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הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית • יום חמישי כ"ה בתשרי תשע"ט 4/10/18 • גיליון מס' 1101

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל
רוצה לעשות כסף 

עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

052-4547833 בנימין

מרפא אנרגטי 
(healing) מרפא בידיים•

•ללא מגע יד, 
•נסיון 40 שנה

•גם מחלות קשות 
•גברים/נשים

לקונדטוריה בגאולה  

053-3133344
תנאים טובים למתאימים
• מנהלים • מוכרים

דרושים לאברכים רציניים 
בכולל הלכה 

במערב ראשון לציון

התפנו 2 מקומות

052-7609959 
לפרטים:

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

השאיפה: "רוצים אחדות, בלי מלחמות"
המועמד החרדי לראשות העיר ירושלים יוסי דייטש ל'קו 
עיתונות': "חד משמעית גם עכשיו - באיחוד כוחות אנו 
ולדעתי  אני,  קידוש השם.  ניצחון שיביא  להביא  יכולים 
כל הציבור, עדיין רוצים אחדות. לא רוצים פירוד, מתח, 
מהשלכות  החשש  • בעקבות  ומלחמות"  מחלוקות 
פנה  ערים,  בכמה  ו'אגודה'  'דגל'  של  הנפרדת  הריצה 
במכתב  רובינשטיין,  אברהם  'דגל',  מועצג"ת של  מזכיר 
לעמיתו מ'אגודה' • "אבקש מכבודו להטות שכם יחדיו 
בהגינות,  בחירות  מערכת  תתקיים  בו  למצב  ולהביא 
מאמץ  כל  מצדי  אעשה  אני  אף  הדדי.  ובכבוד  בהבנה 

לאחדות השורות ולהשכנת שלום" / עמ' 11

2 יום 
6

ירות
לבח

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

שלנו,  הכיס  על  להשפיע  שצפויים  שינויים 
הבנקאות,  בתחומי  בתשע"ט  לתוקף  ייכנסו 
בבנקים,  מידע  מאגר   • והפנסיה  החיסכון 
הוזלת קרנות  הקלה בשחרור כספי הפיצויים, 

הפנסיה והגבלת הריבית 

השינויים שיכנסו לתוקף בתשע"ט 
ויקבעו כמה כסף יישאר לכם בכיס

ִרְקדּו ואל תחטאו    
בכמיהה  שמבחינים  הראשונים  הם  הפוליטיקאים 
העזה לשלום ולאחווה. הודעות היח"צ שהדוברים 
מטעם שיגרו במהלך חול המועד, וצילומי התקריב 
משמחת  מקפצים  כשהם  השונים  המועמדים  של 
בית השואבה אחת לשנייה, הוכיחו זאת יותר מכל. 
פוליטיקאים  ליטאיות,  בישיבות  חסידיים  נציגים 
 – ואשכנזים  ליטאיים בחצרות החסידים, ספרדים 
במקום  הציבור.  כלל  של  חם  מחיבוק  נהנו  כולם 
שלום  רוצה  שהציבור  ולהפנים  המסר  את  להבין 
נשק  לכלי  התמונות  את  הפכו  הם  מלחמה,  ולא 
לומר,  אפוא  ניתן   – תחטאו  ואל  ִרְקדּו  במערכה. 

בשיבוש קל של הפסוק בתהילים. 
אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 12-13

/ עמ' 19

ירושלים: פיצול אשכנזי דרמטי שנחשף לראשונה ב'קו עיתונות' – כל ההאשמות והטענות • 

בש”ס חוששים מכישלון ודרעי נוטל את ההובלה בעצמו

בית שמש: התקלה של הרגע האחרון שיצרה רשימה מאוחדת לשני פלגי יהדות התורה ולש”ס 

בראשות ראש העיר אבוטבול

אלעד: אחרי מרתון של שיחות שלום, נרשמה קריסה והודעות על ריצה עד הסוף • כל הפרטים, הגרסאות 

והתסריטים בעימות הפנים-חרדי הגדול במערכת הבחירות הנוכחית

חיפה: ניסיונה של 'דגל התורה' לסחוף את המפלגות החרדיות למאבק נגד יונה יהב, נחל כישלון והביא 

לראשונה לריצה מפוצלת בשלושה ראשים

רכסים וקרית יערים: בניגוד לשאר הארץ, בשתי מועצות מקומיות לא יתקיימו בחירות בזכות האחדות • 

'דגל' הסירה את הוטו על דן כהן ברכסים, ובטלז סטון יכהן רוזנטל שנה ואחריו רביץ

דייטש: "אני כאן עד הסוף, את הכסף סופרים במדרגות" / עמ' 8

שבוע של ברכה: 
ליאון זכה לתמיכת 

גדולי ישראל / עמ' 12
אלקין: 

/ עמ' 6

"אני לא מעניש ציבור 
על החלטות מנהיגיו"
איון

ר



החדשות כפי שלא תקראו בשום מקום אחר

מיטב הכותבים | החדשות בהרחבה | מגוון טורי דעה | כתבות מוסף | ראיונות | 
בחצרות הקודש | מדורי נשים | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | סאטירה | 

חידות, טריוויה, תשבצים ועוד 

5.00&
עיתון ששווה יותר!רק-

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ
לפרסום 03-5796643

כז’ כסלו תשע”ח, פרשת מקץ

אל הקודשאהרון

/ אבי בלום, עמ' 23-18ראש הישיבה זצ"ל במחנה עבודה מסמכים נדירים מתקופת שהותו של ימי שווייץ 
/ יענקי קצבורג, עמ' 27-24ראש הישיבה זצ"ל פרופיל מיוחד לבניו, חתניו ונכדו של מרן תולדות אהרן

/ יוסי גיטלר, עמ' 32-28לבבות וחיבור לכל המגזרים מאמץ עצום השקיע מרן זצ"ל בקירוב שהשלום שלו

/ יעקב אמסלם, עמ' 37-34התורה ולמפעלות החסד בניצוחו של מרן עשרות מיליוני דולרים זרמו להיכלי אוצר התורה
/ אוריאל צייטלין, עמ' 41-38בנוער ומאבקו נגד האפליה מעורבותו העמוקה של מרן זצ"ל בטיפול גאווה, גאווה, גאווה

בזאת יבוא

05
33

12
27

26
ן, 

טלי
ציי

מר 
 ת

ר:
איו

כ"ז בכסלו תשע"ח  15/12/17 גיליון מס‘  175 מחיר: 5.00 ש"ח
  העיתון של כל הציבור החרדי  ‘מהדורת יום ו

16:17
16:17

16:01
16:07

16:07
16:19

16:08

17:17
17:19

17:16
17:17

17:17
17:17

17:15

פרשת מקץ

5.00
&

רק-

וידום אהרון

וידום אהרון

המופלאה  הנחרצות  הבהירות,  התשובות  התכופות,  ההתייעצויות 

והחדות הנדירה: חבר הכנסת אורי מקלב, מי שהיה במשך שנים בין 

המוציאים והמביאים הפוליטיים בבית ברחוב חזון איש, נזכר בהכרעות 

הגורליות, השאלות הקשות והלבטים כבדי המשקל○שיחת פרידה

 / עמ'  2-4

"הרגשנו את העול שהיה לו" 

זכר מרן - גם בכנסת / עמ' 6

דברי ההספד של הרבי מצאנז
התענית שנמנעה מהמקובל

תאונה בחזור מהלוויה: ר' אלחנן שינקר ז"ל

הרב צוריאל קריספלופרצו חומות מגדלי

הרב בן ציון נורדמןצדיק אבד, לדורו אבד

חיבוק ממרן
מרדכי רוט


/ עמ' 10



השבוע ציבורית בשבתתהיה תחבורה השר כץ:  הציג  כץ  ישראל  התחבורה  שר 

כבר  הציבורית:  בתחבורה  ה'מהפכה'  את 

שירות  מוניות  אלפי  יופעלו  הבאה  בשנה 

שיתחברו למערכת 'רב קו' • המוניות יוכלו 

לעבוד בשבת, ללא מימון ממשלתי / עמ' 6

כ' בכסלו תשע"ח  8/12/17 גיליון מס‘  174 מחיר: 5.00 ש"ח
  העיתון של כל הציבור החרדי  ‘מהדורת יום ו

16:16
16:15

16:00
16:06

16:05
16:18

16:06

17:15
17:17

17:14
17:15

17:15
17:15

17:13

פרשת וישב

5.00
&

רק-

מצעד נחקרים בליכוד

לכל אברךחילק 1000 דולר הנגיד מלייקווד 

10

      



○



 ○ 

○



בני ברקרח' בארי 8

03-5740193

כריכים | טוסטים | סלטים | מלוואח

פסטות/מוקרמים | מאפים חלביים 
מאפים פרווה | זיווה | עוגות

אמיתיתגבינה100%
6

לטיפול נמרץמרן הגראי"ל הועבר חשש בעולם התורה:

מול חקירת אחד מבכירי המפלגה, לצד ראש ממשלה 

– מתמודדת סיעת הליכוד עם גל שמועות  נוסף  ושר 

פרשת  בחקירת  הממשלה  ראש  של  מעורבותו  על 

חדש  מצטרף  במקביל,   ○ לציון  בראשון  השחיתות 

למצעד הנחקרים: שגריר ישראל באו"ם דני דנון
/ עמ' 4

החינוך - לא לדתייםתחרות של משרד בגלל חילולי שבת: 
חילולי  בגלל  מקומם: 

השבת, הילדים הדתיים 
הפסידו  'שובו'  של 

מתמטיקה  במשחק 
הספר  בית  / עמ' 4הממלכתי בעירלטובת 

שמחת עניים
ארי קלמן



עו"ד יצחק שינפלדלבנות ולשלוט

דוד רוזנטלטראמפ בגדול

חשיפת 
'קו עיתונות'



יש סנו אוקסיג’ן
 ⋅ מסיר כתמים קשים ⋅ ללא אקונומיקה 
⋅ מרוכז ויעיל יותר ⋅ שומר על צבעי הבגד

הכתמים נערמים בחול המועד?
לא קרה כלום.

* ע״פ סטורנקסט 2017

 מסיר הכתמים מס׳ 1 במגזר החרדי*

אמהות
אומרות

להיות  יכולה  באמת  אני  אוקסיג'ן  סנו  עם  רק 
הכתמים  שכל  יודעת  אני  המועד.  בחול  רגועה 
לחלוטין! נקיה  תצא  שהכביסה  ובטוחה  ייעלמו 

גיטי, קריית ספר.



הסרת משקפיים בלייזר 
עושים בבית חולים

בואו להשתחרר 
מהמשקפיים

מיוחדמחיר 

 ללא שימוש בסכין
 אפשרות לחזרה מיידית לשיגרה 

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031



ביצוע והתקנת כל סוגי עבודות הברזל

כל החומרים עוברים
תהליך כימי

למניעת קורוזיה

31.8.18

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

365 *

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

בס"ד

סורגים | דלתות | גדרות ושערים מעוצבים | קונסטרוקציות מתכת

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

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

8*

מחירים מיוחדים
לקבוצות רכישה ולקבלנים!

3*

795



כ"ה  בתשרי תשע"ט 124/10/18 בירושלים6

 תעלומת המזוזה הגדולה בעולם
גרנדיוזי,  בטקס 
הייתה  אמורה 
מוצבת  להיות 
הבא  בשבוע 
'המזוזה הגדולה 
גג  על  בעולם' 
'אש  ישיבת 
ברובע  התורה' 
אלא  היהודי, 
חמישי  שביום 
נגנבה  האחרון, 

המזוזה מהמפעל במרכז הארץ ועקבותיה נעלמו. הנזק 
דולרים  אלפי  ועשרות  מאומצת  עבודה  שנת  חצי   –

שהושקעו בפרויקט.
מעצב  רויטמן,  דיוויד  הוא  היוזמה  מאחורי  שעמד  מי 
משתף  האחרונה  שבתקופה  ייחודיים,  יודאיקה  מוצרי 
ברשתות החברתיות בעקביות את הליך בנייתה. המזוזה 
וסביבה  מטר,  שני  של  לגובה  להתנוסס  הייתה  אמורה 
דקה.  בכל  צורה  להחליף  לה  שיגרמו  תאורה  משחקי 
באם  ערנות  לגלות  מהציבור  רויטמן  ביקש  השבוע 

יצירתו תוצע למכירה ובמקביל הגיש תלונה במשטרה.

 אחרי ליל חיפושים: הילד הנעדר אותר
שנתם של תושבי מרכז העיר הופרה בשעות הקטנות של 
ליל שבת, עם פרסום כרוזים בלב השכונות, המבקשות 
את עזרת הציבור באיתור ילד בן 8 שנעדר מביתו בשכונת 
מקור ברוך. אחרי לילה מורט עצבים, ובהתגייסות של 
הילד  אותר  ומתנדבים,  הצלה  ארגוני  שוטרים,  מאות 
בריא  כשהוא  המרכזית  התחנה  בפתח  היום  בחצות 
המקרה  ופרטי  הוריו  לבית  השיבוהו  שוטרים  ושלם. 

נבדקים.
 אסונות החג: נפילות ושריפה

ערב  בימי 
 , ג ח ה
ו  ק ע ז ו ה
ת  ו ח ו כ
ה  ל צ ה ה
ר  פ ס מ ל
ם  י ר ק מ
ל  ש
ת  ו ל י פ נ
ת  ע ב

רבקה  סוכות, כשהמקרה הקשה התרחש ברחוב  בניית 
בירושלים, שם נפצע גבר באורח קשה לאחר שנפל מגג 

הבניין, בעת שעסק בבניית סוכה.
הכיבוי  כוחות  הוזעקו  תורה,  שמחת  חג  שלאחר  ביום 
בסוכה  שריפה  פרצה  שם  אגריפס,  ברחוב  לבניין 
אפף  כולו  הבניין  אותה.  לפרק  הספיקו  טרם  שיושביה 
שהם  תוך  הבניין  את  סרקו  נרחבים  כיבוי  וצוותי  עשן 
כי  עלה  ראשונה  מחקירה  כיבוי.  פעולות  מבצעים 
השריפה הוצתה בעקבות עבודה עם אש שביצע קבלן 
ומשם  הסוכה  מרפסת  להתלקחות  שהביאה  איטום, 
הזה  המקרה  נס,  באורח  הבניין.  תוך  אל  האש  דילגה 

הסתיים ללא נפגעים בנפש.

 סדרני צניעות נעצרו
חול  בלילות  שערים  מאה  בשכונת  פעלו  שנה,  כמדי 
הבאים  הרבים  האורחים  את  שהפנו  סדרנים,  המועד 
לחגוג שמחות בית השואבה בשכונה, לדרכים נפרדות 
לנשים ולגברים, זאת בכדי לשמור על הצניעות ברחובות 
ביום שלישי, עיכבה המשטרה סדרן ששמר  הצפופים. 
על הסדר, בשל כך שההפרדה ברחוב הינה בניגוד לחוק. 
במקום פרצה מהומה, אך כעבור זמן קצר, שבו שוטרים 

בכוח מתוגבר ועצרו שני סדרנים נוספים.
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

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

אלקין: "אני לא מעניש ציבור 
על החלטות מנהיגיו"

השר והמתמודד זאב אלקין בראיון מיוחד ל'השבוע בירושלים' • על תמיכת 'דגל' וש"ס בליאון: "מי שיגיע אחרון – יקבל 
מה שיישאר" • מנבא לש"ס תוצאה עגומה, "בין 2-3 מנדטים" • מכחיש קשר לתחקיר ולקמפיין נגד עופר ברקוביץ': 

"בעיניי גם למועמד שמאלני יש לגיטימציה, שני מתמודדים ברשימתי עובדים בארגון המקבל תמיכה מהקרן החדשה"

מאת: ישראל פריי

המתמודדים  על  פסחה  החגים  חופשת 
קצוות  שסוגרים  ירושלים,  העיר  לראשות 
את  מי שהחל  הגורלית.  ההתמודדות  לקראת 
המרוץ אחרון מכולם, השר זאב אלקין, הלך 
והשלים פערים כשהוא הופך למתמודד חזק 
נחל  נאות,  הצלחות  לצד  המתלהט.  במרוץ 
הסיעות  מול  כישלון  ירושלים  לענייני  השר 
ש"ס  כוונת  על  הפרסומים  עם  החרדיות, 
ליאון  משה  במתחרהו  לתמוך  התורה'  ו'דגל 

לראשות העיר.
במשה  תומכות  החרדיות  הסיעות  רוב 

ליאון, איך זה משפיע עליך השר אלקין?
מתמיכה  נהנה  אני  בריצה,  ממשיך  "אני 
חרדית.  אוכלוסייה  של  כולל  רחבה  מאד 
לפני   - החרדי  במגזר  בי  התמיכה  אחוזי 
ההכרזה ונשארו גם אחרי ההכרזה - עומדים 
שאף  בלי   10% גודל  סדר  על  הסקרים  בכל 
מפלגה הצהירה, וזה בגלל מי שאני והחשיפה 

לציבור החרדי".
עדיין איבדת גוש של עשרות אלפי קולות 

פוטנציאליים.
ההחלטה  ושומע,  קורא  שאני  מה  "לפי 
סופית,  לא  היא  התורה'  'דגל  של  לפחות 
אני  בתקשורת.  אותה  מציגים  כך  לפחות 
ממשיך לעבוד, בסופו של דבר יש ציבור גדול 
גדול, שתומך  חרדי  ציבור  בתוכו  בירושלים, 
תמיד  ידעתי  אותי,  הפתיעה  לא  ש"ס  בי. 
הקלעים  מאחורי  פועלים  ודרעי  שליברמן 
כשניסו  הראשון  מהרגע  עוד  ליאון,  לטובת 
לעצור את התמודדותי. ברור שכמו כל מועמד 

הייתי שמח שכולם יתמכו בי".
אריה  השר  יו"ר ש"ס  הודיע  החג,  במהלך 
כי  כהן,  צביקה  ירושלים  ש"ס  ליו"ר  דרעי 
החליט למנות את עצמו ליו"ר מטה הבחירות 
על  מסתער  שדרעי  בזמן  בעיר.  המפלגה  של 
הבירה, לאלקין יש תחזיות קודרות על מצבה 
זה  משמעותית,  נחלשת  "ש"ס  המפלגה.  של 
עומדת  היא  הסקרים,  בכל  רואה  שאני  מה 
בבחירות  הייתה  שהיא  ממה  חצי  בערך  על 
תהיה  שש"ס  היא  זה  של  המשמעות  לכנסת. 
אומר  שלי",  הערכה  וזו  מנדטים   2-3 בין 
אלקין ומוסיף: "יש לא מעט רבנים ספרדיים 
קשורים  חלקם  שלי,  במועמדות  שתומכים 
מהמצביעים  שהרבה  מניח  אני  לש"ס.  מאד 
ואותי  למועצה  ש"ס  ישימו  למרותם  שסרים 

לראשות".
ה'בייס'  בתוך  שהבחישה  חושש  לא  אתה 

שלהם יעלה לך בזעם ראשי המפלגה?
"לאף אחד אין בעלות על אנשים. אני פועל 
מול אנשים ברמה פרטנית ומול מנהיגי ציבור 

ברמה של מנהיגים".
אגודת ישראל עדיין תומכת ביוסי דייטש, 
אתה רואה אותם בסופו של דבר תומכים בך?

להחליט,  צריכים  הם  אבל  שכן  "חושב 
אני  התורה.  גדולי  למועצת  זה  את  תשאיר 

אשמח ומקווה שכך יהיה".
נסגר  שכבר  'דיל'  על  מדברות  השמועות 

בינך לבין החסידויות הגדולות וראשי 'אגודת 
ישראל'.

"אין כמעט סיעה פוליטית בירושלים שלא 
אני  האלה  השיחות  את  שיח,  איתי  מנהלת 

מנהל לא דרך התקשורת".
הירושלמי  המרוץ  הפך  האחרון,  בשבוע 
לסוער במיוחד, במה שנראה כמו ניסיון מכוון 
להפוך את עופר ברקוביץ' – יו"ר 'התעוררות' 
ומי שמסומן כמתמודד חזק ומוביל בזירה – 
למזוהה עם השמאל. כתבה בערוץ 20 ניסתה 
להציג קשר בין ברקוביץ' לבין 'הקרן לישראל 
קיבל  תושב  כל  כמעט  כאשר  החדשה' 
למרות  לכתבה.  קישור  עם  הודעה  לפלאפון 
אלקין  השר  לבין  הערוץ  בעלי  בין  הקשר 
נהנית  אלקין  סביבת  כי  הרווחת  והערכה 
והמתמודד  השר  מכחיש  הסמוי,  מהקמפיין 

כל קשר.

האם אתה או אנשיך לא קשורים במאומה 
לקמפיין האגרסיבי נגד ברקוביץ'?

מי  גדול,  קמפיין  שיש  חושב  לא  "אני 
ברקוביץ'  עופר  הוא  הקמפיין  את  שמייצר 
בהתנהלות שלו. יש תחקיר של כלי תקשורת 
שאף פעם לא הסתיר את הימניות שלו, מדובר 
דעתניים,  כתבים  עם  נשכני  תקשורת  בכלי 
הערוץ הזמין בעבר את כל אחד מהמתמודדים 
לראיונות שהיו די נשכניים, גם מולי, גם מול 

עופר וגם משה ליאון היה שם".
"אנחנו לא קשורים לכתבה, ואני אגיד לך 
יש  שמאלני  למועמד  גם  בעיניי  מזה,  יותר 
להיות חלק  יכול  והוא  להתמודד  לגיטימציה 
מטשטש  שעופר  נכון  זה  שלי.  מהקואליציה 
את הזהות המדינית שלו, עמדותיי המדיניות 
של  העמדות  מה  ידועות,  והאידיאולוגיות 
עופר? תשאל אותו. אני ראיתי כמו עופר את 
אותי  ולתקוף  עליי  להפיל  במקום  התחקיר, 

בלי סיבה – שיתמודד עם הטענות".
בחול  שכונסה  בהולה  עיתונאים  במסיבת 
והמתמודדת  הכנסת  חברת  הודיעה  המועד, 
והעברת  מהמרוץ  פרישתה  על  עזריה  רחל 
לכנסת,  תחזור  עצמה  היא  לאלקין.  תמיכתה 
במקומות  תשובץ  'ירושלמים'  ורשימתה 
תצליח'  'ירושלים  ברשימת  ריאליים  ספק 
היא  לרשימה  נכנסה  שלא  מי  אלקין.  של 
שזוכה  פויפר,  פנינה  החרדית  המתמודדת 
לתמיכה נאה של חרדים-מודרניים בבירה, אך 

בארגונים  בפעילות  במעורבות  "הואשמה" 
של  השמאלי  מהצד  ופוליטיים  חברתיים 

המפה.
על פי הדיווחים, אתה, השר אלקין, הטלת 
ווטו על כניסתה של פנינה לרשימתך, מדוע?

הגענו  אנחנו  התיאוריות,  לכל  "בניגוד 
להסכם עם רחל שעה לפני מסיבת העיתונאים, 
הסכם שהתגלגל 24 שעות בלבד. שאלתי את 
רחל מי המועמדים מטעמה, היא אמרה שעדיין 
לא יודעת והזכירה כמה שמות פוטנציאליים. 
אמרתי שאני רוצה לשמור לי זכות וטו כשהיא 
תציג את השמות, אולי בכל זאת זה לא יתאים 
לי. שעה לפני מסיבת העיתונאים הציגו לי את 
השמות של ניר זוארץ ויעל גדניאן. לשאלתך, 
היא מעולם  כי  פנינה,  את  להדיח  יכולתי  לא 
ע"י  הוצגה  לא  ומעולם  ברשימה  הייתה  לא 

'ירושלמים' כמועמדת מטעמם".
אצלי  תהיה  שהיא  מסכים  הייתי  "האם 
ברשימה באם היו מציגים אותה? – לא יודע, 
אנשי  עם  בעיה  שום  לי  אין  מתלבט.  הייתי 
שמאל כאנשי שמאל, V15 הוא ארגון בעייתי 
מבחינתי ולכן, מי שמשתייך לגרסה העדכנית 

של V15 – יכול להיות שהייתי מהסס".
מועמדי   2 סוד.  לך  אגלה  מזה?  "יותר 
'ירושלמים' ששובצו ברשימתי - אחד לשעבר 
ואחד כיום – עובדים בארגון אמנם לא פוליטי 
ובלי זהות של שמאל, אבל הם מקבלים מימון 
יש  וטו.  עליהם  הטלתי  ולא  החדשה  מהקרן 
הארגונים  ועם  החדשה  הקרן  עם  בעיה  לי 
בדקתי  אבל  בהם,  תומכת  שהיא  הפוליטיים 
הוא  האם  עושה,  הזה  הספציפי  הארגון  מה 
פוליטית שמנוגדת לעקרונות  עוסק בפעילות 
מממנת  החדשה  הקרן  שלא.  וגיליתי  שלי, 
למדינת  עצום  נזק  שהן  פעילויות  הרבה 
גדול מבחינתי,  אידיאולוגי  אויב  הם  ישראל. 
דבר  שום  מתבצע  לא  בו  ארגון  יש  אם  אבל 
מנוגד לעקרונות שלי – לא ראיתי שזאת סיבה 

מספקת לפסול אנשים".
להגיד  לך  יש  מה  הפתיחה:  מעין  נחתום 
כבר  שחלקם  החרדיות,  המפלגות  לקברניטי 

תפסו צד במרוץ?
הציבור  שגם  חושב  אני  דבר  של  "בסופו 
צריכים הנהגה  נציגיו הפוליטיים  וגם  החרדי 
שתדע להצעיד את העיר קדימה. בסוך כולם 
חסרים  יהיו  אם  סירה.  באותה  חיים  אנחנו 
כוח  ושום  בבעיה  יהיו  כולם   – תקציבים 
פוליטי לא יעזור. אם העוגה תהיה קטנה, כמה 
חתיכות  עם  תישאר  עדיין  אותה  תחלק  שלא 

קטנות".
זה  ותזכה בראשות,  בך  יתמכו  לא  אם הם 

יבוא על חשבונם?
של  החלטות  על  ציבורים  מעניש  לא  "אני 
מהציבור  חלק  הוא  החרדי  הציבור  מנהיגיו. 
הירושלמי והוא יקבל מה שמגיע לו כציבור. 
חלוקת  מבחינת  פוליטיים,  הסכמים  מבחינת 
התפקידים בזירה העירונית, מי שיגיע אחרון 

– יקבל מה שיישאר".

איון
ר

 אלקין וצביקה כהן בהקפות שניות. "הרבה מצביעים 
ישימו ש"ס למועצה ואותי לראשות" 

הדמיית המזוזה הגנובה 

 צילום: אריק אבולוף, כבאות והצלה מחוז ירושלים



הסיפור
שלך

הוא הסיפור
של כולנו!

 לאורך הדורות חיו ופעלו  דמויות רבות 
 בקרב יהדות המזרח בתפוצות השונות 

שעיצבו ובנו עבר מפואר אך סיפורם מעולם לא סופר מספיק. 
עירית ירושלים האגף לתרבות תורנית מזמינים אתכם להשתתף בפרויקט תיעוד 

 ייחודי וערכי "סיפורים משלנו" 
 שמטרתו להוציא לאור את סיפורים  של אנשים מכל רחבי 

המזרח וצפון אפריקה, עירק, פרס, סוריה, מרוקו, תוניס תימן וכו'. 
 סיפורים אלה שייכתבו על ידיכם, ישוכתבו באופן מקצועי 

ויהפכו להיות גלעד קודש לזכרם.

תנאי הכתיבה:

יש לשלוח את תמצית הסיפור, 
 לעיריית ירושלים ככר ספרא 3 

האגף לתרבות תורנית או לכתובת 
StOrylife@jerusalem.muni.i  :מייל

אין צורך בידע בכתיבה, הסיפור 
ישוכתב לפי הצורך. יש להקפיד על 

פרטים אותנטיים כגון שמות מדוייקים, 
מקום מגורים, ארץ מוצא וכו'. 

יש להשאיר פרטים 
ליצירת קשר לצורך 

שיכתוב מדויק 
במקרה הצורך. 

הסיפורים יבדקו על ידי ועדה 
מקצועית, טקס חלוקת פרסים 

ותעודות יתקיים בעירייה והזוכה 
במקום הראשון יזכה בפרס כספי 

שליחת הסיפורים עד לתאריך כ"ט בחשון תשע"ט 7.11.18

010304 02



כ"ה בתשרי תשע"ט 884/10/18 בירושלים

דייטש: "אני כאן עד הסוף, את הכסף סופרים במדרגות"
• בתפריט: הרגעת החילונים, סלוגנים  במסיבת עיתונאים חגיגית, השיק יוסי דייטש רשמית את מועמדותו לראשות העיר 
מבריקים, פתיחת חזית עם ראש הממשלה, התרפקות על טדי קולק והבטחה נחרצת  - מתמודד עד הסוף, התמיכה החרדית 

עוד תבוא

שלטי בחירות ראשונים

מאת: ישראל פריי

חגיגית  עיתונאים  במסיבת  פתיחה:  יריית 
חול  של  עיצומו  שלישי,  ביום  שהתכנסה 
בירושלים,  רמדה  במלון  סוכות,  המועד 
יוסי  העיר  לראשות  החרדי  המועמד  פתח 
הבחירות  קמפיין  את  רשמי  באופן  דייטש 
ביועצים,  מוקף  כשהוא  העיר.  לראשות 
אסטרטגים ואנשי הקמפיין, הציג דייטש את 
משנתו, חשף את הסלוגנים שיעטרו את מסע 
והעביר  לשאלות,  בפרוטרוט  ענה  הבחירות, 

מסר לכולם - אני כאן בשביל להישאר.
רקע  על  באה  דייטש  של  העיתונאים  מסיבת 
החלטת סיעת ש"ס ו'דגל התורה' שלא לתמוך 
בו ולהעדיף את המתמודד משה ליאון. למרות 
לדרך  יצא  לא  דייטש  לפיה  הערכה מוקדמת 
סיכוייו  שבלעדיהם   – החרדים  שותפיו  ללא 
החליט   – קיימים  לא  הראשות  את  לקחת 
דייטש לצאת לדרך, מתוך תקווה שהעניינים 

ישתנו, או בלשונו: "את הכסף סופרים במדרגות".
אמר  ומורדות",  עליות  לה  יש  בחירות  "מערכת 
דייטש בהתייחס לתמיכת חבריו. "נהניתי מעליות 
וכרגע אני מתמודד עם ירידות. אותי לימדו שאת 
הכסף סופרים במדרגות, יש תאריך יעד למערכת 
ובואו  הסוף,  עד  להיות  מתכונן  אני  הבחירות, 
כדי  הכל  אעשה  אני  ברור:  שיהיה  בסוף,  ניפגש 
שהאחדות החרדית תישמר וזה תפקידי. אני עובד 
גם בשעות אלה על שמירת האחדות הזאת, ובשם 

ה' אעשה וגם אצליח".
רימון  רוני  האסטרטג  הציג  האירוע,  בתחילת 
את הסלוגנים, שנועדו לשלב בין המקום החרדי 
ממנו מגיע דייטש לבין הפתיחות איתה הוא מגיע 
לניהול העיר, למען כלל תושביה. בין הסלוגנים: 
והייטקיסטים, ריקוד דגלים ומצווה    לומדי תורה 
זה   - ומוזיאון ישראל  זכרון משה  טאנץ, שטיבל 

יוסי דייטש.
הלוגו  מכוסה  הפודיום  מעל  עומד  כשהוא 
'ירושלמי בנשמה', אמר דייטש בנאומו: "לי לא 

צריך להסביר מה זו ירושלים ואני לא צריך תקופת הסתגלות כדי 
המועמדים  מכל  יותר  טוב  ירושלים  את  מכיר  אני  אותה.  ללמוד 
ועובד למען תושביה כבר מעל ל-12 שנים בעירייה, מתוכן מעל 

ל-7 שנים כסגן ראש העיר".
גדול  חלק  למקד  דייטש  בחר  מנהיגותית,  ובהבעה  קול  בהטיית 
מנאומו במצוקת הדיור, תוצאה של הקפאת הבנייה, כשהוא פונה 

הראשונה  הפעולה  "כשאבחר,  נתניהו.  בנימין  הממשלה  לראש  ישירות 
הנוכחי,  העיר  שראש  מוכנות  בניה  תוכניות  שורת  לקדם  היא  שאעשה 
ניר ברקת, הסכים, לבקשת ראש הממשלה, לעצור את קידומן. אני אומר 
לא  ישראל  כאן. ממשלת  עד   – לראש הממשלה: אדוני ראש הממשלה 
תחנוק יותר את בירת ישראל. אני אקדם את אישורי התוכניות, אני אביא 
בניה לירושלים ופיתוח לירושלים. זוהי המשימה החשובה ביותר שאקח 

על עצמי".
"זוהי משימה שפתרונה יביא פתרונות גם במגרשים אחרים של תעסוקה 
להבין:  חייבת  נתניהו,   מר  בראשות  ישראל,  ממשלת  העיר.  ופיתוח 
אנחנו נמצאים בנקודת זמן קריטית בחיי העיר, תקופת זמן שתכריע האם 

ירושלים תקמול או תפרח. אני אצליח להביא לפריחה", אמר דייטש.
בהתייחס למצב הניקיון, הביא דייטש כדוגמה את ראש העיר המיתולוגי 
לאמץ  והבטיח  האשפה,  פינוי  אחר  מקרוב  לעקוב  שהשכים  קולק,  טדי 

את המנהג.

 במסיבת העיתונאים

הסלוגנים שנחשפו

עובדה: 
בבחירות האחרונות הביא משה ליאון רק 10,000 קולות 
לא-חרדים  קולות   13,000 לעומת  זאת  חרדים.  שאינם 
אותם הביא פרוש ב-2008, וחצי ממה שהביא לופליאנסקי 
ב-2003. שלושה סקרים עדכניים מלמדים כי משה ליאון 
זוכה כיום לתמיכה של אחוזים בודדים בלבד במגזר הלא 
בסקר   5% שילוב,  בסקר   4%  ,2 ערוץ  בסקר   6%( חרדי 
קמיל פוקס(, וזאת כי הירושלמים רואים בו פוליטיקאי זר 
שמציית לאנשים מבחוץ. לכן מירב הסיכויים הם שמשה 

ליאון מפסיד לעופר ברקוביץ׳ בסיבוב שני.

לראשות
העיר

ירושלים

לפי כל הסקרים: 
רק תמיכה ביוסי דייטש מבטיחה ניצחון 

ודאות את בחירתו של  בו ומונעת 
עופר ברקוביץ׳ לראשות העיר ירושלים

יץ׳
קוב

בר
פר 

עו

טש
דיי

סי 
יו

ד בס״

דייטש מנצח,
   ליאון מפסיד.

        סקר קמיל פוקס )ספט׳ 2018( קובע:
                                   בסיבוב שני מול ברקוביץ׳



הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

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

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים



כ"ה בתשרי תשע"ט 10104/10/18 בירושלים

חג מתוח: צו הרחקה, התפרעות וחוסר אונים
עשרות צעירים שחזרו מתפילת חג בכותל, התעמתו עם ערבים וחוללו נזק רב • מהומות ב'שול' ברסלב הביאו למעצרים ולצו הרחקה שבוטל בהמשך

מאת: משה אברהמי

קבוצת צעירים שסיימה את תפילות ליל חג שמחת תורה בכותל 
המערבי, החלה להתפרע ולהפעיל אלימות כלפי ערבים מקומיים, 
באזור רחוב הנביאים. על פי דיווחים בכלי תקשורת ועדויות של 
נוכחים, הצעירים פצעו באורח קל ערבי וגרמו נזק לחנויות ולכלי 

רכב.
ברסלב  מחסידי  רבות  שמאות  בזמן  התרחש  החמור  האירוע 
שבו  ברלנד,  אליעזר  הרב  של  בנים'  'שובו  קהילת  על  הנמנים 
מתפילת חג בכותל המערבי, ומעשי ההתפרעות מיוחסים לקומץ 

צעירים הנמנים על בני הקהילה.
ימי  במהלך  רבה  מהומה  שררה  בנים'  'שובו  בחצר  כי  יצוין 
המרכזי  ל'שול'  לחזור  הקהילה  בני  שניסיונות  לאחר  זאת  החג, 
ברסלב  של 
שערים,  במאה 
בהתנגדות  נתקלו 
ובצו  המתפללים 
הרחקה שהוציא בית 

המשפט.
גרר  העימות 
בו  מביש  מקרה 
מתפללים  הוכו 
חפצים  והושלכו 
הקודש.  בהיכל 

המהומות,  בעקבות 
המשטרה  עצרה 
חסידים  חמישה 
הוצא  ובמקביל, 
לרב  הרחקה  צו 
מהמקום.  ולאנשיו 
בית  הפך  בהמשך 
את  השלום  משפט 
וביטל  ההחלטה 
כאשר  הצו,  את 
קובעת  השופטת 

תיעשה  תפילה  ממקום  אדם  והרחקת  גוברת  הפולחן  שזכות 
תחת  חוסה  לא  הנוכחי  המקרה  כאשר  חריג,  במקרה  רק 

הגדרה זו.
יצוין כי גם סביב הקמת הסוכה במרכז חצר הרב ברלנד 
לאחר  זאת  רבה,  מהומה  התחוללה  הנביא  עידו  ברחוב 
העירייה  את  בעבר  שהביאו  תושבים,  של  רבות  תלונות 
החג,  לקראת  חוקי.  היתר  ללא  שנבנה  המקום  את  לפרק 
על  שהגיעו  ופקחים  המקום,  את  לבנות  החסידים  החלו 
בשל  משטרתית  תגבורת  להזעיק  נאלצו  לפרקו,  מנת 
האיומים שהופנו כלפיהם. מאוחר יותר ובסיוע נציג חרדי 

בעירייה, התקבל אישור חריג וזמני להקמת הסוכה.
בעניין הקטטות ב'שול' ברסלב, נמסר ממשטרת ישראל: 
חשודים   3 המשטרה  בלשי  עצרו  ממוקדת,  "בפעילות 

לתקיפה  בחשד  לחקירה  הובאו  והם  )ירושלים(,   20 ה  בשנות 
אחד  של  מעצרו  נוספות.  ועבירות  לרכוש  היזק  חבלה,  הגורמת 
מהם הוארך על ידי בית המשפט עד ליום א', ו-2 נוספים שוחררו 
עצרו  בהמשך  נוספים.  ותנאים  יום   180 למשך  הרחקה  בתנאי 
בלשי המשטרה 2 חשודים נוספים )שנות 20,40. ירושלים( והם 

מובאים לחקירה במשטרה".
מהמשטרה:  נמסר  תורה,  שמחת  בליל  האלימות  אירועי  על 
"במהלך הלילה עם סיום התפילה בכותל, הגיעו חרדים קיצוניים 
מספר  עם  עימות  החל  שם  בירושלים,  הקטן  הנביאים  לאזור 
העימות.  להפסקת  פעל  במקום  שהיה  משטרה  כוח  מקומיים, 
במהלך האירוע, מקומי שנפצע קל פונה לטיפול רפואי ונגרם נזק 

למספר כלי רכב ולכיסאות ושולחנות השייכים למספר עסקים".

מרן האדמו"ר במשאו. צילום: אנשיל בעק

זירת המהומות במאה שערים.
צילום: קבוצת מחאות החרדים הקיצונים 

במשא השנתי, האדמו"ר 
פנה לחסידים העובדים

במעמד ה"שטייעדיגע תורה" המפורסם, קרא מרן האדמו"ר 
מבעלזא לחסידיו העובדים, להקפיד על פרנסה כשרה • על 

האינטרנט המסונן: "כלי שמזיק, מביא לדברים גרועים"

מאת: משה אברהמי

בעלזא  חסידי  אלפי 
את  לעשות  שהגיעו 
במחיצת  החגים 
המתינו  ורבם,  מורם 
למשא  בדריכות 
במוצאי  השנתי 
המכונה  תורה,  שמחת 
תורה",  ה"שטייעדיגע 
אירועי  את  שחותם 

ובו  הקודש,  בחצר  החגים 
לנושאים  האדמו"ר  מרן  מתייחס 
השנה,  הפרק.  על  העומדים 
נרחבים  דברים  האדמו"ר  הקדיש 
לעבודה,  היוצאים  לאברכים 
זאת  לעשות  בהם  מפציר  כשהוא 

בדרך התורה והחסידות.
"כולם  קדשו:  דברי  היו  וכה 
מאברכים  גדול  שחלק  יודעים 
בכולל  לומדים  שמתחתנים, 
וממשיכים מספר שנים בלימוד זה 
דבר טוב. אבל ישנם הרבה כאלו, 
יכולים  ולא  לזה  מסוגלים  שאינם 
ומחפשים  וללמוד,  להמשיך 
ארגון  הקימו  לזה  תעסוקה, 
כשרה  תעסוקה  לחפש  שמטרתו 
לאברכים, פרנסה זה לא רק עבודה 
שמכניסה כסף, פרנסה צריך להיות 
איסורים,  לידי  מביא  שלא  מקום 
יכולים  כיום כל מקום של פרנסה 
וכל  שאלות  מיני  כל  להתעורר 
מיני עניינים וקולות, חייבים מאוד 
להיזהר על זה. 'בכל דרכיך דעהו 
דבר  כל  אורחותיך'.  יישר  והוא 
שיהיה  צריך  לעשות  שמבקשים 
על פי תורה ועל פי חסידות שלא 

יהיו שום שאלות".

דברים  במשאו  הקדיש  האדמו"ר 
הטכנולוגיה,  אתגרי  על  נרחבים 
לבל  חסידיו  את  מזהיר  כשהוא 
גם   – באינטרנט  להשתמש  ירבו 
אם  אלא   - הסינון  חברות  דרך 
שהדבר  עסקים  באנשי  מדובר 
כלי  כיום  "יש  עבורם.  נחוץ 
מוקצה  שזה  אינטרנט,  שנקרא 
שמוכרח  מי  איד,  לחסידישער 
הסוחרים  זה  הכלי,  את  להחזיק 
למשל, לזה עשו את הפילטר, אף 
על פי כן, זה לא לכתחילה, כמו"כ 
סמארטפון  מכשיר  כיום  ישנו 
שמזיק  כלי  זה  פילטר,  עם  אפילו 
ליצור  מביא  זה  ואחד,  אחד  לכל 
קשרים בין אנשים שרחוקים אחד 
מהשני, לא רק בגשמיות אלא גם 
ברוחניות, בנוסף זה מביא ליצירת 
זה  ח"ו,  ונשים  גברים  בין  קשרים 
זה  מאוד,  גרועים  לדברים  מביא 

איסור ממש וזה דבר רע מאוד".
לאלפי  האדמו"ר  איחל  בסיום, 
שניקח  יעזור  ש"השי"ת  חסידיו, 
ההשפעות  כל  את  הזה  מהחג 
ובגשמיות  ברוחניות  טובות, 
וקרן  התורה  קרן  ושיתרומם 
צדק  גואל  לביאת  ושנזכה  ישראל 

במהרה בימינו אמן".

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

 משה
ליאון

לראשות העיר

 משה ליאון
דואג לך!

סקר מכון סמית מ- יד׳ תשרי תשע״ט קובע:

ביחד,
בעזרת ה׳,

ננצח



אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

רק 99,000 ₪  

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

בס״ד

הזדמנות אחרונה להשקעה בטוחה
בעיר הנדל"ן המובילה

לאור הביקוש איתרנו עבורכם 
יחידות קרקע נוספות:

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943
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מרנן הגר"ח קנייבסקי, הגרי"ג אדלשטיין, הגר"ש כהן הובילו בשבוע האחרון את ההכרעה לתמוך במועמדותו 
• עוד במברכים: ראש ישיבת 'עטרת' הגרב"מ אזרחי, הראשל"צ הגר"י יוסף  של משה ליאון לראשות העיר 

וראש ישיבת 'קול יעקב' הגר"י עדס

שבוע של ברכה: ליאון זכה לתמיכת גדולי ישראל

אלי כהן

משה  ירושלים,  עיריית  לראשות  המועמד 
לאחר  בבירה  המוביל  למועמד  שהפך  ליאון, 

שקיבל את ברכת מועצות גדולי וחכמי התורה 
בערב יום הכיפורים, התקבל בחמימות גדולה 
בתי  הישיבות,  בהיכלי  החג  ימי  במהלך 

הכנסיות ומעמדי ההקפות בהם ביקר. 

ליאון  משה  זכה  הכיפורים,  יום  בערב 
להיכנס לביתו של נשיא מועצת חכמי התורה, 
מרן הגר"ש כהן לקבל את ברכתו ותמיכתו ואף 
לקבל קול קורא עבור תושבי ירושלים להצביע 

כיפור,  יום  לפני  יום  מכן,  לאחר  מועמדותו.  עבור 
בשעות הערב, התקבל ליאון בביתו של מרן הגר"ח 
גדולה,  בחמימות  הוא  אף  אותו  שקיבל  קנייבסקי 
ובירך אותו בברכת הצלחה וחתם על מכתב למען 

מועמדותו. 
תמיכתם של גדולי ישראל עשתה לה כנפיים וכבר 
שם  מינים,  ארבעה  לשווקי  ליאון  יצא  החג,  בערב 
זכה לאהדה גדולה מהתושבים שאיחלו לו הצלחה 
לאחר  כי  תקוותם  את  והביעו  בהתמודדות  גדולה 
יגיע  מהדרה  סבל  החרדי  הציבור  בהם  שנים  עשר 
תור הזהב של הציבור הגדול בעיר, שיזכה לשוויון 
למוסדות  ובדאגה  בהקצאות  בתקציבים,  מלא 

החינוך. 
גדולי  של  בבתיהם  ליאון  ביקר  החג  במהלך 
בבית  היה  המרגשים  המעמדים  כשאחד  ישראל, 
כיושב  משמש  הוא  בו  הישועה'  'מעייני  החולים 
ראש, שם נערכה שמחת בית השואבה בהשתתפות 
בחמימות  ליאון  את  שבירך  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
מופגנת ואיחל לו בהצלחה בתפקידו כראש עיריית 
ירושלים המיועד. גם ח"כ משה גפני שנכח באירוע 
תמיכתו  את  בו  והביע  החולים  בית  יו"ר  את  בירך 

בשם גדולי התורה של התנועה. 
במהלך החג, ביקר ליאון כאמור בעשרות ישיבות 
וציפייה  גדול  בחום  כנסיות שבכולם התקבל  ובתי 

גדולה לקראת התחלת כהונתו בעוד כחודש. 
במעמדי  ביקורים  בסדרת  ליאון  חתם  החג  את 
בישיבת  היה  שבהם  כשהבולט  שניות,  הקפות 
מראש  חמות  לברכות  זכה  שם  ישראל'  'עטרת 
הישיבה, חבר מועצת גדולי התורה, הגרב"מ אזרחי 
יוסף  שהושיב אותו לידו, ומהראשון לציון, הגר"י 
שבירך אותו שיזכה להחזיר את הקדושה לירושלים 

עיר הקודש והמקדש. 
והתייעצות  לברכה  ליאון  נכנס  מכן,  לאחר 
הגדול  הגאון  יעקב,  קול  ישיבת  ראש  של  בחדרו 
בשיחה  ארוכה  שעה  שהה  שם  עדס,  יהודה  רבי 
בירך  הישיבה  ראש  פרטים.  למסור  סירב  עליה 
אותו בחום בברכות הצלחה וליווה אותו עד לפתח 
הישיבה כשמאות הבחורים הנרגשים מלווים אותם 

בהתלהבות.

תשלומים
36

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

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

אחרי החגים...
נפגשים בשיא!

4 השיאים שלנו 
במבחן התוצאה

שירות ואמינותמחיר מעולה

12
אחריות כפולה

3
התאמה אישית

4

שבועיים אחרונים למבצע השני בשקל!
עד ו' חשוון )15.10(

כיריים איכותיות 
מנירוסטה

תווי קנייה בשווי
700 ש"ח

מקרר מיני-בר 
סאוטר

נוטרי נינג'ה, 
שייקר חכם

הובר - בורד 
איכותי

700599

790699890

1₪ 1₪

1₪ 1₪

מגהץ קיטור
טפאל

699

1₪

1₪

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

עשרות דגמים משתתפים במבצע השני בשקל

אלפי מוצרי חשמל משתתפים במבצע מתנה בשקל! לדוגמא:

מבחר מקררים
במחירים  הכי זולים!

בקניית מקרר מעל 5,900
קבלו 2 מתנות בשקל!

החל מ: ₪1890

החל מ-

ל-36 חודשים
52

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

מאושר 
משמרת 

השבת

 מקפיא ענק
7 מגירות

₪

וקבלו מתנה בתוספת שקל!
החל מ: ₪3990

החל מ-

ל-36 חודשים
111

מקרר שארפ
4 דלתות

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

מאושר 
משמרת 

השבת

החל מ: ₪1790

החל מ-

ל-36 חודשים
50

מקרר
DF 450

החל מ: ₪1290החל מ: ₪990

החל מ-החל מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

וקבלו מתנה בתוספת שקל!וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור
בילד אין

מכונת כביסה
7 ק"ג

2746
מכונת כביסה
7 ק"ג

תנור דו תאי
7 ק"ג

החל מ: ₪1090החל מ: ₪1890החל מ: ₪1290

החל מ-

ל-36 חודשים
35

החל מ-

ל-36 חודשים
52

החל מ-

ל-36 חודשים
30

וקבלו מתנה בתוספת שקל!וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור משולב דלונגי 
דו תאי מהדרין

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

במחירים 
הזולים 
ביותר!

תנור חד תאי

וקבלו מתנה בתוספת שקל!
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השאיפה: 
"רוצים אחדות, 

בלי מלחמות"
"חד  עיתונות':  ל'קו  דייטש  יוסי  ירושלים  העיר  לראשות  החרדי  המועמד 
משמעית גם עכשיו - באיחוד כוחות אנו יכולים להביא ניצחון שיביא קידוש 
השם. אני, ולדעתי כל הציבור, עדיין רוצים אחדות. לא רוצים פירוד, מתח, 
מחלוקות ומלחמות" • בעקבות החשש מהשלכות הריצה הנפרדת של 'דגל' 
ו'אגודה' בכמה ערים, פנה מזכיר מועצג"ת של 'דגל', אברהם רובינשטיין, 
ולהביא  יחדיו  שכם  להטות  מכבודו  "אבקש   • מ'אגודה'  לעמיתו  במכתב 
אני  אף  הדדי.  ובכבוד  בהבנה  בהגינות,  בחירות  מערכת  תתקיים  בו  למצב 

אעשה מצדי כל מאמץ לאחדות השורות ולהשכנת שלום"

אלי כהן

החרדי  הפיצול 
כמו  מהערים,  בכמה 
של  הנפרדת  הריצה 
ואגודת  התורה  דגל 
בירושלים  ישראל 
גם  כמו  ובחיפה, 
המסתמנת  התמיכה 
שונים  במועמדים 
העיר  לראשות 
הערים  בשתי 
יצרו  המדוברות, 
חשש גדול לחילול 
של  ולתופעות  ה' 
וריבים  פלגנות 
כפי  אחים,  בין 
אחת  לא  שנראו 

בעבר.
חשש  בעקבות 
פועלים  זה, 
המחנות  בשתי 
לוודא כי תהיה 
ולא  רגיעה 
שנאה  חלילה 
המגזרים  בין 
שתוצאותיה 

הרות אסון.
לראשות  החרדי  המועמד  עם  בשיחה 

קורא  הוא  דייטש,  יוסי  ירושלים,  העיר 
כי עדיין לא מאוחר, גם אם  לאחדות ומצהיר 
רשימות  בשתי  תיעשה  למועצה  ההתמודדות 
וסקרים,  בדיקות  אחר  בדגל,  "גם  נפרדות. 
את  לנו  יש  חרדית  שבאחדות  כך  על  הסכימו 
אומר  ואני  לנצח,  הטובים  הסיכויים  מירב 
דברים ברורים חד משמעית גם עכשיו - באיחוד 
כוחות אנו יכולים להביא ניצחון שיביא קידוש 
השם", קורא דייטש. את דבריו ל'קו עיתונות' 
הוא מסכם באומרו "אני, ולדעתי כל הציבור, 
מתח  פירוד,  רוצים  לא  אחדות.  רוצים  עדיין 

מחלוקות ומלחמות".
"הוא  כי  ומציינים  מוסיפים  דייטש  מקורבי 
בידיים  ומתן עם דגל התורה  ניהל את המשא 
זו  שמיים.  ביראת  ובאמונה,  ביושר  נקיות, 
שמסכלת  הודעה  לקבל  קשה  מאוד  הרגשה 
לירושלים  טוב  להביא  חרדי  מועמד  סיכויי 
ותושביה. אם יהיה ראש עיר חרדי, גם החרדים 
יקבלו את המגיע להם בדין ובצדק, כמו שאר 
על  זעקה  נשמעת  שנים  עשר  העיר.  תושבי 
כשאפשר  וכעת   - החרדים  הצרכים  קיפוח 

לפתור הכל, לא עושים זאת. חבל".

רובינשטיין: “לעשות כל מאמץ 
לאחדות השורות”

במכתב ששלח מזכיר מועצת גדולי התורה של 
דגל התורה, הרב אברהם רובינשטיין, למקבילו 

גדולי  מועצת  מזכיר  וולצר,  יעקב  הרב 
אגודת  של  התורה 
הוא  ישראל, 
"השלום  כותב: 
והברכה, פונה אני 
אליך בזה בעקבות 
הבחירות  תקופת 
ת  ו י מ ו ק מ ה
בימים  המתחילה 
הארץ.  ברחבי  אלו 
מן  ובחלק  בהיות 
מתמודדות  הערים 
התורה  דגל  רשימות 
כל  בנפרד,  ואגו"י 
הוראות  לפי  תנועה 
ומכיוון  רבותיה. 
דיבורים  שנשמעים 
אגו"י  מחברי  מחלק 
נוחה  דעתם  שאין 
מהעניין, אבקש מכבודו 
לעשות כל שלאל ידו על 
תעבור  זו  שתקופה  מנת 
ה'  יראי  ציבור  כלל  על 

בשלום ושלווה.
התנהל  לכל,  "כמפורסם 
לנציגי  נציגינו  בין  מו"מ 
אגו"י להתמודדות ברשימה 
מאוחדת בערים השונות. אולם, לאחר שבחלק 
דרישות  אגו"י  נציגי  ע"י  הועלו  הערים  מן 
המגבילות את תנועת דגל התורה, הורנו מרנן 
ורבנן שליט"א להתמודד ברשימות עצמאיות 
ביתר  אלעד,  ירושלים,  בערים  העיר  למועצת 

עילית וחיפה.
לנציגי  אף  וידועות  ברורות  העובדות  "כל 
אגו"י, ובשל כך, מחוסר טענות ענייניות נוצר 
מצב מביש ומצער בו חלק מהנציגים מדברים 
ומלבים  למיניהם  תקשורת  בכלי  עצמם  בשם 
תוך  היראים,  ציבור  בין  נוראה  מחלוקת  אש 
גדולי  ורבנן  מרנן  ברבותינו  מחפיר  זלזול 

ישראל שליט"א.
יחדיו  "בשל כך, אבקש מכבודו להטות שכם 
בחירות  מערכת  תתקיים  בו  למצב  ולהביא 
בהגינות, בהבנה ובכבוד הדדי. אף אני אעשה 
ולהשכנת  השורות  לאחדות  מאמץ  כל  מצידי 
שלום. כאשר כל מפלגה מצידה תגביר פעלים 
שלה,  מהציבור  המצביעים  מירב  את  להביא 
היראים  ציבור  הנציגות  של  הכח  יגדל  בכך 
באופן של יושר וצדק ללא שתקופח אף תנועה 
לנצל  שנזכה  בתקווה  אהבו.  והשלום  והאמת 
על  מתקדש  שמים  שם  שיהא  האלו  הימים 
ידינו, ולשמש כלי מחזיק ברכה כמאמר התנא 
ר"ש בן חלפתא "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק 

ברכה לישראל אלא השלום".

מועצת גדולי התורה
 

 דגל התורה
__________

__________
__________

__________
__________

__________
_______

 

בס"ד

                      
                      

        

          
                      

                    

יום רביעי כ"ד תשרי תשע"ט
 לכבוד  

הרב יעקב וולצר
 

מזכיר מועצת גדולי התורה אגו"י
 

השלום והברכה,
 

 

 אני פונה

אליך בזה בעקבות תקופת הבחירות המקומיות המתחילה בימים אלו ברחבי הארץ. בהיות 
ן ובחלק מ

הערים מתמודדות רשימות דגל התורה ואגו"י בנ

פרד, כל תנועה לפי הוראות רבותיה. 

ומכיוון שנשמעים דיבורים מחלק מחברי אגו"י שאין דעתם נוחה מהעניין, אבקש מכבודו לעשות 

כל שלאל ידו 
 על

מנת שתקופה זו תעבור על כלל ציבור יראי ה'

 
בשלום ושלווה.

 
כמפורסם לכל

, 

התנהל מו"מ בין נציגינו לנציגי אגו"י 

 תלהתמודדו
ברשימה מאוחדת
 

בערים השונות
 .

לאחר ש אולם,
בחלק מן הערים 

הועלו ע"י נציגי אגו"י דרישות 

 המגבילות
את תנועת דגל התורה

, 

הורנו 
מרנן ורבנן שליט"א

להתמו 
ת למועצמאי דד ברשימות

ועצת העיר בערים ירושלים, אלעד, 
ביתר עילית וחיפה.

 
כל העובדות 

וברורות 

ידועות אף לנציגי אגו"י, ובשל כך

, 

מחוסר טענות ענייניות נוצר מצב מביש 
ומצער 

בו חלק מהנציגים 

מדברים בשם עצמם בכלי תקשורת למיניהם ו

מלבים אש 
מחלוקת נוראה 

בין ציבור היראים, 

תוך זלזול מחפיר ברבותינו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א.

 

 ,בשל כך

אבקש מכבודו להטות שכם יחדיו ולהביא למצב בו תתקיים מערכת בחירות בהגינות, 

בהבנה ובכבוד הדדי. 

אף אני אעשה מצידי כל מאמץ לאחדות השורות ולהשכנת שלום. 

כאשר כל 

מצידה מפלגה 

תגביר פעלים להביא את מירב ה

מצביעים 
מהציבור שלה,
 

נציגות השל  בכך יגדל הכח
ציבור היראים באופן של יושר וצדק ללא שתקופח אף תנועה והאמת והשלום אהבו.

 

בתקווה ש
 נזכה לנצל

הימים האלו 
שיהא 

מתקדש  שם שמים

על ידינו, ולשמש כלי מחזיק ברכה 
כמאמר התנא 

 בן חלפתא ר"ש

"לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום"

. 

 

 

                      
                      

                      
     

                      
              

החותם בידידות עוז למ
 ען השלום

 

אברהם רובינשטיין
 

 מזכיר 

 העתקים:
חה"כ  .1

חה"כ  .2 הרב משה גפני
הרב יעקב ליצמן

חה"כ  .3 
הרב אורי מקלב

חה"כ  .4 
הרב מאיר פרוש

חה"כ  .5 
חה"כ  .6 מוזס אליעזר הרב מנחם

הרב ישראל אייכלר
חה"כ  .7 

הרב יעקב אשר
 

 מיועד לגברים בלבד 
אין כניסה מתחת גיל 18

ביום שני כ"ט תשרי 8.10.18 בשעה 20:00
באולם שע"י בית הכנסת תפארת ירושלים )יזדים(

רח' אדוניהו הכהן 26 שכונת הבוכרים ירושלים

 הכניסה חופשית

כ"ה בתשרי תשע"ט 40404/10/18 בני ברק

ת"ת   "שובו – חזון אברהם"

מי שלא ראה שמחת בית השואבה בת"ת "שובו – חזון אברהם" שבירושלים, 
לא ראה שמחה מימיו...

מאת: אלי כהן

אברהם"  "חזון  שובו  ת"ת 
שבמרכז  רש"י  ברחוב  שוכן 

ירושלים.
 300  – כ  מכיל  הת"ת 
בני  ממשפחות  תלמידים, 
מרחבי  שמים  יראי  תורה 
ותיק,  הינו  הת"ת  ירושלים. 
רב  נסיון  ובעל  מוניטין  בעל 
דגלו  על  חורט  הת"ת  שנים. 
ואהבת  תורה  לאהבת  חינוך 
הבריות, יחד עם רמה גבוהה 

ומצוינות.
בגאון  מנצח  זה  מפעל  על 
אברהם  הרב  החינוכי  המנהל 
תואר  בעל  שליט"א,  שריקי 
את  נותן  אשר  בחינוך,  שני 

ימיו ולילותיו למען הת"ת. 
מערבי  באחד  הסוכות,  בחג 
בית  שמחת  נערכה  חוה"מ, 
הת"ת  לתלמידי  השואבה 
בית  שמחת  ומשפחותיהם, 
הפכה  שמזמן  השואבה 
בשכונה.  ועיקרית  למרכזית 
מסורת שתושבי השכונה כבר 
הערב  עליה.  מוותרים  אינם 

מהנלמד  משותף  ובנים  אבות  בלימוד  החל 
בת"ת. האבות ובניהם, בעיצומו של החג, עזבו 

את כל עיסוקיהם, וישבו יחד לשעה ארוכה של 
הגות ופלפול בצוותא. 

בסיום הלימוד התקיימה תפילת 
בהשתתפות  משותפת  ערבית 
חיים  הרב  העיר  מועצת  חבר 
כהן  הי"ו. ואז – החלה השמחה. 
יעקב אבירן  התקליטן המקצועי 
קצביים  שירים  הת"ת,  אל  הגיע 
ומקפיצים נשמעו – וכולם פצחו 
לצד  אבות  סוערים.  בריקודים 
תלמידיהם,  לצד  רבנים  בניהם, 
במעגלים  יחדיו  סבבו  כולם 

שמחים ומאוחדים.
השירים  להטה,  האווירה 
והריקודים נשמעו בכל השכונה, 
עוברי  עוד  הגיחו  פינה  ומכל 
קצת  לטעום  רצו  אשר  אורח 
במשך  המיוחדת.  האווירה  מן 
המשתתפים  סירבו  ארוכה  שעה 
בסיומה  השמחה,  את  לעצור 
ענקיות  ממתקים  שקיות  חולקו 
אשר  מתיקה  מיני  תלמיד,  לכל 

העצימו את החגיגה.
הנוכחים  בפני  הופיע  לבסוף 
שביצע   " "שמבוקי  הלהטוטן 
עליזות  עוד  והוסיף  להטוטים 
וחדוה לשמחת החג. התלמידים 
ובני משפחותיהם עזבו את שטח הת"ת בשמחה 

ובעליצות, מלאים במטענים להמשך.

שמחת בית השואבה



כ"ה בתשרי תשע"ט 14144/10/18 בירושלים

השינויים שיכנסו לתוקף בתשע"ט 
ויקבעו כמה כסף יישאר לכם בכיס

שינויים שצפויים להשפיע על הכיס שלנו, ייכנסו לתוקף בתשע"ט בתחומי הבנקאות, החיסכון והפנסיה 
• מאגר מידע בבנקים, הקלה בשחרור כספי הפיצויים, הוזלת קרנות הפנסיה והגבלת הריבית 

איציק מצרפי 

חוק אשראי הוגן - עד היום לא הייתה כל הגבלה על המערכת 
המערכת  על  גבו,  שהבנקים  הריביות  לגובה  באשר  הבנקאית 

החוץ בנקאית הייתה הגבלה שלא נאכפה מעולם. 
הגופים  לכל  אחידה  ריבית  תקרת  לשים  הוחלט  החדש  בחוק 
הלוואות  על  חלות  ההגבלות  כיום  בנקאי.  והחוץ  הבנקאי   -
שמעניקים גופים מוסדיים והחל מנובמבר 2018 החוק יחול על 
כל ההלוואות שנותנים הבנקים וחברות כרטיסי האשראי. למרות 
שהחוק מתערב ומגביל את גובה הריבית מומחים מעריכים כי 

הגופים רובם, ייצמדו לריבית המקסימלית. 
הפיגורים"  "ריבית  של  הפרוץ  בתחום  גם  סדר  יעשה  החוק 
ריבית  %3, קרי:  הריבית שהוגדרה בחוק תהיה בטווח של עד 
%18. להוציא הלוואות קצרות מועד בהן תגיע  בנק ישראל + 
הריבית לעד %20 בתוספת לריבית בנק ישראל. הסעיף המרכזי 

בחוק הוא קביעת ריבית מקסימלית בהלוואה.
התפטרתם בעבר? ניסיתם להשתמש בכסף? מעכשיו זה אפשרי 
הזכאות  בהם  חשבונות  אלפי  מאות  קיימים  הגמל  בקופות   -
נותרים  הכספים  כך  ובעקבות  ידועה,  אינה  הפיצויים  לכספי 
החל  אותם.  למשוך  יכול  אינו  והעובד  הגמל  בקופת  כלואים 
מתחילת השנה, עובדים יוכלו למשוך את כספי הפיצויים שהיו 
כי  קובע  לחקיקה  התיקון  הגמל.  בקופות  שנים  במשך  כלואים 
עובדים יהיו רשאים למשוך את כספי הפיצויים לאחר 4 חודשים 
לא  בתנאי שהמעסיק  זאת  העבודה,  יחסי  נסתיימו  בו  מהמועד 

הוכיח זכאותו לכספים הללו.
מדובר ברפורמה שתביא לשחרור של כ-7.5 מיליארד שקל כספי 
פיצויים. החוק נכנס לתוקף ב-8 ביולי וארבעה חודשים יחלפו 

ב-8 בנובמבר. 
הדו"ח שיעשה סוף לדרישת "היעדר תביעות" - "הר הביטוח" 
שעלה לרשת על ידי רשות שוק ההון לפני כשנה וחצי, מאפשר 
לכל אחד לקבל תמונה עדכנית של מצב הביטוחים שלו. החל 
מחודש מרס 2019 הממשק יכלול גם דו"ח תביעות לרכב. כך, 
בדבר  הוכחה  הביטוח  לחברת  ולשלוח  להדפיס  יוכל  אחד  כל 
היה  בהן  הביטוח  לחברות  לפנות  צורך  ללא  תביעות,  היעדר 

מבוטח וכך להוזיל את עלות הביטוח.   
עיקר  האשראי,  נתוני  מאגר  חוק  טרם   - אשראי  נתוני  מאגר 
עמידתם  וכושר  הפיננסי  מצבם  על   – הלקוחות  אודות  המידע 
בהחזר הלוואות - נמצא אצל הבנקים הגדולים, עובדה שהקנתה 

לבנקים יתרון משמעותי. 
לפני כשנתיים עבר בכנסת חוק נתוני אשראי שמטרתו - מאגר 
הבית  משקי  ציבור  של  הפיננסיים  מצבם  אודות  מרוכז  מידע 
הלקוח.  של  האשראי  דירוג  ייקבע  המאגר  פי  על  בישראל. 
את  ההלוואה  מעניק  הפיננסי  הגוף  יקבע  הזה  למידע  בהתאם 

גובה הריבית הרלוונטי לאותו לקוח.
המשווק  מגוף  למשל  לבנק,  מחוץ  הלוואה  המבקש  לקוח 

לשלם  נאלץ  האשראי,  כרטיסי  כגון  בנק  ושאינו  הלוואות 
שלחברת  כיוון  זאת  סיכון",  "תוספת  עבור  יותר  גבוהה  ריבית 
מול  לוקחות  שהן  הסיכון  אודות  מלאים  נתונים  אין  האשראי 
ועסקים  בית  משקי  מעט  לא  נפגעים  הזו  הלקוח,  מהמציאות 
ההלוואה  עבור  יותר  הרבה  ולעיתים  יותר  שמשלמים  קטנים 

שקיבלו. 
בתחילת 2019 יחל לפעול מאגר נתוני האשראי - אפשר לראות 
בו מידע שיחסוך לכם זמן וכסף כשתבקשו הלוואה חוץ בנקאית 

ואפשר גם שתראו איך מסרבים לכם להלוואה.   
לבחינת  כלי  יהווה  והוא  ישראל  בנק  ידי  על  שינוהל  המאגר, 
הסיכונים במתן אשראי, את הנתונים יספקו הגופים הפיננסיים 
חברת  המשפט,  הרשמי,  בתי  הנכסים  כונס  כגון  והציבוריים 
חשמל, לשכת ההוצאה לפועל, בנק ישראל, בנק הדואר, הבנקים 

וחברות כרטיסי האשראי. 
כל אדם יוכל לבקש שנתוניו לא יופיעו במאגר וכן בכל מקרה 
לכשגוף יבקש מידע אודותיו הוא יצטרך לעשות זאת באישור 
מבקש ההלוואה. ע"פ מומחים בתחום המידע ושוק הפיננסים 
לקוחות רבים יקבלו סיווג שלילי מה שיכול להביא לסגירת כל 
הריבית  העלאת  לחילופין  או  כיום  לרשותם  העומדים  הברזים 

עבורם. 
מזומנים? תתחילו לשכוח מהם - החל מינואר 2019 לראשונה 

יוגבל השימוש בכסף מזומן.
בהון  הנלחמת  לוקר  ועדת  של  תוצר  הוא  החוק  הצעת  מקור 
את  שקיבל  מה  ב2014,  כבר  מסקנותיה  את  שהגישה  השחור 
הרבות  למרות ההתנגדויות  מכן  לאחר  כשנה  אישור הממשלה 
של המפלגות החרדיות בשל הגבלת השימוש בגמ"חים - נושא 
שיכנס  המזומן  הגבלת  חוק  לחוק.  בסייגים  חלקית  שהוסדר 
לתוקף בעוד כ-3 חודשים, קובע כי בעסקאות בין עוסקים ניתן 
שמדובר  במקרה  שקל.  אלף   11 עד  היותר  לכל  לשלם  יהיה 
בתשלום בין אנשים פרטיים כגון מכירת רכב או כל מוצר אחר, 

יוגבל השימוש במזומן לסכום של עד 50 אלף שקל.
כל  מ-2017  החל   - בידיים  שלכם  הפנסיה  את  קחו  עצמאים? 
עצמאי מחויב להפקיד לחיסכון פנסיוני עד גובה השכר הממוצע 
- הופחתו שיעורי הביטוח הלאומי ושופרו  במשק, "בתמורה" 
פנסיוני  לחיסכון  הפקדה  בגין  לעצמאים  הניתנות  המס  הטבות 

ולקרן השתלמות.
לשנה,  אחת  והגבייה,  האכיפה  לרשות  תעביר  המסים  רשות 
פנסיוני.  לחיסכון  הפקדה  ביצעו  שלא  עצמאים  של  רשימה 
עצמאי שלא יפקיד לחיסכון פנסיוני ייקנס על ידי רשות האכיפה 

והגבייה ב-500 שקל. 
אז מה חדש? הסנקציה הזו תכנס לתוקף מ-2019, עבור מי שלא 

יפקיד החל משנת 2018 ואילך. 
אלפי  מאות   - יותר  הרבה  לנו  שיעלו  "מוזלות"  פנסיה  קרנות 
ידי  על  מנותבים  ספציפית  פנסיה  בקרן  בחרו  שלא  עובדים 
כאשר  גבוהים,  ניהול  בדמי  חלקן  פנסיה,  לקרנות  מעסיקיהם 

הקרנות נוגסות עשרות אלפי שקלים מהחיסכון עם חלוף השנים. 
למרות כניסתן של הלמן אלדובי ומיטב דש לתחרות הוגנת עבור 
דמי הניהול בתמיכת הממשלה, כנראה שהממשלה ראתה צורך 

לבחירה מחודשת או נוספת. 
לאחרונה פרסמה רשות שוק ההון הליך חדש לבחירה מחודשת 
4 קרנות  ייבחרו  של קרנות ברירת המחדל. בין היתר, נקבע כי 
לקרנות  יתרון  ניתן  בנוסף  הקודם.  בהליך  שהיה  כפי   2 ולא 
של  הקריטריונים  פי  על  כי  נדגיש  הגדולות.  פני  על  הקטנות 
פי  לזנק  צפויים  הקרנות  שיציעו  הניהול  דמי  החדש,  המכרז 
בחירת  היום.  המחדל  ברירת  קרנות  שמציעות  מאלו  כמה 
הקרנות ותחילת פעילותן נקבעה לנובמבר הקרוב, אלא שקרנות 
הפנסיה הגדולות הגישו עתירה לבג"ץ שאמור לקיים דיון בעניין 
בתחילת אוקטובר. יחד עם זאת ייתכן כי בחירת הקרנות תתבצע 

עד סוף 2018.
יחד עם כל השינויים והתוספות לחוק וכן אכיפת חוקים שעברו 
בעבר אך לא נכנסו לתוקף, נראה כי כיסו של הצרכן חשוב מאוד 
התקנות  ואיתנה,  משמעותית  אכיפה  היעדר  בשל  אך  למחוקק 
טובה  שנה  האזרח.  של  מכיסו  לגרוע  דווקא  עלולות  הללו 

ומרוויחה. 

רואים שהשנה הזו תהיה שנה טובה!
 מחזיקי כרטיס אשראי מרכנתיל סמייל

נהנים מהנחה קבועה ברשת חנויות אופטיקנה

הנחה4%
במעמד החיוב

פרטים נוספים באתר הבנק או בטלפון: 073-7802861



15 בירושליםכ"ה בתשרי תשע"ט 4/10/18

כסף קטן

לאחר החלטת הריבית: הדולר מתחזק ב-%0.6

והיורו  הדולר  בארה"ב  הריבית  החלטת  לאחר  יום 
מתחזקים מול השקל בשוק המט"ח המקומי. הדולר 
היורו  שקלים.   3.56 על  נקבע  היציג  ושערו  ב-%0.6  עלה 

התחזק ב-%0.1 ושערו היציג נקבע על 4.21 שקלים.
עם  להמשיך  מתכננים  בפד  כי  מעריכים  סיכון  הון  מומחי 
וייתכן אף עמוק אל תוך  העלאות הריבית בחודש דצמבר 
2019. במסיבת העיתונאים יו"ר הפד פאוול הפחית ציפיות 
גבוהה,  ודאות  אי  ברמת  פועל  הפד  כי  כשהדגיש  מהשוק 
והוא אינו יכול לתת לשווקים את מה שהם רוצים – וודאות. 
הוא אף ציין כי "אינו יכול לפסול את האפשרות להפחתת 

ריבית ב-2020".

חברת הפצה קרסה ופיטרה 160 עובדים 

בע"מ,  זילברמן  יאן  והשליחויות  ההפצה  חברת 
כי  עובדיה  ל-160  הודיעה  שבע,  בבאר  הממוקמת 
את  תסיים  שבע  בבאר  הממוקמת  החברה  מפוטרים.  הם 
הפעילות העסקית ותצא להליך פשיטת רגל. עובדי החברה: 

"הבעלים קרס באופן אישי". 
ההפצה  חברת  לפירוק  בקשה  הגיש  החייל  אוצר  בנק 
יחד  הוגשה  הבקשה  בע"מ.  זילברמן  יאן  והשליחויות 
חן. חלק  עו"ד אלעד  עובדי החברה באמצעות  כ-100  עם 
להם  והחובות  עשור,  מעל  במקום  מועסקים  מהעובדים 
החברה  עובדי   160 שקל.  מיליון  מ-10  ביותר  נאמדים 
של  הדין  עורך  לטענת  פיטורים.  הודעות  לאחרונה  קיבלו 
 2014 "קריסתה של החברה התחילה בשנת  בעלי החברה 
בדרום  החברות  מרבית  כמו  איתן,  צוק  מבצע  במסגרת 
בלי  ארוכה  ומתקופה  הממשלה  של  היד  מאוזלת  שסבלו 

עבודה".

אוצר החייל ימוזג עם הבינלאומי

אוצר  ודירקטוריון  הבינלאומי  הבנק  דירקטוריון 
אוצר  בנק  של  המיזוג  את  לאחרונה  אישרו  החייל 
הבינלאומי,  ידי  על   %100 של  בבעלות  המוחזק  החייל, 
במהלך שיחל בסוף השנה. בבינלאומי מציינים כי המותג 
"אוצר החייל" יישמר, תוך צמצום מספר העובדים במטה 
הבנק. וועד עובדי בנק אוצר החייל: "נמשיך להאבק למען 
כולו". המיזוג,  והציבור הישראלי  לקוחותיו  עובדי הבנק, 
הבינלאומי  קבוצת  שערכה  "פאגי"  למיזוג  בדומה  יבוצע 

בעבר.

קנו בטעות משרד במקום דירה ויפוצו

בני זוג שרכשו נכס ברחוב מנדלסון בתל אביב וגילו 
ולא  כמשרד  ורק  אך  לשמש  יכול  שהוא  בדיעבד 
כדירה, יפוצו על ידי עורך הדין שייצג אותם בכ-373 אלף 
בית המשפט המחוזי בתל אביב,  כך קבע לאחרונה  שקל. 
שקיבל את ערעור התובעים על החלטת בית משפט השלום, 

שקבע פיצוי נמוך משמעותית. 
לפני כתשע שנים, תבעו בני הזוג את עורך הדין לראשונה, 
מיועד  שרכשו  הנכס  כי  מהעיריה  הודעה  שקיבלו  לאחר 
השלום  משפט  בית  פסק  ב-2014  בלבד.  משרדי  לשימוש 
במסגרת  אולם  לבלבול,  אחראי  לא  הדין  שעורך  בעיר 
שלפיה  הסכמה  גובשה  למחוזי  הרוכשים  שהגישו  ערעור 
להם מהעסקה מבלי  הנזקים שנגרמו  על  אותם  יפצה  הוא 
השלום  משפט  לבית  הוחזר  התיק  באחריות.  להודות 
להכרעה בשאלת הנזקים. בסיום ההליך נגד העו"ד נקבע כי 

הוא ישלם לבני הזוג  373 אלף ש"ח. 

ריקול ל-3.3 מיליון מכוניות בסין

של  הסינית  השלוחה  שנגחאי,   - מוטורס  ג'נרל 
הודיעה  מוטורס,  ג'נרל  האמריקאית  הרכב  יצרנית 
ביואיק,  מכוניות  מיליון   3.3 מעל  של  במדינה  ריקול  על 
שברולט וקדילאק, בשל פגם במערכת המתלים, לפי הודעת 
שברולט  ביואיק,  למכוניות  מתייחס  הריקול  הרגולטור, 
וקדילאק שיוצרו בשנים 2018-2013, ג'נרל מוטורס תיצור 
קשר עם בעלי המכוניות המדוברות ותתקן את הבעיה בלי 

עלות. הריקול ייצא לדרך ב-20 באוקטובר.

עסקת ענק בין ישראל למצרים 
הגז הטבעי בדרך למצרים – אבל לאן נעלמו 2 מיליארד הדולר?

איציק מצרפי

פתרון  היא  משכנתא  ה-%90  תכנית 
מעולה לזוגות צעירים שאינם יכולים 
העומדת  השאלה  עצמי,  הון  להשיג 
את  להוציא  היכולת  היא  כעת,  הפרק  על 
מצוין  ברעיון  הפועל. מדובר  אל  התוכנית 
אבל כזה שמעלה חשש כי בכל זאת מדובר 
של  להפסדים  להוביל  שיכול  עצום  במינוף 
הסכנה  על  נדבר  ושלא  לוקחי המשכתנאות 
כשלכולם  הבנקים,  של  לפתחם  העומדת 
בארה"ב  המשכנתאות  שוק  משבר  כי  ברור 
ברמה  פיננסי  למשבר  הוביל  כעשור  לפני 

הגלובלית. 
האם מדובר בנשק יום הדין של כחלון? 

סאגת תכנית מחיר למשתכן מעלה השערות 
כי מדובר בסופו של דבר בתהליך מדאיג הן 
הבנקים  מצד  הן  הצעירים  הזוגות  מבחינת 
משהבין  כעת,  הקבלנים.  על  נדבר  ושלא 
מחירי  ירידת  על  כותרת  כל  כי  כחלון 
הדיור מביאה אחריה כותרות מצד מומחים 
הסותרים את הנתונים, כנראה שצריך לעשות 
הרי תקופה  יוכל להתאושש,  שינוי שהשוק 
הדירות  דורשי  את  כחלון  מושיב  ארוכה 
הקבלנים  הם  מזה  שמפסיד  מי  הגדר,  על 
אך  לבנקים,  ריביות  של  הון  שמשלמים 
השוק?  את  מנערים  איך  אין.  רוכשים 
לוקחים לאורלי לוי את הצעת החוק מלפני 

מספר שנים... 
לכחלון?  העבודה  את  יעשה  זה  האם 
הפרטים  המספרים,  לתוך  כשנכנסים 
בדרמה  מדובר  שלא  מגלים  והעובדות, 
וסביר  נקודתי  בפתרון  אלא  כך,  כל  גדולה 
זוגות  אלפי  כמה  על  היותר  לכל  שישפיע 

צעירים.

שוק המשכנתאות אז והיום

בשוק  הגאות  בעקבות  כ-6  שנים,  לפני 
המשכנתאות שהעמידה בסכנה את הבנקים, 
בנק ישראל הטיל מגבלה על שיעור המימון 
יוכלו להעניק לרוכשי משכנתאות.  שבנקים 
בנוסף, בנק ישראל רצה לרסן את השוק ואת 
בעקבות  הדיור,  במחירי  המסחררת  העלייה 
המגבלות, רוכשי דירה ראשונה יכלו לקחת 
משכנתא בהיקף של עד %75 משווי הנכס, 
כלומר, להעמיד הון עצמי של %25 לפחות. 
 %66 על  עמדה  המגבלה  דיור  משפרי  אצל 

מהנכס ואצל משקיעים - עד %50 בלבד. 
לאור העלייה במחירי הדירות ודרישות ההון 
להעמיד  צעיר  זוג  של  האפשרות  העצמי, 
הון עצמי לרכישת דירה ללא סיוע מההורים 
לוי-אבקסיס  אורלי  ונשחקה. ח"כ  הלכה 
שיעור  הגדלת  יוזמת  את  לקדם  ניסתה 
הקודמת,  בכנסת  עוד  ל-%90  המשכנתא 
יאיר  לשעבר  האוצר  ידי שר  על  נבלמה  אך 
לפיד. בכנסת הנוכחית, ההצעה שלה הגיעה 
עד לועדת השרים לענייני חקיקה אך גם שם 

נפסלה. 
כיו"ר  בתפקידו  כהן  אלי  הכלכלה  שר  גם 
את  לקדם  ניסה  בכנסת  הרפורמות  ועדת 
הזאת  היוזמה  כעת,  הצלחה.  ללא  היוזמה 
האוצר  שר  בתמיכת  מגובה  עולה,  שוב 
גיבוי  עם  כהן,  אלי  הכלכלה  ושר  כחלון 
כזה, יש סיכוי טוב שהפעם התוכנית תעבור, 
בהחלטת  אם  כי  חקיקה  בהליך  מדובר  ולא 

ממשלה.  
ראשונה  דירה  לרוכשי  מציעה  התכנית 
משכנתא  ש"ח  מיליון   1.3 של  לסכום  עד 
שתממן %90 משווי הנכס. כיום הם יכולים 
בלבד. מטרת   %75 עד  לקחת משכנתא של 
זולות  דירות  במימון  סיוע  הרפורמה, 
וקטנות. מדובר בתוכנית ראשונית המוגדרת 

כניסוי למשך שנה. 

למרות שמדובר בערב בחירות, כדאי שנשים 
דיור,  משפרי  כוללת  אינה  התכנית  לב, 
כחלון  השר  של  כהונתו  בתקופת  שהוזנחו 
גם  רחב  בספקטרום  שלה  ההטבה  ומאידך, 
זוכי  הצעירים  כאשר  חדשנית  כה  לא  היא 
מחיר למשתכן מקבלים כיום %90 משכנתא 
כי  נראה  שכן,  מה  תיאורטי(.  שווי  )ע"פ 
התכנית מכוונת דווקא לכל אלו שלא הצליחו 

לרכוש דירה במסגרת מחיר למשתכן.

הסיכון של המדינה

מלוא  את  הרוכשים  לרשות  יעמיד  הבנק 
על  ערבה  תהיה  המדינה  אך  המשכנתא 
%15 מהסכום )הפער בין %75 ל-%90( כך 

שהסיכון של הבנקים לא יגדל. 
כושר  הנוכחית?  מהתכנית  ישתנה  לא  מה 
המשכנתא  את  להגדיל  יהיה  ניתן  ההחזר. 
ל-%90 משווי הנכס ובלבד שההחזר החודשי 
של  החודשית  מההכנסה   %40 עד  הוא 
הלווה. אם אין לכם הכנסה פנויה ומכובדת 
כדי לכסות את המשכנתא, לא תוכלו להיות 
חודשי  משכנתא  החזר  אם  מהתכנית.  חלק 
לדירה בשווי 1.5 מיליון ש"ח עומד כיום על 
כ5,500 שח, עם התכנית החדשה המשכנתא 
זה  ובשביל  ה-6,500 שקלים,  לכיוון  תצמח 
תצטרכו הכנסה של כ-19.5 אלף ש"ח נטו. 

אתם עדיין שם? 
הקיצוני,  השלילי  התרחיש  את  ניקח  אם 
קיצונית  עלייה  חווה  ישראל  מדינת  בו 
במחירי  ירידה  עם  בשילוב  באבטלה, 
הדירות,  מי שתספוג את הנזק תהיה המדינה 
הנזק  כמה  עד  אבל  ערבויות.  שהעניקה 
יכול להיות גדול? אם נכפיל ב10 את היקף 
"פיגור  ל%10  נגיע  בפיגור,  המשכנתאות 
החזרים",  במקרה כזה, הפסד המדינה יגיע 

ל-200 מיליון שקל. 

איציק מצרפי 

מהמאגרים  הטבעי  הגז  יצוא  עסקת 
יוצאת  ולוויתן  תמר  הישראלים 
לביצוע  הראשונית  התשתית  לדרך. 
חברת  של  הקיים  הצינור  תהיה  המהלך 
ידי  על   )%39( לאחרונה  שנרכש   EMG
הענקיות דלק קידוחים נובל אנרג'י דולפינוס 
המצרית ו-East Gas המצרית הבעלים של 

חלק מהצינור העובר בירדן.  
המדינה תקבל %50 מסך הרווחים שיתקבלו 
בגין מכירת הגז למצרים, והחצי השני יגיע 
בין היתר לבעלי הזכויות במאגרי הגז תמר 
דלק  מקבוצת  החברות  בראשות   - ולוויתן 

של יצחק תשובה ונובל האמריקאית.
תצא  הזאת  שהעסקה  אינטרס  יש  לישראל 
לדרך ובזמן הקרוב ממספר סיבות - בהיבט 
הגז  יצוא  עסקת  הגיאופוליטי  מימוש 
למצרים עשוי לרכך את היחסים עם מדינות 

ערב השכנות. בהיבט הביטחוני עסקה שכזו 
מחשש  תעשייתי  שקט  לישראל  מבטיחה 
או  הגז  באסדת  פגיעה  כל  בצינור,  לחבלה 
תפגע  חמאס  או  חיזבאללה  ידי  על  בצינור 
גם באספקת הגז למצרים ואף עלולה לגרום 

להפסקות חשמל. 
האי  בחצי  הטבעי  הסיכון  נשאר  מאידך 
סיני דרכו עובר הצינור המוביל אל מצרים, 
חברת  של  הצינור  פוצץ   - 2012  נזכיר  שב 
שהביא  מה  אחת,  מפעם  יותר   EMG
למחסור של גז טבעי וייקור תעריפי החשמל, 
של  לחובה  באשר  תהיות  שמעלה  עובדה 
העומד  החשמל  לחברת  מצרים  ממשלת 
נשאר  שעדיין  דולר  מיליארד   2 של  סך  על 
לפני  החשמל  ח.  של  זכייתה  למרות  פתוח, 
חמש שנים בהליך בוררות בינלאומי, עדיין 
אנחנו  הרי  שלנו.  הכסף  הכסף.  הועבר  לא 
ייקור  בצורת  המחיר  את  שילמנו  האזרחים 

החשמל בעקבות הנזק. 

תהייה נוספת עולה כאן, שרים מצריים טענו 
כי לא תתאפשר כל עסקת גז עם ישראל כל 
השולחן,  על  עדיין  מהבוררות  החוב  עוד 
על  ויתרה  ישראל  ממשלת  כי  ייתכן  האם 
בכ15  הנאמדת  הגז  עסקת  בשביל  החוב 

מיליארד דולר? 
מצרים עדיין לא יודעת לכמה גז היא תזדקק 
ויוזמת  מפתחת  בעצמה  שהיא  מכיוון 
בשטחה,  טבע  וגילויי  חפירות  סריקות 
וייתכן כי בשלב מסוים היא פשוט לא תזדקק 
עם  בהסכם  כי  להניח  סביר  זה  בנושא  לגז, 
את  המבטל  סעיף  הכניסה  מצרים  ישראל 
של  למצב  תגיע  שהיא  במקרה  ההסכם 
סגור  לא  עדיין  ההסכם  בפועל  גז".  "עודפי 
שהוא  כפי  החוזה  ותנאי  סופית.  במידה 
יזרום  הישראלי  הגז  יושלמו,  כיום  מדובר 

בצנרת המצרית כבר ב-2019.

90% משכנתא – הסיכונים, 
הסיכויים וההשלכות 
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של  נאום  עוד  כמו   – מראש  וחזוי  צפוי  וידוע,  גלוי  היה  הכל 
נתניהו באו"ם. ראש ממשלת ישראל מתייצב פעם בשנה, בין כיפור 
ובאותה  מקום  באותו  עצרת,  לשמיני  ראשון  חג  בין  או  לסוכות, 
של  הירוק  השיש  ועניבה.  חליפה  שיער,  צבע  אותו  עם  תנוחה. 
מליאת מועצת האו"ם בוהק מאחוריו, הפלקטים המאוירים מונחים 
בנקודת מסתור על הפודיום לצדו והמון כיסאות מיותמים מלפניו. 
ביקורי  שגרת  את  שנים.  לחמש  אחת  קורה  זה  החרדים  אצל 
 – המשפחתיות  ותחושת  השואבה  בית  שמחות  האדמו"רים, 
מחליפה אווירת מלחמת אחים של ערב בחירות מקומיות, שאותן, 
שעון  מחוגי  את  לא  מאחרים.  או  מקדימים  לא  לארציות,  בניגוד 
הגשת  מחוגי  את  אלא  להזיז,  משלנו  הפנים  שר  צריך  הקיץ 
הרשימות, שבהתאם לחוק הקיים – מפרים אחת לחמש שנים את 

שמחת החג.
פוסק  מדיין,  היתר  שקיבל  לומר  שיכול  היחיד  הפוליטיקאי 
הוא ראש  - לבצע את מהלכיו בחול המועד,  - כמקובל  בורר  או 
הממשלה נתניהו שעסק במה שהוא לדעת הכל 'דבר האבד'. לכו 
תשאלו את שר הפנים שהעביר שעתיים תמימות באווירה של 'יום 
הדין', רגע לפני יציאת ראש הממשלה לארה"ב. אלה לא הסורים 
על הגדרות, אלא הרוסים – שבשלוש השנים האחרונות חיבקו את 

נתניהו חיבוק דב.
המדיני- שבתחום  כה  עד  להודות  שנאלצו  נתניהו  של  ליריביו 

מאז  עדנה,  הזה  בחג  הייתה  זולתו,  אחר  הזאת,  לעת  אין  בטחוני 
הפלת מטוס האליושין והתגובה הרוסית המוקצנת. שוב חזר הנרגון 
לנוכח  ממצחו  ניגרים  זיעה  שאגלי  האיש  על  בתיאורים  שמלווה 
במונדיאל.  אותו  אירח  מכבר  שלא  זה  של  הקרה  הכתף  הפניית 
נמצאו  המועד,  בחול  טורים  מכתיבת  מתנזרת  שאינה  בעיתונות 
היה  רק  לו  נתניהו.  אשם  בזה  שגם  שהסבירו  מלומדים  פרשנים 
בסוריה,  הסדרתיות  התקיפות  על  לחבר'ה  לספר  רץ  ולא  מחריש 
למנות את מספר הגיחות ולהתפאר בתוצאות – פוטין המושפל לא 

היה נאלץ לשים לזה סוף.
המציאות, כרגיל, שונה – וכשמדובר בנתניהו ובצורה המעוותת 
שהותר  המעט  הפוכה.  אף  הישראלית,  בתקשורת  מוצג  שהוא 
לפרסום בכל הנוגע לפעולות חיל האוויר, נעשה בעצה אחת של 
הגורמים המדיניים והצבאיים. במרחב המזרח תיכוני, יש משמעות 
גם לנראות. המבחן היחיד  גדולה לא רק לעוצמה הצבאית, אלא 

לתבונת השילוב בין איפוק לכוח – הוא מדד התוצאה. 
נוכחות  הנוכחי, תכננו האיראנים להגיע עם  'אחרי החגים'  אל 

צבאית משמעותית, יכולת מודיעינית, אווירית, ימית ובליסטית – 
כשבמוקד פרויקט הדיוק שהיה אמור לחשוף כל מטר רבוע ישראלי 
לפגיעה ישירה. כשרוחם של כמה מהשרים נפלה לנוכח התגובה 
הרוסית, הציע נתניהו לשריו לזכור גם בעיצומו של המשבר, היכן 

היינו אמורים להיות לפי תכנוני אויבינו ולהיכן הגענו. 
המיוחדים  היחסים  על  קדיש  לומר  ניתן  האם  לומר  מוקדם 
של  המשותפת  פגישתם  מאז  שנים,  כשלוש  במשך  כאן  שנשמרו 
בלבנון,  הסורים  הכוחות  פריסת  עם  ב-2015,  ופוטין  נתניהו 
כשהשניים סיכמו על מנגנון שיתוף הפעולה. האינטרסים של שני 
הצדדים מעולם לא היו זהים, אך בכל הנוגע להתבססות הכוחות 
האיראניים בסוריה, נתניהו עדיין מעריך שלרוסים אין עניין בביצור 

הכוח האיראני ביום שאחרי המלחמה. 
במוקד הסיבות לכתף הקרה שהפנו הרוסים, ביבי אינו מעמיד 
את הפטפטת הישראלית או את הבטן הרכה הרוסית באזור לטקיה, 
אלא דווקא את היחסים של פוטין מול הממשל האמריקאי. פוטין 
ציפה שנתניהו יסייע לו מול טראמפ ויביא לפינוי או לכל הפחות 
עיראק-סוריה.  בגבול  שמוצבים  האמריקאים  הכוחות  לצמצום 
הכוח.  היקף  את  להגדיל  שבכוונתם  הודיעו  מצדם  האמריקאים 
ערב צאתו של נתניהו לאו"ם – פוטין הלם בבטן הרכה של המנהיג 
הישראלי שיודע ללחוש באוזנו של הנשיא טראמפ ולצאת בשלום, 

מבלי שידו תילחץ עד שברון אצבעות.
ההערכות שהושמעו בפני השרים היו שהרוסים יעבירו סוללה 
אחת של טילי S-300 וימתינו על הגדר כדי להחליט כיצד לפעול 
בין  באוקטובר  הקרוב  התיאום  מפגש  להתפתחויות.  בהתאם 
יאפשר  ישראל  מצד  שהשקט  מאמין  ונתניהו  בוטל  לא  הצבאות 
להחזיר את היחסים עם הרוסים למסלול של הידברות, שתאפשר 

את המשך הפעילות הצבאית מעבר לקווי האויב. 
סדר  בראש  שם  שנתניהו  ונותרה  הייתה  השרים  של  התחושה 
הידברות,  למסלול של  רוסיה  עם  היחסים  החזרת  את  העדיפויות 
והיא מתורגמת בתוך החדרים ולא מעל דפי העיתונים. כמי שמודע 
לכוחן של מילים, מימי רבין ועד לתקופה הנוכחית בקרמלין – גזר 
נתניהו על שרי הקבינט שתיקה. בתפילת משיב הרוח ומוריד הגשם 
שהתחלנו לומר השבוע – נכוון אפוא גם על גשמי הזעם שימטירו 

הטייסים מעבר לגבולות ארץ הקודש.

הפילוג הירושלמי

מעורר  שיח  מיצירת  ואזהרתו  נתניהו  של  חבל שההשתקה  מה 
מדנים, לא נגזרה גם על הפוליטיקאים החרדים. באותה שעה שבה 
השתוללה  האו"ם,  בימת  מעל  מבריק  נאום  לעוד  נתניהו  התייצב 
הפלג  לא  זהו  החרדית.  הפוליטית  במערכת  הכאוס  תחושת 
וסוכת   – באלעד  העימות  הירושלמי;  הפילוג  אלא  הירושלמי 
השלום בבית דרעי שהתמוטטה על יושביה; הרשימות המפוצלות 
בבית שמש שכמעט והביאו לפסילת המועמד החרדי. מכתב רודף 

מכתב, הפלגנות חוגגת, האיבה מרקדת.
הקולות של הפוליטיקאים מזכירים את ימי הפילוג של תשמ"ט 
קם  זועקים לשמים. בתשמ"ט  להיום,  אז  בין  אלא שההבדלים   –
השדה  ללכת.  והתחיל  עם  שהוא  החליט  בבוקר,  הליטאי  המגזר 
ציבור  ואידיאולוגי של  לפן עמוק  נוסף  ביטוי  רק  היווה  הפוליטי 
הייתה  בתשמ"ט  החרדי  ברחוב  התחושה  למרמס.  הפך  כי  שחש 
האדמו"ר  כ"ק  זאת  שהגדיר  כפי   – האמיתיים  שהשחקנים 
אינם   – אוהד"  ולא  שחקן  "תהיה  באמירתו  זצ"ל  מליובאוויטש 
הפוליטיקאים. לציבור היה מה להרוויח ולהפסיד. לגדולי ישראל 
צעדו  שהפוליטיקאים  אג'נדה  הייתה  המערכה,  בראש  שניצבו 
בכיסאות  באוטובוסים,  ברגל,  לקלפי,  נהר  הציבור  בעקבותיה. 
גלגלים ואפילו מהקברים בסוג של תחיית המתים, כדי להיאבק על 

השקפת עולם. על דרך חיים – גם מבית החיים.
בין  החיבור  את  ראה  מי שלא  כלום.  ולא  אין   – להיום  אז  בין 
אחידות  ראה  לא  האחרון,  המועד  בחול  הציבורים  ובין  הקהלים 
ולכידות מימיו. למעט תחום הגיוס שהוא עניין אידיאולוגי - וגם 
במסגרתו הוויכוח בין המועצות הוא על הניואנסים בניסוח החוק 
ולא על המטרה - כמעט ואי אפשר לדחוף סיכה בין עמך ישראל. 
אם נתעלם לרגע ממפגיני הפלג הירושלמי ברחובות – הרי שברחוב 
המפלגתי, מצביעי ש"ס, אגודת ישראל ודגל התורה – לא נאבקים 
וציבור,  ציבור  לכל  רעהו.  אצבע  על  איש  דורכים  ולא  בזה  זה 
מוסדות משלו, בתי כנסיות וקהילות, גבאים ונציגים שמכירים זה 

את זה ומכירים זה בזה. 
כך  כל  מקובלים  היו  לא  מעולם   – החוגים  מכל  ישראל  גדולי 
גם בקהלים אחרים. אין ויכוח על סוגיות אידיאולוגיות כמו גיור 
הדיינות  בעולם  תורניים  ג'ובים  על  לא  ואפילו  נישואין,  ורישום 

בית ספר לפוליטיקה

וישמן ישורון

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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ליריביו של נתניהו שנאלצו 
להודות עד כה שבתחום 
המדיני-בטחוני אין לעת 

הזאת, אחר זולתו, הייתה 
בחג הזה עדנה, מאז 

הפלת מטוס האליושין 
והתגובה הרוסית 

המוקצנת. שוב חזר הנרגון 
שמלווה בתיאורים על 

האיש שאגלי זיעה ניגרים 
ממצחו לנוכח הפניית 

הכתף הקרה של האיש 
שזה לא מכבר אירח אותו 

במונדיאל

הקולות של הפוליטיקאים 
מזכירים את ימי הפילוג 

של תשמ"ט – אלא 
שההבדלים בין אז להיום, 
זועקים לשמים. בתשמ"ט 

קם המגזר הליטאי בבוקר, 
החליט שהוא עם והתחיל 

ללכת. השדה הפוליטי 
היווה רק ביטוי נוסף 

לפן עמוק ואידיאולוגי 
של ציבור שחש כי הפך 

למרמס. בין אז להיום – אין 
ולא כלום. מי שלא ראה 
את החיבור בין הקהלים 

ובין הציבורים בחול המועד 
האחרון, לא ראה אחידות 

ולכידות מימיו

הגר"ח  מרן  עולם.  ותפיסת  ערכים  עם  גם  אותם  לזהות  שניתן 
בקרב  מאשר  פחות  לא  הספרדי  הציבור  בקרב  מקובל  קנייבסקי 
שמפיק  חסד  עמותת  מנכ"ל  כל  תשאלו  לכו  האשכנזי.  הציבור 
בלי  מצלצלים  שבה  השעה  מהי  התרמה  ימי  של  רדיופוני  שידור 
הפסקה הטלפונים של מאזינים מהפריפריה, עמך ישראל משדרות 
ומדימונה, והוא ישיב לכם בלי לחשוב פעמיים: ברגע ששמו של 

שר התורה מוזכר בשידור. 
להיחשב  בנקל  יכולה  הייתה  השני,  מהצד  ש"ס  של  המועצת 
כמועצת האשכנזית. הגר"ש בעדני הוא בשר מבשרה של אצולת 
הוא  התורה,  חכמי  מועצת  נשיא  כהן,  שלום  חכם  ברק.  בני  רבני 
ראש ישיבה נשוא פנים שמעולם לא פסק הלכה או הורה הוראה 
החסידית  בגזרה  גם  עליה.  נחלק  האשכנזים  התורה  מגדולי  שמי 
בקרב  מקובל  אינו  שהוא  מהאדמו"רים  מי  על  לומר  אפשר  אי 
שנוהרים  היראים  ציבור  בין  התורה  שמחת  מהקהלים.  אחד 
לא  המסורתיות,  החרדיות  למפלגות  ומצביעים  לקלפיות 
רעיונית.  דעות  אחדות  של  מוצקה  כה  אדמה  על  מעולם   נחגגה 

ִרְקדּו ואל תחטאו

בבירור  לומר  אפשר   – לפוליטי  הקהילתי  מהתחום  נעבור  אם 
שגם בגזרה הזאת אין פרץ ואין צווחה. אלמלא היו מוכרזות בחירות 
בהתאם לחוק, כמעט ולא היה לאיש מה להלין זה על זה. בכנסת 
זהו תור הזהב של היהדות החרדית בכל מה שנוגע לתקצוב מוסדות 
עולם התורה והצבת הערים החרדיות על המפה התקציבית. אפילו 
האחרונים  בחודשים  רק  חיובית.  מהפכה  יש  התרבות,  בתחום 
הציבור החרדי זכה לצבר אירועי קיץ בפריפריה )שם קוד לערים 
החרדיות( בנגב ובגליל. פריד בחמישים שקלים וישי ריבו בהנחות 

למשפחות ברוכות ילדים. וישמן ישורון – ויבעט.
הפוליטיקאים הם הראשונים שמבחינים בכמיהה העזה של כלל 
הציבור לשלום ולאחווה. הודעות היח"צ שהדוברים מטעם שיגרו 
השונים  המועמדים  של  התקריב  וצילומי  המועד,  חול  במהלך 
הוכיחו  לשנייה,  אחת  השואבה  בית  משמחת  מקפצים  כשהם 
פוליטיקאים  ליטאיות,  בישיבות  חסידיים  נציגים  מכל.  יותר  זאת 
נהנו  כולם   – ואשכנזים  ספרדים  החסידים,  בחצרות  ליטאיים 
ולהפנים  המסר  את  להבין  במקום  הציבור.  כלל  של  חם  מחיבוק 

ולא מלחמה, הם הפכו את התמונות לכלי  רוצה שלום  שהציבור 
נשק במערכה. ִרְקדּו ואל תחטאו – ניתן אפוא לומר, בשיבוש קל 

של הפסוק בתהילים.
שלנו  שלפוליטיקאים  ייתכן  כיצד  כציבור,  לנו  טוב  כך  כל  אם 
יהודים  ויותר  יותר  עצמם  שואלים  ה',  למען  איך  אז  רע?  כך  כל 
יראים וטובים, דווקא בעת הזאת, הפוליטיקאים מתנגחים זה בזה 
בסגנון טראמפיסטי ובעוצמה פוטינית? איך ייתכן שפוליטיקאים 
שאמורים לייצג את הציבור ולשמש כשלוחי דרבנן ושלוחי העם – 
לא משכילים להתאחד בהתאם לרוח הטובה שאופפת את הציבור?

אי אפשר להתעלם גם מכך שהשאלה מופנית לעברם של אנשים 
ראויים. אי אפשר לומר מילה רעה, וניתן בהחלט לומר משפטים 
חיוביים, על פינדרוס ופרוש שמתייצבים ראש בראש באלעד. אם 
סוכת השלום של דרעי הייתה מאחדת בין השניים, חג שמחת תורה 
היה הופך ליום של אחדות ותקווה, בכל בתי הכנסת באלעד. ומה 
נאמר על דייטש מאגודה, ראוכברגר מדגל, וצמד הכהנים מש"ס 
שנים  רבות  עשיה  יכולות  עם  עבודה,  אנשי  כולם  בירושלים?   –
שהולכים לנהל קרב יריות בלב הבירה במשך חודש תמים, בלי אף 

מאבטח שיקפוץ לזירה כדי לנטרל את האיום. 
ג'ובים ולא על  את האמת לפחות ראוי שנדע. המאבק הוא על 
נוטלת  אינה  שכן,  )וזו  שמוחרמת  קדושה  עדה  אין  אידיאלים. 
באמצעים  שמחודדת  אידיאולוגיה  ואין  המפלגות(  במאבקי  צד 
לפיד  כמו  דמון  ולא  בבחירה  שתלויים  תורה  גופי  לא  פוליטיים. 
שמאיים להחריב את עולם התורה. הכל כאמור, נסוב סביב ג'ובים, 

תפקידים ומשרות. 
הצד הטוב שבכל הסיפור העגום הזה הוא - שעם מעט אחריות, 
שלא  הללו  המדומים  המאבקים  החרדית,  העיתונות  של  גם 
משקפים שום אינטרס ציבורי, לא יחלחלו לשטח וייעלמו כלא היו 
בעוד חודש ימים. ירוצו נא הנציגים, יתמודדו ראש בראש במשך 
חודש ויוכיחו את כוחם, כדי לשבת ולהסתדר ביום שאחרי ולחלק 

את השלל לחמש השנים הבאות.
וגם  המערכה  מתחילת  ברור  קו  נקטה  עיתונות'  'קו  מערכת 
אך  בהוגנות,  נסקר  המדויק.  המינון  על  נקפיד  הקרוב  בחודש 
נחכה  כאן,  כבר  החגים  אחרי  השורה.  את  לקלקל  שלא  נשתדל 
כדי שהקרעים  נעשה הכל  וכציבור  סגירת הקלפיות  ליום שאחרי 
שהפוליטיקאים יוצרים יהיו ניתנים לאיחוי. ושתהיה לכולנו - גם 

בעניין הזה - 'פיתקא טבא'.

"מפני קדושת הבחירות" - דגל התורה פותחת את מערכת הבחירות באלעד



כ"ה בתשרי תשע"ט 4/10/18בירושלים1218

 

אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

יוםעוד 26

אופוזיציה חזקה ורשימות מפוצלות

ביתר עילית

כמעט  וודאות  טובה  פתיחה  נקודת  למרות 
מוחלטת לבחירות החוזרת, ייאלץ ראש עיריית 
מעט  להזיע  רובינשטיין  מאיר  עילית  ביתר 
שזכה  אחרי  בו.  התמיכה  את  למקסם  מנת  על 
מרן  ש"ס,  של  החכמים  מועצת  נשיא  לתמיכת 
חכם שלום כהן, מתמודד רובינשטיין עם קשיים 
ומפלגות  מועמדים  ועם  התורה'  'דגל  מול 
שליטתו  את  להחליש  שפועלים  אופוזיציה 

בעיר.
המועצה  חבר  הוותיק,  האופוזיציונר  מלבד 
מנחם זיידה, הגיש אברך חסידי בשם יוסי חשין 
"לדאוג  היתר  בין  שנועדה  לראשות,  מועמדות 
לחסידות ברסלב" עליה הוא נמנה ואשר לדבריו 
הזכיר את  העיר. חשין  זוכה למענה מראש  לא 
פריימריז  לערוך  רובינשטיין  של  התחייבותו 
כפריימריז  התמודדותו  את  והציג  פתוחים, 
ממשיך  רובינשטיין  את  לראות  המבקשים  בין 
בתפקידו, לבין המבקשים שינוי בעיר. עם זאת 
נחשבת  מועמדותו  התושבים  מרבית  בעיני 

קוריוז.
פיצולים,  אינספור  נרשמו  הרשימות  בגזרת 
ששלטה  היחסית  האחדות  לאור  שבולטים 
במועצת העיר הנוכחית. בין הסיעות שהוגשו: 
אחת  כל   – וש"ס  התורה  דגל  ישראל,  אגודת 
המועצה  חברי  של  'אנשים'  מפלגת  בנפרד; 
יעקי הרשקופ וישראל פכטר; סיעת 'בני תורה' 
אלישיב;  שמוליק  'הפלס'  מנכ"ל  בראשות 
מפלגתו של מנחם זיידה, ששילב במקום השני 
קהילות  ומפלגת  קדוש  מאיר  'יחד'  נציג  את 

הקודש של חב"ד.

אשדוד

את  הגישה  באשדוד  התורה'  'יהדות  סיעת 
פנים חדשות  רשימתה למועצת העיר, הכוללת 
ויינגרטן,  יחיאל  יעמוד  הסיעה  בראש  רבות. 
ראש  סגן  את  שמחליף  המרכזית  הסיעה  איש 
השני  במקום  ליברמן.  מרדכי  הוותיק  העיר 
השלישי  במקום  )בעלזא(,  ובר  אפרים  נותר 
הוצב שמואל שוק, נציג חדש לחסידות ויז'ניץ, 
יעקב טסלר, המיועד לכהן כחבר  שמחליף את 

כנסת מטעם החסידות.
פלר  אברהם  מוצבים  הבאים  במקומות 
פיטסבורג  מחסידות  שור  עזרא  גור,  מחסידות 
הסכם  אמונים.  משלומי  טננהויז  ויהושע 
והרשימה  במידה  כי  קובע  הסבוך  הרוטציה 
וטננהויז  שור  יחלקו  מושבים,  בחמישה  תזכה 
את הקדנציה ברוטציה. במידה והסיעה תיוותר 
מועצה  כחבר  פלר  יכהן  מנדטיה,  ארבעת  על 
וטננהויז,  שור  יחלקו  היתר  ואת  בלבד,  שנה 

לאמור: 3 נציגים על מושב אחד.
טרם  באשדוד  התורה'  'יהדות  כך,  ובתוך 
הכריעה למי מבין המתמודדים על ראשות העיר 
תעניק את תמיכתה. על פי דיווחים בתקשורת, 
סיכויי  את  שיבדוק  סקר  הזמינה  המפלגה 
המתמודדים המובילים לקראת הכרעה. הערכה 
בסיעה  שמפגינים  השרירים  למרות  כי  היא 
תצטרף  לסרי,  יחיאל  המכהן  העיר  ראש  כלפי 
ש"ס  לרעותה  ישראל'  'אגודת  דבר  של  בסופו 
לפעול  להתחייבויותיו  בכפוף  בלסרי,  ותתמוך 
למען השבת, סוגיה שהלהיטה את העיר בשנה 

האחרונה.

פנים חדשות ושברירי רוטציות

הפתעה: משה אבוטבול בראש רשימת 'יהדות התורה'
תהפוכות עולם בבית שמש: משלוש מפלגות חרדיות יצאה מפלגה אחת שבראשה עומד איש ש"ס • 
איך נרקמו ההסכמים הפנימיים ומה התרחש ברגעי הדרמה בהם אבוטבול נפסל • וגם: 'יחד' ו'ובני 

תורה' מציגים רשימות ועליזה בלוך מגייסת חרדים

בית שמש

מערכת  קיבלה  תהפוכות,  מלא  יום  אחרי 
גדולות.  הפתעות  שמש  בית  של  הבחירות 
הגוש החרדי-אשכנזי שמפוצל כיום בין שלוש 
'יהדות  ברשימת  לריצה  התאחד  מפלגות, 
התורה' אחת גדולה שבראשה עומד – תחזיקו 
חזק – ראש עיריית בית שמש ונציג ש"ס משה 

אבוטבול.
סיעות  עשו  לאחדות  הראשון  הצעד  את 
'אגודת ישראל' ו'שלומי אמונים' – שבבחירות 
האחרונות רצו בנפרד והכניסו שני מנדטים כל 
ריצה  על  וסיכמו  הקרעים  את  שאיחו   - אחת 
הרשימות,  הגשת  יום  ביום חמישי,  משותפת. 
החל גישוש בין 'אגודת ישראל' ל'דגל התורה', 
בידיהם  החזיקו  הצדדים  האחרון,  הרגע  ועד 
מאחר   – ומשותפת  נפרדת   – רשימות  שתי 

ואישור ראשי המפלגות לאיחוד טרם התקבל.
ובינתיים, לחדרו של פקיד הבחירות, נכנסו 
רשימה  רשימתם,  את  והגישו  ש"ס  אנשי 
משה  ונציגם  העיר  ראש  את  כללה  לא  שכלל 
אבוטבול, שהתכוון להריץ את עצמו במסגרת 
מדובר  השמש'.  'אור  בשם  עצמאית  סיעה 
ב'טריק' שנרקם על ידי צמרת המפלגה, שנועד 
העיר,  במועצת  ש"ס  של  כוחה  את  להגדיל 
בהיות ועל פי חוק, ראש עיר חייב לכהן כחבר 
מועצה. בתסריט ריאלי בו סיעתו החדשה לא 
העיר  ראש  יהפוך  החסימה,  אחוז  את  תעבור 

לחבר מועצה נוסף.
להשתבש.  החלו  הדברים  שאז  אלא 
מלווה  רשימתו  את  להציג  שניגש  אבוטבול, 

כלא  שהתבררו  טפסים  הגיש  דינו,  בעורך 
תקינים, בשל רישום חתימות התומכים במיקום 
הממונה  הרשימות.  הגשת  טופס  על  נכון  לא 
על הבחירות הודיע כי הרשימה נפסלה, ולרגע 
אפשרות  תהיה  לא  לאבוטבול  כי  היה  נדמה 

חוקית להתמודד על ראשות העיר.
כאן נכנסו לתמונה החברים מ'יהדות התורה', 
שהיו הרשימה האחרונה שטרם הוגשה והפכו 
אחרי  אבוטבול.  של  היחידה  לאלטרנטיבה 
עצבים,  ומורטות  מותחות  ארוכות,  שעות 
וועדת  בהן הצדדים כולם היו מכונסים בחדר 
יוצב  לפיה  להסכמה  כולם  הגיעו  הבחירות, 

אבוטבול בראש רשימת 'יהדות התורה'.
באופן רשמי, הצדדים לא פרסמו את פרטי 
כי  מכחישים  ואף  ביניהם  שנרקם  ההסכם 
דיווחים  פי  על  אך  תמורות,  על  מו"מ  התנהל 
'יהדות  לנציג  'פיצוי'  מנגנון  נבנה  מהחדר, 
התורה' שיפסיד מקום בשל המהלך, בתוספת 
להעניק  אולץ  שאבוטבול  הטבות  שלל 
הינה  המדוברות  הנדוניות  אחת  לעמיתיו. 
המועצה הדתית, שעל השליטה בה ניטש קרב 
עתיק בין ש"ס ל'דגל התורה' ו'אגודת ישראל'.

התורה'  'יהדות  רשימת  נראית  וכך 
שמואל  )ש"ס(,  אבוטבול  משה  המאוחדת: 
גרינברג )דגל(, ישעיהו ארנרייך )אגודה-גור(, 
את  השבוע  חגג  מונטג  )דגל.  מונטג  משה 
בית  בהוראת  ובנייה  תכנון  למחלקת  חזרתו 
ישראל  )שלו"א(,  גולדברג  שמעון  המשפט(, 
סילברסטין )דגל( ישעיהו ויסמן )אגודה, נציג 

)דגל.  ברילנט  בעלזא(, שלמה  לחסידות  חדש 
הליטאית,  התנועה  של  רביעי  זה,  מקום  על 
ניטש קרב פנימי שכלל לחצים מרבני שכונות 
עסקן  ברילנט,  יצא  בסופו  שונים,  ומכתבים 
אברהם  העליונה(,  על  כשידו  מוערך,  מקומי 
זמורה  חיים  אמונים(,  )שלומי  פרנקל  נחמן 

)דגל(, יקותיאל זלמן נוימן )אגודה-ויז'ניץ(.
ישראל  את  כוללת  המקומית  ש"ס  רשימת 
עזרי רמתי )צעיר תושב רמה ג', פנים חדשות 
יצחק  )חבר מועצה מכהן(  יגאל חדד  בזירה(, 
אלמליח ואורן ביטון. הפלג הירושלמי יתמודד 
'בני תורה',  לראשונה בבית שמש עם רשימת 
שהיו"ר שלה, הרב מלאכי כי טוב, איש חינוך 
לראשות.  אף  יתמודד  בעיר,  ישיבה  וראש 
אשר  וישראל  קופשיץ  יו"ט  ברשימה:  אחריו 

הירשמן.
עצמאית  היא  אף  תתמודד  'יחד'  רשימת 
יוסף,  עובדיה  והרב  עסיס  דוד  הרב  בראשות 
נכדו של מרן הרב עובדיה ובנו של הגאון רבי 
יעקב יוסף, זכר צדיקים לברכה. גם ברשימתה 
בלוך,  עליזה  העיר  לראשות  המתמודדת  של 
נרשמת נוכחות חרדית. במקום השלישי הוצבה 
בעיר,  מוכרת  חברתית  פעילה  זוסמן,  תמר 
ינקלביץ'  יוסי  מוקמו  יותר  נמוכים  ובמקומות 
חב"ד  חסידות  נציג  רבינוביץ'.  שלום  ומאיר 
השלישי  המקום  את  קיבל  מנדלסון  ישראל 

ברשימת 'הבית היהודי'.

אלעד שיחות השלום קרסו – אלעד יוצאת לקרב
שיחות מרתוניות בסלון ביתו של יו"ר ש"ס, הפיחו תקווה לאחדות, אך לבסוף הכל קרס • 'דגל', ש"ס, 
ו'אגודה' מהמרים על כל הקופה: ישראל פרוש מול יצחק פינדרוס • כל הפרטים, הגרסאות והתסריטים

אלעד  חוזרת  ושלווה,  שקט  שנות  אחרי 
ניסיונות  לאחר  עכורה:  מחלוקת  לאווירת 
המפלגות  יוצאות  אינטנסיבי,  ומו"מ  פשרה 
ראשות  על  בראש  ראש  קרב  על  החרדיות 
ראש  פרוש,  ישראל  אחד:  מצד  אלעד.  העיר 
העיר המכהן ונציג 'אגודת ישראל', מצד שני: 
יצחק פינדרוס, עד לא מכבר סגן ראש עיריית 
ידי  על  הנתמך  התורה'  'דגל  נציג  ירושלים, 

ש"ס, במסגרת 'דיל' ארצי רחב היקף.
הבחירות  ערב  שנחתם  יבש  הסכם  פי  על 
העיר  ניהול  שרביט  היה  אמור  הקודמות, 
'אגודת  בתמיכת  התורה',  'דגל  לידי  לעבור 
ישראל'. אלא שאז נשלף הסכם מקביל שנחתם 
לא  אמונים'  'שלומי  ושלטענת  שמש  בבית 
בנוסף,  הצדדים.  בין  התדיינות  והחלה  כובד 
הביאו  התורה'  ב'דגל  ההנהגה  חילופי 
להחלפת הברית הפוליטית בינה לבין 'שלומי 
אמונים' בברית חדשה של 'דגל' עם ש"ס, מה 

שהביא להסתבכות הנוכחית.
שטרית  יוסי  להיות  היה  אמור  מלכתחילה, 
אלא  ולש"ס,  ל'דגל'  משותף  מועמד  מביתר 
נציגה  את  'דגל'  ייבאה  דבר,  של  שבסופו 
שהעביר  פינדרוס,  יצחק  מירושלים  הבכיר 
והפך  לירושלים  כתובתו  את  האחרון  ברגע 
למועמדה. למרות שמרבית תושביה של העיר 
ש"ס  יו"ר  נאלץ  ש"ס,  חוגי  על  נמנים  אלעד 
פינדרוס,  ולקבל את מועמדות  לחרוק שיניים 
את  לכבוש  ביכולתו  אין  כעת  כי  הבנה  מתוך 
העיר וכי עליו לרכז מאמצים ע"מ להדיח את 
ישראל פרוש, מי שהביס אותו בקרב איתנים 

שהתנהל בבחירות האחרונות.
'דגל  בכירי  לאלעד  הגיעו  המועד,  בחול 
מקלב  גפני,  הכנסת  חברי  בראשות  התורה' 

יצחק  לטובת  ראשון  בחירות  לכנס  ואשר, 
על  גם  השפיעה  הבחירות  סערת  פינדרוס. 
אירועי החג, כאשר פינדרוס ופרוש חרשו את 
בתי הכנסיות, שמחות בית השואבה וההקפות 

שניות, על מנת לצבור אהדה.
נראה  הרשימות,  הגשת  זמן  חמישי,  ביום 
מרעננת.  תפנית  בפני  עומדת  הסאגה  כי  היה 
באופן מפתיע, הגיע ראש העיר ישראל פרוש 
דרעי,  אריה  השר  ש"ס  יו"ר  של  ביתו  לסלון 
ויציל  בניסיון להגיע להסכם שימנע מחלוקת 
היה  לרגע  קשה.  בחירות  ממערכת  העיר  את 
נדמה שזה הולך לקרות. הסלון בהר נוף הכיל 
חיים  יוסף  בהם  נוספות,  מפתח  דמויות  כמה 
היה  שעשוי  ומי  ש"ס,  מצד  עמר  ודוד  כלף 
לקטוף את תואר 'אדריכל השלום', הלא הוא 
יצאו  מאוחרת  ליל  בשעת  רייסנר.  יקי  היזם 
טיוטות  מספר  עם  אך  סיכומים  ללא  הצדדים 

שהפיחו תקווה בצדדים.
יומיים,  בן  מו"מ  ולאחר  דבר  של  בסופו 
קרס ההסכם המדובר והצדדים שיגרו הודעות 
נזעמות בהם הודיעו כי באופן מוחלט וסופי, 
יתמודדו ראש בראש זה נגד זה. מי פוצץ את 
ניטשת  כך,  על   – פרטיו?  היו  ומה  ההסכם 
עליו  ההסכם  בבסיס  גרסאות.  כמובן מלחמת 
אין חולק, התכוונו הצדדים לחלוק את ראשות 
לפינדרוס  הראשון  חציה  ברוטציה,  העיר 
וחציה השני לפרוש. ההסכם אמור היה לסגור 
הבאות.  בבחירות  להתמודדות  באשר  קצוות 
אנשי פרוש מצדם לא רצו לכבול עצמם לאי 
על  לחתום  סירבו  'דגל'  אנשי  התמודדות, 
רצופות  שנים   7.5 עוד  לפרוש  שיעניק  הסכם 
וגם ש"ס ציפתה – ובצדק מבחינתה – לקבל 

לפחות בעתיד את הבכורה.

ב'שלומי  טענו  בנוסף, 
אריה  ש"ס  יו"ר  כי  אמונים' 

דרעי העלה דרישה להחרים את חבר המועצה 
אבי דיין ולא לקחת אותו כשותף קואליציוני 
ש"ס  במפלגת  'בגידתו'  בשל  זאת  עתידי, 
על  שנבנתה  פרוש  נגד  הקואליציה  ושבירת 
ד'שלומי  אליבא  רשמי  באופן  המפלגה.  ידי 
לפיצות  העיקרית  הסיבה  הייתה  זו  אמונים', 
ההסכם, לא למען כבודם אלא למען אי הפקרת 
חברים ושותפים לדרך. כך או אחרת, מערכת 
הבחירות האלעדית יצאה לדרך וצפויה להפוך 
לסוערת במיוחד, מאחר וכל הצדדים הניחו את 

כובד משקלם ויוקרתם על המאבק המקומי.
בזירת  גם  הראשות,  על  הקרב  ובצל 
ישראל'  'אגודת  חידושים.  נרשמו  הרשימות 
ו'דגל התורה' ירוצו בנפרד, עם פנים חדשות. 
פרוש,  ישראל  את  כוללת  'אגודה'  רשימת 
גרוס  פיני  לויז'ניץ(  חדש  )נציג  אשר  בערל 
ועמית  )חב"ד(  מזרחי  אורן  חסידי(,  )כלל 
כהן )ברסלב(. רשימת 'דגל' כוללת את היו"ר 
ואיסר  ברדוגו,  משה  שטרן,  אבי  הנוכחי 
ראש  ומ"מ  הנוכחי  התנועה  בכיר  שפירא. 
מהרשימה.  הודח  גרוסברד,  שמוליק  העיר 
יצחק פינדרוס עצמו יתמודד במסגרת רשימה 
של  כוחה  את  להגדיל  מנת  על  עצמאית, 

התנועה הליטאית במועצה.
רשימת  את  הגיש  דיין  אבי  המועצה  חבר 
של  ול'יחד'  לו  המשותפת  הקהילות'  'איחוד 
רשימת  את  הגיש  הירושלמי  הפלג  ישי.  אלי 
'בני תורה' הכוללת את יצחק שמואלי, בנימין 

מינצר ויצחק אפשטיין.
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טבריה

רחובות

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

העניק  וניסיונות,  פרסומים  מספר  אחרי 
המקובל הרב דב קוק באופן סופי את תמיכתו 
לרשימתו של חבר המועצה דודיק אזולאי, זאת 
לצד תמיכה במועמדותו לראשות העיר. אזולאי 
מזוהה עם מפלגת 'כולנו' של שר האוצר משה 
יחד  הרב  של  למעונו  בעצמו  שהגיע  כחלון 
במסגרת  התמיכה.  קבלת  עם  מיד  אזולאי,  עם 
המקובל  הרב  נציגי  שני  ישולבו  התמיכה, 
ברשימת 'כן' של אזולאי, במקומות שני ורביעי.

להמליץ  "הננו  קוק  הרב  כתב  במכתבו, 
דוד  ר'  ידידנו  בכל לב להצביע עבור המועמד 
את  אוהב  שמים,  ירא  איש  הוא  אשר  אזולאי, 
הבריות, רודף צדקה וחסד וטובת כלל הציבור 
קדושה  וחובה  רבה  מצווה  כן  על  עיניו,  נגד 
עבור  ורק  אך  ולהצביע  הבחירות  ביום  ללכת 

ידידנו הנ"ל".
אליהו  בראשות  ש"ס  מפלגת  רצה  בטבריה 
'דגל התורה', רשימה שזכתה  ובתמיכת  זיגדון 
לאחרונה לתמיכת רב העיר הגאון רבי אברהם 
דב אוירבך, שבתחילת הדרך נטה לשתף פעולה 

ברשימה עם המקובל הרב קוק.

יחרוג  אבוחצירא  פנחס  רבי  האדמו"ר  האם 
ל'שטח  ברחובות?  בבחירות  ויתערב  ממנהגו 
וכי  להתרחש  צפוי  הדבר  כי  נודע  מוניציפלי' 
תמיכת הרב עשויה להגיע דווקא למפלגה לא 
סגן  של  'רחובותי'  מפלגת  היא  הלא  חרדית, 

ראש העיר מתן דיל.
מלול  רחמים  העיר  ראש  לבין  דיל  מתן  בין 
לאחר  וזאת  מרה  יריבות  באחרונה  שוררת 
לבעלי  כשנה  לפני  עד  נחשבים  היו  שהשניים 
בלתי  לתמיכה  זכה  הראשון  כאשר  ברית 
מסויגת מצדו של ראש העיר, שטיפחו וגידלו. 
מלול ודיל נמנו עד לא מכבר על באי ביתו של 
הרב פנחס אבוחצירא אלא שלאור הפיצוץ בין 
להעביר  בעיר  חרדים  גורמים  מנסים  השניים, 

את תמיכת הרב לדיל.
וחובש  דתי  הינו  עצמו  דיל  מתן  כי  יצוין 
חילונית  הינה  שברשימתו  הנבחרת  אך  כיפה 
לחלוטין, כך למשל המקום השני אותו מאיישת 
עו"ד קארין בורגינסקי העומדת בראש מפלגת 

'ישראל בתינו' בעיר.

הרב קוק עם 'כולנו'

דיל רבני: במי יתמוך המקובל?

'יש עתיד' מזהירה מהחרדים

חולון

'יש  סיעת  יו"ר  שמפרסם  תעמולה  בסרטון 
אילן  העיר  לראשות  והמתמודד  בחולון  עתיד' 
גזית, קורא הוא לציבור החילוני ללכת בהמוניו 
החרדית.  להצבעה  נגד  כתשובת  להצבעה, 
מיום  תיהנו  "אתם  מזהיר:  גזית  נצפה  בסרטון, 
חרדים  כשתמונת  להצביע",  ילכו  הם   – חופש 
מופיעה על המרקע, "אתם תלכו לשופינג – הם 
נעימה.  הלא  הדרך  זו  על  וכן  להצביע",  ילכו 
'יש עתיד' כי "להם  בסוף הסרטון, מזהיר איש 
הסתם  ומן  היוצאת  במועצה  נציגים   5 כבר  יש 
אנחנו  נתעורר.  לא  אם  יותר,  הרבה  להם  יהיו 

נהיה הקול השפוי שלכם".
שכנות  יחסי  שוררים  חולון  בעיר  כי  יצוין 
מצוינים והניסיון לעורר מדנים ולשסע ציבורים, 
הנציגים  המקומית.  מהמציאות  מנותק  נראה 
נציגי סיעת ש"ס,  החרדים במועצה הם חמשת 
אחרי  במועצה,  ביותר  הגדולה  לסיעה  שהפכה 

סיעתו של ראש העיר.

יוצאים לקרב חייהם: הסיעות החרדיות התפצלו
ירושלים

יחסי הכוחות הפנים-חרדיים עומדים למבחן: 'דגל' ו'אגודה' יתמודדו בנפרד בבחירות • ומי אשם בחוסר 
האחדות? כל הטענות וההאשמות • וגם: דרעי ממנה עצמו לראש מטה הבחירות, בניסיון להציל מכישלון צפוי

'אגודת  סיעות  התממש:  הקיצון  תרחיש 
ישראל' ו'דגל התורה' הגישו רשימות נפרדות 

לוועדת הבחירות רשימותיהם הנפרדות.
החלו  הנפרדות,  הרשימות  הגשת  מרגע 
כאשר  הנציגים,  בין  מילוליות  התכתשויות 
בפיצול  את האשמה  את משנהו  צד מטיל  כל 
היו  כי  טענו  ישראל'  ב'אגודת  הפנים-חרדי. 
מוכנים ללכת לוויתורים מפליגים על מקומות 
למצב  כתיקון  מלא,  לשוויון  עד  ברשימה 
הנוכחי בו 5 מתוך 3 חברי מועצה של 'יהדות 
את  האשימו  הם  אליהם.  משתייכים  התורה' 
'דגל' בהערמת קשיים מיותרים והצבת דרישות 
השלום.  את  להכשיל  שנועדו  הגיוניות,  לא 
מאידך, ב'דגל התורה' טענו כי לא קיבלו את 

המגיע להם.
סלע מחלוקת עיקרי נסוב אודות האפשרות 
המפלגה  אות  את  הבחירות  בקמפיין  להצמיד 
בזמן  העיר.  לראשות  המועמד  לשם  ג', 
שב'דגל' ביקשו להשתמש בסמל הרשימה לצד 
המתמודד בו הם תומכים, משה ליאון, דרשה 
באות  שימוש  יעשה  שלא  ישראל'  'אגודת 
רשמית  נמנה  שאינו  מועמד  לטובת  המפלגה 

על שורותיה, קרי כל מי שאיננו יוסי דייטש.
הסיעות  דוברי  מבקשים  רשמי,  באופן 
עניין  בפיצול  לראות  המפלגות  וביטאוני 
את  לבחון  שנועד  ענייני  ומהלך  פורמאלי 
יחסי הכוחות, מבלי לנהל מלחמות קודש, אך 

בשטח, המתח הולך וגואה. ב'אגודה' וב'דגל' 
ומגייסים  מטות  מקימים  חרבות,  מצחצחים 
הכוחות  שיחסי  ברור  לכולם  כאשר  פעילים, 
בבירה עשויים להשפיע גם מעבר לגבולותיה. 
במידה ו'דגל' תצליח להוכיח את הכוח הגדול 
שהיא מייחסת לעצמה, לא מן הנמנע שהדבר 
יחסי  את  לשנות  לדרישה  הקרוב  בעתיד  יביא 

הכוחות ברשימה לכנסת.
גם בגזרת מפלגת ש"ס, לא עבר יום הגשת 
רבות  טלטלות  לאחר  חלק.  באופן  הרשימות 
הבטיח  הקדנציה,  במהלך  הרשימה  שחוותה 
'צילום  לעשות  דרעי  השר  ש"ס  יו"ר  בעבר 
ללא  הנוכחית  הרשימה  עם  ולהמשיך  מצב' 
ברגע  מעמד  החזיקה  לא  ההבטחה  שינוי.  כל 
מזכ"ל  פנימיים שהפעילו  לחצים  מול  האמת, 
המפלגה חיים ביטון וחבר המועצה חיים כהן, 
האחרון  את  לשדרג  האחרון  ברגע  שהצליחו 
רב  זעם  למקום השני ברשימה, מהלך שעורר 

בקרב פעילים ורבנים מקומיים.
הרשימות,  הגשת  לאחר  ספורים  ימים 
החליט  כי  דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר  הודיע 
של  הבחירות  מטה  ליו"ר  עצמו  את  למנות 
לכך  מייחסים  בש"ס  בירושלים.  המפלגה 
אך  הרשימה,  לטובת  והתגייסות  אמון  הבעת 
שונים,  בסקרים  והמגובה  הרווחות  הערכה 
היא כי ש"ס ירושלים נמצאת במצב לא מזהיר. 
ירידה של  4 מנדטים,  לה  האופטימיים צופים 

מנדט מכוחה הנוכחי.
הנציגים:  וסדר  שמות  להלן 

דייטש  יוסי   – ישראל'  י 'אגודת  מ ו ל ש (
המרכזית(,  )הסיעה  וייצמן  יוחנן  אמונים(, 
הלפרין  יעקב  )בעלזא(,  הלברשטאם  מיכל 
)חב"ד( ויצחק ברטלר )נציג חדש של ויז'ניץ(. 
'דגל התורה' – אליעזר ראוכברגר )יו"ר חדש 
לאלעד(,  פינדרוס  יצחק  של  מעברו  לאחר 
בלומנשטוק,  דוד  גורא,  משה  קלרמן,  ישראל 
 – ש"ס  רשימת  זהר.  ודוד  גרוסבוים  אלחנן 
אברהם  עזרא,  פיני  כהן,  חיים  כהן,  צביקה 
בצלאל ושמואל מרציאנו. 'בני תורה' – חיים 

אפשטיין ואברהם מנקיס.
העיר:  ראשות  על  למרוץ  קצרה  וקפיצה 
בשבוע האחרון התחדד הקרב בין המתמודדים 
הבולטים במרוץ, עופר ברקוביץ', משה ליאון 
וזאב אלקין. במסיבת עיתונאים בהולה שכינסו 
השר אלקין וחה"כ רחל עזריה, הודיעה עזריה 
באלקין.  תמיכתה  ועל  מהמרוץ  פרישתה  על 
ולו זו בלבד. עזריה תחזור לכנסת, לא תתמודד 
למועצת העיר וחברים מרשימתה 'ירושלמים' 
ישובצו במקומות לא גבוהים ברשימת אלקין. 
בכך מסיימת עזריה ניסיון כושל לחזור לזירה 
על  האור'  את  'מכבה  שהיא  תוך  העירונית, 
סיעת   – בעמל  בנתה  אותו  חייה  פרויקט 

'ירושלמים'.

החרדים מתפצלים 
לשלושה ראשים

איי השלום: 
לא יתקיימו בחירות

לראשונה בתולדותיה, צועדת 
הקהילה החרדית בחיפה לקלפי 
מפלגות  משלוש  פחות  לא  עם 
ישראל  אגודת  ש"ס,  נפרדות. 

ודגל התורה.
ו'הבטוחה'  הגדולה  הסיעה 
ש"ס  סיעת  היא  ביותר 
ורעננות  חדשות  פנים  שמציגה 
הראשון  במקום  בשורותיה. 
ניצב אורי אוזן, איש אמונו של 
הצמיחה  מנוע  פרי,  שי  הרב 
העיקרי של התנועה בעיר ובעל 
נרחבים  חוגים  על  השפעה 
נתי  הוצב  השני  במקום  בעיר. 
חייק, כיום חבר מועצה ברכסים 
מרגי,  יעקב  חה"כ  של  ויועצו 
המסומן כאחד הכוחות העולים 

בשטח המפלגה.
ישראל' הציבה  'אגודת  סיעת 
בראשה את נציגה הוותיק אריה 
נציגי  את  ואחריו  בליטנטל 
'דגל  סיעת  וצאנז.  בעלזא  גור, 
חבר  בראשות  תעמוד  התורה' 
ואחריו  אלפר,  מיכי  המועצה 
מנחם קפלן מ'לב לאחים' ואריה 

זיסמן, עיתונאי 'יתד נאמן'.
לפיצול  המרכזית  הסיבה 
בניסיונה  נעוצה  החרדי,  הכוח 
התורה'  'דגל  של  הממושך 
הנציגות  את  אחריה  לסחוף 
שהיא  העיקש  למאבק  החרדית 
מנהלת נגד ראש העיר יונה יהב. 

מיכי  'דגל'  נציג  מול  כזכור, 
אלפר לבין ראש העיר ניטש קרב 
אימים, שהביא את 'דגל התורה' 
יהב,  על  מלחמה  להכריז  כולה 
להתנכלות  טענותיהם  בשל 

לציבור החרדי.
להתנות  תחילה  ביקש  אלפר 
השותפים  עם  ריצתו  את 
ויצטרפו  במידה  רק  הטבעיים 
בימים  אך  יהב  מתנגדי  לגוש 
להתפשר  הסכים  האחרונים, 
יוציאו  לא  שהמפלגות  כך  על 
אלא  רשמיות,  תמיכה  הודעות 
רבנים  של  בהודעות  יסתפקו 
זו  דרישה  גם  ואדמו"רים. 
דעות  חילוקי  ובצירוף  נדחתה, 
הביאו  ברשימה,  מיקומים  על 

הדברים לכדי ריצה נפרדת.
הגשת  לאחר  בוקר  כצפוי, 
ביטאוני  הציגו  הרשימות, 
תמיכה  הודעת  ישראל'  'אגודת 
תנועת  גם  כאשר  ביהב,  רשמית 
הודעה  לפרסם  צפויה  ש"ס 
דומה. ועל רקע היריבות הקשה, 
כי  חיפה'  'רדיו  אמש  פרסם 
הבטחה  קיבלה  התורה'  'דגל 
קליש-רותם  עינת  מהמתמודדת 
מנדט,  ולו  תקבל  באם  לפיה 
תזכה היא לסגנות בשכר. הדיווח 

לא קיבל את אישור הצדדים.

קטנים  יישובים  שני  אמנם  הם 
עולים  לא  שבשגרה  ושלווים 
לכותרות, אך המלחמה הפוליטית 
את  לטלטל  איימה  עליהם 
ולהשליך  החרדית  הפוליטיקה 
האחרון,  ברגע  הארץ.  כל  את 
בשורת  יצאה  משניהם  דווקא 
סטון  יערים-טלז  בקריית  השלום. 
וברכסים  ירושלים  שבפרוזדור 
הצפונית, לא יתקיימו כלל בחירות, 
לאחר שהוגשו בהם מתמודד אחד 

ורשימה אחת למועצה.
ראשית לטלז סטון: מי שמכהן 
כראש המועצה מזה כשני עשורים 
'דגל  נציג  רוזנטל,  אברהם  הוא 
את  הוא  קיבל  תחילה  התורה'. 
לקראת  התורה  גדולי  ברכת 
במסגרת  אך  נוספת,  התמודדות 
השינויים הפנים-מפלגתיים, נדרש 
בהודעה  מקומו.  את  לפנות  הוא 
כי  התורה'  'דגל  הכריזה  רשמית, 
יהיה  המועצה  לראשות  מועמדה 
עיריית  ראש  מ"מ  רביץ,  יצחק 
ביתר עילית ויו"ר 'דגל' המקומית, 
שכזכור הודח בפריימריז הגבאים.

התכוון  לא  מצדו  רוזנטל 
והשניים  מקום  לשום  ללכת 
שעלול  בחירות,  בקמפיין  פצחו 
ויתרה  הישוב  את  לקרוע  היה 
בתוך  רבה  למבוכה  לגרום  מזאת, 
שני  באשר  התורה',  'דגל  הנהגת 
שורותיהם  על  נמנים  המתמודדים 

ונחשבים לבשר מבשרם.
קודקודי  נכנסו  האחרון,  ברגע 

והשיגו  הקורה  לעבי  התנועה 
מתווה פשרה, לפיו רוזנטל ימשיך 
כעשרה  עוד  בתפקידו  לכהן 
היישוב  ילך  מכן  ולאחר  חודשים, 
רביץ  יצחק  צפוי  בהן  לבחירות 
הספיקו  מאז,  לתפקיד.  להיבחר 
שני היריבים להציג אחווה בסדרת 
אירועי סוכות ושמחת תורה. בשל 
ההסכמות ולאור ההבנות מול נציג 
בוטלו   – בקשט  דב  האופוזיציה 

הבחירות כליל.
הסכם  למרות  לרכסים:  וצפונה 
ראשות  לפיו  מסורתית,  רוטציה 
'דגל  בין  מתחלקת  המועצה 
וטו  'דגל'  הטילו  לש"ס,  התורה' 
ראש  סגן  ש"ס,  של  מועמדה  על 
נתלו  ב'דגל'  כהן.  דן  המועצה 
המועמד  על  לפיו  ההסכם  בנוסח 

להיות מוסכם עליהם.
עשו  רכסים,  של  בפוליטיקה 
שניסו  פוליטיים  גורמים  שימוש 
שפרחה  האידיליה  את  לטרפד 
במידה  התורה'.  ל'דגל  ש"ס  בין 
והדברים היו מגיעים למבוי סתום, 
היה  עלול  החדש  הפוליטי  הציר 

לעמוד בפני שבירה.
ברגע  כאן  וגם  דבר  של  בסופו 
האחרון, הסירה 'דגל' את הוטו על 
דן כהן והוא ישמש כראש המועצה 
הבא. ראש המועצה הנוכחי איצ'ה 
הגשת  בשל  כסגנו.  ישמש  רייך 
מועמד אחד ורשימה אחת – יותר 

הצורך בבחירות.

חיפה ם, 
רכסי

טון
לז ס

ט

ניסיונה של 'דגל התורה' לסחוף את המפלגות 
כישלון  נחל  יהב,  יונה  נגד  למאבק  החרדיות 

והביא לראשונה לריצה מפוצלת בשלושה ראשים • 
האם אלפר קיבל הבטחה מקליש-רותם?

במרבית  ומתפצל  הולך  החרדי  שהכוח  בזמן 
ערי ישראל, בשתי מועצות לא יתקיימו בחירות 

סטון  ובטלז  ברכסים,  כהן  דן  על  הוטו  את  הסירה  'דגל'   •
יכהן רוזנטל שנה ואחריו רביץ
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הבל  את  שהרג  לאחר  קין 
הקב"ה:  ידי  על  נתבע  אחיו, 
אלי  זועקים  אחיך  דמי  "קול 
רש"י:  שמפרש  וכפי  האדמה"  מן 
ונורא.  חמור  מעשה  עולם.  שליש  הרגת 

ובעקבות כך נענש. 
עווני  "גדול  לקב"ה:  ואומר  נזעק  קין 
משנה  אלו  דבריו  לאחר  מנשוא..." 
כביכול הקב"ה את הגזירה וקובע: "לכן 
כל הורג קין... וישם ה' לקין אות..." )ד' 
את  הרג  קין  הרי  זועקת,  והשאלה  טו'(. 
הבל אחיו, והמשמעות לכך שהרג שליש 
עונש.  לו  מגיע  ספק  שללא  כך  עולם, 
חומרת  על  נזעק  בגלל שהוא  לפתע  איך 
העונש הוא מצליח לשנותו עד שהקב"ה 
שם אות )משמו יתברך( על מצחו למנוע 
ממנו את עונשו? האם זו סיבה לשנות את 

הגזירה?
מפרש האור החיים הקדוש דבר שצריך 
לכן,  "טעם  להפנים:  ללמוד  אחד  כל 
ישמרנו  לא  ה'  וידע שאם  להיות שהכיר 
כל מוצאו יהרגהו, בשביל מצוה זו ריחם 
עליו ואמר: כל הורג, ורשם אות ה' בפניו 
שנרשמת  מצוה  בעושה  הנהוג  כמשפטו 
וישם  אומר:  והוא  אות.  לטובה  במצחו 
שדרשו  מה  דרך  על  והוא  אות,  לקין  ה' 
ז"ל בפסוק )שמות יב' יג'( והיה הדם לכם 
לאות, פירוש לאות מצוה להם לשמירה". 
זה שהכיר קין שהוא תלוי בחסדי ה', ואם 
ה' לא ישמרנו כל מוצאו יהרגהו, הכרה זו 
נחשבת לו למצוה ובשכר מצוה זו ריחם 

ה' עליו.
אם מכירים בכך שלא כוחי ועוצם ידי 
עשה לי את החיל הזה, אלא שאם ה' לא 
ישמור עיר שוא שקד שומר, זכות מצוות 
אמונה זו שומרת על האדם מפני כל פגע. 

ובזכותה יש אות לשמירה.
נח  "ויבוא  הפסוק:  על  נח  בפרשת 
ובניו אל התיבה מפני מי המבול" )ז' ז'( 
מפרש רש"י: ואף נח מקטני אמנה היה, 
ולא  ואינו מאמין שיבוא המבול,  מאמין 
נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים. לכאורה 
כיצד ניתן לומר על נח, אשר אמרה עליו 
התורה "צדיק תמים", כי לא היה מאמין 

בלב שלם?
הסביר הרה"ק האוהב ישראל מאפטא 
"אמונה"  במילה  כי  ידוע  שהנה  זי"ע: 
להאמין  הראשון,   משמעויות:  שתי  יש 
ע"י  כי  המשכה.  לשון  והשני,  כפשוטו. 
את  עליו  ממשיך  האדם  בה'.  אמונה 
שהיא  אמונה,  של  כוחה  וזהו  השפע. 
למציאות.  מקווה,  שאדם  מה  את  עושה 
ולפי גודל בטחונו של אדם, הופך הדבר 
נח  שהיה  פי  על  אף  ולפיכך,  לעובדה. 
להאמין  היה  חושש  בבורא,  מאמין 
אמונה יתירה בבואו של המבול, פן יגרום 
הוא  יבוא.  אמנם  שהמבול  אמונתו  ע"י 
ואינו  "מאמין  עיצות:  אובד  איפוא  היה 
מאמין" – אף כי היה מאמין, חושש היה 
להאמין בכך, "עד שדחקוהו המים" – עד 
שראה כי המבול כבר בא ואמונתו אינה 

עשויה עוד להכריע במאומה...
עד כמה אפשר למשוך ישועה ורחמים 
העולם  בבורא  והבטחון  האמונה  בכח 
לוי  רבי  הרה"ק  על  נלמד ממה שמסופר 

חל  )שהשבוע  זי"ע  מברדיטשוב  יצחק 
יום פטירתו(: היה זה כאשר חלה אנושות 
ונפל על ערש דווי. בני המשפחה מיהרו 
למצוא  כדי  הרופאים  טובי  את  להזעיק 
מזור ותרופה למחלתו, אך לאחר בדיקות 
מחדרו  הרופאים  יצאו  שונים  וניסיונות 
והודיעו לבני המשפחה בצער שאין לאל 

ידם לרפא אותו מחוליו...
שומעים  לפתע  והנה  רב  זמן  עבר  לא 
העומדים בחוץ קול חבטה עזה מן החדר. 
קרה.  מה  ולבדוק  להכנס  מיהרו  מיד 
מברדיטשוב  הרה"ק  את  ראו  כשנכנסו 
ניגשו  אונים.  בחוסר  הרצפה  על  מוטל 
אליו בני המשפחה והרימו אותו מן הארץ 
שעה  כעבור  המיטה.  על  אותו  והשכיבו 
מועטת ביקש הרה"ק מברדיטשוב שיתנו 
מצבו  החל  ומאז  מים  מעט  לשתות  לו 
להשתפר פלאים , עד שבתוך כמה ימים 
כבר הלך בחוץ על משענתו ונרפא לגמרי 

מחוליו בדרך נס ופלא.
מברדיטשוב  הרה"ק  הסביר  לימים 
את סוד הדברים. כי בהיותו גוסס ושוכב 
המגיד  רבו  בדברי  נזכר  חוליו  מיטת  על 
על  שהסביר  זי"ע  ממעזריטש  הגדול 
הפסוק )תהילים לב( "והבוטח בה' חסד 
יסובבנו", שאין זה לא הבטחה ולא ברכה 
במעשה  הקב"ה  שהטביע  טבע  אלא 
שהבוטח  העולם,  ובריאת  בראשית 
ברחמים  מסובב  להיות  זוכה  ית"ש  בו 
ובחסדים. "ולכן בטחתי בהשי"ת שירפא 
שהשגתי  חשבתי  וכאשר  מחוליי.  אותי 
אך  המיטה,  מן  לקום  ניסיתי  זו  אמונה 
ואז  הארץ.  על  נפלתי  אונים  מחוסר 
התבוננתי בעצמי שללא ספק דברי מורי 
אמר  הוא  ואם  לעד,  וקיימים  חיים  ורבי 
ואין  הוא,  שכך  פשיטא  בקדושתו  כן 
העמקתי  לפיכך  בי.  אלא  תלוי  החיסרון 
לאמונה  שבאתי  עד  במחשבתי  שוב 
ומאז  חיים  באלוקים  ושלימה  גמורה 
לגמרי  שהחלמתי  עד  מצבי  השתפר 

ויצאתי מכלל סכנה".
ה"מנחת  בעל  הרה"ק  היה  זה  סיפור 
אלעזר" ממונקאטש זי"ע רגיל לספר בכל 
אימת שהלך לבקר חולה, כדי ללמד שאם 
יאמין ויבטח בה' באמת יזכה לישועת  ה' 

כהרף עין.
העמידה  בתפילת  טמון  זה  רעיון 
בברכת "על הצדיקים" שם נאמר: "יהמו 
ותן  אלוקינו.  ה'  רחמיך  נא  )יתעוררו( 
באמת.  בשמך  הבוטחים  לכל  טוב  שכר 
כי  נבוש  ולעולם לא  ושים חלקנו עמהם 
חסדך  "ועל  מוסיפים:  ויש  בטחנו".  בך 
בה'  שבוטח  מי  נשעננו".  באמת  הגדול 
לשמירה  זו  מצוה  על  טוב  לשכר  זוכה 
את  מבקשים  אנו  כך  ומשום  והצלחה. 
איננו  ח"ו  אם  וגם  הזה".  הטוב  ה"שכר 
אנו  מבקשים  זו,  דרגה  בעלי  על  נמנים 
אנשים  סוג  עם  הקב"ה  חלקנו  שישים 
לפני  עולם  אהבת  בברכת  גם  כך  אלו. 
ספרד(:  נוסח  )לפי  נאמר  שמע  קריאת 
"כי בשם קדשך הגדול והנורא בטחנו..." 
ולכן, "ורחמיך ה' אלוקינו וחסדיך הרבים 

אל יעזבונו נצח סלה ועד".
בזכות האמונה זוכים לשמירה ולשפע 

של חסדים נצח סלה ועד.

ְוֵנְדָעה ִנְרְּדָפה 
ָלַדַעת ֶאת ה'

וישם לקין אות

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ְּבֶצֶלם  ְּבַצְלמוֹ  ָהָאָדם  ֶאת  ֱאֹלִקים  ַוִּיְבָרא 
ֱאֹלִקים ָּבָרא אֹתוֹ )א, כז(

ֶאת  ָּבָרא  ַהָּקָּב"ה  ִּכי  ְמִעיָדה,  ַהּתוָֹרה 
ָהָאָדם ְּבַצְלמוֹ. ּוִמָּכאן ְרָאָיה, ִּכי ְנטּועוֹת ָּבנּו 
ְּתכּונוֹת ִעָּלִאּיוֹת  ִמֶּׁשל ַהָּקָּב"ה, ּוֵמֲחָמָתן ֵיׁש ָּבנּו ְיכֶֹלת 

ְלַהִּגיַע ִלְדָרגוֹת ִנָּׂשאוֹת ֶׁשֵאין ְלָתֲאָרן ּוְלַׁשֲעָרן.
ֶנֱאַמר ַּבָּפסּוק: "ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים" )ְּבֵראִׁשית 
ב, ז(. ָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו )זַֹהר ְּבֵראִׁשית כז ע"א(: "ַמאן 
ְּדָנַפח ִמִּדיֵליּה ָנַפח", ְּכלוַֹמר, ְּבֵעת ֶׁשַהָּקָּב"ה ָיַצר ֶאת 

ָהָאָדם, הּוא ָנַפח ּבוֹ ֵחֶלק ֵמַעְצמּותוֹ. 
ְוַכֲאֶׁשר הּוא  ִאם  ְׁשֵמיִמִּיים.  ֻמְטָּבִעים ּכֹחוֹת  ָּבָאָדם 
ְמֻסָּגל  הּוא  ָּגמּור,  ְּבִחּבּור  ֲאֵליֶהם  ְלִהְתַחֵּבר  זוֶֹכה 

ְלַהִּגיַע ִלְדָרגוֹת ְּגבוֹהוֹת ַוֲעצּומוֹת ַעד ֵאין ֵקץ.
ַעל ָהֲאִר"י ַהָּקדוֹׁש ְמֻסָּפר, ֶׁשָּיַׁשן ְּבַׁשָּבת ְּכֶׁשְּשָפָתיו 
ַרּבוֹ  ִׂשְפֵתי  ֶאת  ָרָאה  ַהַּתְלִמיִדים  ַאַחד  ְמַמְלְמלוֹת. 
ּדוְֹבבוֹת ְוֵקֵרב ֶאת ָאְזָניו ַלֶּפה ַהָּקדוֹׁש, ְּבִתְקָוה ִלְקֹלט 
ְּדַבר ָמה ֵמִחּדּוֵׁשי ָהֲאִר"י. ְּבעוֹד ַהַּתְלִמיד ְמַנֶּסה ְלָהִבין 
ֶאת ַהֶּנֱאָמר, ֵהִקיץ ְלֶפַתע ָהֲאִר"י ַהָּקדוֹׁש ִמְּׁשָנתוֹ ְוָרָאה 

ְלֶנֶגד ֵעיָניו ֶאת אֶֹזן ַּתְלִמידוֹ.
ַהַּתְלִמיד, "ָרִאיִתי ֶאת  ִהְתַנֵּצל  "ְסִליָחה ּוְמִחיָלה!" 
ֶאת ָאְזַני  ְוִהֵּטיִתי  ֵׁשָנה,  ִמּתוְֹך  ְמַמְלְמלוֹת  ַרֵּבנּו  ִׂשְפֵתי 

ִלְׁשמַֹע ֶאת ִּדְבֵרי ּתוָֹרתוֹ ַהְּמִאיִרים ְוַהְּקדוִֹׁשים!".
ַעל  ְׂשחוֹק  ַּבת  ָהֲאִר"י  ֶהֱעָלה  ַהְּדָבִרים,  ְלֵׁשַמע   
ְׂשָפָתיו ְוָאַמר: "ִאם ֲאַבֵּקׁש ְלָבֵאר ְלָך ֶאת ִסְתֵרי ַהּתוָֹרה 
ֲאֶׁשר ִקְּבָלה ַעָּתה ִנְׁשָמִתי ְּבֵעת ֶׁשָּיַׁשְנִּתי ְּבסוֹד 'ַוִּיְפַּתח 
ה' ֶאת ִּפי ָהָאתוֹן', ֹלא ִיְהֶיה ַּדי ֲאִפּלּו ְּבִׁשְבִעים ָׁשָנה!" 

)שם הגדולים בסוף ערך רבינו האר"י(.
ַהֶּזה,  ָהעוָֹלם  ַהְבֵלי  ָּכל  ֶאת  ָעַזב  ַהָּקדוֹׁש  ָהֲאִר"י 
לוֹ  ִנְפְּתחּו  ֵּכן  ֵמֲחַמת  ַּבָּקָּב"ה.  ְוָדַבק  ְוִהַּטֵהר  ִהְתַקֵּדׁש 
ַׁשֲעֵרי ִּביָנה ְואוָֹרה, ַעד ֶׁשָהָיה ִּביָכְלּתוֹ ְלַהִּׂשיג ַּבֲחלוֹם 

ֶׁשל ֶרַגע ֶאָחד, ּתוָֹרה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבִׁשְבִעים ָׁשָנה!

ַהּכֹחוֹת ָהַאדִּירִים שֶַׁהקָּבָּ"ה ָטַבע בָָּאָדם
 

ֲאִפּלּו  ֱאֹלִקית  ָחְכָמה  ִהְטִּביַע  ִיְתָּבַרְך  ַהּבוֵֹרא 
ְּבַבֲעֵלי ַהַחִּיים - ַּבַחּיוֹת, ַּבְּבֵהמוֹת, ָּבעוֹפוֹת, ַּבְּׁשָרִצים 
ֵּביֶציָה  ֶאת  ַהְּזבּוב  ְנֵקַבת  ְמִטיָלה  ְלִעִּתים  ּוָבְרָמִׂשים. 
ֶאת  מוִֹתיָרה  ִהיא  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַרָּכה.  ְׁשעּוִעית  ְּבתוְֹך 
יוַֹדַעת,  ִהיא  ֲאָבל  ַעְצָמם.  ְּבכֹחוֹת  ְלִהְתַּפֵּתַח  ֶצֱאָצֶאיָה 
ְוַהְּזבּוִבים  ְוִתְתַקֶּׁשה,  ֵּתֵלְך  ַהְּׁשעּוִעית  ַהְּזַמן  ֶׁשִעם 
ַהְּׁשעּוִעית  ְּבתוְֹך  ִיָּלְכדּו  ֵמַהֵּביִצים,  ֶׁשִּיְבְקעּו  ַהְּקַטִּנים 
ְוָימּותּו. ָלֵכן ִהיא ּפוֶֹעֶרת ְמִחָּלה ִּבְבַׂשר ַהְּׁשעּוִעית ַעד 
ְּבבוֹא  ָלֵצאת  יּוְכלּו  ֶׁשַהְּזבּוִבים  ְּכֵדי  ַהֵּביִצים,  ִלְמקוֹם 

ָהֵעת ַלֲאִויר ָהעוָֹלם. 
יוַֹדַעת  ִהיא  ֵּכיַצד  ִנְרָחב?  ּכֹה  ֶיַדע  ַלְּזבּוָבה  ִמַּנִין 
ַּבֲעַלת  ִהיא  ַהִאם  ְלִהְתַקּׁשוֹת?  ֲעִתיָדה  ֶׁשַהְּׁשעּוִעית 
"רּוַח ַהּקֶֹדׁש"?! ִיְהיּו ֶׁשּיֹאְמרּו, ִּכי ֵאּלּו ִאיְנְסִטיְנְקִטים 
ִטְבִעִּיים ַהְּנטּוִעים ְּבַבֲעֵלי ַהַחִּיים, אּוָלם ִמי ֶׁשָּטַבע ֶאת 
ָחְכָמה  ֶׁשָּנַטע  ִיְתָּבַרְך  ה'  הּוא  ַהָּללּו,  ָהִאיְנְסִטיְנְקִטים 

ֲעצּוָמה ִּבְבִרּיוָֹתיו! 
ַּפַעם  ׁשוָֹבָכּה.  ֶאת  נוֶֹטֶׁשת  ֵאיָנּה  ַהּיוָֹנה  ִּכי  ָידּוַע 
ֶאת  ִסְּמנּו  ִמֶּגְרַמְנָיה,  יוִֹנים  ָלְקחּו  ְמַעְנֵין.  ֶמְחָקר  ָעְרכּו 
ִלְׁשַוְיץ,  אוָֹתן  ְוֶהֱעִבירּו  ְמיָֻחד  ִזהּוי  ְּבָצִמיד  ַרְגֵליֶהן 
ֶמְרַחק ְׁשַבע ֵמאוֹת ִקילוֶֹמְטִרים ֵמַהּׁשוָֹבְך. ְוִהֵּנה ְלַאַחר 
ַּכָּמה ָיִמים, ָׁשבּו ַהּיוִֹנים ְלׁשוָֹבָכן ֶׁשְּבֶגְרַמְנָיה. ַּבְּתִחָּלה 
ַהֶּדֶרְך,  ֶאת  ַמִּכירוֹת  ַהּיוִֹנים  ִּכי אּוַלי  ַהחוְֹקִרים,  ָסְברּו 
ִּבְמעּוָפן.  אוָֹתן  ֶׁשִהְנחּו  ְיִדידוֹת  ִּבְׁשַוְיץ  ָלֶהן  ֵיׁש  אּוַלי 
ֶמְרַחק  ְלַאְנְגִלָּיה,  ַהּיוִֹנים  אוָֹתן  ֶאת  ַהחוְֹקִרים  ָלְקחּו 
ֶאֶלף ִקילוֶֹמֶטר ֵמַהּׁשוָֹבְך, ּוְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא ַּכֲעבֹר ָיִמים 
ֲאָחִדים ֵהן ָׁשבּו ַּבֲחָזָרה ִלְמקוָֹמן ַהְּמקוִֹרי. ָּכל זֹאת ְּבִלי 

ַמּפוֹת, ְּבִלי ַמְכִׁשיֵרי ִנּוּוט, ּוְבִלי ֶיַדע ֵּגיאוְֹגָרִפי. 
ֵמַאַחר  ַהחוֹל.  ְּבתוְֹך  ֵּביֶציָה  ֶאת  ְמִטיָלה  ַהִּצְרָעה 
ְׁשָרִצים  ִיְטְרפּו  ַהֵּביִצים  ֶׁשֶאת  חוֶֹׁשֶׁשת  ֶׁשִהיא 
ֲעֵליֶהן.  ַהְּמִגָּנה  ִּבְקִלָּפה  אוָֹתן  ְמַצָּפה  ִהיא  ְלִמיֵניֶהם, 
ִצְרָעה  ִאָּמא  ֵמַהֵּביִצים,  ּבוְֹקעוֹת  ַהְּצָרעוֹת  ַּכֲאֶׁשר 
ִּכי  יוַֹדַעת  ִהיא  ֲאָבל  ִּבְזבּוִבים,  אוָֹתן  ְלַהֲאִכיל  ְצִריָכה 

ַהְמֻפָּנִקים  ְוֶצֱאָצֶאיָה  ְלֵהָרֵקב,  ֲעלּוִלים  ֵמִתים  ְזבּוִבים 
ָלֵכן ִהיא ְמַׁשֶּתֶקת ֶאת  ִיְרצּו ֶלֱאכֹל ַמֲאָכל ְמֻעָּפׁש.  ֹלא 
ַּכְנֵפי ַהְּזבּוב, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא יּוַכל ְלִהָּמֵלט. ַּכֲאֶׁשר ַהְּצָרעוֹת 
ַהְּקַטּנוֹת ּבוְֹקעוֹת ֵמַהֵּביִצים, ֵהן אוְֹכלוֹת ֶאת ַהְּזבּוִבים 

ַהַחִּיים ֶׁשהּוְכנּו ִמְּבעוֹד מוֵֹעד.
ָאָדם  ְּבֶבן  ָחְכָמה,  ָּכזוֹ  ֻמְטַּבַעת  ַהַחִּיים  ְּבַבֲעֵלי  ִאם 
ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה! ֵאיֶנּנּו מּוָדִעים ְלָעְצַמת ַהּכֹחוֹת 
ְׁשנוֹת  ְלַאַחר  ָּבנּו.  ִהְׁשִריׁש  ָהעוָֹלם  ֶׁשּבוֵֹרא  ְוַהְיכוֹלוֹת 
ַחִּיים ֲאֻרּכוֹת, ְּכֶׁשָאָדם ִיְתַיֵּצב ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, 
לוֹ:  יֹאַמר  ָהעוָֹלם  ּבוֵֹרא  ַּכֲאֶׁשר  ְלִהְתַּבֵּיׁש,  ָעלּול  הּוא 
ְלָעְצמוֹת  ְלַהִּגיַע  ָיכְֹלָּת  ַּכִּביִרים,  ּכֹחוֹת  ְּבָך  'ָנַטְעִּתי 
רּוָחִנּיוֹת ַאִּדירוֹת, ֶמה ָעִׂשיָת ִעם ַהּכֹחוֹת ַהָּללּו? ָלָּמה 

ֹלא ִהְׁשַּתַּמְׁשָּת ָּבֶהם?!'.

נִשְַׁמר שֶּׁלֹא ִלשְּׁכַֹח ֶאת ּתוַֹרת ה'
 

יוֵֹסף  עוַֹבְדָיה  ַרֵּבנּו  ָמָרן  ְלַחֵּיי  ָהַאֲחרוָֹנה  ַּבָּׁשָנה 
ְוֻהְבַהל ְלֵבית ַהחוִֹלים,  ֶנְחַּבל ְּבַגּבוֹ  ַזַצ"ל, הּוא ָמַעד, 

ְּכֵדי ְלַוֵּדא ֶׁשֹּלא ִנְגַרם ָּכל ֵנֶזק ְלגּופוֹ ֵמֲחַמת ַהְּנִפיָלה.
ִמְּבִחיָנה  ִנַּזק  ֹלא  ֶׁשָּמָרן  ְּתִחָּלה,  ִוְּדאּו  ָהרוְֹפִאים 
ַּגם  ִהְתַּבֵּטא  ֹלא  ֶׁשַהֵּנֶזק  ִלְבּדֹק  ּוְכֵדי  ְוגּוָפִנית.  ִפיִזית 
ֻהְצְרכּו  ְוַכּדוֶֹמה,  ְלִׁשְכָחה  ְוָגַרם  ַהּמוִֹחית  ַּבְּפִעילּות 

ִלְׁשאֹל אוֹתוֹ ִמְסַּפר ְׁשֵאלוֹת. 
ֶּׁשַאֶּתם  ַמה  "ַׁשֲאלּו  ָמָרן,  ֵהִׁשיב  ְּבַבָּקָׁשה",  "ֵּכן 

רוִֹצים!". 
ְיָלִדים  "ַּכָּמה  ְׁשֵאלוֹת:  ְּבִסְדַרת  ָּפְצחּו  ָהרוְֹפִאים 
ֵיׁש ִלְכבוֹד ָהַרב?" "ַּכָּמה ָּבִנים, ְוַכָּמה ָּבנוֹת?" "ַּכָּמה 

ְנָכִדים?"...
הוִֹכיַח  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ְמֻדָּיקוֹת,  ְּתׁשּובוֹת  ֵהִׁשיב  ָמָרן 
ַעל  אוִֹתי  ִּתְׁשֲאלּו  ַהְּׁשֵאלוֹת?!  "ֵאּלּו  ָהרוְֹפִאים:  ֶאת 
ְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ּפֹה  ָלֶכם  ֵיׁש  ֲהֵרי  ֲעֻמִּקים!  יוֵֹתר  ְּדָבִרים 
ַרְמַּב"ם,  ָּתִביאּו  ַׁש"ס,  ָּתִביאּו  ְסָפִרים,  ַּכָּמה  ָּתִביאּו 
ְוָכְך  ָהַעּמּוד,  ִמְסַּפר  ֶאת  ִלי  ּתֹאְמרּו  ּפוְֹסִקים,  ָּתִביאּו 

ִנְרֶאה ִאם ַהִּזָּכרוֹן ֶׁשִּלי ֹלא ִנְפַּגם ָחִליָלה!".
ַמֶּסְכּתוֹת.  ָׁשֹלׁש  ְׁשַּתִים  ַלָּמקוֹם  הּוְבאּו  ֲאַתר  ַעל 
ָהרוְֹפִאים ִצְּינּו ֶאת ִמְסַּפר ָהַעּמּוד, ְוַרֵּבנּו ֵהֵחל ִלְדלוֹת 
ָהַרִׁש"י  ַהְּגָמָרא,  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַהּנוֵֹבַע  ִזְכרוֹנוֹ  ַמְעַין  ִמּתוְֹך 

ְוַהּתוָֹספוֹת...
ָהרוְֹפִאים ָסְברּו, ִּכי אּוַלי ַהְּסָפִרים ַהְמֻסָּיִמים ַהָּללּו 
ְלָהִביא  ְוָׁשְלחּו  ָמָרן,  ֶׁשל  ְּבִזְכרוֹנוֹ  ְּבִמְקֶרה  ֶנְחְרטּו 
ְסָפִרים נוָֹסִפים ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ַאְך ַרֵּבנּו ִהְפִּתיַע אוָֹתם 
ְּבִזְכרוֹנוֹ ַהָּבִהיר, ְּכֶׁשהּוא ְמַצֵּטט ְּבִדּיּוק ֻמְפָלא, ְּכקוֵֹרא 
ָהרוְֹפִאים  ִנְבַחן.  ֲעֵליֶהם  ַהְּסָפִרים  ִמָּכל  ַהְּכָתב  ִמּתוְֹך 
ָהַרב,  ְּכבוֹד  "ְסִליָחה  ְּבִהְתַנְּצלּות:  ַהְּבִדיָקה  ֶאת  ִסְּימּו 

ַהְלַואי ְוַהּמַֹח ֶׁשָּלנּו ַיֲעבֹד ְּכמוֹ ַהּמַֹח ֶׁשְּלָך!"...
ְמֻסֶּיֶמת  ִלְתרּוָפה  ָמָרן  ִנְזַקק  ְמֻסֶּיֶמת  ִּבְתקּוָפה 
ֹלא  ַרֵּבנּו  ֵמַהִּזָּכרוֹן.  ֲאחּוִזים  ִּבְׁשֵני  ִלְפּגַֹע  ָהֲעלּוָלה 
ִלי  "מּוָטב  ְּבתֶֹקף:  ְוָאַמר  ַהְּתרּוָפה  ֶאת  ִלּטֹל  ִהְסִּכים 

ְלִהָּׁשֵאר חוֶֹלה, ְוֹלא ִלְׁשּכַֹח ֵחֶלק ָקָטן ֵמַהּתוָֹרה!"
ְּבַטֲעָנה  ַהְּתרּוָפה,  ֶאת  ִלּטֹל  ְלַׁשְכְנעוֹ  ִנּסּו  ָהרוְֹפִאים 
ִּכי ַהְּפִגיָעה ַּבִּזָּכרוֹן ִהיא ִמְזָעִרית ּוְבֵטָלה ְּבִׁשִּׁשים, ַאְך 
ַרֵּבנּו ֹלא ִהְסִּכים ְּבׁשּום אֶֹפן. ָּכל ַחָּייו הּוא ִקֵּים ְּבַעְצמוֹ 
"ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִּתְׁשַּכח" ְוִנְזַהר ְוִנְׁשַמר ֶׁשֹּלא ִלְׁשּכַֹח ֶאת 

ּתוַֹרת ה'.
ָהָיה אוֵֹמר ִּכי ָּכל ֵאיְבֵרי ָהָאָדם, ְּכמוֹ ָהֵעיַנִים, ָהרֹאׁש 
ִלּמּוד  ְלצֶֹרְך  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֵמִעם  ָלָאָדם  ִנְּתנּו   - ַהּמַֹח  אוֹ 
זוֵֹכר,  ֵאינוֹ  אוֹ  לוֵֹמד  ֵאינוֹ  ָאָדם  ְוִאם  ַהּתוָֹרה.  ִויִדיַעת 
הּוא ָעִתיד ְלִהָּתַבע ַעל ָּכְך ֶלָעִתיד ָלבוֹא: ִמְּפֵני ָמה ֹלא 

ָלַמְדָּת אוֹ ֹלא ָזַכְרָּת ֶאת ַּתְלמּוְדָך?!
בראשית  אחריך"  "משכני  החדש  מהספר  נלקט 
בפרשיות  נלקטו  בו  ואילך,  מ'  עמוד  א'  חלק 
בראשית-נח- לך לך למעלה ממאה עמודים מלאים 
תוכן וסיפורים יחודיים על מרן רבינו עובדיה יוסף 
ולעולם  הקדושה  לישיבה  שלו  והקשר  זצוק"ל, 

התשובה. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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השאיפה: 
"רוצים אחדות, 

בלי מלחמות"
"חד  עיתונות':  ל'קו  דייטש  יוסי  ירושלים  העיר  לראשות  החרדי  המועמד 
משמעית גם עכשיו - באיחוד כוחות אנו יכולים להביא ניצחון שיביא קידוש 
השם. אני, ולדעתי כל הציבור, עדיין רוצים אחדות. לא רוצים פירוד, מתח, 
מחלוקות ומלחמות" • בעקבות החשש מהשלכות הריצה הנפרדת של 'דגל' 
ו'אגודה' בכמה ערים, פנה מזכיר מועצג"ת של 'דגל', אברהם רובינשטיין, 
ולהביא  יחדיו  שכם  להטות  מכבודו  "אבקש   • מ'אגודה'  לעמיתו  במכתב 
אני  אף  הדדי.  ובכבוד  בהבנה  בהגינות,  בחירות  מערכת  תתקיים  בו  למצב 

אעשה מצדי כל מאמץ לאחדות השורות ולהשכנת שלום"

אלי כהן

החרדי  הפיצול 
כמו  מהערים,  בכמה 
של  הנפרדת  הריצה 
ואגודת  התורה  דגל 
בירושלים  ישראל 
גם  כמו  ובחיפה, 
המסתמנת  התמיכה 
שונים  במועמדים 
העיר  לראשות 
הערים  בשתי 
יצרו  המדוברות, 
חשש גדול לחילול 
של  ולתופעות  ה' 
וריבים  פלגנות 
כפי  אחים,  בין 
אחת  לא  שנראו 

בעבר.
חשש  בעקבות 
פועלים  זה, 
המחנות  בשתי 
לוודא כי תהיה 
ולא  רגיעה 
שנאה  חלילה 
המגזרים  בין 
שתוצאותיה 

הרות אסון.
לראשות  החרדי  המועמד  עם  בשיחה 

קורא  הוא  דייטש,  יוסי  ירושלים,  העיר 
כי עדיין לא מאוחר, גם אם  לאחדות ומצהיר 
רשימות  בשתי  תיעשה  למועצה  ההתמודדות 
וסקרים,  בדיקות  אחר  בדגל,  "גם  נפרדות. 
את  לנו  יש  חרדית  שבאחדות  כך  על  הסכימו 
אומר  ואני  לנצח,  הטובים  הסיכויים  מירב 
דברים ברורים חד משמעית גם עכשיו - באיחוד 
כוחות אנו יכולים להביא ניצחון שיביא קידוש 
השם", קורא דייטש. את דבריו ל'קו עיתונות' 
הוא מסכם באומרו "אני, ולדעתי כל הציבור, 
מתח  פירוד,  רוצים  לא  אחדות.  רוצים  עדיין 

מחלוקות ומלחמות".
"הוא  כי  ומציינים  מוסיפים  דייטש  מקורבי 
בידיים  ומתן עם דגל התורה  ניהל את המשא 
זו  שמיים.  ביראת  ובאמונה,  ביושר  נקיות, 
שמסכלת  הודעה  לקבל  קשה  מאוד  הרגשה 
לירושלים  טוב  להביא  חרדי  מועמד  סיכויי 
ותושביה. אם יהיה ראש עיר חרדי, גם החרדים 
יקבלו את המגיע להם בדין ובצדק, כמו שאר 
על  זעקה  נשמעת  שנים  עשר  העיר.  תושבי 
כשאפשר  וכעת   - החרדים  הצרכים  קיפוח 

לפתור הכל, לא עושים זאת. חבל".

רובינשטיין: “לעשות כל מאמץ 
לאחדות השורות”

במכתב ששלח מזכיר מועצת גדולי התורה של 
דגל התורה, הרב אברהם רובינשטיין, למקבילו 

גדולי  מועצת  מזכיר  וולצר,  יעקב  הרב 
אגודת  של  התורה 
הוא  ישראל, 
"השלום  כותב: 
והברכה, פונה אני 
אליך בזה בעקבות 
הבחירות  תקופת 
ת  ו י מ ו ק מ ה
בימים  המתחילה 
הארץ.  ברחבי  אלו 
מן  ובחלק  בהיות 
מתמודדות  הערים 
התורה  דגל  רשימות 
כל  בנפרד,  ואגו"י 
הוראות  לפי  תנועה 
ומכיוון  רבותיה. 
דיבורים  שנשמעים 
אגו"י  מחברי  מחלק 
נוחה  דעתם  שאין 
מהעניין, אבקש מכבודו 
לעשות כל שלאל ידו על 
תעבור  זו  שתקופה  מנת 
ה'  יראי  ציבור  כלל  על 

בשלום ושלווה.
התנהל  לכל,  "כמפורסם 
לנציגי  נציגינו  בין  מו"מ 
אגו"י להתמודדות ברשימה 
מאוחדת בערים השונות. אולם, לאחר שבחלק 
דרישות  אגו"י  נציגי  ע"י  הועלו  הערים  מן 
המגבילות את תנועת דגל התורה, הורנו מרנן 
ורבנן שליט"א להתמודד ברשימות עצמאיות 
ביתר  אלעד,  ירושלים,  בערים  העיר  למועצת 

עילית וחיפה.
לנציגי  אף  וידועות  ברורות  העובדות  "כל 
אגו"י, ובשל כך, מחוסר טענות ענייניות נוצר 
מצב מביש ומצער בו חלק מהנציגים מדברים 
ומלבים  למיניהם  תקשורת  בכלי  עצמם  בשם 
תוך  היראים,  ציבור  בין  נוראה  מחלוקת  אש 
גדולי  ורבנן  מרנן  ברבותינו  מחפיר  זלזול 

ישראל שליט"א.
יחדיו  "בשל כך, אבקש מכבודו להטות שכם 
בחירות  מערכת  תתקיים  בו  למצב  ולהביא 
בהגינות, בהבנה ובכבוד הדדי. אף אני אעשה 
ולהשכנת  השורות  לאחדות  מאמץ  כל  מצידי 
שלום. כאשר כל מפלגה מצידה תגביר פעלים 
שלה,  מהציבור  המצביעים  מירב  את  להביא 
היראים  ציבור  הנציגות  של  הכח  יגדל  בכך 
באופן של יושר וצדק ללא שתקופח אף תנועה 
לנצל  שנזכה  בתקווה  אהבו.  והשלום  והאמת 
על  מתקדש  שמים  שם  שיהא  האלו  הימים 
ידינו, ולשמש כלי מחזיק ברכה כמאמר התנא 
ר"ש בן חלפתא "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק 

ברכה לישראל אלא השלום".

מועצת גדולי התורה
 

 דגל התורה
__________

__________
__________

__________
__________

__________
_______

 

בס"ד

                      
                      

        

          
                      

                    

יום רביעי כ"ד תשרי תשע"ט
 לכבוד  

הרב יעקב וולצר
 

מזכיר מועצת גדולי התורה אגו"י
 

השלום והברכה,
 

 

 אני פונה

אליך בזה בעקבות תקופת הבחירות המקומיות המתחילה בימים אלו ברחבי הארץ. בהיות 
ן ובחלק מ

הערים מתמודדות רשימות דגל התורה ואגו"י בנ

פרד, כל תנועה לפי הוראות רבותיה. 

ומכיוון שנשמעים דיבורים מחלק מחברי אגו"י שאין דעתם נוחה מהעניין, אבקש מכבודו לעשות 

כל שלאל ידו 
 על

מנת שתקופה זו תעבור על כלל ציבור יראי ה'

 
בשלום ושלווה.

 
כמפורסם לכל

, 

התנהל מו"מ בין נציגינו לנציגי אגו"י 

 תלהתמודדו
ברשימה מאוחדת
 

בערים השונות
 .

לאחר ש אולם,
בחלק מן הערים 

הועלו ע"י נציגי אגו"י דרישות 

 המגבילות
את תנועת דגל התורה

, 

הורנו 
מרנן ורבנן שליט"א

להתמו 
ת למועצמאי דד ברשימות

ועצת העיר בערים ירושלים, אלעד, 
ביתר עילית וחיפה.

 
כל העובדות 

וברורות 

ידועות אף לנציגי אגו"י, ובשל כך

, 

מחוסר טענות ענייניות נוצר מצב מביש 
ומצער 

בו חלק מהנציגים 

מדברים בשם עצמם בכלי תקשורת למיניהם ו

מלבים אש 
מחלוקת נוראה 

בין ציבור היראים, 

תוך זלזול מחפיר ברבותינו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א.

 

 ,בשל כך

אבקש מכבודו להטות שכם יחדיו ולהביא למצב בו תתקיים מערכת בחירות בהגינות, 

בהבנה ובכבוד הדדי. 

אף אני אעשה מצידי כל מאמץ לאחדות השורות ולהשכנת שלום. 

כאשר כל 

מצידה מפלגה 

תגביר פעלים להביא את מירב ה

מצביעים 
מהציבור שלה,
 

נציגות השל  בכך יגדל הכח
ציבור היראים באופן של יושר וצדק ללא שתקופח אף תנועה והאמת והשלום אהבו.

 

בתקווה ש
 נזכה לנצל

הימים האלו 
שיהא 

מתקדש  שם שמים

על ידינו, ולשמש כלי מחזיק ברכה 
כמאמר התנא 

 בן חלפתא ר"ש

"לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום"

. 

 

 

                      
                      

                      
     

                      
              

החותם בידידות עוז למ
 ען השלום

 

אברהם רובינשטיין
 

 מזכיר 

 העתקים:
חה"כ  .1

חה"כ  .2 הרב משה גפני
הרב יעקב ליצמן

חה"כ  .3 
הרב אורי מקלב

חה"כ  .4 
הרב מאיר פרוש

חה"כ  .5 
חה"כ  .6 מוזס אליעזר הרב מנחם

הרב ישראל אייכלר
חה"כ  .7 

הרב יעקב אשר
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Laline במבצע 3+3 על כל 
החנות: קונים 3 פריטים ומקבלים 

3 פריטים במתנה (על הזול 
מבניהם), על כל החנות והאתר 

/h�ps://www.laline.co.il

רשת קרטרס אושקוש 
יוצאת במבצע על 

קולקציית סתיו חורף 
2018/19: 1+1 במתנה על 

אוברולים פליז וחליפות 
פוטר. בנוסף - מבחר 
פריטים מהקולקציה 

החדשה בהנחות מטורפות

רשת ההנעלה SCOOP, משיקה בימים אלו סנונית 
ראשונה של קולקציית סתיו- חורף  2018/19 לנשים

LOCK&LOCK ענקית 
קופסאות האיחסון 

הקוריאנית מתחדשת 
בקופסאות איחסון 

ייעודיות עם הפטנט של 
שימור מזון בוואקום

מותג העל היוקרתי לעגלות 
תינוק "בוגבו" משיק מהדורה 

מוגבלת וזוהרת במיוחד
Bugaboo Fox Stellar העגלה 
שעוצבה במיוחד עבור הורים 
שרוצים להיראות גם בשעות 

החושך. מחיר: 5,950 ₪

חברת "ליפסקי" 
הישראלית, מציעה 

לחדש את חדר הרחצה 
בסטים מעוצבים דמויי 

ראטן של פח אשפה 
ומברשת אסלה תואמת, 

וסט אביזרים מסוגנן. 
מחיר הסט בתמונה: 

₪ 60 – 40

ברשת weshoes מציגים 
קולקציית מגפונים חדשה 

לסתיו ומחדשים עם מגפוני 
עקב של המותג האוסטרלי 

blundstone בשלל עיצובים 
וצבעים

המותג Novel collection מציג: סט הבדלה מוכסף 
המכיל כוס קידוש, מגדל בשמים ומעמד לנר. מחיר: 

325 ₪ להשיג: בחנויות כלי הבית הנבחרות 

מותג הקוסמטיקה ג'ייד מציע 
 ,SUNSATION COLLECTION

קולקציית איפור להשלמת לוק קליל 
וזוהר

מותג הטיפוח 
הניו-יורקי קיל'ס 
משיק קרם ידיים 
אינטנסיבי, עשיר 
 Richly ומבושם

 Hydrating
 Scented Hand

Cream ב- 3 
ניחוחות: לבנדר, 

אשכולית וכוסברה

רשת חנויות האופנה קמדן אנד שוז, חותכת 
מחירים ומציעה 50% הנחה על כל קולקציית 

הנעלה הסתיו החדשה

 Even Better™ Glow Light
 Re�ecting Makeup SPF
15 - מייק אפ למראה עור 
זוהר באופן מידי ולטיפול 

בכתמי עור לאורך זמן של 
קליניק. מגיע ב- 21 גוונים. 

מחיר:  159 ₪ 

קולקציית סתיו-חורף 
 FOX HOME 2018 של

מציעה בין כל החידושים 
המרעננים גם את 

DADA, סדרת סירים 
ומחבתות צבעונית 

תוצרת איטליה

מותג השיער הבינלאומי "שוורצקופף 
פרופשיונל" מציגה לקראת עונת המעבר, 
D MEN 3 סדרת מוצרי טיפוח שיער לגבר
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 קצרצרים
חברת "אחוה" משיקה מוצר חדש בסדרת 
ממרחי הטחינה המתוקים: ממרח טחינה 

עם דבש משומשום מלא, ללא צבעי 
מאכל. כשר פרווה בהשגחת בד"צ העדה 

החרדית. מחיר: 8 – 11 ₪

סטארקיסט, מציעה נתחי פילה מובחרים 
של טונה בהירה, בתוספת שמן זית איכותי 

בדרגת כתית מעולה - שמן זית טבעי 
בכבישה קרה, ללא חומרים משמרים. מחיר 

לרביעייה: החל מ-27.70 ₪

חברת Nany משיקה: שקשוקה קלאסית 
– רוטב עגבניות בשלות, פלפלים קלויים 

ונגיעות שמן זית. כשר פרווה בהשגחת בד"צ 
בית יוסף. מחיר מומלץ לצרכן: כ- 19 ₪  

חברת ישרקו משיקה שמן זית פרימיום 
איכותי Ybarra - יאברה הספרדית בכשרות 

הרבנות הראשית לישראל. מחיר: 37.90 ₪

Pixie – חברת טמפו משיקה סדרת 
משקאות מוגזים ב-3 טעמים ייחודיים 

במתיקות מעודנת: תפוח למון גראס, תות 
ליים ואפרסק. 19 קלוריות בלבד ל-100 מ"ל

 קובעים יעדים מציאותיים

קביעת יעדים עוזרת לנו להתמקד ולהתמיד בדיאטה לאורך 
זמן. מרבית הדיאטות משיגות ירידה ממוצעת של 5-10% 

מהמשקל ההתחלתי, אך רוב האנשים מצפים לירידה גדולה 
יותר במשקל, ואפילו לירידה כפולה או משלושת. ציפיות 

מוגזמות ומחשבה רק על הטווח הקצר, מובילות לחיפוש אחר 
דיאטות "קסם" להרזיה מהירה, שבסופו של דבר רק מחמירות 
את המצב וגורמות להשמנה נוספת. ירידה ממוצעת של כחצי 

ק"ג בשבוע נשמעת אולי מעטה מדי, אבל בחישוב שנתי מדובר 
בירידה של 25 ק"ג בשנה, שהיא משמעותית ביותר. 

 אוכלים ארוחת בוקר

היום כולם כבר יודעים כי ארוחת הבוקר היא הארוחה החשובה 
ביותר ביום. ארוחת הבוקר משפרת את הריכוז ומגבירה את 

היכולת לפתור בעיות, לא רק אצל ילדים בבית הספר אלא גם 
אצל מבוגרים בעבודה. בניגוד למה שחושבים, ארוחת הבוקר  

לא "פותחת את התיאבון" אלא מונעת רעב חזק ופתאומי 
ובעצם מורידה את הסיכוי לאכילה עודפת ובלתי נשלטת של 
חטיפים בהמשך היום. במחקרים נמצא, כי אנשים שאוכלים 

ארוחת בוקר אוכלים פחות קלוריות במשך היום, כך שקל להם 
יותר לשמור על המשקל. לארוחת הבוקר יש השפעה טובה 

גם על הלב - לאנשים שאוכלים ארוחת בוקר, במיוחד ארוחה 
עשירה בדגנים מלאים, יש רמות כולסטרול ואינסולין נמוכות 

יותר.

בבוקר מומלץ לאכול מזונות המכילים פחמימות מורכבות, 
חלבונים ושומנים בריאים. לדוגמה: דגני בוקר עם חלב, 

כריך עם גבינה ואבוקדו, שייק פירות כמו בננה בחלב, דייסת 
קוואקר על בסיס חלב, יוגורט עם גרנולה, ועוד אפשריות רבות 

ומגוונות. 

 אוכלים לפחות 3 מוצרי חלב ביום 

ממחקרים שנערכו בשנים האחרונות עולה, כי לאנשים 
שצורכים סידן ממוצרי חלב יש משקל גוף נמוך יותר מאשר 
לאנשים שנמנעים ממוצרי חלב. בנוסף נמצא, כי אכילה של 

לפחות 3 מנות של מוצרי חלב דלי שומן ביום כחלק מדיאטה 
מאוזנת מופחתת קלוריות, יעילה יותר לירידה במשקל, 

להפחתת אחוזי השומן ולשמירה על המשקל החדש לאורך 
זמן. זאת בהשוואה להפחתה של כמות הקלוריות בלבד עם 

מעט מוצרי חלב או בלעדיהם, ולעומת הוספה של תוספי סידן.

ההשערה היא כי השילוב הייחודי של הסידן עם רכיבי התזונה 
הנוספים המצויים בחלב, גורם להאצה במטבוליזם ומשפר את 

יכולת הגוף לשרוף שומנים.

מעבר לכך, לצריכת מוצרי חלב יש יתרונות בריאותיים נוספים: 

תעשו טוב לעצמכם
חלי ממן, קבוצת תמיכה לאורח חיים בריא: "אחרי החגים כבר כאן. כולנו אכלנו קצת יותר מידי 

ומרגישים כבדים גם בגוף, וגם בלב"

איך מתחילים? איך חוזרים לשגרה?
"להחליט על צעד אחד שאנחנו יכולים לעשות 

באמצעותו טוב יותר עבור עצמנו". 

מה חשוב לדעת אחרי החגים?
· את השאריות הטעימות כדאי להוציא 
מהבית. אחסון נכון של הפיתויים וארגון 
הפירות והירקות במדף המרכזי במקרר 
יעזרו לנו לקבל החלטות טובות ומרזות
· מזווה בריא וטוב יעזור להכין בקלות 

ארוחות בשגרה. כדאי לארגן מחדש את 
המזווה ולדאוג שיש בו מזונות בריאים.

· 'אחרי החגים' זה זמן טוב להגדיר כללים 
חדשים לשגרה בבית. לדוגמא נוכל להגדיר אחד 

או יותר מהכללים הבאים: כשאוכלים מכבים מסכים 
(טלוויזיה ופלאפון), ארוחה משפחתית בכל יום, התחלת 

כל ארוחה בירקות.

האם יש דבר כזה דיאטה אחרי החגים?
אז כן. הוצאת השאריות המפתות מהבית, ארגון מזווה בריא 

ומרזה, 
ארוחות מסודרות, הם הדרך לאכילה טובה ומרזה 'אחרי 

החגים' ובכלל.

החגים עברו, הגיע זמן הדיאטה!
חגי תשרי מאחורינו והחורף בפתח • זה הזמן להיפטר 
מהמשקל העודף שהצטבר עלינו • טיפים מהמומחים 

של מועצת החלב להחלטות חדשות בהקשר של דיאטות 
וירידה במשקל

היא יכולה לסייע בהפחתת הסיכון לאוסטיאופורוזיס, יתר 
לחץ דם, מחלות לב, סוכרת מסוג 2 והתסמונת המטבולית 

(המאופיינת בעמידות לאינסולין, וקשורה לעלייה בסיכון לפתח 
סוכרת מסוג 2 ומחלות לב). 

מנה שמספקת כ- 200 מ"ג סידן נחשבת לכוס חלב, גביע יוגורט, 
גביע גבינה לבנה או קוטג', 5 קוביות (50 גרם) גבינה צפתית או 

מלוחה.

 מתחילים את הארוחה בסלט או במרק

אכילת מזונות ממלאים אבל דלי קלוריות כמו סלט ירקות ומרק 
ירקות, מגבירה את תחושת המלאות והשובע ומפחיתה בכך את 

כמות הקלוריות שאוכלים בארוחה. 

מומלץ לאכול לפחות 5 מנות של ירקות ופירות בכל יום (מנה 
שווה ל- 100 גרם), מכל הסוגים, המינים והצבעים כדי ליהנות 

מכל שפע הוויטמינים והמינרלים. מומלץ לאכול אותם עם 
הקליפה כדי לא לאבד חלק מהוויטמינים והסיבים התזונתיים.

 מפחיתים או נמנעים משתייה ממותקת

זאת אחת הדרכים הקלות ביותר להפחית מכמות הקלוריות 
היומית, שהרי בכל כוס יש כ- 100 קלוריות.

 עושים פעילות גופנית

מומלץ לעשות פעילות גופנית שאוהבים, ולבחור פעילות בה 
ניתן להתמיד לאורך זמן, כזו שתהפוך לחלק מהרגלי החיים. כך 

למשל, אפשר להתחיל מהליכה של חצי שעה פעמיים בשבוע 
ולהעלות בהדרגה בהתאם לזמן וליכולת.

 ישנים מספיק

חוסר שינה מוביל לעייפות במשך היום ופוגע ביכולת לתפקד 
בעבודה ובלימודים. מסתבר שלשינה יש גם השפעה על 

המשקל, וחוסר בשינה משפיע על היכולת לרדת במשקל. בימים 
בהם לא ישנים מספיק חלים שינויים ברמות של הורמוני הרעב 

והשובע, שגורמים לעלייה משמעותית בתחושת הרעב ובתאבון, 
ובמיוחד במשיכה למזונות עתירי קלוריות.

6 י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18 כ"ה בתשרי תשע"ט 64/10/18
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ארוחת  לאכול  זוכרים  מאתנו  כמה 
הבוקר?  של  הלחץ  כל  בין  בוקר 
בכל  חשוב  תפקיד  בוקר  לארוחת 
שלנו,  המוחית  לפעילות  הקשור 
תקין,  לתפקוד  לריכוז,  לזיכרון, 
שלנו,  המטבוליזם  להפעלת 
והלחצים,  המתחים  להפחתת 
למניעת ריח רע מהפה, ואף לירידה 

במשקל. 

מגיע  בוקר,  ארוחת  על  שמוותר  מי 
מוגבר,  רעב  עם  הצהרים  לארוחת 
לעליה  יגרום  גם  הנראה  שככל  מה 
במשקל בטווח הארוך. אז מה עלינו 
לעשות כאשר הלו"ז כל כך צפוף ואין 
זמן להכין ארוחה בריאה על הבוקר? 

לדברי סוזן ברדרמן, דיאטנית קלינית בחברת הרבלייף: "הגוף לא זקוק לכמויות 
ארוחה  להכיל  מסוגל  הגוף  הלילה,  צום  לאחר  הבוקר.  על  אוכל  של  גדולות 
בינונית ומזינה, שמכילה את כל אבות המזון עם כמה שיותר ויטמינים ומינרלים. 

יש להימנע מאכילת מאכלים מתוקים שמכילים  היום".

מומחי התזונה של חברת הרבלייף מעניקים  פתרונות יצירתיים להכנת ארוחת 
בוקר מזינה ומהירה, עבור אנשים עסוקים. להלן 5 אופציות שיקלו בנושא:  

סנדוויץ' - אופציה נהדרת ונוחה לאכילה בדרכים אבל כמובן שלא כל סוג כריך 
הוא בריא. מומלץ לבחור בלחם מזין כמו שיפון או כוסמין שמכילים הרבה סיבים 
ובעלי אינדקס גליקמי נמוך. מומלץ לשלב  בכריך שומן בריא, ירק וחלבון, והרי 
לכם ארוחת בוקר מאוזנת, משביעה ובריאה. אופציות: אבוקדו, ביצה ומלפפון, 

גבינת שמנת 5% עם סלמון וחסה, טחינה גולמית עם חביתה ועגבנייה.

לחובבי   - הקפה  ליד  מתוק  רגע 
משהו  לצד  הבוקר,  של  הקפה 
על  בחטיף  לבחור  מומלץ  מתוק, 
או  שוקולד  בטעם  חלבונים  בסיס 
תזונתיים,  סיבים  שמכיל  יער  פירות 
ומינרלים.  וויטמינים  סויה,  חלבוני 
ארוחה  מהווה  בוקר,  ארוחת  חטיף 
טעימה  תזונתית,  מבחינה  מאוזנת 
 207 של  נמוכה  בעלות  ונוחה  קלה 

קלוריות לחטיף.

אולי  זו   - שועל  שיבולת  דייסת 
אבל  מרובה,  עבודה  כמו  נשמע 
בשביל להכין דייסה, כל מה שצריך 
זה 3 כפות שיבולת שועל ומים רותחים. כדי שיהיה קצת יותר טעים ומזין, ניתן  
להוסיף לדייסה קינמון, תפוח עץ ירוק ופירות יער. אכילת דייסת קוואקר בבוקר 

תספק אנרגיה לזמן ארוך ותשמור על רמות סוכר מאוזנות.

כפות מדידה של   2 הכניסו  ריק,  והמקרר  בימים מאוד עמוסים   - לדרך  שייק 
קרח  ומעט  מים/חלב  הוסיפו  השייקר,  לתוך  חלבון  אבקת  וכף  שייק  אבקת 
ושקשקו לכם בדרך לעבודה. השייק מכיל את כל הוויטמינים והמינרלים שהגוף 

זקוק לו בבוקר לתפקוד תקין, לערנות ולתחושת שובע.

יוגורט עם תפוח - מדובר בארוחת בוקר קלילה ונוחה לנשיאה לעבודה במשרד 
שתורם  דבר  וחלבון,  ויטמינים  תזונתיים,  סיבים  שמכילה  ארוחה  לו,  מחוץ  או 

לתחושת שובע לאורך זמן.

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

איולי אתרוגים כבושים 

טיפים
12 הרגלים יום יומיים 
שאנו עושות ופוגעות 

בעור הפנים
עור הפנים שלנו חשוף למגוון רחב של גורמים 

היכולים לפגוע הן בבריאותו והן בנראותו החיונית 
והצעירה. חלק מהגורמים הללו הנם הרגלים לא 

טובים שאנו עושות ביום-יום הפוגעים בעור הפנים. 
מודעות לכך תוכל לסייע בהגנה על העור. אז מה 

הם 12 ההרגלים היום יומיים שאנו עושות ופוגעות 
בעור הפנים? 

לדרמטולוגיה  מומחה  שוחט,  מיכאל  ד"ר  לדברי 
בכללית אסתטיקה:

שלא  תכשירים  של  עבה  שכבה  מורחות  נשים   •
נותנת לעור לנשום - נשים רבות משתמשות באיפור 
בצורה מוגזמת, הן מורחות שכבה עבה של איפור כבד 

ולא נותנות לעור אפשרות לנשום.

• בנוסף לאיפור, צריך לתת לעור לחות ולהגן בעזרת 
מסנני קרינה, עם מקדם הגנה גבוה נגד קרני השמש, 
נגד קרני השמש, על מנת לא להעמיס  מקדם הגנה 
במספר שכבות של קרמים שונים, פשוט בחרו בקרם 
אחד המשלב את כל האלמנטים הללו )מקדם הגנה, 

לחות ומייק אפ(.

• בחירת מוצרי טיפוח שלא פוגעים בעור – השתמשו 
כי  לב  לשים  הפנים–יש  לעור  מתאימים  במוצרים 
המוצרים בהם משתמשים ביום-יום הנם היפו אלרגיים 

ואנטיקומדוגניים, קרי לא גורמים לאקנה.

העור  את  שמייבשים  בחומרים  מוגבר  שימוש   •
המכילים  איפור  במסירי  משתמשות  רבות  נשים   –
אלכוהול, מה שמייבש את העור, או מסבנות את עור 
על מנת לשמור  על מנת  ביום  הפנים מספר פעמים 
ניקיון הפנים, אך שטיפות עם סבון משיג תוצאה  על 
אחרת, פוגעות באיזון החומציות וממנגנון ההגנה של 

העור.

כיף  שהכי  נכון  כן,   - חמים  במים  פנים  שטיפת   •
זה לא מומלץ  לשטוף את הפנים עם מים חמים אך 
שכן זה מייבש את עור הפנים, יש לשטוף הפנים במים 

פושרים.

את  להאט  רוצות  כולן   - אייג'ינג  האנטי  טרנד   •
במוצרים  יתר  שימוש  אבל  מובן  שזה  עורן  הזדקנות 
והשילובים של החומרים השונים כמו רטינול וחומצות 
העור  להתקלפות  גורמים  הידרוקסי,  וביטא  אלפא 
הגורם לאודם ובחשיפה לשמש האודם הזה בהמשך 
יכול להפוך לכתמי פיגמנטציה תחת קרני השמש לכן, 

התייעצו עם רופא כיצד להתאים את המוצר לעורכן.

יעזור  זה  טוב,  תשנו  כזה,  דבר  יש  כן   – יופי  שנת   •
תירדמו עם האיפור  אל  כמובן  טוב,  להיראות  לעורכן 

ונקו אותו לפני השינה.

• תזונה – צריכת וויטמינים טובה גם היא לעור במיוחד 
פיגמנטציה  סימני  להפחתת  לסייע  שיכול   C ויטמין 

וויטמין E המסייע לשמירה על לחות עור.

ואחרות  כאלה  ולחיצות  התעסקויות  חיטוטים,   •
על אקנה/ פגם בעור  במהלך היום– רבות מתפתות 
ניקיון,  אינן  הידיים  זאת,  תעשו  אל  פשוט  אבל  לכך 
ניקוי למשל שלא  נוגעים בחומרים שונים, חומרי  אנו 
ההגנה  במנגנון  לפגוע  ויכולים  הפנים  לעור  מיועדים 

הטבעי של העור.

• ליהנות מבריזה טובה – בריזה טובה זה נעים לנפש 
ולכן  אותו  מייבש  זה  טוב,  פחות  זה  הפנים  לעור  אך 

לאחר מפגש עם רוח מומלץ למרוח קרם לחות.

אם  גם  מכך  הימנעו  לשמש-  ממושכת  חשיפה   •
חשיפה  הפנים,  בעור  שזוף  גוון  לקבל  ברצונכן 
ממושכת פוגעת בעור הפנים, והיה ובכל זאת השהייה 
ממושכת יש לחדש את קרם ההגנה מידי כמה שעות 

בהתאם להוראות המוצר.

• הדבר שהכי חשוב לעור הפנים –זה לחות קרי לא 
לייבשו ולכן גם מומלץ להשתמש במוצרים המכילים 

חומצה היאלורונית – נותן לחות מצוינת לעור.

טעימה

מה מומלץ לאכול בבוקר כשממהרים? 
יום  ביום  זאת  ליישם  יודעים  לא  רובנו  אך  היום,  של  ביותר  החשובה  הארוחה  היא  הבוקר  שארוחת  יודעים  כולם 

ולהקפיד לאכול אותה על בסיס קבוע • קבלו חמש אופציות לארוחה מהירה ומזינה

אל תזרקו אתרוגים כי את הרוטב המיוחד ברוח הימים, יצר שף הרשת תומר ראובני בוגר בית הספר היוקרתי 
לבישול קורדון בלו בפריז, אותו פיתח בתומי'ס, תפריט שכולו חוויה נדירה ומלאת טעם. כך תכינו את איולי 

Tommy’s – אתרוגים כבושים של תומר ראובני שף ובעלים של תומי’ס

מרכיבים לאתרוגים הכבושים:
• 3 אתרוגים בינוניים

• חצי כוס מלח גס
• כפית פפריקה מתוקה

• חצי כפית סוכר 
• 2 עלי דפנה

• 1-2 לימונים למיץ
• שמן זית או קנולה

אופן כבישת האתרוגים:
• בצלחת עמוקה מפזרים מלח גס, פפריקה וסוכר, ומערבבים.

• פורסים וטובלים את האתרוגים משני הצדדים כמו שניצלים, ומנערים היטב 
את שאריות המלח

• את פרוסות האתרוגים המומלחים מסדרים בצנצנת, את עלי הדפנה הניחו 
בערך באמצע, רצוי על הדופן כדי שיגיעו לכמה שיותר אתרוגים.

• מוסיפים מיץ לימון סחוט עד לכיסוי האתרוגים, ומעל הכל שכבת דקה שמן 
שתשמור עליהם.

• סוגרים היטב ומשאירים את הצנצנת על השיש לשלושה ימים נוספים, 
והופכים אותה מדי פעם.

• לאחר שלושת הימים האלו מעבירים את הצנצנת למקרר.

מרכיבים לאיולי:
• 2 חלמונים

• 1 שן שום כתושה
• 1 כף חרדל דיז׳ון חלק

• 2 כפיות חומץ לבן
• מלח 

• פלפל שחור גרוס 
• 3/4 כוס שמן קנולה

אופן הכנת האיולי:
• טורפים חלמונים במטרפה ידנית עד שהם תופחים וצבעם מתבהר.

• מוסיפים תוך כדי טריפה שום, חרדל, חומץ, מלח ופלפל עד לקבלת מרקם 
אחיד.

• מזלפים פנימה שמן בקצב קבוע ואיטי תוך כדי טריפה עד לקבלת מסה 
אחידה ומבריקה.

• טוחנים במעבד מזון חצי כוס מהאתרוגים הכבושים ומקפלים לאיולי.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - עופות

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. צדיק,ישר. "בדור שכולו ____" )סנהדרין צח.(
5. מספיק. "אני הוא שאמרתי לעולם ____" )חגיגה יב.(

6. לאחור,לשעבר. "הקורא את המגלה ____" )מגילה ב א(
7. אהבה נצחית. "אהבת ____" )ירמיה לא ב(

8. בגד,לבוש.  "ולבש הכהן ____" )ויקרא ו ג( )לא בלשון 
סמיכות(

10. לא הכל תלוי בו,אין לו הכח או הרשות לכך. "לא כל 
____" )גיטין ח ח(

12. מתוך הדגשת הדבר האסור אפשר להבין מהו הדבר 
המותר. "מכלל לאו אתה שומע ____" )נדרים יא.(

13. מלך חברון. "מלך ירושלם אל ___" )יהושע י ג(
14. אזור שטוח,מקום ישר שאין בו בקעות וגבעות. "אשר 

ב____" )יהושע יג יז( )בהיפוך אותיות(
15. חלק ומהודק על ידי סריקה. "דבר שהוא ____ טווי ונוז" 

)כלאים ט ח(
16. מנת אוכל,מזון. "מפת____" )דניאל א ה(

1. רעדה,חלחלה. "____ אחזתני מרשעים" )תהלים קיט נג(
2. כאשר,בשעה ש-  "ו____ השחר עלה" )בראשית יט טו(

3. מיגון לשמחה,משעבוד לגאולה. "ומ____ לאור גדול" )פסחים י ה(
4. העשירי בגיבורי בני-גד. "____ העשירי" )דה"א יב יג(

8. עגלון. "רכוב ו____" )בבא מציעא ח: (
9. בשתיקה. "שבי ____" )ישעיה מז ה(

11. עיר מיושבת,עיר מאוכלסת. "עיר ____" )תהלים קז ד(
14. מזיק,מסוכן,גורם צרות. "שחין ____" )איוב ב ז(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

איה, וגוזל, עיט, אפרחים, ודרור, ערב, האנפה, והדיה, צפור, הדוכיפת, ותכיים, קאת, הינשוף, חסידה, קפד, 
הכוס, יונה, שלו, העטלף, לילית, תר, הפרס, נץ, בת היענה, השחף, נשר, התחמס, עוף

ישרישאוהנמאאנתהגא
תאצסנדיגפהינשופשד

סשפתראאושישקתשריט

תאוושלעחיראתהגסיא
תדראזקפדשתסנדאעדה

אמאואתיונהשיואגענ

תאגניתדצנתתגכנטמע

תואבאהסנמנראילשיי

שתראישהסדיתשפישיה

דעתדאתיוסגחנתלאכת

סנהיחאלתשוארסינתב

תוימאשיאנאכתפתשוא

תחסידהפנאהאהתאאנת

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1.מי בקשה לשנות את שמה למרה?
2. ספר בתנ"ך הפותח ב"אדם"

3. מי גדול ממי: יששכר או זבולון?                                                                                                             
4. "מענה רך ישיב _____".

5. מה פירוש "ואדי"?
6. מה מקור השם "ראש פינה"?

7. לאלו רבעים נחלקת ירושלים העתיקה?
8. מה בין "בן ברית ל"בעל ברית"?

9. הוא - טעם. היא - איבר בגוף.
10. מהו שיערוך?

1. נעמי 2. דברי הימים  3. יששכר 4. חימה5. גיא. נחל המוביל מים בחורף בלבד 6. על שם 
הפסוק "אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה"  7. הרובע היהודי, המוסלמי, הנוצרי והארמני  

8. האחד יהודי, השני שותף 9. מר, מרה 10. הערכה מחדש





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

מזגן מיני מרכזי, מיידי, בלעדי 
_____________________________________________)38-38(תיווך יעקב 054-4901948

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

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

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

אלעד

בני ברק

באר שבע

+5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

 בהזדמנות באזור דופלקסים
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר 
חזית, ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית עם גג בטון 
וחניה צמודים בטאבו, 

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

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

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

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

אופקים

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

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

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 3,300,000 

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

050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בבן פתחיה הר' 
שר ק"ג עם מעלית, 

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

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

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

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה, 

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

הרב קוק 23
,050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בית שמש

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

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

משופצות ומושכרות, 
מתאים גם לטאבו 

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

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 בבנין חדיש עם מעלית 
ק"ד, במנחם באזור אחיה 

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

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

מפוארת ומושקעת 
מאד, 2 חניות, חזית 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 2,050,000 ש"ח. 

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

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
קרוב לחרל"פ, בבנין יפה 

ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, 

בק' 4, חזית, מעליה 2 
חד' גדולים + מחסן + 
גג גדול, חניה בטאבו, 

3,000,000 ש"ח, בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בשיכון ה', ברחוב לוי 
יצחק, דופלקס 5 חדרים, 

משופצים, קומה ב', 
ומעליה, דירת 3 חדרים 
מושכרת, 2,750,000, 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בהירדן קרוב להרב 
שך, חזית, 4 חד', ק"ק, 

95 מ"ר, משופצת 
+ אופציה להרחבה, 

1,600,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 מפרטי 4 חד' בבן גוריון 
53, מרווחת ביותר, שירותים 
כפולים, 2 מרפסות וסוכה, 

כ- 2,150,000 ש"ח, 
_____________________________________________)36-40ל(052-3638389

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

המים, איזור יוקרתי
_____________________________________________)37-41ל(054-8466552

 בדניאל, דופלקס 7 
חד', מקסים ביופיו, לאחר 

שיפוץ + מטבח גדול, 
סלון 46 מ"ר, מרפסת 

שמש 64 מ"ר, מרפסת 
שרות וגג צמוד 52 מ"ר. 

4,575,000 ש"ח.
3-3.5 חדרים_____________________________________________)37-40(050-5511847

 4 חד' בבלוי, ק"ק, 85 
מ' + 50 מ' חצר, כניסה 
פרטית, מתאימה גם לגן 
ילדים, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 03-5797756, 

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בק. הרצוג בעמק יזרעאל, 
4 חד', 100 מ"ר + מ. שמש, 

ק"ב, 6 דיירים, 3 כ"א, מושקעת 
ושמורה, מוארת ומאווררת, 

מ. מרכזי + מזגנים ופרקטים 
בחדרים, ריצוף שיש + ג'קוזי, 

מטבח מושקע, א. קיר, חימום 
מים בגז מרכזי + דוד"ש, מחסן 

+ חניה, 1,730,000 ש"ח, מיידי - 
_____________________________________________)18-26(ללא תיווך, 050-4343474

 4.5 חד', בר' עקיבא/ 
אלישע ק"ב, חזית, 

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

בני ברק 03-5797756 
050-5308742)32-32(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, 

סלון גדול וחד' גדולים, 
חזית, מעלית, כולל חניה, 

2,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

4 חד' משופצים מחדש 
עם נוף, ק"ג עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

ש.מאירוביץ, הר' קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)17-17(_____________________________________________

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

,03-5797756 ,23
050-5308742)46-46(_____________________________________________

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

_____________________________________________)37-41(על הגג 054-3973913

 בנחל מיכה דירת גג 
חלומית 5 חדרים, ק"ג, 

מרפסת גג 60 מ"ר נוף מהמם 
1,850,000 ש"ח. 

050-6232590 050-9001532)38-40(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ביואל קומה א', 4 חד' 
+ יח"ד, שמורה, 94 מ"ר 

עם אופצייה להרחבה, לל"ת 
03-5780419)38-42(_____________________________________________

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

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

"בשם ה' נעשה ונצליח"

ארץ הצבי
נדל"ן ויוזמות

מוכר/משכיר דירתך?
מעוניין לקנות/לשכור?

052-5253470
וואטסאפ עסקי

08-9931163
משרד

דרושים סוכניםדרושות דירות למכירה/קניה במיידי

 ארץ הצבי נדל"ן ויזמות 
ברשותינו מאגר עצום של 

דירות להשקעה עם תשואות 
גבוהות והשבחות גבוהות בכל 

_____________________________________________)40-40(רחבי העיר. 08-9931163 צבי

 מוכר/ משכיר דירתך? 
מעונין שדירתך תפורסם 

ב- 27 עיתונים? לא מחויב 
לבלעדיות! התקשר עוד היום: 
052-5253470 ובמידה ואנחנו 

עסוקים בלקוחות השאירו 
הודעה בווטצאפ ונחזור אליכם 

_____________________________________________)40-40(בהקדם

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

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

 ארץ הצבי נדל"ן ויזמות 
ברשותינו מאגר עצום של 

דירות להשקעה עם תשואות 
גבוהות והשבחות גבוהות בכל 

_____________________________________________)40-40(רחבי העיר. 08-9931163 צבי

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

מ"ר מרובע. תיווך יעקב 
054-4901948)40-40(_____________________________________________

 מוכר/משכיר דירתך? 
מעונין שדירתך תפורסם 

ב- 27 עיתונים? לא מחויב 
לבלעדיות! התקשר עוד היום: 
052-5253470 ובמידה ואנחנו 

עסוקים בלקוחות השאירו 
הודעה בווטצאפ ונחזור אליכם 

_____________________________________________)40-40(בהקדם

 בהזדמנות!!! 
ובבלעדיות!!! באזור 

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

ש"ח. תיווך 
053-3121640)40-40(_____________________________________________

 בלעדי 90 מטר קומה ג' 
חזית לז'בוטינסקי+ גג רעפים 

לא משופצת בנין אברכים, 
1,365,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)40-40(אלטרנטיב 054-5500263

 לוח דירות חינם למוכר 
לקונה לשוכר ולמשכיר ללא 

דמי מנוי אם יש לך דירה 
למכור פרסם חינם באתר 

dira4me.co.il)40-40(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)40-41ל(054-8405486

 בנייה חדשה! בבית-יוסף 
דירות 3/4חד' יפות החל 
מ-1,450,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)40-40(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ 
130מ' מחולקת ל-+2 
גג מוצמד בטאבו תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)40-40(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)40-40(_____________________________________________

 במרכז בעלי מלאכה 
דירת גן נכה 3 חד'+ 

היתר כוללת גינה 100 
מ"ר ב- 1,820,000 ש"ח. 

להב נכסים 
050-4177750)40-40(_____________________________________________

 בבניין-חדש בגולומב 
פנטהאוז 5חד' מפואר+ גג 
מוצמד בטאבו 3,400,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-3344721 03-8007000)40-40(_____________________________________________

 בנתן-הנביא דופלקס 
משופץ ברמה-גבוהה 

2,950,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)40-40(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)40-40(_____________________________________________

 דופלקס 5 חד' ברח' 
פנקס 7, במצב מצוין. 

055-6655984)40-43(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)40-40(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי בשלושה היוקרתית 
דופלקס 6 ח' 220 מ' קומה 

ד' מפוארת+ מעלית+ חניה, 
מרפסת ענקית+ תוכנית 
לחלוקה 3,450,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)40-40(_____________________________________________

 א. העיריה דופלקס כ- 
130 מ"ר, דירה 3.5 + בק"ב 

2 יח"ד מ. מהיסוד, 2,290,000 
ש"ח. תיווך- משגב- לדיור 

052-5222690)40-40(_____________________________________________

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

מ"ר "מחולקת" )ז. לשיפוץ( 
א. להרחבה, 1,495,000 ש"ח. 

"תיווך- משגב- לדיור" 
052-5222690)40-40(_____________________________________________

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

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

1,390,000 ש"ח. מתאים 
גם לטאבו משותף 

עורפית. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

_____________________________________________)40-43(להשקעה. 050-4300283

 בלעדי! באזור רח' הרצוג 
5 חד' 130 מ"ר מחולק ל- 4 

חד'+ יחידה ק"א, חזית, חדשה 
מושקעת ברמה גבוהה+ סוכה 

גדולה, 2,500,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)40-40(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור בן זכאי 
העיריה רח' שקט 5 חד'+ 

סוכה גדולה 120 מ"ר ק"א, 
חזית, ניתנת לחלוקה 3 כ"א, 

2,300,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)40-40(א. פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)40-40(משגב- לדיור" 052-5222690

 בלוין דירת-נכה 5חד' 
ענקית, חדשה, מיידית 
2,500,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)40-40(_____________________________________________

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

3,000,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)40-40(_____________________________________________

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

4חד' ענקיות 1,850,000 ש"ח  
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  

052-3344721)40-40(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
דירת 4חד' אחרונה 2,100,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-3344721 03-8007000)40-40(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה 4חד'+ יחידה 

החל מ-2,350,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)40-40(_____________________________________________

 בבנייה בזיכרון-מאיר דירות 
4חד' 2,150,000 ש"ח

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-499946

)40-40(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)40-40(_____________________________________________

 בצירלזון 4חד'+יחידה 
מושכרת, בבניין-חדש, מעלית 

2,500,000 ש"ח תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)40-40(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)40-40(_____________________________________________

 בטבריה 4חד' מחולקת 
ל-2 2,000,000 ש"ח תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)40-40(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)40-40(

 קובלסקי 4.5 חדרים 
ק"ג 85 מ"ר, 1,700,000 
ש"ח חזית. "אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)40-40(בועז" 058-3200078

 שדרות רזיאל 4 חדרים 
בנין חדש, נוף פנורמי 

מחיר של פעם בחיים!!! 
"אפיקי נדל"ן בועז" 

058-3200078)40-40(_____________________________________________

 קובלסקי 4 חדרים ק"ב 
חזית, 1,750,000 ש"ח. 

משופץ. "אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)40-40(בועז" 058-3200078

 אביעד 4 חדרים 5 
כוכבי יופי, יחידת הורים, 

שני מרפסות, ק"א, 
1,680,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן בועז" 
058-3200078)40-40(_____________________________________________

 בברטנורה 4 וחצי 
חדרים משופצת+ מחסן 

ב- 1,990,000 ש"ח. 
בשמואל הנביא 4 חדרים, 

בבנין חדש מיידי! ב- 
1,950,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)40-40(נכסים 050-4177750

 בלעדי בגניחובסקי 4 
חד'+ סוכה, משופצת, 
אופציה ענקית לבניה, 

1,650,000 ש"ח. 
'אפיקי נדל"ן בועז' 

054-8474843)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות!! א. בנימין 
אברהם כ- 4 חד' כ- 85 מ"ר 

משופצת+ סוכה+ חניה, 
1,445,000 ש"ח. "תיווך- 

_____________________________________________)40-40(משגב- לדיור" 052-5222690

 מציאה ביהודה הלוי!!! 
4.5 חד'+ 2 מרפסות, 130 
מ"ר, ק"ב, בדרך להיתר על 

הגג, 2,190,000 ש"ח.
 מ. כהן נכסים -052

7684074)40-40(_____________________________________________

 בלעדי 4 חד' באזור צייטלין 
ק"ק גבוהה משופצת+ היתר 

לממ"ד וסוכה 1,580,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)40-40(_____________________________________________

 ברמז בבניה 4 חד' 
ענקית+ מרפסות, חזית 

לגינה! ב- 2,250,000 
ש"ח. בשלוש השעות 
4 חדרים גדולה בבנין 
חדש ומפואר מיידי ב- 

1,680,000 ש"ח. להב 

 בלעדי! באזור העיריה 4 
חד' גדולה 110 מ"ר+ סוכה+ 
מחסן, ק"ג, א. בגג, משופצת 

כחדשה, 3 כ"א. א. פנחסי 
03-5799308)40-40(_____________________________________________

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

_____________________________________________)40-40(פנחסי 03-5799308

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

ל- 3 חד'+ יחידה מושכרת 
משופצת כחדשה+ סוכה, ק"ג 

)פיר למעלית( חזית+ א. בגג 
בטון, 1,950,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)40-40(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בלנדא 4.5 חד' 
115 מ"ר+ יחידה בקרקע 26 
מ"ר+ מרפסת שמש ק"ב+ 

מעלית, 2,290,000 ש"ח גמיש 
)לא כולל את היחידה(. א. 

_____________________________________________)40-40(פנחסי 03-5799308

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

3חד' החל מ-1,540,000 ש"ח  
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  

052-3344721)40-40(_____________________________________________

 בבניין-חדש בגולומב 
דירת-נכה 3חד'+ חצר 

מרווחת 1,650,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)40-40(_____________________________________________

 בנורדאו דירת-נכה 
חדשה+ גינה 1,450,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)40-40(_____________________________________________

 בקוטלר 3חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,600,000 ש"ח  
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)40-40(_____________________________________________

 בדוד-המלך 3חד', ק"א 
1,600,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)40-40(_____________________________________________

 באזור-הרב-קוק 3חד' 
בקומה-אחרונה+ היתרים 

לבנייה 1,600,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)40-40(_____________________________________________

 בחפץ חיים, 78 מ"ר, 
ק"א, חזית + אישורים לחדר 
נוסף, מיידי, 1,690,000 גמיש

052-7164135)40-43(_____________________________________________

 דנגור 3 חדרים ק"ב, 
אופציה להרחבה 30 

מ"ר, 1,250,000 ש"ח. 
"אפיקי נדל"ן בועז" 

058-3200078)40-40(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 3 חדרים 
ק"א חזית, משופץ כמעט 

ללא מדרגות, אפשרות 
לסוכה, 1,260,000 ש"ח. 

"אפיקי נדל"ן בועז" 
058-3200078)40-40(_____________________________________________

 חדשה בשוק!! 
הזדמנות בגניחובסקי!! 

3 חד' ק"ג, משופצת, 
אופציה להרחבה 50 מ"ר, 
1,450,000 ש"ח. מ. כהן 

_____________________________________________)40-40(נכסים 052-7684074

 בבניה בהשניים!! 3 
חד', 80 מ"ר, ק"ב, חזית, 
סוכה, חניה, 1,400,000 
ש"ח. מ. כהן נכסים -052

7684074)40-40(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי 
עורפית קומה א' משופצת+ 
אופציה לסוכה, 1,320,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)40-40(_____________________________________________

 בר' עקיבא אזור 
שמואל הנביא בבנין 

חדש 3 חד' ענקית כ- 80 
מ"ר עורפית, פתוחה 

ומאווררת ב- 1,620,000 
ש"ח. להב נכסים 

050-4177750)40-40(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי 3 
חד'+ היתרי בניה ליותר 
מ- 30 מ"ר 1,370,000 

ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 
054-8474843)40-40(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד 3 חד' 
שמורה, אופציה ענקית 
לבניה, 1,340,000 ש"ח 

גמיש. 'אפיקי נדל"ן בועז' 
054-8474843)40-40(_____________________________________________

 א. אהרונסון 3.5 חד' 
כ- 67 מ"ר ק"ב, משופצת 

א. להרחבה כ- 35 מ"ר, 
1,550,000 ש"ח. תיווך- 

_____________________________________________)40-40(משגב- לדיור 052-5222690

 מציאה העונה! 
א. דנגור כ- 3 חד' כ- 65 מ"ר 

משופצת+ סוכה, א.כ- 40 
מ"ר 1,270,000 ש"ח. תיווך- 
_____________________________________________)40-40(משגב- לדיור 052-5222690

 א. רבי יוסי 3 חדרים 60 
מ"ר משופצת+ היתרים 70 

מ"ר צד/ גג בטון, 1,540,000 
ש"ח. "תיווך- משגב- לדיור" 

052-5222690)40-40(_____________________________________________

 נדירה!! בדב גרונר 3 
כ- 64 מ"ר, קומה ב' 3 כ"א 

מ. מהיסוד א. להרחבה, 
1,260,000 ש"ח. "תיווך- 

_____________________________________________)40-40(משגב- לדיור" 052-5222690

 א. הצבי כ- 3.5 חד' כ- 72 
מ"ר+ "היתרים" לכ- 52 + 20 

מ"ר+ מעלית, "מ. מהיסוד" 
1,570,000 ש"ח. "תיווך- 

_____________________________________________)40-40(משגב- לדיור" 052-5222690

 בלעדי! בירמיהו כ- 3.5 
חד'+ מ. שמש כ- 92 מ"ר 
3 כ"א, שמורה 1,560,000 

ש"ח. "תיווך- משגב- לדיור" 
052-5222690)40-40(_____________________________________________

 למהירי החלטה!! א. 
ביאליק כ- 73 מ"ר 3 חד' 

ק"א, מטופחת, 1,280,000 
ש"ח. "תיווך- משגב- לדיור" 

052-5222690)40-40(_____________________________________________

 א. ז'בוטינסקי/ סוקולוב 
3 חד', ק"ג, מ. מהיסוד+ 

חתימות 75 בג. בטון+ 30 



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

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228
 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

כ”ה,כ”ו בתשרי תשע”ט 4-5/10/201  

לפרסום
03-6162228

 להשכרה חנות/משרד 
ברח' הרצוג ליד הרב 

קוק במיקום מרכזי, 2 
חד', כ-30 מ"ר, מושקע 
וממוזג, מתאים לעו"ד, 

רופא, מהנדס וכו', 3,000 
ש"ח בלעדי לתיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

ישיבה או לפנימיית בנות, 
6 יחידות דיור, 16 חד', 

20,000 ש"ח בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)32-32(_____________________________________________

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

מפוארים, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)13-40(עמדות עבודה, 050-7602600

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-01/19(_____________________________________________

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-49(טל': 054-7706069

מחסנים

משרדים

מגרשים

 יש לנו השקעה מנצחת 
_____________________________________________)40-40/18(בשבילך, 03-7542233

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-41/18(סולידית, 03-7542233

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 להשכרה חנות ברחוב 
רבי טרפון )קרוב לר"ע( 

19מ'+גלריה, מיקום 
מרכזי, 4,500 ש"ח, 

בלעדי לתיוך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

 ברחוב לנדאו, מחסן 
70 מטר בקומה 1- )מינוס 

1( גישה לרכב, מעלית, 
ניתן לחלק 2-3 מחסנים/
משרדים, 5,000 ש"ח, 

מיידי, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 דרושים מגרשים כולל 
היתרים, במיידי ובמזומן, 

לחברה גדולה באזורים גוש דן 
_____________________________________________)37-43(ולוד. רפי 052-3646632

פתח תקווה

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך בערבויות, 
תנאים מעולים, תוך ימים 

ספורים הכסף אצלך, 
שרות למענה מהיר 

ומקצועי, שיתוף פעולה 
עם כל הבנקים המובילים, 

שפת אמת 10 ב"ב,
055-6780890 מייל:

y0556780890@gmail.com)22-22/19(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה
 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-42/18(_____________________________________________

 3.5 חד' בהרצוג ליד 
הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

4,000 ש"ח גמיש בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 באמרי חיים יחידה לזו"צ 
30 מ"ר, ק"ק, מרוהטת 

_____________________________________________)32-40(ממוזגת מיידי, 052-3632080

 בסירקין/הרב שך 2 
חד', 60 מ"ר ענקית, 

ק"א, מסודרת, מיידית, 
3,100 ש"ח בלעדי 

ל-תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

 יח"ד רח' ירושלים, 
כחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, דוד"ש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________ )36-44ל(050-9375052

 לזו"צ או לבודד, 2 חד', 
בבארי, מוארת, ממוזגת, 

חזית, חדשה, 3,000 ש"ח, 
054-4797080)36-40(_____________________________________________

 בהרצל השקט 4 חד' 
גדולים, מוארת מאווררת 

ומשופצת קומה ג'
054-3974355 )37-41(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 באזור ירושלים, עסק פעיל 
ורווחי בתחום מכירה ותיקון, 
מחשבים ומדפסות ואביזרים, 
02-5808003 ,052-2673559)36-44(_____________________________________________

 דרושה דירה גדולה+ סוכה 
בב"ב למשך חג הסוכות. 

_____________________________________________)38-40ח(054-8415735

 דרושה דירה לקניה, 
מחולקת ו- 2/ 3 חדרים בבני 

_____________________________________________)38-40ח(ברק. 052-7683705

 למכירה בהזדמנות 
עסק בענף הביגוד 

בירושלים, רווחי, 
עם מוניטין גבוה. 

054-8543480)38-42(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
בז'בוטינסקי 100 בני ברק, 

_____________________________________________)38-42(80 מ"ר. 052-5039991

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

בני ברק

 בית ענק בגודל 450 
מטר בשלושה מפלסים 

בהר השלום ברחוב 
האדמו"ר מרוזין בית 

מסודר ומרוהט 16,000 
ש"ח מיידי בלעדי לתיוך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

צפת

דירות 
להשכרה

קריית אתא

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

052-5844040)37-45(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 באיזור העירייה 2.5 
חד' משופצים קומת 

כניסה 1,280,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

03-57997756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

1,390,000 ש"ח, 
עורפית.מתאים גם 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בטבריה קרוב 
לחרל"פ, 3 חד' גדולים 

75 מ"ר, ק"ג, גג רעפים, 
אופציה לבניה על הגג 

)קיים אישור שכנים( 
1,465,000 ש"ח תיווך 

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

 050-5308742)35-35(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

2,025,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

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

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 באלוף שמחוני/
יהודית 3 חד', 75 מ"ר, 

ק"א, חזית, עם אופציה 
ממשית לתוספת של 35 

מ"ר, 2,000,000 ש"ח 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
 050-5308742)35-35(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)37-41(תיווך 050-4160390

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)25-50/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

1-1.5 חדרים
 בבית ישראל בהשילוח 

דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 
יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 

_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

פתח תקווה
פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

 באזור הרצוג 3 חד' 75 
מ"ר ק"ג+ א. בגג בטון, כולל 
היתרים 52 מ"ר חזית+ חניה, 

1,770,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)40-40(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד' 70 מ"ר משופצת כחדשה 
ק"ג+ א. בגג חזית 1,530,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 ברח' ירושלים )לפני 
העיריה( 3 חד' 90 מ"ר מצב 

מצוין, ק"ג, א. בגג חזית+ 
סוכה, 1,700,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)40-40(פנחסי 03-5799308

 באזור רח' הרצוג 3.5 
חד' 85 מ"ר, ק"א, מסודרת, 

1,620,000 ש"ח גמיש. 
*באזור הרצוג 100 מ"ר 2.5 
חד'+ מעטפת 1,550,000 
ש"ח ק"א, חזית. א. פנחסי 

03-5799308)40-40(_____________________________________________

 באזור עזרא 3 חד' 60 
מ"ר+ א. 30 מ"ר ק"ב+ 

מעלית+ חניה, משופצת, 
_____________________________________________)40-40(חזית. א. פנחסי 03-5799308

 ברח' יהושע- 3 חדרים, 
יפה, ק"א+ סוכה, ממוזגת. 

052-7660288)40-41(_____________________________________________

 3 חדרים הכי יפה 
בדנגור, ק"א, משופצת 
כחדשה, אופציה ל- 4.5 

חדרים, מחיר פיצוץ. 
"אפיקי נדל"ן בועז" 

058-3200078)40-40(_____________________________________________

 2 חדרים מסודרת על 
רבי עקיבא פינת יונה 

הנביא, חזית. 
תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)40-40(054-4980159 דורון

 באזור העיריה 2.5 חד' 45 
מ"ר+ אופציה להרחבה כ- 20 

מ"ר ק"ק משופצת, חזית, 
1,200,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)40-40(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח' ברחוב ברוט 
בנין אברכים קומה ג'+ היתר 
בניה לגג בטון ובניה שקיימת 
בצד סה"כ כ- 70 מ' אופציה 

1,270,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)40-40(אלטרנטיב 054-5500263

 בדנגור 2.5 חדרים קומה 2 
מרפסת 10 מטר, 1,280,000 

ש"ח גמיש. פנחס נכסים 
055-6789653)40-40(_____________________________________________

 המציאה!! א. ירמיהו 
ק"א כ- 2.5 חד' כ- 55 מ"ר 
משופצת, 1,200,000 ש"ח. 

תיווך- משגב- לדיור 
052-5222690)40-40(_____________________________________________

 מציאת השבוע!! 
בשיכון ה' 2.5 כ- 64 מ"ר 

ק"ב, משופצת א. להרחבה!! 
1,350,000 ש"ח. "תיווך- 

_____________________________________________)40-40(משגב- לדיור" 052-5222690

 למהירים! א. נורדאו 2.5 
חד' כ- 60 מ"ר "היתרים" בגג 
רעפים משופצת, 1,200,000 
ש"ח. "תיווך- משגב- לדיור" 

052-5222690)40-40(_____________________________________________

 מיידי! רח' ירושלים כ- 2.5 
חד' כ- 62 מ"ר שמורה+ 

סוכה, מעלית, 1,320,000 
ש"ח. "תיווך- משגב- לדיור" 

052-5222690)40-40(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2חד' 
משופצת+ אופציה בגג 
1,300,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)40-40(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 בשמעיה בבניין-חדש 

1.5חד' עם טאבו 835,000 
ש"ח תיווך-ישוב-הארץ

050-4999465 03-8007000)40-40(_____________________________________________

דימונה
 ארץ הצבי נדל"ן ויזמות 

ברשותינו מאגר עצום של 
דירות להשקעה עם תשואות 

גבוהות והשבחות גבוהות בכל 
_____________________________________________)40-40(רחבי העיר. 08-9931163 צבי

 מוכר/ משכיר דירתך? 
מעונין שדירתך תפורסם 

ב- 27 עיתונים? לא מחויב 
לבלעדיות! התקשר עוד היום: 
052-5253470 ובמידה ואנחנו 

עסוקים בלקוחות השאירו 
הודעה בווטצאפ ונחזור אליכם 

_____________________________________________)40-40(בהקדם

וילות ובתים
 ברמות א': קוטג' 4 חד' 

)83 מ"ר נטו( + חצר )27 
מ"ר( + ת.ב.ע. 55 מ"ר, 

משופץ, כ"פ. 2,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)40-40(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

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

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-571-3375

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

בזרחי. 3,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-571-3375

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

מ"ר( + חלל, נוף, גישה נוחה. 
4,950,000 ש"ח! תיווך-
_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות: מבצע קוטג'ים / 
דו-משפחתים / וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 2,700,000 

₪ עד 7,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-571-3375

 בעמרם גאון 10, 5 
חד' קומה ראשונה מלאת 

שמש, 134 מ"ר, גישה לנכים, 
בהזדמנות, 3,250,000 ש"ח. 

054-6600198)40-43(_____________________________________________

 ברמות ב': 6 חד' 
משופצת + מרפסות 34מ"ר 
+ מחסן + חניה, נוף, ק"ב. 

2,190,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ב': 4 חד' 
משופצת + ת.ב.ע. לעוד 26 

מ"ר, נוף, ק"א, כניסה פרטית. 
1,750,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות א': 2 חד' גדולים 
)50 מ"ר נטו( משופצת + 

ת.ב.ע. להוסיף 42 מ"ר! 
נוף. 1,420,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-571-3375

נתיבות

עפולה

ערד

 ארץ הצבי נדל"ן ויזמות 
ברשותינו מאגר עצום של 

דירות להשקעה עם תשואות 
גבוהות והשבחות גבוהות בכל 

_____________________________________________)40-40(רחבי העיר. 08-9931163 צבי

 ארץ הצבי נדל"ן ויזמות 
ברשותינו מאגר עצום של 

דירות להשקעה עם תשואות 
גבוהות והשבחות גבוהות בכל 

_____________________________________________)40-40(רחבי העיר. 08-9931163 צבי

 ארץ הצבי נדל"ן ויזמות 
ברשותינו מאגר עצום של 

דירות להשקעה עם תשואות 
גבוהות והשבחות גבוהות בכל 

_____________________________________________)40-40(רחבי העיר. 08-9931163 צבי

 מוכר/ משכיר דירתך? 
מעונין שדירתך תפורסם 

ב- 27 עיתונים? לא מחויב 
לבלעדיות! התקשר עוד היום: 
052-5253470 ובמידה ואנחנו 

עסוקים בלקוחות השאירו 
הודעה בווטצאפ ונחזור אליכם 

_____________________________________________)40-40(בהקדם

 בבלפור המבוקש!! 
3 יחידות 85 מ"ר, ק"ג, 

משופצת, מושכרת 
ב- 8,300 ש"ח. מ. כהן 

_____________________________________________)40-40(נכסים 052-7684074

 בדף היומי 7, 4 חד' 
ק"א, 85 מ"ר, מרכז שקט, 

משופצת, דו"ש, מזגנים, 
1,575,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-43ל(050-6680290

 בפיק"א, 4 חד', 104 
מ"ר + גג + אפשרות לבניה, 

מעלית, וחניה. תיווך יוחנן 
050-4104044)40-40(_____________________________________________

 בלוחמי הגטו המבוקש! 
4 חד', משופצת, ממוזגת, 
מעלית, חניה. 1,620,000 

ש"ח. רם נכסים
054-5566145)40-40(_____________________________________________

 מציאה!! ברוטשילד/חיים 
כהן! 4 חד', עורפית ושקטה, 

משופצת, ממוזגת 1,350,000 
ש"ח. רם נכסים
054-5566145)40-40(_____________________________________________

 בהרב קוק, 3.5 חד', 
מעלית, חניה. 052-2948691 

_____________________________________________)40-43ל(נטלי

 במרכז העיר, בחפץ חיים, 
2.5 חד' גדולים, 70 מ"ר, ק"ב, 

1,160,000 ש"ח. תיווך יוחנן 
050-4104044)40-40(_____________________________________________

 מאור החיים, 5 חד' 
משופצת לגמרי + מרפסת 
לנוף, קומה נוחה, 940 אלף 

050-3202551)40-40(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים
 במתחרדים, דירת 3 חד', 
קרקע + חצר, אופציה לבניה, 

_____________________________________________)40-40(590 אלף 052-8045458

 בחרדי, קומה ראשונה, 
95 מ"ר, שכירות עוברת, רק 
790,000 ש"ח. מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים
052-2790370)40-40(_____________________________________________

 בחרדי, קומת קרקע, 
דרוש שותף לדירה מחולקת, 
בהשקעה של רק 550,000 

ש"ח. )הון עצמי( עם שכירות 
עוברת! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים
052-2790370)40-40(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 3 חד', קומה שניה, 

רק 400,000 ש"ח, חייבת 
להימכר! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים 
052-2790370)40-40(_____________________________________________

 3 חד', קומה ראשונה, 
שכירות עוברת, רק 450,000 
ש"ח, המלצת השבוע! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים

052-2790370)40-40(_____________________________________________

 רח' יוספטל, קומה 2, 
3.5 חדרים, 75 מ"ר. מחיר   

590,000 ש"ח. אברהם אמנה
053-8292312)40-40(_____________________________________________

קריית ביאליק

קריית מוצקין

קריית שמואל

 רח' ז'בוטינסקי, קומה 
3, מחולקת, 60 מ"ר, מחיר 
630,000 ש"ח. גיא מיכאל 

_____________________________________________)40-40(אטיאס 054-8161125

 רח' שפרינצק, קומה 
4, 3 חדרים, 73 מ"ר. מחיר 
620,000 ש"ח. גיא מיכאל 

_____________________________________________)40-40(אטיאס 054-8161125

 רח' יוסף שטרן, 4 חדרים, 
קומה 4, 90 מ"ר. מחיר 

730,000 ש"ח.  גיא מיכאל 
_____________________________________________)40-40(אטיאס 054-8161125

 בהזדמנות!!! בהגר"א 
יחי"ד מטופחת, מסודרת 

מרוהטת ומרווחת, 
מרפסת מרווחת. 

052-7165120)40-40(_____________________________________________

+5 חדרים
 ברחוב גורדון 5 חדרים 

ענקית קומה ג' פונה 
לשדרה חדשה מקבלן, 

7,000 ש"ח מיידי. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)40-40(_____________________________________________

 בהרב שך 93 אחרי 
ז'בוטינסקי, 4 חד' 100 

מ', חזית, בנין חדש 
ושמור, 4,800 לחודש. 

050-5586335)40-43(_____________________________________________

 באזור העיריה 4 חד' 
מושקעת, יחידת הורים, 

מרפסת שמש ומעלית, 6,200 
_____________________________________________)40-41ל(ש"ח. 052-3660800

 רזיאל 4 חדרים בנין 
חדש ק"ד נוף פנורמי 

חזית, 4,100 ש"ח. 
"אפיקי נדל"ן" 
058-3200078)40-40(_____________________________________________

 במערב בני ברק בבנין 
חדש 4 חדרים מפוארת, 
קומה ראשונה, חזית+ 
חניה, ב- 5,600 ש"ח. 

בקהילות יעקב 4 חד'+ 
מעלית ב- 5,000 ש"ח 
לממושכת. להב נכסים 

050-4177750)40-40(_____________________________________________

 ברחוב גורדון 4 חדרים 
85 מ"ר קומה ג' פונה 
לשדרה, חדשה מקבלן 

5,500 ש"ח מיידי. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)40-40(_____________________________________________

 בנורדאו 4חד' משופצת, 
ק"א 4,500₪ תיווך-ישוב-הארץ 

050-4999465 03-8007000)40-40(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
בבנין חדש 3 חד'+ מרפסת 
שמש גדולה פינתית ק"א+ 

מעלית שבת, חזית, ממוזגת 
מרוהטת )חוץ ממ. כביסה 

ומקרר( 4,500 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)40-40(_____________________________________________

 בנורוק, ק"א, 2 חד' 
ענקית, כ- 50 מ"ר, משופצת, 

מרוהטת, גמיש. 
053-3104856)40-43(_____________________________________________

 מול העיריה 2 חד' חדשה, 
מרוהטת, מושקעת ק"ג- 

ללא+ מרפסת סוכה, 3,500 
_____________________________________________)40-41ל(ש"ח מיידי. 052-4476744

 ברחוב דניאל 10 2.5 
חדרים משופצת ומרוהטת, 

4,000 ש"ח החל מה- 
050-5511847 01.09.2018)40-43(_____________________________________________

 באנילביץ 2 חד' 50 מ"ר+ 
חצר מרוהטת מיידי. 

054-3976211)40-40(_____________________________________________

 באבן גבירול דירת 
2 חדרים חדשה נאה 

מרוהטת, מתאימה גם 
למשרד. 03-6191468 

052-7698994)40-40(_____________________________________________

 בבעש"ט יחי"ד 1.5 חד'+ 
מרפסת סגורה יפה, מרוהטת 

ומאווררת, פינוי כ"א חשוון, 
2,800 ש"ח כולל הכל. 

054-8435117/9)40-43(_____________________________________________

 יחידת דיור לזוג צעיר 
מושקעת וחדשה ברח' עוזיאל 

ק"א, מרוהטת קומפלט 
_____________________________________________)40-41ל(וממוזגת. 054-8572057

3-3.5 חדרים

צפת
 3 חדרים בגני הדר, 

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

_____________________________________________)36-40(נוף לרשב"י, 054-8598112

 בחפץ חיים/ אחד העם, 
מיידי, ק"א, 3, גדולים+ הול+ 
מרפסת, מאווררת ומוארת+ 

מזגנים. 050-5343334 
054-4797080)38-40/19(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק/ קרית הרצוג, 

_____________________________________________)40-41ח(לל"ת. 052-7396092

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני ברק? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)40-40(054-4980159 דורון

 בקריית מוצקין, בשלבי 
בניה מתקדמת, מחיר למכירה 

מוקדמת, רק 12,500 ש"ח 
למ"ר, כל הקודם זוכה! 

לשנה החדשה! מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים

052-2790370)40-40(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מציאה חנות למכירה 
 BA 25 מ"ר ברב קוק. תיווך

_____________________________________________)40-40(יזמות 054-4980159 דורון

 200 מטר 1 - להשכרה 
הכנת המקום ע"י הבעלים, 

במחיר מציאה, אזור הרב קוק. 
תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)40-40(054-4980159 דורון

 בק. אתא חנויות במחירי 
מציאה עם שכירות עוברת 

ל- 5 שנים! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים

052-2790370)40-40(_____________________________________________

 להשכרה! ברבי עקיבא, גן 
ורשא, 80 מ"ר קומת קרקע, 

מתאימה מאוד לעסקים!
_____________________________________________)40-41("יעד נדל"ן" 054-8510006

 משרד להשכרה ברב קוק 
השקט 30 מ"ר מחולק ל- 2, 

 BA רק 2,350 ש"ח. תיווך
_____________________________________________)40-40(יזמות 054-4980159 דורון



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כ”ה,כ”ו בתשרי תשע”ט 4-5/10/201  

 וילה 4 חד' + סלון פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

מקפידים על נקיון!! 
050-4296661 ,050-7477127)17-43(_____________________________________________

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

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-41/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-01/19(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

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

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-03/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-43/18(_____________________________________________

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/18(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-42(_____________________________________________

רמת מגשימים

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

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-45(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

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

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-06/19(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-46(_____________________________________________

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

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

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)20-46ל(_____________________________________________

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

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

שלומי

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

_____________________________________________)29-41(נפרדת בישוב 050-9303353

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

לזוגות וקבוצות. 
052-3135105)29-41(_____________________________________________

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

ברמה גבוהה נקי וממוזג 
053-7527999)33-45(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת 

מזגנים וחצר. 
08-6601778

052-7113937)34-44(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן,
הכולל 2 צימרים +

חצר גדולה + בריכה, 
בצלע ההר צופה לנוף 

מדהים, 053-3147542,
052-7155422)47-48/18(_____________________________________________

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

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

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

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

052-7646814)33-33/19(_____________________________________________

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

_____________________________________________)34-46(ביה"כ צמוד 053-2827371

 מרחק הליכה מהעיר 
העתיקה + מרפסת + נוף 

לשבתות! מחירים הכי זולים 
_____________________________________________)35-43(שיש! 054-8476755

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

050-7477127)35-52(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-35/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

פיאט

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

0722-777-200)03-04/19(_____________________________________________

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-35/19(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-52(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

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

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)20-46(_____________________________________________

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

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

A80699@gmail.com)17-44(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

בריאות

אירועים

לימוד נהיגה

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם !  
_____________________________________________)22-48/18ל(052-2514960

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

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

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

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

_____________________________________________)46-48/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 טחורים ופיסורה - 
התרופה המרפאה לחלוטין 

- והצילה רבבות אנשים ללא 
ניתוח, 050-6882047, 

02-5822586)33-41(_____________________________________________

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)36-04/19(_____________________________________________

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

050-5238722)37-43(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות"
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)37-49(רחבי הארץ 053-4271269

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-12/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-42/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-49/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-43/18(_____________________________________________

צפון

ערד

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

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

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

_____________________________________________)25-27/19(מים מהדרין. 054-5742965

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

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

נתניה

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

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

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

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)38-12/19(_____________________________________________

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-14/19(למירון, 050-2606535

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

_____________________________________________)17-42/18(פרטיים, 050-2004839

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

054-6465188)18-18/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

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

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

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

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

052-6460451)07-09/19(_____________________________________________

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

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

 קרוב לרשב"י - צימרים 
יפיפיים+ ג'קוזי, נוף מרהיב, 

בריכה, חצר, יחס חם! 
050-9070487)28-51/18(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)35-47(60 איש 052-8860953

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

050-2695027)36-40(_____________________________________________

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

וצמוד לים. מבצעים! 
054-6299082 054-6388082)38-12/19(_____________________________________________

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

050-3388668)48-49/18_____________________________________________

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

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

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

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

058-3221101)02-03/19(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

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

כרמיאל

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב גורן

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-48(דתי. מרים, 054-9911490

מושב תרום

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-08/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

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

בריכה, ילדים חינם!!!
050-5236390 054-2515630)32-44(_____________________________________________

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

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

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)50-51/18(_____________________________________________

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

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-52(_____________________________________________

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה
050-5990545)33-41(_____________________________________________

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

04-9987070)33-41(_____________________________________________

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

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-43(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

מירון

 פיאט דובלו שנת 2016, 
50,000 ק"מ + טסט לשנה 

+ אחריות יצרן, שמורה, פרטי 
_____________________________________________)38-40ל(050-5931436

הובלות
 השכרת משאית ונהג 

לכל מטרה, מחירים 
טובים, השכרת משאית 

_____________________________________________)38-42(ונהג 052-2592345

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי ובריכה 

חצר+נוף *אפשרות לוילה, 
ענקית עם בריכה וטרמפולינה 

_____________________________________________)12-13/19ל(050-4157897

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-48/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-51/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-23/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי. אבינועם,

054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-40(נוחים! 054-9229591

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-25/19(_____________________________________________

בית מאיר

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי 

+ ג'קוזי גדול פרטי, מנגל 
וחצר גדולה + ובריכה, סוכה 

למהדרין 054-5461450,
052-2611920)10-11/19(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-12/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

אזורים

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
052-7613554)19-45(_____________________________________________

בני ברק

בר יוחאי
 2 דירות אירוח למשפחות, 

גינה,מדשאות,טרמפולינה 
,נדנדות ומפל מיים טל:

052-3452522
052-3771789)24-24/19(_____________________________________________

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

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,052-8669090 ,04-9969141
mikibs.co.il:12-15/19(בקרו באתר(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

גליל עליון
 צימר במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-40(טרמפולינה, 050-4017808

טבריה

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-12/19(_____________________________________________

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-52(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 053-3128502

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-48(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-26/19(_____________________________________________

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-01/19(הכי זול שיש. 055-9275552

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-17/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

  2 צימרים פלוס עד 10 
נפשות כ"א פלוס נוף לרשבי 
והר מירון מאובזרים וממוזגים

052-4624543)28-02/19(_____________________________________________

 סוויטה יוקרתית ל-10 
נפשות, נוף מדהים 

לכנרת, ג'קוזי, קרובה 
_____________________________________________)28-09/19(להכל. 052-7164243

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לימים/שבתות/תקופות 

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)29-41(לבעלז, 052-7118100

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים 

כ-80 מיטות, פרגולת ענק 
_____________________________________________)32-07/19ל(050-4198070

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-29/19(חצר. 054-2273670

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-05/19(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-03/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-18/19(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-43(_____________________________________________

 יחידת דיור-צימר 
מאובזרת, 10 דקות מטבריה 
והכינרת, קרוב לקברי צדיקים 

_____________________________________________)35-43(ובתי כנסת 052-8834610

 סוויטת נופש לזוגות+ 
משפחות, מותאם לחרדים, על 

_____________________________________________)35-47(שפת הכינרת 050-8954654

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-35/19(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-05/19(מאובזרת! 050-6927465

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-23/19(_____________________________________________

יבניאל
 צימרים יוקרתיים 

ברמה אירופאית לזוגות 
ומשפחות סמוך לכינרת, 

ג'קוזי + חצר גדולה
055-6733843)20-50(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-52/18(נוף, 055-6678585

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

 צימר משפחתי מרווח 
בריכה פרטית, נוף 

מהמם, 10 דק' מהכינרת. 
058-7697174)27-41(_____________________________________________

 וילת קומות +חצר 
משחקים, 8 חד' סגורים+ 
בריכה מתאים למשפחות 

וגיבוש עד 35 איש. 
054-8450432/054-8470433)29-41(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-49(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-03/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-44/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-42/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-45(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-04/19(חיים 054-6371079

 דירה ממוזגת,  משופצת 
ונקיה, במרחק הליכה מהחוף 

הנפרד וממרכז העיר, 
050-8488182)36-40(_____________________________________________

 דירות 4 חד' ו-5 חד' לימים, 
שבתות וחגים + סוכה באזור 

גאולה/הבוכרים, 
_____________________________________________)36-49ל(050-2638641

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

מרווח, מרפסות, נוף, ענקית 
א.לקבוצה 050-7362739 

050-2403750)35-38/19(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-14/19(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-47/18(_____________________________________________

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-17/19(שבועי, 052-7638702

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-23/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 5 חד' 12 מיטות ,
מרפסת על הכנרת צמוד לרב 

_____________________________________________)37-49(קוק, מרכזי 050-4124556

 "כתר הרימון" צימרים 
חדשים, מרווחים ממוזגים, 

לזוגות ומשפחות, נוף מדהים. 
052-5207326)38-45(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)38-09/19(_____________________________________________

 צימר בוטיק באור הגנוז 
לזוגות/ קבוצות/ משפחות, 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מחיר מיוחד. 
053-5239843 052-7632474)40-51(_____________________________________________

 צימרים חדשים+ 
מרפסת, נוף, ג'קוזי, בריכה 

מחוממת, לזוגות ולמשפחות. 
052-6990764)40-39/19(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה, 
גדולה ומפוארת, ברמה גבוהה 
מאד! קרובה מאד לשטיבלך 

ולכינרת, לנופש מושלם! 
_____________________________________________)40-47ל(054-8523020

סוזוקי

רנו

 סוזוקי בלנו, מודל 98, 
מצב מכני מצויין, אוט', מחיר 

_____________________________________________)40-41ל(מציאה. 058-3279404

 רנו גרנד סניק מודל 2011 
7 מקומות, יד ראשונה פרטית 

_____________________________________________)40-40ל(טל': 053-4707059

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומט רכב 
חדש, מלמד גם לתאוריה, 

אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 
_____________________________________________)40-47(זולים! 052-2523284
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תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-45/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

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

055-9894908)04-05(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

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

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

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

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , הילוכי 
פרפר ,קפיצים קדמיים, במצב 

מצוין 500 ש"ח באזור פ"ת 
050-6867740)31-32/19(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)36-40( _____________________________________________

תינוקות

 058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

אבידות

שליחויות
 שליחויות קטנות 

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

050-2626063)36-40(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

 מכונות תפירה - זינגר, 
תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 ב"ב, 
 ,03-5791036
050-5894918)09-44(_____________________________________________

ריהוט
 תכולת שולחן + 6 

כיסאות, ספות יפות, 10 
כיסאות, מקרר, תנור 

_____________________________________________)09-49/18(ועוד, 050-5770355

 ספות 2-3 מעור ניקולטי 
אטלקי, שנה בשימוש, חדשים.

052-4227714)25-38(_____________________________________________

 שולחן + 6כסאות מעץ 
מלא, חום כהה, מושב מעור 

אופייט-חדשים,  )אפשרות 
לשולחן או לכסאות בנפרד( 

052-4227714)35-38(_____________________________________________

 2 מזגני תדיראן ג'וניור, 
במחיר מציאה, 400 ש"ח כל 

_____________________________________________)32-35(אחד. 054-8460500

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-05/19(_____________________________________________

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-02/19(_____________________________________________

 מציאה! ספה וונגה 
במצב מעולה נפתחת ועולה 

)היירייזר( 1,600 ש"ח 
052-7680602)36-40(_____________________________________________

 בשבת "ראה" נמצא צמיד 
מוזהב של ילדה ברח' חזון 

איש בב"ב. יימסר ע"פ סימנים 
_____________________________________________)38-39ח(052-3662700

 אבדה מכונית על שלט, 
חדשה, ברחוב הרצוג ב"ב ב- 

_____________________________________________)38-39ח(כ"ג אלול 050-3143334

 אחרי ר"ה נמצאו גרבי 
ברך לייקרה, חדשות באריזה, 

ברח' ר' עקיבא, ליד הדואר 
המרכזי, בצבעים שחור וסיסי. 

_____________________________________________)38-39ח(053-3101666

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)38-39ח(תורה. 052-7396092

 דרושה עגלת בסיס 
למכונת כביסה פתח קידמי. 

_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/ תרומה. 

_____________________________________________)38-39ח(052-3595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)38-39ח(0547432035

 דרושה סוכה/ סכך לאברך 
בתרומה/ סמלי.
_____________________________________________)38-39ח(054-7432035

 דרושה סוכה מברזלים או 
מעצים לבן תורה בתרומה. 

_____________________________________________)38-39ח(054-7432012

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 052-7396092

 מחשב נייח בלי דיסק 
300 ש"ח. 053-3179093 

_____________________________________________)38-39ח(03-6187374

 מיחם חשמלי לשבת 40 
כוסות קנדי, כחדש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7616354

 מציאה מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש ב- 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 054-8453370

 מזגן חלון 3/4 ג'וניור 
אלקטרה 500 ש"ח. -050

_____________________________________________)38-39ח(6651365

 xp מחשב נייח עם ווינדוס 
לצפיה בדיסקים ושיעורי תורה 

_____________________________________________)38-39ח(180 ש"ח. 054-4992952

 מציאה מקרר מצוין צבע 
בז' גדול 500 ליטר, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(03-5791261

 מכונת גילוח נטענת, 
רמינגטון 3 ראשים+ לפיאות, 

מאושר צומת, 170 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-6784969

 מזגן חלון חזק ביותר 
2-2.5 כ"ס של תדיראן, עובד 

כמו סוס ללא מכסה פלסטיק, 
500 ש"ח. תא קולי-

_____________________________________________)38-39ח(02-5868095

 מחבת חשמלית ענקית 
מורפי חדשה 150 ש"ח. -050

_____________________________________________)38-39ח(4102264

 מזגן סלוני עילי מקרר חזק 
מאד אלקו הייטק במצב מצוין. 

_____________________________________________)38-39ח(052-3662700

 מחשב שולחני מצוין 
וינדוס+ תוכנות 400 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(053-3346080

 שואב אבק חובט סמסונג 
צקלון ללא שקיות 1800w ב- 

_____________________________________________)38-39ח(220 ש"ח. 052-2727474

 מכונת תספורת פנסוניק 
חדשה באריזה אחריות לשנה 

_____________________________________________)38-39ח(270 ש"ח. 054-8498187

 מחשב נייח בלי דיסק 300 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 053-3179093

 LG בהזדמנות! מקרר 
כמעט חדש היה בשימוש שנה 
550 ליטר. מוכסף, רק 1900 

_____________________________________________)38-39(ש"ח. 054-8420684

 פן של איתמר 370 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(058-7041010

 מזגן חלון קטן של חברת 
אלקטרה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(054-7432012

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
מגע, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים+ שלט 

חברת לוגיטק 400 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-2437292

 למכירה ארון 3 דלתות 
גובה 2.40 רוחב 1.80 מטר 

צבע קרם לבן 320 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 למכירה ספה טובה 240 
ש"ח בלבד. צבע חום, אפשר 
עם כסאות 35 ש"ח לכסא. 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 למכירה מיטת נוער ספפה 
של עמינח+ ארגז מצעים 

במצב מצוין 500 ש"ח.
_____________________________________________)38-39ח(053-3364930

 כוננית 2 מדפים+ 4 
דלתות צבע בוק+ ורוד 80 

ס"מ 350 ש"ח. לאחר סוכות 
_____________________________________________)38-39ח(054-4620206

 פינת אוכל+ 6 כסאות 
500 ש"ח+ שולחן ללא 

כסאות 100 ש"ח.
_____________________________________________)38-39ח(052-3662700

 מיטה נפתחת מהממת 
500 ש"ח. 050-4184747 כל 

_____________________________________________)38-39ח(מזרן 100 ש"ח. 

 ספרית 5 מדפים מעץ 
 187x80x38 איכותית ויציבה
_____________________________________________)38-39ח(ב- 120 שקל. 052-6784969

 ארון הזזה 3 דלתות צבע 
חום בהיר בפתח תקוה במצב 

מצוין, 300 ש"ח.
_____________________________________________)38-39ח(055-6691825

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ, מצב מצוין 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
במצב מעולה, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(054-5705546

 מציאה! קומודה ארונית 
ושידה תואמת רק 450 ש"ח. 

054-8420684)38-40(_____________________________________________

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 40 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(כ"א. 050-4135002

 למכירה שולחן גדול לסלון 
רק 300 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)38-39ח(050-2537485

 למכירה שולחן נמוך לסלון 
מזכוכית 200 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(050-2537485

 ארון בגדים 3 דלתות: 
תליה, מדפים, מגירות לנעליים, 

290 ש"ח. 052-6784969
_____________________________________________)38-39ח(

 5 מגירות פלסטיק כתר 
במצב טוב 150 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(050-4184747

 מיטת יחיד+ ארגז גדול, 
ארון 4 דלתות טוב מאד, 
_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח. 052-7609103

 מזרן לעגלת בוגבו צבע 
שחור ירוק שמנת 50 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7676856

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה ב- 400 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 כסא תינוק הלבשה על 
כסא רגיל 50 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-5078585

 כסא תינוק לרכב של חב' 
ברייטקס 350 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-5078585

 סלקל 50 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-3595314

 עגלת "סילבר קרוס" 
דגם: סרף במצב כמעט חדש 

במחיר מציאה רק 1,000 ש"ח. 
_____________________________________________)38-40ל(03-6169291

 למכירה עגלת תאומים 
צבע שחור 110 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 עגלה משולבת צבע כחול 
תכלת, 350 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7667128

 מציאה עגלה כחדשה 
במצב מצוין+ סלקל שמתחבר 

לאוטו 500 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(053-3346080

 למכירה עגלת טיולון 
אדומה של טאי טאי במצב 

מצוין 450 ש"ח. -053
_____________________________________________)38-39ח(3364930

 למכירה עגלת פג פרגו+ 
אמבטיה במצב טוב 450 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(053-3364930

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 053-3346080

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(050-4135002

 עגלת אמבטיה+ טיולון 
בלו ברי שמורה ילד אחד, 
בשימוש + נילון לגשם. 

_____________________________________________)38-39ח(050-4135002

 נוקיה 3510 לא כשר 
צבע כחול עם אורות כתומים 

בצדדים 100 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(054-4992952

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

170 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-44(בניילון. 053-3348860

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/19(_____________________________________________

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

יהודה, 03-5352975, 
052-2595370)03-04/19(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

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

050-7801545)31-31/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

משכנתאות

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

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-41(052-7655660 אמינדב

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

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

_____________________________________________)16-01/19(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-03/19(לחתונות 0525-778544

צילום

ספרי תורה

ריפוד
 ריפוד כסאות, ספות 

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

052-4227714)32-40(_____________________________________________

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך
כתב ספרדי תימני ואשכנזי

קדושת הכתב
מכון

קוסמטיקה
 אפרת טולדנו מאפרת 

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

איפור כלה- 380 ש"ח
052-6692686)29-41(_____________________________________________

רפואה משלימה

  "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 
חסידים לטאים, ספרדים, 

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

03-6189388 054-8422105)13-40(_____________________________________________

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)33-43(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006

(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

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

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)33-06/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

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

 טכנאי מחשבים, מטפל 
בכל בעיות המחשב, התקנת 

תוכנות, מכירת מחשבים 
_____________________________________________)36-45ל(ניידים, 055-6651237

 הסרת שיער בטכנולוגיה 
הכי מתקדמת ב"יופי לי", 

במחירים זולים! לקביעת תור: 
052-2249122)38-40(_____________________________________________

 אבד תיק שחור עם 
מצלמה ופנקס קבלות בבין 

_____________________________________________)40-41ח(הזמנים. 054-8436150

 נמצאה בסוכות עגלת 
תינוק ליד תחנת הרכבת ברח' 
_____________________________________________)40-41ח(שמעון הצדיק. 050-6256846

 לפני יו"כ תשע"ט נמצאו 
ברח' ר' עקיבא ליד הדואר 
המרכזי: 6 זוגות גרבי ברך 

לייקרה בצבעים: חום ושחור. 
_____________________________________________)40-41ח(053-3101666

 דרושה עגלת בסיס 
למכונת כביסה פתח קידמי. 

_____________________________________________)40-41ח(050-6651365

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)40-41ח(בעבר. 054-2509001

 דרוש בתרומה לאברך 
גמרא שוטנשטיין מסכת 

_____________________________________________)40-41ח(מכות. 050-4174525

 דרוש מקפיא קטן מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)40-41ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/ תרומה. 

_____________________________________________)40-41ח(052-3595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)40-41ח(054-7432035

 דרושה סוכה/ סכך לאברך 
בתרומה/ סמלי. 

_____________________________________________)40-41ח(054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)40-41ח(תורה. 052-7396092

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה, 

אפשקי מקולקל.
_____________________________________________)40-41ח( 052-3595314

דרוש אטלס במצב טוב 
_____________________________________________)40-41ח(במחיר סימלי 054-5871817

 מחשב נייח בלי דיסק 300 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 053-3179093

 מקרר אמקור 600 ליטר 
גדול במיוחד במצב טוב מאד, 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח. 03-5791261

 מחשב שולחני לצפיה 
וכתיבה+ ווינדוס + אופיס 350 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 053-3346080

 מסך דק 22" מצוין 
בהזדמנות! רק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(053-3346080

 mr 300 בלנדר מוט חזק 
בראון מקציף, קיצוץ 99 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(054-4783220

 מציאה מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ כחדש, 200 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 054-8453370

 dell מיני מחשב נייח 
ווינדוס 10 500 ש"ח. -054

_____________________________________________)40-41ח(7612883

 מקרר משרדי חדש 
בפ"ת, 500 ש"ח. -052

_____________________________________________)40-41ח(2786557

 למכירה תנור בילד אין 
חלבי 280 ש"ח במצב מצוין. 

_____________________________________________)40-41ח(052-5737813

 2 מזגני חלון 3/4 כח 
אלקטרה, 500 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)40-41ח(054-7938941

 מזגן חלון 3/4 גוניור 
אלקטרה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(050-6651365

 מחשב נייח בלי דיסק 300 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 03-6187374

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 054-7938941

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-7396092

 למכירה שואב אבק + 
מסך מחשב + מזוודה+ מדיח 
כלים+ מסך מחשב 90 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(052-5737813

 מחבת חשמלי ענק מורפי 
_____________________________________________)40-41ח(חדש 150 ש"ח. 050-4102264

 מסך מחשב דק 120 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-3595314

 פקס מכונת צילום זרוקס 
PE1200 רק 200 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(מציאה! 053-8585960

 מקרר קטן 350 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(052-7396092

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש 350 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(055-6777117 בב"ב

 ארון 2 דלתות במצב מצוין 
_____________________________________________)40-41ח(180 ש"ח. 050-4184747

 למכירה ארון עץ מלא 2 
דלתות חזק ויציב מאד 280 
ש"ח בלבד. 052-5737813 

_____________________________________________)40-41ח(בב"ב

 ספריה 5 מדפים איכותית 
מעץ 187X80X38, ב- 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-6784969

 ספריה לתלמיד כוללת 
כוורת כוננית של מגירות 

ושידת 4 מגירות על גלגלים, 
500 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)40-41ח(052-6140800

 שידה עם מראה חדשה 
מהאריזה, עץ מלא צבע וונגה 

_____________________________________________)40-41ח(499 ש"ח. 054-4783220

 למכירה מכתביה צבע 
לבן + מגירות במצב טוב, 350 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-7180454

 כסא משרדי דרוש ריפוד 
_____________________________________________)40-41ח(70 ש"ח. 053-3155415

 ארון 2 דלתות במצב מצוין 
_____________________________________________)40-41ח(180 ש"ח. 050-4184747

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב מצוין, 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח. 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
במצב מעולה, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(054-5705546

 שולחן קטן ונמוך לסלון, 
60 ש"ח. מיטה וחצי 200 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 053-3134131

 למכירה שידת מגירות+ 
החתלה יפה וחזק, 220 ש"ח. 

_____________________________________________ )40-41ח(052-5737813 בב"ב

 למכירה ספה קטנה 
מושבים, נוחה וחזקה, 210 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-5737813 בב"ב

 מיטת נוער+ מיטה 
נפתחת צבע סגול במצב טוב, 

_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח. 053-3114819

 שולחן+ 6 כסאות 
צבע לבן, עגול עם ריפודים 

לכסאות, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(053-3114819

 1.60X2.70 2 ארונות קיר 
הזזה עם מראות 400 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(בב"ב 052-3662700

 שולחן פינת אוכל חזק 
ויפה נפתח ל- 2.60 בצבע 

וונגה 250 ש"ח.
_____________________________________________)38-39ח(052-3662700

 כוננית ספריה מעץ 5 
מדפים 187X80X38 ב- 190 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 052-6784969

 שטיח כרמל בסגנון מודרני 
235X150, שנה בשימוש, 120 

_____________________________________________)38-39ח(שקל. 052-6784969

 ארון 4 דלתות צבע לבן 
מצב סביר רק 150 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(050-4184747

 למכירה ארונית במצב 
חדש, ג' 88 ר' 80 ע' 40, שתי 
דלתות, שתי מגירות, חלוקת 

אחסון מעולה, 300 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(050-8550196

 כסא נח מתקפל מתאים 
לטיולים 50 ש"ח.

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 עמודון ספרים עם דלתות 
זכוכית עץ מלא 70 ש"ח. ב"ב 

_____________________________________________)38-39ח(054-8459159

 מציאה! עגלה כחדשה 
במצב מצוין+ סלקל שמתחבר 

לאוטו 500 ש"ח. -053
_____________________________________________)40-41ח(3346080

 מציאה! קופסאות איחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)40-41ח(20 ש"ח. 052-3073826

 למכירה עגלת תינוק 
במצב מעולה 300 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)40-41ח(052-7611433 ירושלים

 למכירה עגלת מוצי 
אמבטיה טיולון וסלקל ב- 350 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 052-7112325

 מציאה מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות! 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 053-3346080

 למכירה כסא אוכל גבוה 
_____________________________________________)40-41ח(80 ש"ח. 052-5737813

 סל קל 50 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(052-3595314

 עגלת מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין כל חלק 400 

____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 050-4184747

 מיטת תינוק חברת ליטף 
במצב מצוין צבע שמנת, 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 053-3114819

 עגלת אמבטיה+ טיולון 
חברת גו בייבי צבע שמנת 

שחור במצב מעולה כמו 
חדשה, 400 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)40-41ח(053-3114819

 עגלת בראבי כולל טיולון 
סלקל ואמבטיה צבע תכלת, 

מצב מעולה, 500 ש"ח. 
053-3120620)40-43(_____________________________________________

 פלאפון נוקיה 208 כשר 
במצב חדש, ב- 250 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(050-4132662

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי s3 חזק במיוחד, חדש 

מהקופסא 99 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(054-4783220

 מיטת ברזל שלושה 
מזרונים נשלפים, מצב טוב, 

_____________________________________________)40-43(400 ש"ח. 050-4196874

 2 מיטות לחדר שינה 
ונגה+ ראש נצנץ.

050-4196874 )40-43(_____________________________________________

 בייביליס של ריטר A ב- 
_____________________________________________)40-43(160 ש"ח. 050-4196874

 למכירה בהזדמנות 
אופניים חשמליות 6 כסאות 

לסלון כחדשות. שולחן וכסאות 
לפינת אוכל למטבח. 

052-7698994 03-6191468)40-40(_____________________________________________

 למכירה אופניים לבת 
או לבן גיל 5 עד גיל 8 במצב 

מצוין 150 ש"ח. -050
_____________________________________________)40-41ח(9340317

 אופניים חשמליות מצב 
מעולה דרוש תיקון קל 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 054-5823874

 סיר בישול חשמלי חדש 
עדיין בקרטון 100 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(053-3114819

 למסירה ספרי קריאה 
במחיר סמלי 10 ש"ח כל ספר. 

_____________________________________________)40-41ח(050-4131038

 למכירה חלוק שבת רחלי 
ברית 150 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(050-4131038

 חלקי מקסר בוש קטן 
במחיר סמלי 30 ש"ח כל חלק. 

_____________________________________________)40-41ח(058-3289108

 למכירה נעלי נשים ספורט 
_____________________________________________)40-41ח(ב- 200 ש"ח. 058-3289108

 למכירה כובע שאנל שחור 
50 ש"ח לנשים.
_____________________________________________)40-41ח(058-3289108

 גליונות "כל העלונים" 
כ- 70 גליונות ב- 100 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(054-8435458

 האנצקלופדיה לבית 
ישראל של הלפרין 50 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(054-8435458

 מציאה! שטיח מהמם 
צבע בז' או שחור 150 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(050-4110991

 שטיח כרמל עם דוגמא 
235X150, שנה בשימוש, 100 

_____________________________________________)40-41ח(שקל. 052-6784969

 צמיג 24 אינץ 5 שקל 
גאנט קידמי 24 אינץ 10 שקל. 

_____________________________________________)40-41ח(054-3177932

 גאנט אחורי 20 אינץ' 20 
שקל, גאנט קידמי ראלי 20 

_____________________________________________)40-41ח(אינץ' 20 שקל. 054-3177932

 אופני הילוכים 250 שקל. 
אופניים ללא הילוכים 100 

_____________________________________________)40-41ח(שקל. 054-3177932

 200X90 מיטת ספפה 
נפתחת כולל ארגז מצעים 

רק 500 ש"ח ממש מציאה! 
_____________________________________________)40-41ח(052-2515782

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)40-41ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 למכירה מטבעות חו"ל 60 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח לקילו. 052-7653753

 מציאה שטיח חדש ללא 
שימו יפיפה 1.90X1.40 ב- 

_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח. 0544-514210

 חליפה שחזרה מידה 48 
שבתית, יפה, עיצוב מודרני 

_____________________________________________)40-41ח(120 ש"ח. 0544-514210

 שעון "ספקטרום" יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 120 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 0544-514210

 7 ויטרינות זכוכית כהה 
גודל 2.25X103 למרפסת 

כחדש, 200 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(054-4514210

 מכשיר סודה סטרים+ 
בלון ל- 30 ליטר גז 120 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(052-7396092

 טרקטורון ילדים ממונע 
gv במצב מצוין 400 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(055-6777117

 מעונין לקנות/ למכור/ 
להחליף דגי נוי טורפים במחירי 

מציאה! הקודם זוכה! 
_____________________________________________)40-41ח(055-6777117

 מערכת קומפקטית 
של תופים הכולל טמטם 

ומצלתיים בירושלים 300 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(052-7683287

 למכירה אופניים לבת 
או לבן לגיל 5 עד גיל 8 במצב 

מצוין 150 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(050-9340317

 אופניים לפעוטות עם 
מסגרת למושב וידית הרכבה 

מאחורה במצב מצוין 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח בב"ב. 052-7600336

 למכירה אופניים לילדים 
לגיל 5 ו- 7 במצב מצוין 130 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 050-9340317

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות בגוון ורוד 

)42-44( 500 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)40-41ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(בירושלים. 054-8415306

 שעון יד לאשה ברמה 
יוקרתית איכותי חדש ב- 170 

_____________________________________________)40-41ח(שקל. 052-5918474

 שרשרת זהב טהור+ 
טיולון, דקה, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(052-5918474

 אוזניות איכותי חדשות ב- 
_____________________________________________)40-41ח(25 שקל. 052-5918474
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני
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וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

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

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אדם רציני אחראי ונאמן 
מעונין בעבודות ניקיון כולל 

_____________________________________________)32-38(המלצות 055-6672036

 חרדית נעימת הליכות, 
למשמרות יום/לילה בבית 

קשישה או בית חולים 
באיזור המרכז 
_____________________________________________)32-35ל(050-9101921

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים למערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור שרירים 

תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 נהג בלי רכב הגר בבני-
ברק, מעונין בעבודה קבועה/

_____________________________________________)36-48ל(זמנית, 054-8476500

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעונין בכל עבודות ההגה, 

ספרים, עיתונים וכדו', 
_____________________________________________)36-48ל(054-8476500

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בבני ברק, שעות 16:00-22:00 

_____________________________________________)40-43ל(053-3391691

 לחברת שליחויות נהג עם 
רשיון עד 12 טון מאזור המרכז. 

_____________________________________________)40-43ל(052-5376015 074-7030025

 למכבסה בירושלים דרוש 
עובד+ רשיון לעבודה קבועה. 

054-3090601)40-41(_____________________________________________

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

ארגון בנין עולם – במבצע 
‘מעשים טובים’ 

יש לך יוזמה
רעיון ונכונות או עוסק 

בפעילות חסד?

אנו נבחר 5 יוזמות 
ופעילויות חסד, שנלווה 

נדריך ונייעץ איך להתחיל 
בפעילות איך להשיג 

תורמים ראשוניים איך 
למסד ולהגדיל את הפעילות
והכל במחיר סמלי בלבד!
רעיונות ופעילויות חסד 

ניתן לשלוח ל:
gmail.com@6216443

פקס 02-591-6444

 חליפה לגברים חדש 
אפור כהה/כחול מבריק 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 053-3155415

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ואופנוע חדש של חברתץ 

_____________________________________________)36-37ח(לרט" 200 ש"ח 052-2437292

 שמלות בריקה מפוארות 
38 שמלת אורגנזה רקומה 
מפוארת 42 ב"ב 250 שח

_____________________________________________)36-37ח(052-7662723

 חליפה לגבר/בחורים 
צבע אפור כהה מידה 48 מצב 
_____________________________________________)36-37ח(חדש, 150 ש"ח 058-7041010

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים ודיגיטלי כמעט 

_____________________________________________)36-37ח(חדש 200 ש"ח 054-8464909

 אקווריום ענק + אבנים 
גדולות + עציצים גדולים ויפים 
_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח גמיש 054-8562661

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-7938941

 מכשיר סודה סטרים + 
בלון ל- 30 ליטר גז, 120 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7396092

 מקרר קטן 350 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-7396092

 שמלות מהממות לילדות 
לאירוע, חדשות, מידות 3, 4, 
14. צבע אפרסק 120 ש"ח. 

_____________________________________________)37-38ח(052-7616326

 חליפה לגבר מידה 48, 
אפור כהה, 200 ש"ח.

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 מיכנס ג'ינס חדש לגבר, 
מידה 40, 100 ש"ח.

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 פן מקצועי של איתמר, 
_____________________________________________)37-38ח(370 ש"ח. 053-3155415

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח.

_____________________________________________)37-38ח(052-7167995

 גיטרה קלאסית 130 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח. 052-7167995

 אוזניות סמסונג חדשות 
_____________________________________________)37-38ח(30 ש"ח. 052-7167995

 מברגה בוש 9.6 וולט, 
סוללה חלשה, 100 ש"ח. 

_____________________________________________)37-38ח(052-7167995

 אופני הילוכים 250 שקל. 
אופניים ללא הילוכים 100 

_____________________________________________)38-39ח(שקל. 054-3177932

 חליפה חדשה צמר עבודת 
יד לר"ג שלושה חלקים 320 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 050-6658234

 מציאה! קופסאות איחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)38-39ח(20 ש"ח. 052-3073826

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
מנורה למבח 130 ש"ח. 
מנורה לפ"א 130 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-2727474

 חליפה לבן שלושה חלקים 
חדשה באריזה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7676856

 ילקוטים לבנים צבע כחול 
_____________________________________________)38-39ח(ירוק 50 ש"ח. 052-7676856

 שמלה לחותנת מחנות 
רצי צבע שחור שמנת מידה 

_____________________________________________)38-39ח(48, 200 ש"ח. 052-7676856

 ספת סלון נפתחת בבני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק 350 ש"ח. 052-7607048

 smart גיפטקארד 
להחלפה תמורת גולדקארד 

_____________________________________________)38-39ח()ב"ב(. 052-7169771

 tosseti נעלי חורף בנין 
שחור סקוטש חדש בקופסא 

_____________________________________________)38-39ח(90 ש"ח. 052-7169771

 כנור חצי חדש לא היה 
בשימוש כלל 500 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(054-8517978

 צמיג 24 אינץ' 5 שקל 
גאנט קידמי 24 אינץ' 10 

_____________________________________________)38-39ח(שקל. 054-3177932

 גאנט אחורי 24 אינץ' 20 
שקל. גאנט אחורי ראלי 20 

_____________________________________________)38-39ח(אינץ' 20 שקל. 054-3177932

 נעלי שבת לטס ג'ו חדשות 
מידה 40 ב- 180 ש"ח.

_____________________________________________)38-39ח(053-3146986

 למכירה מולטימדיה לרכב 
שירים סרטים ועוד 400 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(גמיש. 050-2537485

 למכירה מסך מחשב דק 
_____________________________________________)38-39ח(גדול 200 ש"ח. 050-2537485

 gps למכירה מכשיר נייוט 
_____________________________________________)38-39ח(רק 250 ש"ח. 050-2537485

 למכירה מצלמת רכב 
רוורס+ מסך 200 ש"ח.

_____________________________________________)38-39ח(050-2537485

 למכירה מסך מחשב דק 
_____________________________________________)38-39ח(רק 100 ש"ח. 050-2537485

 למכירה מחשב נייח במצב 
מצוין 400 ש"ח.
_____________________________________________)38-39ח(050-2537485

 גז מן ליו"ט 24 שעות 
חדש באריזה! 400 ש"ח. בי-ם 

_____________________________________________)38-39ח(054-5981054

 טלפון אלחוטי כחדש 
חברת יונדאן דגם 9600 ב- 

_____________________________________________)38-39ח(190 ש"ח. בי-ם 054-5981054

 שמלת ערב מידה 38-40 
יפה עדכנית וחדשה! 300 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. בי-ם 054-8497499

 אוזניות בלוטוס חדשות 
ויפות 200 ש"ח בלבד! בי-ם 

_____________________________________________)38-39ח(054-8497499

 דרבוקה מיצרית חדשה 
חדשה! איכותית! 150 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד. בי-ם 054-8497499

 כלוב גדול לתוכים 400 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 054-4562506

 4 קורות עץ בירושלים 
200X10X5 ב- 23 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(ליחידה. 02-6798401

 למכירה קנרים יפיפיים 
מעורב חבשי ודמורפיק 180 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח ליחידה. 052-7151075

 סיר לחץ סולתם 
מנרוסטה 7 ליטר 100 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-2727474

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע, חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקרופון בלוטוס ועוד.. חדש 

באריזה, 300 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-2437292

 אופניים קטנות לילד, 2 
גלגלים ללא גלגלי עזר 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 052-5078585

 למכירה הוברבורד יד שניה 
במצב כחדש, אחריות כמעט 

לשנה 300 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(054-8540687

 סוכה מברזל כולל חבלים 
400 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7664430

 שמיכה גדולה קטיפה 120 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 053-3155415

 שמלת ערב שחורה פייטים 
_____________________________________________)38-39ח(זהב 120 ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר, אפור כהה/ 
כחול מבריק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 נעל גבוהה מידה 40 שחור 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח. 053-3155415

 תיק לעגלה תכלת של 
_____________________________________________)38-39ח(לייף 35 ש"ח. 058-7041010

 מזוודה בינונית 85 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(058-7041010

 למכירה קנרים יפהפיים 
מעורב חבשי ודמורפיק 150 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח ליחידה. 052-7151075

 הוברבורד עם כסא במצב 
מצוין 450 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7674267

 זיכוי למשקפי מולטיפוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(050-4135002

 סוכה מברזלים 300 ש"ח. 
בדים לסוכה- 250 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(054-7938941

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 50 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(כ"א. 054-7938941

 5 מגירות "כתר" 
ב- 100 ש"ח, מפלסטיק. 

_____________________________________________)40-41ח(050-4184747

 שמלות יפות לארועים 
מידות 10/14/10/6 ב- 200 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח. 050-4184747

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב- 250 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב- 

_____________________________________________)40-41ח(70 ש"ח. 050-4135002

 כסאות למטבח מברזל 
שחור ויציב עם ריפוד 40 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(כ"א. 050-4135002

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. 

_____________________________________________)40-41ח(050-4135002

 למכירה קסדה לאופנוען 
במצב מצוין, נקי לחלוטין צבע 
_____________________________________________)40-41ח(לבן, 350 ש"ח. 050-6688160

 אופני ילדים 100 ש"ח. 
גלגלים 25 ש"ח. צמיג 20 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח. 054-9985503 איתן

 מערכת סטריאו ניידת, 
תקליטורים MP3, קלטות, 

רדיו ושלט, 160 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(052-6784969

 חליפת גברים חדשה, 
צבע שחור של בגיר, מידה 

44, בהזדמנות, רק 380 ש"ח. 
_____________________________________________)37-38ח(02-5812872

 מיטת נוער במצב טוב, 
_____________________________________________)37-38ח(רק 120 ש"ח. 02-5812872

 כוננית יפה עם 9 ריבועים, 
_____________________________________________)37-38ח(180 ש"ח. 02-5812872

 מדפסת ופקס במצב 
טוב, רק 120 ש"ח.

_____________________________________________)37-38ח(02-5812872

 למכירה עריסה במצב 
מצויין, 170 ש"ח גמיש

_____________________________________________)37-38ח(050-4144615

 מעטפה עם בולי דואר 
עברי משנת 1948, 250 ש"ח. 

_____________________________________________)37-38ח(052-7653753

 אופני הילוכים 26". 300 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח. 054-5385013

 שרוך גומי, ללא צורך 
בקשירה, 30 ש"ח.

_____________________________________________)37-38ח(052-7167995

 2 אוזניות כפתור חדשות 
איכותי ב-55 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-5918474

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

_____________________________________________)36-37ח(052-5918474

 נוקיה 3510 לא כזר 
בצבע כחול עם אורות כתומים 

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

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

_____________________________________________)36-37ח(052-7966786

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

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

 למכירה שולחן מחשב 
מזכוכית במצב טוב 

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

 למכירה כסא מנהלים 
עם ידיות וגלגלים 170 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד 052-5737813

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

 למכירה תנור בילד אין 
דלונגי 280 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 כוננית ספריה מעץ 5 
תאים 187X80ס38 250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-6784969

 למכירה עגלת תאומים 
ת'יקו במצב מצוין חזקה 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)36-37ח(052-7134652

 עגלת מוצי במצב מצויין 
אמבטיה+טיולון 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-48423151

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

 כסא אוכל לתינוק 
"פגפרגו חדש באריזתו 

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

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

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

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק משומשת 50 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 אמבטיה לעגלת ג'לי כרום 
טורקיז חדשה באריזה 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

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

 ABC אמבטיה לעגלת 
דיזיין חדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

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

 סלקל+ כסא בטיחות 
לרכב לתינוק 120 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(050-9089110

 עגלת יליה חיקוי מוצלח 
של יויו 350 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-8423151

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

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

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

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

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

 טיולון מקלרן במבצ מצויין 
כולל כיסוי לגשם 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3180870

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

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

 בירושלים מיטת תינוק 
במצב מצויין 250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7638203

 בירושלים עגלה חצי 
משולבת אביזרים תואמים, 

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

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

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 למכירה גיטרה קלאסית 
כחדשה+נרתיק 130 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

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

_____________________________________________)36-37ח(052-5858631

 למסירה ספרי קריאה 
במחיר סמלי 10 ש"ח כל ספר 

_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

 למכירה חלוק שבתי של 
רחלי ברית 150 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

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

_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

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

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

 אופני הרים 26 כולל 
תוספות במרכז מציאה 250 

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

 אקווריום ענק ואבנים 
גדולות ועציצים יפים וגדולים

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

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

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

 שולחן סלוני במצב מצויין 
למכירה בהזדמנות!! בירושלים

_____________________________________________)36-37ח(050-4160457

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

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

 כסא אורטופדי כולל ידיות 
מתכוננות מצוין. שידת 8 

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

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

 אופה לחם חדש 
לגמרי)לה היה בשימוש כלל( 

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

 שואב אבק, חובט סמסונג 
 1800W 3 קלון ללא שקית

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

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

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

 מחשב נייח בלי דיסק 
300 ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)36-37ח(053-3179093

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7450991

 מכשיר סודה 
סטרים+בלון ל-30 ליטר גז 

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

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

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

_____________________________________________36-37ח(052-5918471

 פקס מכונת צילום זרוקס 
PE120 רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-8585960

 בירושלים מדפסת 
BROTHER שמורה מאד, 

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

 HP בירושלים מדפסת 
כחדה, בשימוש תקופה קצרה 

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

 למכירה 2 גופי תאורה עם 
פלורסנטים דקים צבע נחושת 

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

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

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 מחשב שולחני מצוין 
+וינדוס+תוכנות 400 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3346080

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

_____________________________________________)36-37ח(052-7651383

 בהזדמנות מיקרוגל מצוין 
בשרי 100 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)36-37ח(050-9089110

 מחשב נייח עם וינדוס 
XP לצפינ בדיסקים ושיעורי 

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

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

 מטען של אופניים 
חשמליים V48 חדש 120 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3268891

 מחשב נייח פנטיום 
 250GB/4RAM

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

 מכונת כביסה קריסטל 
במצב מצויין בשימוש כ-8 

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

 מכונת גילוח חדשה 
באריזה פיליפס 200 ש"ח 

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

 מציאה מסך מחשב 
איכותי, 22 אינץ' המחיר 200 

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

 מקרר שארפ 3 שנים 
בשימוש עובד מצוין 500 ש"ח 

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

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

 למכירה מיקרוגל דייהו 
דיגיטלי במצב מצויין 400 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(גמיש 050-9340317

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

 כסא אורטופדי כולל ידיות 
מתכוננות מצוין. שידת 8 

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

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

 למכירה אופני ילדים 
במצב מצויין 150 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-9340317

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

 פראק חתנים חדש 
באריזה מידה 40 בירושלים, 

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

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

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגווני ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8415306

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

_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

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

 מזגן חלון קטן של חברת 
אלקטרה 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7432012

 טוש""ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 70 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 050-4135002

 2 אופני bmx לילדות כ"א 
_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח. 052-8162617



כ”ה,כ”ו בתשרי תשע”ט 4-5/10/201  6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

דרוש/ה
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ליומיים בשבוע בב"ב 
הקלדה מהירה ומדויקת 

שליטה באופיס

קו"ח חיים למייל:
yair@kav-itonut.co.il
או לפקס: 077-2204728

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
למשמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. למשמרת ערב: 

079-5740225)18-14/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-16/19(אודליה,0544-819667

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק והפרסום 

דרושם מועמדים/ות 
רציניים/ות הדרכות ע"ח 

החברה, א. כהכנסה 
_____________________________________________)28-40(נוספת 053-4210898

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בניסיון, אפשרות מהבית 

058-3227787)28-41(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-03 /19ל(03-5782180 החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
lymlk0758@gmail.com 

העבודה בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
lymlk0758@gmail.com

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

 למעון בק.הרצוג דרושות 
מטפלות ומבשלות, תנאים 

_____________________________________________)32-40ל(טובים. 054-8471166

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה סייעת למשרה מלאה/

חלקית גננת לחצי משרה 
050-7884864)36-40(_____________________________________________

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

lymlk0758@gmail.com :קו”ח למייל

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברקקו”ח למייל

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 דרושה מדריכה עם ראש 
גדול לצהרון דתי בפ"ת 

052-3168162 12:30-16:30)44(_____________________________________________

 גננת/סייעת לגן ילדים 
פרטי מקסים בגבעת שמואל 

משרה מלאה/חלקית
052-3876056 סמדר
_____________________________________________)35-42(052-3651355 חנה

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)35-47(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

elimelech@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

דרושה מטפלת לכיתת תינוקיה
סביבת עבודה חמה ונעימה

052-6796087

למעון בב"ב 

 07:30-16:00
13:00-16:00

נהגים למטאטא כביש
בת"א והסביבה

תנאים טובים

דרושים

רישיון עד 12 טון + 
רישיון מכונה ניידת

053-7766407

 לגן פרטי ברעננה, דרושה 
גננת לגילאי 2,3 שכר נאה, 

_____________________________________________)36-40ל(058-4185851

 דרושה פאנית עם 
ניסיון במכירות לשעות 

אחר הצהריים בפתח 
תקווה, תנאים מצויינים 

למתאימה, טלפון: 
052-5293000, קו"ח:

elishcpa@gmail.com)36-40( _____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ
למאפיה + רשיון על 

_____________________________________________)37-41(אופנוע 054-2146510

 לפרפרים הלבשה אישית 
דרושות מוכרות למשמרות 

נסיון במכירות חובה !
050-8266772)37-42(_____________________________________________

 דרוש נהג מעל גיל 24
 עד 12 טון 

_____________________________________________)38-42(לפרטים: 052-2498609

 לחברת נקיון בב"ב 
דרושים/ות עובדים/ות 

לעבודה לאחה"צ, 
תנאים טובים! 

דודו- 050-7288620 
_____________________________________________)38-42(ריקי- 052-5742908

 למוסד בבני ברק דרוש 
מנקה נשוי בלבד! לצהריים/ 

_____________________________________________)38-42ל(ערב. 058-4884990

 לישיבה בב"ב דרושים 
*טבחית לארוחת בקר. 

*מחסנאי. 050-5304424
_____________________________________________)38-40(להתקשר 10:00-15:00

 לחברה גדולה בב"ב 
גבול ר"ג דרושה חשבת שכר 

מנוסה. תוכנות: שקלולית, 
פריוריטי, אקסל. קו"ח 

etgar200@gmail.com)38-40(_____________________________________________

 למעון דתי בפ"ת 
כפר גנים, דרושות לשנת 
תשע"ט סייעות למשרה 

מלאה וחלקית. 
 052-8530061
052-8226582)38-42(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
 סייעת + צהרון לגן פרטי _____________________________________________ )36-40(ק"ס, וירושים, 052-6580906

בפ"ת, תנאים טובים. 
_____________________________________________)38-40(054-2263316 מירי 

 סייעת לגן ילדים בגבעת 
שמואל גילאי 3,4 לפעמיים 

בשבוע קוח ל:
bm5327924@gmail.com)38-40ל(_____________________________________________

סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

העבודה בבני ברק

 לארגון זק"א

1800-22-30-20
לפרטים:

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
 9:00-14:00

או 17:00-21:00
שכר בסיס 

+ בונוסים גבוהים 
ותנאים סוציאליים.

050-888-3909

למשרה חלקית 8:00-13:00
נסיון חובה כמזכירה במעון תמ"ת

עדיפות לבעלות רכב

דרושות
מזכירה

למנהלת מעון תמ"ת

מטפלות
עדיפות למשרה מלאה

בגבעת שמואל

    מראות
וזכוכיות ובניו

דרושיםלמפעל מראות 

03-5795922

מנהל משרד
ראש גדול

לפרטים:

מחסנאי
שליח

עובדי ייצור

קו עיתונות דתית / 8184233 / 

למסגרות הגיל הרך, 
צהרונים ומעונות של מתנ״ס 

גבעת שמואל דרושים/ות:
מדריכים/ות /

סייעים/ות
השכלה בתחום ההוראה, חינוך, 

הדרכה לגיל הרך, ניסיון בעבודת 
צוות, תקשורת בינאישית טובה, 
יכולת עבודה בשעות הצהריים 

ובחופשות ימים ארוכים.
המשרה לעבודה קבועה, 

עבודה בשעות הבוקר/צהריים

קו"ח לדוא"ל: 
smadar_b@givatshmu.

matnasim.co.il
 פקס מס': 03-7341822, 

טל': 050-5500359 (סמדר)

 דרושה מטפלת
 תנאים מעולים

למתאימה
050-8342228

למעון בפ"ת

 דרושה מזכירה אחר 
הצהריים למשרד נשים בב"ב 

לשעות אחה"צ בלבד. 
052-3174174)40-41(_____________________________________________

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים בב"ב לשעות 
אחה"צ, ת. טובים מאד 

_____________________________________________)40-43(למתאימות. 054-7694963

 דרושות נשים לניהול 
מהבית, עסק יציב בחברה 
מבוססת לתאום פגישה. 

054-8447473)40-43(_____________________________________________

 דרושה גננת למשרה 
חלקית לגילאי 2-3 בפ"ת. 
054-8121234 להתקשר 

_____________________________________________)40-43(לאחר 20:00

 עובד נמרץ ודינאמי 
לעבודה מול חנויות ברחבי 

הארץ, במשרה מלאה. קו"ח: 
matanotstile1982@gmail.

com)40-41(_____________________________________________

 דרושים עובדי אריזה 
וליקוט למאפיה בפ"ת לימים 

ראשון עד חמישי. שעות עבודה 
054-7708222 .15:00-22:00)40-43(_____________________________________________

 לבית דפוס בב"ב דרוש 
עובד ייצור נמרץ עם נסיון 

_____________________________________________)40-43(בלבד 053-3196299

 דרושים סוכני נדל"ן בכל 
הארץ. *רכב חובה *יושרה 

חובה *ניסיון לא חובה בכלל 
*פרסום ב- 27 עיתונים עלינו! 

*אחוזים גבוהים לרציניים 
_____________________________________________)40-40(בלבד! 052-5253470

 לחנות "סט מסורת"
בני- ברק מוכרת נמרצת, רצוי 

נסיון, תנאים טובים. 
050-4123252/5)40-41(_____________________________________________

 לאיש עסקים חרדי 
מזכיר/ה לעבודה משרדית 

מהבית, לניהול יומנים, ועבודה 
משרדית נעימה )לא מכירות(, 

2-3 שעות ביום, 
38 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)40-40(קריירה 072-22-222-62

 לחברה בירושלים 
פקיד/ה, שעות נוחות, 7,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 למשרד בבני ברק 
מזכיר/ה לשעות הבוקר, 

לעבודה משרדית נוחה, לא 
נדרש ניסיון, 7,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-40(קריירה 072-22-222-62

 למשרד להנה"ח פקידות 
למחלקת קלדנות/ גזברות. 

קו"ח ניתן לשלוח למייל 
 racheli@netivc.co.il

_____________________________________________)40-41(תנאים טובים למתאימות.

 דרוש אדם חרדי ונשוי 
להוציא לתפילות לבית 

הכנסת, אדם מבוגר 
באזור גני תקוה.

050-5586335)40-43(_____________________________________________

 דרושות סייעות לגן בפ"ת 
פלוס תינוקיה, תנאים טובים, 

אפש' ליום מלא/ חצי. 
050-5636364)40-43(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח. 

02-5375516)40-43(_____________________________________________

 לאולם קטן בב"ב דרוש 
רב מלצרים/ פס מן, בעל 
נסיון בלבד! קו"ח למייל: 

hrashbi7@ gmail.com)40-41ל(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה 
דרושים: *מנהלים *מוכרים 

ת. טובים למתאימים. 
053-3133344)40-40(_____________________________________________
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כ"ד בתשרי-ג' בחשון3-12.10.18

עד שישימבצעים בימי רביעי

 .151 כהנמן  רח’   |  03-5789482 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |   03-5791433  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771  | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821| רח’ רשב’’ם 
15. 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11. 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24. 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 
03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: 
הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 15. 08-8523639 | נתניה: שוהם 29 | לילינבלום 15 | האר"י  20 | בת ים: ניסינבאום 
25 |  חיפה: מיכאל 9. 04-6899718 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 04-9040905 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 08-9419465| ירושלים: פנים מאירות 10 |

שלישיית פילטונה
בשמן/במים

10

שטיח משחק

משחקי הרכבה

2990

1990

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

רביעי-רביעי
3-10.10.18
כ"ד בתשרי
עד א' בחשון

דייסת מטרנה
לא כולל גם וגם

200 גר'

אבקת כביסה סוד 
5 ק"ג/אג'קס 2 ליטר/

פרסיל ג'ל 3 ליטר

דאודורנט ספיד מגבונים+דיספנסר
סטיק ג'ל

קוד:5008481/111931406/
56048/6029139/56055

1 ליטר
אסם

1 ליטר
אסם

חומץ

מיץ לימון

101990
ליח'

2 ב-
25

5 ב-
10

נוזל כלים פיירי
1.35 ליטר

10

מרכך כביסה סוד 900 
מ"ל/אבקת כביסה סוד/

ביומט 1.25 ק"ג
לא כולל בייבי

890
ליח'

נייר טואלט טאצ'
30 גלילים

1990

טיטולי פרימיום

4 ב-3 ב-
100

חמישיית טישו
קוד:14048203

890

רוטב עגבניות/לפיצה/
לשקשוקה/לפסטה

260 גר'
'מעולה'

3 ב-
10

שניצל תירס/
נקניקיות מן הצומח

1.75 ק"ג
טבעול

ליח'ליח'
3990

אפונה/אפונה וגזר/
שעועית צהובה/ירוקה/
לקט ירקות/גזר גמדי

800 גר'
בלדי

ליח'
890

חציל במיונז/חומוס
סלטי מיקי

1 ק"ג

ליח'
790

פסטה/אטריות/
מנה חמה ללא נודלס

סוגים שונים
אסם

4 ב-
20

רסק עגבניות 
260 גר'
'מעולה'

4 ב-
10

קמח רובינפלד
100%/80%

1 ק"ג

2 ב-
1790

מטרנה שלבים/
מהדרין

700 גר'
חלבי

2 ב-
90

סוגים שונים
200-220 גר'

עוגיות ברמן

3 ב-
10

סוגים שונים
400 גר'

עוגיות עבאדי

2 ב-
25

100 יח'*1 גר'
ויסוצקי

100 יח'*1.5 גר'
ויסוצקי

תה כחול

תה ירוק

1290

1490

'מעולה'

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

2 ב-
1290

2 ב-

2 ב-

15

10
סוגים שונים

500-600 גרם

רטבי 'מעולה'

990
ליח'

טעים 
להכיר-
סדרה 
חדשה!



בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

בראשית

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

17:43
18:00
17:40

18:54
18:55
18:55

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית • יום חמישי כ"ה בתשרי תשע"ט 4/10/18 • גיליון מס' 1101

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל
רוצה לעשות כסף 

עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

052-4547833 בנימין

מרפא אנרגטי 
(healing) מרפא בידיים•

•ללא מגע יד, 
•נסיון 40 שנה

•גם מחלות קשות 
•גברים/נשים

לקונדטוריה בגאולה  

053-3133344
תנאים טובים למתאימים
• מנהלים • מוכרים

דרושים לאברכים רציניים 
בכולל הלכה 

במערב ראשון לציון

התפנו 2 מקומות

052-7609959 
לפרטים:

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

השאיפה: "רוצים אחדות, בלי מלחמות"
המועמד החרדי לראשות העיר ירושלים יוסי דייטש ל'קו 
עיתונות': "חד משמעית גם עכשיו - באיחוד כוחות אנו 
ולדעתי  אני,  קידוש השם.  ניצחון שיביא  להביא  יכולים 
כל הציבור, עדיין רוצים אחדות. לא רוצים פירוד, מתח, 
מהשלכות  החשש  • בעקבות  ומלחמות"  מחלוקות 
פנה  ערים,  בכמה  ו'אגודה'  'דגל'  של  הנפרדת  הריצה 
במכתב  רובינשטיין,  אברהם  'דגל',  מועצג"ת של  מזכיר 
לעמיתו מ'אגודה' • "אבקש מכבודו להטות שכם יחדיו 
בהגינות,  בחירות  מערכת  תתקיים  בו  למצב  ולהביא 
מאמץ  כל  מצדי  אעשה  אני  אף  הדדי.  ובכבוד  בהבנה 

לאחדות השורות ולהשכנת שלום" / עמ' 11

2 יום 
6

ירות
לבח

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

שלנו,  הכיס  על  להשפיע  שצפויים  שינויים 
הבנקאות,  בתחומי  בתשע"ט  לתוקף  ייכנסו 
בבנקים,  מידע  מאגר   • והפנסיה  החיסכון 
הוזלת קרנות  הקלה בשחרור כספי הפיצויים, 

הפנסיה והגבלת הריבית 

השינויים שיכנסו לתוקף בתשע"ט 
ויקבעו כמה כסף יישאר לכם בכיס

ִרְקדּו ואל תחטאו    
בכמיהה  שמבחינים  הראשונים  הם  הפוליטיקאים 
העזה לשלום ולאחווה. הודעות היח"צ שהדוברים 
מטעם שיגרו במהלך חול המועד, וצילומי התקריב 
משמחת  מקפצים  כשהם  השונים  המועמדים  של 
בית השואבה אחת לשנייה, הוכיחו זאת יותר מכל. 
פוליטיקאים  ליטאיות,  בישיבות  חסידיים  נציגים 
 – ואשכנזים  ליטאיים בחצרות החסידים, ספרדים 
במקום  הציבור.  כלל  של  חם  מחיבוק  נהנו  כולם 
שלום  רוצה  שהציבור  ולהפנים  המסר  את  להבין 
נשק  לכלי  התמונות  את  הפכו  הם  מלחמה,  ולא 
לומר,  אפוא  ניתן   – תחטאו  ואל  ִרְקדּו  במערכה. 

בשיבוש קל של הפסוק בתהילים. 
אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 12-13

/ עמ' 19

ירושלים: פיצול אשכנזי דרמטי שנחשף לראשונה ב'קו עיתונות' – כל ההאשמות והטענות • 

בש”ס חוששים מכישלון ודרעי נוטל את ההובלה בעצמו

בית שמש: התקלה של הרגע האחרון שיצרה רשימה מאוחדת לשני פלגי יהדות התורה ולש”ס 

בראשות ראש העיר אבוטבול

אלעד: אחרי מרתון של שיחות שלום, נרשמה קריסה והודעות על ריצה עד הסוף • כל הפרטים, הגרסאות 

והתסריטים בעימות הפנים-חרדי הגדול במערכת הבחירות הנוכחית

חיפה: ניסיונה של 'דגל התורה' לסחוף את המפלגות החרדיות למאבק נגד יונה יהב, נחל כישלון והביא 

לראשונה לריצה מפוצלת בשלושה ראשים

רכסים וקרית יערים: בניגוד לשאר הארץ, בשתי מועצות מקומיות לא יתקיימו בחירות בזכות האחדות • 

'דגל' הסירה את הוטו על דן כהן ברכסים, ובטלז סטון יכהן רוזנטל שנה ואחריו רביץ

דייטש: "אני כאן עד הסוף, את הכסף סופרים במדרגות" / עמ' 8

שבוע של ברכה: 
ליאון זכה לתמיכת 

גדולי ישראל / עמ' 12
אלקין: 

/ עמ' 6

"אני לא מעניש ציבור 
על החלטות מנהיגיו"
איון

ר
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