירושלים,   80 בגוש  שאול'  'גבעת  ישיבת   •
גפני  מאיר  הזמר  עם  בוגרים  כנס  בשילוב 

ותזמורתו של שמשון דניאל.
גני  משה  ישמח  בשכונת  נהרדעא  בישיבת   •
תקווה, עם הזמר יחיאל ליכטיגר בליווי תזמורת.

• בית הכנסת 'משמעות' ברמת אביב בתל אביב 
ונגן  אביצור  יאיר  הקלידן  עם   ,16:30 בשעה 

הקלרינט בני אביצור.
• בבית המדרש ספינקא ברחוב דונולו בבני ברק, 

עם הזמר שלמה גובי והקלידן שיעה רוזנר.
בירושלים,  האומה  משכנות  סיטי  בסינמה   •
דוד  והזמר  ליפסקר  לייבלה  הקלידים  אמן  עם 

סיטבון.
עם  תקוה,  בפתח  אהרן'  'בית  הכנסת  בית   •
הקלידן משה ישראלי ונגן הקלרינט בני אביצור.

פתח  הדר  בגני  מגדים"  "פרי  תורה  תלמוד   •
לייכטרו  מוטי  עם  בבוקר,   11:00 בשעה  תקווה 

ותזמורתו של אריה ברונר.
רבי  ברח'  החדש  במשכן  חן'  'לוית  בקהילת   •
אברהם  משה  הקלידים  אמן  עם  באלעד,  מאיר 

)מושמוש(.
נרננה  מקהלת  עם  בירושלים,  'דרשו'  בסוכת   •

והזמר מוטי גולדמן.
• בחצור הגלילית במעונו של רב העיר, עם הזמר 

שלמה אשר ותזמורתו.
הגר"ד  בראשות  הישיבות  חניכי  הכנסת  בית   •
בני  כץ  פרדס  שכונת  אברהם  בני  ברחוב  הלל 

ברק, עם הזמר והקלידן דודי ביטרמן.
22 בפתח  ישיבת הרב כהנא ברחוב הפלמ"ח   •

תקווה, עם הקלידן והזמר מוטי גלזר.

הזמר  עם  באלעד,  אברהם'  'אהל  ישיבת   •
והקלידן מוישי לוין.

• ישיבה לצעירים 'וילקומיר' באשדוד עם הזמר 
קובי וינר ותזמורתו.

• ישיבת 'דעת תורה' בירושלים, עם יוסי מייזליש 
ותזמורתו.

• ישיבת 'שערי תורה' בבני ברק, בהיכל ישיבת 
רבינו חיים עוזר עם הזמר אברמי מארוקו.

עם  עילית,  במודיעין  יוסף'  'אוהל  ישיבת   •
הקלידן בני ורדי.

• ישיבת 'תורה ודעת' רח' חבקוק 21 בבני ברק, 
עם הזמר והמעבד שלמה ברונר.

ברחוב  א'  ברמות  שמואל'  'תפארת  ישיבת   •
תרומה בירושלים, בליווי תזמורת.

יום רביעי, ב' דחול המועד סוכות

בשעה  חג  שמחת  בחברון,  היהודי  ביישוב   •
ליפא  הזמרים,  גדולי  עם  בצהריים   13:30
שמלצר, חיים ישראל, אהרן רזאל, יונתן שינפלד, 

הקינדרלאך, בליווי תזמורתו של דביר כהן.
• ברחבת מועצת קרית יערים טלז סטון, עם בערי 

וובר בליווי תזמורת מורחבת.
החסידי  הזמר  גדול  רמלה  עיריית  ברחבת   •
בליווי  לוק  משה  את  מארח  דוד  בן  מרדכי 

תזמורתו המורחבת של המאסטרו יהודה גלילי.
 14:00 בשעה  בירושלים  האומה  בבנייני   •
בצהריים, עם תזמורת המנגנים, והזמרים שלומי 

גרטנר ארי היל, ואהרן רזאל.
בלוד ברחבת המתנ"ס החרדי ספיר, עם חיים   •

ישראל והזמר מאיר גרין.
של  תזמורתו  עם  בירושלים,  רש"י  ישיבת   •

שמשון דניאל.
אבישי  עם  השרון,  ברמת  המרכזי  באירוע   •
אשל ותזמורתו ולאחר מכן הזמר שלמה כהן עם 

תזמורתו של עמי כהן.
עם  ירושלים,  ברוממה  חיים'  'תורת  ישיבת   •

יואלי דיקמן וזאנוויל וינברגר.
• ישיבת 'קול תורה' בבית וגן ירושלים, עם הזמר 

והמעבד שלמה ברונר ותזמורתו המורחבת.
עם  ברק,  בבני  עליון'  מדרש  'בית  ישיבת   •

הקלידן לייזר הופמן ומקהלת נרננה.
שלמה  רמת  בשכונת   770 חב"ד  בבית   •

בירושלים, עם הקלידים לייבלה ליפסקר.
וינר  קובי  הזמר  עם  תפרח  לצעירים  ישיבה   •

ותזמורתו.
• ישיבת 'תורת חסד' באלעד, עם הקלידן והזמר 

מוטי הרמן.
בבני   6 יוחאי  בר  ברחוב  דוד'  'ברכת  ישיבת   •
ברק, עם הזמר יחיאל ליכטיגר והקלידן שמוליק 

וולדר.
החיד"א  ברחוב  שמואל'  'דרכי  הישיבות  בני   •

בית וגן בליווי תזמורת.
• ישיבת רכסים באולם 'ויאמר יצחק' בירושלים, 
הקלרינט  ואמן  הרטמן  הרשי  לייכטר  מוטי  עם 

שמואל ניימן.

ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגך
'קו עיתונות' מגיש: מאות מיקומים וזמנים של שמחות בית השואבה, הופעות, הקפות שניות ברחבי 

הארץ והטישים בחצרות האדמו"רים • פרויקט מיוחד לחג הסוכות תש"פ

פרויקט מיוחד: שמחות בית השואבה והקפות שניות בחול המועד סוכות תש"פ
בהיכלי הישיבות ובחצרות האדמו"רים – המדריך המלא

ָ
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פתח  במרכז  עזרי'  'אבי  המרכזי  הכנסת  בית   •
לגאב"ד  רבו  פני  הקבלת  מעמד  בשילוב  תקווה 
ואלי  קמפה  נפתלי  עם  קוק,  הכהן  הגרב"צ 
רחוב  הישיבות  חניכי  הכנסת  בית  בהיכל  קליין 

מוסטבוי.
• בית הכנסת שערי תבונה רמות א' ירושלים, עם 
הזמר יוסי לייפער בליווי תזמורת אורות בניצוחו 

של שייע ברים.
• בית הכנסת 'החורבה' ברובע היהודי בירושלים, 

עם הזמר שלמה גובי והקלידן הרשי סגל.
ברח'  אריה'  'שאגת  המדרש  בית  ברחבת   •
הזמר  עם  ירושלים,   06 רמות   22 אצ'ג  המשורר 
מאיר לוי והקלידן עמנואל סטיוי. לצד מופע של 

הקוסם שימי אילוזיני.
• בבמה המרכזית מוסדות 'פרי תואר' ברחוב בן 
זכאי 34 באלעד, עם אמן הקלידים משה אברהם 
בליווי  ריס  יצחק  הזמר  בהשתתפות  מושמוש 

תזמורת נרחבת ובליווי מקהלת 'נרננה'.
פרידמן,  בני  עם  שמש,  בית  באמפי-תיאטרון   •

מאיר גרין, וחנן בן ארי.
הקלידן  עם  באלעד,  שלמה'  'עטרת  ישיבת   •

והזמר צביקי לוקר.
• ישיבת ראדין בנתניה, עם זמר אלי קליין בליווי 

תזמורתו של שאול כהן.
• ישיבת 'אשרינו' ברחוב בר יוחאי בבני ברק, עם 

הזמר יחיאל ליכטיגר בליווי תזמורת.
יוסי  עם  ברק  בבני  שלמה'  'חשק  ישיבת   •

מייזליש ותזמורתו.
ישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות, עם הקלידן   •

רפי שטיין והזמר שרוליק קלצקין.
• ישיבת 'חכמה ודעת' רחובות, עם בעל המנגן 

דוד בארי ותזמורתו.
 34 אידלזון  ברח'  תמיד'  'אש  הישיבות  בני   •

רמות ג' עם הזמר והקלידן ישראל שטרן.
• בית הכנסת המרכזי ברמה ג' בבית שמש ברח' 
יונה בן אמיתי 4, עם הקלידן שרוליק דייטל ביחד 

עם הזמר הרשי אייזנבך ומקהלת 'נגינה'.
שמואל  זיכרון  ברחוב  אונגוואר  ביהמ"ד   •
אברמי  והזמר  הקלידן  עם  עלית,  במודעין   2

גולדשטיין.
כץ  פרדס  שוק  הישיבות  חניכי  הכנסת  בית   •
ברשות הרב וינפלד בבני ברק, עם הזמר והקלידן 

דודי ביטרמן.
עטרת  ישיבת  בהיכל  יהודה'  'מנחת  קהילת   •
יוסף ברחוב חגי בבני ברק בראשות הגר"ש גלאי, 

עם הקלידן אשר קורצוג.
עם  ים,  בבת  המצבה  בכיכר  חב"ד  בקהילת   •

הזמר שלמה אשר ותזמורתו.
• הקבלת פני רבו בסוכת רבה של נתניה הגר"ק 

בר, עם הקלידן והזמר מוטי גלזר.
 20 מיכאל  ברחוב  התורה'  'שמחת  ישיבת   •

חיפה, עם הזמר והקלידן איציק ביטרן.
הקלידן  עם  בירושלים,  הלוי'  'תפארת  ישיבת   •

והזמר משה לוין.
• הקבלת פני רבו אצל רבה של ירושלים הגרש"מ 

עמאר, עם הזמר שלמה כהן.
מקהלת  בירושלים,  וישועה  רפואה  בארגון   •
בשעה  נבחרים,  וזמרים  לוטרמן  ושמוליק  נרננה 

14:00 בצהריים.

יום חמישי, ג' דחול המועד סוכות

עם  בירושלים,  מרדכי  בגבעת  חברון  ישיבת   •
גלעד פוטולסקי ותזמורתו.

וגן  בית  )וולפסון(  חכמה'  'נתיבות  ישיבת   •
ירושלים, עם שמוליק לוטרמן ויוסל לייפער.

בהיכל  שאול  גבעת  בשכונת  המרכזי  האירוע   •
ביהמ"ד החדש 'היכל יוסף ספרא' ברח' אלקבץ 
עם תזמורתו המורחבת של המעבד ישראל סוסנה 

והזמרים יוסף חיים שוואקי ושלום ברנהולץ.
הנביא  שמואל  בשכונת  המרכזי  האירוע   •
קובי  הזמרים  עם  אשכולות,  מתנ"ס  בשיתוף 
ובליווי  מקהלה  בליווי  הרצליך  ואלי  גרינבוים 

תזמורתו של המאסטרו יהודה גלילי.
בית  ברחבת  תקווה  בפתח  הדר  גני  בשכונת   •
של  ותזמורתו  אילסון  אבי  עם  המרכזי,  הכנסת 

עמי כהן בליווי מקהלה. 
עם  לציון,  בראשון  שלמה'  'עטרת  ישיבת   •
ושמעון  אייזנשטט  איציק  קלצקין,  האחים 

דוידוביץ.
הקלידן  עם  ברק,  בבני  מלך'  'קרית  ישיבת   •

צביקי לוקר והזמר יואלי שטיינברג.
שלמה  והמעבד  הזמר  עם  יעקב,  באר  ישיבת   •

ברונר ותזמורתו המורחבת.
• ישיבת גרודנא באשדוד, עם הזמר מוטי לייכטר 

והקלידן לייזר הופמן.
עם  תשב"ר,  תורה  תלמוד  במתחם  ברכסים   •
פייער  ותזמורת  וייס  מנדי  ברגר,  יוסי  הזמרים 

המורחבת בניצוחו של יענקי לנדא.
דיקמן  יואלי  עם  עילית,  ביתר  עיריית  ברחבת   •

והזמרים שלמה כהן ורולי דיקמן.
יובל טייב ושמעון  באולמי צליל בחולון, עם   •

טובול.
• ישיבת 'דרכי דוד' ברחוב רשב''ם בני ברק, עם 

הזמר והקלידן דודי ביטרמן.
בירושלים,  הטורים  ברחוב  'אורייתא'  ישיבת   •
ואמני  מנדלסון  משה  מושקוביץ,  אברהם  עם 
מינצברג  ושלמה  בלטי  אברמי  הקלרינט 

והגיטריסט מענדי הלר.
19 בני ברק,  ביהמ"ד ביאלא ברחוב רוזנהיים   •

עם הקלידן והזמר אברמי גולדשטיין.
הקלידן  עם  ברחובות,  "הראם"  תורה  תלמוד   •

והזמר מוישי לוין.
צבי  רח'  יהודה"  "זיו  המרכזי  הכנסת  בית   •
הרלינג בקרית הרצוג, בני ברק, עם הזמר הרשי 

אייזנבך והקלידן רפי שטיין ותזמורתו.
• ישיבת 'יד אהרן' בירושלים במלון אריסטוקרט 
הקלידן  עם  בצהריים,   13:00 בשעה  ברק  בבני 

והזמר מוטי גלזר.
 1 אלימלך  נועם  ברחוב  בוסטון  הכנסת  בית   •

ביתר עלית, עם מוישי ברנדמרק ותזמורתו.
• ישיבת 'אורחות תורה' בבית שמש, עם הקלידן 

והזמר מוטי גלזר.
• ישיבת 'למען אחי' ברחוב פישל בירושלים, עם 

הזמר יחיאל ליכטיגר בליווי תזמורת.
רוממה  בשכונת  תורה  בני  הישיבות  בני   •

בירושלים, עם תזמורתו של ישראל שטרן.
יוני  עם  בירושלים,  החדשה"  "חברון  ישיבת   •

ברגר ותזמורתו של מיכאל אלחדד.
• בתחנת מכבי האש הראשית בראשון לציון, עם 

הזמר שלמה אשר בליווי תזמורת.
• בית הכנסת המרכזי רבי טרפון 7 בבני ברק, עם 

הקלידן בני ורדי.

 יום שישי - ד' דחול המועד סוכות

• בבניני האומה בירושלים מופע 'ישיבישיר', עם 
יואלי דיקמן, אוהד מושקוביץ, בערי ובר, ליפא 
ושלמה  אשל  אבישי  גרינבוים,  קובי  שמלצר, 

שמחה.

 מוצאי שבת חול המועד – ליל הושענא רבא

הגר"ס  בראשות  חיים'  'דברי  המדרש  בבית   •
הלבשטאם, עם הקלידן והזמר אברמי גולדשטיין.
הושענא  לרגל  טיש  פרמישלאן  המדרש  בית   •
חיים  והקלידן  אייזנבך  הרשי  הזמר  עם  רבא, 

פולק.

יום שני, מוצאי שמחת תורה - הקפות שניות

אולם  ובתוך  בחברון  מערת המכפלה  ברחבת   •
יצחק, עם אמן הקלידים משה אברהם מושמוש, 

בהשתתפות הזמר יוני שלמה.
• בית מנחם בכפר חב"ד, עם תזמורתו של גרשון 

פריישטט.
עם  פוסטר',  'בית  מתנ"ס  ברחבת  בהרצליה   •

מיילך קאהן, יובל טייב וציון גולן.
עם  קדומים,  בנווה  המרכזיות  שניות  הקפות   •

תזמורתו של עמי כהן.
תזמורתו  עם  בכרמיאל,  העירייה  ברחבת   •
והזמרים  סוסנה  ישראל  המעבד  של  המורחבת 

יוסף חיים שואקי ואדיר מלכא.
עם  אביב,  בתל  )לב(  התורה'  'יסודות  ישיבת   •

קובי גרינבוים ותזמורתו. 
בבית  נויבירט  בבנייני  ישראל'  'עטרת  ישיבת   •
וגן ירושלים, עם ברוך ויזל והמעבד והקלידן ארי 

פרקש.
ישיבת רבנו חיים עוזר בב"ב, עם גדול הזמר   •

החסידי יוסי ברגר ותזמורתו.
• ישיבת 'דרכי דוד' בבית שמש בליווי תזמורת.

• ישיבת 'אש התלמוד' בירושלים, עם תזמורתו 
של המאסטרו יהודה גלילי.

וגן  בית  )וולפסון(  חכמה'  'נתיבות  בישיבת   •
ירושלים, עם הכוכב החסידי העולה אושי פרוש 

בליווי תזמורת.
• בביהמ"ד בני הישיבות בני תורה בשכונת רמת 
אשכול רח' קרל נטר 1 עם הקלידן והזמר ישראל 

שטרן.
פתח  מרכז   108 רוטשילד  אהרן  בית  ביהמ"ד   •

תקוה עם הקלידן דודי פלדמן ואברומי וינברג.
• בביהמ"ד בני הישיבות בני תורה בשכונת רמות 
והזמר  הירשמן  ברי  הקלידן  עם  מינץ  ברח'  ד' 

דודי הרשקופ.
• הקפות שניות בחצר נדבורנה אלעד עם הקלידן 

יענקי לנדא ותזמורתו.
• ישיבת 'אוצרות התורה' בבני ברק, עם המעבד 

והזמר שלמה ברונר ותזמורתו.
עם  ירושלים,  יובל  בקריית  'גלעד'  בביהכנ"ס   •

הקלידן יהודה גלברמן נחמן גולדברג.
אמן  עם  בירושלים,  התורה'  'רינת  ישיבת   •
הקלידים לייבלה ליפסקר. והזמר שלום ברנהולץ 
החל מהשעה 1:00 עד השעה 5:00 לפנות בוקר.

• ישיבת 'דעת חיים' בבית וגן ירושלים, עם הזמר 
מוטי לייכטר בליווי תזמורת ומקהלה.

ג'  רמות  גרינברג  ברח'  תורה  בני  קהילת   •
ירושלים, עם הקלידן והזמר מוטי גלזר.

• ישיבת 'רינת התלמוד' בקריית ספר עם הקלידן 
חיים מאיר זילברשלג.

יואלי  עם  ברק,  בבני  שמעיה'  'בית  ישיבת   •
דיקמן והזמרים מנדי וייס ומאיר גפני.

נוף  בהר  )סילבר(  חכמה'  'דרך  ישיבת   •
ירושלים, עם הקלידן אבי מישקין והזמר שמוליק 

טייטלבוים.
יהודה' בראשות הגר"א טופיק  'באר  בישיבת   •
עם  ברוב  שניות  הקפות  יתקיימו  שליט"א 

בהשתתפות ראש הישיבה ובליווי תזמורת.
• בית הכנסת 'היכל התורה', רמת בית שמש ג' 2, 

עם מוישי סלושץ ותזמורתו.
הזמר  עם  בירושלים,  חכמה'  'ראשית  ישיבת   •

מוטי לייכטר ותזמורתו.
• הישיבה הגדולה 'קנין דעת' ברחוב אור שמח 
והזמר  ותזמורתו  גרז  מיקי  עם  שמש,  בבית   17

מוישי ברגר.
'ברכת אפרים' הגדולה בבני ברק, עם  ישיבת   •

הזמר שלמה גובי והקלידן הרשי סגל.
עם  מזרח,  יעקב  נווה  הישיבות  חניכי  קהילת   •

הזמר אלי מילר והקלידן חיים ריינר.
 5 שאול  גבעת  ברחוב  אברהם'  'תורת  ישיבת   •

בירושלים עם הקלידן שרוליק דייטל.
19 בני ברק,  ביהמ"ד ביאלא ברחוב רוזנהיים   •

עם הקלידן והזמר אברמי גולדשטיין.
הקלידן  עם  תקווה,  בפתח  'ידידיה'  ישיבת   •

יצחק ורטהיימר ונגן הקלרינט בני אביצור.
• ישיבת 'רשב"י' ברחוב השל"ה בבני-ברק, עם 

צאת החג הקפות שניות בליווי תזמורת.
בירושלים,  ברוממה  עובדיה'  'חזון  ישיבת   •
יוסף,  יצחק  רבי  הגאון  הראשל"צ  בהשתתפות 

נשיא הישיבה, בליווי תזמורת.
• קהל עדת ירושלים 'המתמידים' ברחוב מנחת 
ארל'ה  עם  המרכזיות,  הקפות  בירושלים,  יצחק 

סמט בליווי מקהלה.
• ישיבת 'באר התלמוד' שע"י יקירי ירושלים, עם 

הקלידן רפי שטיין והזמר אברמי לונגר.
• ישיבת 'חברת אהבת שלום' בראשות המקובל 
 6:00 בירושלים, תזמורת עד השעה  הגר"י הלל 

בבוקר.
• ישיבת 'אור החיים' בירושלים בראשות הגאון 

שמחת בית השואבה בישיבת אורייתאשמחת בית השואבה בלעלוב תולדות אהרון וביאלא )צילום: יעקב לדרמן(

שמחת בית השואבה בברסלב רחוב אלשיך )צילום: חזי הולצמן(
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הארץ  קצוות  מכל  אלפים  אלבז,  ראובן  רבי 
נוהרים לישיבה בליווי תזמורת.

בן  אריה  ברחוב  למשה'  'תפארת  קהילת   •
אייזנבך  הרשי  הזמר  עם  נתניה,   ,40 אליעזר 

והקלידן שייע פרידמן ותזמורתו.
• קהילת 'יערות דבש' בפרדס כץ בני ברק, עם 

הקלידן בני ורדי.
• בית הכנסת המרכזי "אוהל יוסף" במושב בית 

חלקיה עם הזמר קובי וינר ותזמורתו.
• בית הכנסת חניכי ישיבת 'קול תורה' במודיעין 

עילית, עם יוסי מייזליש ותזמורתו.
• קהילת בני תורה מוסדות 'יד אהרון' באשקלון, 

עם הזמר שלמה אשר בליווי תזמורת.
בבני  חברון  ברחוב  הישיבות  חניכי  קהילת   •
דודי  והקלידן  ליכטיגר  יחיאל  הזמר  עם  ברק, 

ביכלר.
כץ  בפרדס  שמעון'  'משכנות  הכנסת  בבית   •

בבני ברק, עם הקלידן והזמר יענקי שינקר.

זמני חג הסוכות בחצרות האדמו"רים

ברחוב  המדרש  בבית  אוז'רוב:  הקודש  חצר   •
חזון איש פינת רחוב נחמיה בבני-ברק, שמחת 
בית השואבה במוצאי יו"ט ראשון בשעה 9:30, 
בציבור  תהלים  אמירת  רבה  הושענא  בליל 
בשעה 10:30, טיש 'נעילת החג' במוצאי שמחת 

תורה לאחר מנחה, ולאחר מכן הקפות שניות.
רביעי במרכז  ביום  אונגוואר:  בחצר הקודש   •
בראשות  בירושלים  רמות  בשכונת  המוסדות 

האדמו"ר. במוצאי שמחת תורה הקפות שניות.
• בחצר הקודש אונגוואר מודיעין עילית: ביום 
המדרש  בית  בסוכת  דמשה  אושפיזין  רביעי 
האדמו"ר יערוך את שולחנו בשכונת גרין פארק.

חמישי  ביום  אלכסנדר:  הקודש  בחצר   •
הצופים  להר  האדמו"ר  יעלה  דחוה"מ  ג' 
 5:00 בשעה  המקדש  מקום  מול  לתפילה 
אחה"צ ולאחמ"כ יתפלל ערבית בבית המדרש 
בירושלים. את שמחת תורה יחגגו באודיטוריום 
השניות  ההקפות  במקום  ייערכו  וכן  העירוני 

במוצאי החג.
• בחצר הקודש אנטניא: ביום שלישי א' דחול 

דחסידי  למשה'  'תפילה  המדרש  בבית  המועד 
אנטניא ברחוב הושע בבני-ברק.

הראשון  החג  בליל  אשלג:  הקודש  בחצר   •
אושפיזא דאברהם אבינו ימסור האדמו"ר שיעור 
האדמו"ר,  שבבית  בסוכה  טיש  ולאחמ"כ  זוהר 
בשעה  בזוהר  שיעור  ימסור  האדמו"ר  יום  בכל 
5:30 בבוקר. ובשעה 9:30 יתקיים טיש ושמחת 
רבא  הושענא  בליל  במוצ"ש  השואבה,  בית 
בערב   9,00 בשעה  משיחא  מלכא  דוד  סעודת 
קריאת משנה תורה. בשמחת תורה בשעה 9:00 

מעמד הקפות שניות בליווי תזמורת.
יו"ט הראשון  בחצר הקודש אשלג: במוצאי   •
דיצחק,  אושפיזא  לרגל  טיש  האדמו"ר  יערוך 
תורה  שמחת  ובמוצאי  בערב,   8:30 בשעה 
תפילת  לאחר  שניות  הקפות  מעמד  תתקיים 
עזרא  אבן  ברחוב  אשלג  המדרש  בבית  מעריב 

4 בב"ב.
מבאבוב  האדמו"ר  באבוב:   הקודש  בחצר   •
עורך בכל לילה טיש בשעה 9 בערב, ובמוצ"ש 
עורך האדמו"ר טיש לרגל הושענא רבה בשילוב 
מנגנים  אברכים  כשעשרות  מלכה  מלווה 
בכינורות, יתקיים בסוכה הגדולה בשכונת בורו 

פארק בברוקלין ניו יורק.
האדמו"ר   :45 באבוב  הקודש  בחצר   •
מבאבוב-45 יערוך בכל ערב בסוכה ברח ה-49 

בשכונת בורו פארק בברוקלין ניו יורק.
ליל  חמישי  ביום  באיאן:  הקודש  בחצר   •
אושפיזין דמשה שמחב"ה המרכזית בהשתתפות 
אלפי החסידים בסוכת אוהל אייכלר ברח' תורה 
פרידה  טיש  יערך  תורה  שמחת  בערב  ומציון, 
הקפות  מעמד  תורה  שמחת  במוצאי  מהסוכה. 
מקהלת  עם  החג  נעילת  הטיש  לאחר  השניות 
באיאן בהיכל הקלויז הגדול ברח' מלכי ישראל 

בירושלים.
יערוך  האדמו"ר  בוטושאן:  הקודש  בחצר   •
את שולחנו ביום שלישי בלילה לרגל אושפיזין 
בוטושאן  המדרש  בית  ידי  שעל  בסוכה  דיעקב 

ברחוב ישעיהו בבני ברק.
את  יערוך  האדמו"ר  ביאלא:  הקודש  בחצר   •
של  דהילולא  יומא  לרגל  חמישי  ביום  שולחנו 
בית  בהיכל  זי"ע  מפשיסחא  הקדוש'  'היהודי 
יעקובזון  ברחוב  החסידות  של  הגדול  המדרש 

שמחת  לכבוד  ריקודים  מכן  ולאחר  בירושלים, 
שולחנו  את  יערוך  האדמו"ר  השואבה.  הבית 

במוצ"ש בליל הושענא רבא.
בחצר הקודש ביאלא בני-ברק: ביום חמישי   •
ג' דחול המועד אור לי"ט תשרי, יומא דהילולא 
תתקיים  זי"ע,  מפשיסחא  הקדוש'  'היהודי  של 
בהיכל בית המדרש ברחוב ירושלים שמחת בית 
בסוכה  טיש  וב-10:30   ,8:30 בשעה  השואבה 
בגג בית המדרש, הקפות שניות במוצאי שמחת 

תורה בשעה 8:00.
במוצאי  פשיסחא:  ביאלא  הקודש  בחצר   •
שמחת  תתקיים  דיצחק  אושפיזין  ראשון  יו"ט 
האדמו"ר  של  האושפיזין  לכבוד  השואבה  בית 
בסוכת בית המדרש. ביום חמישי בלילה ליל ד' 
השושלת  אבי  של  ההילולא  יום  המועד  דחול 
טיש  האדמו"ר  יערוך  פשיסחא,  ביאלא  לבית 
הילולא מרכזי בסוכת בית המדרש, ולאחר מכן 

תתקיים שמחת בית השואבה בליווי תזמורת.
• בחצר הקודש ביאלא רמת אהרן: ביום חמישי 
ג' דחול המועד אור לי"ט תשרי יומא דהילולא 
ראש  זי"ע,  מפשיסחא  הקדוש  היהודי  של 
שולחנו  את  האדמו"ר  יערוך  ביאלא,  שושלת 
'משכן  המדרש  בית  שבחצר  הגדולה  בסוכה 
אהרן,  רמת  בשכונת  ביאלא  דחסידי  יחיאל' 
בשעה 8:30 בערב לאחר הטיש תתקיים שמחת 
במוצאי  החג,  לכבוד  וריקודים  השואבה  בית 

שמחת תורה הקפות שניות בשעה 10:30.
• בחצר הקודש ביאלא בית שמש: ביום חמישי 
טיש ושמחת בית השואבה לרגל יומא דהילולא 
בסוכת  זי"ע,  מפשיסחא  הקדוש'  'היהודי  של 
בית המדרש ברחוב נהר הירדן 30 בשעה 8:30. 
ובליל הושענא רבא יערוך האדמו"ר את שולחנו 

לרגל אושפיזין של בעל ה'להבת דוד' זצ"ל.
יערוך  האדמו"ר  ביטשקוב:  הקודש  בחצר   •
לאחר   ,21:30 בשעה  טוב  יום  במוצאי  הבדלה 
מכן טיש אושפיזין ושמחת בית השואבה בליווי 
תזמורת, בליל הושענה רבה קריאת משנה תורה 
 20:30 בשעה  שניות  הקפות  טיש,  מכן  ולאחר 

בליווי תזמורת.
שמחת  ד'ספינקא:  יצחק  בית  הקודש  בחצר   •
בית השאובה  כל ערב בשעה 8:45 בערב,  וביום 
המרכזי  יתקיים  ד'משה   אושפיזין  ליל  רביעי 
בבית המדרש בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין 

ניו יורק.
מדי  האדמו"ר  יערוך  בעלזא:  הקודש  בחצר   •
 9:00 בשעה  הגדולה  בסוכה  שולחנו  את  ערב 
יערוך  דמשה  אושפיזא  רביעי  ביום  בערב. 
האדמו"ר טיש הנערך כל שנה באושפיזין דיוסף 
לחם  האדמו"ר  מחלק  בו  טיש'  'פרנסה  הנקרא 
לפרנסה,  המסוגל   - החסידים  לאלפי  שחור 
לפני זה תתקיים שמחת בית השאובה המרכזית 
חסידי  אלפי  קהל  בהשתתפות  נגנים  בליווי 
דמן,  ירמיה  ר'  המנגנים  ובעלי  בארץ  בעלזא 
יוסף דמן. השיא  ור' משה  יוסף צבי ברייער  ר' 
נעילת החג במוצאי שמחת  בחצר הקודש טיש 
את  החותם  טיש'  קדשים  'צאן  הנקרא  תורה 
תקופת ירח האיתנים. כאשר לאחר הבדלה נושא 
האדמו"ר את ה'שטייעדיגע תורה' המפורסם ובו 
דברי פרידה מהימים הנוראים לאלפי החסידים.

בראשות  בירושלים:  ברסלב  קהילת  בחצר 
ייערך שמחב"ה  יעקב מאיר שכטר  הגה"צ רבי 

המרכזי ביום חמישי ג' דחוה"מ ביום ההילולת 
ייערך בשעה  הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א 
בהר"ן  ברח'  הגדולה  בסוכה  אחה"צ   5:30
שמחת  במוצאי  בירושלים.  מא"ש  בשכונת 
התורה ייערך מעמד הקפות השניות בשעה 9:30 

בערב ברחבת האולם בנות ירושלים.
מוצאי  וייס:  הגרי"ט  החרדית  העדה  גאב"ד   •
השואבה  בית  שמחת  מעמד  הראשון  יו"ט 
בשעה  ישראל  בית  רחוב  גאלאנטא  בביהמ"ד 
שמחת  דמשה  אושפיזא  בליל  בערב.   9:30
עמלה  ישיבת  שע"י  בביהמ"ד  השואבה  בית 
של תורה בשעה 9:00 בערב. כל יום בין מנחה 
וכו'  לרבנים  קהל  קבלת   7 עד   6:30 למעריב 
בביהמ"ד, מעמד הקפות שניות מיד לאחר זמן 
גבעת  ברח'  הגאב"ד  של  בביהמ"ד  תם  רבינו 

משה 4 בירושלים.
את  יערוך  האדמו"ר  דאראג:  הקודש  בחצר   •
בית  שליד  הגדולה  בסוכה  ערב  כל  שולחנו 
מוצאי  בבני-ברק,  נפחא  יצחק  ברחוב  המדרש 
יו''ט אושפיזא דיצחק בשעה 10, יום ג' אישפיזא 
דיעקב בשעה 8, יום ד' אושפיזא דמשה בשעה 
8 ובשעה  9.30, יום ה' אישפוזא דאהרן בשעה 
ביהמ''ד,  בהיכל  השואבה  בית  שמחת   10.30
בבית   10.30 יו''ט בשעה  מוצאי  שניות  הקפות 

המדרש הגדול.
בית  שמחת  דושינסקיא:  הקודש  בחצר   •
בית  ברחבת  הגדולה  בסוכה  ערב  כל  השואבה 
המדרש ברחוב שמואל הנביא בירושלים, ביום 
ובה  המרכזית  השואבה  בית  שמחת  רביעי 
עם  הגדול.  הבית מדרש  בהיכל  ריקודים  ייערך 
חסידי  ומקהלת  מרקוביץ  יואלי  האורגניסט 

דושינסקיא.
ערב  מידי  ויז'ניץ:  דז'יקוב  הקודש  בחצר   •
בערב,   8:30 בשעה  השואבה  בית  שמחת 
שולה"ט המרכזי ביום שלישי אושפיזון דיעקב 
בשעה 8:30 בסוכה הגדולה ולאחר מכן ריקודים 

בבית המדרש הגדול בבית שמש.
• בחצר הקודש דעעש ב"ב: האדמו"ר מדעעש 
יערוך את שולחנו במוצאי יום טוב ראשון לרגל 
ברחוב  המדרש  בית  בסוכת  דיצחק,  אושפיזין 
רבי טרפון 3 בבני-ברק, ולאחר מכן שמחת בית 
השואבה. במוצאי שמח"ת הקפות שניות לאחר 

תפילת מעריב.
• בחצר הקודש וואסלוי: יערך במוצאי שמח"ת 
מעמד  יערך  הבדלה  לאחר  החג,  נעילת  טיש 
הקפות שניות בבית המדרש וואסלוי ברח' שד' 

בן גוריון 71 ת"א.
 8:00 בשעה  ערב  כל  ויז'ניץ:  הקודש  בחצר   •
בקריה  הגדולה  בסוכה  השואבה  בית  שמחת 
מויז'ניץ  האדמו"ר  בראשות  בבני-ברק, 
ובהשתתפות אלפי חסידים המגיעים מכל רחבי 
הארץ, בניצוחו של הבעל המנגן ר' מאיר אדלר 
יענקי  מנגן  והבעל  ויז'ניץ  חסידי  מקהלת  עם 
מיוחדים  מקומות  וישמרו  יוקצו  השנה  דסקל. 
לחסידים  ישיבה  מקומות  והן  הפראנצס  על  הן 
לחסידים  ראשון  יו"ט  מוצאי  השונות,  מערים  
מבני ברק, יום ג' מודיעין עילית - אשדוד, יום 
 - עפולה  ה'  יום  ביתר,   - ירושלים   - אלעד  ד' 
עם  מתחיל  מוצאי שמח"ת  בית שמש.   - חיפה 
טיש שנמשך אל תוך הלילה עד שעה 11 אז יש 
ריקודים של שמחה  זה  ואחרי  מעריב, הבדלה, 

שמחת בית השואבה בציון הרשב"י )צילום: דוד כהן( שמחת בית השואבה בברסלב רחוב אלשיך )צילום: חזי הולצמן(

שמחת בית השואבה בברסלב רחוב אלשיך )צילום: חזי הולצמן(
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במשך שעתיים בבית מדרש הגדול בקריה.
בסוכה  ערב  כל  ויז'ניץ:  הקודש  בחצר   •
הגדולה ברחוב שלמה המלך בבני-ברק בשעה 
9:30 בראשות האדמו"ר מויז'ניץ, עם מקהלת 
המרכזי  המעמד  רביעי  ביום  ויז'ניץ  חסידי 
אושפיזין דמשה. תפילת שחרית בשעה 10. ליל 
ש''ת  מוצאי  החג  נעילת   ,11:30 בשעה  הו''ר 

בשעה 9.
ויז'ניץ בית שמש: בכל ערב  בחצר חסידות   •
עם  בערב   10 בשעה  שמחב"ה  טיש  יערך 
מקהלת החסידות, בבית המדרש הגדול אהבת 
ישראל ברח' רבי יהושע ברמת בית שמש. ביום 
המרכזית  שמחב"ה  ייערך  חוה"מ  ג'  חמישי 
בשעה 9 בערב, הטיש יתחיל בשעה 9, ואח"כ 
במוצאי  ובמחולות.  בתופים  שמחב"ה  ריקודי 
ובאגלייטן  החג  נעילת  טיש  יערך  שמח"ת 

למעונו של האדמו"ר כנהוג בויז'ניץ.
בכל  יערך  ירושלים:  ויז'ניץ  הקודש  בחצר   •
הכהן  אדניהו  ברח'  הגדולה  בסוכה  ערב 
דמשה  אושפיזין  ליל  רביעי  ביום  בירושלים. 
האדמו"ר  בראשות  המרכזי  שמחב"ה  יערך 
במוצאי  בארה"ק.  השוהה  ירושלים  מויז'ניץ 
שמחת תורה ייערך מעמד הקפות כמנהג חו"ל.

• בחצר הקודש ויז'ניץ לונדון: יערך בכל ערב 
הגדול  מדרש  הבית  ברחבת  הגדולה  בסוכה 
בלונדון  היל  סטמפורד  בשכונת  חיים  אמרי 
תורה  שמחת  ובמוצאי  בערב.   10:30 בשעה 

יערך טיש נעילת החג בשעה 6 אחה"צ.
• בחצר הקודש ווערצקי: בבית המדרש ברחוב 
משנה  רבה  הושענא  ליל  בבני-ברק.  השלושה 
ספר  כל  אמירת  מכן  לאחר   8:30 תורה בשעה 
תהילים, טיש נעילת החג במוצאי שמחת תורה 
האדמו"ר  ידי  על  תפוחים  כ"ו  זריקת  בשילוב 
כמנהג אבותיו. הקפות שניות בליווי תזמורות 

בשעה 9:00.
• בחצר הקודש זוועהיל: שמחת בית השואבה 
ביום רביעי ליל אושפיזא דמשה רבינו בסוכה 
הנביא  שמואל  ברחוב  המוסדות  בנין  שבחצר 
הקפות  תורה  שמחת  ובמוצאי  בירושלים.   26
בבית  תזמורת  בליווי   9:00 בשעה  שניות 

המדרש הגדול בשכונת בית ישראל.
לכבוד  שמחב"ה  זוועהיל:  הקודש  בחצר   •
רביעי  ביום  יערך  האדמו"ר(  של  )אושפיזין 

אושפיזין דמשה בשעה 8 בערב בסוכה ברחבת 
בירושלים  הנביא  שמואל  ברחוב  המדרש  בית 

הסמוכה לבית המדרש.
• בחצר הקודש זוטשקא: שמחת בית השאובה 
דיצחק  אושפיזא  לכבוד  ראשון  יו"ט  במוצאי 
רבינו בשעה 8:30 בערב בסוכה שבסמוך לבית 

מדרש ברחוב באר מים חיים בב"ב.
• בחצר הקודש זוטשקא אמסנא: יערך מעמד 
דחוה"מ  ב'  רביעי  ביום  תורה  ספר  הכנסת 
מבית  תצא  התהלוכה  דמשה  אושפיזין  ליל 
האדמו"ר רח' חבקוק 5 לעבר בית המדאש רח' 
יונה הנביא 4 בב"ב. במוצאי שבת ליל הושענא 
לאחמ"כ  תורה  משנה  קריאת  תתקיים  רבא 
ובמוצאי  ע"ה.  המלך  דוד  אושפיזין  סעודת 
בשעה  החג  נעילת  טיש  תתקיים  תורה  שמחת 

6 בערב.
• בחצר הקודש זוטשקא ירושלים: שמחת בית 
השאובה במוצאי יו"ט ראשון לכבוד אושפיזא 
דיצחק רבינו בשעה 8:30 בערב בסוכה בסמוך 
לבית מדרש ברח' כי טוב 7 בירושלים. במוצאי 
קריאת משנה  רבא תתקיים  הושענא  ליל  שבת 
המלך  דוד  אושפיזין  סעודת  לאחמ"כ  תורה 
ע"ה. ובמוצאי שמחת תורה תתקיים טיש נעילת 

החג בשעה 6 בערב.
בית  שמחת  זידיטשוב :  הקודש  בחצר   •
השואבה ביום רביעי אושפיזין דמשה בשילוב 
של  האירצייט  לרגל  האדמו"ר  שיערוך  טיש 
בסוכת  ראם,  בני  אב"ד  זצ"ל  שנייבלג  הגר"י 

בית המדרש זידיטשוב ברחוב רבינא בב"ב.
בית  שמחת  סופר:  חתם  חוג  הקודש  בחצר   •
וגאב"ד  האדמו"ר  אצל  המרכזית  השואבה 
יתקיים  אלטמן  מאיר  יוסף  רבי  הרה"צ  'חוג' 
הגה"צ  אושפיזין  ליל  הראשון  החג  במוצאי 
ומייסד  גאב"ד  זצ"ל  אונגר  שלמה  יצחק  רבי 
בחצר  בסוכה  בערב  ורבע   9 בשעה  הקהילה 

ביהמ"ד ברחוב אדמו"רי אלכסנדר בב"ב. 
• בחצר הקודש טאהש: האדמו"ר יערוך מידי 
הגדול  בסוכה  בערב   9:30 בשעה  טיש  ערב 

ברחבת הבית מדרש בקרית טאהש בקנדה.
בית  ושמחת  טיש  טאלנא:  הקודש  בחצר   •
בבית  דיעקב  אושפיזא  שלישי  ביום  השואבה 
המדרש ברחוב פישל בירושלים לרגל הילולת 

האדמו"ר רבי דוד מטאלנא זי"ע.

• בחצר הקודש טאלנא: בבית המדרש באשדוד 
בסוכה  טיש  דיעקב  אושפיזא  שלישי  ביום 
לרגל הילולת האדמו"ר רבי דוד מטאלנא זי"ע 
ולאחר מכן שמחת בית השואבה בליווי מקהלת 

'מזמור לדוד' טאלנא.
יערוך  בחצר הקודש טעמשוואר: האדמו"ר   •
ובמוצ"ש  דאהרן  אושפיזין  חמישי  ביום  טיש 
ליל הושנעא רבה בשילוב סעודת דוד מלכתא 
שמחת  במוצאי  המדרש,  בית  בסוכת  משיחא 
טיש  בשילוב  החג  נעילת  טיש  תתקיים  תורה 
בערב,   6 בשעה  זצ"ל  האדמו"ר  של  יארצייט 
המדרש  בבית  שניות  הקפות  מעמד  לאחמ"כ 
'ברכת אהרן' טעמשוואר ברחוב סוקולוב פינת 

רחוב הרב קוטלר בבני ברק.
בבית  אלעד:  טעמשוואר  הקודש  בחצר   •
בעיר  טעמשוואר  משולם'  'תפארת  המדרש 
ביום  האדמו"ר  ע"י  שמחב"ה  יערך  אלעד, 
חמישי ד' חוה"מ בשעה 9 בערב בסוכת הבית 

מדרש ברח' המאירי בעיר אלעד.
• בחצר הקודש טשארנוביל: כל ערב בחוה"מ 
דאהרן  אושפיזין  חמישי  וביום  טיש,  תתקיים 
 9 בשעה  השאובה  בית  שמחת  תתקיים  הכהן 
בערב בסוכת בית המדרש ברחוב רבי ינאי 34 

באשדוד.
• בחצר הקודש טשערנאביל: כל ערב בחוה"מ 
דאהרן  אושפיזין  חמישי  וביום  טיש,  תתקיים 
 9 בשעה  השאובה  בית  שמחת  תתקיים  הכהן 
בערב עם מוזיקה ברחבת הבית המדרש בשכונת 
תורה  שמחת  במוצאי  בברוקלין.  פארק  בורו 

תתקיים טיש נעילת החג באולמי סקווירא.
האדמו"ר  טשרנוביל:  הקודש  בחצר   •
לרגל  שולחנו  את   8 בשעה  ערב  מידי  יערוך 
ברחוב  הגדול  המדרש  בית  בסוכת  האושפיזין 
חבקוק, והטיש המרכזי ייערך ביום חמישי ליל 

אושפיזין של אהרן הכהן.
טיש  שלישי  ביום  טריסק:  הקודש  בחצר   •
ושמחת בית השואבה לכבוד אושפיזין דמשה, 
הקפות שניות מוצאי שמח"ת בביהמ"ד ברחוב 

הרב סורוצקין בירושלים בשעה 8:30.
השאובה  בית  שמחת  לוצק:  הקודש  בחצר   •
אושפזיא  ליל  רביעי  ביום  תתקיים  המרכזית 
יערוך  שבת  בליל  בערב,   7:30 בשעה  דמשה 
האדמו"ר טיש לרגל שבת חוה"מ בשעה 9:45 

בערב ברחוב שמואל הנביא 85 בירושלים.
את  יערוך  האדמו"ר  לעלוב:  הקודש  בחצר   •
ושמחת  המועד  דחול  ג'  חמישי  ביום  שולחנו 
בית השואבה המרכזית בליווי תזמורת ואבוקות 
של אש כמסורת אביו האדמו"ר רבי שמעון נתן 
נטע מלעלוב זצ"ל, בבית המדרש של החסידות 
ברחוב מנחת יצחק בבית שמש, בליווי הקלידן 
לכן  קודם  החסידות.  ומקהלת  גולדברג  מנדי 
המדרש.  בבית  החסידות  ילדי  לכלל  כינוס 
החג  נעילת  טיש  יערך  שמח"ת  במוצאי 
השעות  עד  שניות  הקפות  יתקיימו  ולאחמ"כ 

הקטנות של הלילה.
• בחצר הקודש לעלוב בראנוביץ: בסוכת בית 
בכל  בירושלים,  גול  ציון  בן  ברחוב  המדרש 
ביום  האושפיזין,  לכבוד  סעודה  תתקיים  לילה 
חמישי סעודה מרכזית לרגל יום ההילולא של 
מיוחד  טיש  זי"ע.  מפשיסחא  הקדוש  היהודי 
לפרידה מהסוכה בהושענא רבא אחר הצהריים, 
תורה  שמחת  במוצאי  תזמורת  בליווי  הקפות 

בשעה 10:30.
• בחצר הקודש לעלוב ירושלים: ביום חמישי 
את  האדמו"ר  יערוך  בערב  דאהרן  אושפיזין 
בשכונת  המדרש  בית  יד  שעל  בסוכה  שולחנו 
הקדוש  היהודי  הילולת  לרגל  ישראל  בית 
בית  שמחת  מכן  ולאחר  זי"ע,  מפשיסחא 
שמח"ת  יו"ט  מוצאי  שני  ביום  השואבה. 
במהלכו  כאשר   7:30 בשעה  הטיש  יתקיים 
המסורתית  השיחה  את  מוסר  האדמו"ר  מוסר 
החורף  לקראת  לדרך"  "צידה  שיחת  הנקראת 
ומקהלת  קלפהולץ  יוסי  בקלידן  מלווה  הטיש 

החסידות.
ייערך  יום  כל  מאקאווא:  הקודש  בחצר   •
בית  שמחת  אחה"צ   4 בשעה  טיש  אושפיזין 
דחוה"מ  ב'  רביעי  ביום  המרכזי  השואבה 
של  ההילולא  בשילוב  רעיא  דמשה  אושפיזין 
זיע"א,  מפולגאר  מנחם  הזכרון  בעל  הרה"ק 
בשעה 8 בערב בבית המדרש מאקאווא בקרית 

אתא.
שמחת  מלעלוב:  מהרי"ד  הקודש  בחצר   •
דאהרן  אושפיזא  חמישי  ביום  השואבה  בית 
הקדוש  היהודי  של  היארצייט  בשילוב  הכהן 
בית  בסוכת  בערב   7 בשעה  זי"ע.  מפשיסחא 

המדרש ברחוב בר אילן בירושלים.
הושענא  ליל  טיש  מודז'יץ:  הקודש  בחצר   •
רבא בשילוב שמחב"ה ומלוה מלכה במוצ"ש 
ביהמ"ד  בסוכת   10 בשעה  השולחן  עריכת   -
ברחוב חבקוק בב"ב. הקפות שניות - במוצאי 
שמחת תורה בשעה 11:00 בביהמ"ד עד השעות 
הקטנות של הלילה בהשתתפות אלפים, בליווי 
חסידי  ומקהלת  בקנרוט  אורי  של  תזמורתו 

מודז'יץ.
בית  שמחת  מונקאטש :  הקודש  בחצר   •
אושפיזין  בליל  והמרכזי  ערב,  כל  השאובה 
המדרש  בית  שע"י  הגדולה  בסוכה  ד'משה 
בברוקלין  פארק  בורו  בשכונת  ה47&14  ברח' 

ניו יורק.
בית  יערך שמחת  בחצר חסידות מישקולץ:   •
ברח'  ברחבה  הראשון  החג  במוצאי  השואבה 

סלנט בפתח תקוה.
האדמו"ר  בעלזא:  מכנובקא  הקודש  בחצר   •
הבניה  בשטח  בסוכה  טיש  ערב  בכל  יערוך 
של בית המדרש מדרש החדש ברח' האדמו"ר 
44 בב"ב. ביום רביעי ב' דחוה"מ יערוך  מגור 
שמח"ת  במוצאי  טיש.  פרנסה  האדמו"ר 
ברח'  המדרש  בבית  קודשים  צאון  טיש  יערך 

האדמו"ר מגור.
• בחצר הקודש משכונת הרועים: בבית המדרש 
ברח' מאה שערים 57 בירושלים. במוצאי החג 
הראשון נעילת החג. וכן במוצאי שמחת תורה 

יערך נעילת החג מיד לאחר מנחה.
לאחר  רביעי  יום  שטרן:  מתיבתא-הגרש''א   •
מדרשו  לבית  בסמוך  בסוכה  מעריב  תפילת 

ברח' הרב קוק בב"ב.
• בחצר הקודש נאראל: ברחוב רש"י 3 בב"ב, 
האדמו"ר יערוך בימים שלישי רביעי חמישי א' 
ב' וג' דחוה"מ את שמחת בית השואבה בסוכה 

שברחבת בית מדרש בשעה 7 בערב.
של  ראשון  ביו"ט  נדבורנה:  הקודש  בחצר   •
סוכות לאחר  תפילת המוסף קידושא רבא לרגל 
הילולת של הסבא קדישא האדמו"ר רבי מרדכי 
מנדבורנה זיע"א הטמון בבישטנא. ביום שלישי 

שמחת בית השואבה בדעעש )צילום: חזי עציון( שמחת בית השואבה בבאר התורה בית שמש )צילום: יעקב לדרמן(

שמחת בית השואבה בבאר התורה )צילום: יעקב לדרמן(
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דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה
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•סוכני מכירות
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אושפיזין דיעקב שמחת בית השואבה המרכזית 
האדמו"ר,  בראשות  נדבורנה  חסידי  לכלל 
בשעה 9 בערב בסוכה הגדולה בקרית נדבורנה 
בב"ב. ביום חמישי אושפיזין דאהרן שמחת בית 
האדמו"ר  בראשות  הבחורים  לכלל  השואבה 
שישא מדברותיו. הקפות שניות במוצאי שמחת 
תורה לאחר הטיש נעילת החג כשהשיא בריקוד 
נדבורנה  בקהילת  השישית.  בהקפה  האדמו"ר 
דחוה"מ  ב'  רביעי  ביום  יערך  אלעד  בעיר 
ומשפעי  רבני  בראשות  השואבה  בית  שמחת 
מדרש  הבית  בסוכת  בערב   8 בשעה  החסידות 
ברח' יהודה הנשיא 67 בעיר. בקהילת נדבורנה 
בעיר ביתר יערך מוצאי יו"ט הראשון בשעה 8 
בערב בסוכה בסמוך לבית מדרש ברח' המגיד 

ממעזריטש בגבעה ב' בעיר.
ביום שלישי  אלעד:  נדבורנה  הקודש  בחצר   •
אושפיזין דיעקב בשעה 8 בערב תתקיים שמחת 
בית  בחצר  בסוכה  המרכזית  השואבה  בית 
 .27 המדרש 'באר יעקב' ברחוב פנחס בן יאיר 
• במוצאי שמחת תורה תתקיים מעמד הקפות 

שניות בשעה 9 בערב.
• בחצר הקודש נדבורנה באניא: במוצאי יו"ט 
ראשון בבית המדרש בשכונת הבוכרים ברחוב 

דוד בעיר.
בית  שמחת  ביתר:  נדבורנה  הקודש  בחצר   •
אושפיזא  ליל  חמישי  ביום  המרכזית  השואבה 
במרכז  בערב   8:00 בשעה  רבינו  דמשה 
החסידות ברחוב אש קודש 22 בגבעה A בעיר.  
הקפות  מעמד  תתקיים  תורה  שמחת  מוצאי   •

שניות ב9 בערב.
האדמו"ר  ירושלים:  נדבורנה  הקודש  בחצר   •
בית  שמחת  את  יערוך  ירושלים  מנדבורנה 
לרגל  ראשון  טוב  יום  במוצאי  השואבה 
אושפיזין  חמישי  וביום  דיצחק  אושפיזין 
ברחוב  המדרש  לבית  הסמוכה  בסוכה  דאהרן, 
עזרא בירושלים, במוצאי שמחת תורה תתקיים 

מעמד הקפות שניות ב11 בלילה.
בראשות  צפת:  נדבורנה  הקודש  בחצר   •
השואבה  בית  ושמחת  טיש  האדמו"ר, 
החג  במוצאי  העיר,  ועסקני  רבני  בהשתתפות 

הראשון של סוכות.
בחצר הקודש נחלת יעקב: בראשות הרה"צ   •

המשפיע רבי צבי מאיר זילברברג, ביום שלישי 
מכן  לאחר  ר"ת,  בזמן  דחול המועד מעריב  א' 
בבית  השואבה  בית  ושמחת  השולחן  עריכת 
 4 יעקב' ברחוב ברוכים  'נחלת  המדרש החדש 
החג  נעילת  תורה  שמחת  במוצאי  בירושלים, 

בשעה 8:00 ולאחר מכן הקפות שניות.
ג'  חמישי  ביום  סאדיגורה:  הקודש  בחצר   •
שולחנו  את  האדמו"ר  יערוך  המועד  דחול 
בסוכת בית המדרש ברחוב גוטמכר 10 בשכונת 
שיכון ה' בבני ברק, בשילוב טיש יארצייט לזקנו 
מסאדיגורה  אהרן'  ה'קדושת  בעל  האדמו"ר 
8: 0 אחה"צ ולאחר מכן תתקיים  זצ"ל בשעה 

שמחת בית השואבה.
משה,  ישמח  בקרית  סאסוב:  הקודש  בחצר   •
 8:30 בשעה  ערב  כל  השואבה  בית  שמחת 
תקווה.  בגני  הגדול  ביהמ"ד  ברחבת  בסוכה 
בבית  תורה  שמחת  במוצאי  שניות  הקפות 

המדרש הגדול בשעה 8:00.
מהרי"י  האדמו"ר  סאטמר:  הקודש  בחצר   •
לכבוד  שולחנו  את  ערב  בכל  יערוך  מסאטמר 
האושפיזין של אותו ערב במעמד אלפי חסידים, 
דמשה  אושפיזין  רביעי  ביום  המרכזי  המעמד 
ה'ברך  בעל  האדמו"ר  אביו  של  האושפיזין   -
להשתתף  באים  אלפים  כאשר  זצ"ל,  משה' 
בסוכה  שתתקיים  השואבה  בית  בשמחת 
סאטמאר  משה'  'ויואל  הת"ת  ברחבת  הגדולה 
יערוך  תורה  שמחת  במוצאי  בויליאמסבורג. 
תתקיים  לאחמ"כ  החג  נעילת  טיש  האדמו"ר 
שם  האדמו"ר,  של  למעונו  הבאגלייטן  מעמד 

ישא האדמו"ר מדברותיו.
• בחצר הקודש סאטמר: בסוכה הגדולה שע"י 
האדמו"ר  מונרו,  יואל   בקרית  המדרש  בית 
ביום  טיש,  ערב  כל  עורך  מסאטמר  מהר"א 
של  אושפזין  הכהן  דאהרן  אושפזין  חמישי 
השאובה  בית  שמחת  תתקיים  האדמו"ר 
המדרש  בבית  ריקודים  לאחמ"כ  המרכזית 
בשכונת  האדמו"ר  ישהה  במוצ"ש  הגדול. 
לרגל  טיש  האדמו"ר  יערוך  וויליאמסבורג שם 
הושענא רבה בשילוב סעודת מלוה מלכה בבית 
לאחר  עד  האדמו"ר  ישהה  שם  הגדול,  מדרש 
יערוך  תורה  שמחת  במוצאי  תורה,  שמחת 
מעמד  לאחמ"כ  החג  נעילת  טיש  האדמו"ר 

הבאגלייטן המסורתי.
• בחצר הקודש סטראפקוב: בליל יו"ט ראשון 
יערוך  רבא  הושענא  ליל  ובמוצ"ש  דסוכות 
האדמו"ר את שולחנו בסוכת בית מדרשו "שערי 
שמחת  במוצאי  ניסנבוים.  ברחוב  ירושלים" 
בשעה  שניות  הקפות  האדמו"ר  יערוך  תורה 
8:00 בערב ובשעה 12 יתקיים טיש נעילת החג 
ברחוב  מדרשו  בית  התפוחים  הזריקת  ומנהג 

מאה שערים.
• בחצר הקודש סטריקוב: שמחת בית השואבה 
א'  שלישי  ביום  הבחורים  לחבורת  המרכזית 
דחוהמ"ס בסוכה הגדולה בסמוך לבית המדרש 
אושפיזא  רביעי  ביום  בב"ב.  מלצר  ברחוב 
דמשה טיש ושמחת בית השואבה בסוכת בית 
הקפת  מעמד  תורה  שמחת  במוצאי  המדרש, 

שניות.
• בחצר הקודש סטריקוב: שמחת בית השואבה 
הראשון  חוהמ"ס  שלישי  ביום  הטיש  ועריכת 
ביהמ"ד  בסוכת   8.30 דיעקב בשעה  אושפיזיא 
עריכת  בירושלים.  דוד  ברחוב  האדמו"ר  של 
השולחן בליל הושענא רבה בשעה 11 במוצאי 

החג ייערכו הקפות שניות בליווי תזמורת.
• בחצר הקודש סלאנים: בכל ערב שמחת בית 
המדרש  בית  בסוכת  טיש  בשילוב  השואבה 
תזמורת,  ללא  בירושלים,  טוב  דורש  ברחוב 
בהקפות שניות לאחר הטיש נעילת החג בליווי 

תזמורת.
• בחצר הקודש סלונים: שמחת בית השואבה 
המועד  דחול  וג'  א'  וחמישי  שלישי  בימים 
בשעה 8:30 בערב, וביום ראשון הושענא רבה 
בבוקר   10:30 בשעה  טיש  האדמו"ר  יערוך 
בירושלים.  סלנט  ברחוב  הגדול  המדרש  בבית 
• בבית המדרש ברחוב דונולו בבני ברק ביום 

רביעי ב' דחול המועד.
ויז'ניץ  ברמת  ויז'ניץ:  סערט  הקודש  בחצר   •
בחיפה, תתקיים שמחת בית השואבה מדי ערב 
ב'היכל  הגדולה  בסוכה  בערב   9:30 בשעה 
מקהלת  מבצעת  במקום  החדש.  הטישים' 
סערט ויז'ניץ את הניגונים הייחודיים של החצר 

בניצוחו של ר' חיים בנט.
בבית  ערב  כמידי  ספינקא:  הקודש  בחצר   •
המדרש ברחוב דונולו בבני ברק, ביום שלישי 
 8:30 בשעה  דיעקב  אושפזין  המועד  דחול  א' 
שמחת בית השואבה המרכזית בריקוד הלפידים 
והזמר  שטיין  רפי  של  תזמורתו  עם  המסורתי 
טיש  תתקיים  רבה  הושנעא  בליל  גובי,  שלמה 

בשעה 9:30 בערב.
תתקיים  ברק:  בני  ספינקא  הקודש  בחצר   •
יארצייט  טיש  בשילוב  השואבה  בית  שמחת 
כהנא  נחמן  רבי  האדמו"ר  של  שנים  ה-42 
האדמו"ר,  בנו  בראשות  זיע"א,  מספינקא 
 8:45 בשעה  דסוכות  ראשון  יו"ט  במוצאי 
בערב, ביום רביעי בליל אושפיזא דמשה רבינו 
יערוך האדמו"ר טיש בסוכת בית המדרש 'אהל 

נחמן' ספינקא ברחוב יהושע 9 בבני ברק.
• בחצר הקודש ספינקא גני-גד: במוצאי יו"ט 
ראשון טיש אושפיזין דיצחק, ביום חמישי ליל 
בערב,   9:30 בשעה  הכהן  דאהרן  אושפיזא 
תורה,  משנה  לאחר  הושע"ר  ליל  במוצ"ש 
 2 גד  גני  ברחוב  המדרש  בית  ידי  בסוכה שעל 

בבני ברק.

בית  שמחת  מונסי:  ספינקא  הקודש  בחצר   •
רבי  הרה"ק  הילולא  סעודת  בשילוב  השואבה 
תתקיים  זיע"א,  מספינקא  ישכר'  ה'דברי  בעל 
בסוכה  הכהן  דאהרן  אושפיזין  חמישי  ביום 

בסמוך לבית המדרש בעיר מונסי בניו יורק.
סקווירא  בשיכון  סקווירא:  הקודש  בחצר   •
טיש  יערוך  מסקווירא  האדמו"ר  בארה"ב, 
ואהרן  משה  אושפיזין  וחמישי  רביעי  בימים 
מדרש  הבית  ברחבת  הגדולה  בסוכה  הכהן 
מדרש.  בבית  ריקודים  לאחמ"כ  הגדול, 
במוצאי שמחת תורה תתקיים טיש נעילת החג 

בהשתתפות אלפי החסידים.
•  בחצר הקודש סקולען: שמחת בית השאובה 
תערך  כל ערב בשעה 8:30  בערב בבית המדרש 

הגדול בשכונת בורו פארק בברוקלין ניו יורק.
מערלוי  האדמו"ר  ערלוי:  הקודש  בחצר   •
לרגל  אושפיזין דמשה  רביעי  ביום  טיש  יערוך 
הגדולה,  בסוכה  האדמו"ר  של  האושפיזין 
טיש  האדמו"ר  יערוך  תורה  שמחת  במוצאי 
יותם  ברחוב  הגדול  מדרש  בבית  החג  נעילת 

בשכונת קטמון בירושלים. 
• בחצר הקודש פאפא: במוצאי יו"ט הראשון 
לכבוד  השאובה  בית  שמחת  האדמו"ר  יערוך 
ולאחריה  הגדולה,  בסוכה  דיעקב  אושפיזא 
בקרית  הגדול  בביהמ"ד  הריקודין  יתקיים 
ניו  בברוקלין  וויליאמסבורג  בשכונת  פאפא 
דיוסף  אושפיזא  המועד  חול  בשבת  יורק. 
יחלק האדמו"ר מפאפא לחם המסוגל לפרנסה 

בסעודת רעווא דרעווין בסוכה הגדולה . 
• בחצר הקודש פיטסבורג: עריכת הטיש בליל 
יומא דהילולא של  יו"ט ראשון של החג לרגל 
בשעה  זיע"א  מנדבורנא  מרדכי  רבי  הרה"ק 
ביום  המרכזית  השואבה  בית  שמחת   ,22:00
רביעי ב' דחוה"מ עריכת הטיש בשעה:20:30. 
לילות  בכל  האושפיזין  לכבוד  טיש  עריכת   •

חוה"מ בשעה 21:30.
• בחצר הקודש פינסק קרלין: בכל ערב תתקיים 
שמחת בית השואבה בשילוב טיש בשעה 8:30, 
ישראל  בית  בשכונת  הת"ת  ברחבת  בסוכה 
 - דאהרן  אושפיזין  חמישי  ביום  בירושלים, 

שמחת בית השואבה המרכזית.
יערוך  האדמו"ר  פשווערסק:  הקודש  בחצר   •
הגדול  הביהמ"ד  שע"י  בסוכה  טיש  ערב  כל 
אח"כ ריקודים בביהמ"ד, אושפיזא דיוסף בליל 
העיר  לכל  שחור  לחם  מחלק  האדמו"ר  שבת 

בבית המדרש הגדול באנטוורפען.
הרצוג  בקריית  פרמישלאן:  הקודש  בחצר   •
לאחר  סוכות  של  הראשון  ביו"ט  ברק,  בבני 
לרגל  רבא  קידושא  יתקיים  שחרית  תפילת 
מנדבורנה  מרדכי  רבי  האדמו"ר  של  ההילולא 
יערוך האדמו"ר  ליל הושע"ר  זיע"א, במוצ"ש 
דוד  אישופיזא  לרגל  בלילה   10 בשעה  טיש 
המלך בשילוב מלוה מלכה לאחר משנה תורה. 
בערב   9 בשעה  מרכזי  שניות  הקפות  מעמד   •
כשעשרות  הלילה,  של  הקטנות  לשעות  עד 
ספרי תורה מוצאים מארון הקודש ומונחים על 

הבימה כמסורת של שנים.
את  עורך  האדמו"ר  צאנז:  הקודש  בחצר   •
שולחנו כל ערב בשעה 8:30 לכבוד האושפיזין 
של אותו יום בסוכה הגדולה הסמוכה לביהמ"ד 

הגדול. הטיש בלווי תזמורת של החסידות. 
שמחת בית השואבה ברכסים )צילום: אהרן ברוך ליבוביץ(

שמחת בית השואבה בגילשמחת בית השואבה בקהילת יוצאי תימן )צילום: יעקב כהן(



רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!
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במוצאי שמחת תורה מתקיים טיש נעילת החג 
זורק  בו  התפוחים(,  )טיש  טיש  העפל  הנקרא 
האדמו"ר תפוחים לעבר החסידים, הרואים בכך 
ישועות. בסיומו מתחיל מעמד ההקפות השניות 

הנמשך עד הבוקר.
בכל  טיש  קלויזנבורג:  צאנז  הקודש  בחצר   •
בית  של  הגדולה  בסוכה   10:00 בשעה  לילה 
פארק   בבורו  החסידות  במרכז  הגדול  המדרש 

שבברוקלין ניו יורק.
מקאליב  האדמו"ר  קאליב:  הקודש  בחצר   •
יערוך טיש בשילוב שמחת בית השואבה ביום 
בערב   8:30 בשעה  דיעקב  אושפיזין  שלישי 

בבית המדרש קאליב ברחוב חנה בירושלים.
• בחצר הקודש קאמרנא: בבית המדרש 'עטרת 
ביום  בירושלים  הבירה  ארזי  בשכונת  שלום' 
עריכת  דמשה  אושפיזין  דחוה"מ  ב'  רביעי 
השואבה,  בית  ושמחת  הגדולה  בסוכה  הטיש 
בליל  השולחן  ועריכת  תורה  משנה  קריאת 
הושענא רבא בשעה 8:30, נעילת החג והקפות 
תורה  שמחת  במוצאי  תזמורת  בליווי  שניות 

בהיכל בית המדרש.
תתקיים  אלעד:  בעיר  חסידים  קהל  בחצר   •
שלישי  ביום  המרכזית  השואבה  בית  שמחת 
זושא  ישראל  רבי  הגאון  בראשות  דחה"צ  א' 
 9 בשעה  בעיר,  החסידים  קהילת  רב  הורביץ 
ברח'  חסידים  קהל  המדרש  בית  שע"י  בסוכה 

רבי מאיר 13 בעיר אלעד.
את  יערוך  האדמו"ר  קוזמיר:  הקודש  בחצר   •
דחוה"מ  ב'  רביעי  יום   8:30 בשעה  שולחנו 
בית  ידי  שעל  בסוכה  דמשה  אושפיזין  לכבוד 
מדרשו ברחוב רש"י בבני-ברק, ובמוצאי שמחת 
תורה יערך מעמד ההקפות שניות בשעה 9:30 
ההקפה  במרכזה  כאשר  תזמורת  בליווי  בערב 
בעל  האדמו"ר  ידי  על  שהוקדשה  השישית 

ה'אמרי אש' ממודז'יץ זצ"ל לקדושי השואה.
לרגל  טיש  יתקיים  קוז'ניץ:  הקודש  בחצר   •
דחול  ג'  רביעי  ביום  האדמו"ר  של  האושפיזין 
רבים  בהשתתפות  בערב   19:00 בשעה  המועד 
מתושבי תל אביב והסביבה, בסוכה שע"י בית 
ויצמן, בכל  פינת  קוז'ניץ ברחוב שרת  המדרש 
בבוקר   11:00 בשעה  אושפיזין  סעודת  הימים 

בסוכת בית המדרש.
• בחצר הקודש קוידינוב: שמחות בית השואבה 
ברחבת  בסוכה  דיעקב  אושפיזא  שלישי  ביום 
הישיבה רחוב מהרש"ל 22 בשעה 9:15. הקפות 
הישיבה  בהיכל  תורה  שמחת  במוצאי  שניות 

בשעה 9:30 בערב.

בבית המדרש  ויז'ניץ:  קוסוב  הקודש  בחצר   •
ברחוב בעלזא ברמת בית שמש, תתקיים שמחת 
לרגל  טיש  בשילוב  במוצ"ש  השאובה  בית 

הושענא רבא בשעה 10 בערב.
המדרש  בבית  קופיטשניץ:  הקודש  בחצר   •
'אביר יעקב' ברחוב עזרת תורה 33 בירושלים, 
דחוה"מ  ד'  ליל  חמישי  ביום  הטיש  יתקיים 
חוה"מ  של  א'  ביום  השואבה.  בית  שמחת 
יחד עם קהל חסידיו תפילת  מתפלל האדמו"ר 
שניות  הקפות  מעמד  המערבי,  בכותל  מוסף 

אחרי נעילת החג ומעריב.
תזמורת  סטולין:  קרלין  הקודש  בחצר   •
החסידות תשמח את האלפים בכל ערב בהיכל 
ילין  אבינועם  ברחוב  הגדול  המדרש  בית 

בירושלים.
המדרש  בבית  קרעטשניף:  הקודש  בחצר   •
ערב  כל  יערוך  האדמו"ר  ברחובות,  בקריה 
שולחנו,  את  הגדולה  בסוכה   9:00 בשעה 
שניות  הקפות  מעמד  תורה  שמחת  ובמוצאי 
עם מקהלת האחים הומינר בניצוח בעל המנגן 

משה דוב הומינר.
• בחצר קרעטשניף ירושלים: בכל ערב שמחת 
ביום  מדרש,  לבית  שבסמוך  בסוכה  השואבה 
בית  שמחת  יתקיים  דמשה  אושפיזין  רביעי 
השאובה המרכזית בשילוב מעמד הכנסת ספר 
יחלק  המצווה  בסעודת  המדרש  לבית  תורה 
לפרנסה,  כסגולה  ברויט"  "פרנסה  האדמו"ר 
הרשקוביץ  יואלי  האורגניסט  יופיע  בשמחה 
תורה  שמחת  ליל  ווייס.  הקפות  אלי  והזמר 
הקפות  מעמד   . 12:30 בשעה  הלילה  בחצות 
ברחוב  המדרש  בבית  בערב   10 בשעה  שניות 

אבינועם ילין בירושלים.
בחצר הקודש קרעטשניף סיגעט: האדמו"ר   •
את  ערב  מידי  יערוך  סיגעט  מקרעטשניף 
קרעטשניף  ביהמ"ד  ברחבת  בסוכה  שולחנו 
ברחוב רפפורט בי-ם. ביום רביעי ליל ג' חוה"מ 
השואבה  בית  שמחת  יערך  דמשה  אושפיזין 
הגדולה  בסוכה  בערב   9:30 בשעה  המרכזית 
ברחבת ביהמ"ד קרעטשניף בראשות האדמו"ר 
כנהוג בקרעטשניף האדמו"ר יחלק לחם כסגולה 
לפרנסה. נעילת החג אחרי מנחה בשמחת תורה 

בשעה 6:30 והקפות שניות בשעה 10:30.
• בחצר הקודש ראדזין: יערוך האדמו"ר טיש 
דחוה"מ  ג'  חמישי  ביום  שמחב"ה  בשילוב 
האדמו"ר  אביו  של  יארצייט  הטיש  בשילוב 

מראדז'ין זיע"א בשעה 8 בערב.
סוכות:  יום-טוב  ראחוב:  הקודש  בחצר   •

לכבוד  רבא'  'קידושא  יתקיים  התפילה  אחרי 
רבי  האדמו"ר  של  זקינו  של  דהילולא  יומא 
מרדכי מנדבורנה זצ"ל. ביום רביעי - אושפיזין 
המרכזי  הטיש  יתקיים   9:00 בשעה  דמשה: 
האדמו"ר  של  חותנו  של  דהילולא  יומא  לרגל 
בני  אב"ד  זצ"ל  שנייבלג  ישעיה  רבי  הרה"צ   -
ראם וחבר בד"צ מחזיקי הדת בעלזא, במוצ"ש 
על  תורה"  "משנה  קריאת   - רבא  הושענא  ליל 
יתקיים  מכן  לאחר   ,9:30 האדמו"ר בשעה  ידי 
"טיש". הקפות שניות: בביהמ"ד ראחוב ברחוב 
ברקאי 20 רמת גן בשעה 8:30 בשילוב "פרקי 
שירה וחזנות" בליוי תזמורות עם החזנים אהרן 

אהרוני ומאיר בלוך.
• בחצר הקודש רחמסטריווקא : כל ערב בסוכה 
הגדולה ברחבת הבית מדרש ברח' גבעת משה 
10 בשכונת גוש 80 בירושלים. במוצאי שמחת 
השעות  עד  שניות  הקפות  מעמד  יערך  תורה 

הקטנות של הלילה.
השאובה  בית  שמחת  שאץ:  הקודש  בחצר   •
בערב   9 בשעה  דיעקב,  אושפיזא  שלישי  ביום 
שאץ  אדמו"רי  ברחוב  שאץ  המדרש  בבית 

בב"ב.
ויז'ניץ: בחיפה, שמחת  בחצר הקודש שאץ   •
בית השואבה ביום חמישי ליל אושפיזין דאהרן 
ברחוב  המדרש  לבית  בסמוך  בסוכה   8 בשעה 

הרצל בעיר.
רביעי  ביום  הלוי:  שבט  הקודש  בחצר   •
השואבה  בית  שמחת  יערך  משה  של  אושפזין 
בשילוב כינוס התלמידים השנתי בסוכה בסמוך 
לבית המדרש חכמי לובלין ברחוב דסלר בב"ב. 
בשעעה 6:30 במוצאי יו"ט שמחת תורה יערך 
מעריב  ולאחר   6:00 בשעה  החג  נעילת  טיש 

והבדלה יתקיים ריקודים בביהמ"ד הגדול.
ביום  אמונים אשדוד:  הקודש שומרי  בחצר   •
של  האושפיזין  יום   – דמשה  אושפיזין  רביעי 
בעל  ברחוב  המדרש  בית  בסוכת   - האדמו"ר 
טיש  דוד  באושפיזין  באשדוד,  ז'  ברובע  הנס 
מלווה מלכה, נעילת החג הקפות שניות בליווי 

תזמורת.
• בחצר הקודש שומרי אמונים בני ברק: ביום 
חמישי ג' דחוה"מ יתקיים הטיש המרכזי לכבוד 
שע"י  בסוכה  קדישא  כהנא  דאהרן  האושפיזין 
ביהמ"ד ומיד לאחמ"כ יהיה שמחת חג בתופים 
ומחולות בביהמ"ד הגדול ברחוב שפת אמת 3 

בב"ב.
• בחצר הקודש שומרי אמונים ירושלים: מעמד 

הקפות שניות בהיכל בית המדרש בשכונת מאה 
שערים בירושלים.

בחצר שומרי אמונים קרית גת: טיש שמחת   •
בסוכת  ראשון  טוב  יום  במוצאי  השואבה  בית 

האדמו"ר ברחוב בית יוסף בקרית גת.
שמחב"ה  יערך  שידלובצא:  הקודש  בחצר   •
סעודת  בשילוב  תשרי  לי"ט  אור  חמישי  ביום 
הדשו  היהודי  השולשלת  לראש  הילולא 
מדרש  הבית  שמאחורי  בסמוכה  מפשיסחא 
בירושלים.   80 גוש  בשכונת  יוסף  אהלי  ברח' 
במוצאי שמחת תורה יערך הקפות שניות בשעה 

8:45 בערב.
מעמד  יערך  ישראל:  תהילות  הקודש  בחצר   •
בראשות  בלילה   12:30 בשעה  שניות  הקפות 

הגה"צ ר' אהרן צבי רומפלר.
• בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק: בשכונת 
בית  שמחת  ערב  כל  בירושלים,  שערים  מאה 
השואבה עם תזמורת ומקהלה מורחבת, בשעה 
תתקיים  דחוה"מ  ב'  רביעי  ביום  בערב   9:30
נזיקין במסגרת מפעל התורה  מעמד סיום סדר 
הגדולה  בסוכה  יתקיים  הסיום  הקהילה,  דף 
שיר  כלי  בליווי  מפוארת  סעודה   .7:10 בשעה 
וזמר. במוצאי החג המשך טיש נעילת החג בכלי 
לאחמ"כ.  כשעתיים  עד  ר"ת  מזמן  וזמר  שיר 
של  ברחבה  שהוקמה  הגדולה  בסוכה  הטישים 

החסידות בצומת הרחובות סלנט – חנן.
אהרן: בשכונת מאה  תולדות  הקודש  בחצר   •
תתקיים  השנה  גם  השנים  רב  כמסורת  שערים 
עם  הגדולה  השואבה  בית  שמחת  חגיגת 
'האחים  החסידות  ומקהלת  מורחבת  תזמורות 
סטאריק', בכל לילה בשעה 9:00 ובמוצאי יו"ט 
המרכזי  המעמד  בערב.   9:45 בשעה  הראשון 
בליל האחרון של חוה"מ, יום חמישי אושפיזין 
בראשות  אלפים  בהשתתפות  הכהן  דאהרן 
"המלוכה  בשירת  אהרן  מתולדות  האדמו"ר 
והממשלה" כשלצד האדמו"ר יושבים הגאב"ד 
דיוסף  אושפיזין  בליל  כמו"כ  י-ם.  והראב"ד 
בליל שבת חוה"מ עורך האדמו"ר טיש מיוחד 
כסגולה  לחם  ברויט  פרנסה  מחלק  הוא  שבה 
לפרנסה.   מעמד ההקפות שניות במוצאי שמחת 
של  הקטנות  השעות  עד  הלילה  בחצות  תורה 

הלילה לאחמ"כ יערך מעמד שאו שערים.

ואיש  האירועים  למפיק  המערכת  תודת 
היח"צ יוסי פרנקל ממשרד ההפקות פרנקל 

& בינדר, על סיועם בהבאת הנתונים.

שמחת בית השואבה בציון הרשב"י )צילום: דוד כהן(

שמחת בית השואבה בברסלב רחוב אלשיך )צילום: חזי  הולצמן( שמחת בית השואבה אצל הרב אדלשטיין )צילום: בעריש פילמר(

שמחת בית השואבה בדעעש )צילום: חזי עציון(



 
  

דוברות
העירייה

בס“ד

זמני העבודה בתקופת החגים
הרינו להביא בזה לידיעת ציבור תושבי העיר,

כי משרדי העירייה, החברה הכלכלית ותאגיד "מי ברק"
יהיו סגורים בתקופת החגים, 

החל מיום חמישי, י"א בתשרי ה'תש“פ (10,10,19)
עד ליום שלישי, כ"ג בתשרי ה'תש“פ (22,10,19), כולל יום שלישי.

ניתן לפנות במקרים דחופים של תקלות ברשת המים,
הביוב, התברואה והמאור שברחובות העיר

למוקד העירוני: "106".

בברכת שנה טובה וחג שמח

 
  

האגף
לשירותים
חברתיים

בס“ד

!

המלצות לבניית סוכה בבטחה
• בזמן בניית הסוכה יש להרחיק מהישג ידם של ילדים סולם, מסמרים, 

נעצים, סיכות , פטישים, צבת וכלי עבודה אחרים.
• לפני השימוש בסולם מוודאים שהינו יציב.

• בגמר השימוש בסולם מרחיקים אותו מטווח השגתם של ילדים.
• בסוכות הנבנות במרפסות גבוהות ועל גגות מוודאים שקיימים מעקות 

וסורגים תקינים.
• כיסוי הסוכה בסכך נעשה על ידי אדם מבוגר ובאופן זהיר.

המלצות להתנהגות בטיחותית בסוכה
• דואגים כי מנורת החשמל קבועה בצורה יציבה.

• להרחיק קישוטים ממנורת התאורה בסוכה.
• אין להכניס תנור חימום לסוכה.

והינם רחוקים  כי כבלי החשמל אינם משתרכים על הרצפה  • דואגים 
מהישג ידם של ילדים.

• הנוהגים להדליק נרות שבת וחג בסוכה עצמה, יניחו אותם במתקן מוגן 
(כדוגמת מתקני חנוכיות) והרחק מדפנות הסוכה.

• אין משאירים נרות דולקים ללא השגחת מבוגר אחראי.

שימו לב!
הסוכה עשויה מחומרים דליקים, על כן יש צורך במשנה זהירות מפני 

דליקות-נמנעים מלהדליק סיגריות , גפרורים ואמצעי חימום בסוכה.

בסוכות תשב לבטח
הנחיות בטיחות לקראת חג הסוכות הבעל"ט

ס.מ.ל  -  סיוע מיסוי לתושבים במסגרת שירותי שי"ל

חושבים לפתוח עסק? 
מעוניינים לקבל החזר של עד 35% על תרומות? 

?זקוקים לסיוע מול מס הכנסה?
!

הנכם מוזמנים לקבלת יעוץ ללא תשלום בנושאי מיסים
ויעוץ לפתיחת עסקים – קבלת קהל על ידי רו"ח רונן אילני.

לתיאום יש להתקשר לסניף שי"ל – רבי עקיבא:  03-5776391  03-5705632

- ייעוץ משפטי ראשוני על ידי עורכי דין במגוון תחומים:
    נזיקין, ביטוח לאומי, מקרקעין, משפחה, צרכנות, הוצאה לפועל, צוואות וירושות, תעבורה ועוד.

- יעוץ על ידי חשבי שכר מומחים לדיני העבודה, ייעוץ לזכויות ניצולי שואה – תרגום מגרמנית
    ומפולנית, ביטוח לאומי ועוד.

 

שירותים נוספים במסגרת שי"ל: 

כל השירותים ניתנים על ידי מתנדבים וללא תשלום!
 לקביעת תור לייעוץ נא לפנות לאחד מסניפי שי"ל בשעות הפעילות.

 רבי עקיבא 89 טל: 03-6188829 
אברבנאל 60 טל: 6197240

סניפי שי"ל:

בס“ד

האגף
לשירותים 
חברתיים

0799-613613 

ֲאֵליֶכם, 
 ַיְלֵדי ְּבֵני ְּבַרק  

ָהֲאהּוִבים!

ּבֹואּו ַנֲעֹצם ֶאת ֵעיֵנינּו ּוְנַדְמֵין 
ֶׁשָאנּו ְמַטְּיִלים ָּכֵעת ִּבְרחֹובֹות ִעיֵרנּו ַהְּקדֹוָׁשה

נֹוְׁשִמים ֶאת ֲאִויר ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ִעיר ַהּתֹוָרה ַהְּגדֹוָלה ָּבעֹוָלם
ּפֹוְגִׁשים ְיהּוִדים ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות 

רֹוְקִדים ְּבִשְׂמחֹות ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה ַהּׁשֹונֹות
ַוֲאִפּלּו עֹוִלים ֻּכָּלנּו ְּבַצְוָּתא ַעל ַהָּסעֹות ְמֻאְרָּגנֹות ַהְיֵׁשר ִלירּוָׁשַלִים

ְלַמֲעַמד ִּבְרַּכת ַהֹּכֲהִנים ַהֲהמֹוִנית 
ּוִמְצָטְרִפים ְלִׁשיַרת ַהַהֵּלל ְוַלְּתִפּלֹות ִּבְׂשִריד ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו.

ָהא, ֵאיזֹו ִהְתַרְּגׁשּות, ֵאיזֹו ִׂשְמַחת ַחג!
ְּכָבר ַאְלַּפִים ָׁשָנה ֶׁשֲאַנְחנּו חֹוְגִגים ֶאת ַחג ַהֻּסּכֹות ְּבצּוָרה ְמַרֶּגֶׁשת ָּכזֹו – 

ְוַלְמרֹות ֹזאת,
ַהִּׂשְמָחה ַהְּגדֹוָלה ִהיא ַרק "ֵזֶכר" ַלִּׂשְמָחה ֶׁשָהְיָתה ִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.

ַחג ַהֻּסּכֹות ְּבָיֵמינּו הּוא "ְׁשֵאִרית" ִמן ַהָּיִמים ֶׁשֵּבית ַהְּבִחיָרה ָעַמד ָּבֶהם ִּבירּוָׁשַלִים 
ַוֲאַנְחנּו, אֹוי, ִהְתַרַּגְלנּו ַלְּמִציאּות ַהּזֹו... 

א ַמְצִליִחים ְלַהְרִּגיׁש, ַּגם א ַמְצִליִחים ְלַדְמֵין 

ְיהּוִדי ִּבירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה!! 
ֲאַנְחנּו ְוַהֶּצֱאָצִאים יֹוְׁשִבים ָּכֵעת ִאיׁש ִאיׁש ְּבֻסָּכתֹו, 
ְּבַרֲחֵבי ִעיֵרנּו ַהְּקדֹוָׁשה ּוְבַרֲחֵבי ָהָאֶרץ ְוָהעֹוָלם ֻּכּלֹו

ִיָּתֵכן ֶׁשְּקרֹוִבים ִלירּוָׁשַלִים –
ֲאָבל... ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָיֵמינּו...

ַהִּקּׁשּוט ֶׁשְּבֶיְדֶכם ָּבא ְלעֹוֵרר ֶאת ַהֵּלב ָלחּוׁש ֶאת ַהֶחֶסר ַהָּגדֹול ִּבירּוָׁשַלִים ָהֲאִמִּתית.
ַהְלַואי, 

ְוִנְקַרע ֵמָעֵלינּו ֶאת ַהֶהְרֵּגל 
ְוִנְקָרא ַלָּׁשַמִים ֵמֹעֶמק ֵלב: 

ָאָּנא ד', ּוְבֵנה ִּבְמֵהָרה ְירּוָׁשַלִים!!
ְיִהי ָרצֹון ְוַתֲעֶלה ְּתִפָּלֵתנּו ְוִתְתַקֵּבל,

ִנְרֶאה ַעִין ְּבַעִין ְּבׁשּוב ד' ִצּיֹון 
ְוִנְזֶּכה ְלַהְרִּגיׁש ּוְלַקֵּים ֶאת ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשֲאָמָרם ְּבֵעת ֶׁשָהיּו הּוא ַוֲחֵבָריו ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְּבַרק  

!"ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבֹוָדֶת ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ִעיֶר"

ְּבִהְׁשּתֹוְקקּות ְּגדֹוָלה
ּוְבַאֲהָבה

ֶׁשָּלֶכם, ַאְבָרָהם רּוִּביְנְׁשֵטיין
ֹראׁש ָהִעיר

מחלקתבס"ד
תרבות

הפקה: 
"אנחנו וצאצאינו"

1

לתושבי עירנו 
היקרים!

 
הנכם מוזמנים 

לחוג עמנו בצוותא 
את חג הסוכות 

ולשמוח בשמחת בית השואבה

באחד ממאות אירועי 
שמחת בית השואבה 

בקהילות הקודש ברחבי העיר

בברכת מועדים לשמחה
אברהם רובינשטיין,

ראש העיר

יש לעקוב אחר פרטי האירועים 
של שמחות בית השואבה והקפות שניות 

במודעות שמפורסמות ברחבי העיר.

ִמְתַקְּׁשִרים ִמֵּדי יֹום ַלֵּטֵלֶמֶסר -072-337-2020

הוראות השימוש בלוח הקישוט "שמחים בבנין עירך"

ִּבְׁשלּוָחה 4 ׁשֹוְמִעים ְיִדיעֹות 
ְמַעְנְינֹות ִמירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה.

ַאֲחֵרי ָּכל ְיִדיָעה ֶׁשּׁשֹוְמִעים 
ַמִּקיִׁשים ֶאת ַהִּמְסָּפר ַהּמֹוִפיַע 
ְלַיד ַהִּצּיּור ַהַּמְמִחיׁש ְיִדיָעה זֹו.

ָּכל ְּתׁשּוָבה ְנכֹוָנה ְמַזָּכה 
ְּב-25 ְנֻקּדֹות.

ַָבְרָּת 2000 ְנֻקּדֹות?
ָּכל ְנֻקּדֹוֶתי ֻמְכָּפלֹות!

ַמְקִׁשיִבים ִּבְׁשלּוָחה 3 
ְלֲהָלכֹות ְּבנֹוֵׂשא ְירּוָׁשַלִים ְּבִבְנָיָנּה אֹו ְלִהְלכֹות ֻסָּכה.

ַאֲחֵרי ָּכל ֲהָלָכה ַמִּקיִׁשים ֶאת ַהִּמְסָּפר ָהָרׁשּום ַּבִּצּיּור ְלַיד 
ַהִהְתַרֲחׁשּות ַהַּמְתִאיָמה ַלֲהָלָכה זֹו (ְלֻדְגָמה, ֻמְשַׁמַעת ַהֲהָלָכה "ְירּוָׁשַלִים 
ַּדְלתֹוֶתיָה ִנְנָעלֹות ַּבַּלְיָלה, ְּכֵדי ֶׁשֵּתָחֵׁשב ְרׁשּות ַהָּיִחיד ְוִיְהֶיה ֶאְפָׁשר ְלַטְלֵטל ָּבּה 

ְּבַׁשָּבת". ְמָצאֶתם ֶאת ַהְּתמּוָנה ַהְּקׁשּוָרה ַלֲהָלָכה זֹו ְּבלּוַח ַהִּקּׁשּוט, ּוְלָיָדּה ַרׁשּום 

ַהִּמְסָּפר 5 ַהִּקיׁשּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ַהַּמְתִאים – 5). 

ָּכל ְּתׁשּוָבה ְנכֹוָנה ְמַזָּכה ְּב-25 ְנֻקּדֹות.

ַהַהְגָרָלה ַהְּגדֹוָלה 
ַעל ְּפָרִסים ִמְׁשַּתְּלִמים! 

ָּכל ְּתׁשּוָבה ְנכֹוָנה 
ֵַּּטֵלֶמֶסר ְמַזָּכה ִּבְנֻקּדֹות.  ב

ּתּוַכל ִלְזּכֹות ְּביֹוֵתר ַמָּתנֹות 
ְּכָכל ֶׁשִּמְסַּפר ַהְּנֻקּדֹות 

ֶׁשְּל ָּגדֹול יֹוֵתר!!! 

ַקָּטלֹוג ַהַּמָּתנֹות ְמֹצָרף 
ְלָעלֹון ֶזה. 

ַמְכִניִסים ֶאת ַהִּדיְסק ַהְמֹצָרף ַלֵּטיּפ.
ַמְקִׁשיִבים ַיַחד ִעם ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה ִל-12 ָׁשעֹות ְמַרְּתקֹות 

ֶׁשל ְּתָכִנים ֵאיכּוִתִּיים ּוְמַרְּגִׁשים ְּבִעְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.
ִּבְׁשלּוָחה 5  עֹוִנים ַעל ְׁשֵאלֹות ְטִריְוָיה ְמַעְנְינֹות 

ַעל ַהְּתָכִנים ֶׁשֻהְׁשְמעּו ַּבִּדיְסק. ָּכל ְּתׁשּוָבה ְנכֹוָנה ְמַזָּכה 
ְּב-100 ְנֻקּדֹות.

ִּבְׁשלּוָחה 7 
ִנְבָחִנים ַעל ִמְׁשָניֹות 

ַמֶּסֶכת ֻסָּכה.

ִּבְׁשלּוָחה 6 

ְמַסְּמִנים ֵאּלּו ְמִׂשימֹות יֹוִמּיֹות ִּבַּצְעֶּתם ֵמָהְרִׁשיָמה ֶׁשְּלַהָּלן:

ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ְּבִצּבּור  = 80 ְנֻקּדֹות
(ְלָבנֹות – ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית+ ַהֵּלל+ ֲאִמיַרת הֹוַׁשְענֹות)

ִלּמּוד ִעם ַאָּבא ְּבֶמֶׁש 20 ַּדּקֹות = 100 ְנֻקּדֹות

ֲאִמיַרת 5 ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים  =  50 ְנֻקּדֹות

ֶעְזָרה ַּבַּבִית ְּבֶמֶׁש 15 ַּדּקֹות  =  70 ְנֻקּדֹות

ְּתִפַּלת ִמְנָחה ְּבִצּבּור  = 50 ְנֻקּדֹות
(ְלָבנֹות – ְּתִפַּלת ִמְנָחה)

ְּתִפַּלת ַעְרִבית ְּבִצּבּור  =  70 ְנֻקּדֹות  
(ְלָבנֹות – ְּתִפַּלת ַעְרִבית)

ִמְתּבֹוְנִנים ֵהיֵטב ַּבִּמְכלֹול, ְוַגם ַּבְּפָרִטים ַהְּקַטִּנים. 
ְּבלּוַח ַהִּקּׁשּוט ְמֻצָּירֹות ְּדֻמּיֹות ַרּבֹות ֶׁשל ֲאָנִׁשים ִויָלִדים ְוַגם ֶׁשל ָּבִּתים ַוֲחָפִצים. ֵּבין ַהִּצּיּוִרים ִמְסַּתְּתרֹות 

ֲהָלכֹות ואמרות ַהְּקׁשּורֹות ִלירּוָׁשַלִים ְּבִבְנָיָנּה ְוַגם ַלֻּסָּכה. 
ִאם ִּתְתּבֹוְננּו ֵהיֵטב, ַּתְבִחינּו ְּבִמְסָּפִרים ְקַטִּנים ַהְּכתּוִבים ְּבָצמּוד ְלֵחֶלק ֵמַהְּפִריִטים ֶׁשַּבִּצּיּור. 

ַהִּמְסָּפִרים ַהָּללּו ֵהם ַהַּמְפְּתחֹות ַלֲהָלכֹות ֶשַׁהִּגָּליֹון ַהֶּזה ׁשֹוֵאף ְלַהְקנֹות. 
ִלְתׂשּוַמת ֵלב, ְלַיד ֵחֶלק ִמן ַהִּמְסָּפִרים ֵיׁש ְנֻקָּדה ֲאֻדָּמה. ַּכָּוָנָתּה ְלַהְתִריַע ּוְלַהְדִּגיׁש 

ֶׁשַהִּצּיּור ַמְמִחיׁש ֻסָּכה ְּפסּוָלה, אֹו ִהְתַנֲהגּות ֶׁשא ַּכֲהָלָכה.

2

ַקָּטלֹוג ַהַּמָּתנֹות

בחצרות בית השם

6 כרכים

1

2000 נק' 2 זוכים

מכשיר קשר
5

1500 נק'

9

990 נק'

 קריוקי יהודי
  40+שירים

  +בלוטוס
  +אורות

חנוכיה יוקרתית מקריסטל
2

2000 נק'

נגן 

ובו כל השירים שיצאו 
מטעם אנחנו וצאצאינו

6

1500 נק'

בנקט
10

600 נק'

כדור כח אור כחול
13

200 נק' 3 זוכים

קורקינט פעלולים
3

2500 נק'

שפרינג
7

1300 נק'

מכונת ממתקים
11

1200 נק'

כסא מתקפל
14

150 נק' 5 זוכים

מנורת לילה גמישה
4

1000 נק'

רחפן
8

900 נק'

2 זוכים

פאזל תלת מימד 
ביהמ"ק

12

250 נק' 2 זוכים

מו"ל: אנחנו וצאצאינו
יעוץ תוכן: הרב מ. חלמיש

                   הרב י.מ. שטראוס 
ציור פלקט: יניב גולשטיין
יעוץ אומנותי: ר. שפיגלר

עיצוב גרפי: פסיפס

3
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hila@kav-itonut. :מדור מוזיקה // הילה פלאח
כוכב הקומזיצים החסידי מארה"ב 
ר' דוד ברגר, לא שוקט על שמריו, 

וחורש את אמריקה לצד מיטב 
המוזיקאים בקומזיצים מרגשים 

וסוחפים, ומרים את האירועים 
בהם הוא נמצא לגבהים מיוחדים 

וטמירים. עם הגיעם של הימים 
הנוראים והקדושים מגיש ר' דוד 

מחרוזת יפהפיה לה הוא קרא 
'הייליגע טעג', מלאת ניגונים שיגעו 

לכם בלב ובנשמה כאלה שיעטפו 
לכם את הימים הללו באווירה שונה, 

קדושה וטהורה המגיעה מעומק 
ליבו לצד פריטת הגיטרה העדינה 

שלו שפורטת על הנפש ממש. את 
המחרוזת שמתחילה ב'אוחילה' של 

ר' הלל פלאי מדלגת ל'זכרנו' של 
ר' משה גולדמן ומסתיימת ב'וכל 
מאמינים' של ר' שלמה קרליבך 

זצ"ל, הפיק מוזיקלית ועיבד קולית 
 MK מוישי קרויס מבעלי אולפני

Studios כשעל העיבוד הופקד ברוך 
יהודה ברויער, על הגיטרות נחמן 

דרייער לצד צלילי הגיטרה של ר' דוד 
ברגר כשלמיקס אחראי חיים גוטסמן.

לאחר שעלה באש רכבו של הזמר 
משה קליין ממנו ניצל בנס יחד עם 
התפילין, פנה קליין למלחין אלחנן 

אלחדד כדי שימצא שיר להודות על 
ה"נס" שהתרחש ואכן נמצא ה"נס". 

'ברוך שעשה לי נס במקום הזה'. על 
העיבוד וההפקה המוזיקלית חתום 

המעבד בני לאופר.

ר' נח פלאי נתקל במהלך תפילת ראש 
השנה בקטע מתוך מדרש רבה שמדבר 

על ה"כלים השבורים", היינו אותם אנשים 
עם לבבות שבורים שהנם כלי תשמישו של 
הקב"ה, המילים שלא הולחנו מעולם הפכו 

למנגינה מרגשת ועוצמתית ובעיבוד של ג'ף הורביץ. במשך שנים הצטברו 
אצל פלאי עשרות שירים. חלקם ראו אור ובוצעו ע"י גדולי הזמר )'לבדו', 

'לכו ונשובה', 'בין האולם ולמזבח', 'חזור בך' ועוד...( וחלקם נשארו במגירה 
וממתינים לתורם, ובימים אלו מגיש פלאי את "כלים שבורים", לחן מיוחד 

ועוצמתי אותו הוא גם מבצע בעצמו מתוך חיבור עמוק למילות השיר. לחן 
ושירה: ר' נח פלאי. עיבוד, פסנתרים, תכנותים, מיקס ומאסטרינג: ג'ף הורביץ. 

הפקה מוזיקלית: פיני פלאי. תופים: אבי אבידני. גיטרות: נחמן הלביץ.

הזמר והיוצר איתן קלינמן, משחרר 
סינגל נוסף מתוך אלבומו השלישי, 
פרשנות חדשה ללחן האלמותי של 

יוסי גרין ואברהם פריד. הסינגל החדש 
מתכתב עם הימים הנוראים בהשראת 
הפיוט מתפילת יום הכיפורים "ונתנה 

תוקף". גם בסינגל החדש, נותר קלינמן נאמן לסגנונו 
המוזיקלי הייחודי, כזה הנוגע בעדינות בנימי הנפש. הפעם 
בחר לטפל במילים העוצמתיות של הפיוט "ונתנה תוקף" 

ובסיפור המצמרר העומד מאחוריהן. 

מקהלת מלכות בניצוחו של 
פנחס ביכלר ותזמורתו של 

יואלי דיקמן, מגישים תיעוד 
חי רוטט ומרגש של ביצוע 
היצירה המיתולוגית 'תקע 

בשופר' מבית היוצר של יוסי גרין, אותה ביצע במקור אברהם 
פריד. אל הביצוע נלוו הפעם אמני שופרות ש'תקעו הריעו 

ותקעו' במרכזו של טרקלין היוקרה 'אווניו' - קריית שדה 
התעופה, בדינר הגדול לישיבת מיר שנערך בקיץ האחרון 

בהפקתו של שניאור פליישמן.

אלון אומידי, מוסיקאי, 
זמר ויוצר. "מדליק את 

האור" – הינו סנונית 
ראשונה מתוך אלבום 
בכורה. השיר פרי עטו 

של אומידי, נכתב 
והולחן מתוך דיבוק 

חברים בהשראת ספרי 
חסידות. שירתו של 
אומידי מתאפיינת 

בהגשה ייחודית, 
המשלבת מוסיקה 

אתנית ומוסיקה מן 
המערב, עם נגיעות 
ארץ ישראליות. על 

העיבוד וההפקה 
המוסיקלית: דן ציפורי.

אמן הרגש, הזמר מוטי ויזל, בליווי מקהלת היוקרה, 
נשמה, וילד הפלא דודי לינקר, מצליחים להרעיד 

את אמות הסיפים בביצוע נוגע ואדיר ללחן הקדוש 
והמיוחד של תפילת ימים נוראים שבא לידי ביטוי 

בקליפ יוצא דופן. מדובר באחד הנוסחים היותר 
מרגשים של אחד משיאי רגעי ההוד בתפילת הימים 

הנוראים, שמגיע בתפילת "עוד יזכור לנו אהבת איתן", הנאמרת ברוב רגש ורטט על ידי מיליוני 
יהודים בבתי הכנסת ברחבי העולם. התפילה שמתחילה בבקשה "מלוך על כל העולם כולו 

בכבודך", מהווה את תמצית הימים הנוראים - המלכת מלכו של עולם. הנוסח הויז'ניצאי 
העתיק והידוע, שיסודו בהררי קודש ומיוחס לקדושי ואבות שושלת ויז'ניץ המעטירה, ממחישה 

את פירוש המילים הנשגבות, ובתפילתם של אמן הרגש, מוטי ויזל, עם מקהלת נשמה ודודי 
לינקר, מקבלת משמעות עוצמתית ומרטיטה שלא תשאיר עין יבשה. הקליפ צולם ברובו 

במתחם ארבעת בתי הכנסת הספרדיים ברובע היהודי, כאשר הקו המנחה של אווירת 
בית הכנסת עם הניחוח העתיק והנוסח המשתפך נשמרים לכל אורך הדרך. כך גם אפילו 

הפרודוקטים שנבחרו, היו במקומות היוקרתיים ביותר.

תגובות רבות ומצוינות לאלבום ה 12 של אהרן רזאל, "הנשמה רוצה 
יותר", שיצא רק לאחרונה. בתום חגיגות ההשקה, מתפנה אהרן 

להעמיק בשירים מתוך האלבום ומשיק קליפ מאוייר. אחד השירים 
המסקרנים קיבל שם גנרי ומרשים - עם ישראל. ואמנם, לשיר יש 

כותרת בומבסטית אבל הוא רחוק מזה. זוהי מוסיקה ִשבטית עם טקסט מפתיע ומקורי, משולב 
בביטויים יומיוִמִיים הלקוחים מהחיים ומשמשים כֶהרמזים שונים המבטאים את הקיומיות 
המיוחדת שלנו בארץ ישראל. מילים ולחן: אהרן רזאל | עיבוד והפקה מוזיקלית: אייל מזיג.

המשאפ הראשון במוסיקה היהודית: קובי ברומר & משה 
קליין משחררים "משאפ יהודי ישראלי" מלווה בקליפ 
אולפני עם להיטים מכל הזמנים. על העיבוד וההפקה 

המוזיקלית חתום יהונתן אבידני.

עם השקת האלבום "טביעת 
אצבע", מגיש נפתלי 

משה שניצלר את הרצועה 
התשיעית באלבום - "כי 

יעקב" - אותו מבצע גדול 
הזמר החסידי בני פרידמן. 

האלבום "טביעת אצבע" הינו פרויקט ייחודי במסגרתו חברו גדולי 
הזמר החסידי, מהארץ ומהעולם, בכדי לבצע את לחניו של שרולי 
בדנסקי. באלבום החדש, שמופץ על ידי חברת ההפצה העולמית 
'ניגון מיוזיק', מבצעים שורה של אמנים מפורסמים את לחניו של 

בדנסקי, תוך שהם מותירים את טביעת האצבע האמיתית שלהם על 
השיר שבוצע ועל עטיפת האלבום. בין המשתתפים בפרויקט: שמילי 

אונגר, מנדי וייס, שלומי דסקל, מנחם מושקוביץ, אייזיק האניג, 
זאנוויל וויינברגר, יששכר גוטמן, יומי לאווי, דובי מייזלס, בני פרידמן, 

ליפא שמלצר, בערי וובר, מוטי אילוביץ', מנדי הרשקוביץ, מונה 
רוזנבלום, אברומי ברקו, רובי בנט, משה לאופר, משה קרויס, יואלי 

דיקמן, ידידים העולמי, מקהלת חברים ומקהלת שירה. 

ישי רוסנק משתף את סינגל הבכורה 
שהוציא: ִמְזמֹור ְלתֹוָדה בעיבודו ובניהולו 

המוסיקלי של גדי פוגטש המוכשר. 
"השיר - לעילוי נשמת אימי היקרה, 
ריקי רּוסנק ז"ל", משתף ישי ומספר 
"שהשירה, הנגינה והמזמור הזה היו 

חלק בלתי נפרד מחייה, שפעלה לעבוד 
את ה' בשמחה, שידעה להודות ולומר 

תֹוָדה על כל דבר שיש - רע וטוב כאחד. אמא נפטרה בל"ג בעומר לפני 
3 שנים אחרי מאבק במחלה הנוראה. לאחר פטירתה מצאנו בארנקה 

פתק בכתב ידה שבו היא כתבה לעצמה: "רבונו של עולם תודה על 
עוגמת הנפש טוב שכך ולא אחרת". שנזכה ללמוד ממעשיה, לזמר 

ְלתֹוָדה ולהסתכל על העולם דרך משקפיה )תמונת השיר(".

יונתן שינפלד 
בסינגל חדש 

הנקרא 'ה' העלית'. 
השיר שהיה להיט 
בשנות התשעים 

המוקדמות 
וכבש את רחבות 

הריקודים, נשכח בשנים האחרונות וכמעט 
ואינו מוכר כיום בתעשיית המוזיקה. יונתן 

בסגנונו הייחודי, מחובר למוזיקה החסידית 
האותנטית, ובוחר לבצע דווקא שירים 

המזוהים עם שירי בית אבא מהדור הקודם.

"פרחי ירושלים" הלהקה שכבשה את המדינה והפכה להיות חלק מפס הקול 
הישראלי, בעלת הוותק הגדול ביותר )45 שנים(, מעל 700 שירים ועשרות אלפי 

מופעים ברחבי הארץ והעולם, חלקם בשיתוף עם גדולי הזמרים, ממשיכה להפתיע 
בכל פעם מחדש עם ביצועים ושירים שמרגשים את הגלובוס. כשבוע לאחר שהוציאו 

הלהקה את 'סופר טראמפ' שעוררה עניין רב בתקשורת המקומית והעולמית, מגיע 
ביצוע ללהיט החדש 'יום השישי'. את המילים המקוריות של הבתים החליפו מילים חדשות שנבחרו ע"י חנן אביטל 

מנהלה של הלהקה, מתוך חומש בראשית המספרות את סיפור הבריאה ההיסטורי ע"י מי שאמר והיה עולם.

ישראל דיסלר מגיש: יוסף חיים שוואקי 
בסינגל חדש - "חזור בך". לאחר שנתיים 

של שקט יחסי, משחרר יוסף חיים שוואקי 
סינגל חדש, סוחף ומרגש – "חזור בך" – אותו 

הלחין נח פלאי ועיבד יואלי דיקמן – על מילים 
הנוגעים לכל בן ישיבה בימי הנעורים וראוי 

שידע בעל פה, מכתביו של מרן החזון איש זי"ע. במשך שנים שכב הלחן הזה 
בין אוצרותיו של פלאי, מוקלט ומושתק. כעת, לאחר שהוא הגיע לידיהם, או 
נכון יותר לאוזניהם המוזיקליות, של צמד האמנים יוסף חיים שוואקי ויואלי 

דיקמן, התמסרו השניים לתת לניגון מעטפת וגוון צלילי מרהיב. יואלי הופקד 
על העיבוד וההפקה, יוסף חיים כיבד אותו מגרונו – בקולו המיוחד, והתוצאה 

בהחלט מושלמת.

הזמר והיוצר דייויד טויב מגיע לימים 
הנוראים עם סינגל שני בדרך לאלבום 

הראשון. טויב, שהוכיח את כישרונו 
ויכולותיו המוזיקליות בסינגל הבכורה 

"לקום", אינו נח לרגע ובין עיסוקו 
כמלחין, מעבד וכוכב במות מדי ערב, 

מצליח לסיים את העבודה על שיר 
נוסף שיעטר את אלבום הבכורה שלו. 

הפעם, הלחין דייויד בלדה מרגשת מתוך התפילה הראשונה של 
הבוקר - "מודה אני". טויב בחר להוציא דווקא שיר בתחום שקרוב 

לליבו - הבוקר. "החיבור שלי לשיר נוצר מהמקום הפשוט של הודאה 
לה' בכל בוקר על היותי בריא ושלם".
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יוסל לייפער, שחולש על תחום ההרקדה 
הלוהטת מחד והחזנות המסתלסלת מאידך, 

בחר בלחן החדשני שמשלב בין השניים, להיט 
חתונות שכולו סלסולים! ובשפת העם: לרקוד 

על שתי החתונות... ההפקה רואה אור לרגל 
שמחת הבר מצווה הראשונה לבנו, כאשר על 
העיבוד המוזיקאלי והמיקס אחראי יענקי כהן, 

ועל הקולות, כצפוי, מקהלת הבית – 'מלכות'. המילים מתוך תפילות הימים הנוראים: "אלו לאלו 
שואלים, אלו לאלו ממללים, להעריצו להקדישו בפאר מסלסלים" )מוסף ליום הכיפורים(. הוקלט 

באולפני: M.W. מיכאל ויינברגר. עיצוב עטיפה: אורגינל – שייע ברים. דיגיטל ויח"צ: בחזית.

לקראת השקת אלבום 
הבכורה שלו, מגיש הזמר 
והיוצר פיני איינהורן את 
רצועת "לא רעב ללחם" 

מתוך האלבום "פיני" 
שיושק באירוע ענק במוצ"ש בראשית. הלחן, כמו גם מילות 
השיר שכתב הנביא עמוס, מקבלות משמעות חדשה בימים 

הנוראים הבעל"ט, בלחנו של ראובן הורביץ, יחד עם פיני 
עצמו שחבר אליו והלחין את חלקו השני של השיר. "לא רעב 

ללחם" הוא אחד השירים המושקעים ביותר באלבום הבכורה 
של פיני, שהפך לאחד הלהיטים הסוחפים ביותר בהופעותיו 
ב'בין הזמנים' האחרון בעולם הישיבות ורואה כעת לראשונה 

אור באופן רשמי,  בהפקתם ובעיבודם המוסיקלית של הצמד 
אלי קליין ואיצי ברי.

הזמר ישראל גברא משיק 
סינגל חדש קצבי וסוחף 

"אינשאללה". השיר הינו פרי 
שיתוף פעולה מעניין של גברא 

עם הזמר והיוצר איתי עמרן 
שחתום על המילים והלחן, כשעל העיבוד וההפקה המוסיקלית 

אמון המעבד והמפיק המוסיקלי תומר מתנה. 

"אבא יש לי לחן ל"מזמור 
לתודה", אני מקווה 

שכולם ישירו אותו בבתי 
הכנסת". שיחה שהגיעה 

מעידו קפטן, לאביו ניר 
קפטן הובילה להקלטת 

השיר הבא תוך יומיים מרגע הלחנתו. ניר קפטן משחרר סינגל 
חדש למזמור מתהילים המביע את תודתנו לבורא על חיים על 
פני האדמה. "הודו לו ברכו שמו", זהו פסוק מהמזמור המביע 

את משמעות המילים ככללן. הלחן של היוצר הצעיר עידו 
קפטן, המילים מהמקורות, והביצוע של האבא ניר קפטן.

בקליפ 
מרהיב, מרגש 

ורווי אמונה 
שצולם 

במסדרונות 
בית החולים, 

מגיש אמן 
הקומזיצים האמריקאי דודי קנופלר את 

שירו החדש "ה' רופאיך". השיר, פרי לחנו 
של שלוימי נחמיה, הולחן במהלך הופעותיו 

של קנופלר בבתי חולים, לשם הוא 
מוזמן באורח קבע כדי לחזק את החולים 

בכישרונו המוזיקלי הייחודי.

זאבי פריד שהפיק את 
אלבומו של בעל המנגן ר׳ 

מרדכי גוטליב משחרר קליפ 
חדש לניגון דבקות שובה לב 

מתוך האלבום. כמנהגו, ר' 
מרדכי שר בקליפ כשהוא מלווה בנגנים, חברים, תלמידים 

ואוהבי זמר. את הקליפ והניגון הפיק זאבי פריד שהעניק לו 
את השם: "ניגון גוטליב".

שמואל נעמן בן ה-17 עובד במרץ על אלבום הבכורה 
ומשחרר סינגל חדש: 'שובי אלי. שני הסינגלים הראשונים 

שהוציא לאוויר העולם 'יש בי כח' ו'לב טהור' - אותם הקליט 
בהפקה מוסיקלית של אריאל הולינס, היו רק הסיפתח. כעת 

בסינגל שלישי, 'שובי אלי' הפעם בהפקתו המוסיקלית של 
הראל חדד. מילות השיר מבוססת על המדרש באיכה רבה, המתארות דיאלוג בין כנסת 

ישראל לקב"ה; "השיבנו ה' אליך ונשובה" או "שובו אלי ואשובה אליכם".

האמן והיוצר עמירן דביר השיק ארבעה 
סינגלים לרדיו: "הניסים הגדולים" שיר קומזיץ 

בליווי תלמידי ישיבת וולוז'ין. "וכשתגיע השעה" 
שיר חופה מרגש שהקליטו עמירן וישי לפידות 

 "The Way It Is" ."במסגרת להקת "יא בה יא
שיתוף פעולה עם היוצר קן ברג'ס שהלחין 

וכתב על המלאכים ששומרים עליו מאז 
שהתגייר. "בס"ד אני יהודי" קליפ סלולארי 

לשיר שיצא באלבום האחרון "זה הזמן".

רגע לפני נישואיו בשעטו"מ, מגיש הזמר 
הערשי רוזנבאום קליפ לייב תוסס ומקפיץ, 

יחד עם המוזיקאי שמוליק ויינריך. בקליפ 
החדש משלב רוזנבאום שורה של להיטים 

אנרגטיים מכל התקופות, בעיבודו של 
שמוליק ויינריך. הטאצ' הייחודי בקליפ כולל גם מילים חדשות ללהיטו של רייכל 

"שבט אחים ואחיות" שתורגם לחרדית עם "אדון עולם", ביצוע מרענן ואנרגטי 
ל"וביום שמחתכם" שביצעו במקור ליפא שמעלצר ויואלי גרינפלד. גם השיר 

"כי טוב השם" ששורבב במחרוזת, הוא חיבור חדשני בין מארש נוסטלגי מקפיץ 
למילים חדשות ועדכניות. לצד רוזנבאום וויינריך נוטלים חלק בקליפ טובי 

המוזיקאים והנגנים. יוחנן כהן על התופים, אברהם בלטי עם הקלרינט, הגיטרה 
של יואלי גרוס, המיקס של חיים מוזס, העזרה וההכוונה של דייויד טויב, ההפקה 

של הערשי סגל והיח"צ והדיגיטל של 'בחזית'.

חציו של הפרוייקט 'אחד אל אחד' 
מאחורינו והנה מגיע הקאבר החמישי, 

הלל מאיר ואביחי עוזרי מגישים ביצוע 
מיוחד לשירו של שמחה ליינר - "רבונו".

לאחר שלהקת 
קינדרלעך הוציאה 

את אלבומה הרביעי, 
'סבבה', והשלימה סיבוב 

הופעות ברחבי העולם, 
משחררת חבורת הילדים המצליחה סינגל חדש בשם 'עולה 
עולה'. את הלהיט האנרגטי כתבו, הלחינו והפיקו מוזיקלית 

היוצרים שרון אבילחק ואודי דוד. הסינגל החדש מהווה 
סנונית ראשונה מתוך האלבום הבא של הלהקה, וכמו יתר 

שירי הקינדרלעך, עוסק בחוויות גיל ההתבגרות של הילדים.

אלי בן ארי )27( מברזיל, 
משחרר סינגל חדש 

וסוחף "מחיש ישועה" 
- המילים מתוך תפילת 

יום כיפור, אלחנן אלחדד 
אחראי על הלחן ואלי 

אוסדון על העיבוד 
וההפקה המוזיקלית.

סנונית ראשונה 
מתוך אלבום 

בכורה לאומן-יוצר 
אופיר אלחייני, 23, 
מבאר-שבע. אופיר 

נימנה על הדור 
החדש של מוסיקאים שיוצרים מוסיקה יהודית חדשה, כזו 

המשתלבת בין כל גווני האוכלוסיה ומעשירה את תרבות 
המוסיקה בישראל. אופיר אלחייני, גדל בבית מוסיקאלי, 

מנגן על פסנתר וגיטרה, כותב, מלחין ומעבד את יצירותיו, 
באולפן ההקלטות שלו יחד עם הפקתו המוסיקאלית של 
נדב ביטון שהפיק לרבים וטובים כמו עמיר בניון, ישי ריבו, 
שלומי שבת ועוד . השיר הוא כתפילה כשבעצם כל מאזין 

יכול לפרש אותו לפי רצונו ומקומו בעולם הרוחני.

השילוב שכבש את הרשת 
עם הלהיט הפרטיזני 

מפתיע שוב: עמירן דביר 
מארח את אחיו אריק ואת 

חברו שוקי סלומון בגרסה חרדית מושקעת ומקפיצה 
ללחנו של עידן רייכל: "שבט אחים ואחיות".

הגענו לשמח - הלהיט של קובי בן חיים 
בגרסת הרמיקס. את הגרסה יצר DJ יוחאי 

אדרי, מילים ולחן: ארז גלילה, עיבוד והפקה 
מוסיקלית: דוד ביתן, קולות: יהודה שוקרון.

הזמר והיוצר מאיר בן דרור, משחרר סינגל חדש לקראת 
הימים הנוראים "שמחה בליבי". בן דרור, זמר צעיר 

וכריזמטי, פועל כבר לא מעט זמן, אולם פרץ לתודעה 
בערב פסח האחרון עם הלחן המקורי להמנון האמונה 

בשולחן הסדר והיא שעמדה. כעת, משגר בן דרור סינגל 
נוסף בדרך לאלבום חדש ומסקרן. למעשה, בהיותו סטודנט למוזיקה בבית 

הספר "מזמור", כתב את השיר במסגרת שעורי בית בכיתתו של הזמר, היוצר 
והמרצה למוזיקה - אהרן רזאל. במשך שנים נותרי שיעורי הבית במגירה 

וכעת, 8 שנים אחרי ולקראת הימים הנוראים, הרגיש בן דרור שהבשילו 
התנאים להקליט את השיר בביצוע מהוקצע, בשל ועם מסר נפלא לימים אלו.

לאחר אינספור 
להיטים 

שסיפק בשנים 
האחרונות ואשר 

זכה בתארים 
שונים כאלבום השנה וזמר השנה בתחנות 

הרדיו, מביא רולי דיקמן את הלהיט 
הבא של המוזיקה החסידית. כמו להיטיו 

הקודמים, "כוח הרצון" ו"תן לי יד", גם את 
"מרים אותי תמיד" מאפיין סגנון מחזק 
ורווי תקווה, באמצעות מילותיו של אלי 

קליין, שגם הלחין את השיר. כמו תמיד, גם 
הפעם חבר קליין אל איצי ברי למלאכת 

העיבוד ובעבודה משותפת של הצמד 
המנצח והזמר המצליח – השיר מקבל 

משמעות חדשה, מלאת תקווה ושמחה.

הלל מאיר בביצוע מרשים ומשובח יחד עם פיינליסט 'הקול 
הבא' הזמר נאור אלחדד - 'תפילת השל"ה' של יעקב שוואקי.

זאבי פריד מגיש: ״ואני 
תפילתי״ קליפ חדש עם 

בעל המנגן ר׳ מרדכי גוטליב 
והחברים. לחן: ר׳ שלמה 

קרליבך. 

אנחנו נוהגים לזכור את הנפטרים בלימוד משניות ומעשים טובים, ולא בשירים. 
"תרשו לי לשתף אתכם במשהו אישי", אומר אברימי, "אבי ז"ל היה אדם רגשן 

מאין כמוהו, כששמע שיר בעל משמעות ריגשית הן במילים והן במנגינה הוא היה 
יושב ומזיל דמעות ללא הרף, אבי ז"ל אמר לי יותר מפעם - "בחודש אלול נוהגים 
ללמוד יותר בספרי מוסר, בשבילי לשמוע את יוסל'ה רוזנבלט זה גם ספר מוסר". 

בשבילו שיר טוב היה תפילה ממש ומעורר אותו לתשובה. עוד לא יצא לי לכתוב 
ספר מוסר, אך לשמח ולרגש יהודים אני ב"ה משתדל, וכשיש לי שיר טוב מלא 

באמת ורגש באמתחתי אני מרגיש צורך עז להוציא אותו דוקא ביום היארצייט של 
אבי ז"ל, זו סגירת מעגל עבורי כל שנה מחדש. כאמור משיר טוב בעל משמעות 

ורגש ניתן להתחזק ולהתקרב לקב"ה, ואם יש מישהו שבאמת מתקרב לקב"ה או מתחזק ע"י השיר הזה יהא 
זה לעילוי נשמת אבי מורי ר' לוי בן ר' הלל ת. נ. צ. ב. ה". שירה וביצוע: אברימי רוט, לחן: דודי רוט, עיבוד: ישי 

זולברג, תופים: נחמן פורת, קולות: דודי רוט, מיקס ומאסטרינג: יענקי כהן, קליפ מילים: דסי זיסמן.
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יש מקום לכולם
בין מגוון הפריטים 

העצום באיקאה, 
תוכלו למצוא 

פתרונות עיצוביים 
ופונקציונליים גם 
לסוכה: שולחנות 

וכסאות מתקפלים לארח בהם את האורחים המצטרפים 
לחג, מיטה מתקפלת, מגשים חגיגיים לנשיאת האוכל, 

מעמדים לסירים, ואפילו תאורה חגיגית לסוכה. רשימת 
הסניפים: נתניה:  רח' גיבורי ישראל 1, אזה"ת פולג. 

ראשל"צ:  רח' היוזמה 1 מרכז עסקים  שורק כביש 
פלמחים. קריית אתא: רחוב תפוצות ישראל )דרך חיפה 52 

קריית אתא). באר שבע: הירדן 24.

ושמחת בחגיך עם פסטרמות 
אוהבים לצאת ולתור את 

הארץ בחול המועד? מוזמנים 
לטייל בכיף עם מגוון פינוקי 

פסטרמות מבית הוד לבן. כל 
שעליכם לעשות : להצטייד 

בלחמניות טריות , ממרחים 
וירקות חתוכים וכמובן במגוון 

הפסטרמות בטעמים האהובים 
עליכם  וקיבלתם פיקניק מושלם 

ללא מאמץ. הוד לבן מציעה 
לכם מבחר פסטרמות בטעמים 

שונים: פסטרמה מעושנת, פסטרמה ברביקיו, פסטרמה 
מקסיקנית ,פסטרמה בדבש טהור וסדרת הסלמי . כולן 

עשויות מנתחי הודו משובחים, בטעמים מעולים ובאיכות 
מצויינת. ללא תוספת מונוסודיום גלוטמט, ללא שומן 

טראנס, ללא צבעי מאכל מלאכותיים וללא גלוטן. בכשרות 
המהודרת של הרב רובין שליט"א  

המכתבים שנשלחו לכותל המערבי 
הגיעו ליעדם

בכל העולם 
מכירים את 

חשיבות 
התפילות בכותל 

המערבי, שריד 
בית מקדשנו – 

המקום ממנו 
לא זזה שכינה 

מעולם, ומייחלים 
לפנות בתפילה ובבקשה בכותל המערבי. בכל שנה ישנם 

ברחבי העולם רבים שלא מצליחים להגיע לכותל, ובמקום 
זאת הם שולחים מכתבים לכותל המערבי – בתקווה שהם 
ימצאו את דרכם אל בין אבני הכותל. וכך, למרות שאין על 

המכתבים הללו כל כתובת רשמית, הם מגיעים כל העת 
לחברת דואר ישראל ונשמרים במחלקת האבדות והמציאות 

של החברה. המכתבים מגיעים מישראל וממדינות רבות 
מכל העולם ביניהן ארה"ב, בריטניה, צרפת, רוסיה, גרמניה, 

סקוטלנד, ניו זילנד, הונג קונג, ועוד. חלק מהמכתבים 
ארוכים ורווי דמעות, וחלקם פתקים קצרים ותמציתיים, 

המבקשים בריאות, פרנסה טובה, זיווג הגון, שלום בית 
ועוד.  בדואר ישראל מרכזים את המכתבים המרגשים 

לכותל המערבי, ואחת לשנה, לקראת ראש השנה, מועברים 
המכתבים הרבים לכותל המערבי – להטמנה בין אבני 

הכותל. בשבוע האחרון הגיע לכותל מנכ"ל דואר ישראל 
מר דני גולדשטיין עם המכתבים הרבים, ויחד עם רב הכותל 
המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג רבי שמואל רבינוביץ' 

שליט"א, הוטמנו המכתבים הרבים בינות לאבני הכותל.

דוריטוס בשני טעמים חדשים 
דוריטוס - חטיף 

בטעמים ייחודיים 
ונועזים, עושה הכל 

על מנת להפתיע שוב 
ושוב את הצרכנים 

עם טעמים חדשים 
ומקוריים, כאלו שלא 

תוכלו להישאר אדישים אליהם. הפעם דוריטוס גאה להשיק 
2 טעמים חדשים שנועדו לאתגר את חוש הטעם: חריפים 

במוזיקה? קבלו את דוריטוס עם אפקט החריפות – מתחיל 
עם טעם נאצ'ו מעיף, ואז מגיע צ'ילי סופר-חריף. המוזיקה 

מרעננת אתכם? קבלו את דוריטוס עם אפקט הרענון, 

מתחיל עם טעם גריל, ואז טעם המנטה מתחיל... דוריטוס 
מאתגר לאורך כל השנה במגוון פעילויות מדהימות, 

שמחוברות לעולם המוזיקה ושמח לגוון לכם עם טעמים 
מיוחדים. הטעמים החדשים מתווספים למגוון הטעמים 

האהובים של דוריטוס: דוריטוס בטעם טבעי, דוריטוס חריף 
אש, דוריטוס חמוץ חריף, דוריטוס בטעם גריל, דוריטוס 

נאצ'ו מקסיקני ודוריטוס טקסס גריל. כשרות: בד"צ העדה 
החרדית

חדש: דני שוקולד פרה
דני שטראוס במהדורה 

מוגבלת המחברת בין שני 
טעמי ילדות אהובים: מעדן 

החלב הנוסטלגי ושוקולד 
פרה האייקוני. החיבור 

יוצר חוויה חדשה וכיפית 
של מרקם שוקולדי עשיר 

ומפנק. דני פרה, ללא גלוטן, 
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גרם . שטראוס מרחיבה את סדרת מעדני PRO, המעדנים 
הראשונים בישראל המועשרים בחלבון, ומשיקה מעדן 

PRO בטעם וניל המכיל 10 גרם חלבון לגביע, 2% שומן ו126 
קלוריות ליחידה בלבד. המוצר מצטרף למעדן PRO עם 

שוקולד אשר הושק במרץ האחרון. שני המעדנים הייחודיים 
ישווקו באריזה חדשה ומפנקת ובעיצוב חדש.

מנהל מוסד? מלמד בתלמוד תורה?
הקמפוס 

החרדי של 
הקריה 

האקדמית 
אונו מזמין 

אתכם למסלול 
לימודים 

מרתק ומעשיר 
המותאם לעוסקים בתחום החינוך ולבעלי גישה בחינוך 

ובכלל, לכל מי שרוצה לעסוק בשליחות החשובה של חינוך 
ילדים ונוער בישראל. התואר הנחשב בחינוך וחברה של 

הקריה האקדמית אונו פותח דלתות למגוון עצום של 
משרות ותפקידים מרתקים, כמו ניהול קהילתי, שילוב ילדים 

ונוער עם מוגבלויות בחברה, חינוך, ריכוז והדרכה ביחידות 
נוער, ניהול מחלקות חינוך, קידום נוער. קציני ביקור סדיר  

ועוד. בנוסף לתואר, מקבל כל בוגר תעודת מתמחה בטיפול 
בילדים ובנוער נושר. שכן ארגז הכלים שרוכש הסטודנט 

במהלך הלימודים הוא עשיר ומגוון, ומעבר ללימודי 
אסטרטגיות למידה, הוא מעניק כלים מקצועיים בטיפול 
תומך חינוך, כמו לימוד פסיכופתולוגיה, טראומה, טיפול 

בנוער נושר, הדרכת הורים, ייעוץ והכלה ושילוב ילדים בעלי 
צרכים מיוחדים. רוצים לשמוע עוד על מסלול חינוך? לקבל 

את כל המידע? צרו קשר במספר 072-223-7551 הלימודים 
מתחילים מיד אחרי החגים בקמפוסים החרדיים של אונו 

באור יהודה ובירושלים.

שנה מתוקה וטעימה  
חתימה טובה: 
ממרח השחר 
העולה חותם 

עוד שנה 
של טעמים 

נפלאים 
בכריכים, 
במאפים 

ובקינוחים. דורות של ילדים ומבוגרים גדלו על הטעם 
המופלא והמוכר, טעם מתוק של ילדות שאי אפשר לשכוח 

וכולנו רוצים לזכור. לקראת השנה החדשה הבעל"ט כולנו 
מחפשים מתכונים חדשים שיעשירו את סעודות החג עם 

מאפים וקינוחים סוחטי מחמאות. ממרחי 'השחר העולה', 
המשלבים איכות וטעם מושלם, מתיקות מעודנת ומרקם 

קרמי ועשיר, יעניקו לשולחן החג שלכם ניחוח מתוק וטעים 
במיוחד.  השחר העולה מציע לכם גם את ממרח האגוזים 

העשוי מאגוזי לוז בטעם מעודן, ללא צבעי מאכל, ללא 
כלוסטרול וללא חומרים משמרים. ממרח האגוזים הינו 

ממרח פרווה המשדרג כל כריך ומשתלב בעוגות, קינוחים 
ומאפים מתוקים. סדרת "השחר העולה" למהדרין כוללת 

ממרח חלבי או פרווה וכן ממרח אגוזים, כולם בכשרות בד"ץ 
העדה החרדית לימות השנה.

תנופת התרחבות במחוז ירושלים
'לאומית שירותי 

בריאות' ממשיכה 
בתנופת הצמיחה 
וההתרחבות בכלל 
הריכוזים החרדים, 

ובכללם במחוז 
ירושלים, שם צירפה 'לאומית' לשורותיה שורה ארוכה של 

רופאים מומחים שישרתו את הלקוחות בערים ירושלים, 
ביתר, בית שמש ומודיעין עילית.  בביתר עילית: ד"ר גיל 

אזולאי, פסיכיאטר מומחה, מצטרף לצוות מרפאות בריאות 
הנפש בעיר. בבית שמש: ד"ר דניאל לווינשטיין, פסיכיאטר 

מומחה, מצטרף לצוות מרפאות בריאות הנפש בבית שמש. 
עוד בבית שמש: 3 רופאים מומחים מצטרפים למרכז 

הרפואי לב הרמה.   ד"ר יוליוס גולנדר, מומחה לרפואת 
ילדים וקרדיולוגיה ילדים מביה"ח הדסה עין כרם, מצטרף 

למצבת הרופאים במרכז הרפואי. ד"ר ערן מרקוביץ, 
מומחה למחלות עיניים מביה"ח וולפסון, מצטרף אף הוא 

ויקבל לקוחות בחנות "עין טובה" שנמצאת ליד המרכז 
הרפואי לב הרמה. ד"ר ש. הלמן, מומחית לילוד וגניקולוגיה 

מביה"ח שערי צדק, מצטרפת אף היא למרכז הרפואי 
לב הרמה.  ב'לאומית' מבטיחים בשורות נוספות למען 

הלקוחות כבר בתקופה הקרובה. "נמשיך לעשות הכול כדי 
לספק ללקוחות שלנו את המענה המקצועי ביותר והרחב 

ביותר".

"אתם מצילים יהודים מלהיכשל 
באיסורים"

רבני המרכז 
הרפואי שמיר 

)אסף הרופא( 
ערכו השבוע סבב 

ביקורים בבתי גדולי 
ישראל בבני ברק, 

כדי להתברך לקראת השנה החדשה ולקבל את עצתם 
והדרכתם בנושאים שונים שעל סדר היום. בסבב הסיורים 

השתתפו רק המרכז הרפואי הרה"ג הראל פדידה שליט"א, 
כשאליו נלוו המשגיח הרב שלמה חיימוביץ ואיש קשרי 

הקהילה הרב משה קורניק. הרבנים ביקרו בבתיהם של מרן 
שר התורה הגאון הגדול  רבי חיים קנייבסקי שליט"א, מרן 
ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, 
הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א והגאון הגדול 
רבי שרגא שטיינמן שליט"א. הרבנים הציגו בפני מרן שר 

התורה את כל הפעולות והשיפורים שנעשו למען ציבור 
שומרי התורה והמצוות המגיעים לבית החולים, בדגש על 
הכשרת שטח בית החולים מטומאת כהנים. מרן שליט"א 

הביע קורת רוח רבה מהדברים ובירך: "שכהנים לא יצטרכו 
להגיע לבית חולים השנה". כמו כן הוא בירך את הרבנים 

בברכת שנה טובה. מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין 
אמר לרבנים:  "אני יודע כמה קשה להתמודד מול הנהלה 

חילונית שלא מבינה בדת ובכל זאת עשיתם מהפכה לטובת 
שומרי תורה ומצוות". הוא בירך אותם בברכת שנה טובה, 

וביקש מהם להמשיך לפעול למען ציבור שומרי התורה 
והמצוות. הגאון הגדול הגר"ש שטיינמן אמר לרבנים: 

"הרופאים מצלים חיים ואתם מצילים יהודים מלהיכשל 
באיסורים. יה"ר שתזכו גם אתם וגם הם לשנה טובה". 

כידוע, המרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא( ממשיך בימים 
אלו במהפכת ההתאמה לציבור החרדי, תוך שימת דגש על 

נושא כשרות המזון, טומאת כהנים ופתרונות טכנולוגים 
הנוגעים לשבתות. 

היינות המושלמים לחג
אירוח מוצלח בחול 
המועד, מתחיל ביין 

טוב ומדויק, שמתאים 
לאווירת החג הנינוחה 

והשמחה, ערב לכל 
חיך ומשתלב נהדר עם 

התפריט המגוון. על 
כל אלו, עונים באופן 

מושלם מגוון היינות המבעבעים של 'יקבי כרמל': שלושת 
היינות של סדרת BUZZ המובילה את סגמנט המבעבעים, 
מוסקטו לבן מסדרת SELECTED, סדרת היינות הנמכרת 

והמובילה בישראל, ומוסקטו )בבקבוק כחול( מסדרת 
Private Collection עטורת השבחים והמדליות. סדרת 

באזז: באזז מוסקטו )לבן(, קריניאנו )אדום( ומנגו הינם 
יינות קלילים מבעבעים, בעלי אחוז אלכוהול נמוך של עד 
6%, המתאפיינים במתיקות מרעננת, ומומלצים להגשה 

מצוננים בטמפרטורה של 4 מעלות. סלקטד מוסקטו הוא יין 
לבן קל, מתקתק, מבעבע, ובעל אחוז אלכוהול נמוך )6%( 

המופק מענבי מוסקט אלכסנדרוני מאזור שפלת יהודה. 
פרייבט קולקשן מוסקטו )בקבוק כחול( הוא יין לבן מבעבע 

קלות, המופק מענבים שנבצרו בהבשלה מלאה ועברו 
תסיסה במיכל לחץ, כך שהתקבל יין ארומטי במתיקות 

מדויקת ומאוזנת. בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א 
רובין שליט"א.

מיליארד שקלים יושקעו בדרכים 
המובילות למרכז העסקים החדש של 

ירושלים
מי שעובר בימים אלו 

באזור מישור אדומים, 
ודאי שם לבו למתחם 

התעשייה והמסחר 
שממשיך להתרחב 

ולמצב את עצמו כמתחם 
התעשייה והמסחר 

הבא של ישראל. על פי 
הערכות מקצועיות הוא עתיד לשרת 1.5 מיליון תושבים 

מאזור ירושלים, והופך להיות פארק התעשייה שנהנה 
מכמות תושבים הגדולה ביותר ביחס למ"ר מסחרי. אחת 
הבשורות המשמעותיות היא בהיבט התחבורתי, בצומת 

הגבעה הצרפתית שבצפון ירושלים. הפרויקט, באורך כולל 
של ארבעה קילומטרים, יחבר את מישור אדומים ומעלה 

אדומים ישירות לעיר הגדולה ויקצר את משך הנסיעה ביותר 
ממחצית, ל-10 דקות בלבד. העבודות בפרויקט, שעלותו 

נאמדת בכמיליארד שקל, כבר יצאו לדרך והן וצפויות 
להסתיים ב-2023. על ביצוע המיזם אחראית חברת מוריה, 

כשבמסגרתו יוקמו צמד מנהרות דו-מסלוליות ממזרח 
למערב, וצמד מנהרות נוסף, חד-מסלוליות, מכיוון רמות 
לפסגת זאב ונווה יעקב. ישראל כץ, שר התחבורה, אומר 

כי "ניתן דגש מיוחד לגודש הקיים בכניסות לירושלים 
ממזרח, מדרום ומצפון, כך שירושלים רבתי תהפוך להיות 

למטרופולין אחד עם חיבור ישיר, בטוח ומהיר למעלה 
אדומים, גבעת זאב, גוש עציון, בנימין וביתר עלית".

מיד אחרי החגים ממריאים להצלחה 
בקמפוס החרדי 

של מכללת אשקלון 
נערכים במלוא המרץ 
לקליטתם של עשרות 

אברכים ועשרות נשים 
חרדיות המבקשים 

ללמוד ולהכשיר עצמם 
למקצוע  מכובד שיתרום 

רבות לקהילה ויאפשר 
להם להתפרנס בכבוד בעזרת ה' יתברך. בכ"ח תשרי, מיד 

לאחר החגים, עומדות להיפתח כאמור במקביל שש כיתות 
חדשות, ביניהם: שתי כיתות מכינה ייעודיות ללימודי תואר 

ראשון לגברים, כיתת לימודי עבודה סוציאלית לגברים וכיתה 
מקבילה לנשים וכן לימודי תואר ראשון במדעי המחשב 

לגברים עם התמחות באבטחת מידע )סייבר(. כמו כן, 
מתגבשת כיתה ללימודי תואר בכלכלה וניהול בשכר לימוד 
אוניברסיטאי במתכונת לימודי ערב פעמיים בשבוע בלבד 

כך שניתן לשלב את הלימודים תוך כדי ניהול חיי עבודה 
ומשפחה רגילים ובד בבד לרכוש מקצוע מכבד המפרנס 

בכבוד. הקמפוס החרדי של מכללת אשקלון לגברים ממוקם 
בגן יבנה בסמוך לאשדוד והקמפוס הנפרד לנשים ממוקם 

באשקלון. נמסר כי הנהלת הקמפוס מעמידה לציבור 
תלמידי הקמפוסים בגן יבנה שירותי הסעות מאשדוד חינם 

לקמפוס וממנו.

שירות טוב מתחיל בהבנה עמוקה 
מפגש מיוחד נערך 

במשרדי הנהלת 
בנק מרכנתיל, בין 

הנהלת הבנק  לנציגי 
התקשורת  החרדית 

שהגיעו לפגישת 
סיכום שנתית עם 

הנהלת הבנק. כחלק מהשאיפה למצוינות בשירות, מדיניות 
השירות של הבנק משלבת בין השירות המסורתי בסניף עם 

יחס אישי לכל לקוח לצד שירותים טכנולוגיים מתקדמים. 
מנכ"ל הבנק, מר שוקי בורשטיין, שכבר בפתח דבריו הודה 

לעיתונאים על הגעתם למפגש על אף סדר היום הבוער 
בעת הזו. בורשטיין הדגיש בדבריו כי הבנק, על מחלקותיו 

וכלל סניפיו, רגיש וקשוב לצרכי הציבור החרדי וכחלק מכך, 
בתקופה בה המערכת הבנקאית מצמצמת את מערך 

הסינוף, בנק מרכנתיל רואה פוטנציאל ובהתאם, חנך ממש 

אינפורמטיבי
 hila@kav-itonut.co.il הילה פלאח
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מצרכים למלית האגוזים:

100 גרם אגוזי מלך

100 גרם שקדים

40 גרם )שתי כפות( דבש

חצי כפית קינמון טחון

קורט מלח

לפילו:

6 עלי פילו )כ-1/3 חבילה(

80 מ"ל )1/3 כוס( שמן או חמאה מומסת

לסירופ להברשה:

50 גרם )רבע כוס( סוכר

60 מ"ל )רבע כוס( מים

1 כף דבש

לרוטב שוקולד ודבש:

100 גרם שוקולד מריר

125 מ"ל )חצי כוס( שמנת להקצפה או קרם קוקוס או 
שמנת צמחית לגרסה פרווה

1 כף דבש

אופן ההכנה:

מלית אגוזים:

במעבד מזון עם להב פלדה טוחנים אגוזים ושקדים 
לפירורים דקים.

מוסיפים דבש, קינמון ומלח ומעבדים רק עד שמתקבלת 
תערובת אחידה, דביקה ומעט פירורית.

הכנת הסיגרים:

מניחים יריעה של בצק פילו על משטח עבודה ומברישים 
בשמן.

חוצים ל-2 חלקים ומניחים 1-2 כפיות ממלית האגוזים 
בשליש התחתון של כל מלבן פילו קטן.

מגלגלים לצורת סיגר ומניחים על גבי תבנית עם נייר 
אפייה כאשר תפר הגלגול מונח כלפי מטה.

חוזרים על הפעולה עם עוד עלי פילו ומלית אגוזים.

מברישים את החלק העליון של המאפים בשמן.

אפייה:

מחממים תנור ל-180 מעלות.

אופים את הסיגרים במשך 12-18 דקות או עד שהם 
מקבלים גוון זהוב עמוק.

סירופ להברשה:

בסיר שמים סוכר, מים ודבש ומחממים עד לרתיחה. 
מבשלים ברתיחה עוד כמה דקות עד שהסירופ מעט 

מסמיך.

מברישים את הסיגרים בסירופ ומניחים להם להצטנן 

לטמפרטורת החדר.

רוטב שוקולד ודבש:

שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה.

מוסיפים שמנת ודבש וממסים יחד במיקרוגל או על בן 
מארי. מערבבים היטב עד המסה.

יוצקים את הרוטב על הסיגרים ממש לפני ההגשה. 
מגישים חם.

טיפ!

אפשר להכין את הסיגרים יום-יומיים מראש ולשמור 
בקופסה אטומה בטמפרטורת החדר.

אפשר לגוון ולהשתמש בכל סוג של אגוזים שאוהבים 
במלית.

במקום דבש אפשר להשתמש במייפל או סילאן באותה 
כמות. הטעם כמובן ישתנה בהתאם.

בימים אלה, סניף ברמת בית שמש: "בשעה בה הבנקים בישראל 
ובעולם סוגרים סניפים ומעבירים פעילות לזירה הדיגיטלית, אנחנו 

מבינים היטב את החשיבות שבקיומו של סניף פיזי בתוך הקהילה 
החרדית ולכן, לא היו לנו ספקות בצורך ובחשיבות של הקמת סניף 

בעיר שמתפתחת בקצב כה מהיר, החלטנו על פתיחת הסניף 
שישרת גם עסקים וארגונים וגם לקוחות פרטיים ומשקי בית".

סדיני הסוכה בוהקים
ערב חג סוכות השמחה 

וההתרגשות באוויר וכולנו 
עסוקים בנוי ובהידור מצוות 

הסוכה. זה הזמן להוציא 
מהארון את הסדינים הלבנים 
אליהם יוצמדו קישוטי הסוכה 

ולהחזיר להם את הלובן המקורי 
שיעניק לסוכה מראה בוהק 

וחגיגי במיוחד. השרו את הסדינים הלבנים במים מהולים עם 
אבקת ווניש גולד לכביסה לבנה למשך חצי שעה, לאחר מכן 

הכניסו אותם למכונת הכביסה לתוכנית כיבוס קצרה ובבוא החג 
כשתשבו בסוכה סביב השולחן וסדיני הסוכה יבהיקו בלובנם, תדעו 

שהשתמשתם בווניש קליה גולד. יש להשתמש בהתאם להוראות 
המופיעות על המוצר.

היתר עיסקא מהודר

לקראת השנה החדשה הבעל"ט חתמה חברת סונול גז + על היתר 
עיסקא מהודר המסדיר את ההתקשרות עם הלקוחות על פי כללי 

ההלכה ללא כל חשש ריבית. מעמד החתימה נערך בהשתתפות 
הגאון רבי פנחס וינד שליט"א, ראש בית ההוראה המיוחד לענייני 

ריבית ומחבר הספרים "ברית פנחס" על הלכות ריבית. בפתח 
המעמד הציג מנכ"ל סונול גז+ שי עזרא את החלטת הדירקטוריון 
המאשרת את החתימה כדרישת ההלכה. לאחר מכן הציג הגר"פ 

וינד שליט"א את פרטי ההיתר ומשמעותו מבחינה הלכתית, 
ושיבח את ההיענות המהירה של החברה לביצוע היתר עיסקא 

כהלכה, לרווחת לקוחותיה שומרי התורה ומצוות.

סוכות ברכסים

מועצת רכסים נערכת לקראת עשרות אירועים ופעילויות 
שיתקיימו בחול המועד ובימי בין הזמנים. בין הפעילויות: עשרות 

שמחות בית שואבה והמרכזית שבהם בהשתתפות הזמרים 
יוסי ברגר, מנדי וייס ותזמורת פייער. כן יתקיימו מופעים לכל 

הגילאים לצד עשרות שיעורי תורה ומחנה אשרינו לתלמידי 
הישיבות. ראש המועצה הרב דן כהן: "אנו עומדים בפני חודש 

גדוש ומלא באירועים מלאי תורה ושמחה ואני רוצה להודות לשר 
הפנים והפריפריה הרב אריה דרעי על סיועו ולסגני הרב יצחק 

רייך על חלקם". במהלך חול המועד יועברו עשרות שיעורי תורה 
על ידי רבני היישוב ואף ע"י רבנים אורחים ובהם הרה"ג רבי ברוך 

רוזנבלום, הרה"ג רבי שלמה לוינשטיין והרה"ג רבי אלקנה ישראל. 
בנוסף יתקיימו אירועים נוספים בימי בין הזמנים לאחר שמחת 
תורה ובהם קומזיץ מיוחד בהשתתפות הזמרים נפתלי קמפה, 

מאיר גפני, אבי אילסון בליווי תזמורתו המורחבת של אבי אבידני 
ובראשות הגר"י פלונצ'ק משגיח בישיבות כנסת חזקיהו ורינה של 

תורה שישא דברי תורה. כן תתקיים בשבת בראשית שבת חזנות 
ופיוט בהשתתפות חיים ג'רבי, אליהו אוזן ושלמה דידי.

הכנת הציוד תלויה כמובן בסוג הטיול )ליום או יותר, למלון או לינה 
בשטח( ועד כמה אתם אוהבים לקחת אתכם ציוד רב מראש ליתר 

בטחון או לקפוץ לקנות מה שחסר במידת הצורך.

כך או כך, כשנוסעים עם תינוקות יש כמה פריטים שממש חשוב 
לא לשכוח, כמו: מים, תיק ובו חיתולים ומשטח החתלה, חיתולי 

בד ומגבונים בשפע, מוצצים ומשחקים או חפצים אהובים במיוחד 
אליהם הילד קשור, ובנוסף - מומלץ לקחת קרם הגנה וכובע 

ולהיות חכמים בשמש בכל גיל.

בכל הנוגע לאוכל – אוכל הוא חלק בלתי נפרד מהטיול וכשמדובר 
בילדים חשוב שהוא יהיה נגיש וזמין. סביר מאד שהם יהיו רעבים אף יותר מתמיד, ולא 

משנה אם זה האוויר הפתוח או עצם היציאה מהשגרה שמגבירים את הרעב, מה שחשוב 
זה שיש לכם הזדמנות להציע בצד המאכלים המוכרים והאהובים גם התנסות במזונות 

חדשים. לכן, הכינו מראש פירות שטופים וקופסה מלאה ירקות חתוכים וצבעוניים ואולי 

תופתעו לגלות כי השילוב של טיול בטבע, רעב, אכילה משותפת 
ואוירה שונה מהרגיל, מביאים את הפעוט הכי סרבן לטעום 

מאכלים חדשים.

לתינוקות קטנים הניזונים מתחליף חלב, חשוב לקחת כמות 
מספקת של תמ"ל, בקבוקים, מים רתוחים שקוררו לטמפ' חדר 

ואם נוסעים לכמה ימים אז בוודאי שגם אמצעים לשטיפתם. ניתן 
להצטייד באריזות מטרנה TOGO המכילות מנות מדודות מראש 

להכנה מהם ניתן להכין בקלות ובמהירות בקבוק כשהתינוק מגלה 
סימני רעב.

לתינוקות גדולים קצת יותר שכבר אוכלים מזונות נוספים הכי נוח לקחת אתכם צנצנות 
של מחיות מוכנות. ניתן לקחת גם מחית של פירות וגם מחית מרק שתשמש כארוחת 

צהריים, אותה ניתן לחמם בעת הצורך בקערה עם מים חמים או במיקרוגל )אפשר לבקש 
בכל חנות נוחות, בית קפה או מסעדה(.

חומרים:

150 גרם שוקולד שוייצרי 
מריר עדין 72% קקאו 

חצי מיכל שמנת מתוקה/
ריצ' פרווה

2 כפות אבקת נוגט/מחית 
אגוזי לוז

3 כפות קקאו

אופן ההכנה:

שוברים את השוקולד 
לקוביות קטנות

מרתיחים את השמנת 
מתוקה או הריצ' ויוצקים 

מעל השוקולד

מערבבים עד להמסה מלאה 
של השוקולד 

מוסיפים את הנוגט או את 
מחית האגוזים

יוצקים לתבנית או קופסה 
קטנה ומקפאים לשעתיים

חותכים מהשוקולד הקפוא 
קוביות קטנות בגודל הרצוי 

)כ-2 ס"מ(

חריימה טונה 

מה לארוז לטיול בחוץ עם הקטנטנים?
תקופת חול המועד זו הזדמנות נפלאה לצאת לטיולים משותפים, אז רגע לפני שאתם יוצאים לטייל בארצנו היפה, רננה מזרחי, דיאטנית קלינית ומנהלת מדעית מטרנה ממליצה על 

כמה דברים שכדאי לארוז בתיק לפני שיוצאים לדרך:

מתכון לסיגרים של בקלאווה עם אגוזים ברוטב שוקולד ודבש 
אוהבים בקלאווה? אל תפספסו את הקינוח הבא – סיגרים של בקלאווה עם אגוזים ודבש שמגישים עם רוטב עשיר ושוקולדי בניחוח עדין של דבש. קינוח נהדר לאירוח בחגים.

מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין עבור שוקולד פרה / זמן הכנה: שעה / רמת קושי: קל / כמות: 12 סיגרים

טרפאלס עם שוקולד מריר 
חג הסוכות בפתח, אין כמו אירוח משפחתי של אושפיזין בסוכה 

הנאה, סביב שולחנות מלאים בכיבוד. מותג היוקרה הוותיק 
שמרלינג'ס מציע מתכון למנת קינוח שתפאר כל אירוח בסוכה.

רכיבים לדג:

4  קופסאות טונה בשמן קנולה מסוננות )לשמור את 
השמן(

רכיבים לרוטב:

השמן המסונן מקופסאות הטונה

2 בצלים סגולים בינוניים קצוצים

10 שיני שום קלופות ופרוסות דק

1/2 קילו דלעת קלופה וחתוכה לקוביות

1 פלפל אדום מתוק, פרוס דק

1 גזר, פרוס דק

1  פלפל חריף ירוק, קצוץ

1  צרור כוסברה )גבעול ועלים(, קצוץ

6  עגבניות בשלות, חתוכות לרבעים

2 כפות פפריקה מתוקה

1  כף כמון

2  כפיות סוכר

1 כפית פלפל צ'ומה )לאוהבי החריף(

מלח לפי הטעם

1  ליטר מים

אופן ההכנה:

מחממים היטב שמן מקופסאות הטונה בסיר.

מטגנים יחד בצל, שום, קוביות דלעת ופלפלים במשך 
5 דקות. 

מוסיפים את העגבניות, הכוסברה והתבלינים 
וממשיכים לטגן 5 דקות נוספות.

מוסיפים 1 ליטר מים ומביאים לרתיחה.

מנמיכים את הלהבה ומבשלים 20 דקות, עד שהדלעת 
מתרככת והטעמים מתמזגים. 

בוצעים את הטונה ל2-3 חתיכות מכל יחידה ומכניסים 
לרוטב.

מבשלים כ-5 דקות, כדי שהטונה תספוג את הרוטב.

מפזרים כוסברה קצוצה טרייה בהגשה ומגישים חם.

מחפשים מתכון יצירתי ומזמין להגיש לשולחן החג? סטארקיסט מגישה 
לכם מתכון מיוחד וקל להכנה שיפאר את שולחן החג
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

יא’ - יב’ בתשרי תשע”ט
10-11/10/2019  

 באחיה השילוני באיזור 
מנחם 3.5 חד', ק"ג + 

אופציה ממשית ליחידה 
נוספת של 25 מטר, 

וכן לבניה על הגג )עם 
תוכניות הגשה לעירייה( 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)8-8(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

תחרות. ביטוח נאמן, 
050-4750475)14-40(_____________________________________________

אופקים

 בשיכון ה' באיזור 
צירלסון  דופלקס משופץ 
5 חד' בק"ב + 2 יחידות 

מושכרות בקומה מעל.
2,500,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

110 מ"ר, בק"ג עם 
מדרגות לחדרון + גג 
מרוצף מעליה. ללא 

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,600,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

 מציאה! בשיכון ג' 
דירת גן , 4 חד, מסודרת 
+ חצר של 50 מ"ר עם 
כניסה פרטית )מתאים 

גם לגן ילדים(, 1,990,000 
ש"ח גמיש, ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

ק"א סלון ומטבח ופינת 
אוכל )50 מ"ר( ומעליה 

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,650,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 חמד שלמה כל עבודות 
הצבע והגבס, דירות פרטיות 
ומוסדות. אמינים ומקצועיים 

050-5353265)28-39(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

 בשיכון ג' בבניין חדש, 
ק"ק, 5 חדרים + מרפסת 
גדולה. 2,400,000 תיווך 

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

050-5308742
)30-30(_____________________________________________

 ברח' אליהו הנביא 
דופלקס 4 חד', ק"ב, 
גדולה ומרווחת, מעל 

100 מ"ר ומעליה 3 חד' 
יפים, ניתן להפריד, 3 

כ"א 2,600,000 תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

_____________________________________________)31-31ל(050-5308742

 למי שמחפש דירה 
ענקית )לא לחלוקה( 

ברחוב הרב קוק / חברון, 
8 חדרים גדולים דופלקס, 

ק"ג וק"ד עם מעלית, 
3 כ"א, כולל חניה 

2,950,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

03-5797756)32-32(_____________________________________________

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 

ברמה גבוהה, 1,920,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 050-5308742, 

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 באזור מרכז רימונים 
דופלקס מושקע, ק"ג 

וק"ד עם מעלית, 
בכל קומה 120 מ"ר, 
5 חד', חזית, אפש' 
לטאבו משותף עם 

כניסה נפרדת לכל דירה 
4,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

דופלקסים

 בחנה סנש בקומה 
א' ואחרונה 5 חדרים 

150 מטר, מפואר ברמה 
גבוהה, ומעליה בקומה 
ב' 2 חדרים 70 מ"ר + 

גג ענק 4,350,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב -03
050-5308742 5797756)35-35(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ביהודית 3.5 חדרים 
משופצים, קומה 2.5 

ואחרונה, עם אישורים 
לתוספת בניה בצד ובגג 
1,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בבן דוד 6 חד', 140 
מ', ק"א בלי מדרגות, 

חזית, 4 כ"א 2,690,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 ברבינו בחיי קרוב 
לספינקא, ק"ק, חזית, 

80 מ"ר + 25 מ"ר 
שלד, מתאים גם לנכה, 
1,650,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)36-36(_____________________________________________

דירות 3/4/5 חדרים מול נוף מרהיב
במיקום מושלם במרכז הישוב

8 בניינים    8 דירות בבניין    2 דירות בקומה    ליווי בנקאי וערבות
בנקאית מלאה מהשקל הראשון    אכלוס בתוך 24 חודשים

החל מ-

073-706-9399

M
A

ST
ER

B
.C

O
.IL

נופי עמנואל

בעמנואל

בית שמש 

4-4.5 חדרים

 בבניה, ברמב"ש, 3 חד' 
+ חדר רביעי בזכויות ומקורה, 
1,312,000 וכן פינקוטג' 5 חד' 

+ גינה לכניסה 1,999,999. 
לפרטים חברת משלב. ארי 

052-3528653, משה
_____________________________________________)37-40א(052-6900020

 מציאה ענקית!! 
בשיכון ה' בבניין חדיש 4 

חדרים, קומה ב', חזית 
עם מעלית 1,700,000 
ש"ח מציאה!! בלעדי 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

 ליד רדק, 3 חד' גדולים 
+ 2 חצאי חד' + יח"ד 

נפרדת, ק"ק עם נגישות 
לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,600,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

באר שבע 

וילות ובתים

בני ברק

 בקרית הרצוג דירת 5.5 
חד', קומה ד', ללא מעלית, 
מושקעת 1,900,000 ש"ח 

_____________________________________________)38-41ש(לל"ת 054-3236059

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 מציאה!!! בשכ' הריף 
המתחרדת וילה 7 חד', 200 

מ"ר בנוי, 600 מ"ר מגרש, 
משופצת 1,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)40-40(054-9715858 דרום נדל"ן

3-3.5 חדרים 
 במציאה! בחיד"א 

)קהילה( 3 חד', קומה ד' רק 
580,000 ש"ח דרום נדל"ן

054-9715858)40-40(_____________________________________________

 בבני אור, משופצת, 
מושכרת ב- 4,400 ש"ח, ק"ד,  
ב- 770,000 ש"ח חוזים לשנה 

_____________________________________________)39-42א(לל"ת 054-8497119

 בלעדי! בגינחובסקי 
דירת גג )דופלקס( 
כ- 190 מ"ר, 4.5 

חדרים, משופצת + גג 
ענק מושקע! + אופ' 

ענקית בחזית, מתאימה 
למגורים, השקעה / טאבו 

משותף, חזית, ק"ד, 
מיידי, מחיר מציאה! 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)39-39(_____________________________________________

 בלעדי בניסנבוים דירת 
גג )דופלקס( כ- 170 מ"ר, 

מושקעת ברמה גבוהה, 
5 חדרים + גג פתוח, ק"ג 
)ללא מעלית( נוף פתוח + 
חניה בטאבו מיידי, מחיר 

מציאה! סלומון נכסים 
_____________________________________________)39-39(והשקעות 054-4290600

 בנורדאו 15, ק"ג, דופלקס 
4 חד' מסודרת, + מרפסת 

שמש 1,550,000 ש"ח
_____________________________________________)39-42ל(050-6790854

 ביונה הנביא דופלקס 
160 מ"ר, ק"ג, חזית, 

אופציה לחלוקה 
2,300,000 מ.כהן נכסים 

052-7684074)39-39(_____________________________________________

 בלעדי בבגנו 4 חדרים, 
90 מ"ר, משופצת 

מהיסוד, חזית, קומה 
א' + מעלית, מיידי 

1,800,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)39-39(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק, 3.5 חדרים, 75 

מ"ר, משופצת ומושקעת 
כחדשה, ק"ג ואחרונה, 

סוכה בסלון, חזית 
1,550,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)39-39(_____________________________________________

 בלעדי בשלמה בן יוסף 
3 חדרים גדולה כ- 80 

מ"ר שמורה ומטופחת, 
קומה א', עורפית ושקטה 

1,400,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)39-39(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק"א, 
בזבוטינסקי, עורפית, מסודרת 

ומשופצת 1,260,000 לל"ת 
_____________________________________________)37-44ש(052-5444744

 בהזדמנות! בגינחובסקי 
3 + מעטפת ואישורים, ק"ג, 
משופצת 1,450,000 לל"ת 

_____________________________________________)37-40א(052-7162802/3

בהזדמנות אבל 
באמת הזדמנות:

5 חדרים בבניה 
ברחוב חינקין + 

פנטהאוז
052-3330965

 יונה בן אמיתי, רמת בית 
שמש ג', דירת גן, 130 מטר, 5 
חד' עם גינה 80 מטר, מטבח 
משודרג, חניה מקורה ומחסן 

בטאבו, אפשרות לכניסה 
נפרדת 1,900,000 ש"ח רויאל 

_____________________________________________)40-40(נכסים 054-3191310

פנטהאוזים ודירות גן

 הנרקיס 4 חדרים, בנוי 
80 מ"ר, משופץ, דוד חדש, 

אינסטלציה חדשה, סלון 
מרווח, מעולים השקעה 

920,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)40-40(_____________________________________________

 רבי יוחנן בן זכאי, רמת 
בית שמש ב', דירות 4 חד', 
אופציה להרחבת 2 חדרים 

נוספים + מרפסת, אישורים 
להכל 1,470,000 ש"ח רויאל 

_____________________________________________)40-40(נכסים 054-3191310

 רבי יוחנן בן זכאי, רמת 
בית שמש ב' 4.5 חדרים, 

148 מטר, קומת קרקע, 2 
חדרי סלון, 2 מרפסות, מחסן 
1,730,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)40-40(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 המעפילים 3 חדרים, איזור 

מתחרד, קומה 2, 67 מטר, 
סלון גדול 989,000 ש"ח רויאל 

_____________________________________________)40-40(נכסים 054-3191310

 המשלט 3 חדרים, 55 
מ"ר, יש תהליך לקבל היתר 

לתמ"א 38 לדירה גדולה יותר, 
השקעה מעולה 905,000 ש"ח 

_____________________________________________)40-40(רויאל נכסים 054-3191310

 בהר השלום בית פרטי 3 
קומות + שני יחידות להשכרה 

+ מרפסת גג + חצר 240 
מ"ר בנוי, מצב מעולה 

5,200,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)40-40(_____________________________________________

 למכירה דופלקס גג 8 
חד', 240 מ"ר במוהליבר 

בבלעדיות רפי
_____________________________________________)40-43א(055-6708295

 ביונה הנביא דופלקס 
160 מ"ר, ק"ג, חזית, 

אופציה לחלוקה 
2,300,000 מ.כהן נכסים 

052-7684074)40-40(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 5 
חד', מחולקת, ק"ב 

ואחרונה, 3 כ"א, משופץ 
1,720,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בוינרב 6.5 חד', 150 
מ"ר, ק"ב, מחולקת ל-2, 
מפוארת!!! 2,190,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות!! מציאה 
בפוברסקי!! 5 חד', ק"ק, 

משופצת מהיסוד, 115 
מ"ר, אפשרות לחלוקה 
1,980,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)40-40(נכסים 052-7684074

 באזור אבן גבירול 6 
ענקית, ק"א + מעלית + 

חזית, א.חלוקה 3,100,000 
ש"ח "אפיק נכסים"

054-2250000 03-5791514)40-40(_____________________________________________

 באזור הרב שך 5 חד', 
ק"א + מעלית + חניה, 3 

כ"א, משופצת, חזית + יחיד"ה 
)8 דיירים( 2,400,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)40-40(פנחסי 03-5799308

 בבעל התניא דירת גג 
7 ח' ענקית ומפוארת! + 
מרפסות, ק"ה + מעלית 
3,420,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)40-40(נכסים" 03-5791514 

 באזור רמח"ל 4 ח' 
יפהפיה, ק"ב + מעלית, 3 כ"א 

+ חניה 2,190,000 ש"ח
053-3128884 03-5791514)40-40(_____________________________________________

 באזור נורוק 4.5 יפהפיה, 
ק"א, חזית + א.הרחבה 
ענקית! "אפיק - נכסים" 

03-5791514)40-40(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' 4 חד' 
100 מ"ר )65 בנוי + שלד 35(, 

ק"א, משופצת 1,700,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 מציאת השנה! 4 חדרים 
מפוארת מאוד, חדשה! בנין 

בוטיק 8 דיירים, כניסה 3 
חודשים, הקודם זוכה!

_____________________________________________)40-40(054-3050561 הראשון בתיווך

 בזבוטינסקי צ"בב 
3 חד', כ- 70 מ"ר, 

ג.בטון, היתרים מיידים 
1,390,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 3 חד', כ- 
75 מ"ר, 4 כ"א, זקוקה 

לשיפוץ 1,190,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות, 3.5 חד', כ- 80 
מ"ר, 3 כ"א 1,450,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בנגב 3 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"ב ואחרונה, 

חתימות שכנים 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בשניים 3 חד', 65 
מ"ר, ק"א, כחדשה, 

חזית, חניה 1,370,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בקובלסקי 3 חד', 74 
מ"ר, ק"ג, מטעפת כ- 60 

מ"ר 1,540,000 נדל"ן 
_____________________________________________)40-40(הקריה 050-3000121

 באברבנאל 3 חד', 
כ- 90 מ"ר, ק"ג, גג בטון 
1,699,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', 
קרקע 70 מ"ר, חצר 

30 מ"ר מ.חלקית 
1,350,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 לחטוף בנורדאו!! 3.5 
חד', ק"ג, מעלית, 3 כ"א, 

סוכה וחניה 1,380,000 
ש"ח מ.כהן נכסים

052-7684074)40-40(_____________________________________________

 במרכז השקט 3 חד', 72 
מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 

כחדשה 1,700,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)40-40(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באחיה השילוני 
3.5 חד' בבניין חדיש, 3.5 חד' 

85 מ"ר + היתרים 51 מ"ר, 
משופצת כחדשה, ק"א + 
מעלית + חניה 1,890,000 

_____________________________________________)40-40(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באהרן דב 3 ח' גדולים, 
ק"ב, חזית 1,690,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים"
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 ברמת אהרון דופלקס 
7 חד', כ- 160 מ"ר, נוף 
מהמם!!! 2,495,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 ח' במכבים 
מפוארת מאוד קומה ב' + 

אופצייה ממשית לפינוי בינוי 
1,480,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)40-40(_____________________________________________

 א.אבן גבירול 3 חד' קומה 
א', כ- 80 מ"ר + מ.שמש 13 

מ"ר מ.חלקית, א.להרחבה 
1,630,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

 ז'בוטינסקי 3.5 חד' כ- 87 
מ"ר, 3 כיווני אוויר, קומה 
ג' מ.כחדשה א.בג.רעפים 
1,400,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א.בנימין אברהם 
3 ענקית כ- 82 מ"ר, ק"א 
משופצת חלק 1.430.000 
"תיווך משגב לדיור" -052

5222690)40-40(_____________________________________________

 א.הנגב 3 חד' כ- 62 
מ"ר קומה א', מ.מהיסוד + 

א.להרחבה + חניה 1,370,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)40-40(_____________________________________________

 א.נורדאו 3 חד' כ- 75 מ"ר 
קומה א', 3 כ"א משופצת + 

סוכה 1,380,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! א.סוקולוב 3 
חד' כ- 57 מ"ר, קומה א', 

מ.מהיסוד לסוכה 1,380,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)40-40(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי 
עורפית, מחולקת לשתי 

דירות מושכרות 4,800 נקי 
כולל ריהוט 1,260,000 תיווך 

_____________________________________________)40-40(אלטרנטיב 054-5500263

 בשיכון ה' כ- 115 מ"ר 
מחולקת ל-2 3.5+ מ.ש/

סוכה + חניה + א.למחסן 
2,100,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

 בלעדי דופלקס באזור 
הושע 5 ח', קומה ג' 

1,680,000 תיווך אלטרנטיב
054-5500263)40-40(_____________________________________________

 בביאליק כ- 4 חד', 
74 מ"ר, ק"ב ואחרונה, 

מ.חלקית, 3 כ"א 
1,360,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 א.אברבנאל 4.5 חד', 
ק"א, 3 כ"א + מעטפת 

50 מ"ר + מ.שמש/סוכה 
1,700,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

 א.יואל 4 חד', כ- 87 מ"ר, 
ק"ב, מ.מהיסוד + סוכה, 

א.למחסן 1,695,000 "תיווך 
_____________________________________________)40-40(משגב לדיור" 052-5222690

 א.הפלמ"ח 4 כ- 87 מ"ר 
קומה א' + סוכה + חניה 

כ- 20 מ"ר מחסן, א.להרחבה 
1,485,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)40-40(לדיור" 052-5222690

 4 חד' ברמב"ש ג', 
120 מ"ר, 2 מרפסות 
סוכה, חנייה מקורה, 

מחסן גדול, נוף מדהים, 
_____________________________________________)41-44א(לל"ת 050-6750824

 בלעדיות! בית פרטי ליד 
ביהכנ"ס הגדול מחיר מציאה 
2,900,000 ש"ח כל הקודם 

זוכה! תיווך בני ברק-
_____________________________________________)41-44ש(050-9094402

וילות ובתים 

 באזור העיריה חזית 
לשדרה 6 חד', 170 מ"ר, 

מפלס אחד, ק"ב אחרונה, 
א.בגג, 3 כ"א + חניה 

3,000,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)40-40(_____________________________________________

 למכירה דירה בבני ברק 
ברחוב שלוש השעות ק.הרצוג, 

4 חדרים, בניין בן 7 שנים, 
קומה 2 עם מעלית, מחיר 

 super 1,800,000 תווך
_____________________________________________)house)41-41 טל': 054-3355874

 באפשטיין 3 חדרים, 
82 מ"ר, קומה ב', 

חזית + מ.סוכה, חובה 
לראות! 052-2452820 

_____________________________________________)41-41("מקסימום נדל"ן"

 בבלעדיות באבוחצירא 
3 חדרים, 70 מ"ר, אפשרות 

הרחבה מיידי, ק"ג, חזית, בניין 
פנימי תיווך ספיריט

050-4122744)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב בורוכוב 
3.5 חדרים שמורה ומרווחת, 

ק"א חזית כ- 75 מ"ר, 3 כ"א, 
מעלית, ממ"ד, חניה תיווך 

_____________________________________________)41-41(ספיריט 050-4122744

 בבלעדיות בדוד המלך 8 
דירת 3 חדרים מרווחת, 85 
מ"ר + סוכה, 3 כ"א, ק"כ, 
כניסה מיידי תיווך ספיריט 

050-4122744)41-41(_____________________________________________

 בברוט 3 חדרים, קומה א', 
3 כיווני אויר, אופציה מטורפת, 
השכנים בנו 1,260,000 פנחס 

_____________________________________________)41-41(נכסים 055-6789653

 מציאה בבנימין אברהם 
3 חדרים, 90 מטר, קומה ב' 
+ מרפסות, אופציה גג בטון 
_____________________________________________)41-41(פנחס נכסים 055-6789653

 בבני ברק החדשה, 
מציאת השנה! 4.5 חד' 

+ 2 יח"ד מניבות + אופ' 
רבות למשקיעים. בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
052-7155321
03-5702323)39-39(_____________________________________________

 בשלוש השעות, 
בלעדי, 4 חד', ק"ב חזית, 
מפוארת, מעלית, סוכה, 

חניה בטאבו. אפיקי נדל"ן 
בועז 052-7155321

03-5702323)39-39(_____________________________________________

 בקוק השקט 4 ח' 
מטופחת, ק"ב + מעלית + 

חניה 1,850,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)40-40(נכסים" 03-5791514

 באזור חגי 4.5 ענקית, 
מושקעת + מרפסות, ק"ו + 

מעלית 03-5791514
053-3128884)40-40(_____________________________________________



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

 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

יא’-יב’ באלול תשע”ט  10-11/10/2019

ירושלים

וילות ובתים

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

4 חד' במציאה!
+ תמ"א!!! "הולילנד 
נכסים" 02-6763740 

050-5393263)24-49(_____________________________________________

לפרטים:
עינב ציאדה 050-2442446

בטבריה בקריית שמואל )שכונה עם אופי דתי( 
4 חדרים 100 מ"ר חדשה+ מעלית+ מחסן צמוד לדירה+חניה +

מרפסת עם נוף מהמם לכינרת 960,000 ש"ח )אופציה להשכרה(

מגדלי קיסר

פתח תקווה

דירות 
להשכרה

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

3 כיוונים + טאב"ה בגג 
והרחבת מרפסות 3,500,000 

_____________________________________________)35-42א(לל"ת 053-3166586

 דירת גן 250 מ"ר 
ברוטו 480,000 ש"ח אויר 

ונוף עוצר נשימה
_____________________________________________)35-42ל(050-7877767

פנטהאוזים ודירות גן
עמנואל

 4 חדרים 140 מ"ר, 
אויר ונוף מדהים! בבית 
ישראל במרכז לרציניים 

_____________________________________________)35-42ל(בלבד 050-7877767

טבריה

 וילה 3 מפלסים, 7 חד', 
208 מ"ר בנוי על 375 מ"ר, 

משופצת עם בעלות על 
_____________________________________________)37-44א(הקרקע 052-2671439

ירוחם
 בקהילה החרדית 3, 

משופצת מלאה כניסה מיידית 
_____________________________________________)38-41א(נריה 054-4983943

בני ברק 
+5 חדרים

 בראשונים 85 מ"ר, 4 חד', 
ק"ה + מעלית + סוכה, חניה, 
בנין חדש, משופצת כחדשה, 

ממוזגת. 4,400 ש"ח 
052-7671305

_____________________________________________)38-41ל(

 בסמטת אבני חושן 
ר"ג ליד חזון איש, באזור 
בית העלמין ב"ב, 5 חד' 

מפוארים, ק"ב, בניין 
חדש עם מעלית, חניה 
צמודה + מחסן דירתי 
6,500 ש"ח פינוי לפני 
סוכות בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-5308742)27-27(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בעוזיאל 3 חד' גדולים 
משופצים וממוזגים 

בבניין חדיש, קומה ב' 
עם מעלית 4,500 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 3.5 חד' בצפניה, ק"ג, 
מעלית, חזית, מזגנים, מיידי, 
4,900 ש"ח 052-7663934 

_____________________________________________)37-41ל(054-8478988

2-2.5 חדרים 
 ברמת וורבר

2 חד' גדולים, ק"ב,
3 כ"א, פונטציאל ענק, 
בהזדמנות! 1,100,000 

_____________________________________________)34-42ל(ש"ח 054-5770778

2-2.5 חדרים

 בשיכון ה' דירת קרקע, 
2.5 חד' + גינה ענקית, 
3,500 ש"ח, החל מ- ח' 

_____________________________________________)37-40ש(חשון 052-2758844

 ליד העיריה, יפייפיה, 
מושקעת במיוחד, ממוזגת, 

כ- 45 מ"ר, קומה 2.5, 2,700 
ש"ח מיידי! 054-7342396 

_____________________________________________)38-41ל(054-4520649

 בשיכון ה' שח"ל 17 יחידה 
לזוג 2 חד' ממוזגים ריהוט 
_____________________________________________)38-41(מלא מיידי 054-2208800

1-1.5 חדרים
 באמרי חיים חדר מרוהט, 

ממוזג, מתאים ליחיד או 
_____________________________________________)38-40ל(למטרה שקטה 052-3632080

יחידות דיור

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת ומסורגת 
+ מזגנים + ריהוט חלקי + 
_____________________________________________)37-40ל(דוד"ש סוכה 050-5260688

טבריה 
 דירת חדר קטנה + 

שרותים ומקלחת + מזגן 
1,700 ש"ח כולל מון חשמל 

והכל 052-2634477
_____________________________________________)37-40ש(052-32248325

פתח תקווה

ביקוש 
דירות

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בדניאל 10, קומה 1.5, 
2.5 חדרים, משופצת כחדשה, 

מדהימה ביופיה, אישור 
לתוספת בניה של 20 מ"ר 

)כולל סוכה, סיכוי למעלית( 
מחיר 1,675,000 ש"ח

_____________________________________________)39-42א(052-7174666 050-5511847

4-4.5 חדרים

 באבן שפרוט 3 חד' 
משופצת, ק"ב, 3,600 ש"ח, 

לל"ת, ללא ריהוט
_____________________________________________)39-40ל(052-3258679

 70 מ"ר ענק + חצר 
ממוזגת, מרוהטת, מפוארת, 

בפרל 28 ב"ב 3,800 ש"ח 
_____________________________________________)39-42ש(052-7691171

 ברח' יהושע 2 יח"ד, כ- 
40 מ"ר כ"א, ק"ק, מרוהטות 
וחדשות לחלוטין 3,000 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ל(ליחידה 054-4944799

 להשכרה בשיכון ה' 
משרד כ- 15 מ"ר כולל מקרר 

שירותים ומזגן 1,550 ש"ח 
_____________________________________________)39-42א(052-7638352

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-42/18(סולידית, 03-7542233

 בלוד בדוד המלך ק"4
בלי מעלית, בבניין איכותי
מחולקת ל -2 דירות כולל

ריהוט מכניסה 4,000
ש"ח בחודש, רק 

950,000 ש"ח. )רק ככה 
מגיעים לדירה. שווי החזר 

משכנתה של 800,000 
ש"ח( בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

1.3 לחודש, חוזה שנתי 
054-2321111)29-14/20(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 בסמטת רחל ב"ב, 
חדר משופץ וממוזג, 
כניסה פרטית, ק"ק, 

מיידי, למשרד/סופרים/ 
_____________________________________________)41-41(קליניקה. 052-2452820

משרדים
 להשכרה משרד 

מפואר וממוזג קומה 1- 
+ מעלית, 40 מ"ר במרכז 

הרב קוק, 2,500 גמיש. 
054-6506501)24-24(_____________________________________________

מגרשים
 דרושים מגרשים 

חקלאים בכל הארץ, 
תשלום הוגן! תיווך ש. 

_____________________________________________)37-37(מאירוביץ 054-6506501

 להשכרה בירושלים חנות 
ברח' אשתורי פרחי, 30 מ"ר, 

_____________________________________________)39-42ל(מיידי! 052-4431143

 להשכרה בגבעת שאול 
בי-ם, בנג'רה פינת בן עוזיאל 
5.5 חד', 2 מפלסים, כ- 80 

_____________________________________________)39-42א(מ"ר למשרד 02-5342918

 מחפש שותף פעיל 
לעסק למוצרים אורגנים 

טבעיים למגזר הדתי/
_____________________________________________)39-44ש(חרדי 052-8708776

 בזבוטינסקי 2 חד', 
כ- 40 מ"ר, ק"ב, היתרים 

ל- 30 מ"ר, מפוארת, 
1,150,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בפלמח 2.5 חד', כ- 50 
מ"ר, ק' 2.5, ג.רעפים, 
מ.מהיסוד 1,295,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בברוט 2 חד', כ- 50 
מ"ר, קרקע, מ.מהיסוד, 

היתרים, חצר ענקית 
1,290,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 וילה איכותית, נוף פנורמי 
מרהיב לכינרת, 5 חד', יח"ד + 
משרד מניבים. גינה מעוצבת, 
_____________________________________________)40-43ל(שכונה שקטה. 054-2372222

 ברמב"ם כ- 5 ח', ק"ק, 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)40-40(_____________________________________________

 יח"ד חדשה, 3 חד' 
מפוארת, מרוהטת, ממוזגת, 
ק"ה ונוף מדהים + סוכה, כ- 
45 מ"ר, מיידי! בגורדון 4,500 

_____________________________________________)40-41ל(ש"ח 054-8452858/9

 בפלמ"ח 3 חד', כ- 60 
מ"ר, מפוארת, מרוהטת 

3,600 מיידי נדל"ן הקריה 
050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בעמישב 3 חד', ק"ד ללא 
מעלית, ריהוט חלקי, מיידי! 

_____________________________________________)40-41ל(052-2447475

 דרוש לקניה מחסן כ- 40 
מטר באזור ירושלים

_____________________________________________)40-41ח(054-8541292 058-3256684

 במרכז ר' עקיבא 
להשכרה 50 מ"ר, ק"כ 6,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
 03-5791514)40-40(_____________________________________________

 במרכז ר' עקיבא! 2 
חנויות צמודות למכירה "אפיק 

_____________________________________________)40-40(- נכסים" 03-5791514 

 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

נפשות כ"א + נוף לרשב"י, 
052-4624543)13-47(_____________________________________________

גורן

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

לזוגות ומשפחות, 
050-7851329 ,054-5729030)15-14/20(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-12/20(_____________________________________________

גליל עליון

 בגליל מערבי - וילת נופש 
4 חד', גינה גדולה + ברכה + 

_____________________________________________)41-48ש(2 יחידות 050-5990545

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-26-2020(_____________________________________________

בר יוחאי

 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)19-46/19(_____________________________________________

 במרכז, מתאים ל- 16 איש 
+ חצר + בריכה מחוממת 
+ מתקנים 050-2263233 

_____________________________________________)27-26/20ל(052-6665127

 4 יחידות אירוח מאובזרות 
כולל גקוזי' ביחידה ובריכה 
_____________________________________________)30-41(בחצר 052-4425527 רגינה

גליל מערבי

דלתון

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

/שבתות/תקופות בעוזיאל, 
_____________________________________________)38-01/20(נקיה מאוד 052-7118100

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)23-24/20("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 חדשה יפיפיה, ממוזגת, 
מרוהטת, מאווררת, לימים/

תקופות קצרות וארוכות
03-6160899 052-7609319)32-43(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 4 צימרים מרווחים + חדר 
אוכל + ג'קוזי + בריכה, נוף 

מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס חם! 
050-3070487 050-9070487)49-52/19(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-47/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-13/20(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

_____________________________________________)19-14/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)04-04/20 טל': 052-7655095

ביריה
 בקתה בצל ההר אירוח 
זוגות ומשפחות בביריה מול 
צפת, מחירים אטרקטיביים 
04-6922696 050-8616675)24-37(_____________________________________________

אביבים
 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

פינת מנגל עם פרטיות 
_____________________________________________)28-49(מוחלטת 052-3833809

 "חוות מרומי שדה" 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים, 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

מדהים. 052-5807915
)49-50/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי אבינועם, 

054-8001138)39-38/20(_____________________________________________

בני ברק

 דירת אירוח למשפחות 
עד 10 נפשות, בריכה וחצר, 

מפנקת, לשבתות ולחגים 
_____________________________________________)35-42א(050-3056720

 צימרים מפוארים + 
מרפסות נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
הקדימו הזמנותיכם לחגים!

_____________________________________________)37-41ש(052-6990764

 להשכרה ברחוב פרל 
בב"ב )ליד רחוב רמבם( 

בבניין חדש 85 מטר 
בק"ק, מתאים למשרד 
או מחסן מכירות מידי 

4,700 ש"ח בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)35-35(_____________________________________________

 דירת נופש יפהפיה ליד 
מירון, מרפסת וגינה + א. 

להשכיר וילה, שעון מים, גלאט 
_____________________________________________)39-42א(058-5994740

 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + ג'קוזי, מנגל 

וטרמפולינה, אופציה לסוכה 
_____________________________________________)39-38/20ש(050-6686907

 בדוד המלך 3.5 חד' 
מושקעים וגדולים, ק"א, 
חזית, 1,720,000 ש"ח  

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 מ"ב.

 050-5308742
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 במינץ' בק"ק דירה 
מחולקת לדירת 2.5 חד' 
ודירת 1.5 חד', מושכרים 
ב- 5,500 ש"ח משופצים 
1,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)25-25(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

עקיבא קרוב לישעיהו, 
ק"א, מסודרת, כל דירה 
1,075,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 מציאה!!! ברחוב 
ירושלים קרוב לאהרונסון 

3 חדרים, ק"ג עורפית, 
ללא מעלית, גג רעפים, 
מצב טוב, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג 

1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)29-29(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
הראשונים, בבניין חדש 4 

חדרים משופצים ברמה 
גבוהה, ק"ב, עורפית 

1,750,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, קומה 2, חזית 

+ אופציה לחדר נוסף 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)30-30(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

סופר/הראשונים, 4 חד' 
משופצים, ק"ב, עורפית 

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

מושכרים ב- 1,100 ש"ח 
1,880,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, יוקרתית, 
חדשה, 3 חד' + מ. שמש 

+ חנייה ומשרד לל"ת 
_____________________________________________)37-40א(1,850,000 055-9943331

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

חזית מסודרת, 3 כ"א 
1,820,000 בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 מציאה, ביהושוע, בגן 
העיר 4 חד', קומה נמוכה 

עורפית, 1,925,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)15-15(_____________________________________________

 2 חדרים משופץ, אפ' 
להרחבה לעוד 25 מ"ר מחיר 

מציאה תיווך BA יזמות
_____________________________________________)41-41(054-4980159 דורון 

 באלוף שמחוני 2.5 
חדרים, 65 מ"ר, ק"ק 

+ אפשרות הרחבה 
עוד 25 מ"ר )השכנים 

הרחיבו( 052-2452820 
_____________________________________________)41-41("מקסימום נדל"ן" 

 בבלעדיות בדוד המלך 
8 דירת 2 חדרים, 50 מ"ר, 2 
כ"א, ק"כ, כניסה מיידי תיווך 

_____________________________________________)41-41(ספיריט 050-4122744

 "רימקס עוצמה", הדרור, 
3.5 חד', כ- 85 מ"ר, קרקע, 

חצר כ- 90 מ"ר, משופצת, 3 
כ"א צוות אביגד
072-3957394)41-41(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 "רימקס עוצמה", 
המכבים, 2 חד', כ- 70 מ"ר, 
מגרש כ- 380 מ"ר, שמורה,

3 כ"א, מחסן צוות אביגד
072-3957394)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בקיטרוני 42, דופלקס גג, 

2 כניסות, 5 חד', 150 מ"ר, 
קומה 10+11, מ"ש, ג'קוזי 

בגג, 2 מעליות, 2 חניות, מחסן 
_____________________________________________)41-41(30 מ"ר יואל בן 052-6228800

דופלקסים

 "רימקס עוצמה", גוטמן, 
קומה 11, כ- 135 מ"ר, דירה 
חדשה, מ.ש, ממ"ד, חניה*2, 

ומחסן צוות אביגד
072-3957394)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
הנרייטה סולד, דירת גג, 3 חד' 

+ 2.5 חד', כ- 150 מ"ר, קומה 
3, אופציה לכניסה נפרדת, 

מ"ש, משופצת מהיסוד צוות 
_____________________________________________)41-41(אביגד 072-3957394

+5 חדרים

 "רימקס עוצמה" 
אוסישקין, קרקע )+ גינה(, 

כ- 80 מ"ר, משופצת, סורגים, 
_____________________________________________)41-41(צוות אביגד 072-3957394

 "רימקס עוצמה", 
אורלוב, קומה 2, כ- 100 מ"ר, 
משופצת, מעלית, חניה צוות 

_____________________________________________)41-41(אביגד 072-3957394

4-4.5 חדרים

 "רימקס עוצמה", תל 
חי, קומה 1, כ- 100 מ"ר, 

משופצת, ממ"ד, מ.ש, 
מעלית, חניה צוות אביגד 

072-3957394)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", חיים 
עוזר, קומה 2, כ- 80 מ"ר, 
משופצת חלקי, פוטנציאל 
תשואה גבוהה צוות אביגד 

072-3957394)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בחפץ 
חיים 54, 4 חד', 95 מ"ר, 

קומה 1, מעלית, חניה, שמורה 
_____________________________________________)41-41(מאוד יואל בן 052-6228800

 "רימקס עוצמה", בהרצל 
88, 4 חד', 110 מ"ר, קומה 2, 

ללא מעלית, בניין פנימי יואל 
_____________________________________________)41-41(בן 052-6228800

 "רימקס עוצמה", 
ברוטשילד 174, 4 חד', 103 
מ"ר, קומה 3, מ"ש, ממ"ד, 
מעלית, חניה, מחסן יואל בן 

052-6228800)41-41(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 "רימקס עוצמה", 

רוטשילד, קומה 2, כ- 80 מ"ר, 
משופצת, בתהליך היתרים 

לתמ"א צוות אביגד
072-3957394)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", חכם 
יוסף, קומה 1, כ- 60 מ"ר, 
עורפית, משופצת מהיסוד, 
חניה משותפת צוות אביגד 

072-3957394)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בעין 
גנים 16, 3 חד', 85 מ"ר, קומה 

1, ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, 6 דירות בבניין יואל בן 

052-6228800)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בברנדה 11, 3 חד', 75 

מ"ר, קומה 2, ללא מעלית, 
משופצת מהיסוד יואל בן 

052-6228800)41-41(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בקיטרוני 42, 3 חד', 75 מ"ר, 

קומה 7, מ"ש, ממ"ד, מעלית, 
חניה תת קרקעית, מחסן גדול 

_____________________________________________)41-41(יואל בן 052-6228800

 "רימקס עוצמה", בהרצל 
85, 2.5 חד', 67 מ"ר, קומה 4, 
ללא מעלית, משופצת מהיסוד 

_____________________________________________)41-41(יואל בן 052-6228800

 להשכרה 3 חדרים בדון 
יוסף, חדשה, קומה 2, מרוהט 

055-6789653)41-41(_____________________________________________

 3 חד', חדשה + סוכה, 
באזור ויזניץ', ק"ק, ללא 

עמודים 3,200 ש"ח
_____________________________________________)41-44ש(050-5304424

 "רימקס עוצמה", דגניה, 
קומה 13, כ- 135 מ"ר, 

מעוצבת, מ"ש, ממ"ד, מחסן, 
2 חניות, מעלית, ללא תיווך! 

_____________________________________________)41-41(צוות אביגד 072-3957394

 "רימקס עוצמה" בייליס, 
קומה 3, כ- 120 מ"ר, 4 כ"א, 

מעלית, חניה, ללא תיווך! צוות 
_____________________________________________)41-41(אביגד 072-3957394

+5 חדרים

3-3.5 חדרים
 "רימקס עוצמה", רחל 
המשוררת, קומה 2, כ- 85 

מ"ר, מעלית, חניה, ללא תיווך! 
_____________________________________________)41-41(צוות אביגד 072-3957394

 מחפש חנות/משרד 
- לשכור / לקנות בבני 

ברק? בשבילך אנחנו כאן 
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)41-41(054-4980159 דורון 

מחסנים
 יש לכם מחסן בב"ב 

למכירה? אצלנו תקבלו את 
 BA המכיר הגבוה ביותר תיווך

_____________________________________________)41-41(יזמות 054-4980159 דורון 

 "רימקס עוצמה", 
המכבים פ"ת, משרדים 

משופצים + מטבחון 
ושירותים, קומה 1, מעלית, 

כ- 16 מ"ר, ללא תיווך! צוות 
_____________________________________________)41-41(אביגד 072-3957394

 "רימקס עוצמה", 
מונטיפיורי פ"ת, משרד עם 

מטבחון ושירותים, כ- 24 מ"ר, 
ללא תיווך! צוות אביגד

072-3957394)41-41(_____________________________________________

 להשכרה חנות על ר' 
עקיבא ב"ב, 35 מ"ר, מחיר 

מציאה. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)41-41(054-4980159 דורון 

פתח תקווה
 בהזדמנות בגורדון 3 חד', 
_____________________________________________)40-41ל(+ מעלית וחניה 050-3528252

 הבית של מרן הרב 
עובדיה יוסף זצוק"ל, 
ברח' אלקנה, קומה 

ראשונה, 4 חד' מרווחת 
+ 2 מרפסות + חצר 
גדולה 058-7911289 

_____________________________________________)41-44א(050-4496600

4-4.5 חדרים



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה יא’-יב’ באלול תשע”ט  10-11/10/2019

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-05/20(_____________________________________________

יבניאל

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-11/20(_____________________________________________

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

צימר, ג'קוזי זוגי וספא, 
טרמפולינות, ערסלים, פרגולות 

_____________________________________________)28-27/20(סוכה מהדרין 055-6678585

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
054-8470433 054-8450432)28-12/20(_____________________________________________

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר דקה 
מגאולה, לאמצע שבוע 
250 ש"ח ולשבת 450 

_____________________________________________)36-47(ש"ח 058-3242145

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 
אופ' לקבוצות + אפשרות 

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)32-05/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-49/19(_____________________________________________

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
02-5361771 050-6217759)30-29/20(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

מרכזי, נוף מרהיב 
_____________________________________________)29-2/20ל(052-7170576

הסעות בית וגן

052-7137253  053-3104779

הסעות לחתונות לאירועים ולמשפחות
הסעות לטיולים בבין הזמנים ולכל השנה

רכבים מאושרים משרד החינוך והתחבורה

אצלינו הנהג מאפשר לאכול ולשתות
הנאה מובטחת !!!

הסעות קבועות באוטובוסים
למוסדות ישיבות וסמינרים

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-46/19(_____________________________________________

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-44/19(שעשועים 050-7447071

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-12/20(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-43/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

150 ש"ח, לשבתות חגים וימי 
_____________________________________________)27-26/20(חול 058-5006387

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת כולל שירות, 

המלון )ללא אוכל( לימים, 
שבתות / תקופות

_____________________________________________)35-45ש(052-7184183

 מגוון דירות נופש ברחבי 
ירושלים, לימים/שבתות/חגים 
_____________________________________________)35-46("תיווך מנוחה" 055-6721593

 "ארוח בהר" - צימר 
מפנק לזוג + בריכה גדולה 
ומחוממת, פרטיות מלאה 

_____________________________________________)36-47ש(053-4165213

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 

ליד מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-01/20(_____________________________________________

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-23/20(קרוב! 052-4484443

כלנית

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-24/20(_____________________________________________

כפר זייתים
 דירת נופש בכפר 
זיתים עד 7 אנשים, 

5 דק' מהכינרת, 
מרוהטת,וממוזגת, 

ביהכנ"ס במקום 
053-7721373)29-40(_____________________________________________

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק וג'קוזי / 
יח"ד נופש 300 ש"ח בכוכב 

_____________________________________________)33-44(יעקב 051-5777000

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)48-50/19(_____________________________________________

כפר שמאי

 וילת 4 חדרים / סויטות 
עד 15 איש, בריכה, נדנדות, 
מנגל, טניס, מטבח מאובזר 

050-4210440)27-38(_____________________________________________

 מתחם 3 צימרים + 
בריכה מחוממת + גקוזי' 
ספא + מדשאות, מתאים 
_____________________________________________)29-40ל(למשפחות 054-4385580

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-35/20(_____________________________________________

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-06/20(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-03/20(במקום. 050-3388668

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
04-6987450 054-5989347)24-23/20(_____________________________________________

מושב תרום

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

04-9987070 058-3261711)20-45(_____________________________________________

 בוסתן לביא - דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות 

050-6333765)28-39(_____________________________________________

מגדל
 וילה יחודית מהממת, 

עד 30 איש + בריכה + סוכה 
ענקית + ביהכ"נ פרטי. מבצע 

_____________________________________________)38-41ל(לחגים! 053-2865903

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-10/20(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/20(וחדר אוכל. 054-6987257

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-45/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-48/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-36/20(_____________________________________________

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)28-27-20(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

בריכה מקורה, החל מ- 550 
ש"ח לזוג, 052-7400402/1,

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-50/19(_____________________________________________

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

החרדי + פינוקים. 
054-6388082 054-6299082)16-49(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/19(_____________________________________________

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-18/20(וסנוקר, 050-5313031

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

משפחתית עד 35 איש + 
בריכה, מאובזרות וממוזגות + 
_____________________________________________)34-33/20(משחקי חצר 054-5634805/6

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-12/20(לביה"כ. 052-6460451

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-11/20(למירון, 050-2606535

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

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

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

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-11/20ל(077-5590283, 054-5726412

 "למרגלות ההר" - 4 
יחידות אירוח + בריכה 

+ גינה לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)36-43ש(052-4604609

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, 

שפע אטרקציות, רכיבה על 
פוני, טיול למטעים, שולחנות 

הוקי ופלייסטיישן, מקרן טניס, 
סנוקר, טרמפולינות, ג'יפים 
ואופניים. מטבח גדול וחדר 

_____________________________________________)37-36/20(אוכל 052-8669090

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)24-49(60 איש 052-8860953

פוריה
 צימרים "בצל דקלים" 
מרווחים, בריכה מוצנעת 

ומגודרת + ג'קוזי, מטבחון, 
_____________________________________________)35-34/20ל(בית כנסת 054-4314062

 "נופי כלנית" - 5 צימרים 
מושקעים + בריכה וגקוזי' 

ספא, גינה מטופחת, מתחם 
פרגולה ומתקני גן, ק. צדיקים 

צפת_____________________________________________)39-46ש(054-9917000
 בלב העיר העתיקה דירת 

5 חדרים, מתאימה ל/עד 15 
_____________________________________________)22-47(  נפשות 050-4666403

 מקום צנוע ויפה מול 
פארק עמק התכלת, צופה 
לנוף מירון, 300 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)36-48/19ש(053-3147542 052-7155422

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

_____________________________________________)36-26/20ש(052-7623725

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)36-41/19ש(מהעתיקה 052-3455254

 בעתיקה של צפת, 
צימר יפיפה, לזוג + ילד, 
במיקום מעולה, מאובזר 

_____________________________________________)37-40(וממוזג 052-7153475

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)37-48ש(ושבתות 052-7668387

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

חדישה, מטופחת, לזוג + 2 
_____________________________________________)37-36/20ש(050-6241690 03-9363752

 "יערות הדבש" - וילה 
8 חדרי ארוח, 2 ברכות, 2 

ג'קוזי + גינה ומתקנים, דקה 
מביהכנ"ס לשבתות חתן וכו' 
_____________________________________________)37-48ש(054-6852866 054-5487671

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

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

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
053-5681288. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)22-47ל(_____________________________________________

צפון

 ראש השנה בצפת, דירה 
בת 4 חדרים, לפי לילות, 100 

ש"ח למבוגר, 80 ש"ח לילד 
_____________________________________________)39-42א(050-6770150

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד 

_____________________________________________)39-38/2020א(052-7646814

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
050-5527509 ,058-3266448)42-42/19(_____________________________________________

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-15/20(ומשפחות, 058-7506090

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-34/20(ונדנדות 052-5856465

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-19/20(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-46(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-16/20(  משתלם 052-7619453

 וילה, 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

050-4296661)19-44(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

/ שבתות וחגים, לחרדים! 
058-3245275/2/4
052-7645275/2/3

054-8592082)26-25/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-27/20(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)35-46ל(ושבתות 052-7668387

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות 30-40 איש 

050-9303353)33-45(_____________________________________________

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)16-43/20(_____________________________________________

 "בנצי טיולי גיפים 
וטרקטורונים" - חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)32-5/20(_____________________________________________

טיולי גיפים

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-33/20(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-05/20(_____________________________________________

קנית רכבים

מוצרים 
ושירותים

הסעות

השכרת רכב
 תשכרו טוב!!! 

לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

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

077-40-900-70)39-38/20(_____________________________________________

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)01-05/20(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

 במבצע השכרת רכב ללא 
הגבלת ק"מ החל מ- 2,250 

ש"ח כולל מע"מ, 
050-6666599)14-40(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמין, מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
053-3106300)19-45/19(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 

03-6199567)32-43(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)39-46(רחבי הארץ 053-4271262

 הרב מיכאל מרום יועץ 
נישואין ומטפל מוסמך 

*השכנת שלום בית 
*הדרכת חתנים *טיפול 
רגשי לחרדות ודכאונות, 
דימוי עצמי, מקצועיות 
+ נסיון רב + המלצות 

054-3534973)40-47(_____________________________________________

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-32/20(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ "ציפי 
הסעות" 052-3821702 

050-4110855)33-40(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות"- 
14,16,20,23 מקומות, 

רכבים מפוארים, נתב"ג, 
ירושלים, ב"ב וארועים 

053-3188842
050-7532336)33-35/20(_____________________________________________

יעוץ נישואין

מכירת רכבים
 גי'פ רקסטון דיזל 2008 

7 מקומות, במצב מעולה, יד 
_____________________________________________)39-42(שניה, טל': 050-7955529

בניה 
 בניה ושיפוצים באמון 

ובאחריות מלאה, ישראל 
_____________________________________________)39-42ל(גוטליב 0507-555-430

הובלות
 לרוזנברג הובלות 

דרושים נהגים חרוצים 
 C1 ושרותים עם רשיון

_____________________________________________)40-51ל(050-6563426

 הסעות לכל רחבי הארץ, 
אוטובוסים ומיניבוסים חדשים 
ומפוארים, מ- 14-60 מקומות 

_____________________________________________)40-41א(058-4118789

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון.
*לאחר הטסט 
נגמרת החבילה

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

סוכן השכרת רכב 
בארץ ובחו"ל

מרכז הזמנות ארצי
הרץ/פרי/אלבר

לפרטים והזמנות:
052-7123419/050-5765449

בשבת וחג משלמים 
רק ביטוח

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

_____________________________________________)31-30/20ל(050-4133098

 צימרים מפנקים, ג'קוזי 
ענק, בריכה צנועה, נוף, חדר 
אוכל, ביה"כ, מבצעים חמים, 

_____________________________________________)15-41ל(050-8219080/1

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב, מתאימה 

עד 6 נפשות, כולל 
מקלחת זרמים
050-6243346)33-44(_____________________________________________

טבריה
 וילה 4 חד' חצר גדולה 

7 דקות מהכנרת
2 דקות מהשטיבלאך.

052-7606968)19-18/20(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
050-8954654)47-03/20(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-02/20ל(054-8523020

 מבצע בין הזמנים 3 לילות 
לזוג 900 ש"ח. משפחות )7( 
1,800 ש"ח. דירת גן 3,000 

_____________________________________________)32-41(ש"ח 054-2076792

 וילה גדולה, 3 
מפלסים, ממוזגת, 10 
דקות נסיעה מטבריה! 

053-7720124
054-6817070)33-40(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חדרים 
מרווחת וממוזגת, נוף לכינרת, 

עד 10 איש, ביהכנ"ס צמוד 
_____________________________________________)36-39א(050-3518000

 בנווה עובד - פוריה, 2 
צימרים מקסימים ומטופחים 
+ גינה + מתקני גן + בריכה 

_____________________________________________)37-48ש(נקיה ויפה 050-2791457

 דירת נופש, ק"ק + חצר 
+ סוכה לנופשים בכל השנה 
_____________________________________________)38-11/20ל(ליד השטיבלאך 052-4343880

 וילה בטבריה, 8 חד', 
בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ספא ענק, 150 ש"ח 
למיטה 050-4612999 

_____________________________________________)39-42א(אליהו 

 ד. נופש חדשה לזוגות 
ומשפחות + בריכה,

נוף לארבל באזור דתי
_____________________________________________)39-50א(052-7278668

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים 
נוחים. 053-4326551

04-6715330)27-26/20(_____________________________________________

 5 צימרים ודירה עד 28 
איש וליחידים+ חדר אוכל 
וביהכנ"ס + בריכה וגקוזי' 

053-7763264 053-7334201)37-48(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

מחוממת מוצנעת, גקוזי', 
מטבחון, נוף 050-3770300 

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-40/19(_____________________________________________

 "במגדלי המלכים" מול 
הכנרת סוויטה, מתאים לזוג 
ותינוק, מאובזר ומטופח + 

מרפסת לכנרת. 
054-8425184 054-6511250)31-42(_____________________________________________

 דירת קיט מיקום מרכזי, 
3 חד' מאובזרת, מטופחת, 

מיוחדת, מחירים נוחים
050-4160813)15-14/20(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)21-20/20(ג'קוזי. 050-4154145

 "אחוזת נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + גקוזי', חצר ענקית, 
_____________________________________________)30-41(במחירי השנה! 050-4105984

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

מתאימה ל- 8 אנשים 
052-7122230)35-46(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 
פרטית, 7 מיטות, שמורה 
_____________________________________________)26-51(ומטופחת 052-7833506

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)03-03/20(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

079-5551606 050-2080678)51-51/19(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-02/20(מאובזרת! 050-6927465

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-50/19(מאובזרות. 052-8357813

 "הארובה האדומה" - 
חדרי אירוח בוילה יפיפיה )עד 

12 איש( לזוגות/משפחות 
)קרוב לבית החלמה( 

050-6613661)29-40(_____________________________________________

טלזסטון

 5 חד', 12 מיטות, 
ממוזגת, נקיה, מרוהטת, 

נוף פסטורלי לכנרת, קרוב 
_____________________________________________)41-52ש(לשטיבלאך 050-4124556

 רכבים חדישים, 16 
מקומות, הסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ 053-7294477 
_____________________________________________)41-44א(050-5884173
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 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-06/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

 נאבדו זוג תפילין בכז' 
אב בעיר העתיקה בירושלים 

_____________________________________________)37-38ח(058-3204293

 ביום א' כד' באב נלקחה 
בטעות בחוף הים בטבריה 
שקית עם בגדי ים המאבד 

יפנה ל- 08-9417162
_____________________________________________)37-38ח(052-3667681

 במלון "מרגוע" בערד 
נמצאה עליונית של אשה 

בחדר 305 בשבת פ' שופטים 
_____________________________________________)37-38ח(052-7676998

 נמצא ארנק ברח' קוטלר 
בב"ב, ליד נתיב החסד בל' 

_____________________________________________)37-38ח(חשון 054-4633684

 נמצאה שקית אשפתון 
שבתוכה מחשב נייד ופריטים 
נוספים, ביום שישי ט"ו באב 
ברח' חזו"א / דבורה הנביאה 

בתחנת אוטובוס
_____________________________________________)37-38ח(054-8599187/97

 אבדה מצלמת קנון 
שחורה בצפון או כרמיאל

_____________________________________________)37-38ח(054-8420224

 ב- 28.8.2019 נמצאו 
אוזניות אלחוטיות בקו 92 
_____________________________________________)37-38ח(מפ"ת לר"ג 050-4929646

 אבדה מצלמת קנון בחניון 
עמוקה בליל ט"ו באב פלא': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8458751

 אבדה מצלמה בכז' אב 
בכנס של זכרון חנה או בפארק 

_____________________________________________)37-38ח(הירקון 050-4113059

 מעונין בספה נפתחת 
עדיף ל- 3 מיטות רוחב 80 

_____________________________________________)38-39ח(ס"מ 050-4116799

 מעונין בפקס במצב מצוין 
_____________________________________________)38-39ח(050-4116799

 אברך מעונין לזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים + 

שידה בתרומה 050-4160457 
_____________________________________________)38-39ח(ירושלים

 למסירה ארון גובה 2 מ"ר 
רוחב 2.30 מ"ר 0.40 עומק 

במצב טוב עם דלתות זכוכית 
_____________________________________________)38-39ח(צבע חום טלפון 054-8711159

 למסירה חינם שולחן מעץ 
1.80 נפתח ל- 2.40

050-4120010 אחרי 8 בערב 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD 8 טושיבה מסך

_____________________________________________)38-39ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה פקס 90 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(מצב מעולה 052-5737813

 למכירה שואב אבק 80 
ש"ח מצב מצויין

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 130 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור 
טוסטר וחימום קטן תוצרת 

BISTNO ב- 70 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 רדיו / טייפ במצב טוב 
)בני ברק( 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 דרוש מיקסר קנווד )שף( 
_____________________________________________)39-40ח(דגם ישן מכני 052-7645405

 דרוש לישיבה מכונת 
כביסה במצב טוב

_____________________________________________)39-40ח(058-3299505

 דרוש נוקיה 208 כשר 
_____________________________________________)39-40ח(בתשלום 058-3299505

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)39-40ח(053-3179093

 מדפסת HP ביתית 
במצב טוב 150 ש"ח י"ם

_____________________________________________)39-40ח(054-2633490

 טלפקס פנסוניק 180 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 קנווד מעבד מזון מכישר 
וחלקים חדש ללא קערה 120 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 058-7614722

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 250GB ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(055-9765406

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 80GB ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(055-9765406

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)39-40ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מחשב שולחני מהיר 
ליבה כפולה בהזדמנות מצוין 

_____________________________________________)39-40ח(400 ש"ח 054-6841655

 תנור בישול ואפיה קינג 
עובד מצויין רק 400 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-8969770

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

כחדש 250 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-3463482

 מסך למחשב 
LEMOVO 19 אינטש תקין 

_____________________________________________)39-40ח(200 ש"ח 052-3463482

 מקרר סמסונג קינג 500 
ליטר במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-7134699

 מכונת כביסה 5 ק"ג 
חברת קריסטל תקין 300 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בלבד 052-7191512

 משאבת VSB דו צדדית 
חדשה 200 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 כריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל/גז 200 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 סורק חברת HP ב- 180 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-2786557

 קוטל יתושים 70 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 מקרר משרדי חדש 
NEON באריזה!!! 500 ש"ח 
ג-85 ע-55 ר-48 )פתח תקווה( 

_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מאזדה 3 2010 ומעלה 150 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-2786557

 רדיו דיסק לרכב 
KWNWOOD עם כל 

התושב והפנלים 100 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(052-7640482

 ברע"ה למכירה מיחם מים 
לשבת 30 כוסות ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-6850138

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 מכונת תפירה תעשיתית 
ברונר במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בב"ב 058-4413099

 רדיו בסגנון רטרו כולל 
USB ב- 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)38-39ח(052-7153007

 מכונת יבוש גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בירושלים טל': 052-7180828

 מכונת כביסה בוש 500 
ש"ח )בירושלים( טל':

_____________________________________________)38-39ח(052-7180828

 טאבלט 10.1 במצב חדש 
כולל נרתיק 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-8380655

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 ק"ג 1000 סלד' 
_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח טל': 054-8485026

 מיבש כביסה 
אלקטרולוקס 300 ש"ח טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8485026

 נברשת מהממת לסלון 
)6*1( 140 ש"ח טל':

_____________________________________________)38-39ח(054-8485026

 למכירה שואב אבק 140 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס 150 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-5656194

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG במצב 

מצויין )בני ברק( 350 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYUNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 סיר לחץ גאלה 9 ליטר 
_____________________________________________)38-39ח(110 ש"ח 054-2013391 נעמי 

 מגהץ קיטור תוצרת 
TEFAL במצב מצויין )בני 

ברק( 350 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-721667

 מאוורר נייח במצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(80 ש"ח בלבד 054-7216671

 כירה חשמלית 1200 
וואט בצבע לבן עם וסת חום 

מ- 0 למקסימום פועלת מצוין 
_____________________________________________)38-39ח(40 ש"ח טל': 050-2897977

 כרטיס גיבוי טושיבה חדש 
לגמרי 1 טרה בייט 210 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7651383

 מטען נייד 20000 אמפר 
טעינה מהירה כמו חדש 100 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 053-3161169

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)38-39ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 נמצא עגיל זהב בארמונות 
חן ב"ב בתאריך כה' אב

_____________________________________________)38-39ח(054-8442627

 נמצא רחפן, ניתן לפנות 
בצהרים או ערב

_____________________________________________)38-39ח(054-8471251/2

 אבד צמיד יקר ערך פלאפון 
_____________________________________________)38-39ח(054-8456170

 מצאנו רב קו של שמעון 
גולדשטיין 053-3102754 

_____________________________________________)38-39ח(052-3091689

 נמצאו משקפיים בציון 
אביי ורבא ברביעי האחרון של 

_____________________________________________)38-39ח(בין הזמנים 054-8524048

 לפני מספר ימים נשכחה 
בחנות ברמן ר' עקיבא 54 בני 
ברק עליונית בצבע כחול כהה 
עם רבועים בצבע לבן מחנות 
CLASSIC STYE לפרטים: 

_____________________________________________)38-39ח(053-3101666

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)40-41ח(בעבר 054-2509001

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת וחג 30 כוסות ב- 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-685013

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 
_____________________________________________)40-41ח(052-2437292

 A8500 למכירה מדפסת 
HP שמורה כחדשה משולב 

פקס צילום מסמכים ועוד 200 
ש"ח נייד 052-2437292 כל 

_____________________________________________)40-41ח(הקודם זוכה 

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 או

_____________________________________________)40-41ח(053-3179093

 בהזדמנות! תמי 4 שחור 
_____________________________________________)40-41ח(כסף 500 ש"ח 052-7617971

 תנור אפיה )בארון( 
סאוטר, בישול, אפיה וגריל 

_____________________________________________)40-41ח(390 שקל 052-6784969

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-7171228

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-7171228

 כירה חשמלית 1200 
וואט בצבע לבן עם וסת חום 
מ-0 למקסימום פועלת מצוין 
_____________________________________________)40-41ח(40 ש"ח טל': 050-2897977

 למכירה מזגן 1 כ"ס מצב 
טוב מאוד 400 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-6776841

 מיחם מים לשבת חדש 
באריזה!! 40 כוסות על 

פלטה! )לא חשמלי( 150 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(052-7139395

 כיריים גז 4 להבות מצב 
חדש! 250 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-7139395

 מקרר משרדי חדש 
NEON באריזה!!! 500 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-2786557

 מחשב נייד ווינדוס עשר 
_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד מעולה מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7171228

 מחשב נייד HP I3 מצויין 
ללא תקלות 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-3346080

אבידות

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

 אבד פלאפון בבין הזמנים 
בחודש אב במרכז קנדה 

בצפון המוצא יפנה לטל': 
_____________________________________________)40-41ח(054-8466553

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-39/19ל(054-4314029

 אבד שעון אשה לפני 
כחודש באזור לנדא מרום שיר 

_____________________________________________)39-40ח(03-5790543

 נמצאו משקפיים בציון 
אביי' ורבא ברביעי האחרון של 

_____________________________________________)38-39ח(בין הזמנים 054-8524048

 נמצא יהלום בקו 53 
מת"א לב"ב )ביום א' טו' 

אלול( ניתן לקבלו עפ"י סימנים
_____________________________________________)39-40ח(058-3264762

 בתאריך כז' באב תשע"ט 
נשכח טלפון פיליפס כשר 

במרכז קנדה. המוצא הישר 
מתבקש להתקשר ל:

_____________________________________________)38-39ח(054-8466553 054-8538616

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות! שנדלייר 
יוקרתי מעוצב לבן פיתוחים 

מהמם! 400 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-7617971

 למכירה מטען לסוללה 
36 וולט מצב חדש רק ב- 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-8464909

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 ק"ג 1000 

סלד' 300 ש"ח )בב"ב( טל': 
_____________________________________________)40-41ח(054-8485026

 מייבש כביסה 
אולקטרלוקס 300 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)40-41ח(טל': 054-8485026

 נברשת מהממת לסלון 
)6*1( 140 ש"ח )ב"ב( טל': 

_____________________________________________)40-41ח(054-8485026

 רדיטאור 12 צלעות חדש 
באריזה )ב"ב( 330 ש"ח טל': 

_____________________________________________)40-41ח(054-8485026

 מקרר של אמקור צבע 
לבן יד שניה עובד מצויין רק ב- 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח טל': 050-4146777

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNDAI )בני 

ברק( 70 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
 KENNEBY באריזה תוצרת

)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

ריהוט
 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

 ספות 2/3 מעור איטלקי, 
צבע שחור, מצב חדש 

_____________________________________________)34-39(בהזדמנות! 052-4227714

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון 
חדשים, צבע חום כהה, 

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

052-4227714)34-39(_____________________________________________

 מזנון נוי צבע לבן 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 053-7126106

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 054-5705546

 למכירה שולחן לסלון צבע 
זית + זכוכית עבה 300 ש"ח 

בפתח תקוה צביקה
_____________________________________________)40-41ח(054-3363588

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-3337530 אבנר 

 שטיח בצבע בז' חוטים 
מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4110991

 למכירה מיטת נוער צבע 
לבן עץ מלא 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-6337890

 למכירה מיטות + שידה 
+ מזרונים 500 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)40-41ח(052-7670053

 מיטת נוער )מעוצבת( 
מעץ מלא נפתחת + מזרונים 

+ מגירות במצב טוב מאוד 
_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 050-4176661

 ספה + מיטה 500 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(050-3337530

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)40-41ח(052-2437292

 כסא מסתובב בלי משענת 
על גלגלים 60 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)40-41ח(052-7600336

 מיטת נוער עץ מלא + 
מזרונים + מיטת מעבר מצב 

מצויין 350 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(053-3121020

 מיטת תינוק צבע עץ 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-4160013

 כסאות מרופדות 40 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(050-4160013

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

עץ מלא 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)40-41ח(054-8446728

 כיסא משרדי/מחשב + 
מנגנון הגבהה בהזדמנות )בני 

ברק( 100 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 שולחן סלוני 70*140 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 

)בני ברק( 180 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 ספה 2 מקומות, עור 
אמיתי, צבע כחול כהה, מצב 
_____________________________________________)39-40ח(חדש 500 ש"ח 052-8380655

 מיטת נוער עץ מלא + 
מזרונים + מיטת מעבר מצב 

מצויין 350 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(053-3121020

 שידת מגירות 50 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(050-6245339

 4 כיסאות לבנים 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 050-6245339

 למכירה בב"ב ספריה 5 
דלתות )אחת מהם ויטרינה( 

_____________________________________________)39-40ח(500 ש"ח 052-7175116

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(052-3453482

 הזדמנות! שולחן כתיבה 
כוורת ומיטה נפתחת 500 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח ב"ב 054-8446728

 שולחן סלון גדול צבע חום 
כהה מצב מעולה! 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-7191512

 מיטה זוגית מעץ מלא 
בצבע חום כהה 499 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 זוג שידות נמוכות מעץ 
מלא צבע חום כהה 299 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 למכירה מכתבייה במצב 
מצויין, אורך 120 ס"מ, 

גובה 180 + מקום למחשב 
ומקלדת ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(052-7773526

 הזדמנות! שולחן כתיבה 
כוורת ומיטה נפתחת 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח ב"ב 054-8446728

 שולחן אוכל מעץ 
75*68*120 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

לימוד נהיגה

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו
מ

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)28-27/20(_____________________________________________

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות, 140 ש"ח גם 

אוטומטי וגם ידני, אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)28-01/20ל(חינם 052-2514960

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-30/20(_____________________________________________

 מחשב נייד מושלם 
 i5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה וחצי 
מחיר ממחשב חדש

054-4543701)19-28/20(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-10/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-27/20(_____________________________________________

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 מחשבים ניידים מחודשים 
במחירים מצחיקים + תיקונים. 

שירות עד בית הלקוח אלי- 
_____________________________________________)37-40ש(055-6651237

 משה אלסין - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)37-48ש(מחירים זולים! 052-2523284

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)05-05/20(_____________________________________________

סוכות

 טכנאי מחשבים ייעוץ 
טל' חינם, מומחים לתקלות, 

וירוסים, גם למנותקי אינטרנט 
_____________________________________________)39-40ל(050-4114573 בב"ב

 לסוכות ושמחת תורה 
להשכרה, דירת חדר בירושלים, 

באזור כיכר השבת, לל"ת 
053-3136783)41-41(_____________________________________________

 תמונות ופוסטרים 
מרהיבים ומגוונים לסוכות 

לדוכנים וחנויות 054-8438502
kodesh1.com

_____________________________________________)39-40ל()אפשרות לקומסיון( 

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-50/19(מפתיעים. 050-5808315

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-04/20(שלום

צילום
 נתן הסרטות וידאו, 

מחיר לחתונה במרכז 1,500 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)37-36/20ל(052-2332194

רפואה משלימה

פיתוח קול
 לקראת הימים 

הנוראים - שיעורי פיתוח 
קול מקצועיים ברמה 

גבוהה לחזנים
_____________________________________________)37-40ש(052-8813439

 ורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-36/20(דרושים זכיינים

שידוכים
 "שידוכי המרכז" 

לחרדים ולדתיים בלבד! 
בעיקר לספרדים, 

אשכנזים, חסידים  
וליטאים. גם נפשי קל 

ופרק ב', שדכן מקצועי 
עם המון הצעות.

054-8422105
03-6189388)16-42(_____________________________________________

שיפוצים

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-52/19(_____________________________________________

 "הרי את"- שדכן מנוסה, 
כיפות סרוגות, חרדים וחוזרים 

_____________________________________________)35-44ש(בתשובה 052-3245153

 צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקונים, דודים, נזילות 

_____________________________________________)40-13/20ש(וחשמל 052-7894414

 נמצא צמיד כסף ביום 
חמישי של עולים לירושלים 

4 אפשר לקבלו עפ"י סימנים 
_____________________________________________)41-42ח(050-4110991

 אבד כובע בורסלינו חדש 
באולמי וגשל בתאריך ג' אלול 

_____________________________________________)41-42ח(053-4104367

 נשכח פלאפון בערב ראש 
השנה בטראמפ מבר אילן 

לרמות בירושלים
_____________________________________________)41-42ח(052-8010666

 למסירה בחינם מגירות 
של מקפיא ליבר ישן 47*43 

_____________________________________________)41-42ח(ס"מ נייד: 058-3230569 ב"ב 

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 120 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(053-3346080

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 

_____________________________________________)41-42ח(053-3179093

 מחשב שולחני מהיר 
ליבה כפולה בהזדמנות מצוין 

_____________________________________________)41-42ח(400 ש"ח 054-6841665

 כיריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל/גז 200 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(052-2786557

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)41-42ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט מצב חדש, רק ב- 100 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-8464909

 xl 901 hp דיו תואם 
איכותי ביותר 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-8433730

 סורק חברת HP ב- 180 
ש"ח קוטל יתושים 70 ש"ח  

_____________________________________________)41-42ח(052-2786557

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח 052-2786557

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(053-3346080

 בירושלים מצלמה 
דיגיטלית חדשה באריזה 350 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 055-9765406

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 250GB ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(055-9765406

 רדיאטור חדש של 
PILOT  9 צלעות 40 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4087927

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצוין )בני ברק( 

_____________________________________________)40-41ח(400 ש"ח בלבד 054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 XL 901 HP דיו תואם 
איכותי ביותר 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8433730

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 250GB ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(055-9765406

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 80GB ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(055-9765406

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(050-4110991

 פינת אוכל + 5 כסאות 
_____________________________________________)41-42ח(350 ש"ח טל': 050-6245339

 שידת מגרות 50 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(טל': 050-6245339

 4 כסאות לבנים 150 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(טל': 050-6245339

 שולחן עגול מזכוכית 
מהמם 250 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-7126106

 שולחן מעץ מתקפל 
2.4*70 ס"מ 250 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-7126106
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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

לק ג'ל בבני ברק
יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

יא’-יב’ באלול תשע”ט  10-11/10/2019

כללי
 צמיד טניס יהלומים 
אמיתי 5,500, יש גם 
עגילים תואמים ב- 4 

500 עם תעודה
_____________________________________________)36-37ש(053-3120620

FRAVELIST שק אגרוף 
כחדש לגמרי + שרשרת 

תליה מקצועי במיוחד 350 
_____________________________________________)37-40ש(ש"ח 054-8527470

מבצע 
ענק

054-5436609

מוטות במבוק איכותיים
 לסוכה ולסכך

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 למכירה 300 "שמלות 
כלה" ושושבינות לכל 

המגזרים, אפשרות לבודדים 
_____________________________________________)34-41(במחיר מוזל 053-2827371

 עגלת קניות 20 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 שק שינה איכותי 59 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(058-3256014

 הליכון לילד עובד מצוין 50 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד GB 1 זכרון 25 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-7640482

 תיק גדול עם הרבה תאים 
+ תא מחשב 40 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(052-7640482

 נוקיה 208 מחודש באריזה 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח 052-7134641

 052-5594713

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 תיק גב ברמה יפה מעוצב 
_____________________________________________)38-39ח(ב- 30 שקל 052-5918474

 שעון יד חברת בלרי חדש 
ברמה ועם תאריך ב- 150 

_____________________________________________)38-39ח(שקל 052-5918474

 ילקוט קלגב חדש דגם 
עפרונות כולל עגלה קלמר 

ובקבוק 270 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(058-3233170

 מצלמת וידיאו לרכב 
novogo חדשה בקופסא 

כולל כ. זיכרון 32GB ב- 170 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 058-3233170

 מגפיים שחורים וגבוהים 
לגבר מעור עם פרווה בפנים 

מידה 42-43 180 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(058-3233170

 חלון רשת נגד יתושים 
במסגרת אפורה 11* מטר 99 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3233170

 כספת קיר 200 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-7126106

 משקולות לכושר 15-40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7126106

 בימבה פלא קורקינט 
אופנים 150-70 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7126106

 טרקטורון קטן לילדים 
מצב מצויין כולל סוללה 400 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-6776841

 שמלות לאירועים במגוון 
מידות וסטים 80 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4160013

 עריסת תינוק + מזרן 
צבע לבן 120 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7188017

 מכשיר פופקורן ביתי 
חדש באריזה 60 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות + 
משחקים 100 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7188017

 מטאטא הפלא 60 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(052-7188017

 כד לפרחים מאבני זכוכית 
_____________________________________________)40-41ח(80 ש"ח 052-7188017

 וידאו 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-3337530

 ברע"ה למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 

אלומניום ב- 290 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(050-6850138

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)40-41ח(052-2432982

 מצלמת פילים עם 
אביזרים ב- 300 גמיש מאוד

_____________________________________________)40-41ח(058-3246857

 למכירה חליפה ארוכה 
יוקרתית מידה 42 ב- 420 

_____________________________________________)40-41ח(גמיש 058-3246857

 למכירה אופני הרים במצב 
טוב מאוד זקוקות לכיסא 220 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-2819921

 אופני הרים 80 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-6437084

 ספרי חשבונאות לבנות 
תיכון ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7676856

 4 טורים המאור 11 כרכים 
חדש לגמרי 550 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)40-41ח(נייד 052-7101662

 בלונים חברת אמישרגז 
ווסט + סלילים + מכסה 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-2786557

 ילקוט קל גב דגם עפרונות 
כולל קלמר תואם במצב חדש 

60 ש"ח )ב"ב( טל':
_____________________________________________)40-41ח(054-8485026

 תוכי קוקטייל מזן מיוחד 
חצי האכלת יד זכר עובד מחיר 

_____________________________________________)40-41ח(450 ש"ח ב"ב 054-8412976

 וטרינה לנרות שבת 
מזכוכית רוחב 50 ס"מ עומק 

50 ס"מ גובה 65 ס"מ 500 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-4157825

 כריות נוי עמינח מבד 
רחיץ כמעט חדשות 60*60 

100 במקום 180 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-7600336 בב"ב 

 A4000 מצלמת קנון דגם 
במצב מצוין 290 ש"ח בבני 

_____________________________________________)40-41ח(ברק 054-8418661

 שתיל אבוקדו ואתרוג 
בנפרד כ"א 180 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-8412903

 מסך מחשב דק 17 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)40-41ח(80 ש"ח טל': 050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)40-41ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)40-41ח(052-2897977

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח טל': 052-2897977

 מכשיר גל' איכותי של 
חברת סאן חדש באריזה 
_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח 054-8527470

 ספה בצבע קרו 
קטיפה לסלון נפתחת 

למיטה זוגית מצב מצוין 
+ ארגז מצעים 1,000 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 054-8527470

 גגון לרכב 80 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685 

 מטען ובטרייה למצלמה 
_____________________________________________)39-40ח(80 ש"ח 058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 תיק לכינור 40 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 ילקוט ניקי במצב מושלם 
_____________________________________________)39-40ח(90 ש"ח 058-3245685

 אופני ראלי מעולות 250 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 058-3245685

 תמונה רקומה לבית 
עבודת יד 59 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 למכירה 2 תוכונים יפיפיים 
בצבע צהוב זוהר + כלוב עם 

ציוד נלווה ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-7773526

 למכירה צב קטן וחמוד 
לבית עם גינה או מרפסת 

בלבד ב- 200 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-7773526

 בהזדמנות זקט' כחול 
חדש לנערים תוצרת 

ANGELS )בני ברק( 130 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(40 ש"ח בלבד 054-7216671

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 נגן רוייזו וידאו + משחקים 
+ העברת קבצים מגע 280 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3268337

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-5656194

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-5656194

 משקפי שמש חדשות של 
חברת אופטיקנה מעוצבות 

_____________________________________________)38-39ח(יפות 70 שקל 052-5918474

 תיק גב ברמה יפה מעוצב 
_____________________________________________)38-39ח(ב- 30 שקל 052-5918474

 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 

תינוקות

 עגלת ביביגוגר מצוינת 
500 ש"ח גמיש בבני ברק 

_____________________________________________)40-41ח(054-8463244

 משאבה חדשה 99 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(ידנית מעולה 053-3182503

 משאבת מיני אלקטריק 
מדלה 200 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 מציאה! כסא בטיחות 
_____________________________________________)39-40ח(סלקל 80 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה לתינוק 80 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 טרמפולינה חדשה 
לתנוקות 100 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)39-40ח(50 ש"ח 058-3245685

 תיק כחול לעגת בוגבו 
קמיליון 50 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק 50 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(050-6850138

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)39-40ח(054-8446728 

 למכירה טיולון + עגלת 
אמבטיה 160 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 משאבה חשמלית דו"צ 
חדשה קומפקטית מתחברת 

ל- USB ב- 180 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-2238587

 בהזדמנות עגלת טיולון 
איזי ביבי במצב מצויין 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 050-4160457 ירושלים

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)38-39ח(רק 100 ש"ח 050-9089110

 כסא בטיחות ציקו חדש! 
_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
כחדשה!! 500 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 עגלת טיולון במצב סביר 
_____________________________________________)39-40ח(50 ש"ח 058-3245685

 עגלת מקלרן גינס 150 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 058-3245685

 תיק לעגלת תינוק איכותי 
_____________________________________________)39-40ח(49 ש"ח 050-6907470

 למכירה עגלת סל קל 
JOIE כחדשה חודשיים 

בשימוש 500 ש"ח
_____________________________________________)38-44ח(052-7608118

 עגלת ביבי גוגר מצוינת 
500 ש"ח גמיש בבני ברק 

_____________________________________________)38-39ח(054-8463244

 למכירה לול עץ חדש ויקר 
+ מזרון 350 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8401217

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)38-39ח(054-8446728

 עגלת דוקטור בייבי ידית 
מתהפכת מצב מעולה בצבע 

סגלגל 500 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(052-7674267

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-5656194

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 עגלת אמבטיה לתינוק 
)3 גלגלים( בצבע שחור גלגלי 
_____________________________________________)38-39ח(אויר 350 ש"ח 050-4116799

 למכירה מזרון תינוק 80 
ש"ח מצב מצויין

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 פלאפון סמסונג S5, מטען 
ומגן, במצב מצויין 290 שקל 

_____________________________________________)40-41ח(052-6784969

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 200 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-7167777

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

64GB ,בקופסא, צבע שחור
נגד מים, יבואן רשמי סאני 

052-3441441)27-30(_____________________________________________

 C2 5 סוללות לפלאפון 
מצב טוב לא מקוריות 50 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(054-8474176

 למכירה נוקיה C2 חדש 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-2614753

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7167777

 למכירה 2 מזרונים 
כחדשים 80/120 ב- 490 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(ב"ב 052-7109690

 למכירה שולחן לסלון 
וכסאות ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7690382

 למכירה סלון 2+3 צבע 
זית + כריות יפות מבד וידיות 

עור 450 ש"ח פלא':
_____________________________________________)38-39ח(054-2013391 נעמי

 שולחן שבת + 6 כסאות 
מסיבי ומיוחד חום עץ מלא 
ריפוד עור 500 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)38-39ח(054-2013391 נעמי

 שולחן מזכוכית עגול סלוני 
_____________________________________________)38-39ח(270 ש"ח 052-7126206

 מזנון לנוי מעוצב צבע לבן 
עם מגירה 300 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7126106

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קומודו 2 מגירות רחבות 
ומראה צבע חום מעוצבת 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7118267

 למכירה ספה מצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(260 ש"ח 052-5737813

 למכירה שולחן מכתבייה 
מצב מצויין 110 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)38-39ח(460 ש"ח 054-5656194

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר במחיר של 
100 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כיסא מסתובב בלי 
משענת, על גלגלים 60 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה כסאות עץ עם 
רפוד מלא לסלון 125 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-4166058

 מיטת נוער נפתחת לזוג 
עץ מלא + מזרונים 450 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3121020

 ספה + מיטה אורך 2.30 
מ' רוחב 90 ס"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(גמיש 054-8464909

 מובייל אווזים במחיר 
מצחיק 80 ש' 03-6162229 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 עריסת תינוק מעץ במצב 
חדש במחיר מציאה 100 ש' 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 עגלה חדשה של חב' פג 
פרגו + טיולון ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 מחמם בקבוקים חדש 
של חב' אווינט במחיר 100 ש' 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 אמבטיה לתינוק חצי חצי 
של חב' שילב במחיר מדליק 

_____________________________________________)41-42ח(50 ש' 054-3980448

 תיק לעגלה חדש ב- 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש' 054-3980448

 משאבה חשמלית של 
חב' מדלה חדשה ב- 350 ש' 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 תיק לעגלה אדום-אפור 
Simplygood חדש. הרבה 

תאים, 30 ש"ח 054-8063853 
_____________________________________________)41-42ח()בני ברק(

 מחמם בקבוקים 
אלקטרוני חדש באריזה 50 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-8063853 )בני ברק( 

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(גמיש 054-8464909

 עריסה חדשה! מציאה! 
+ מזרן 290 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(058-3245685

 מנשא- קנגרו אינפנטי רק 
_____________________________________________)40-41ח(60 ש"ח 058-3245685

 למכירה מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 053-3346080

 עגלת ביבי גוגר' ורסה 
במצב טוב 500 שקל

_____________________________________________)40-41ח(055-6743613

 למכירה לול עץ כחדש + 
מזרון 350 ש"ח טל':

_____________________________________________)40-41ח(054-8401217

 מזרן לעגלה חברת 
מזרונית צבע שחור קרם 

_____________________________________________)40-41ח(טורקיז 40 ש"ח 052-7676856

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)40-41ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 300 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)40-41ח(נייד: 054-8446728

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 170 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(052-7167777

One plus two  שחור 
משומש עם אביזרים )מטען, 

מגנים( 450 ש"ח אלי
_____________________________________________)41-42ח(054-7972972

 שולחן נמוך עגול מזכוכית 
מהמם 250 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(052-7126106

 שולחן מעץ מתקפל 
מתאים לסוכה 250 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(052-7126106

 בימבה ג'וק 30 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(052-7126106

 בימבה פלא 70 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(052-7126106

 משקולות לכושר 15-35 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-7126106

 קורקינט רגיל מתקפל 
לילדים במצב מעולה 50 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(אלי 054-7972972

 שמלת בת מצוה כחולה 
מידה XS 0 חדשה! 250 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(אלי 054-7972972

 קסדות לרכיבת סוסים 
קוטר 55 50 ש"ח אלי

_____________________________________________)41-42ח(054-7972972

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 200 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(054-5385013

 מכונת תפירה של ברדר 
מצב מצוין כולל הדרכה בבני 
_____________________________________________)41-42ח(ברק 500 ש"ח 052-7171012

 30 נרתיקים חדשים 
לארבעת המינים ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-3267731

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(ב"ב 054-6969961

 תוכון מאלף + כלוב + 
קילו תערובת 150 שקל

_____________________________________________)41-42ח(050-4157763

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח טל': 052-2727474

 סט צלליות לאיפור 80 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-8477855

 קורקינט 50 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(050-6245339

 תיקים לנערות 5 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(כ"א 050-6245339

 טלפון לכבדי שמיעה 50 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 050-6245339

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(053-3155415

 מכשיר קוצץ ירקות 
_____________________________________________)41-42ח(לסלט 80 ש"ח 053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)41-42ח(25 ש"ח 054-3155415

 נעל סניקרס לבן מידה 
28 חברת קסטרו 50 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(053-3155415

 ספרי קריאה קומיקס 
לילדים הצופן וכו' 15-35 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(053-3155415

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 80 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-7041010

 חצאית אלגנטית קומות 
מידה 42 שחור כסף 100 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-7041010

 חליפה לגבר מידה 52 
אפור כהה 150 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(058-7041010

 מראה קיר 70 ש"ח
_____________________________________________)41-42ח(052-7126106

 בימבה גוק' קורקינט 79 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-7126106

 מזודה גדולה 90 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(052-7126106

 כספת קיר 180 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(052-7126106

 משקולות לכושר 15-40 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-7126106

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה 120 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו לבן 50 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)40-41ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 משחק גולות לילדים 40 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 053-3155415

 קסדה לילדים 45 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 חצאית אלגנט קומות 
מידה 42 שחור כסף 100 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(053-3155416

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 90 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(058-7041010

 מכנס וחולצה סופג זיעה 
_____________________________________________)40-41ח(15 ש"ח כ"א 058-7041010

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ', אורך 2 מטר 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 עגלת קניות חזקה מבד 
במצב מעולה 2 גלגלים 35 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-4087927

 תיבה קישוטית בטיחותית 
לנרות שבת וחג באריזה 120 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-4087927

 סרפן גינס' של מקימי 
מידה 44 60 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4087927

 חולצות גאנט חדשות 
באריזה מסין לארג' 139 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(058-3263264

 אופני הרים וכביש 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-3177932

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת לרט 

_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח נייד 052-2432982

 למכירה שולחן מצויין 
לסוכה 200 ש"ח + אופני 

הרים 21 הילוכים במצב חדש 
_____________________________________________)39-40ח(300 ש"ח 054-2819921

 נעלי עקב כסופות חדשות 
מידה 37 150 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(054-8478028

 שמלה יוקרתית לארוסין 
שושי יגודיוב מידה 38 5000 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 054-8478028

 מנשא אופניים לרכב 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(054-8474176 054-8478028

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים + כלוב 140 שקל 

_____________________________________________)39-40ח(050-4157763

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב בד עמינח 380 ש"ח 

במקום 800 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-7600336 בב"ב 

 למכירה תוכי דררה ירוקה 
עם כלוב גדול 490 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3202097



יא’-יב’ באלול תשע”ט  610-11/10/2019 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

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

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-10/20ל(טובים" 03-5782180

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בב"ב ר"ג בשעות הבוקר 

המוקדמות, שליח/ה רכב/
_____________________________________________)29-40(אופנוע חובה 054-4690222

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה
למעון בפיקוח לשנה הבאה

למשרה מלאה 
+ טבחית 

דרושות 
מטפלות  

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-38/20(לשעה, 052-8286090

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

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

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מעוניין לטפל באנשים 
מבוגרים, אדם רציני ונאמן בעל 
ניסיון רב, מסור כולל המלצות 

_____________________________________________)34-44(שמעון: 055-5527391

 דרושות סייעות / 
גננות גיל +25, למשרה 

חלקית, למעון בגבול ר"ג 
ב"ב, צוות חרדי
050-8938869)39-42(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)36-47ש(054-2328926

 בעלת תעודת הנה"ח 
וחשבת שכר מחפשת משרה 

_____________________________________________)36-37ח(בפ"ת רעות 054-2334898

 מוכרת מנוסה מעוניינת 
לעבוד בחנות בגדים )עדיפות 
_____________________________________________)36-37ח(לשעות הבוקר( 03-5781503

 דרוש תורם לזיכוי 
הרבים, מצווה גוררת 

מצווה ושכר מצווה מצווה 
058-3275870)37-40(_____________________________________________

 לשי מתוק בב"ב דרושה 
עובדת למשמרות, ידע בעיצוב, 

_____________________________________________)37-40א(אידיש יתרון 053-3180602

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 
ומסורים למשמרות בוקר 

_____________________________________________)37-40א(052-6607070

 למאפית מצות 
בארה"ב דרושים עובדים, 

חובה נסיון + ויזה 
בתוקף! 054-8474734 

_____________________________________________)37-40ל(בין 18:00-21:00

 קופאים/ות סדרנים/ות  
כלליים/ות, מגיל 17.5, לעבודה 

_____________________________________________)37-40(מיידית בב"ב 050-8557084

 שכר גבוה ברשת מזון 
כשרה דרושים עובדים/ות 
כלליים/ות ומקצועיים/ות, 

077-9800700)37-40(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
בית קלות, בשעות בוקר/

_____________________________________________)37-40ש(אחה"צ כל יום 052-7669393

052-6796087

למעון יום בב"ב
דרושה מטפלת 

חמה ומסורה
• משרה מלאה
• תנאים טובים

• סביבת עבודה
מטופחת ונעימה

+ כח עזר למטבח

 למעון חרדי במרכז פתח 
תקוה מטפלת חמה ומסורה, 

משרה מלאה, תנאים מצויינים 
במיוחד + בונוסים

052-7144468)38-41(_____________________________________________

 לישיבה בבני ברק עוזרת 
טבחית בעלת נסיון להתקשר 

משעה 10:00-15:00 טל': 
050-5304424)38-41(_____________________________________________

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)38-45א(03-9094566 053-3197448

 דרושות סייעות לפעוטות 
עם צרכים מיוחדים

לפרטים- 03-6711800
פקס- 03-617-1808

 saryww@gmail.com :מייל
_____________________________________________)39-40ש(תנאים טובים למתאימות!

 דרושים/ות לעבודה 
מהבית: מזכירה מקצועית 

לניהול ארגון חסד 
**גרפיקאי/ת למקומון חרדי 

www.glatjobs.co.il גלאט גו'בס
073-7055666)39-39(_____________________________________________

 בודקי/ות תוכנה 
ומתכנתים/ות למגוון משרות 
בכל רחבי הארץ גלאט גו'בס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)39-39(_____________________________________________

 מנהלים/ות, מורים/
ות, מלמדים, גננות, סייעות, 
מטפלות וממלאי/ות מקום 
למאות משרות בכל הארץ 

www.glatjobs.co.il גלאט גו'בס
073-7055666)39-39(_____________________________________________

 מנהלי/ות חשבונות 
למאות משרות בכל רחבי 

הארץ גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)39-39(_____________________________________________

 דרושים/ות במרכז ובבני 
ברק: מזכירה + הקלדה 

לת"ת חינוך עצמאי גלאט 
www.glatjobs.co.il גו'בס

 דרושים/ות בירושלים: _____________________________________________)39-39(073-7055666
מזכירה לחברת הייטק **נהג 

למנהל ארגון חרדי **מנהל 
משרד לארגון חינוכי ותיק 

**הנדסאית אדריכלות למשרד 
אדריכלות גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)39-39(_____________________________________________

 אחראית גביה, למילוי 
מקום + אופציה לעבודה 
קבועה למשרד בבני ברק, 

 rdm@rdm.co.il קו"ח למייל
_____________________________________________)39-40(לפקס 03-633-8889

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)39-42(_____________________________________________

 דרוש מחסנאי חרוץ 
ונמרץ למשרה מלאה בב"ב 

_____________________________________________)39-40ל(03-5709972

 מדריך שחמט מחפש 
עבודה כל שהיא בסכום נורמלי 

_____________________________________________)39-40ח(טלפון 050-9610060

קו עיתונות דתית / 8238687 / 

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעונות יום 

"הפרדס" ו- "הפסגה"

לפרטים, סימה: 050-5332825
עוגן: 054-4477666

מטפלות/ים ומובילות/ים 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

 פקידה בב"ב ימי 
א-ה' 9:00-15:00 ידני 

בחשבות שכר, הנה"ח, 
 exel שליטה בתוכנת

קורות חיים:
etgarim18@gmail.com

_____________________________________________)40-43(פקס: 077-456-4101

 למעון בגבעת שמואל 
סיעות למשרה מלאה/חלקית 

שעות בוקר או/ואחה"צ. 
מתאים גם ללומדות

_____________________________________________)40-43ש(050-7884864

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות 

מכירות תותחים )מוקד 
נפרד.( בונוסים גבוהים 

_____________________________________________)40-43ש(072-2230781

 למשווק מורשה של 
בזק, דרושות נציגות למוקד 

חרדי בבני ברק, זמינות מיידית 
077-8996308)41-44(_____________________________________________

 לחברה חרדית הנותנת 
שירות ניהול משרד דרוש/ה 

מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לקבלת פניות, ועבודה 

משרדית שקטה. שעות נוחות, 
40 ש"ח לשעה. קריירה

072-22-222-62)40-40(_____________________________________________

 למשרד חרדי בירושלים 
מזכיר/ה לניהול משרד, שעות 

נוחות, שכר בסיס 8,000 ש"ח. 
_____________________________________________)40-40(קריירה 072-22-222-62

 דרושים משגיחי כשרות 
למשרה בירושלים, משרה 
נוחה, שכר הולם. קריירה 

072-22-222-62)40-40(_____________________________________________

 דרושה מוכרת מנוסה 
לחנות בגדי נשים בב"ב שכר 

_____________________________________________)39-42א(גבוה 052-4555995

 למשרד רו"ח בבני ברק 
דרוש/ה מנהל/ת חשבונות סוג 

2. שעות נוחות, שכר 8,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 מעוניינת להיות קופאית 
בוקר עד השעה 13:00 אלעד 

_____________________________________________)40-41ח(והסביבה 053-3199753

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 לסופר חביב במרכז 
הארץ דרושים: קופאים/ות, 

סדרנים/ות, קצבים/ות לעבודה 
במשמרות בתנאי שכר 

מעולים, ותנאים סוציאליים 
רחבים 054-3454571

_____________________________________________)39-42א(054-7680455

 דרושים בחורים למכירת 
ערבות בערב סוכות, שכר 

גבוה + בונוסים 053-3105169 
_____________________________________________)39-40ל(053-3152546

 דרושה מטפלת בפ"ת 
ל- 3 פעמים בשבוע בשעות 

_____________________________________________)39-42ל(אחה"צ 052-3723623

 למרכז תעסוקה לאנשים 
עם מוגבלויות בבני ברק 

דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת. 
לחצי משרה. לפרטים נופסים

esti.p@alei-siach.org.il)41-41(_____________________________________________

 דרושים כהנים לברכת 
כהנים ביום שמיני עצרת באזור 
הרב שך, מילגה 50 ש"ח, מנין 

_____________________________________________)41-41ל(ספרדי 052-4175555

 למעונות חב"ד בצפון 
ת"א דרושות סייעות 

ומטפלות, משרה 
חלקית/מלאה, תנאים 

טובים למתאימות חגית: 
_____________________________________________)41-44א(054-7708715

 למעון דתי בת"א, 
20 דק' מב"ב, דרושה 

מטפלת וגננת למשרה 
מלאה / חלקית, שכר 

גבוה מאוד!
_____________________________________________)41-42ש(052-8750036

 דרושה אשת מכירות 
בעלת ידע באיפור לחנות 

בבני ברק, העבודה 
במשמרות, עדיפות במייל: 

dr0544251390@gmail.com
_____________________________________________)41-44א(054-4251390

 למרכז תעסוקה לאנשים 
עם מוגבלויות בבני ברק 
דרושים מדריכים. משרה 

מלאה בשעות הבוקר. לפרטים 
נוספים: נועם 054-9507210 
esti.p@alei-siach.org.il :41-41(או במייל(_____________________________________________

 אשה מחפשת עבודה 
במשק בית חרוצה וזריזה עם 

_____________________________________________)36-37ח(נסיון ותיק 054-3584040

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

C
H

A
N

I

03-5770550 
03-5771144

 עו"ס/ית למחלקות השונות לעבודה מאתגרת
לאור התרחבות מחלקות בבית החולים מעיני הישועה דרוש/ה

דרישות: נכונות להשקיע בעבודה ייחודית ומאתגרת | 
נסיון בעבודה במערכת הבריאות - יתרון | עבודה עם אוכלוסיה חרדית

manpower3@ mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל
טל' 03-5770550 | פקס  03-5771144

 לאופטיקה עינית, 
דרוש עובד מעבדת 

אופטיקה, בעל ידי זהב 
ותודעת שרות גבוהה, 

הכשרה למתאים. קו"ח 
לפקס: 03-6189930 

drushimoptic@gmail.com)41-44ל(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228
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