
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי כ"ז אלול תשע"ו    30/9/16 גיליון מס' 1188

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

17:49
18:06
17:46

18:59
19:01
19:01

פרשת ניצבים

שלוחה 120
03-5796643
פרסם ותתפרסם

מעגלים 052-8473222

 של קישוטים 
ושרשראות תאורה 
לחנויות ולדוכנים

קישוטים לסוכות
מבחר גדול

*5700

מחלת לב? א
פרגר? דיכאו�? כפייתיות? PDD? קוליטי
? שיתוק מוחי�? אפילפ
יה? אוטיז�? התק� לב? טרשת נפוצה? דלקת פרקי�? 
כרת? חרדות? הפרעות אכילה? קרוה�? אירוע מוחי? דמנציה? לקות שכלית? תאונת עבודה? מחלת מקצוע? ילד אלרגי? פרקינ
ו�? מיא
טניה גראבי
? מצב אחרי 
רט�? אלצהיימר? פו
ט פוליו? א
טמה? הפרעה דו קוטבית? הפרעת קשב וריכוז?


כרת?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�

אל תשל�מגיע ל� כ
� רב מביטוח לאומי, מ
 הכנ
ה וחברות הביטוחבליווי רופאי� אנחנו משיגי� לכ� יותר

דמי פתיחת תיק

ללא צורך בגיהוץ 
דוחה כתמים

רוחב :
2.10/2.40/2.60/2.80

ליחידים
בד לבן 

מיוחד לסוכה
דיאולן כותנה

י-ם: 02-6272591,
054-8451101

בני ברק:
054-8449846

המוכנות לגדל בביתם 
ילד/ה הזקוקה לבית חם 

077-3400717

דרושות
משפחות אומנה

הארגון מספק למשפחות:

 הנחייה, קשר אישי וליווי                                     

של אנשי מקצוע

החזר הוצאות חודשי קבוע 

סליחות מרכזיות בכותל המערבי
אלף וחמש מאות מתושבי פתח תקווה הגיעו בליל 

שישי למעמד סליחות המרכזי בכותל המערבי, 
בארגון האגף לתרבות וחינוך תורניים  הרב 

אליהו גינת: "המאמץ שארך זמן רב, נשא פירות 
ב"ה. כמידי שנה, השקיע האגף מאמצים רבים 

להצלחת מעמד הסליחות" / עמ' 8

תנופה ב'מרחביה'
שנת הלימודים בחטיבת הביניים 
מרחביה נפתחה במשכנה החדש 

ברחוב דוד טבצניק / עמ' 8

עימות נשיאותי
המועמדים לנשיאות ארצות הברית התייצבו לעימות 
הראשון מבין שלושה. קלינטון הצליחה להוציא את 

טראמפ משלוותו, כינתה אותו מלך החובות ואחד שלא 
מצליח לשלוט במזג שלו ● מנגד תקף טראמפ ואף 
שירבב את ישראל לעימות: "גם נתניהו לא מרוצה 

מהסכם הגרעין עם איראן" ● הפרשנים תמימי דעים: 
קלינטון ניצחה את טראמפ בעימות ● על פי סקר 

שערכה רשת סי.אן.אן: 62% מהנשאלים שצפו בעימות, 
חשבו כי קלינטון היתה משכנעת יותר / עמ' 20

בלילה שבין שני לשלישי התקיים העימות בין הילארי קלינטון לדונלד טראמפ
מוסף ראש השנה

ערב ר”ה תשע"ז

”ז
ע
ש
ת

נפרדים מתשע”ו: 

האסונות, האירועים, התמונות, הכותרות, רגעי 

השמחה ורגעי העצב של שנת תשע"ו

פרויקט מיוחד: אבי בלום, ינון פלח, שמעון 

ליברטי, גבריאל בלוך, יעקב אמסלם, אלי שניידר

בני ברקבירושלים

ירושלים

פתח תקוה

אלעד

בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום

שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי  י"ט במרחשוון תשע"ה  12/11/14 גיליון מס' 916

פרשת חיי שרה
ירושלים

כ. 16:05
י. 17:18
כ. 16:21
י. 17:19
כ. 16:01
י. 17:18

ת"א

פ"ת

כניסה ויציאת השבת

איציק מתתיהו 

נוהגים כהלכה 

<לימודי נהיגה רכב ידני/אוטומט 

אפשרות למורה מוסמכת ומקצועית 

<הצלחה מובטחת  <20 שנות וותק 

טסט מהיר במינימום שיעורים

0 5 2 - 8 6 5 5 6 6 6

אמינות
מקצועיות 

סובלנות

ירושלים- סניף מפגש האש, רח' ירמיהו 23, טל': 02-5388888
שעות פתיחה - א'-ד': 11:00-23:00, ה': 24:00--12:00, ו': 8:00-14:00

רשת מסעדות   קייטרינג  אוכל לשבת

36 סוגי בשרים

8 סוגי ממולאים

20 סוגי דגים
25 סוגי מנות ראשונות

50 סוגי סלטים
15 סוגי אוכל יהודי 37 סוגי תוספות

6 סוגי מרקים

המסעדה היהודית עם המגוון 

הרחב ביותר של אוכל ביתי 

הגיעה לירושלים! 

מזמינה  האש  מפגש  סניף  היהודית,  המסעדה 

הרחב  מהמגוון  ליהנות  שבוע  סוף  מדי  אתכם 

ביותר של אוכל יהודי, אותנטי אמיתי ובטעם ביתי.

 מגוון סלטי הבית  שוקיים עוף

 בלינצ'עס במבחר מילויים  שניצל וינאי
מבצע לסופשבוע! 1 3

חינם

במחירים הזולים בארץ!

הפצה ארצית

074-7470797

+פליירים?פליירים?
הייעוץ ניתן ע“י עו“ד וטוענים 

tzedek.adv@gmail.comרבניים ללא תשלום

מרכז ייעוץ משפטי 

למתגרשים

077-200-3-800

סכו"ם יוקרתי
RICCI, ONEIDA, YAMAZAKI

י-ם: 02-5021382

ב“ב: 03-7445452

סטי נירוסטה 18/10

הכוללים 2 מזלגות

מאגר תורמים ענק

(כ-1200 שמות)

איכותי ומעודכן להיום, 

מהארץ ומחו“ל.

לפרטיים, למוסדות ולעמותות

(משפחה, חובות, חתנים, 

רפואי וכדו‘)

052-714-0347

על 
הגובה
תכירו את סגן 

נשיא גוגל אלן 

יוסטס ששבר 

את שיא 

הקפיצה מגובה 

/ עמ' 26-27

במערכת הביטחון מודים: בלתי אפשרי לעצור כל מפגע בודד

שבוע 
של טרור
פיגוע רודף פיגוע: צעירה נרצחה בגוש עציון, צעיר נרצח בתחנת 

הרכבת בת"א, כמעט לינצ' בטייבה ושורה של הפגנות והפרות 

סדר של ערביי ישראל בכל רחבי הארץ / עמ' 12

במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן 

התכנסו גדולי ישראל שליט"א חברי "ועד הישיבות" 

לחיזוק וביצור עולם התורה / עמ' 14

כינוס של צדיקים

על רקע השתוללות שרים ופוליטיקאים פנו ראשי 

מערכת הביטחון לראשון לציון בבקשה: "עצור את 

ההקצנה שמדרדרת את המדינה לאינתיפאדה 

שלישית"  השר יעקב פרי: "אני תומך 

בהכנסת החרדים לממשלה על חשבון 

המתנחלים" / בי"ס לפוליטיקה

"הר הבית הוא חומר הבעירה 

הגדול ביותר במגזר הערבי"
זירת הפיגוע בתל אביב

צילום: עוזי ברק

צילום: אלי קובין

ראשי מערכת הביטחון לשרי הממשלה:

מצורף השנה שלו: חבר הכנסת יעקב אשר מסכם את השנה החולפת בראיון מיוחד 

מוסף 

מיוחד 

מוניות
דרך ארץ
נסיעות בינעירוניות

מבני ברק לירושלים 
מירושלים לנתב“ג

 ₪139 בלבד

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ט.ל.ח

03-7265000
משלוחים לכל חלקי הארץ





גם השנה מאות ילדים יהודים פתחו את 
שנת הלימודים בבתי ספר מוסלמים!

על איזו מסורת הוא יגדל?

"אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים" )רמב”ם(   גדולי הדור קבעו “יד לאחים מקיימים מצוות פדיון שבויים”

עוד ילד ניצול בחינוך תורני – עוד סניגור ליום הדין

1800-620-640
שתי מתנות ייחודיות המפארות את שולחן החג והשבת יגיעו מיידית ע"י שליח לכל התורם 

להצלת הנשים והילדים מהכפרים הערביים 52 ₪ לחודש למשך שנה בלבד

חייגו עכשיו ליד לאחים:

• עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר  • התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46  
 יד לאחים: ת.ד. 551 ב”ב. בנק הדואר ח-ן 44-22-440 • בנק דיסקונט )11( סניף 139 ח-ן 579955 





מרכז העיר  הרב בנימין כהן 054-2283663 | כפר אברהם  דוד צוברי   054-6114187
שכונות אחדות, שעריה, מחנה יהודה  הרב אבישי חנינה 054-4930488 | כפר גנים  שלומי דיין בין השעות: 21:30-22:30 054-7586038     

אם המושבות, נווה גן, נווה דקלים  אייל שגיב 052-2844883
גני הדר  משה בן נאים 052-7662166 | עמישב, הדר גנים  איציק סבג 050-7798777

תושבי פתח תקוה היכונו!
 הננו שמחים להזמינכם בחול המועד סוכות

לעליה לרגל ולאירוע הגדול

לתושבי פתח תקווה ההסעות ללא תשלום ומותנה בהרשמה מראש עם פרטים מלאים
  הכניסה לאירוע חינם!יציאה משוערת 10:00  

  בואו לכבודה של תורה, לכבוד הרגל, ולכבודה של העיר ירושלים!
עו”ד איציק ברוורמן

ראש העיר
הרב אוריאל בוסו
 מ”מ ראש העיר

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף
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מבצעים חמים 
בקציר חיטים

סוגי עוגות 
שמרים

בכל הטעמים 

לחמי מחמצת פסים שמנת
בכל הטעמים

עוגיות במבחר 
טעמים

ללא סוכר
גם מקמח מלא

עוגיות 
מכל 

הסוגים

בורקס 
טורקי בכל 

הטעמים

מבחר עוגות 
יומולדת

ולכל אירוע
כולל הקדשות

ללא חומר משמר | ללא 
סוכר | ללא שמן | ללא 
מרגרינה | ללא שמרים

לחמניות
נקניקיה

 סניף פתח תקווה
רח’ בר כוכבא 11   

03-9311280

פתוח רצוף 06:00-23:00

  סניף בני ברק
 רח’ זבוטינסקי 56
03-5795395 

שנה טובהמאחלת לכל בית ישראל קציר חיטים 

          

כתיבה 
וחתימה 

טובה

פיתות
מכל הסוגים

חלות
מכל הסוגים 
בכל הגדלים

כשר למהדרין



אזהרה
מחירי  חסד

 גורמים לך להפסיק לנסוע רחוק לקניות!

מוישה ש. 
כבר לא זוכר

איך ממלאים דלק

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אלעד  מודיעין עילית  טבריה  צפת  בארות יצחק
פתוחמובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

במוצ"ש
הקרוב

תמיד תצאו בזול.

בשם ה' נעשה ונצליח!



כ" בא תש"ע 1210/3/10  כ"ז באלול תשע"ו 30/9/16בפתח-תקוה128 בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
קארן כהן,  בת שבע אילוז.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: יעקב פלדמן

דבר.  לכל  צבאי  מבצע  כמו  נראה  היה  זה 
והצוות  ההיערכות  הלוגיסטיקה,  הסדר, 
המורחב, אבל כל אלה הביאו בסייעתא דשמיא 
הרושם,  ורב  האדיר  למעמד  עצומה  להצלחה 

שנחרט היטב בזכרונם של תושבי העיר:
פתח  מתושבי  מאות  וחמש  מאלף  למעלה 
משלושים  יותר  של  כולל  במערך  תקוה, 
בליל  עלו  רבים,  פרטיים  ורכבים  אוטובוסים 
למעמד  ירושלים,  הקודש  לעיר  שעבר  שישי 
ברחבת  והכביר  האדיר  המרכזי,  הסליחות 

הכותל המערבי, מקום שלא זזה שכינה ממנו.
את המבצע הנרחב והמעמד האדיר, יזם יו"ר 
אליהו  הרב  תורניים,  וחינוך  לתרבות  האגף 
איציק  עו"ד  העיר  ראש  של  ובתמיכתו  גינת, 

ברוורמן וממלא מקומו הרב אוריאל בוסו.
העיר  תושבי  יצאו  אחד,  בלב  אחד  כאיש 
מכל המגזרים ומכל העדות, ועלו לאוטובוסים 
העיר,  משכונות  האיסוף  לאחר  מופתי.  בסדר 
יצחק, שם  בארות  האוטובוסים במתחם  עצרו 
גינת, יחד עם עשרות  המתין להם הרב אליהו 
רכזים שהיו מופקדים כמו צבא קטן ומסודר על 
הצלחת הפרויקט. הרכזים עלו לכל אוטובוס, 

סליחות,  ספר  ובה  ערכה  נוסע  לכל  העניקו 
רכז  של  טלפון  מספר  לדרך,  קלה  שתיה 
האוטובוס ופרטים נוספים למען הסדר הטוב. 
לאחר רישום מדויק של כל הנוסעים, עלה הרב 
שהכל  וידא  אוטובוס,  לכל  אישי  באופן  גינת 
בדברים  הנוסעים  את  ובירך  כסדרו  מתנהל 

נלהבים על חשיבות המעמד וגודל השעה.
להתרשם  במיוחד  שהגיע  העיר  ראש 
אוטובוסים  למספר  אישית  עלה  מהפעילות 
וברך את הנוסעים שהודו לו בחום ובמחיאות 

כפיים. 
החשמל באוויר הגיע לשיאו, כאשר ברחבת 
הכותל התקבצו ובאו המוני תושבי פתח תקוה, 
ויחד עם עוד יהודים עמך בית ישראל, השתתפו 
התיבה  לפני  הסליחות.  של  המרטיט  במעמד 
שליט"א,  עדס  יעקב  רבי  הצדיק  הגאון  עבר 
בבכיותיו  כולם  לבבות  את  הרעיד  אשר 
עמדו  הכבוד  במרפסת  בתחנונים.  ובתפילתו 
העיר,  ראש  מקום  ממלא  גם  עדס  הרב  לצד 
יו"ר ש"ס בפתח תקוה, הרב אוריאל בוסו, הרב 
דאג  שהאגף  ופייטנים  רבנים  וכן  גינת  אליהו 

להביא למקום.
רחבת הכותל לא ראתה מעמד כזה כבר זמן 
שבקעה  הזכה  והתפילה  האדירה  השירה  רב. 

לשמים.  ועלתה  הרקיעה  לבבות,  מאלפי 
בסיום המעמד, פרצה השמחה מליבותיהם של 
לאוטובוסים  בחזרה  שהתפזרו  המשתתפים, 
ובתחושת  מרוממת,  ובאווירה  מופתי  בסדר 
את  שהפיקו  המסורים  למארגנים  הטוב  הכרת 
לא  הטוב  וטעמו  זמן  לאורך  שייזכר  האירוע 

יפוג במהרה.
הרב  תורניים  ותרבות  לחינוך  האגף  יו"ר 
המעמד  את  בהתרגשות  מסכם  גינת,  אליהו 
ואומר כי "המאמץ שארך זמן רב, נשא פירות 
ב"ה. כמידי שנה, משקיע האגף מאמצים רבים 
יותר  זכינו  והשנה  הסליחות,  מעמד  להצלחת 
מרשימה.  ולהשתתפות  ערה  להיענות  מתמיד 
שלנו,  העיר  ראש  את  לטובה  לציין  חייב  אני 
לכל  ומסייע  שתומך  ברורמן,  איציק  עו"ד 
הפעילות העניפה מתוך הבנת הצרכים וכמובן 
לממלא מקומו, יו"ר תנועת ש"ס, הרב אוריאל 
בוסו, שכנציג מרן לא נח ולא שקט להגדיל תורה 
התפילות  כי  לבקש,  רק  לנו  נותר  ולהאדירה. 
להיכתב  ונזכה  ברצון,  יתקבלו  והסליחות 
לתושבי פתח  ומתוקה,  ולהיחתם לשנה טובה 
תקווה ולכל כלל ישראל, ולהמשיך עוד רבות 
בשנים לעמוד לימין התושבים ולסייע בכל מה 

שניתן".

מאת: יעקב פלדמן

מרחביה  הביניים  בחטיבת  הלימודים  שנת 
נפתחה בתנופה רבתית במשכנה החדש ברחוב דוד 
המנהל  בראשות  הספר  בית  צוות  בעיר.  טבצניק 
עתיד  את  עיניו  לנגד  רואה  אביצור  רועי  הרב 

התלמידים והצלחתם כמטרה עליונה וחשובה.
נפתחו  הספר,  בבית  הלימודים  מתוכנית  כחלק 

שיעורי רובוטיקה ושיעורי תכנות לתלמידים.
המלאכותית,  הבינה  חקר  מענף  אלו  תחומים 
נחשבים יוקרתיים ומבוקשים מאוד בקרב חברות 

היי טק וחברות פיתוחי תוכנה.
גבוהה  ברמה  כקורסים  מועברים  השיעורים 
והכשרה  רב  וותק  בעלי  מורים  ע"י  ומקצועית, 
האפשרות  את  לתלמידים  המעניקים  מיוחדת, 
.תלמידי  רב  ערך  ובעל  חשוב  מקצוע  לרכוש 
והיוקרתית  הארצית  בתחרות  ישתתפו  החטיבה 

הנערכת על ידי עמותת FLL העולמית.

על מנת לתת לתלמידים את כל הכלים להצלחת 
בבית  מפואר  המחשבים  חדר  נחנך  הפרויקט, 

הספר.
עברה  מאז  יסודי  שיפוץ  עבר  המחשבים  חדר 
חדיש  בציוד  ואובזר  החדש,  למשכנה  החטיבה 
הגבוהה  לרמה  להתאים  שיוכל  מנת  על  ויוקרתי, 
של הלימודים ולשמש כמקום מקצועי נוח ומרווח.

מאת: אהרן נצר

מועצת העיר אישרה השבוע את בקשתו של חבר מועצת העיר וראש האגף 
לתרבות תורנית משה פלדמר, לשינוי שם האגף לתרבות יהודית.

האגף הינו יחידת סמך של האגף המקביל לו במשרד החינוך בניהולו של 
הרב איתיאל בר לוי, אשר גם הוא עבר שינוי בתקופה האחרונה ושמו הוחלף 

לתרבות יהודית. בפתח תקווה מנהל את האגף שנים רבות שמואל זלצר.
את  טובה  בצורה  ביטוי  לידי  מביא  החדש  השם  פלדמר  משה  לדברי 
אופי  בעלי  הינם  הפעילות  "תכני  פועל.  האגף  פיהם  על  והיעדים  המטרות 
ותוכן יהודי מסורתי תוך הכרת שורשי עם ישראל ומורשתו, זהות ותרבות 

יהודית".
לצד שעורי התורה לנוער ומבוגרים פועל האגף בייזום ארועים רבים, הן 

בקונצרטים והן בערבי זמר ומוסיקה יהודית המחברים בין ציבורים רבים.

סליחות מרכזיות בכותל המערבי
אלף וחמש מאות מתושבי פתח תקווה הגיעו בליל שישי למעמד סליחות המרכזי בכותל המערבי, בארגון האגף לתרבות 
וחינוך תורניים  הרב אליהו גינת: "המאמץ שארך זמן רב, נשא פירות ב"ה. כמידי שנה, השקיע האגף מאמצים רבים 

להצלחת מעמד הסליחות"

הרב גינת במעמד הסליחות

מתרבות תורנית 
לתרבות יהודית
האגף לתרבות תורנית שינה את שמו ל"אגף 

לתרבות יהודית"

תנופה ב'מרחביה'
שנת הלימודים בחטיבת הביניים מרחביה נפתחה במשכנה החדש 

ברחוב דוד טבצניק 

התלמידים בחדר המחשבים



תורמים ארוחת חג

צלצל ותרום בעין יפה
*8635  

בהמלצת גדולי הדור ובראשם:

מרן הגאון רבי  חיים קנייבסקי שליט”א

שאמר: לתת צדקה לעמותת חום
זה מליץ יושר וזכות להינצל מן הדין.

וכבר נאמר: “לעולם אין אדם נהיה עני מנתינת צדקה
אלא מוסיפים לו חיים 

שיתברך בעשרים וארבע 
ברכות הכתובות בתורה” 

בחסות ״המתנפחים״ השכרת מתנפחים לגני ילדים, מסיבות, לבית ולכל אירוע. 052-5452995 

HOM.ORG.IL למוסד סעיף 46 לצורכי מסת.ד. 2581 פ”ת

 מאה אחוז נתינה
לעניים, יתומים, אלמנות וחולים, 

שאין מי שידאג להם לארוחות שבת וחג.

למען ילדים נזקקים
ר ” ב ע ג ש מ ד ו ס ח
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מאת: חיים רייך

הנוראים,  לימים  ההכנה  אירועי  במסגרת 
התעוררות  עצרת  תקווה  בפתח  התקיימה 
שאורגנה על ידי האגף לחינוך ותרבות תורניים 
אמירת  מעמד  נערך  ובסיומה  המעיין"  ו"אל 
ישראל  זמירות  נעים  עם  מרכזית  סליחות 

הפייטן הדגול ר' משה חבושה.
רביעי  בליל  השתתפו  העיר  מתושבי  מאות 
האחרון בכנס חיזוק לקראת ימי הדין, ושמעו 
דברי חיזוק והתעוררות מגדולי התורה, כהכנה 

לימים הבאים לקראתנו. 
השנה התקיים האירוע במרכז התורני "חזון 
יוסף" ע"ש ולזכרו של מרן רבנו עובדיה יוסף 
האחרונה  בתקופה  שנחנך  המקום  זצוק"ל. 

משמש כמגדלור תורני לאזור כולו.
שוחרי  ציבור  האזינו  ארוכות  שעות  במשך 
התורה לדרשות מפי הרבנים על  מעלת חודש 
אלול וההכנה לקראת יום הדין וזאת עד לשעות 

הלילה המאוחרות.
מרן  הגיע  דרוכה  בצפייה  המתנה  לאחר 
רבי  הגדול  הדין  בית  ונשיא  לציון  הראשון 
יצחק יוסף שליט"א אל מתחם המרכז התורני. 
קהל רב ותינוקות של בית רבן קידם את בואו 

מרן  גדול.  ובכבוד  תשואות  אדירה  בשירה 
גדלותו  על  וסיפר  דבריו  את  נשא  הראשל"צ 
של אביו מרן מאור ישראל זצוק"ל ועל הרבצת 
הוא  עליה.  נפשו  מסר  שמרן  הגדולה  התורה 
בעיר  הקודש  במלאכת  העושים  כל  את  בירך 
ובראשם את מ"מ רה"ע הרב אוריאל בוסו על 

פועליו למען הרמת קרן התורה בעיר.
מועצת  חבר  דברים  ונשאו  השתתפו  עוד 
שליט"א,  יוסף  דוד  רבי  הגאון  התורה  חכמי 
אברהם  רבי  הגדול  הגאון  הישיבה  ראש  מרן 
חפוטא שליט"א ורב העיר הרה"ג מיכה הלוי 
שליט"א. את הערב הנעים הפייטן אבישי אשל 
ולהקתו. מ"מ רה"ע הרב אוריאל בוסו העניק 
גינת  אליהו  הרב  בראשו  והעומד  האגף  בשם 

שי ספר סליחות לכל באי הכנס.

מאת: אהרן נצר

מטה 'אורות הבית היהודי', הודיע השבוע, 
כי הרב יצחק חי זאגא התפקד למפלגת הבית 
היהודי, ויציג את מועמדותו לראשות המפלגה, 

בפריימריז שיבואו.
מאד.  עשיר  ועסקי  תורני  עבר  זאגא,  לרב 
יצחק  הרב  יציג  הקרובים,  החודשים  במהלך 
חינוך,  בנושאי  הציבורית,  משנתו  את  זאגא 
שיצאו  בפרסומים  ובטחון,  כלכלה  חברה, 

לציבור.
הבית  מפלגת  את  למצב  זאגא,  הרב  כוונת 
אמירה  עם  ישראלית,  כלל  כמפלגה  היהודי 
עם  יחד  וברורה,  עקרונית  אידיאולוגית 
הצעת  ומתוך  חברתיים,  לנושאים  התייחסות 
המאבק  בתחום  ויצירתיים,  מעשיים  פתרונות 
בעוני ופתרון משבר הדיור, כמו גם בכל שאר 

תחומי החיים במדינת ישראל.
ונבנה  ההולך  היהודי'  הבית  'אורות  מטה 
המתפקדים  לציבור  פונה  ממש,  אלה  בימים 
ולהתפקד  לבוא  לו  וקורא  הפוטנציאלי, 
מפלגת  של  המתחדשת  דמותה  על  ולהשפיע 

הבית היהודי.
בית  בראש  עומד  זאגא,  חי  יצחק  הרב 
המדרש התורני חברתי, 'רוח ירושלמית', אשר 
שם לו למטרה, להפיץ את תורת הראי"ה קוק, 
הציבור,  לכלל  ופונה  השייכת  חיים,  כתורת 
ונוגעת בכל רובדי החיים, מחיי הפרט ועד לחיי 
החברה והמדינה. הרב זאגא מלמד ומנחיל את 
קוק,  הראי"ה  של  בדרכו  הירושלמית,  הדרך 
במסגרות רבות, ישיבות, קהילות, חדרי מורים, 

אתרי אינטרנט, ועוד.
למד  תשכ"ו.  בשנת  ברק  בבני  נולד  הרב 
בישיבת מרכז הרב ובישיבת ההסדר שעלבים. 
גבעתי.  בחטיבת  חי"ר  כחייל  בצה"ל  שירת 
שני  תואר  ושני במשפטים,  ראשון  תואר  בעל 
במינהל עסקים, מאוניברסיטת בר אילן, ורשיון 

עו"ד )לא פעיל, כמובן...(. 
כעו"ד  עבד  תשנ"ד-תשס"ב,  השנים  בין 
בקרן לגאולת קרקע, אשר גאלה אדמות ביו"ש, 
היתר,  בין  גדולות.  לחברות  אסטרטגי  וכיועץ 
שימש דירקטור בחברות אפריקה ישראל, דור 
נגב  פלדה,  פקר  גז,  דור  דלק,  אלון  אנרגיה, 
את  לעזוב  החליט  תשס"ג,  בשנת  קרמיקה. 
עצמו  ולרכז  והמגוונים,  הרבים  עיסוקיו  כל 
לשינוי  להביא  מנת  על  תורה,  והפצת  בלימוד 

רוחני תרבותי אמיתי, בחברה הישראלית.
מזה מספר שנים, פועל תחת הכותרת, 'רוח 
מתוך  קוק',  הרב  פי  על  החיים   – ירושלמית 
קוק, מצויות התשובות  הרב  אמונה, שבתורת 
הדור,  של  והמעשיות  הרוחניות  לשאלותיו 
מדינת  והפריחה של  הגאולה  גנוז מפתח  ובה 
ישראל, אשר עשוי להביאה לאופקים חדשים 
חברתית  רוחנית  מבחינה  יותר,  וטובים 
עותקים  באלפי  מופצים  שיעוריו  ופוליטית. 
מידי חודש, בחוברות הזוכות לאהדה עצומה, 
בציבור  והן  לאומי  הדתי  בציבור  הן  ונלמדות 
קוק,  הרב  בבית  המרכזי,  שיעורו  החרדי. 
מתקיים בכל יום שלישי בשעה 20:00, ופתוח 
ועולה  ומצולם  מוקלט  השיעור  הרחב.  לקהל 
לאתר 'רוח ירושלמית'. עד כה הוציא לאור שני 
ספרים. אורות התשובה של הראי"ה קוק, עם 
ביאור צמאון לא-ל חי, וספר נוסף, אורות חיים 

– חגים ומועדים בדרכו של הראי"ה קוק.

עצרת התעוררות 
מרכזית בפ"ת

הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א הגיע להשתתף בעצרת 
ההתעוררות שנערכה ב"חזון יוסף"

עצרת ההתעוררות

"אורות הבית היהודי"
הרב יצחק חי זאגא התפקד למפלגת הבית היהודי, ויציג 

את מועמדותו לראשות המפלגה בפריימריז 

הרב זאגא

למידע נוסף: moag.gov.il משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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מאת: אהרן נצר

בהדר  ענק  מהלך  הושלם  האחרונים  בימים 
גנים להוזלת מחירי הגז הביתי. 

הצלילה  עם  יחד  הגבוהים,  הגז  מחירי 
העצומה של מחירי הגז לספקים לפי שער בז'ן, 
ירון  הביאו לכעס גדול ולפניה לפעיל הציבורי 

קדושים שיוביל מהלך בענין.
גז  צרכני   300 המאבק,  של  הראשון  בשלב 
מחברת דו גז נטשו ועברו לחברה חדשה, חברת 
באמצעות  שדרישתם  לאחר  זאת  הגז,  מרכז 
והוזלת  פינקל  ברחוב  ליקויים  לתיקון  קדושים 

מחיר משמעותית נתקלה בסירוב.
נאספו  שעות   24 בן  ומהיר  חד  במהלך 
החתימות הדרושות על פי חוק למעבר חברת גז.
במקביל למהלך ההחתמות, נוהל מו"מ מול 
הדר  בשכונת  הקיימות  הגדולות  שאר החברות 
גנים, תוך הצבת קו ברור של הוזלת מחיר ל-16 
ש"ח לקוב או נטישה. הוצב גם תנאי נוסף של אי 
העלאת מחיר בהתחייבות חוזית למשך שנתיים 
לפחות כדי למנוע העלאה 'זוחלת' שמוכרת כל 

כך בשוק הגז הבעייתי.
נוספים  צרכנים   350 זה,  ממו"מ  כתוצאה 
שנדרשו  תנאים  אותם  את  וקיבלו  קו"  "יישרו 
כמחיר הוגן יחד עם חוזה מחייב. בקרוב צפויים 

עוד 700 צרכנים להצטרף למהלך.
הגדול  מהאבסורד  נובעת  להוזלה  הדרישה 
ש"ח  מ-5,200  ירדו  לספקים  הגז  שמחירי 

ירידת   - בלבד  לטון  ש"ח  לכ-1,600  לטון 
שלא  רק  שלא  האנרגיה,  בשוק  דרסטית  מחיר 
עלו  המחירים  להיפך.  אלא  בגז,  השתקפה 
ועלו. בנוסף לכך מחירי ההובלה והשינוע ירדו 

בחדות. אבסורד שאין כדוגמתו בשוק.
כ-40%  הינם  שהושגו  החדשים  המחירים 

פחות מהמחיר שהיה.
של  והלכידות  הרצון  "כח  קדושים:  ירון 

ברורה,  בצורה  יחד  איתי  שעמדו  התושבים 
גדולה  חברה  מול  אל  הכח  את  שנתנו  הם 
עובדי  צוות  טלפניות,  צוות  שהעמידה  וחזקה, 
כדי  לצרכן  ומצרכן  לדלת  מדלת  שעברו  שטח 
הזה  הכח  כל  מול  בי.  לסגת מהתמיכה  לשכנע 
הצלחנו  כך  ובשל  והאחידות,  הלכידות  עמדה 
גודל  תוך 24 שעות מהלך בסדר  יחד להשלים 
מתוך  הכל  עשיתי  דופן.  יוצאת  ובהצלחה  כזה 

מה  אישית.  תועלת  כל  וללא  מלאה  התנדבות 
שממלא אותי זה ה'תווי קניה' כביכול שיקבל כל 
תושב מתוך מאות התושבים כל חודש בחודשו. 
שקלים  של  רבות  עשרות  של  בחיסכון  מדובר 
עד מאות למשפחה בכל חודש. אין דבר משמח 

וחשוב מזה בעיני".
בגני  שני"  ב"סיבוב  שמדובר  לציין  חשוב 
הדר. כאשר ב"סיבוב הראשון" לפני כ-5 שנים 
המחירים ירדו ב-60%. לאחר שבוצעה העלאת 
זוחלת באופן חד צדדי, פתחו התושבים  מחיר 
למעבר  בהחתמה  קדושים  ירון  באמצעות 
הן  כפולה.  התחייבות  תוך  חדשה  לחברה 
להוזלת מחיר משמעותית והן להתחייבות לאי 

העלאת מחיר עתידית.
הוא  אחרת  גז  לחברת  כידוע, מהלך המעבר 
בכמות  תלוי  מאוד,  קשה  עד  וקשה  מורכב 
מאמצים  משקיעים  הגז  בחברות  העוברים. 
מלגדול  הקטנות  החברות  את  לחסום  אדירים 

ומונעים כניסה ל"שטח המחיה" שלהם.
הגז",  "קרטל  פרשת  התפוצצה  השבוע 
הגז  חברות   4 ראשי  של  מעצרם  בעקבות 
היקפו  על  רב  זמן  הגדולות.  ברשויות התריעו 
החברות  בין  מחירים  תיאום  הגז,  קרטל  של 
הגדולות, העדר תחרות מתוך הסכמה, ומלחמה 

משותפת בכל מחיר בחברות הקטנות.
ללא ספק, כדי לנצח צריך להבין איך השיטה 
כפי שנעשה בהדר  מיוחדת  והתארגנות  עובדת 

גנים.

מאבק מוצלח להוזלת מחירי הגז 
המאבק נערך בשכונת הדר גנים בהובלת הפעיל הציבורי ירון קדושים  ירון קדושים: "מחירי הגז לספקים צללו 
ב70%. המחירים לצרכן הביתי רק עולים, זה לא מתקבל על הדעת!"  במסגרת המאבק המאורגן והמהיר נחתכו 
מחירי הגז ל-700 צרכנים  יצויין כי לפני כשבוע התפוצצה פרשת קרטל הגז במעצרם של ראשי החברות הגדולות

פעל להורדת המחירים. ירון קדושים

שנה חדשה דגמים חדשים
יהלומי קוראייב מזמינים 

אתכם לבחור תכשיט 
מהקולקצייה המדהימה 

והמגוונת של תכשיטי 
זהב ויהלומים

מוהליבר 3 פתח תקווה, טל. 03-6040800

ישן בחדש זהב  מחליפים 
במקום תיקונים  מבצעים 
אישית בהזמנה  תכשיט 

מבצע עד

ה50%
ח

הנ

זה הזמן להתחדש
לצהרוני מקפת דרושות 

גננות וסייעות

בברכת שנה טובה!

חמות עם גישה לילדים
לעבודה בשעות 

הצהריים בגני ילדים 
ובבתי ספר

במידה ואין מענה אנא השאירו הודעה ונחזור אליכם
03-9281700 רעות
לפרטים ושאלות ניתן לפנות:

אגף
השכונות

מתנ"ס
רמת ורבר



אורות הבית היהודיאורות הבית היהודי
החזון החדשהחזון החדש

 מפלגת הבית היהודי, תלך בדרכו של הראי"ה קוק, ותהיה למפלגה היחידה, המתייחסת 
לכל מכלול החיים הישראליים, באחדות אחת כוללת. מטרתנו היא להוביל את הבית היהודי, 

להוציא לאור וליישם נאמנה, את התורה המאחדת את הכל.

האמת הגדולה

'צרות הלב של האדם, עלולה היא לנסות לנתח את האמת לחלקים, 
תהיה  שבהקטנתה  וחושב  גדלה,  מפני  הוא  מתירא  אותה.  להקטין 
יותר,  הוא מכביד  בזה  ובאמת  נפש,  לכל  יותר שוה  פופולרית,  יותר 
ומונע מהכל את היותר נחוץ לו. האמת האחרונה, האמת האלוקית, 
במלוא  אורה,  גובה  ברום  אמיתה,  בכל  ודוקא  מכל,  בחזקה  נתבעת 

האמת שלה..' )הרב קוק, אוה"ק א' ד'(.

יביע את האמת הגדולה של מדינת ישראל כהתגלות  הבית היהודי 
כולו.  העולם  לטובת  והצדק האלוקי,  אור האמת  ישראל,  אורם של 
ליהדות  חינוך  מתוך  במלואה,  הזו,  הגדולה  האמת  מתוך  דוקא 
בכל  חדשים,  לאופקים  ישראל  מדינת  את  נצעיד  ונאמנה,  שורשית 
מישורי החיים. נעשה זאת, במעשיות מקצועית, היודעת היטב את 
דרכה, מבינה את הכוחות הפועלים, ויודעת כיצד להוליכם באמונה 

ובבטחה למטרתם הנכונה.

מדינה חזקה

ההשקעה העצומה בריצוי מדינות חוץ ובנסיון לרצות 
 – את אויבינו, במהלך ההזוי המכונה "תהליך השלום" 
המשאבים  את  להשקיע  שעלינו  להבנה  נחנך  יפסקו. 
בקידום  המדינה,  בחיזוק  בעצמנו.  להתרכז  פנימה. 
שינוי תרבותי, שיתן  נחולל  והכלכלה.  החינוך, החברה 
דוגמא  ולהוות  ולהתעצם,  להתחזק  החרות  את  לנו 

ומופת למדינה מוסרית מתוקנת ומצליחה.

החזון החדש

הגענו למצב בו העם שהביא לעולם את התנ"ך, אינו יודע איך קוראים 
לחלוקת  כי  עד  גדול,  כה  האבסורד  בעולם.  ותפקידו  יעודו  ומה  לו, 
ומסירת ארץ ישראל לידי זרים, קוראים "חזון שתי המדינות". האם 
כניעה לאלימות הערבית היא חזון?! חסרון החזון החליש אותנו, עד 
כי יש שאינם בטוחים ברצונם להכריע מלחמות. חוסר ההתקדמות 
מוסרית.  הידרדרות  גם  שמזמין  ביאוש,  הגובלת  רוח,  לעייפות  גרם 
הגיע הזמן לעלות קומה. הבית היהודי, יעמיד מחדש את החזון הגדול, 
אור  קדוש,  וגוי  כהנים  כממלכת  במדינתו,  ישראל  עם  את  הרואה 
לגוים, שתפקידו לתקן עולם במלכות ד'. כך נחזיר את החיוך ליהודים, 

ואת הצבע הבריא והטבעי, לפניה של מדינתנו האהובה.

ארץ ישראל

הבית היהודי יקח אחריות מלאה על ההתיישבות בכל 
חלקי ארץ ישראל. לא יהיה זה עוד עניינם של תנועות 
המשפט  שיטת  את  נשנה  אנחנו  פרלמנטריות.  חוץ 
ונפעל  ביו"ש,  הנוהגת  מוסרי  הבלתי  התורכי  הקרקעי 
לסיפוח מלא של כל יש"ע. נשמור גם על איכות הסביבה, 
על החופים ועל הצומח והחי, בכל שטחי ארצנו היפה.

תורה מנהיגה מדינה

תורה  ישרה.  פוליטיקה  לנהל  ומחויבים  יכולים  אנחנו 
הכרחי.  זה  אפשרי,  רק  לא  זה  יחדיו.  ילכו  ופוליטיקה 
בישראל, לפעול  עודף קומבינות, הביא את המנהיגות 
פי לחצים. מנהיגות של הישרדות, שאינה עומדת  על 
בדיבורה. נהיה דוגמא למנהיגות ישרה, שאומרת ובאמת 
לו.  ומחויבת  אמיתי,  וחזון  אידיאל  פי  על  חיה  עושה. 
פועלת באומץ גדול, שבא מתוך תורה עמוקה ושורשית.

כבוד לאומי

את  לראות  לנו  גורמות  שגויות,  אידיאולוגיות  תפיסות 
מאבקנו הטבעי כנגד אויבינו, כ"עוולה מוסרית", המטילה 
"צל כבד" על כבודנו הלאומי. כאילו אנחנו חסרי מוסר, 
הזה,  העיוות  גיבורים.  חרות  לוחמי  האכזרים,  ואויבינו 
גרם לשפל נורא בדימוי העצמי שלנו. התחלנו להעדיף 
את חיי אזרחי האויב, ואף חיי מחבלים, על חיי חיילינו. 
זכותנו המוסרית להילחם על קיומנו, שועבדה ל"הסברה 
שהפך  הזה,  השעבוד  את  נפסיק  אנו  הבינלאומית". 
בראש,  ילך  החזון  העולם.  של  החבטות  לשק  אותנו 
העצמית,  ההלקאה  את  נפסיק  בעקבותיו.  ההסברה 

ונשיב את הכבוד הלאומי.  

המאבק בעוני וביוקר המחיה

כלכלית,  החברתית  הקורה  לעובי  יכנס  היהודי,  הבית 
על מנת להביא חיים של כבוד, לכל ישראלי. המדינה 
רואה  שאינה  קפיטליסטית,  בתפיסה  היום  מתנהלת 
התוצאה  הפרט.  לרווחת  גם  באמת  אחראית  עצמה 
היא - משפחות רבות בישראל, מתמודדות מידי חודש, 
עם שכר לימוד פנימייתי גבוה, תשלומי הורים, הוצאות 
קצבאות  יחסית.  נמוך  ושכר  יסוד,  מוצרי  על  יקרות 
בשעה  לעבוד",  "לכו  ההכרזה  בליווי  הונמכו,  ילדים 
התווספו  לא  המשק.  במצב  השתנה  לא  דבר  ששום 
שני  ואפילו  השכר,  רמת  עלתה  לא  עבודה,  מקומות 
ניקח  אנו  משפחה.  לפרנס  מתקשים  עובדים,  הורים 

אחריות על רווחת הפרט במדינת ישראל.

מתייצבים לדגל 
ומדליקים את 

האורות!

הרב יצחק זאגא  )תשכ"ו(
למד בישיבות מרכז הרב ושעלבים. שיעוריו מופצים באלפי עותקים, בחוברות הזוכות 
לאהדה עצומה, ונלמדות הן בציבור הדתי לאומי והן בציבור החרדי. בעל תואר ראשון 
ושני במשפטים, ותואר שני במינהל עסקים. עבד כעו"ד בקרן לגאולת קרקע, אשר 
שימש  היתר,  בין  גדולות.  לחברות  ואסטרטגי  משפטי  וכיועץ  ביו"ש,  אדמות  גאלה 
יועץ ודירקטור בחברות אפריקה ישראל, דור אנרגיה, אלון דלק, דור גז, פקר פלדה, 
נגב קרמיקה. בעל נסיון עסקי רב. היה מעורב בעסקאות ענק בהיקפים של מליארדי 
שקלים, בענפים רבים ומגוונים מאד. בשנת תשס"ג, החליט לעזוב את עיסוקיו הרבים, 

ולרכז עצמו בלימוד והפצת תורה, על מנת להביא לשינוי תרבותי בחברה הישראלית. מזה מספר שנים, פועל 
תחת הכותרת, 'רוח ירושלמית – החיים על פי הרב קוק', מתוך אמונה, שבתורת הרב, מצויות התשובות לשאלותיו 
להביאה  עשוי  אשר  ישראל,  מדינת  של  והפריחה  הגאולה  מפתח  גנוז  ובה  הדור,  של  והמעשיות  הרוחניות 
לאופקים חדשים וטובים יותר. תורתו העמוקה, ונסיונו היחודי בהיקפו ואיכותו בעולם העסקים, מאפשרים לו 
לחבר עולמות, עולם התורה ועולם המעשה גם יחד, ולהביא את הבשורה הגדולה, של תורה עמוקה אשר בכוחה 
להנהיג את המדינה, להתחדשות החזון, התקוה, והאמונה בצדקת הדרך, יחד עם פתרונות חדשים ויצירתיים, 

להעצמת המדינה ואזרחיה, בכל מישורי החיים.

להתפקדות והצטרפות שלחו ווטסאפ או מסרון: 050-71-71-566
מטה אורות הבית היהודי בראשות הרב יצחק זאגא התפקדת - השפעת!



בפתח-תקוה14  כ"ז באלול תשע"ו 1230/9/16

מאת: יאיר פלד

החולים  בבית  שאושפז  אחרי  שבועיים 
שיבא בתל השומר, מערכות גופו של הנשיא 
הערב  בשעות  קרסו.  פרס,  שמעון  התשיעי 
חלה  כי  החולים  מבית  נמסר  שלישי  יום  של 
הן  והערכות  במצבו  משמעותית  הידרדרות 
העריכו  פרס  מקורבי  יקרסו.  גופו  שמערכות 
באותן שעות כי "מדובר בשעותיו האחרונות 
בני משפחתו, שהוזמנו  לשעבר".  הנשיא  של 
מיטתו.  סביב  העת  כל  שהו  ממנו,  להיפרד 
רביעי,  יום  בוקר  לפנות  מכן,  לאחר  שעות 

נלקח פרס לבית עולמו.
בימים  שנרשמה  הזהירה  האופטימיות 
לאחר  שלישי,  ביום  התפוגגה  האחרונים 
של  בראשו  שנוצרה  שהבצקת  שהתברר 
באזורים  לפגוע  עלולה  לשעבר  הנשיא 
חיוניים לתפקוד. על פי הדיווחים מהמחלקה 
הנוירוכירורגית בבית החולים, המצב הרפואי 

היה מורכב מאוד.
הערב  בשעות  הגיע  דרעי  אריה  הפנים  שר 
רב  עם  יחד  החולים  לבית  שלישי  יום  של 
הרב  הקדושים  והמקומות  המערבי  הכותל 
של  פטירתו  לפני  שעות  רבינוביץ,  שמואל 

פרס.
פורסם  יום שלישי,  כבר בשעות הערב של 
כי בשל מצבו הרפואי הקשה של פרס, במשרד 
החוץ נערכו לתרחיש הלווייתו של פרס, כיוון 
שההערכה היא שבהלווייתו צפויים להשתתף 
עשרות מנהיגי מדינות ובכללם נשיאי ארה"ב 
חוץ,  שרי  ממשלות,  ראשי  ובהווה,  בעבר 
אנשי ממשל בכירים ואולי אף מזכ"ל האו"ם, 

האפיפיור ואישים נוספים מהעולם.
פרס,  של  פטירתו  דבר  היוודע  עם  ואכן, 
השתתפותם  את  מנהיגים  עשרות  אישרו  כבר 
ובכללם נשיא ארה"ב ברק  בהלוויה הענקית, 
הילארי  ארה"ב  לנשיאות  המועמדת  אובמה, 
ותגיע  הקמפיין  את  לרגע  שתזניח  קלינטון 
עם בעלה ביל קלינטון להלוויה, ועוד עשרות 

מנהיגים מרחבי העולם.
ידוע  היה  ז"ל  הנשיא התשיעי שמעון פרס 
כמי שמעריך ומתייעץ עם גדולי ומאורי הדור, 
מאז החזון איש ועד לרבני הדור האחרון. עם 
הודעות  הראשיים  הרבנים  הוציאו  פטירתו 
לתורה  ואהבתו  פרס  של  פטירתו  על  אבל 

ולומדיה. 
הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק 
יוסף ספד לנשיא פרס ואמר: "יש להצטער על 
לשעבר  הממשלה  וראש  הנשיא  של  פטירתו 
ישראל  עם  את  רבות  שנים  ששירת  פרס  מר 
ליווה  פרס  מר  המדינה,  הקמת  מתקופת  עוד 
הקמתה  מאז  ושלב  שלב  בכל  המדינה  את 
זאת  עם  יחד  אבל  הגדולה,  התפתחותה  ועד 
לצד פעילותו זו, לא שכח לרגע את חלקו של 
בחיזוקו  התורה  לומדי  של  חלקם  לוי,  שבט 
הוא  היהודי,  העם  של  ובביצורו  בהישרדותו 
והאמינו  שהבינו  האחרונים  המנהיגים  מבין 
בעומק ליבם כי תורת ישראל היא יסוד קיומו 

של העם והיא גם עתידו.
להערכה  זכה  זו  והשקפתו  פעילותו  "על 
ושל  זצ"ל  מורי  אבי  מרן  של  תודה  והוקרת 

עולם התורה".

הקשר  על  למקורביו  סיפר  יוסף  הגר"י 
היחודי של פרס עם אביו מרן פוסק הדור רבינו 
עובדיה יוסף זצוק"ל: "עוד לפני עשרות שנים 
כאשר אבי מורי מרן הרב עובדיה יוסף נבחר 
העיקרי  הקשר  החל  לישראל,  הראשי  לרב 
ביניהם כאשר לאחר פגישת ארוכה שקיים עם 
הרב זצ"ל בנושא גיוס בנות הכריז פרס שהיה 
דתיות  לבנות  הפטור  נהלי  על  הביטחון  שר 
והודיע כי בת שיחתום עליה מרן הרב עובדיה 

יוסף זצ"ל תהא משוחררת ללא כל נוהל".
הרב הראשי המשיך וסיפר: "גם לאחר מכן 
בשנת תשל"ו )1976( בזמן מבצע אנטבה נועץ 
ועדכנו  זצ"ל  במרן  הבטחון  שר  שהיה  פרס 
דאז  רוה"מ  עם  ויחד  החל  בטרם  המבצע  על 
רבין עדכנו את הרב בכל שלב. מלבד הקשר 
הציבורי נוצר גם קשר אישי עמוק לאורך כל 
השמחות  בכל  משתתף  פרס  כאשר  השנים 
המשפחתיות וזוכה לקרבה מיוחדת של מרן".

כשר  אז  שכיהן  פרס  הגיע  נישואי  "ביום 
כאשר  איתנו  גם  הקשר  נשמר  ומאז  הבטחון 
פרס ביקש וקיבל כל ספר חדש שזכינו להוציא 
ביקש  המדינה  בנשיאות  כיהן  וכאשר  לאור, 
את ספרי ילקוט יוסף גם עבור משכן הנשיא".

"את  הראשי:  הרב  אמר  דבריו  בסיום 
המסורת רבת השנים של ביקורי החג אצל מרן 
לבקר  חג  מידי  מגיע  והיה  אצלנו  גם  המשיך 
בתקופת נשיאותו וגם לאחריה, מספר פעמים 
והייתה  הלכתיים  בנושאים  איתנו  התייעץ 
מסורת  על  לשמירה  בעיניו  גדולה  חשיבות 
בפומבי,  נדרש  הדבר  כאשר  בפרט  ישראל 
כאשר כיהן כנשיא פנה אלינו בשאלה לקראת 
נסיעתו לחו"ל ביו"ט שני של גלויות ועל אף 
שאצלו היה יום חול הורינו לו להמתין לסיום 
לו  היה  חשוב  לנו,  ושמע  בחו"ל  גם  החג 

להפגין את יהדותו גם בחו"ל".
לאו  דוד  רבי  הגאון  לישראל  הראשי  הרב 
ורבני  הראשית  הרבנות  "בשם  לפרס:  ספד 
ישראל אנו מביעים צער עמוק על פטירתו של 
הנשיא התשיעי של מדינת ישראל, מר שמעון 
פרס ז"ל. מר פרס פעל כל ימיו, מתוך מסירות 
ומדינת  ישראל  עם  למען  אמיתית  ונאמנות 
למען  לפעול  כדי  חייו  את  והקדיש  ישראל 

ביטחונה ושגשוגה".
ביום שישי תיערך ההלוויה הענקית, כאשר 
הגדול  באירוע  מדובר  כי  הכריזו  במשטרה 
אליו  נערכים  והם  המדינה  בתולדות  ביותר 

בהתאם.

נשיא המדינה התשיעי 
שמעון פרס ז"ל

מצבו של נשיא המדינה התשיעי שמעון פרס הידרדר 
בשעות הערב של יום שלישי ובני משפחתו הגיעו 

להיפרד  לפנות בוקר יום רביעי, הלך לבית עולמו 
 במשרד החוץ נערכים להלוויה הענקית שתיערך 

ביום שישי  המשטרה: האירוע הגדול ביותר שידעה 
המדינה בתולדותיה

סיקור נרחב על שמעון פרס ז"ל - ביום שישי ב- 

שמעון פרס ז"ל

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

למעונות אמונה בפתח תקווה 
דרושות:

אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה ואוהבת לילדים.
אפשרויות להשתלמות ולקידום מקצועי. 

 052-4239525 יהודית 
langye@walla.com

מטפלות

 בעלת רקע חינוכי דתי
 תואר אקדמי בתחומי חינוך ו/או טיפול

 גישה חמה ואוהבת לילדים
 ניסיון וידע מקצועי

 יכולת ניהול צוות

מנהלות

מיתב הברכות לשנה החדשה 

מועדי פעילות תאגיד מיתב בחגי 
תשרי תשע“ז   

להלן פירוט שעות וימי הפעילות של מרכז שירות 
הלקוחות ומשרדי מיתב בפתח תקוה בחגי תשרי תשע“ז:
ראש השנה – כ“ט אלול - ב‘ תשרי 2.10.16-4.10.16  

מרכז שרות הלקוחות והמוקד הטלפוני יהיו סגורים לקבלת 
קהל ולמענה טלפוני.

ערב יום כיפור – ט‘ תשרי 11.10.16  - מרכז שרות הלקוחות 
והמוקד הטלפוני יהיו סגורים לקבלת קהל ולמענה טלפוני.

חג הסוכות – י“ד - כ“ב תשרי 16.10.16-24.10.16 
מרכז שרות הלקוחות והמוקד הטלפוני יהיו סגורים לקבלת קהל 

ולמענה טלפוני.
נשוב למתכונת פעילות סדירה החל מיום שלישי, 

כ“ג תשרי 25.10.16.

מוקד מיתב יעמוד לרשותכם
לדיווח על תקלות ומפגעים 

ברשת המים והביוב הציבוריים
24 שעות ביממה
   *2039

מאחלים לכל תושבי פתח תקוה ולכל בית ישראל שנה טובה וזורמת, מועדים 
לשמחה וגמר חתימה טובה . 



הטבה מקסימלית 625 ₪. תוקף המבצע עד 7.10.16 או/ו עד גמר המלאי. 
מלאי מינימלי: 1000 שוברים ע"ס ₪125. כמות מינימלית למבצע 3 יח' 
לפריט. אין כפל מבצעים והנחות. תוקף מימוש ההטבה עד 30.12.2020. 

בכפוף לתקנון המבצע שמופיע בחנויות.

 מקרר 
מקפיא עליון

נפח ברוטו 480 
לי’, NF, נפח תא 
הקפאה 127 לי’, 

נפח תא מזון 338 
 לי’, דירוג 
B  אנרגטי

רק ב-

₪ 3,090
₪375 
הטבה

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

חגיגת הטבות 
מדהימה לחגים

רק ב-

₪ 2,000

 תנור 
משולב 
דו תאי

₪250 
הטבה

מהדרין, 
A :דירוג אנרגטי
לבן, תא אפייה 
עליון 35 ליטר, 

תא אפייה 
תחתון 44 ליטר

מקפיא 6 
מגירות

רק ב-

₪ 1,049

 נפח כללי 
 ברוטו 194 ליטר, 

 טורקי, דירוג 
B :אנרגטי

₪125 
הטבה

רק ב-

₪ 299

רק ב-

₪ 449

מצלמה 
דיגיטלית 

ixus 175

רק ב-

₪ 79

טלפון 
אלחוטי

רק ב-

₪ 199

ערכת בידורית 
קריוקי + מיקרופון

רק ב-

₪ 349

מעבד מזון

רק ב-

₪ 79

מאוורר 
עמוד “16 

רק ב-

₪ 79

פלטת שבת 
בינונית

רק ב-

₪ 179

מיחם 
חשמלי

מ.סטריאו 
ניידת

1301שחור

עם טיימר, 3 
מצבים

60 כוסות נסתר,
תוצרת הארץ

 תיק 
בשווי ₪50 

במתנה

מזגן נייד 

רק ב-

₪ 2,190

 ,BTU 10,000
 דירוג 

 A אנרגטי

₪250 
הטבה

עם התקן משמרת 
שבת בשווי 600 ₪



בפתח-תקוה16  כ"ז באלול תשע"ו 1230/9/16

מאת: חיים רייך

מרן   – שליט"א  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן 
רבי  הגאון  שליט"א,  קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון 
הגאון  פוניבז',  ר"י  שליט"א  אדלשטיין  גרשון 
רבי ברוך פוברסקי שליט"א ר"י פוניבז', הגאון 
רבי חיים הלוי וואזנר שליט"א אב"ד זכרון מאיר 
מסדיגורא  האדמו"ר  וכו"ק  לובלין'  'חכמי  ור"י 

לאחים  יד  ראשי  את  במעונם  קיבלו  שליט"א 
שהגיעו עם בחור בר המצווה יוסף-חיים, שהוא 

יהודי ונכד לשייח' מוסלמי. 
לאם  בת  מ',  של  בנה  הוא  המצווה  בר  בחור 
שבמשך  מוסלמי,  שייח'  שהוא  ולאב  יהודייה 
הבית.  בהר  הראשי  המואזין  היה  ארוכות  שנים 
אביה הכריח אותה להינשא לבן דודה המוסלמי 
ונעזרה  היא חולצה בעבר  שממנו סבלה קשות. 

הפכה  הזמן  במרוצת  לאחים.  יד  בידי  רבות 
להצלת  הארגון  של  המרכזיות  הפעילות  לאחת 
רותמת  כשהיא  ערביים,  מכפרים  ישראל  בנות 
למלאכת  הידע שצברה  ואת  האישי  ניסיונה  את 

החילוץ וההצלה. 
הבר  בחור  את  שאלו  שליט"א  ורבנן  מרנן 
מצווה שכיום לומד בתלמוד תורה כמה שאלות 
בלימוד, והתפלאו לראות אותו עונה כבקי ורגיל. 

הם איחלו לו בחום שיזכה להיות גדול בישראל 
ולגרום נחת רוח לאמו ולרבותיו. בהמשך, לאחר 
על  ישראל  גדולי  את  עדכנו  לאחים  יד  שראשי 
ההצלה,  מישורי  בכל  המרשימה  ההתפתחות 
יד לאחים בברכה והצלחה  הם בירכו את ראשי 
ברבים  שמיים  שם  לקדש  להמשיך  ושיזכו 

ולהחזיר עוד ועוד נשמות לצור מחצבתם. 

נכדו של השייח' חגג בר מצווה למהדרין
גדולי ישראל קיבלו את ראשי יד לאחים שהגיעו יחד עם נכדו של שייח' מוסלמי, שהגיע לחגוג את יום בר 

המצווה לאחר ששב ליהדותו

מרן הגר"ח קנייבסקי מברך את הרה"ג שמואל ליפשיץ

מקבל את ברכת כ"ק האדמו"ר מסדיגוראנכד השייח' מקבל את ברכת מרן הגר"ח קנייבסקי מקבל את ברכת הגר"ח וואזנר

מקבל את ברכת הגרב"ד פוברסקי

המפעל הארצי ללימוד תורת הבן איש חי שע"י ועד עדת הבבלים 
רח'  אלפנדרי 40 מקור ברוך י-ם

הודעה משמחת
אל ציבור בני התורה ולומדיה, החלה ההרשמה ללימוד 
ומבחנים בתורת "הבן איש חי" לשנה הבעל"ט תשע"ז.

הלימוד בספר בן איש חי שנה א'  החל מפרשת בראשית  
לפי סדר הפרשות

המבחן יערך אחת לחודש על ארבעה פרשות
34 מלגות יוגרלו בין הנבחנים בכל חודש

בנוסף, הנבחנים המצטיינים במשך כל השנה יקבלו 
מענק כספי ללא הגרלה

בכל חודש יפורסמו שמות הזוכים
 אי"ה בי"ג באלול התשע"ז הבעל"ט, יום הילולת הבן איש 

חי, יערך המעמד הגדול וחלוקת תעודות בהשתתפות 
מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א

לפרטים והרשמה 
ופתיחת מוקדים נוספים למבחנים - בטל: 054-8454-682 

ניתן להשאיר פרטים בטל' 02-5099-556 או בפקס: 02-940-7126                        
בברכת התורה

ועד עדת הבבלים- ירושלים 
ת.ד 6486

 

בס"ד

                                            נשמח לראותכם 
                   איציק ברוורמן                           אורנה דוידאי 

                       ראש העיר                           סגנית ראש העיר 

אכפת לך מהמתרחש בסביבתך? 
רוצה לקחת חלק פעיל בקידום פרויקטים למען הסביבה והקהילה? 

מקומך איתנו בקורס קיימות! 



עוברים את החגים בקלות
עם מגוון הלוואות והטבות מלאומי

באישור מיידי עד 300,000 ₪, להחזר של עד 84 תשלומים
> ההלוואה ניתנת באפליקצית לאומי, באתר, בעמדות לאומי

.call בסניף ובלאומי

הלוואה בקליק

חייגו 5522*
www.leumi.co.il/dor-ledor

הזמינו כרטיס אשראי            
ותהנו ממגוון הנחות קבועות והטבות בלעדיות במאות בתי עסק

לאומי מאחל לכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה!

עד 50,000 ₪, להחזר של עד 50 תשלומים
.call ההלוואה ניתנת בסניפים ובלאומי <

הלוואת 50/50

הלוואות 50/50: החזר במסלול קרן קבועה. החזר קרן יכול להשתנות עד 3 פעמים בשנה במהלך ההלוואה     העמדת ההלוואות וסכומן כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעתו     תנאי 
ההלוואות לרבות האפשרות לדחיית הקרן, גובה הריבית, מועדי הפירעון של הריבית ושל הקרן ייקבעו ע"י הבנק ויופרטו בהסכם שייחתם עם הלקוחות     התנאים בתוקף עד 31.10.2016     פרסום זה 
אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי     לאומי ולאומי קארד רשאי לשנות או לבטל את התנאים ו/או המוצרים בכל עת וללא הודעה מוקדמת     פרטים מלאים ומחייבים בקשר להלוואות 

ולתנאי בזכאות בסניפי לאומי ובאתר.



בפתח-תקוה18  כ"ז באלול תשע"ו 1230/9/16

מאת: חיים רייך

גדולה  בישיבה  ופריחה  שגשוג  תנופת 
הצטרפות  עם  ברק,  בבני  ישראל"  "באר 
שנפתחה  הלימודים  בשנת  חדשים  תלמידים 
זה מכבר, תוך הרחבת הדעת בהיכל הישיבה 
החדש והמפואר שבנייתו הסתיימה לאחרונה. 
הישיבה הגדולה המעטירה "באר ישראל" 
נמצאת בשנים האחרונות בשגשוג ופריחה, הן 
בהיבט הרוחני, כאשר הישיבה מוקפת בצוות 
עתירי  חינוך  ואנשי  רבנים  של  נרחב  רוחני 
כשלשורות  התלמידים  באיכות  הן  ניסיון, 
מצוינים  בחורים  ורק  אך  מתקבלים  הישיבה 
והן  הישיבות,  עולם  של  ומשמנה  מסלתה 
בכמות התלמידים, כשהישיבה מונה היום בלי 

עין הרע כ- 100 בחורים כ"י. 
ברק  בני  בלב  כבוד  אחר  שוכנת  הישיבה 
ועומדת בנשיאותו של הגה"צ רבי אלטר דוד 
חיים שטרן שליט"א שמדריך ומנווט את צוות 
בכל  שאלה  כשכל  ושעל,  צעד  בכל  הישיבה 
ענין שהוא מופנית להכרעתו. הגה"צ שליט"א 
זמן  מדי  וכן  זמן  בהתחלת  עצמו  את  מטריח 
ולחזק את התלמידים. בראשות  לבוא  ומועד 
הישיבה עומד בנו שמנהיג את הישיבה הגאון 
הישיבה,  ראש  שליט"א  שטרן  נחום  רבי 
בהצלחת  ומרצו  כוחו  כל  את  שמשקיע 
צוות  פועלים  עמו  יחד  בלימודם,  התלמידים 

נרחב של משגיחים ידועים שמשקיעים כוחות 
בטוב  השיעורים  במסירת  מאוד  גדולים 
אישי  באופן  ועוקבים  ברורה,  ובשפה  טעם 

בהתקדמות כל תלמיד ותלמיד.
כבוד  של  מקום  לעצמה  קנתה  הישיבה 
הקטנות  הישיבות  כשראשי  הישיבות  בעולם 
ממליצים לתלמידיהם להמשיך את התעלותם 
תחילת  ועם  ישראל  "באר  הגדולה  בישיבה 
שנת הלימודים עלו לשיעור א' כ-25 תלמידים, 

מבחירי התלמידים של עולם הישיבות. 
ונחנך  נבנה  המשמעותית,  התנופה  לאור 
עם תחילת שנת הלימודים היכל חדש ומפואר 
ואוצר  ומרווחים  גדולים  חדרי שיעורים  לצד 
ספרים עשיר, על מנת לאפשר לתלמידים את 

הלימודים מתוך הרחבת הדעת. 
מספר  התקיימו  נוראים  הימים  לקראת 
ע"י  שבהם  כשהבולטים  התעוררות  שיחות 
מרגליות  מפיק  פה  הידוע,  החסידי  המשפיע 
את  שהכין  בידרמן  אלימלך  רבי  הרה"צ 
רוחני  לניצול  וכראוי  כיאות  תלמידי הישיבה 

של הימים הקדושים המתרגשים ובאים. 
הישיבה  בהיכל  שנשמע  הרם  התורה  קול 
של  האיתנה  לשקידתם  סימן  אך  היווה 
כשהכול  הנוראים  הימים  לקראת  התלמידים 
במעלות  לעלות  הרוחני  המאמץ  את  עושים 

התורה והיראה בהכנה ראויה.

מאת: חיים בנשק

'אגד'  אוטובוס  של  שנהג  לאחר  חודש 
"יא  חרדי,  חייל  על  צורח  תועד  בירושלים 
פוטר  הנהג  כי  החברה  הודיעה  מסריח",  דוס 

מעבדתו.
כי  בגל"צ  פורסם  בבוקר  שלישי  ביום 
סיים  הנהג  הצדדים  של  רצונות"  ב"מפגש 
המשפטי,  ההליך  לפני  עוד  באגד  עבודתו  את 

בעיקר בשל חוסר התאמה.
כזכור, המקרה ארע כאשר חייל חרדי הפטור 
מלבישת מדים עלה בדלתות האחוריות של קו 
אוטובוס, בו מותקנות מכונות לתיקוף כרטיסי 
האחוריות.  בדלתות  עצמאי  באופן  קו'  'רב 
שאפשרה  תעודה  ברשותו  נשא  שהוא  מכיוון 
לו לנסוע בתחבורה ציבורית בחינם, גם בלבוש 

אזרחי, לא תיקף החייל את כרטיס ה'הרב קו'.
הנהג הבחין כי החייל לא תיקף כרטיס "רב 
אחרי  גם  אבל  אליו,  לגשת  לעברו  וצעק  קו" 
כחייל,  והזדהה  התעודה  את  הציג  שהחייל 
שלף  החייל  הזה  בשלב  לצעוק.  המשיך  הנהג 
עוצר  הנהג  אותו.  וצילם  הנייד  הטלפון  את 
החייל  את  וליווה  קם ממקומו  האוטובוס,  את 
של  לעיניהם  האוטובוס  פנים  אל  בקללות 
לקנח  כמובן  שכח  לא  הנהג  נוסעים.  עשרות 

בקללה המסורתית, "יא דוס מסריח".
כאמור, הבוקר הודיעה החברה כי הנהג לא 
ימשיך יותר לשרת באגד. דובר אגד, רון רטנר, 
רצף  בשל  באגד  עוד  עובד  אינו  "הנהג  מסר: 
מטריד של אירועים הנוגעים למתן שרות ירוד 
ולוקה בחסר, שלא עומד בקנה אחד עם הנדרש 

מנהגי אגד".

פוטר הנהג שתועד 
צועק "יא דוס מסריח"
חודש לאחר שנהג אוטובוס של חברת אגד בירושלים תועד 
צועק על חייל חרדי "יא דוס מסריח", הודיעה החברה כי 

הנהג פוטר מעבודתו  "הנהג אינו עובד עוד באגד בשל רצף 
מטריד של אירועים הנוגעים למתן שרות ירוד ולוקה בחסר"

הכנה ליום הדין
המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן מסר שיחת הכנה 

והתעוררות לתלמידי ישיבת "באר ישראל" לקראת 
הימים הנוראים אליה הצטרפו עם תחילת זמן אלול 25 

תלמידים חדשים

הרה"צ רבי אלימלך בידרמן במהלך השיחה 

מוקד
118

מרגישים במצוקה? צריכים עזרה? שיחה אחת יכולה 
להציל! חייגו ל-118 המוקד של משרד העבודה 
והרווחה לקבלת מידע וסיוע בנושאי רווחה, במצבי 

חירום ומשבר ומיצוי זכויות.

"דאגה 
בלב איש
     ישיחנה"

• אלימות במשפחה • ילדים ונוער בסיכון
• אזרחים ותיקים • אנשים עם מוגבלויות



החג בפתח, והכל בוהק וזוהר. כאימא את רוצה שגם הבן 
יהיה הכי הכי. הכי מצוין. הכי בולט ושהחולצה שלו  שלך 
 – ביומט  של  הייחודית  הנוסחה  בזכות  לבנה...  הכי  תהיה 

הלבן נראה בוהק מתמיד, והצבעוני – חי ואמיתי.

הבן שלי הוא....
זה שבחולצה הלבנה.



w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. לא כולל ידית דלת. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 30.9.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

כולל מטבח, 
כולל גרניט פורצלן, 

כולל דלתות 
וכולל חדר אמבטיה

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

גרניט פורצלן

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר
100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

למ"ר

למ"ר

60X120, גרניט פורצלן

90X90, לאפטו

₪ 113.00

₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

ארון במבצע מיוחד!

ארון מונח אפוקסי

ארון מרחף דלתות

ארון מרחף

₪ 1,192

₪ 499

₪ 940

₪ 1,530

₪ 789

₪ 1,225

₪ 1,700

₪ 854

₪ 1,320

₪ 2,042

₪ 1,225

₪ 1,700

60 ס”מ

60 ס”מ

60 ס”מ

80 ס”מ

80 ס”מ

80 ס”מ

100 ס”מ

100 ס”מ

100 ס”מ

120 ס”מ

120 ס”מ

120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי- לבן, שמנת, שחור, אפור. 

פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי, אלון אפור

בגדלים: 100/80/60 ס"מ
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי, אלון 

אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

מקלחון חזית 2 דלתות 

אמבטיון כנף 

מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721

₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

זכוכית שקופה,  ניתן להשיג: 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר ל-80 ס”מ:

מחיר למזומן:

₪ 542

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר מחיר

רצפה!
60X30

אריחי חיפוי לקיר
לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90₪ 29.90
* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

כל הבית

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

למ"ר
₪ 52.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 69.00

חדש!
דשא סינטטי

אורך סיב 38 מ"מ

למ"ר29.90 ₪
אורך סיב 45 מ"מ

למ"ר37.80 ₪

* המחיר ברכישת 
גליל קיים ברוחב

2 ו/או 4 מטר

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

פורמייקה

₪ 618

מטבח גוף סנדוויץ׳
)לפי תוכנית(עד 10 מ'

₪ 13,000 במחיר של

 BLUM כולל פרזול
כולל שיש

כולל הובלה והתקנה

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

₪25,000
כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

שנה טובהולכל בית ישראלללקוחותינו 
פרפקט לייןומתוקה!

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-14:00 טלפון. 08-8562894 א'-ה' 9:30-20:00, 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-14:00 ו'   ,09:30-20:00 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

31.10.16 
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ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. לא כולל ידית דלת. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 30.9.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

כולל מטבח, 
כולל גרניט פורצלן, 

כולל דלתות 
וכולל חדר אמבטיה

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

גרניט פורצלן

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר
100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

למ"ר

למ"ר

60X120, גרניט פורצלן

90X90, לאפטו

₪ 113.00

₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

ארון במבצע מיוחד!

ארון מונח אפוקסי

ארון מרחף דלתות

ארון מרחף

₪ 1,192

₪ 499

₪ 940

₪ 1,530

₪ 789

₪ 1,225

₪ 1,700

₪ 854

₪ 1,320

₪ 2,042

₪ 1,225

₪ 1,700

60 ס”מ

60 ס”מ

60 ס”מ

80 ס”מ

80 ס”מ

80 ס”מ

100 ס”מ

100 ס”מ

100 ס”מ

120 ס”מ

120 ס”מ

120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי- לבן, שמנת, שחור, אפור. 

פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי, אלון אפור

בגדלים: 100/80/60 ס"מ
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי, אלון 

אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

מקלחון חזית 2 דלתות 

אמבטיון כנף 

מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721

₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

זכוכית שקופה,  ניתן להשיג: 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר ל-80 ס”מ:

מחיר למזומן:

₪ 542

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר מחיר

רצפה!
60X30

אריחי חיפוי לקיר
לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90₪ 29.90
* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

כל הבית

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

למ"ר
₪ 52.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 69.00

חדש!
דשא סינטטי

אורך סיב 38 מ"מ

למ"ר29.90 ₪
אורך סיב 45 מ"מ

למ"ר37.80 ₪

* המחיר ברכישת 
גליל קיים ברוחב

2 ו/או 4 מטר

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

פורמייקה

₪ 618

מטבח גוף סנדוויץ׳
)לפי תוכנית(עד 10 מ'

₪ 13,000 במחיר של

 BLUM כולל פרזול
כולל שיש

כולל הובלה והתקנה

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

₪25,000
כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

שנה טובהולכל בית ישראלללקוחותינו 
פרפקט לייןומתוקה!

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-14:00 טלפון. 08-8562894 א'-ה' 9:30-20:00, 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-14:00 ו'   ,09:30-20:00 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד
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שמעון דן וחיים בנשק

העימות בין הילרי קלינטון לדונלד טראמפ: 
המועמדים  שני  התקוטטו  וחצי  שעה  במשך 
לנשיאות ארצות הברית, סיפקו ציטוטים, עלבו 
אחד בשני ועלו לטונים גבוהים. המועמדים לא 
לצאת  ניסו  אך  הדברים,  בתוכן  הרבה  חידשו 
מהעימות כשידם על העליונה, כשהם מנציחים 

את עצמם כמנהיג האולטימטיבי. 
להוציא  קלינטון  ניסתה  העימות  כל  לאורך 
את טראמפ משלוותו, ואף הצליחה בכך בכמה 
פעמים. בסקר שערכה רשת CNN מיד לאחר 
קלינטון  כי  העימות, 62% מהנשאלים השיבו 

ניצחה.
כשקלינטון  הכלכלי,  בנושא  החל  העימות 
השאלה  את  ונשאלה  המטבע  בהטלת  זכתה 
יותר להניע את  הראשונה: למה את מתאימה 
הכלכלה ולייצר משרות? המועמדת הציגה את 
תכניתה ואמרה, כי יש לבנות כלכלה "שפועלת 
הנמצאים  אלו  עבור  רק  לא  כולם,  עבור 
צריכים  שאנו  היא  זה  של  בפסגה. המשמעות 
טראמפ  מנגד  טובות".  עבודות  עבודות,  עוד 
עבודות  בגניבת  ומקסיקו  סין  את  האשים 
מאמריקה ואת כשלון הממשל הנוכחי להיאבק 
את  לעזוב  לחברות שלא  לגרום  "עלינו  עימן. 

המדינה", אמר.
לאורך כל העימות הקפידה קלינטון לקרוא 
הוא  ואילו  'דונלד',  הפרטי  בשמו  לטראמפ 
קרא לה 'מזכירת המדינה קלינטון' או 'הילרי'. 
כשטענה  להקניט,  הראשונה  הייתה  קלינטון 
ירושה שירש מאביו.  בזכות  כי טראמפ עשיר 
אני  שונה,  בצורה  הדברים  את  רואים  "אנחנו 
שואלת מה אנחנו עושים למען מעמד הביניים. 
טראמפ היה בר מזל, הוא ירש הון מאביו. אבי 
בהשקעה  מאמינה  אני   – פשוט   עובד  היה 
במעמד הביניים. אנחנו לא יודעים על עסקיו, 

אולי הוא לא עשיר כפי שהוא טוען".
כשטראמפ נשאל מדוע הוא לא מפרסם את 
המועמד  הבטיח  שלו,  המס  החזרי  הצהרות 
תוכן  את  תפרסם  כשקלינטון  זאת  לפרסם 
כהונתה  בתקופת  שמחקה  הרבים  המיילים 
הדמוקרטית  המועמדת  המדינה.  כמזכירת 
את  עושה  הייתי  טעות,  הייתה  "זו  השיבה: 
זה אחרת עם המיילים הפרטיים, אבל לא אתן 
לוקחת  ואני  טעות  הייתה  זו  תירוצים,  לכם 
עליה אחריות". טראמפ תקף אותה: "זו הייתה 

יותר מטעות".
המועמד הרפובליקני ניסה לתקף את ממשל 
"אנחנו  הכלכלי:  למצב  באחריות  אובמה 
לתשתיות  הכסף  את  לנו  ואין  בחוב  מדינה 
והזכירה  בחזרה  תקפה  קלינטון  חדשות". 
זה בגלל שלא  את פשיטות הרגל שלו. "אולי 
שילמת מיסים. אתה בנית עסקים על גבם של 
שוטפי  שהם  אנשים  פגשתי  קטנים.  אנשים 
חלונות,  שמתקינים  אנשים  אדריכלים,  כלים, 
כשהם  להם  לשלם  שסירבת  אנשים  וילונות, 
סיימו את עבודתם. פגשתי רבים שלא שילמת 
להם, אתה פשטת רגל שש פעמים וכינית את 
ואתה טוען שאתה טוב  'מלך החוב' –  עצמך 

בעסקים?"

הטרור  סוגיית  על  גם  נשאלו  השניים 
קלינטון:  את  האשים  כשטראמפ  הבינלאומי, 
מעיראק  בנסיגה  ואקום  יצרתם  ואובמה  "את 
וכך נוצר דאע"ש שנהנה מהנפט". טראמפ לעג 
למועמדת, על כך שאתר הקמפיין שלה פירט 
בתגובה  בדאעש.  תיאבק  היא  האופן שבו  על 
תכנית".  לי  יש  "לפחות  קלינטון:  השיבה 
"המזג  את  אין  לקלינטון  כי  ציין  טראמפ 
חייכה  בתגובה  בטרור.  למאבק  המתאים" 

קלינטון ובתום דבריו אמרה: "וואו".
כשעלה נושא הגרעין האיראני לדיון, אמרה 
שבועות  במרחק  הייתה  "איראן  קלינטון 
נורתה  לא  זה,  את  ועצרנו  גרעינית  מפצצה 
אפילו ירייה אחת". מנגד טראמפ גייס גם את 
הכי  הוא  איראן  עם  "ההסכם  ואמר:  נתניהו 

גרוע שראיתי, גם נתניהו לא מרוצה מזה".
אמירתו,  את  לטראמפ  הזכירה  קלינטון 
לירות  צריך  היה  האמריקאי  הצי  לפיה 
המלחים  את  לעצור  שבאו  האיראנים  לעבר 
מצליח  שלא  "אדם  ותקפה:  האמריקנים, 
לשלוט במזג שלו ואפשר להרגיע אותו בציוץ, 

לא צריך להחזיק בצפנים הגרעיניים".
גזעי  הבין  למתח  גם  התייחסו  השניים 
במדינה. טראמפ ציין כי יש להחזיר את "החוק 
לטענתו,  שאותו,  דבר   – במדינה  והסדר" 
תקפה  מנגד  לעשות.  מעוניינת  לא  קלינטון 
קלינטון ואמרה: "אי אפשר פשוט להגיד חוק 
וסדר, אנחנו צריכים תכנית מסודרת". בהמשך 
החלה  שהיא  קלינטון  את  טראמפ  האשים 
 2008 בקמפיין  אובמה  נגד  הגזענים  במסרים 

הדמוקרטית.  במפלגה  הפנימיות  בבחירות 
טראמפ  כי  ואמרה  קלינטון  האשימה  מנגד 
נתבע על אפליה גזעית בתחילת הקריירה שלו 
לו  "יש  לאפרו-אמריקני,  דירה  השכיר  כשלא 
בוחר  הוא  גזענית.  התנהגות  של  היסטוריה 
כמו  הגבוהה  בדרך  אנחנו  השפלה,  בדרך 

שמישל אובמה אמרה", דברי קלינטון.
טראמפ  את  תקפה  הדמוקרטית  המועמדת 
ואמרה כי "הייתה בהלם" כששמעה שטראמפ 
הזמין את פוטין לפרוץ למחשבים באמריקה. 
"הערות כאלה מדאיגות את האנשים האחראים 
 200 כי  טראמפ  ציין  מנגד  ביטחון".  לנושאי 
אנשי צבא בכירים הביעו בו תמיכה. הוא הוסיף 
כי לא בטוח שרוסיה היא זו שפרצה למחשבי 
הוועידה הדמוקרטית, וכי ייתכן שמדובר בסין 

או בכל גורם אחר.
לסיום, האשים טראמפ את קלינטון, כי היא 
השיבה  זו  מנגד  כנשיאה.  לכהן  כשירה  אינה 
כי "כשטראמפ יטוס בעולם וישהה 11 שעות 
בשימוע בבית הנבחרים הוא יוכל לדבר איתי 

על כשירות".

קלינטון ניצחה

המועמדים  שני  בין  הראשון  העימות  אחרי 
קלינטון  הילארי  כי  מסתמן  ארה"ב,  לנשיאות 
ניצחה את המועמד הרפובליקני ואיל הנדל"ן, 

דונלד טראמפ.
רשת  בבוקר  שלישי  ביום  שערכה  סקר 
CNN לאחר העימות הראשון בין המועמדת 

הדמוקרטית ויריבה הרפובליקני קובע כי 62% 
שרת  כי  מאמינים  בעימות  שצפו  מהנשאלים 
הניו  המיליארדר  את  ניצחה  לשעבר  החוץ 
וחצי  שעה  שנמשך  המתוקשר  בעימות  יורקי 
על במת אוניברסיטת "הופסטרה" שבניו יורק.

סוקרים שערכו מעקב במהלך העימות אחר 
טראמפ  כאשר  כי  טוענים  מיקוד,  קבוצות 
על  השמועות  בהפצת  קלינטון  את  האשים 
כך שאובמה לא נולד בארה"ב בפריימריז של 
המפלגה הדמוקרטית לנשיאות ב-2008, חלה 

ירידה חדה בדעה החיובית לגביו.
גם כאשר ניסה המועמד הרפובליקני ללעוג 
"המזג  את  לקלינטון  אין  כי  ואמר  ליריבתו, 
האהדה  כי  נראה  בטרור,  למאבק  המתאים" 
אליו הייתה נמוכה, אם כי כמעט זהה לזו של 

קלינטון.
כאשר  ירדה  לטראמפ  האהדה  כן,  כמו 
קלינטון תקפה אותו על כך שלא פרסם את דוח 
הזכיר  הוא  כאשר  זאת,  עם  שלו.  המס  החזרי 
את פרשת המיילים שבה היא מעורבת, ואמר: 
"אפרסם את דוח החזרי המס שלי כשתפרסמי 
אליו  האהדה  עלתה  שנמחקו",  המיילים  את 

הרבה מעל יריבתו.
לרשת  טראמפ  התראיין  העימות,  בתום 
דברים  לומר  "עמדתי  ואמר  ניוז",  "פוקס 
שלה,  המשפחה  על  הילרי,  על  קשים  מאוד 
אבל אמרתי לעצמי שאני לא יכול לעשות את 
זה". לדבריו, מזכירת המדינה לשעבר "הייתה 
אמריקה  את  תשיב  ו"לא  בעימות,  נוראית" 

לגדולתה".

בלילה שבין שני לשלישי התקיים העימות בין הילארי קלינטון לדונלד טראמפ

עימות נשיאותי
המועמדים לנשיאות ארצות הברית התייצבו לעימות הראשון מבין שלושה. קלינטון הצליחה להוציא את טראמפ 

משלוותו, כינתה אותו מלך החובות ואחד שלא מצליח לשלוט במזג שלו  מנגד תקף טראמפ ואף שירבב את ישראל 
לעימות: "גם נתניהו לא מרוצה מהסכם הגרעין עם איראן"  הפרשנים תמימי דעים: קלינטון ניצחה את טראמפ 
בעימות  על פי סקר שערכה רשת CNN: י62% מהנשאלים שצפו בעימות, חשבו כי קלינטון היתה משכנעת יותר

טראמפ בעימות שהתקיים בלילה שבין שני לשלישי



ובזכות האבות והאמהות הקד' ישני חברון נזכה לחתימה טובה,
לחיים טובים ולשלום, ויתקבלו כל תפילותינו באהבה וברצון! אמן!

קרן מורשת מערת המכפלה | מחדשי היישוב היהודי בחברון | הכנסת אורחים חברון | 
מועצה דתית קרית ארבע חברון | מנהלת מערת המכפלה

לאור הביקוש הגדול בשנים האחרונות, אנו נערכים למבצע 
גדול ומיוחד לקליטת הציבור הרחב והקדוש לתפילה, 

ללינה ולסעודה מפסקת לפני ואחרי הצום.

הזדרזו והרשמו: 072-259-2293 
ההרשמה חובה, כל הקודם זוכה מספר המקומות מוגבל.

w w w . k i p u r . o r g . i l

לגברים בלבדוהמקום, האירוח מפאת קדושת היום 
אולם יצחק 

פתוח

דרכו  עולות  התפילות  מקום שכל  עדן,  גן  פתח  המכפלה  מערת 
למרום, וכעדותם של כל אשר השתוקקו להתפלל במקום קדוש 
בו  מקום  השמיים",  ב"שער  התפילה  זכות  בגודל  בהפליגם  זה, 
התפילות אינן חוזרות ריקם. ביום הכיפורים יערך כינוס גדול של 
עמך בית ישראל, לעורר זכות ישני חברון לישועת הכלל והפרט.
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מאת: חיים רייך

אצל  התברכו  'שמחונים'  רשת  מנהלי 
לרגל  כהן  הגר"ש  התורה  חכמי  מועצת  נשיא 
הוצאת מחזור "עת רצון" בנוסח עדות המזרח. 
המחזורים החדשים של 'שמחונים' לבני עדות 
המזרח, שהיוו מצרך מבוקש, הושלמו לאחר 
היצירה  כיום  כאשר  שנים  מספר  של  עבודה 

המופלאה מוצגת על מדפי החנויות.
את  בפניו  סקרו  'שמחונים'  רשת  מנהלי 
המלאכה עמה התמודדו על מנת להוציא לאור 

מחזור מדויק בכלי מפואר. 
נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן הביע 
היצירה.  בפניו  הוצגה  כאשר  רבה  התפעלות 
מחזור  את  רב  בעיון  ובחן  דפדף  כהן  הגר"ש 
"עת רצון" עליו עמלו שנים רבות עד שהגיעו 
הגר"ש  העיניים.  ומאירת  המושלמת  לתוצאה 
הביע  את התפעלותו מהנוסח המדויק התואם 
לסדר התפילה ולמנהגיו של מרן הגר"ע יוסף 

זצ"ל, וכל זאת בהדפסה מאירת העיניים.
בפני  כהן  הגר"ש  הציג  הביקור  במהלך 
הוא  בו  האישי  הסליחות  ספר  את  הנוכחים 
משתמש מאז שנת תשי"ב, תוך ניסיון להשוות 
רצון",  "עת  מול מחזור  סליחות  מפיוטי  כמה 

ושמח לראות שהנוסח תואם אחד לאחד.

חכמי  מועצת  נשיא  בירך  הביקור  בסיום 
בלבביות  ובירך  הברוכה  היוזמה  על  התורה 
את  להאדיר  שימשיכו  הרשת  מנהלי  את  רבה 

ארון הספרים היהודי. 
ומייצרת  מעצבת  מפיקה,  'שמחונים'  רשת 
קולקציות מזכרות חדשות תחת עיצובי אוירה 
לפי  אירוע  לכל  עצמם  את  המתאימים  שונים 
סגנון וצבע: מזכרות לחתונה, שבת חתן, שבע 
ובת מצוה,  ולכלה, לבר  ברכות, מתנות לחתן 
מזכרות  וכן  וכנסים  לדינרים  לברית,  מזכרות 
וימים  לחגים  בסמיכות  הנערכים  לאירועים 

טובים אחרים.

מאת: יעקב פלדמן

גדולי  בברכת  נפתחה  האחרונים  בימים 
ישראל המגבית של 'בית חם' לקראת החגים, 
כשאלפים מבני ישראל נענים לקריאה הנרגשת 
של גדולי ישראל אשר סמכו ידיהם על בית חם 

וקראו לציבור לסייע לפעילות. 
עמותת  עשתה  שבהכוונתם  ישראל  גדולי 
הקשור  בכל  החרדי  בציבור  מהפכה  חם  בית 
ולסייע  לעזור  קראו  הנפש,  בבריאות  בטיפול 
הכבירו  אשר  ישראל  גדולי  בין  לארגון. 
בחשיבות הסיוע: מרן ראש הישיבה הגראי"ל 
קניבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן  שטיינמן, 
כ"ק  כהן,  הגר"ש  התורה  חכמי  מועצת  נשיא 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  מבעלזא,  האדמו"ר  מרן 
מסאדיגורה,  האדמו"ר  מרן  כ"ק  מסקווירא, 
כ"ק מרן האדמו"ר ממודז'יץ, הגרב"מ אזרחי, 

הגר"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי. 
נושא  הנפש  בריאות  נושא  היה  רבות  שנים 
שלא דובר בו בקרב בני המגזר החרדי. בחמש 
אריה  הרב  הצליח  האחרונות  השנים  עשרה 
מונק מנכ"ל ארגון בית חם להעלות את הנושא 
על סדר היום הפנים חרדי ולהוכיח כי אין כל 
חילוק בין טיפול במחלה פיזית לבין מחלה או 

הפרעה נפשית.
סמכא  כבר  שנחשב  מונק,  אריה  הרב 
בריאות  בתחום  ישראל  גדולי  של  וכשלוחם 
הרפורמה,  מינהלת  כחבר  שימש  ואף  הנפש 

היה זה שהוביל את המהפכה בתחום שנחשב 
ביתם  לנאמן  ונחשב  החרדי,  במגזר  לטאבו 
בריאות  לתחום  הנוגע  בכל  ישראל  גדולי  של 
וברכתם  הכוונתם  את  לקבל  וזוכה  הנפש, 
הנלהבת, תוך שהוא משמש שליחם של גדולי 

ישראל לטפל אף בנושאים הרגישים ביותר. 
בית חם מאגד בתוכו את כלל שירותי בריאות 
הנפש באמצעות רשת מרפאות בפריסה ארצית 
בהם ניתנים מגוון שירותי בריאות הנפש על ידי 
פסיכיאטרים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים 
מגוונות. המטופלים  בשיטות  ומגוון מטפלים 
ודיסקרטי  מקצועי  לטיפול  זוכים  כולם 

המותאם במיוחד לאורח החיים החרדי.
שיקום  מערך  חם  בית  מפעיל  לכך  בנוסף 
של  השיקום  מערך  סניפי  ב-51  כאשר  רחב 
בית חם מטופלים מידי יום כ-1200 משוקמים 

שזוכים לשיקום באמצעות מערך התעסוקה. 
כ-79500  חם  בבית  התקבלו  תשע"ו  בשנת 
לבדה  האחרונה  ובשנה  טלפוניות  פניות  אלף 
של  המרפאות  בשמונת  איש  כ-7500  טופלו 

הארגון.
לדברי הרב אריה מונק מנכ"ל בית חם  "אנו 
פועלים בשליחותם ובברכתם של גדולי ישראל 
שסומכים ידיהם על פעילותנו. בעזרת תרומות 
ולהעניק  להמשיך  חם  בית  יוכל  ישראל,  עם 
את המענה לאלפי הפונים ולהרחיב את מערך 
את  להעניק  ובכך  נוספים  לאזורים  המרפאות 

השירות החשוב והנחוץ".

מחזור מפואר 
לעדות המזרח

נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן הביע התפעלותו 
הרבה ממחזור "עת רצון" לעדות המזרח מבית 'שמחונים' 
 במהלך ביקור מנהלי 'שמחונים' במעונו, הציג בפניהם 

הגר"ש את סידור הסליחות בו הוא משתמש מאז שנת 
תש"י ושמח לגלות כי הנוסחים תואמים במדויק

מרן הגר"ש כהן מעיין במחזור

היענות רבה למגבית 'בית חם' 
בין גדולי ישראל שעודדו וקראו לתמוך בבית חם: מרן 
ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מרן שר התורה הגר"ח 
קניבסקי, נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן, כ"ק 

מרן האדמו"ר מבעלזא ועוד

www.health.gov.il

 רפורמת "הסדר החזר" -
כל הפרטים לזכאויות בביטוח 

המשלים בקופת החולים
 יש לך ביטוח משלים?

 רוצה להתייעץ עם רופא מומחה?
 מהיום יש יותר רופאים מומחים

שעולים לנו פחות
בחודש יולי האחרון החלה לפעול רפורמת "הסדר-החזר". הרפורמה 

מתייחסת לזכאויות בביטוח המשלים בקופת החולים. להלן כל 

הפרטים החשובים למבוטחי קופות החולים. 

מה היה לפני הרפורמה? 

התייעצות עם רופא מומחה - ברוב קופות החולים, הרופאים לא 

ישירות  התקשרו עם קופת החולים. המטופלים שילמו מכספם 

לרופא וקיבלו החזר מוגבל בסכום. 

עם  הסדר  במסלול  היו  המנתחים  מהרופאים  חלק   – ניתוחים 

ניתוח  עצמית.  להשתתפות  כפוף  היה  והניתוח  החולים  קופות 

אצל מנתח אחר, חייב תשלום מלא לרופא המנתח, לבית החולים 

מוגבל מקופת  וקיבל החזר  זה המטופל שילם  ולאביזר. במקרה 

החולים בהתאם לביטוח המשלים.

מה שינתה הרפורמה? 

צמצום בירוקרטיה והפחתת עלויות

התייעצות עם רופא מומחה - קופות החולים חתמו על הסדרי 

ישלמו  והמטופלים  בארץ,  ביותר  הטובים  הרופאים  עם  יעוץ  

לציין,  חשוב  המקרים.  ברוב  יותר  נמוכה  עצמית  השתתפות  רק 

בהתאם  נשמרה,  החזר,  במסלול  גם  ייעוץ  לקבל  שהאפשרות 

לכללי הקופה.  

הרופאים  עם  הסדרים  על  חתמו  החולים  קופות   – ניתוחים 

הטובים ביותר בארץ, והמטופלים ישלמו רק השתתפות עצמית 

נמוכה יותר ברוב המקרים, אשר תכלול את כל רכיבי הניתוח )שכר 

מנתח, עלות אשפוז ואביזר מושתל(. 

על המטופלים לפנות לקופת החולים, שם יקבלו הדרכה מתאימה. 

חולה שנזקק לחוות דעת שנייה, או להתייעצות עם מומחה 

לו ביטוח משלים, מה  ויש  ניתוח או מכל סיבה אחרת  לפני 

עליו לעשות?

האם  לברר  שייכים,  אליה  החולים  לקופת  לפנות  המטופלים  על 

העצמיות  ההשתתפויות  גובה  לוודא  בהסדר,  נכלל  הרופא 

ולהתעדכן באופן מתן השרות.

והאתרים  הטלפוניים  במוקדים  מופיע  הנדרש  המידע  כל 

קופות  כל  בסניפי  וכן  החולים,  וקופות  הבריאות  של משרד 

החולים.
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קצרצרים

  כ"ה באלול תשע"ו 
29/9/16

צרכנות 
לשנה חדשה ואופנתית

כתמים  להסרת   - מרוכז  סופר  ווייט  אוקסיג'ן  סנו 
נלחם  אוקסיג'ן,  סנו  מסדרת  לבנה,  מכביסה 
הרגילות  הכביסה  שאבקות  עקשניים  בכתמים 

פעיל  חמצן  מכיל  להסיר.  יכולות  לא 
המסיר כתמים קשים מכביסה לבנה. 
מחטא ומלבין ואינו מכיל אקונומיקה, 

אנטי בקטריאלי הקוטל 99.9% 
אוקסיג'ן  סנו  מהחיידקים. את 
כתמי  על  ישירות  שמים  ווייט 
בעייתיים  באזורים  או  הבגד, 
וחפתים,  צווארונים  כמו, 
לאחר הריסוס מכניסים מיד 
ומכבסים  הכביסה.  למכונת 
שעל  התווית  הוראות  לפי 
באריזת  להשיג  ניתן  הבגד. 

3 ליטר.

של  הקנייה  חווית  את  צובעת  סמאשבוקס 
האיפור שלך ומציעה לך מתחם פופ-אפ עצמאי 
בירושלים.  מלחה  בקניון  לאחרונה  שהושק 
לדברי ערן קראוס, מנכ"ל סמאשבוקס בישראל: 
"מתחם הפופ-אפ במלחה נפתח לאחר שזיהינו 
הישראלי מחפש. מתחם הפופ אפ  מה הצרכן 
בעזריאלי בתל אביב היה יריית פתיחה מוצלחת 
מאוד והקהל המקצועי והפרטי הצביע ברגליים". 
זה גם בדיוק מה שהצרכנית החרדית מחפשת: 
חווית איפור איכותית ומיוחדת של מותג מקצועי. 
לקוחות המתחם יוכלו ליהנות מהתאמת איפור 
שיימכרו  מוגבלת  במהדורה  וממוצרים  אישית 
בלעדית רק במתחם, מתנות בלעדיות ובקרוב 

יינתנו שיעורי איפור במתנה ללקוחות.

דבש,  ניחוח  את  מציג   Crêma הטיפוח  מותג 
רכיבי  עם  האהובים  הרחצה  תחליבי  בסדרת 

מכיל  העור.  לטיפוח  ייחודיים  הזנה 
 Nutrivit הייחודי  הקומפלקס  את 
הזנה  המעניק   Complex TM
עשיר  התחליב  לעור.  אפקטיבית 
אל  החודרים  ומינרלים  בויטמינים 
ושומרים  לעומק  אותו  מזינים  העור, 
שימוש  שלו.  והגמישות  הלחות  על 
רך  מגע  לעור  מעניק  בתחליב  יומי 
מציעה  עוד  בריא.  למראה  וקטיפתי 
הרחצה  תחליבי  בסדרת   Crêma
וניל  מאסק,  נוספים:  ניחוחות  מגוון 

וקלאסי.

תחליב רחצה בניחוח דבש 

החדשה  השנה  ערב 
פלוס  טריפ  משיקה 
טעמים  שלושה 
בסדרת  חדשים 
הקלים:  המשקאות 
ושני  אגס-תפוח 
 – דיאט  טעמי 
ואשכולית.  תפוזים 
החדשים  המשקאות 
לששת  מצטרפים 
הקיימים:  הטעמים 
מנגו,  תפוזים, 
אפרסק,תות-בננה, 

ותפוחים. אבראו, רוקח הטעמים של טריפ  ענבים 
מברזיל, יצר את המשקאות החדשים תוך שימוש 
ביותר  העסיסיים  ואקזוטיים  טרופיים  בפירות 
פלוס  טריפ  משקאות  סדרת  בברזיל.  הגדלים 
בימים  כאשר  סוכר,  מופחת  מתכון  על  מבוסס 
אלו הושקה גם סדרת משקאות הדיאט של טריפ 
תוספת  וללא  קלורית  מופחתי  מפנקים,  בטעמים 

סוכר.

שנה חדשה עם טעמים חדשים 

סוכות חוגגים עם ישראכרט

הגילאים,  לכל  ובגדים   נעליים  דגמי  עשרות 
ביגשופ.  ברשת  המדפים  על  נמצאים  והצבעים, 
קולקציית   על  עמלנו  הרשת:  מנכ"ל  של  לדבריו 
החלומות  את  להגשים  עומדים  ואנחנו  החגים, 
מתנות  גם  רק,  ולא  שלכם.  והילדות  הילדים  של 
לחג תמצאו אצלינו בביג שופ, אינספור מחלקות, 
תינוקות  מחלקת  חשמל,  ועד  מקוסמטיקה 
תמצאו   שתרצו,  מה  כל  צעצועים,  ומחלקת 

ברשת. והעיקר במחיר השווה לכל כיס".

חוגגים את השנה החדשה 
ואחריו  ובא  מתקרב  השנה  ראש 
מגיעים חגי תשרי וחג הסוכות, מה 
שאומר שאת מעוניינת להתחדש 
מיוחדת  חגיגית  בקולקציה 
לחגים ולשבתות השנה החדשה. 
2016- סתיו-חורף  בקולקציית 

בשבועות  רנואר  שהשיקה   17
מגוון  למצוא  תוכלו  האחרונים 
חולצות,  שמלות,  חצאיות,  של  רחב 

מגפיים  נעליים,  מעילים,  סריגים,  עליוניות, 
ואקססוריז מיוחדים וחגיגיים. קו העיצוב הייחודי 
של  שילוב  מאפשר  הנוכחית  בעונה  ברנואר 
פריטי הלבוש בהתאמה מושלמת ובגווני שחור 

ואפור, כך שכל מה שתבחרי יתאים לך.

מסיר כתמים מכביסה לבנה 

הזמן הקצר בערבי החגים לא ממש מאפשר לנו, 
האמהות, להכין ארוחת צהריים מבושלת ומשביעה 
לבני המשפחה. במיוחד בזמנים עמוסים שכאלה, 
מזמינים אתכם ב'הוד לבן' ליהנות ממוצרי האיכות 
של המותג ללא מאמץ וללא השקעה של זמן רב. 
כל שנדרש הוא להצטייד באריזת קציצות ביתיות 
מהודו משובח, תוספת מהירה כמו פירה, פסטה או 
סלט ירקות, וליהנות מארוחת משפחתית מענגת. 
רוטב  הכנת  באמצעות  הארוחה  את  לשדרג  ניתן 
במרקם  הקציצות  הקציצות.  לתיבול  קליל  ביתי 
הודו  מבשר  עשויות  עסיסי,  ביתי  ובתיבול  אוורירי 
רכיבים  ומ-100%  תזונאיות  ע"י  המומלץ  משובח 
טבעיים. ללא צבעי מאכל, ללא חומרים משמרים 
בכשרות  גלוטמט.  מונוסודיום  תוספת  וללא 

המהודרת של הגר"א רובין. 

ערב חג חמים וטעים
מגבות  סושי:  סנו  הנייר  מגבות  את  מציגה  סנו 
עודפי  ביעילות  הסופגות  במיוחד  איכותיות  נייר 
במקצועיות  משטחים  מנקות  ונוזלים,  שומן 
החגים  בתקופת  לשימוש  במיוחד  ומתאימות 
במהלך  ושומנים  נוזלים  לספיגת  מזון,  לאריזת 
משטחים  של  יעיל  ולניקיון  וההכנות  הבישולים 
שונים. מגבות הנייר של סנו סושי עבות וחזקות 

מ-100%  ומיוצרות 
נקייה  תאית 
למגע  המתאימה 
בכשרות  מזון  עם 
בד"צ  של  מהודרת 
החרדית,  העדה 
חילול  חשש  ללא 

שבת וגניזה. 

מיוחד לניקיונות ולבישולים 

החגים שבפתח ושבתות הסתיו והחורף שמגיעות 
הקולקציה  את  לחדש  לנו  מזכירים  אוטוטו 
החגיגית לילדים ולילדות. ב- Keds Kidsמציעים 
קולקציה חגיגית בה תוכלו למצוא את כל הבגדים 

זקוקים  אתם  להם 
תוכלו  לבנים:  בחגים. 

אופנתיות  נעלים  למצוא 
מכנסים  ומעוצבות, 
קלילים,  או  מחוטיים 
מכופתרות  חולצות 
חליפות  קלילות,  או 
של  רחב  במגוון  ונעליים 
תוכלו  לבנות:  עיצובים. 
שמלות,  חצאיות,  למצוא 
חולצות, סרפנים ונעליים 

במבחר סגנונות.

קולקציה חגיגית לשנה טובה 

ראש השנה מתקרב, כשמארחים, הצורך בשימוש 
בכלים חד פעמיים גובר. 'חד פעמית' דואגת לכם 
כלים.  לשטוף  לעמוד  תצטרכו  שלא  כך  לחגים, 
פעמית  חד  רשת  לחנויות  להגיע  מוזמנים  אתם 
פעמיים,  חד  כלים  של  ענק  ממגוון  ולהתרשם 
לקראת  מצוינים.  במחירים  ועוד  עיצוב  אביזרי 
במבצעים  פעמית'  'חד  רשת  יוצאת  החגים 
ל  צבעוני  סט  לדוגמא:  מוצרים  מגוון  על  מיוחדים 
100 סועדים הכולל: צלחת גדולה, צלחת קטנה, 
מפיות   100 וכ-  מעוטר  קריסטל  כוס  מרקיה, 
במיוחד  ואיכותי  קשיח  סכום  מעוטרות,   PARTY
הכולל מזלג, סכין, כף, כפית ב 99 שקלים בלבד! 

ועוד מבצעים שווים ומיוחדים.

מבצעים מיוחדים לראש השנה

מתחם פופ-אפ בקניון מלחה 

ומועד,  אירוע  בכל  כמו 
להכנות  ישראכרט  מצטרפת 
הקרב  הסוכות  חג  לקראת 
תכנית  לחברי  ומעניקה  ובא 
הטבות  יותר"!!  לך  "מגיע 
במיוחד.  ומשתלמות  בלעדית 

 ₪ 30 של  הנחה  יקבלו  ירושלים,  סוכות  ברשת 
ברכישת סכך קיינעס מעל 130₪, שם ימצאו גם 
וסגנונות  סוגים  גדלים,  דגמים,  של  עצום  מבחר 
משלימים,  אביזרים  מבחר  בנוסף,  סוכות.  של 
לסוכה.  מקוריים  וקישוטים  תאורה  פתרונות 
לרשימת הסניפים חייגו *2582. בנוסף, ייהנו חברי 
 ₪ 50 40 ₪ במקום  התכנית, ממחיר מיוחד של 
לרכישת הספר 'מתנה טובה', ובנוסף, יקבלו לוח 
שבת",  לשולחן  "מטעמים  מבית  תשע"ז  שנה 

מתנה. לפרטים והזמנות: 1-800-39-39-38 

הפתרון הכי נוח
אותנו  מאתגרים  החגים 
לעמוד  הרצון  האימהות. 
להאכיל  והצורך  בתפילות 
ולהעניק  שלנו  האוצר  את 
הזנה  ביותר.  הטוב  את  לו 
טבעית הינה הדרך הטובה 

אינה  טבעית  הזנה  אם  אך  תינוקך  להזנת  ביותר 
יכולה  את  ואחרות,  כאלה  מסיבות  מתאפשרת 
חלב.  בתחליף  או  אם,  חלב  עם  בבקבוק  להיעזר 
בדיוק לשם כך יצרה מטרנה את 'מטרנה מהדרין 
TO GO' מארז הכולל 5 מנות מדודות של תחליף 
של  הזנה  ומאפשרות  בנפרד  כ"א  הארוזות  חלב, 
התינוק באופן נוח וקל, כך שגם בחגי תשרי, יש לך 

מענה איכותי נוח וזמין לתינוקך.

ג'קסס,  במיוחד?  מתוקה  שנה  לפתוח  רוצים 
נוגט   - מריר  הבינלאומי  השוקולד  כדורי  חטיף 
פרווה, באריזה הצהובה הוא החטיף שיעלה על 
הבינלאומי  השוקולד  חטיף  מתוק.  חיוך  פניכם 
ג'קסס כבר כבש את הקהילות הדתיות והחרדיות 
באירופה, ארה"ב וקנדה. כדורי הביס של ג'קסס 
מצטיינים במרקם שוקולדי מפנק בטעם משובח 
ואיכותי ובמילוי עוגייה נימוחה, במתיקות מעודנת. 
מובחר  שוקולד  מ-75%  עשוי  ג'קסס  החטיף 
ונוגט אגוזים, עם לא פחות מ-50% מוצקי קקאו. 
עוגה  כל  ולשדרוג  אישי  לנשנוש  מתאים  ג'קסס 

נמכר  החטיף  וקינוח. 
באריזות אישיות 50 גרם, 
ולסגירה  לפתיחה  נוחות 
מיוצר  בשבת,  גם  קלה 
אירופאים  בסטנדרטים 
כשרותי  ובפיקוח  גבוהים 
איגוד  בד"ץ  של  מלא 
הרב  בראשות  הרבנים 
וועסטהיים  אשר  יעקב 
בישראל  משווק  שליט"א. 

ע"י שטראוס עלית.

מחפשים פינוק פרווה?

אופן ההכנה:
 בקערה גדולה טורפים יחד דבש, סוכר, 

שמן, מלח, קינמון וביצה עד שמתקבלת 
תערובת אחידה.

 מוסיפים קמח, קקאו, אבקת אפייה, 
סודה לשתייה ושוקולד קצוץ ומערבבים 

בעזרת לקקן עד שמתקבל בצק אחיד 
ומעט דביק.

 מצננים את הבצק במשך כ-1/2 שעה 
במקרר.

 מחממים תנור ל-170 מעלות ומרפדים 
תבניות בנייר אפייה.

 יוצרים עיגולים בגודל אגוז מהבצק 
וטובלים באבקת סוכר לציפוי מוחלט. 

 מניחים במרווחים על גבי התבניות.
 אופים את העוגיות במשך 10-15 דקות 

 או עד שהן "מתפוצצות", 
מתייצבות בצדדים אך עדיין מעט רכות 

במרכז.

 מצננים לחלוטין ושומרים בקופסה 
אטומה.

טיפים ושדרוגים:
 שומרים את העוגיות בקופסה אטומה 

עד שבוע.
 במקום דבש אפשר להשתמש בסילאן 

או במייפל לגיוון הטעמים.
 אפשר להשתמש בשוקולד חלב או 

לבן במקום השוקולד המריר באותה כמות.

רשת "בנא משקאות", 
רשת חנויות האלכוהול 

המובילה בישראל, 
מציעה מגוון מארזי 

אלכוהול לחג בטווח 
מחירים רחב. הרשת 

מציעה מארזי שי 
מוכנים לצד מארזי שי 

בהרכבה אישית 

יקב גבעות ממליץ ללקוחותיו 
להצטייד קודם החג ביינות מצדה, 

פינו נואר רזרב, פטי 
ורדו רזרב, קברנה פרנק 

רזרב, קברנה סוביניון 
רזרב. סל היינות של 

גבעות יכבד מאוד את 
שולחנות החג. כשר 

למהדרין מן המהדרין 
לפסח ולכל ימות השנה

לרגל חגיגות 30 שנה ל"חוות תקוע" והשנה החדשה 
שבפתח, משיקה החווה את מגוון המוצרים באריזות 

במהדורה מיוחדת, הכוללות מתכוני חג. בין המוצרים: 
פטריות אקזוטיות 
וירקות מיוחדים – 
שורש ג'ינג'ר טרי, 

בצלצלי שאלוט, 
עגבניות לחות, אנדיב 
לבן ואדום. המוצרים 

כשרים למהדרין 

חברת "תומר" 
משיקה סדרה 

חדשה של רוטבי 
צ'ילי מעולים: רוטב 

צ'ילי אדום עם 
אננס, רוטב צ'ילי 

ללא תוספת סוכר 
ורוטב פלפל צ'ילי 
ירוק. כשר פרווה 

בהשגחת בד"צ בית 
יוסף. מחיר: 10 ₪ 

חברת "רפאל'ס" מציעה לרגל חגי 
תשרי מתנה מקורית וטעימה – 

מארז חגיגי של טראפלס תמרים 
מן הטבע על בסיס רכיבים טבעיים 

ובריאים בלבד. 
כשר פרווה 

בהשגחת חוג 
חתם סופר

רכיבים:
 כוס סוכר
 כוס דבש

 3 ביצים
 4\3 כוס שמן

 2\1 2 כוסות קמח
 חצי כפית אבקת אפיה

 חצי כפית סודה
 כפית קינמון

 חצי כפית ג'ינג'ר טחון
 כף נס קפה

 כוס מים רותחים

מתכונים לחג

אופן ההכנה:
 מחממים סיר ברזל כבד עם שמן 

זית, בצל וכרישה ומטגנים 5 דקות עד 
לתחילת הזהבה.

 מוסיפים את יתר החומרים, 
יוצקים מים עד מחצית מגובה הירקות 

ומביאים לרתיחה.
 מנמיכים להבה, מכסים ומבשלים 

30 דקות עד שהירקות רכים 
והעדשים מבושלות.

 מגישים חם על מצע של אורז או 
בורגול.

קדירת ירקות שורש, ערמונים ועשבי תיבול
בשביל כל מי שאוהבים ירקות - תבשיל ססגוני, טעים ומזין שיעשה שמח על 

שולחן החג שלכם

 מצרכים ל-4 מנות: 
  2  כפות שמן זית

  1  בצל חצוי ופרוס
 1  כרישה )רק החלק הבהיר( חצויה   

 לאורכה ופרוסה דק 
  10 שיני שום קלופות ושלמות 

  1  שומר פרוס דק 
  1  בטטה קלופה וחתוכה לקוביות 

  2  גזרים פרוסים עבה 
  1  כוס )200 גרם( עדשים כתומות

  100  גרם ערמונים קלויים וקלופים 
  10  שזיפים מיובשים ללא גלעין 

  2  כפות חומץ תפוחים
  1  כף רוטב בסיס אסם

 1/2  כוס תערובת עשבי תיבול טריים 
 )רוזמרין, מרווה, טימין, זעתר, אורגנו( 

  1  כפית פפריקה
  1  כפית קינמון

  1/2  כפית צ’ילי גרוס פלפל שחור גרוס
 1  כף סילאן

דובשניות שוקולד
הגרסה השוקולדית לדובשניות הקלאסיות – דובשניות כהות ורכות, מנוקדות בשוקולד 

מריר, שלא תאמינו כמה קל להכין. קערה אחת וכף עץ – זה כל מה שתצטרכו.
כמות: 40-50 יחידות | רמת קושי: קל | זמן הכנה כולל: שעה וחצי

 מצרכים:
  120 גרם )1/3 כוס( דבש

  100 גרם )1/2 כוס פחות 2 כפות( 
 סוכר חום כהה

  80 מ"ל )1/3 כוס( שמן
  קורט מלח

  קורט קינמון
  1 ביצה 

  280 גרם )2 כוסות( קמח
  40 גרם )4 כפות( קקאו

  1 כפית אבקת אפייה
  1 כפית סודה לשתייה

 150 גרם שוקולד מריר, קצוץ

 לציפוי:
 100-150 גרם אבקת סוכר

מתכון ייחודי לעוגת דבש נהדרת

באדיבות: רשת נאמן

אופן ההכנה:
 להפריד את הביצים, להקציף את החלבונים עם הסוכר את החלמונים 

 שאר המצרכים לערבל בוו
 את נס הקפה לערבב עם המים הרותחים ולהוסיף

 לערבב עם הקצף של החלבון 

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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 הברכה והקללה

הרלוונטיות של האיחול "תכלה שנה וקללותיה" 
על  הורקו  בה  שנה  הייתה  זו  השנה.  גם  תקפה 
וברכה  ברכה  לכל  אך  די,  בלי  עד  ברכות  ראשינו 
נצמדה כמו עלוקה, קללה קטנה. "גזיירת הגיוס" בוטלה אך לפני 
שחברי הכנסת נשמו לרווחה, קיבלנו על הראש את דו"ח הצוות 
מה  על  יש  יעלון.  הביטחון  שר  בתקופת  שגובש  הבינמשרדי, 
ודווקא תחת  הואיל  הזאת,  בסוגיה  גם  הנוראים  בימים  להתפלל 
פיקודו של האזרח המודאג איווט ליברמן שעלה על מדים, שיתוף 
הפעולה מיושם, לכתחילה ולא רק בדיעבד. השתיקה יפה ועל כך 

עוד ידובר, אחרי החגים.
נודע לחברי הכנסת,  תקציב הישיבות הושב לקדמותו, אך אז 
הדו- התקציב  שבספר  באוזן,  מלחישה  אלא  בחומר  מעיון  לא 
טל  זה  היה  כשהיו.  נותרו  לפיד  מקדנציית  הרעב  תקציבי  שנתי, 
גן צבי, ראש המטה של שר החינוך, שזיהה וגם פירק את המוקש 
בשיתוף פעולה. הברית החדשה בין בנט לליצמן עליה דווח כאן 
לראשונה, והאיום של דרעי שפרש לביתו כשקול אורלוגין קרא 
חצות, סייעו במשהו כדי להכניס את חלק הארי של הכסף לבסיס 
התקציב. ועדיין, גם אחרי הסיכומים שהושגו באישון ליל, למעלה 
ממאה מיליוני שקלים "יצאו בחוץ", אם להשתמש בלשון הזהב 
של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. הקללה הקטנה הזאת תרדוף אחרינו 
בשנת התקציב הקרובה, כשעל כל העברה בוועדת הכספים, ינסו 

להדביק לכולנו תווית של סחטנים.
במישור  השנה.  כל  לאורך  שתינו  ברכה,  של  פגומה  כוס 
התקציבי, הקצבאות חזרו עם הערת אזהרה של הפרשה לתוכנית 

ש"ס  בין  היחסים  הפנימית,  בזירה  מזומן.  כסף  במקום  חיסכון 
הספרדית ליהדות התורה האשכנזית פרחו ולבלבו. פורום ראשי 
המפלגות החרדיות ביסס מעמד רשמי, ולא רק בתקשורת החרדית. 
ביתר  עיריית  ראש  בראשות  החרדיות  הרשויות  ראשי  פורום  גם 
עילית מאיר רובינשטיין, פרץ השנה קדימה והחל להטביע חותם. 
תדעו  ואם  תושבים  אלף  מאות  כשש  מתגוררים  שלכם  "בערים 
לפעול בשיתוף פעולה, נוכל לרוץ קדימה ולהגיע להישגים", אמר 
שר הפנים דרעי לראשי הערים. חובת ההוכחה במקרה הזה, על 
כל המעורבים, אך בראש ובראשונה על דרעי, שמתחיל את השנה 
באמצע  לראשו  מעל  שהתחשרו  הקודרים  כשהעננים  החדשה 
הקיץ, הפכו לקראת החורף לענני נוצה. על הסקרים זה עדיין לא 

משפיע. תכלה שנה וקללותיה. 
היה זה מחזה יפה לעין, לראות בעיצומו של חודש אלול את 
לדון  כדי  ליצמן  בלשכת  מתכנסים  החרדיות  המפלגות  ראשי 
בתוכנית של סגן השר פרוש לפתרון מצוקת הכיתות במגזר. ברוח 
ראשי  וכל  בנט  השר  גם  במפגש  נכחו  והסליחות  הרחמים  ימי 
שהגיע  האינדיווידואליסט  גוטרמן  כולל   – החרדיות  הרשויות 
ידי השר הגוראי. מעניין מתי יחליטו החברים  וננזף על  באיחור 

שהגיעה השעה להתכנס ולדון בפתרון מצוקת הדיור. 
דווקא כשנראה היה כי היחסים בין ש"ס ליהדות התורה מעולם 
לא היו טובים יותר קפצה מהבקבוק סערת הסמינרים, שהזכירה 
על  בהסכמה  העולם  אלופי  הם  החרדים  לכולנו שהפוליטיקאים 
פתרונות לטווח ארוך שלא מחייבים הסכמות מיידיות. כשזה נוגע 

לפתרון מצוקות עכשוויות, המחלוקות לא פוסקות.

אבי בלום

התדמית של 
העסקונה החרדית 
עברה מהפך, 
אך כפי שקרה 
לא מעט פעמים 
בעבר מצאנו 
עצמנו בתהליך 
של 'מהפך אל 
הפחת'. ההיבריס 
הבלתי נמנע 
הגיח וצץ בעיקר 
בחלק האחרון של 
השנה. לפחות דבר 
אחד נכון אמר 
נתניהו במפגש 
עם העיתונאים 
החרדים: היזהרו 
בהצהרותיכם, ואל 
תזניקו מחדש את 
יאיר לפיד בסקרים

חתונת השלום. מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בחתונת נישואי נכד כ"ק מרן האדמו"ר מגור
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מהפך השנה
תמונת השנה באלבום המגזרי, לקוחה מבימת הכבוד 
אוחז  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  גור.  של  השלום  בחתונת 
בידו של כ"ק האדמו"ר מגור והשניים פוצחים בריקוד 
חסידי-ליטאי. בשם רבי אהרון מקרלין ידועה האימרה 
טפח  האדם  את  שמרומם  הריקוד  של  כוחו  מעלת  על 
מעל גבי הקרקע. בחתונה הזאת, היהדות החרדית כולה 

התרוממה עשרה טפחים.
חמה(  ממלחמה  קר  שלום  )ועדיף  הפנימי  השלום 
לחברי  כשמתאפשר  החיצונית.  השלווה  על  הקרין 
ולא  ציבור  בצרכי  לעסוק  החרדים  והשרים  הכנסת 
ומפנים  מבין  החילוני  הציבור  גם  פנימיים,  בתככים 
שמדובר בפרלמנטרים ובאנשי מעש מהטובים והראויים 

בתחום.
הפופולרי  לשר  פעם  אחר  פעם  שנבחר  ליצמן 
בממשלה, הסביר לא אחת שהוא היה מעדיף את המקום 

הוא  האם  לדעת  אין  לעולם  כמוהו  פולני  אצל  השני. 
מדבר בציניות או ברצינות, אך דומה שברמה המגזרית 
בשנה  שלנו  הבעיות  אחת  אכן,  בסלע.  מילה  כל   –

האחרונה היא שהצלחנו יותר מדי. 
התדמית של העסקונה החרדית עברה מהפך, אך כפי 
בתהליך  עצמנו  מצאנו  בעבר  פעמים  מעט  לא  שקרה 
היוהרה, ההיבריס הבלתי  'מהפך אל הפחת'. חטא  של 
נמנע, הגיח וצץ בעיקר בחלק האחרון של השנה. פרשת 
אחרת.  בצורה  מנוהלת  להיות  צריכה  הייתה  הרכבת 
גדולי  ומועצת  למדורה  קרים  מים  שפך  דרעי  כאשר 
זינק  לפיד  נעשה.  כבר  הנזק  דברה,  את  אמרה  התורה 
בסקרים והיהדות החרדית הפסידה נקודות בדעת הקהל 
גם  פנים-ליכודי. הפסדנו  יצרים  הישראלית, בגלל קרב 
במישור הפוליטי כאשר כיום ברור לכל, בעיקר לביבי, 
כי החרדים צמודים לכיסאותיהם בדבק מטוסים. לפחות 
העיתונאים  עם  במפגש  נתניהו  אמר  נכון  אחד  דבר 
החרדים: היזהרו בהצהרותיכם, ואל תזניקו מחדש את 

יאיר לפיד בסקרים.
אנשי שנה לא חסרים, מהשר הפופולרי בישראל ועד 

יציבה,  קואליציה  עם  שנה  שמסיים  הממשלה  לראש 
כשאיווט שהשליך אבנים, יושב בממשלה כאחד מאבני 
המקומי,  במישור  דווקא  אולי,  אבל  לקיומה.  היסוד 
'מהפך  לפרס  שזכאי  פוליטיקאי  לסיום,  לבחור  שווה 
השנה'. מדובר בראש עיריית אלעד ישראל פרוש שעלה 
את  שכנע  האחרון  החירות  כשבחג  הלאומית,  לליגה 
אביו מאיר להתפטר מהכנסת ו'להתנרווג' לטובת יעקב 
אשר מדגל התורה. כבונוס הוא קיבל, ודווקא מידיו של 
דרעי, פרס ניהול תקין כלכלי, אם כי את הפרס האמיתי, 
הוא זכאי לקבל על היותו "הראשון שפתר" את מצוקת 
באמצע  כבר  משפטית,  כשרות  תעודת  עם  הסמינרים 
גבולות,  לו  כמי שאין  האיש שהצטייר  השנה שחלפה. 
את  גבולות.  וגם  אופקים  והרחיב  תדמית  השנה  שינה 

גבולות העיר.
אך  והצלחותיה,  שנה  תחל  וקללותיה,  שנה  תכלה 
ולייחל  להתפלל  צריך  ולטובתנו  הפוליטיקאים  לטובת 

- שרק לא יצליחו יותר מדי.

וועשת
סיכום שנת

שלום בית. מפגש ראשי המפלגות החרדיות עם ראשי הערים והשר בנט
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 הברכה והקללה

הרלוונטיות של האיחול "תכלה שנה וקללותיה" 
על  הורקו  בה  שנה  הייתה  זו  השנה.  גם  תקפה 
וברכה  ברכה  לכל  אך  די,  בלי  עד  ברכות  ראשינו 
נצמדה כמו עלוקה, קללה קטנה. "גזיירת הגיוס" בוטלה אך לפני 
שחברי הכנסת נשמו לרווחה, קיבלנו על הראש את דו"ח הצוות 
מה  על  יש  יעלון.  הביטחון  שר  בתקופת  שגובש  הבינמשרדי, 
ודווקא תחת  הואיל  הזאת,  בסוגיה  גם  הנוראים  בימים  להתפלל 
פיקודו של האזרח המודאג איווט ליברמן שעלה על מדים, שיתוף 
הפעולה מיושם, לכתחילה ולא רק בדיעבד. השתיקה יפה ועל כך 

עוד ידובר, אחרי החגים.
נודע לחברי הכנסת,  תקציב הישיבות הושב לקדמותו, אך אז 
הדו- התקציב  שבספר  באוזן,  מלחישה  אלא  בחומר  מעיון  לא 

טל  זה  היה  כשהיו.  נותרו  לפיד  מקדנציית  הרעב  תקציבי  שנתי, 
גן צבי, ראש המטה של שר החינוך, שזיהה וגם פירק את המוקש 
בשיתוף פעולה. הברית החדשה בין בנט לליצמן עליה דווח כאן 
לראשונה, והאיום של דרעי שפרש לביתו כשקול אורלוגין קרא 
חצות, סייעו במשהו כדי להכניס את חלק הארי של הכסף לבסיס 
התקציב. ועדיין, גם אחרי הסיכומים שהושגו באישון ליל, למעלה 
ממאה מיליוני שקלים "יצאו בחוץ", אם להשתמש בלשון הזהב 
של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. הקללה הקטנה הזאת תרדוף אחרינו 
בשנת התקציב הקרובה, כשעל כל העברה בוועדת הכספים, ינסו 

להדביק לכולנו תווית של סחטנים.
במישור  השנה.  כל  לאורך  שתינו  ברכה,  של  פגומה  כוס 
התקציבי, הקצבאות חזרו עם הערת אזהרה של הפרשה לתוכנית 

ש"ס  בין  היחסים  הפנימית,  בזירה  מזומן.  כסף  במקום  חיסכון 
הספרדית ליהדות התורה האשכנזית פרחו ולבלבו. פורום ראשי 
המפלגות החרדיות ביסס מעמד רשמי, ולא רק בתקשורת החרדית. 
ביתר  עיריית  ראש  בראשות  החרדיות  הרשויות  ראשי  פורום  גם 
עילית מאיר רובינשטיין, פרץ השנה קדימה והחל להטביע חותם. 
תדעו  ואם  תושבים  אלף  מאות  כשש  מתגוררים  שלכם  "בערים 
לפעול בשיתוף פעולה, נוכל לרוץ קדימה ולהגיע להישגים", אמר 
שר הפנים דרעי לראשי הערים. חובת ההוכחה במקרה הזה, על 
כל המעורבים, אך בראש ובראשונה על דרעי, שמתחיל את השנה 
באמצע  לראשו  מעל  שהתחשרו  הקודרים  כשהעננים  החדשה 
הקיץ, הפכו לקראת החורף לענני נוצה. על הסקרים זה עדיין לא 

משפיע. תכלה שנה וקללותיה. 
היה זה מחזה יפה לעין, לראות בעיצומו של חודש אלול את 
לדון  כדי  ליצמן  בלשכת  מתכנסים  החרדיות  המפלגות  ראשי 
בתוכנית של סגן השר פרוש לפתרון מצוקת הכיתות במגזר. ברוח 
ראשי  וכל  בנט  השר  גם  במפגש  נכחו  והסליחות  הרחמים  ימי 
שהגיע  האינדיווידואליסט  גוטרמן  כולל   – החרדיות  הרשויות 
ידי השר הגוראי. מעניין מתי יחליטו החברים  וננזף על  באיחור 

שהגיעה השעה להתכנס ולדון בפתרון מצוקת הדיור. 
דווקא כשנראה היה כי היחסים בין ש"ס ליהדות התורה מעולם 
לא היו טובים יותר קפצה מהבקבוק סערת הסמינרים, שהזכירה 
על  בהסכמה  העולם  אלופי  הם  החרדים  לכולנו שהפוליטיקאים 
פתרונות לטווח ארוך שלא מחייבים הסכמות מיידיות. כשזה נוגע 

לפתרון מצוקות עכשוויות, המחלוקות לא פוסקות.

אבי בלום

התדמית של 
העסקונה החרדית 
עברה מהפך, 
אך כפי שקרה 
לא מעט פעמים 
בעבר מצאנו 
עצמנו בתהליך 
של 'מהפך אל 
הפחת'. ההיבריס 
הבלתי נמנע 
הגיח וצץ בעיקר 
בחלק האחרון של 
השנה. לפחות דבר 
אחד נכון אמר 
נתניהו במפגש 
עם העיתונאים 
החרדים: היזהרו 
בהצהרותיכם, ואל 
תזניקו מחדש את 
יאיר לפיד בסקרים

חתונת השלום. מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בחתונת נישואי נכד כ"ק מרן האדמו"ר מגור
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מהפך השנה
תמונת השנה באלבום המגזרי, לקוחה מבימת הכבוד 
אוחז  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  גור.  של  השלום  בחתונת 
בידו של כ"ק האדמו"ר מגור והשניים פוצחים בריקוד 
חסידי-ליטאי. בשם רבי אהרון מקרלין ידועה האימרה 
טפח  האדם  את  שמרומם  הריקוד  של  כוחו  מעלת  על 
מעל גבי הקרקע. בחתונה הזאת, היהדות החרדית כולה 

התרוממה עשרה טפחים.
חמה(  ממלחמה  קר  שלום  )ועדיף  הפנימי  השלום 
לחברי  כשמתאפשר  החיצונית.  השלווה  על  הקרין 
ולא  ציבור  בצרכי  לעסוק  החרדים  והשרים  הכנסת 
ומפנים  מבין  החילוני  הציבור  גם  פנימיים,  בתככים 
שמדובר בפרלמנטרים ובאנשי מעש מהטובים והראויים 

בתחום.
הפופולרי  לשר  פעם  אחר  פעם  שנבחר  ליצמן 
בממשלה, הסביר לא אחת שהוא היה מעדיף את המקום 

הוא  האם  לדעת  אין  לעולם  כמוהו  פולני  אצל  השני. 
מדבר בציניות או ברצינות, אך דומה שברמה המגזרית 
בשנה  שלנו  הבעיות  אחת  אכן,  בסלע.  מילה  כל   –

האחרונה היא שהצלחנו יותר מדי. 
התדמית של העסקונה החרדית עברה מהפך, אך כפי 
בתהליך  עצמנו  מצאנו  בעבר  פעמים  מעט  לא  שקרה 
היוהרה, ההיבריס הבלתי  'מהפך אל הפחת'. חטא  של 
נמנע, הגיח וצץ בעיקר בחלק האחרון של השנה. פרשת 
אחרת.  בצורה  מנוהלת  להיות  צריכה  הייתה  הרכבת 
גדולי  ומועצת  למדורה  קרים  מים  שפך  דרעי  כאשר 
זינק  לפיד  נעשה.  כבר  הנזק  דברה,  את  אמרה  התורה 
בסקרים והיהדות החרדית הפסידה נקודות בדעת הקהל 
גם  פנים-ליכודי. הפסדנו  יצרים  הישראלית, בגלל קרב 
במישור הפוליטי כאשר כיום ברור לכל, בעיקר לביבי, 
כי החרדים צמודים לכיסאותיהם בדבק מטוסים. לפחות 
העיתונאים  עם  במפגש  נתניהו  אמר  נכון  אחד  דבר 
החרדים: היזהרו בהצהרותיכם, ואל תזניקו מחדש את 

יאיר לפיד בסקרים.
אנשי שנה לא חסרים, מהשר הפופולרי בישראל ועד 

יציבה,  קואליציה  עם  שנה  שמסיים  הממשלה  לראש 
כשאיווט שהשליך אבנים, יושב בממשלה כאחד מאבני 
המקומי,  במישור  דווקא  אולי,  אבל  לקיומה.  היסוד 
'מהפך  לפרס  שזכאי  פוליטיקאי  לסיום,  לבחור  שווה 
השנה'. מדובר בראש עיריית אלעד ישראל פרוש שעלה 
את  שכנע  האחרון  החירות  כשבחג  הלאומית,  לליגה 
אביו מאיר להתפטר מהכנסת ו'להתנרווג' לטובת יעקב 
אשר מדגל התורה. כבונוס הוא קיבל, ודווקא מידיו של 
דרעי, פרס ניהול תקין כלכלי, אם כי את הפרס האמיתי, 
הוא זכאי לקבל על היותו "הראשון שפתר" את מצוקת 
באמצע  כבר  משפטית,  כשרות  תעודת  עם  הסמינרים 
גבולות,  לו  כמי שאין  האיש שהצטייר  השנה שחלפה. 
את  גבולות.  וגם  אופקים  והרחיב  תדמית  השנה  שינה 

גבולות העיר.
אך  והצלחותיה,  שנה  תחל  וקללותיה,  שנה  תכלה 
ולייחל  להתפלל  צריך  ולטובתנו  הפוליטיקאים  לטובת 

- שרק לא יצליחו יותר מדי.

וועשת
סיכום שנת

שלום בית. מפגש ראשי המפלגות החרדיות עם ראשי הערים והשר בנט
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תכלה שנה ונכלוליה
1. בנימין נתניהו

לראש הממשלה בנימין נתניהו, יש את כל 
הסיבות לסמן וי אחד גדול על שנת הכהונה 

השביעית הרצופה שלו.
הוא ניטרל את יריביו הפוליטיים, הן בתוך 
האויבים  רשימת  לה.  מחוצה  והן  מפלגתו 
אמן  כמו  ומאיימת.  ארוכה  הפוטנציאליים 
אחד  אותם  להוריד  נתניהו  הצליח  שחמט 

אחרי השני.
הרצוג כבר לא מאיים אחרי הפארסה שבה 
כמעט הצטרף לממשלה. בשורה התחתונה: 
בכירי  עם  להתקוטט  אותו  שלח  נתניהו 

מפלגתו ולהילחם על הישרדותו הפוליטית.
כל  את  קיבל  מימין,  האויב  ליברמן, 
הראשונה  בשנה  החולפת.  בשנה  מבוקשו 
ליברמן  הנוכחית,  הממשלה  של  לכהונתה 
זה  נתניהו.  את  לתקוף  הזדמנות  החמיץ  לא 
לא מנע ממנו להחליק אל כס שר הביטחון. 
דברים שרואים מספסלי האופוזיציה, נראים 

אחרת מהקומה ה-14 בקריה בתל אביב.
שהרים  נוסף  ליכודניק  יעלון,  בוגי  משה 
את הראש והביט לעבר כס ראש הממשלה, 
הביטחון  ממשרד  מסולק  עצמו  את  מצא 
לכהן  יכל  יעלון  הממשלה.  הרחבת  לטובת 
את  לנטוש  בחר  הוא  אך  החוץ,  כשר  היום 
את  גם  נטש  האם  הכנסת.  ואת  הממשלה 
מדברים  הפוליטית  במערכת  הליכוד? 
שר  שמתכנן  חדשה  פוליטית  מסגרת  על 
כשהוא  כעת,  כך,  או  כך  לשעבר.  הביטחון 
האיום  ההחלטות,  קבלת  ממוקדי  רחוק 

המיידי על נתניהו הוסר.
ישראל כץ, הוא עוד אחד ברשימת בכירי 
'נתניהו'.  שאחרי  ל'יום  שממתינים  הליכוד 
על  תיגר  לקרוא  העז  האחרונים  בחודשים 
נתניהו, בעיקר סביב פרשת עבודות הרכבת 
בשבת. כץ נכנס לקלחת הרותחת הזו בעיניים 
נתניהו.  יגיב  כיצד  היטב  ידע  הוא  פקוחות. 
קול  ירימו  החרדיות  שהמפלגות  שיער  הוא 

זעקה. כץ הוא פוליטיקאי ותיק ומנוסה. הוא 
להקריב  ניתן  החרדיות  המפלגות  שאת  ידע 
צעד  אותו  יקדם  זה  אם  השחמט,  לוח  על 
לא  שאיבד  נתניהו,  הפוליטי.  במשחק  אחד 
מעט נקודות בדעת הקהל הציבורית בפרשה 
ושאיפותיו  כץ  את  גם  לנטרל  הצליח  הזו, 

הפוליטיות, לפחות לעת עתה.
את  להחליף  ששואפים  האישים  רשימת 
אלו.  אישים  בארבעה  נגמרת  לא  נתניהו 
דבר  שבהם.  והמרכזיים  הבולטים  אולי  הם 
נערכים  בלפור,  ברחוב  בבית  בטוח:  אחד 
כל  פוטנציאלי.  איום  ולכל  תרחיש  לכל 
שמידת  או  עצמאות  סימני  שמגלה  שר 

מקבל  פלאים,  מזנקת  שלו  הפופולאריות 
טיפול יעיל.

בחודשים האחרונים מבלה נתניהו שעות 
ארוכות במחיצת אנשי תקשורת. במשך שנה 
הממשלה  ראש  נמנע  הבחירות,  מאז  וחצי, 
הצהרות  מלבד  התקשורת.  לכלי  מראיונות 
נאומים  בתוספת  הממשלה  ישיבות  בפתח 
ציבוריים, הקורא והמאזין הישראלי לא שמע 
את ראש הממשלה. בלתי אפשרי היה לקבל 

מנתניהו תשובות לשאלות באופן חופשי.
שינה  נתניהו  האחרונים,  בחודשיים 
ממנהגו. דווקא כעת, כשהקואליציה מתנהלת 
על מי מנוחות ועל פניו נראה כמי שתשלים 
הממשלה  ראש  לעצמו  הרשה  ימיה,  את 
להיפגש עם כל בכירי התקשורת הישראלית. 
כל מערכת עיתון קיבלה כמה שעות נתניהו 
אלו  כולל  חלקם,  ונינוחה.  חופשית  לשיחה 
מוקסמים.  יצאו  אג'נדות שמאל,  שמקדמים 
חלקם אף כתבו על כך ברשימות שפירסמו 

לאחר מכן.
אדמת  על  שוהה  בעודו  האחרון,  בשבוע 
בשיחות  הסתפק  לא  כבר  נתניהו  ארה"ב, 
שלא לציטוט. הוא העניק שורה של ראיונות 
לא מעט  וסיפק  הישראלים  לכלי התקשורת 

כותרות.
הוא  הראיונות  את  במיטבו.  היה  נתניהו 

נאומו  את  שסיים  לאחר  קצר  זמן  העניק 
באו"ם ויממה לפני פגישותיו עם המועמדים 

לנשיאות ארה"ב – טראמפ וקלינטון.
דופי  נתניהו  הטיל  באו"ם,  בנאומו 
את  לתקן  שמתיימר  הגוף  של  במוסריותו 
הממשלה  ראש  קרא  זאת,  עם  יחד  העולם. 
והתחייב  בכנסת  לנאום  להגיע  מאזן  לאבו 
לבוא לנאום בפרלמנט הפלסטיני ברמאללה. 
נתניהו.  של  היוצר  מבית  גימיק  עוד  זהו 
נתניהו כיוון לאוזניהם של מנהיגי המדינות. 
אני  שלום.  להסדר  מוכן  נתניהו,  יאמר  אני, 
מוכן אפילו להגיע לפרלמנט הפלסטיני. האם 

יש הכרה גדולה מכך במדינה פלסטינית? 
בסיומה  שגם  תגלו  בזכרון,  תעלעלו  אם 
של שנת תשע"ה, רוח הדברים הייתה דומה. 
תשע"ז,  של  בסיכומה  שגם  להניח  סביר 
נתניהו יבהיר כי רצונו בשלום. מאז נאום בר 
אילן שבו הזכיר נתניהו לראשונה את הביטוי 
נתניהו  עושה  עמים",  לשני  מדינות  "שתי 
הכל כדי לטרפד כל מהלך בנושא. הצהרות 

לחוד ומעשים לחוד.
נראה רחוק כל  הסכם השלום מעולם לא 

כך, תלוש כל כך, לא ריאלי ולא מעשי.

2. אביגדור ליברמן
הוא  ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר 
צפויה.  לא  הכי  הפוליטיות  האישיות 
לעיתים  נראות  הפוליטיות,  החלטותיו 
בממשלה  ישב  הוא  מהמציאות.  תלושות 
וסירב להיכנס לממשלה הנוכחית.  הקודמת 
על  להצטרף,  זאת  בכל  החליט  שנה  כעבור 
אף שבמשך שנה שלמה הסביר מדוע נתניהו 
ויש  ביותר  הגדול  הפוליטי  האסון  הוא 

להחליפו במהירות.
גם נתניהו לא חסך ממנו  את שבט לשונו. 
הצמד  בפומבי.  להתקוטט  הירבו  השניים 
שהחל את עבודתם המשותפת לפני עשרים 
שנה, ידע עליות ומורדות. ליברמן רץ לבדו 
ברוב מערכות הבחירות. רק פעם אחת חבר 
לליכוד מתוך תקווה שזו הקדנציה האחרונה 
של נתניהו. ליברמן חלם לכבוש את ראשות 

הליכוד בדרך למשרד ראש הממשלה.
הפחות  לכל  או  נגנזו  הללו  התכניות 
שם  הוא  החוץ,  כשר  שכיהן  אחרי  נדחו. 
מנסה  הוא  הביטחון.  משרד  לעבר  פעמיו 
לשוות לעצמו תדמית של מנהיג שקול. לא 
עזה  את  למחוק  שמאיים  האופוזיציונר  זה 
ארבעים  תוך  הניה  איסמעיל  את  ולחסל 

ושמונה שעות. 
הביטחון  שר  שלכת  של  ה-14  מהקומה 
את  באופק  רואה  ליברמן  בת"א,  בקריה 
משרד ראש הממשלה. כדי להגיע לשם, יודע 
הלשון.  את  לנצור  צריך  שלפעמים  ליברמן 
כעת,  קנה.  כבר  ליברמן  הפוליטי  הימין  את 
של  קולות  לאמתחתו  להעביר  מנסה  הוא 

אנשי מרכז המפה  הפוליטית. 
לשנת  ליברמן  של  המשימה  כבר  זו  אבל 
יו"ר  מסיים  הנוכחית  השנה  את  תשע"ז. 
מה  את  גדול.  חיוך  עם  ביתנו'  'ישראל 
שביקש להשיג, קיבל. נתניהו הזיע עד שנתן 

לו את מבוקשו. 
נתניהו  על  מאיים  לא  ליברמן  עתה,  לעת 

ינון פלח

 ראש הממשלה 
בנימין נתניהו הצליח 

לנטרל את מרבית 
יריביו הפוליטיים – 
הן בתוך המערכת 
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ראיונות לתקשורת 
הישראלית  אהוד 
ברק, שעושה עצמו 

כמי שלא יודע 
מי מבקש ממנו 

להתמודד מחדש על 
ההנהגה, הוא הדבר 

האחרון שאמור 
  להטריד את נתניהו
אז איך באמת הייתה 

השנה החולפת של 
בנימין נתניהו, אהוד 

ברק, שמעון פרס, 
אביגדור ליברמן, 

יצחק הרצוג, יאיר 
לפיד, יעקב ליצמן, 

נפתלי בנט, ישראל כץ 
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מבחוץ. מתוך הטנק קשה יותר לירות על מי שיושב בצריח. 
גם נתניהו יכול לסמן לעצמו וי.

3. אהוד ברק
רואה  הוא  עוול.  לו  עושה  שההיסטוריה  חש  ברק  אהוד 
עצמו תאומו של נתניהו, חרף העובדה שהוא מרבה לתקוף 

אותו לאחרונה.
ברק  של  פקודו  היה  נתניהו  היטב.  מכירים  וברק  נתניהו 
כראש  כושלת  קדנציה  הייתה  לשניהם  מטכ"ל.  בסיירת 
מהחיים  זמן  פסק  לקחו  שניהם  התשעים.  בשנות  ממשלה 

הפוליטיים לאחר שהפסידו את הבחירות.
הזדמנות  ישראל  מאזרחי  קיבל  מברק,  בשונה  נתניהו, 
שניה. בעצם, שלוש הזדמנויות נוספות. זו הקדנציה הרביעית 

שלו כראש ממשלה.
הוא מתקשה  כלות.  ועיניו  לשעבר  פקודו  על  מביט  ברק 
לעכל את העובדה שנתניהו קיבל מאזרחי ישראל הזדמנות 
נוספת ומ-2009 הוא מכהן ברציפות כראש ממשלה קדנציה 
משל  גדול  שכשרונו  ליבו  בכל  מאמין  הוא  קדנציה.  אחר 
הזדמנות  מגיעה  לו  שגם  מאודו  בכל  מאמין  הוא  נתניהו. 

שניה.
נאמדת  הצבתם  שעלות  החוצות  ששלטי  שחושב  מי 
לראשות  לרוץ  לברק  הקריאה  ובהם  שקלים  אלפי  במאות 
הממשלה נעשתה ללא ידיעתו של ברק וללא תיאום מראש, 
אינו מכיר את האיש. ברק, אמן הפרטים, לא יכול להסתתר 
שלטי  פרסום  של  התזמון  אנונימיות.  מודעות  מאחורי 
החוצות יחד עם התכיפות בהופעותיו הפומביות ובראיונותיו 

התקשורתיים, אומרת דרשני.
ברק מתכנן את שובו. הוא מעדיף לקבל את זה על מגש 
קריאות  האחרונים  בשבועות  שמענו  בכדי  לא  כסף.  של 
ההנהגה.  על  להתמודד  לשעבר  הממשלה  ראש  של  לשובו 
לבני.  ציפי  גם  זה  את  אמרה  יחימוביץ,  שלי  זה  את  אמרה 

בהמשך, נשמע קולות דומים מפיהם של בכירים נוספים.
גם יריביו של ברק לא מתכננים לשבת בשקט. הם יזכירו 
לו שבמוצאי בחירות 2009 ברק הוביל את המפלגה לשפל 
הגדול בתולדותיה כאשר המפלגה התרסקה ל-13 מנדטים. 
כשר  ולכהן  הליכוד  עם  מו"מ  לנהל  לברק  הפריע  לא  זה 
הביטחון בממשלת נתניהו. הרצוג, יאמרו מתנגדיו של ברק, 

לפחות הביא את המפלגה ל-24 מנדטים.
ברק, שהתחיל את תשע"ו כאיש עסקים שמתנהל מתחת 
רגל  עם  אותה  מסיים  התקשורתית,  מהעין  ורחוק  לרדאר 
וחצי בתוך הקלחת הפוליטית. את השנה הבאה הוא יצטרך 
להקדיש למפגשים פוליטיים. השאלה האם בגיל 74, לברק, 
נותרו עדיין הכוחות  שזקנו צמח פלאים בשנים האחרונות, 

הנדרשים להתחיל לעשות פוליטיקה מחדש.

4. שמעון פרס
של  הארוכה  הפוליטית  הקריירה  לגבי  שהאבחנה  דומה 

שמעון פרס זהה למצבו הרפואי הנוכחי: קשה אך יציב.
מנהיגי  בקרב  לתהילה  זכה  הוא  ארוכות  שנים  במשך 
רק  לא  זה  שלו.  בביתו  דווקא  מרורים  שבע  אך  העולם, 
ההפסדים הפוליטיים והתבוסות שהנחילו לו יריביו הן בתוך 
הלוזריות  תווית  ובעיקר,  גם  זה  לה,  מחוצה  והן  המפלגה 
הענפה  הפוליטית  הקריירה  את  כצל  וליוותה  לו  שהודבקה 

והמפוארת שלו.
פרס חתר תמיד כלפי מעלה. גיליון הציונים שלו מרשים 
היה  הוא  אפשרי.  תפקיד  בכל  כיהן  יום  של  בסופו  למדי. 
שר ברבים ממשרדי הממשלה. הוא טיפס לראש הפירמידה 

שר  החוץ,  שר   – ביותר  הנחשקים  התפקידים  באמצעות 
האנשים  בודדים  המדינה.  נשיא  הממשלה,  ראש  הביטחון, 

שהרקורד הפוליטי שלהם נמשך שבעה עשורים. 
חייו.  על  נאבק  לשעבר  הנשיא  כאשר  מסתיימת  תשע"ו 
דווקא בשנים האחרונות זכה לעדנה שלא זכה לה כל חייו. 
האחרונות  בשנים  הגיעה  שיווע,  שלה  הציבורית  ההכרה 

במנות גדושות. 
לזקן  והפך  מהפלגנות  פרס  ברח  לנשיא,  נבחר  מאז 
ידע  הפוליטיות  בשנותיו  כולם.  את  לאחד  שמבקש  השבט 
סערות רבות. כמעט ולא היה תכך שפרס לא היה מעורב בו. 
בהם  הצליף  כן  ועל  כבניו  ישראל  באזרחי  ראה  בצעירותו, 
והפך  כנכדיו  בהם  ראה  לחנכם. משבגר,  כדי  לשונו  בשבט 
לסבא החביב שכולם אוהבים לבקר. בפוליטיקה כמו בחיים; 

את הילדים מחנכים, את הנכדים מפנקים.
את  לו  יזכור  אוסלו. השמאל  את  לו  לזכור  ימשיך  הימין 
חתרנותו הבלתי נלאית נגד רבין. הציבור החרדי יזכור לו את 
מעמד 'תורתו אומנותו' שהגה בימי בן גוריון. הכנסת תזכור 
כאחד  אותו  יזכור  העולם  הפאתוס.  מלאי  נאומיו  את  לו 
ההיסטוריה  השלום.  לסמל  שהפך  הפופולאריים  המנהיגים 
תזכור אותו כחתן פרס נובל לשלום על אף שהשלום עדיין 

לא הגיע, אפילו לא לביקור קצר.
האיש בעל החזון שרצה מזרח תיכון חדש, הסתפק בשנים 
האחרונות בישראל קטנה ומאוחדת. הוא אמנם לא זנח את 
חלומו הגדול לשלום אזורי, אבל גם הוא הבין את הפער בין 
הרצוי למצוי. בשני הצדדים אין פרטנר ראוי שבכוחו לסיים 

את הסכסוך המזרח-תיכוני.

5. ישראל כץ
זו הייתה השנה הפוליטית של שר התחבורה ישראל כץ. 
הוא השיל ממשקלו עשרות קילוגרם ומיצב את עצמו על קו 
הזינוק כמי שראוי לכבוש את הנהגת הליכוד בעידן שלאחר 

נתניהו.

כץ בונה על ההיסטוריה. כל ראשי הממשלה שכיהנו מטעם 
השבעים  שנות  בסוף  בגין  קדנציות:  שתי  כיהנו  מהליכוד 
ותחילת שנות השמונים; שמיר בשנות השמונים עד בחירות 
שלועג  היחיד  נתניהו  האלפיים.  שנות  בתחילת  שרון   ;92
וקדנציה  ברציפות  פעמים  שלוש  נבחר  הוא  להיסטוריה. 
רביעית בסך הכל. מתוך 20 השנים האחרונות, נתניהו כיהן 
כראש ממשלה במשך למעלה מעשור. כל היתר – ברק, שרון 

ואולמרט התחלקו ביניהם בעשור הנותר.
שראש  מאמין  הוא  לפרק.  כץ  מנסה  הזו  ההגמוניה  את 
חייבת  כהונתו  שיהיה,  ככל  ומוצלח  מוכשר  ממשלה, 
להיות קצובה. על קו הזינוק בדרך לכיבוש ראשות הליכוד 
מתוך  ויובל שטייניץ  ארדן  גלעד  וטובים:  רבים  ימצא  הוא 

המפלגה. גדעון סער ובוגי יעלון מחוצה לה.
זו הסיבה לעימותים התכופים בין השניים שהגיעו לשיאם 
על  התעקש  הוא  עצמאות.  גילה  כץ  הרכבת".  ב"משבר 
כמי  הישראלי  לציבור  קרץ  בכך  חילולי שבת.  תוך  עבודות 
ויהדות  שש"ס  שיער  הוא  החרדיות.  למפלגות  נכנע  שאינו 
ההישגים  רשימת  בשל  מהקואליציה  יפרשו  לא  התורה 

הארוכה שהשיגו בקדנציה הנוכחית. 
כשהוא סופר נקודות, כץ שבע רצון. הממשלה לא נפלגה 
בגינו. עבודות הרכבת התקדמו לשביעות רצונו תוך חילול 
שבת המוני. במשך ימים ארוכים הוא כיכב בראש מהדורות 
וחותר  יעדים  שמציב  הבולדוזר  תווית  את  החדשות. 
לבן  דגל  להרים  ניתן  כעת  ממנו.  יקח  לא  איש  להגשמתם, 

ולעשות סולחה עם נתניהו. עד הסיבוב הבא.
ישראל כץ מסיים את תשע"ו עם כמה עשרות קילוגרמים 
פחות במשקלו הגופני, אבל אם עשרות נקודות יתרון בדעת 
הקהל שמוסיפות לו למשקל הסגולי. במיצוב הפנים מפלגתי 

מדובר בהישג לא מבוטל.

6. יצחק הרצוג
כאשר מישהו יאסוף את הצהרותיו של ח"כ יצחק הרצוג 
בשנה החולפת וינסה להרכיב מהן פאזל, הוא יגלה שמדובר 

בסודוקו. 
האחד  בצידה  חצויה.  הייתה  הרצוג  של  האחרונה  השנה 
הצהיר שתפקידו ותפקיד מפלגתו להחליף את נתניהו. הוא 
הממשלה  של  בגנותה  וצייץ  פירסם  כתב,  התראיין,  דיבר, 

הרעה של נתניהו. לא היה לו קורטוב של כף זכות לומר 
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עליה.
של  הערבים  באחד  בעלילה.  הטוויסט  התרחש  שאז  רק 
הערבים  לאחד  הפוליטית  המערכת  התעוררה  הקיץ  תחילת 
בין  סגור  הסכם  על  דיברו  השמועות  בתולדותיה.  המביכים 
נתניהו להרצוג. זה התחיל כטפטוף של שמועות, עד שהדברים 
האופוזיציה  ליו"ר  הבטיח  הממשלה  ראש  לרשמיים.  הפכו 
שורה ארוכה של כיבודים. החל מתפקיד שר החוץ ועוד תשעה 
תפקידי שרים ועוד ארבעה סגני שרים. נדוניה מכובדת למפלגה 
בת 24 מנדטים. רק שהרצוג, לא מצא את מספר חברי הכנסת 

הנדרשים כדי למלא כ"כ הרבה תפקידים.
אמינותו של הרצוג נפגעה באופן אנוש. בכל אותה תקופה 
הייתה  המציאות  נתניהו.  עם  נפגש  לא  כי  ושוב  שוב  הצהיר 
חבריו  אחת.  מפגישה  יותר  התקיימה  השניים  בין  שונה: 
מפיו.  מוציא  שהוא  משפט  לאף  מאמינים  לא  כבר  למפלגה 

בכיריה קוראים בריש גלי להחלפתו.
הרצוג  גילה  החוץ,  שר  תפקיד  מחלום  כשהתעורר  רק 
את  צירף  הוא  פוליטי מתוחכם:  תרגיל  גבו  על  רקח  שנתניהו 
'ישראל ביתנו' לקואליציה והעניק לליברמן את תיק הביטחון, 
כשבדרך הוא מקריב את הקריירה הפוליטית של יעלון. נתניהו 

את  שפגש  לפני  עוד  הציוני'  'המחנה  חברי  אצבעות  את  ספר 
ראש מפלגתם. הוא הציע להרצוג הצעה מפתה שאין לו שום 
לא  מתוכם  שבעה  אפילו  שרים.  וסגני  שרים   13 לממש:  דרך 
שאריות  את  האופוזיציה  יו"ר  איבד  כך  לגייס.  הרצוג  הצליח 

האמון שנתנו לו חברי מפלגתו.
הצריח  ואת  המלכה  את  ניטרל  נתניהו  השחמט,  בשפת 
איים מבחוץ.  הרצוג  מבפנים;  עליו  איים  יעלון  אחד.  במהלך 
מוטת הכנפיים של השניים, נכון להיום, קצוצה ושבורה. האיום 

לפחות לעת עתה הוסר מסדר היום.
את תשע"ו מסיים הרצוג עם מעט מאד קרדיט ציבורי. חברי 
מפלגתו מתייחסים אליו כאל מי ששייך לעבר. מפלגת העבודה 
ידועה כמי שמקברת את מנהיגיה בתכיפות מדאיגה. הרצוג הוא 
עוד ניצב ברשימה ארוכה. במפלגת העבודה תרים במרץ אחר 

המועמד המתאים שמוכן גם הוא להפסיד לנתניהו.

7. יעקב ליצמן
בסיטואציה  להיזכר  ותנסו  לאחור  חודשים  כמה  תדפדפו 
בנט.  החינוך  לשר  נתניהו  הממשלה  ראש  בין  משבר  אחת: 

המשבר שיזם בנט עסק ברמת העדכון שמקבלים חברי הקבינט 
נתניהו  שוטף.  עדכון  דרש  בנט  ישיבה.  כל  לפני  הבטחוני 
הגיע  ואז  הקואליציה.  את  וזעזע  בפרישה  איים  בנט  התנגד. 
הפשרה  הצעת  הקואליציה.  את  לנתניהו  והציל  הבריאות  שר 
שהציע, אומצה ע"י שני הצדדים. בבת אחת הפך ליצמן משר 
בריאות פופולארי, לאיש שגם בלשכת ראש הממשלה יודעים 

שניתן לסמוך עליו ושמילה שלו היא מילה.
אם יש שר שנתניהו גאה בפופולאריות שלו זהו שר הבריאות 
יעקב ליצמן. מבחינה ציבורית, ליצמן שהחל את השנה בתור 
סגן שר, מסיים אותו כשר בריאות מלא-מלא, עם קרדיט ציבורי 

חסר תקדים.
ליצמן לשלוח למישהו  צריך  באופן אבסורדי, את הפרחים 
'יש  מפלגת  לפיד.  יאיר   – מילה  איתו  להחליף  מסרב  שהוא 
ראש  את  שחייב  לבג"צ  עתירה  את  שהגישה  היא  עתיד' 
הממשלה למנות שר בריאות במשרה מלאה. בג"צ קבע, מועצת 
גדולי התורה הורתה לליצמן לקבל את תפקיד השר וכל השאר 

היסטוריה.
דומה שאין לכך תקדים שבה אישיות ציבורית פוליטית זוכה 
לאהדה כה רחבה בציבוריות הישראלית. ליצמן זוכה לשבחים 
מקיר לקיר. גם בכירי מערכת הבריאות בישראל אומרים זאת 
בפה מלא. הם מודים שהוא שר הבריאות הטוב ביותר שהיה 

עד כה.
לא מאיין  גרף הפופולאריות ששמשיך לטפס,  ליצמן, חרף 
עלך נתניהו. אין לו אספירציות פוליטיות. הוא לא חולם לשבת 
בקבינט ואין לו שום כוונה לשבת ליד הגה השלטון. כסאו של 
נתניהו לא קורץ לו וסדר היום המקצועי שלו מורכב מניסיונות 

לקדם את מערכת הבריאות בישראל.
תורים  קיצור  חינם,  שינים  טיפולי  שהטמיע,  הרפורמות 
ל-MRI, מאבקו הציבורי בג'אנק פוד ומניעת השמנה, ביקורי 
הפתע ושאר המהפכות שחולל במערכת הבריאות, הפכו אותו 

לשר הפופולארי ביותר בממשלה. 
בחלק מהסקרים ניכרת עליה של מצביעים שאינם נמנים על 
במכוני  התורה.  ביהדות  לתמוך  שמתכוונים  התרי"ג,  שומרי 
לפני  וחצי  שנתיים  ליצמן".  "אפקט  זאת  מכנים  הסקרים 

הבחירות, מוקדם מדי לדעת האם כך הם פני הדברים.
דבר אחד בטוח: בתשע"ו הוכיח שר הבריאות יעקב ליצמן 
שנציג ציבור חרדי יכול לגרום לקידוש ה' ולגרום לכך שאישים 
על אף  לוותר  פוליטיקאי חרדי מבלי  ויעריצו  יעריכו  חילונים 
גיוס, חינוך, חילולי שבת,   – נבחר  אחד מהעקרונות שלשמם 
תקציבים ושאר נושאים שבימים כתיקונם היו גורמים לסערות 

ציבוריות ולהשחרת פני הציבור החרדי.

8. נפתלי בנט
האחרונות  הבחירות  את  עבר.  משקעי  איתו  סוחב  בנט 
הסקרים  מנדטים.  של  ספרתי  דו  מספר  עם  לסיים  חלם  הוא 

המחמיאים כבר העניקו לו 18 מנדטים. 
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בעיני רוחו ראה בנט כיצד הוא מזנב בנתניהו. שמונה עשר 
מנדטים מול 22 מנדטים של הליכוד, זה כל מה שביקש. אבל 
אז הגיע השבוע האחרון שקדם לבחירות. נתניהו ביצע בליץ 
תקשורתי חסר תקדים ושאב אליו את קולות הימין. הוא מחק 
לבנט ארבעה מנדטים שכבר היו באמתחתו. הוא מנע ממפלגת 
'יחד' לעבור את אחוז החסימה. הוא אפילו הוריד מש"ס מנדט 
או שניים של ציבור מסורתי שקנה את זעקת 'הערבים נוהרים 

לאוטובוסים' ואת מסע ההפחדה הבלתי פוסק.
חרפת  את  אחרים.  למרחקים  רץ  ספרינטר.  הוא  בנט, 
הבאות.  בבחירות  למחוק  מקווה  הוא  מנדטים  השמונה 
ששים  המפלגות  מראשי  שניים  רק  פוליטית,  מבחינה 
לבחירות: בנט ולפיד. האחים מהקדנציה הקודמת והיריבים 

מנדטים  שואב  לפיד  בסקרים.  ממריאים  הנוכחית  בקדנציה 
מהמחנה הציוני. בנט מקבל אותם מהליכוד. 

נתניהו.  שלטון  את  להפיל  ימהר  לא  בנט  זאת,  ובכל 
שהפילו  למפלגות  סלחו  לא  הימין  מצביעי  היסטורית, 
על משגה  פוליטי  מחיר  לשלם  כוונה  לו  אין  ימין.  ממשלות 

מהסוג הזה.
לשר החינוך יש סיבה נוספת להימנע מבחירות. בשבועות 
בכירים  מבית.  אופוזיציה  של  קולות  שומע  בנט  האחרונים, 
סיפקו  עשיר,  צבאי  עבר  בעלי  חלקם  הדתית,  בציונות 
על  התמודדות  בדבר  כוונות  הצהרת  האחרונים  בשבועות 
הבחירות  קודמות,  לפעמים  בניגוד  היהודי'.  'הבית  ראשות 
מוחץ.  ובניצחון  יחסי  בשקט  יעברו  לא  במפלגה  הפנימיות 

בנט יצטרך להזיע כדי לכבוש מחדש את ראשות המפלגה.
האחרון  הדבר  הן  המחמיאים,  הסקרים  אף  על  בחירות, 
נתניהו קורא את המפה היטב. את לשכת  בו.  שבנט מעוניין 
ראש הממשלה מאיישים לא מעט חובשי כיפות סרוגות. הם 
מספקים לו מידע בזמן אמת אודות ההתרחשויות בקרב מחנה 

הציונות הדתית.
לפחות בגיזרה הזאת, נתניהו יכול להיות רגוע. 

9. יאיר לפיד
מצבי  היטב  לזהות  יודע  הוא  תקשורת.  אמן  הוא  לפיד 
לברוח  מנסה  הוא  החולפת  בשנה  אליהם.  ולהיכנס  וואקום 

מכל מה שמריח ויכוח ציבורי.
ולא  כמעט  קולו  השבת,  וחילולי  הרכבת  בפרשת  אפילו 
נשמע. בפעם היחידה שהגיב, הוא בחר לסנגר על המפלגות 

החרדיות והסביר כי הם נקלעו לסכסוך בין נתניהו לכץ. בכך 
אימץ יו"ר יש עתיד את דבריהם של דרעי, גפני וליצמן.

כמעט ולא שמעתם בשנה החולפת את לפיד תוקף בחריפות 
את ראש הממשלה. לפיד מנסה להביא איתו מסר מפויס. הוא 

משלב בין עמדות פרגמטיות ופטריוטיות בלתי נגמרת.
הישראלי הממוצע אוהב את השילוב הזה. זו הסיבה שלפיד 
מזנק בכל סקרי דעת הקהל באופן עקבי. שחזור 19 המנדטים 

מהבחירות הקודמות, הוא לא דבר מופרך. 
שלפיד  העובדה  את  לעכל  מתקשים  החרדיות  במפלגות 
הבחירות  עד  נכון,  ה-20.  המנדט  לעבר  ענק  בצעדי  מתקדם 
וחצי, אבל לפיד, או מישהו מטעמו שיחרר  יש עוד שנתיים 
ספין שהוא לא יותר מתעלול יחצני, בדבר ברית חשאית בין 

לפיד לדרעי.
הרושם  יכחישו,  הצדדים  שני  פעמים  כמה  משנה  לא 
למקרה  פוליטיים,  ברית  בעלי  מחפש  שלפיד  הוא,  הציבורי 
שקובע.  הוא  הציבורי  הרושם  הבאה.  הממשלה  את  שירכיב 
פתאום, מבלי ששמנו לב, כבר לא מדברים על נתניהו והרצוג 
כבר  זה  כעת  הממשלה.  ראשות  על  להתמודד  כמועמדים 

נתניהו ולפיד.
בספק,  מוטלות  אוצר  כשר  שהצלחותיו  עתיד,  יש  יו"ר 
יודע להתמודד היטב בזירה התקשורתית. על אף שאין לו את 
התואר הרשמי, הוא מתנהל כיו"ר האופוזיציה. בעוד המחנה 
הציוני מפולגת ונטולת הנהגה של ממש, לפיד מתנהל על מי 

מנוחות ועושה את מה שיצחק הרצוג היה אמור לעשות.
כבר  לדרך  תצא  הבחירות  שמערכת  לפיד,  של  מבחינתו 
בתשע"ו. הוא חולם להיות האיש שיצליח להוריד את נתניהו 

מכס ראש הממשלה בהקדם האפשרי.

10. אריה דרעי
לפחות את מחצית השנה החולפת יעדיף שר הפנים אריה 
צפוי,  לא  ממקום  עליו  שהתרגשה  החקירה  לשכוח.  דרעי 

מלווה אותו כצל.
שנים ארוכות השקיע את מיטב כוחו ומרצו לחזור לעמדת 
המפלגה  ראשות  את  כבש  הוא  בידיו.  שהייתה  ההשפעה 

וניטרל באופן הדרגתי את כל אלו שלא חפץ ביקרם. 
עם שבעה מנדטים, הצליח דרעי להוציא שלל פוליטי בעל 
משקל סגולי גדול יותר מכפי שהתרגלנו בקדנציות הקודמות. 
השעה  לו  ששיחקה  או  דרעי  של  המיקוח  כושר  זהו  האם 
בקואליציה שנשענה בתחילתה על שישים ואחד חברי כנסת? 

תלוי את מי שואלים.
השר  כורסת  על  בנחת  להתיישב  הספיק  לא  דרעי  אבל 

במשרד הפנים וכבר קפץ עליו רוגזה של החקירה.
מהפכות  כמה  משנה  לא  ביצע.  רפורמות  כמה  חשוב  לא 
חולל. מה שנשאר זו התדמית הציבורית. נכון, האזרח הקטן 
)תחבורה  הפנים:  שר  שחולל  המהפכות  את  בכיסו  הרגיש 
ציבורית, חופי הים ועוד(. אולם בשורה התחתונה, השנה הזו 
עמדה בצל החקירה שנפתחה בקול רעש גדול ואיש אינו יודע 

מתי תגיע לקיצה.
להחלטת  ממתין  הוא  ועומד.  תלוי  הבינוניים,  כמו  דרעי, 
גורמי האכיפה. ההערכה היא שהתיק הזה יסתיים בקול ענות 
יודע שהתיק  ניסיון. הוא  חלושה. בעניין הזה, דרעי הוא בר 
לא  לגמרי  באופן  ואיכשהו,  ועומד  תלוי  להישאר  יכול  הזה 
לבחירות  מועד  על  שיוכרז  ברגע  תתחדש  החקירה  צפוי, 

חדשות.
 – ותיק  ידיד  עם  להתייעץ  יכול  הפנים  שר  הזה,  בעניין 
החקירות  בחירות,  מערכות  ארבע  במשך  ליברמן.  אביגדור 
בעניינו של שר הביטחון התעוררו רגע לפני מערכת הבחירות. 
נולד צורך בהול להשלמת  פתאום הגיע מידע חדש. פתאום 
וזריזים. משום מה,  יעילים  החקירה. פתאום החוקרים הפכו 

לאחר הקמת הממשלה, חזר התיק למצב הצבירה הטבעי שלו 
– שקט תקשורתי ואפס התקדמות.

תחת  נמצא  דרעי  שכאשר  מוכיחה  ההיסטוריה  שני,  מצד 
שדרעי  בטוח  לא  המנדטים.  במספר  מזנקת  ש"ס  חקירות, 
בונה על המשוואה הזו. לא בטוח שבפרקליטות מנהלים את 

החקירה לפי התזה הזו.
דרעי היה מעדיף שהשנה הזו תהיה תשס"ח – תהא שנת 

סיום חקירה. 
מהקואליציה  הפוליטיקאים,  לכל  נאחל  אז  עד 
ומהאופוזיציה – תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
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המאבק על הצביון
שוב  לשיאם  הגיעו  שבה  כשנה  תזכר  תשע"ו,  שנת 
של  היהודי  הצביון  ליבת  על  ישראל,  קודשי  על  מאבקים 
המדינה ובעיקר כשנה שבה ניסיונות הרפורמים לקעקע את 
גדרי הדת וההלכה, עברו כל גבול במתקפה משולחת רסן. 
זאת למרות שמאבקי חרדים – חילונים, דווקא פחות הגיעו 
לכותרות, לפחות עד פרשת הרכבת, בעיקר הודות לפעילות 
הנציגים החרדים, וההבנה בקרב הפוליטיקאים כדוגמת יאיר 

לפיד, ששנאת חרדים כבר פחות משתלמת אלקטוראלית. 
נגד  במלחמות  תקשורתית,  לפחות  הבולטת,  הפרשה 
המערבי.  הכותל  קדושת  על  המלחמה  היא  הרפורמים, 
לקראת ראש השנה לאילנות, התפוצצה הפרשה בקול רעש 

גדול. 
זה התחיל מכמה פגישות בין ראשי המפלגות החרדיות, 
היועץ  לתפקיד  מעבר  סף  על  שהיה  דאז  הממשלה  מזכיר 
ורב הכותל הגר"ש  המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, 
על  לשמור  שיאפשר  מתווה  למצא  בניסיון  רבינוביץ, 
הוראות  תחת  בכותל,  המסורתית  הרחבה  של  קדושתה 
להצבעה  הגיע  ואף  גובש,  המתווה  הבג"ץ.  והחלטות 
בממשלה, כשעדיין הכל נמצא מתחת לראדר. בדיקה קצרה 
של אנשי תקשורת, בשילוב אמירות של רבנים, הציתו את 

הסערה הגדולה. 
הכותרות זעקו על חילול שריד בית מקדשנו, הרפורמים 
והקונסרבטיבים לא טמנו ידם בצלחת וקיימו כמה תיפלות 
התלהטה.  והאווירה  העליונה,  הכותל  ברחבת  מעורבות 
נשלפו,  ושליט"א  זצ"ל  הדור  גדולי  של  ופסקים  מכתבים 
לקהילה  מחויבותו  בין  נדחק  נתניהו  הממשלה  ראש 
הרפורמית העולמית לבין שלמות הקואליציה וניסה לגבש 

מתווה חלופי, אך עד כה ללא הצלחה. 
גם הנושא הזה מוטל כעת  כמו כמעט כל דבר במדינה, 
לפתחו של בג"ץ, לאחר ששופטיו דחקו והפצירו ברפורמים 
צפוי  והדיון  הכותל,  מתווה  של  דחוף  ליישום  גם  לעתור 

להתקיים לאחר החגים. 
אבל בעוד הכותל עשה אולי רעש תקשורתי גדול יותר, 
על המקוואות למתגיירים.  לא פחות, התנהל  מאבק חשוב 
ולהרוס את כרם  גם שם ביקשו הרפורמים לנעוץ טלפיהם 

בית ישראל, בהטמעת גויים גמורים בתוך עם ישראל. 
מחמיצים  שלא  העליון,  המשפט  בית  שופטי  שוב 
לצד  נעמדו  היהודי של המדינה,  בצביונה  לפגוע  הזדמנות 
א',  אדר  חודש  בתחילת  שהתפרסם  דין  ובפסק  הרפורמים 
קבעו כי על המועצות הדתיות לאפשר טבילה לגויים שעברו 

"גיור" רפורמי, בנוכחות "דיינים" רפורמים. 
המאבק התחדש. הרבנים הראשיים ניהלו מלחמת חרמה, 
למועצות  הראשית  הרבנות  מועצת  הורתה  אף  שבשיאה 
כאלה  גם  מתגיירים,  טבילת  כלל  לאפשר  שלא  הדתיות 
הגויים  אותם  את  לחסום  בניסיון  הראשית,  הרבנות  של 

שהרפורמים ניסו להפוך ל"יהודים". 
לפיה  פשרה,  הממשלה  ראש  בלשכת  הציעו  לבסוף 
ייעודיים  מקוואות  ארבעה  תקים  היהודית  הסוכנות 
בוועדת  אך  התנגדות,  הביע  גפני  משה  ח"כ  לרפורמים. 
ראש  משרד  תחת  שהוסתר  לכך  תקציב  אושר  הכספים 

הממשלה. 
ואיזו  יותר,  חשוב  מאבק  איזה  לקבוע  כדאי  איני  אמנם 
כי  דומה  אבל  יותר,  מסוכנת  היא  הרפורמים  של  פעולה 
ילדי  למרות המאבקים דלעיל, דריסת הרגל שלהם בחינוך 
ישראל היא ההרסנית ביותר עם פוטנציאל נזק לדורי דורות. 
ממש  לאחרונה  ורק  רבות,  לכותרות  זכה  לא  הסיפור 
אבל  כך,  נגד  יאבק  הוא  כי  אייכלר  ישראל  ח"כ  הודיע 
בשקט בשקט, חדרו הרפורמים למערכת הלימודים בחינוך 

ושם הם מטפטפים את הרעל הקטלני  הממלכתי בישראל, 
תינוקות  דור העתיד,  שלהם הישר לנשמותיהם הרכות של 

שנשבו שאינם יודעים בין ימינם לשמאלם. 
עמותות  זכו  החינוך,  ומערכת  החינוך  משרד  בחסות 
רפורמיות בתכנית ללימודי יהדות במערכת החינוך, ומשנת 
הטפה  לעבור  ישראל  תלמידי  יאלצו  הנוכחית  הלימודים 
עולם,  לבורא  לתנ"ך,  מעוותת  פרשנות  הכוללת  מסוכנת, 

לקיום המצוות ושמירת התורה. 
אם תעברו על הדו"חות שחיבר מכון אספקלריא המנסה 
משה  עיניכם.  למראה  בוודאי  תחרדו   – בתופעה  להיאבק 
במקום  מבזים,  בציורים  מוצג  מהימנא,  רעיא  ע"ה,  רבנו 
אחר תמצאו דיון אם הקדוש ברוך הוא ישאר מובטל, עפ"ל. 
דעות משובשות  ובעלי  אפיקורסים  ידי  על  תכנים שנכתבו 

מוחדרות כבר בגיל צעיר. ומה יעשה הנער ולא יחטא. 
עולם,  בורא  ובין  בינינו  לעולם  היא  אות  השבת,  גם 
בפרשת  נרשם  השלילי  כשהשיא  גלי.  בריש  השנה  נרמסה 
של  במרכזה  ופומבי,  המוני  שבת  חילול  הרכבת.  עבודות 
העיר העברית הגדולה תל אביב, תוך שימוש מופקר במושג 

המקודש "פיקוח נפש". 
כחלק מ"פיקוח הנפש", אף הרהיבו עוז בהנהלת הרכבת 
העבודות  את  וצלמים  מיוחד  רחפן  בעזרת  לתעד  ודאגו 
יום  של  בעיצומו  והכל  לתקשורת  יח"צ  הודעות  ולשגר 

מנוחה וקדושה. 
גם שר התחבורה ישראל כץ, במהלך תמוה ואווילי, הפך 
את השבת לבת ערובה פוליטית ולכלי ניגוח, ושלא כדרכו 
בשנים האחרונות, יצא בהצהרות על "אי כניעה לחרדים", 
הם  אף  נשלחו  כינוסה  כל  שההודעות  עיתונאים  במסיבת 
את  לתקוף  מההזדמנות  נהנה  מצדו  נתניהו  השבת.  בצהרי 
כץ, כשדובריו מתדרכים את התקשורת, בעצם יום השבת, 
של  בסיסיים  שערכים  זה  ככה  כץ.  של  השבת  חילולי  נגד 

היהדות נרמסים בראש חוצות. 
להרבה  השנה  זכתה  לא  שלצערה  החילונית,  התקשורת 
העדיף  שלפיד  לאחר  החרדי,  הציבור  נגד  שטנה  כותרות 
לתקוף לאחרונה את אויבי ישראל בשבדיה ואף טיפת רוק 
לא פגעה בילדה כלשהי ברמת בית שמש כ"ז, מיהרה ללבות 
החיילים  מצוקת  על  ראשיות,  בכותרות  ולזעוק  האש  את 
בכניסת  החליט  שנתניהו  לאחר  לבסיס  להגיע  יוכלו  שלא 

השבת על השבתת העבודות. 
העובדה כי רק שבועיים אחר כך הושבתה תנועת הרכבות 

למשך ששה ימים רצופים, לא בלבלה את אנשי ההסתה. 
מלחמות הדת ילוו אותנו ככל הנראה עד ביאת גואל צדק, 
הפרשיות  סביב  דובר  רבות  דעה.  הארץ  תמלא  שבו  ביום 
בין החובה  והראוי  והמשברים השונים, על השילוב הנכון 
להאבק על הסטטוס קוו והפרהסיה במדינה היהודית, לבין 
באפו  נשמה  אשר  כל  ל"ויאמר  זכינו  לא  עדיין  כי  ההבנה 
כי לפחות כמענה חלקי  ה' אלוקי ישראל מלך". אך דומה 
אגודת  של  התורה  גדולי  מועצת  החלטת  את  לצטט  ניתן 
ישראל בשבוע האחרון: "מאחר ולאחרונה היו כמה הפרות 
היהדות  בענייני  השונות,  הרשויות  ידי  על  קוו,  בסטטוס 
חברי  רבותינו  ידי  על  נתבקשתי  הקדושה,  בארצנו  והדת 
שהיהדות  היא  דעתם  כי  להודיעכם  התורה  גדולי  מועצת 
החרדית לא תוכל לשתף פעולה עם ממשלה כזו ולכן עליכם 
קוו  שהסטטוס  חוק  לחקיקת  שביכולתכם  כל  את  לעשות 
הקיים ומקובל זה עשרות שנים בישראל שלפיו מתנהלים כל 
ענייני הדת והיהדות על ידי רבני הזרם האורתודוקסי חייב 

להימשך כפי שהיה". 
וחסידים  יעלוזו  וישרים  וישמחו  יראו  צדיקים  "ובכן 
בעשן  כולה  והרשעה  פיה,  תקפוץ  ועולתה  יגילו,  ברינה 

תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ".

נאבקים. ראשי המפלגות החרדיות בסיור בכותל הדרומי

שמעון ליברטי
וועשת

סיכום שנת



 מזל          וברכה
הלוח הארצי

* בכפוף לתקנון המתפרסם בעמ' 2

03-6162228 הלוח המוכר בציבור החרדי 
200,000 עותקים

ברחבי הארץ
פרסמו חינם

בירושלים

כ”ה - כ”ז אלול
תשע”ו           
28-30/09/2016 
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משכנתאות

 רח' טל חיים 8 ב"ב
מול אולמי ויז'ניץ בני ברק

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

■ מציאה, בשיכון ג', 
בשד' הנצי"ב, דירת גן 
מפוארת, 100 מ' עם 
גינה וחניה ו-2 יחידות 
מושכרות, 2,900,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

■ בסנהדרין בר"ג, ליד 
שיכון ג' + מעלית שבת, 

6 חד' דופלקס, ק"9, 175 
מ'+ מרפסת גג 95 מ', 

5,250,000 ש"ח, מיידי. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

דירות 
למכירה

בית שמש

בני ברק

דופלקסים פנטהאוזים ודירות גן

באר שבע

+5 חדרים

■ ברח' מהר"ל השקט, 
דופלקס ק"ב, 2 חד' 64 
מ"ר, מעליה 4 חד' 76 

מ"ר, 2,350,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

■ ברח' חגי בבנין עם 
מעלית, דופלקס בק"ג 

80 מ', 3 חד' ומעליה 2 
חד' 50 מ' + גג, אפשר 

לחלק, 2,300,000 
ש"ח, גמיש. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

אלעד

 בקרן היסוד, אזור 
מתחרד, 3 חד', ק"ג, מסודרת, 

890,000 ש"ח. תיווך "אדר 
_____________________________________________)39-42(נכסים" 052-4834706

 דרושות דירות לקניה בכל 
הארץ לחברה ממשלתית, ע. 

משתלמת "נדל"ן כהלכה" 
055-66-88-111)39-42(_____________________________________________

■ דירת גן ענקית ברח' 
הלוחמים/במברגר, 6 

חד' גדולים+סלון של כ 
70 מ', סה"כ כ- 250 מ' 

עם נוף+ חצר עם עצי 
פרי, 3,200,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בהרב קוק בבניה, 
פנטהאוזים מפוארים ו- 3 חד', 

החל מ- 1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-43(פולטוב נכסים, 052-3646632

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בבר אילן, 4 חד', ק"א, כ- 
98 מ"ר, שמורה, סלון גדול + 
מחסן, פינוי גמיש, 1,200,000 

ש"ח. תיווך אדר נכסים,
052-4834706)39-42(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 במישלט 2.5 חד' כ-60 

מ"ר, נוף, 710,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)39-42("אדר נכסים" 052-4834706

 סמוך לשיכון ה', פנטאוז 
יוקרתי בבנייה! על הנייר, 

כניסה- 18 חודש, 3,000,000 
ש"ח, תיווך "חנוכת הבית" 

053-3157272)38-41(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בנרקיס, 3 חד', כ-80 מ"ר, 
פינוי בינוי . תיוך "אדר נכסים" 

052-4834706)39-42(_____________________________________________

 בדקל, 3 חד',ק. כניסה, 
כ-80 מ"ר, מיידית, מפתחות 

במשרד, 900,000 ש"ח . תיוך 
_____________________________________________)39-42("אדר נכסים" 052-4834706

 ברח' כהנמן/ שפירא 
דופלקס עם מעלית, 
בק"ג, 5 חד' ענקיים 

140 מ', משופצים 
מעליה דירה נפרדת של 

70 מ' שמושכרת ב- 
3,500 ש"ח+ גג של 70 
מ' מבוקש 3,100,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ ברח' ר' עקיבא/
מהרשל, חזית, 3 

חד' ומעליה 2 יחידות 
מושכרות ב-5,000 ש"ח, 

2,350,000.תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23  

050-5308742
03-5797756)37-37(_____________________________________________

אופקים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ במציאה באדמור 
מרוזין, בית יפה עם 

כניסה פרטית, ענקית 
10 חד', 400 מ"ר, 

הסלון והחדרים ענקיים, 
6 מיליון ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)12-12(_____________________________________________

וילות ובתים

 בלנדאו, פנטהאוז 6 
חד', לחזית, ק"6, 155 

מ"ר מפלס אחד, מרפסת 
70 מ"ר, מחסן, חניה, 

מסודרת קומפלט, דרום-
מזרח-מערב, כניסה: 
ט"ו בשבט תשע"ז, 

3,800,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412,

 .052-2236671
Zlbr54@gmail.com)38-41(_____________________________________________

■ מציאה בבנין יפה, 5 
חד', ק"ב עם מעלית, 

3 כ"א, חזית וחניה, 
ברח' הרב קוק, מיידי, 

2,070,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050- 5308742 23
03-5797756)37-37(_____________________________________________

 בגפן, 3 חד', ק"ד, אחרונה, 
שמורה ומסודרת, מזגנים, 
830,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)39-42(נכסים, 052-4834706

 דירות מפרט גבוה מקבלן: 
4.5 חד', 5.5 חד', בשיכון ה', 

_____________________________________________)39-42(לפרטים: 03-5785777

 ברח' מלצר 5.5 חד' 
ק"ב גדולה ומושקעת 

כ- 140 מ' עם מעלית, 
חזית, לדירה מוצמד 

מחסן תת קרקעי של 
45 מ' )לא מתאים לדיור( 

שניתן להשכרה ב- 2,000 
ש"ח. מחיר מבוקש 

2,700,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

■ ברח' עוזיאל קרוב לבן 
דוד, 5 חד' משופצים 

בבנין חדיש עם מעלית, 
3 כ"א, ק"א, חזית עם 

סוכה גדולה+ חניה 
צמודה, 2,300,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)38-38(_____________________________________________

■ ברח' אלוף שמחוני, 
5 חד' גדולים, ק"א, 

משופצת, 2,500,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23 

 050-5308742
03- 5797756)38-38(_____________________________________________

■ בבן דוד ליד רח' 
עוזיאל, 5.5 חד', חזית, 

3 כ"א עם ממ"ד 
ומעלית, ק"א, 

2,200,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 

 050-5308742 23
03- 5797756)51-51(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום( למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך ועוד מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)40-41(_____________________________________________

 מציאה, בקרית הרצוג, 
כ- 100 מ"ר, מיועדת לפינוי 
בינוי, גמיש, לא למתווכים, 

_____________________________________________)40-43ל(053-3104856

 בנועם אלימלך, 5 חד' 
גדולה! ק"א, מעלית, 

חזית, משופצת, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)40-41(_____________________________________________

 בשיכון ג', 3-4-5 חד' 
מרווחים בבנין חדש, 

תוכניות יפות במשרד 
תיווך אשכנזי,
03-5791770)40-41(_____________________________________________

 בתחילת ר' עקיבא כ- 
90 מ"ר, ק"א ואחרונה, 

אופציה לחלוקה מתאים 
ליזמים!!! תיווך אשכנזי, 

03-5791770)40-41(_____________________________________________

 מציאה!! 5 חד' 
גדולה, בתחילת רח' 

מיימון, ק"א, מעלית, 
חזית. תיווך אשכנזי,

03-5791770)40-41(_____________________________________________

נדל“ן הקריה 

שנה טובה 
כתיבה וחתימה  טובה   

מאחלת לכל לקוחותיה 
054-8472222  050-3000121

 ברמת אהרון, ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

חד', 215 מ"ר, לחזית, 4 
דיירים, חניה, פינוי גמיש, 

3,800,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412, 

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 בגבול ר"ג/ב"ב, ברח' 
בן גוריון פונה לבית 

הכנסת אורייתא, דופלקס 
6 חד' על שתי קומות, 
150 מ"ר נטו, מרפסת 

סוכה, מעלית שבת, 
מפוארת, מזגנים, דוד 

שמש, ארונות קיר, פינוי 
גמיש, במחיר מציאה, 

2,500,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412, 

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

■ ברח' דמשק אליעזר, 
6 חד', ק"ג )לא אחרונה(, 

140 מ"ר עם מעלית 
וחניה, 3,200,000 ש"ח, 

גמיש. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב -03

5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

■ ברח' חברון ליד רח' 
ירושלים, דירה ענקית עם 
מרפסות, 130 מ', 3 כ"א, 

ק"ד ללא מעלית, לדירה 
צמוד בטאבו גג של 100 

מ' של דירה סמוכה 
בק"ג, 2,100,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

שנה טובה ומתוקה 
וכתיבה וחתימה טובה

לכל לקוחותינו!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

 המרכז לניהול נדל"ן: 
קניה-מכירה-השכרה, מבחר 

דירות למכירה/השכרה 
במחירים טובים!!! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)41-42(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 
וילה -320 מ"ר, קרוב לקהילה, 
מטבח חדש, ארונות, מקלחת, 
שרותים ברמה גבוהה + יח"ד 

בקרבת הקהילה החרדית, 
2,200,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)41-42(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן 
- קוטג' 5 חד' כולל ממ"ד 
בקרבת הקהילה החרדית 

החדשה, יחידת הורים, מצב 
מצוין, 1,180,000 ש"ח. עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)41-42(_____________________________________________

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)41-41(_____________________________________________

+5 חדרים

דופלקסים
 בבלעדיות "ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן" - 
בעליון, דופלקס 6 חד', במחיר 
מציאה! ישראל 052-3251213 

_____________________________________________)41-41(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות בשמעיה, 5 
חדרים + סוכה + ממ"ד 
+ יחידת הורים ענקית 

כ- 140 מ"ר. 'אפיקי-
נדלן-בועז' 054-8474843 

050-4156080)41-41(_____________________________________________

 חדשה בבלעדיות!!!! 
למכירה 4.5 חד' ענקית!!! 
150 מט' בעליון המבוקש 
+ סלון ענק!!! כל הבית 

משופץ קומפלט!!! 
י.הורים + מחסן וחניה 

פרטית בטאבו, כל הקודם 
זוכה!!!! 1,550,000, 

גמיש מעט. "ידידיה 
ומאור נכסים" יאיר, 

054-44242449. ידידיה, 
058-4664411)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלניק שוק הנדל"ן" - 

בחרדי, 4 חד', מרווחת + 
נוף + מרפסת מהסלון, 

1,230,000 ש"ח.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)41-41(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בר' 

מאיר, בחסידי - ליטאי, 4 חד' 
+ נוף פתוח.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)41-41(אהובה, 050-5886828

 בלעדי! חדש! במאירי! 
4 חדרים + נוף + מושקעת 
+ מחסן! 1,450,000 ש"ח. 

_____________________________________________)41-41("תיווך-קזן" 054-8420522

 בלעדי! חדש בשוק! 
בהלל! 4 חדרים + 2 מרפסות 
+ אופציה גדולה! "תיווך-קזן" 

054-8420522)41-41(_____________________________________________

 בבן זכאי העליון! 
4 חדרים + סלון ענק 

+ מושקעת + מחסן! 
1,280,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 

054-8420522)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! דירת 4 חד', כ- 120 

מ"ר, בניין מטופח, כ"א 
מעולים, רק 1,285,000 ש"ח, 

_____________________________________________)41-41(גמיש, 052-5752500

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון! דירת 4 חד' + יח' 

הורים, מושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, נוף פתוח, 1,400,000 

_____________________________________________)41-41(ש"ח, גמיש, 054-9422194

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בהזדמנות! בעליון, 3 חד', 
אפשרות למימון 90%.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)41-41(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בעליון! חדש בשוק! 3 חד' 
+ גג בטאבו + מעטפת, 

1,350,000 ש"ח.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)41-41(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

במשכנות נריה, 3 חד' + 
אופציה 30 מ"ר בקומה + גג 

בטאבו לבניה.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)41-41(אהובה, 050-5886828

 בלעדי! בניסים גאון! )בית 
וגן(, 3 חדרים + נוף מרהיב + 

מושקעת + גג! 1,360,000 
ש"ח. "תיווך-קזן" 

054-8420522)41-41(_____________________________________________

 אבן גבירול! 3 חדרים + 
נוף מרהיב + מטופחת מאוד! 
1,250,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 

054-8420522)41-41(_____________________________________________

 בשכונה ב', קומת קרקע, 
מחולקת ומושכרת ב- 4,200 

ש"ח + מבחר נכסים גדול. 
_____________________________________________)41-41(תיווך רומן, 052-7731832

 השקעה ענקית ליד 
האוניברסיטה, דירת גן שניתנת 

לחלוקה בקלות ל- 3 דירות, 
רק 770,000 ש"ח. תיווך 

ארץ הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)41-41(_____________________________________________

 מציאה! 3 חד', קומה 
נמוכה, 465,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)41-41(רומן, 052-7731832

 )הקודם זוכה( באיזור 
מתחרד, 5 חדרים, ק"ב, 
מחולקת ל- 2 דירות + 

תשואה גבוהה, גישה נוחה 
לבעלי כסא גלגלים,

052-2604463)41-41(_____________________________________________

 בבר-אילן, 5 חד' + 2 
מרפסות, אפשרות לחלוקה 

ל- 2 יחידות, מושקעת! 
1,350,000 ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)41-41(_____________________________________________

 במעפילים, 3 חד', מיידי, 
865,000 ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)41-41(_____________________________________________

 בבר-אילן )מול הקריה(, 3 
חד', מיידי, 1,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)41-41(תיווך יעקב, 054-4901948

 באיזור מתחרד, ק"ג, 3 
חד' + מרפסת סגורה לחדר 
נוסף, 800,000 ש"ח בלבד, 

052-2604463)41-41(_____________________________________________

 לוח דירות חנים 
)מתעדכן כל יום(, למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך עווד, מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)41-52(_____________________________________________

 בבירנבוים, מחולקת, 
4.5 חדרים, 90מ"ר + 3 

יחידות דיור משופצות 
ומרוהטות, כולם 

מושכרות, תשואה של 
13,000 ש"ח בחודש 

+ אופציות הרחבה 
נוספת, 3,000,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)41-41(_____________________________________________

 בהר-שלום, ב- 3 
מפלסים, כ- 400 מ"ר 
+ נוף מהמם + חניה 

פרטית, 6,390,000 ש"ח. 
"חמד נכסים"
053-3357316)41-41(_____________________________________________

 בבעלי מלאכה, דירת גן, 
3 חד', 76 מ"ר + גינה 100 

מ"ר בטאבו + היתר בניה 15 
מ"ר + מעלית + חניה, 3כ"א, 

משופצת, 1,980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)41-41(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות באברבנאל, 
דירת גן, 7 חדרים, כ- 140 

מ"ר, משופצת + חצר. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)41-41(_____________________________________________

 דירת גן 4 חדרים
באזור ק. משה

_____________________________________________)41-44(לפרטים 0506492777

 בלעדי, דופלקס 6 ח', 200 
מטר ברב קוק היוקרתי, חזית 
+ מעלית + חניה + מרפסת 
כ- 50 מטר. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)41-41(_____________________________________________

 בהצבי, ללא דמי תיווך, 
ענקית, חשמל ומים ודוד"ש 

למעלה + למטה,
_____________________________________________)41-42ל(052-8450274

 בבן זכאי, דופלקס 5.5 
חד' + מרפסת גג 150 מ"ר, 

ק"ג, שמורה, חזית, מאווררת, 
2,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)41-41(_____________________________________________

 ברמת אהרון אזור 
יוקרתי, דופלקס 170 מ"ר 

+ גג מרוצף, 4 דיירים, בנין 
מטופח + חניה, מצב מצוין, 
3,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)41-41(_____________________________________________

 בסוקולוב מרכז דופלקס 
מחולקת ל- 2 דירות, 140 
מ"ר, 75 + 65, משופצת, 

2,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)41-41(_____________________________________________

 בחזון איש )קרית - 
משה(, דירת גג, קומה ד' 
+ מעלית, 3 מפלסים, 8 

חדרים, 280 מ"ר, שמורה 
ומטופחת, גג ענק + 

אופ' לחלוקה בקלות ל- 2 
דירות )מדרגות חיצוניות( 

+ חניה, 3,400,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 בקובלסקי, דופלקס 
200מ"ר, 5 חדרים, 

2,850,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות בנדל"ן, 

052-6321306)41-41(_____________________________________________

 בהצבי, ק"ד, מעלית, 
דופלקס ענק, 250 

מ"ר, מושקע ויפהפה, 
פוטנציאל השקעה ענק, 

3,400,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות בנדל"ן, 

052-6321306)41-41(_____________________________________________

 בלעדי! 5 חד', ברח' 
שבזי, קומה ב', חניה בטאבו, 

2,000,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)41-42(אדוארד

 באזור מרכז בעלי מלאכה, 
5ח', גדולה ויפה, 160מ' + 

חניה בטאבו, 2,150,000 ש"ח. 
תיווך BDA, טל':

054-8449423)41-41(_____________________________________________

 *באזור ויזניץ דירה 6, 
חדרים גדולה ומשופצת, 

2,700,000 ש"ח. **בויזניץ, 
דירה 7.5 ח', ענקית ויפה, 
3,200,000 ש"ח ג'. תיווך 

_____________________________________________)BDA)41-41, טל': 054-8449423

 באזור פרמישלאן, רח' 
אברבנאל 12, 5 חד', ק"ב 

+ מעלית, בניין יפייפיה, 
2,050,000 ש"ח. תיווך אליהו, 

_____________________________________________)41-42ל(052-7173331

 בעזרא )ויז'ניץ(, 5 חד', 
150 מ"ר, ניתנת לחלוקה, 2 

דירות אחרונות. 
_____________________________________________)41-41(054-3050561, הראשון בתיווך

 בשיכון ג' קרוב לחזו"א 
בתחילת בניה, 6 ח', 140 מ"ר, 

ק"א, חזית, ניתנת לחלוקה 
)8 דיירים(, מפרט עשיר, 

קבלן אמין, 2,300,000 ש"ח. 
_____________________________________________)41-41(א.פנחסי, 03-5799308

 בבעלי מלאכה קרוב 
לויז'ניץ, 5 חד', 120 מ"ר, 

ק"א + מעלית + חניה, חזית, 
מושקעת, 2,250,000 ש"ח. 

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

 באזור בעלי מלאכה, 
7 חד', 145 מ"ר, קומה 

שלמה, ק"ב + מעלית + 
חניה, יחידת הורים, סוכה 

גדולה, 5 דיירים בבנין, 4 כ"א, 
משופצת כחדשה. א.פנחסי, 

03-5799308)41-41(_____________________________________________

 גבול ב"ב/ר"ג )ר"ג( 
האיזור המבוקש, 

בסמיכות לשיכון ג', 
קומה 5, דירה חדשה 
מקבלן, בשלבי סיום 

ממש, דירת 5 חדרים, 
מרפסת, ממד, מעלית, 

2,200,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות בנדל"ן, 

052-6321306)41-41(_____________________________________________

 בבן גוריון עורפית, 
שקטה לחלוטין, ק"ד )עם 
מעלית(, דופלקס ענק, 5 
חדרים, 230 מ"ר, 3 כ"א, 

3,000 ש"ח. א.י נכסים 
והשקעות בנדל"ן, 

052-6321306)41-41(_____________________________________________

 באזור מרום שיר היוקרתי, 
ק"ג, עורפית, 3 חד'+ יחידה 

של 2 + סוכה, מרפסת 
שמש- ניתן להפוך בקלות ל- 5 

חד',2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)38-41("חנוכת הבית" 053-3157272

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,450,000 
ש"ח. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ בקרית משה 5 חד' 
ק"ה מושקעת עם 

נוף ומעליה דירת חדר 
ושרותים עם אפשרות 

לתוספת בניה+ גג ענק- 
יש אפש' לכניסה נפרדת 
מחדר המדרגות+ מחסן 
גדול וחניה, 3,000,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________
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03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

2-2.5 חדרים 3-3.5 חדרים

■ ברח' טבריה, קרוב 
לרח' הרצוג, 3 חד' 

גדולים, כ-75 מ"ר עם 
סוכה, עורפי ולא 

משופץ, ק"א, 
1,530,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ בבניה מתקדמת, 
ברח' הרב קוק, 3 חד', 
קבלן אמין, 1,430,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

גבעת שמואל

■ 4 חד' עם סוכה ק"6 
ברח' מנחם בגין על 

הפארק מושקע+ מחסן 
וחניה, 2,100,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הר' קוק 23 03-5797756

050-5308742)28-28(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
■ 5 חד' גדולים ומרווחים 
ביוני נתניהו )בלי סוכה(, 
ק"6 כולל מחסן וחניה, 

2,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ ברח' יואל 2.5 חד', 
ק"ב, עורפית, משופצת+ 

אופ' להרחבה של כ-15 
מ', 1,390,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

חריש

טבריה

■ ברח' מינץ, 3 חד' 
גדולים, מחולק ל-2 
דירות, קומת קרקע 

מוגבהת, 1,600,000 
ש"ח, מושכר ב-5,700 
ש"ח אפשרות לעשות 
טאבו משותף. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

■ בניסנבוים לפני 
תחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, דירות 4 חד', 
מרפסת שמש, חניה, 
החל מ-  1,850,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23

 050-5308742
03- 5797756)1-1(_____________________________________________

■ מציאה ברח' ירושלים 
ליד רח' חברון, 4 חד' 
משופצים חזית ק"ב, 

1,730,000 ש"ח, גמיש. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 באזור חבקוק, כ- 100 
מ"ר, משופצת מדהים, 4 חד', 
חזית, 2,150,000 ש"ח, לל"ת 

_____________________________________________)39-42ל(054-8442705

דימונה

וילות ובתים

חולון
 בהדר, ת"ג, 4 ח', 95 

מ"ר, ממוזגת + מרפסות + 
אופציה, 1,900,000 ש'. "נדל"ן 

_____________________________________________)39-42(כהלכה" 055-6688111

 בפרוייקט איכותי בבניה, 
3 חד', 80 מ"ר + מרפסת 
סוכה + אופציה 3 כ"א, 2 

דירות בקומה, 770,000 ש"ח, 
_____________________________________________)39-42ל(050-5954095

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 בק.שמואל )רח' 
מיכאל(, 4 חד', ק"ב, 
משופצת וממוזגת, 

600,000 ש"ח,
,054-8416754
052-7606968)39-8/17(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברח' טבריה ליד רח' 
עמי 2.5 חד' מאוד 

מושקעים, 1/2 קומה 
לעלות, 1,400,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

 050-5308742
03- 5797756)40-40(_____________________________________________

 בגבול ר"ג/ב"ב ברח' 
נחמיה תמרי 5, ק"א 

חזית, דירת 3 חד', 68 
מ"ר נטו, מזגנים, דוד 

שמש, כיווני אוויר 
דרם-מערב, לכניסה 
מיידית, 1,650,000 

ש"ח. תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 ברוטשילד, 3.5 חד', 

משופצת מהיסוד, ליד קרית 
_____________________________________________)40-43ל(שמואל, 052-7646819

■ ברח' בן דוד קרוב 
לרח' עוזיאל, 4.5 חד', 

גדולה ,ק"א עם אופ' 
להרחבה עם חניה )לא 

בטאבו(, 1,800,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)41-41(_____________________________________________

 בסנהדרין גבול ב"ב, 
משופצת ומושקעת. מעלית, 
חניה, ממ"ד, מ.שמש, "מיטל 

דהרי- שיווק ויזמות נדל"ן", 
054-3080050)41-41(_____________________________________________

■  בר"ע, 6 חד' גדולים, 
בק"א, כ-120 מ', 3 

כ"א, חזית,מחולקים 
ל- 2 דירות, 1,900,000 

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

050-5308742
03-5797756)7-7(_____________________________________________

■ ברח' סנהדרין בר"ג, 
ליד שיכון ג' בב"ב בבנין 
חדש ומפואר עם מעלית 

שבת נשארו דירות של 
5 חד'. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, 4.5 

חדרים, כ- 1,150 מ"ר, 
קומה שלישית, גג בטון + 
חתימות שכנים ותוכניות 
אדריכליות ב- 1,950,000 

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

 בלעדי, דירת נכה בפ"כ 
במתחרדים )לנכה בלבד(, 4 

ח', 70 מטר בניין מפואר + 80 
מטר, חצר בטאבו, 1,350,000. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)41-41(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' באזור יואל, 
100 מטר בטאבו,קומה ב', 
חזית, מפוארת )מפתחות 

במשרד(, 2,050,000. תיווך 
_____________________________________________)41-41(אלטרנטיב, 054-5500263

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)41-41(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
95 מ"ר + חלל לחדר חמישי, 

ק"ג + מעלית + חניה + 
מחסן, עורף פתוח לרחוב, 

3 כ"א, מצב חדש. א.פנחסי, 
03-5799308)41-41(_____________________________________________

 באזור חזו"א/לנדא, בניין 
חדש, 4 חד', 110 מ"ר, ק"ג 
+ מעלית, חזית, משופצת, 
מושקעת, סלון וחדר שינה 
גדולים, 2,500,000 ש"ח. 

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

 באזור בן פתחיה, 4 
חד', ק"ב + מעלית + חניה 
מרווחת, 3 כ"א, 1,800,000 

ש"ח. *באזור הרב שך, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

חזית, 2,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)41-41(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי!! בפרל בבנין-
חדש, 4 חדרים, גדולה, 

חדשה, ק"ב, חזית, 
מושקעת ומשודרגת + 
מעלית + חניה כפולה, 

מיידי, 1,900,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בדב הוז, דירת 4 חד' גדולה 

ומרווחת, מושקעת מאוד, נוף 
פתוח, קומה א', 

054-9422194)41-41(_____________________________________________

 במרכז זכרון מאיר, 
בבנין חדש, קומה 5, 

חזית, 4 חד', כ- 95 מ"ר, 
יפה במיוחד, נוף מדהים, 
2,060,000 ש"ח. "חמד 

_____________________________________________)41-41(נכסים" 052-7741000

■ ברח' התנאים 5 חד' 
עורפי ק"א כ-100 מ' 

חניה בטאבו+סוכה, אופ' 
להרחבה , 1,800,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 באפשטיין, 3 חדרים, 
ק"א, 73מ"ר, משופצת 

חלקית + סוכה על 
רלסים, 1,490,000 ש"ח. 

"בתים נכסים"
052-2671133)41-41(_____________________________________________

 באזור אחיה השילוני/
עלי הכהן, 3.5 חדרים, 

ענקית כ- 90 מ"ר + 
אפשרות בנייה, כ- 20 

מ"ר )מתחייב לחתימות( 
+ מעלית וחניה ב- 

1,750,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)41-41(נכסים, 050-4177750

 בלעדי פלמח, 3 חד', 
משופצת כחדשה, קו' ג', 

הבניין חרדי, 1,270,000 ש"ח, 
גמיש. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)41-42(אדוארד

 מצליח, 3 חד', קו' ד', 
גג בטון, אפשרות הרחבה, 

1,250,000 ש"ח. 
 ,050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)41-42(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי, כ- 3.5 ח' בשיכון 
ה' בניין מפואר משופצת 

+ מעלית, 85 מטר ברוטו, 
קומה ד', 1,660,000. תיווך 
_____________________________________________)41-41(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח' באזור יואל + 
גג בטון, חזית )כל השכנים בנו 
בגג(, פינוי גמיש, 1,650,000. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)41-41(_____________________________________________

 תיווך בנע"ם. באזור 
המכבים, 3 חדרים, קומה ג' 
ללא עמודים, כ- 70 מ"ר + 
אופציה קטנה, 1.3 מיליון, 

050-2567111/054-7477054)41-41(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 3 חד', 75 
מ"ר, ק"א + אופציה גדולה, 

מצב מצוין, 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)41-41(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג', 3 חד', 100 
מ"ר + מרפסת גדולה, ק"א 

+ חניה בנין מיקום מצוין 
+ סוכה, 1,750,000 ש"ח. 

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

 בחברון, 3 חד' + 3 
מרפסות, 90 מ"ר, ק"א, חזית, 

שמורה, 1,660,000 ש"ח. 
_____________________________________________)41-41(א.פנחסי, 03-5799308

 מציאה! בנויפלד, 3 
חד', קג' + אופציה של כ- 
50 מטר, רק 1,300,000. 

'אפיקי נדלן בועז' 
054-8463860)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורוק, 
3 חדרים + חתימות 

ותוכניות לכ- 120 מ"ר 
בצד ובגג. 'אפיקי-נדלן-
בועז' 054-8474843 

050-4156080)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות באוסישקין, 
3 חד', משופצת, 

חדרים גדולים, ק"ב, רק 
1,230,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)41-41(בועז' 054-8474843

 בז'בוטינסקי, כניסה 
ממנחם בגין, 85 מ"ר, 3 חדרים 

גדולים, קומה 3, 1,380,000. 
_____________________________________________)41-41(דוד תיווך, 055-9941042

 בלעדי!! בבורוכוב 
בבנין חדש, 3 חדרים, 

ק"ב, חזית, כ- 80 מ"ר, 
מפוארת ומושקעת 
+ מעלית + יחידת-

דיור חדשה כ- 30מ"ר 
)מושכרת ב- 2,400 
ש"ח(, 1,700,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות ביגאל אלון, 
3 חדרים, מושקעת + 
מעטפת בנויה, סה"כ 

כ- 140 מ"ר. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)41-41(בועז' 054-8474843

■ בר"ע, ליד ישעיהו, 2 
דירות, 3 חד' עם טאבו 
משותף בק"א, 60 מ' 

כל אחת, ביחד 2 
הדירות 1,900,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

 ברח' הירדן/ הרב שך 
3.5 חד' ענקיים ק' 

קרקע מוגבהת, חזית+ 
אופ' להרחבה 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 באזור הראשונים, 2.5 
חד', משופצת, חזית, 
3 כ"א + אופציה, רק 

1,250,000 ש"ח, גמיש, 
בבלעדיות. "אלמוג 

נכסים" ר"ע 56, 
 ,03-6166105/4

058-7878784)41-41(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' בפ"כ 
במתחרדים, 60 מטר )2.5 

ח' במקור(, קומה ב', חזית 
+ אופצייה לסוכה. תיווך 

_____________________________________________)41-41(אלטרנטיב, 054-5500263

 תיווך בנע"ם, בהזדמנות, 
2 חדרים באזור ז'בוטינסקי/

דב גרונר, קומה א', 55 מ"ר, 
עורפית + אופציה קטנה, 1.1 

מליון גמיש, 050-2567111 
054-7477054)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות בבר כוכבא 
5, דירת 2.5 חד', קומה א', 

מתאימה ל- מגורים/השקעה, 
בתהליך פינוי בינוי, שיווק 

1,400,000. דוד גרוס, רי/מקס, 
_____________________________________________)41-41(ספיריט, 050-4122744

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב קוק 
השקט, 2.5 חדרים, 

ענקית, אופציה לבניה 
בגג. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)41-41(_____________________________________________

 מציאה! הקודם 
זוכה! בבני אברהם בבנין 

איכותי, כ- 70 מ"ר, 
קומה שנייה ואחרונה + 

תוכניות לבנייה עם היתר 
בניה!!! כל הקומה בונה 

ביחד! ב- 1,390,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)41-41(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
2.5 חד', קו' קרקע, עורפי, 

1,190,000 ש"ח, גמיש.
 ,050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)41-42(אורי תיווך אדוארד

 באזור בורוכוב, 2.5חד', 
שמורה ומסודרת, כ"א 
טובים + א.לבניה, רק 

1,140,000 ש"ח, גמיש, 
בלעדי. "אלמוג נכסים" 

ר"ע 56, 03-6166105/4, 
058-7878784)41-41(_____________________________________________

 בלעדי, נורוק, 2.5 חד', 
קומה ב' ואחרונה, 1,200,000, 

גמיש. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)41-42(אדוארד

 מציאה! 2 דירות: 1 
חד' ו- 2 חד', מושכרות 

יחד ב- 2,200 ש"ח, ק"ד 
)ללא עמודים(, 520,000 
ש"ח. תיווך ברכת-הבית, 

050-4199643)41-41(_____________________________________________

 קוטג' 5 חד', 140 מ"ר 
+ חניה וגינה פרטית, 

ממוזג, מחיר 1,070,000 
ש"ח. שכירות: -4,000

4,500 ש"ח. תיווך ברכת-
_____________________________________________)41-41(הבית, 050-4199643

 בשדרות הרצל, 3 חד', 
ק"ב, משוכרת ב- 1,800 

ש"ח לשנתיים, מחיר: 
430,000 ש"ח. תיווך 

ברכת-הבית,
050-4199643)41-41(_____________________________________________

 בית דו משפחתי צמוד 
לקרליץ, מחולק ל- 2 בתים, 

יושב על חצי דונם, 1,650,000, 
גמיש, מצוין להשקעה! 
_____________________________________________)41-41("רימקס" 050-2442446

 בקריה החרדית )צמוד 
לשטיבלאך(, 5 חד', 150 מ"ר, 
ק"א + 2 מרפסות, מסודרת, 

860,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)41-41(_____________________________________________

 מצוין להשקעה! ברח' 
ברנר, 4.5 חד', 118 מ"ר, 

ק"ד, ללא מעלית, נוף מרהיב 
לכינרת, 450,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)41-41("רימקס" 050-2442446

 בק.שמואל, דירת גן, 
110 מ"ר, 4 חד' + יח"ד, 45 

מ"ר, גינה ענקית, נוף לכינרת. 
_____________________________________________)41-41("רימקס" 050-2442446

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה
■ מגוון דירות 

בבלעדיות 3, 4, 5 חד' 
באזורים המבוקשים 

בפתח תקווה לפרטים 
אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

נצרת עילית

ערד

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

מגדל

■ בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! 

למכירה/ השכרה 
2-3-4-5 חד' + אישורי 

בניה להרחבה!!! דירות 
בפיסגת זאב צ. פת, 

קרית מנחם, עיר גנים 
וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת, "הולילנד 

_____________________________________________)38-11/17(נכסים" 02-6763740

ירושלים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

מירון

מצפה רמון
 להשקעה!!! דירת 
4 חד' ק"ב, 100 מ"ר, 

מסודרת, מרוהטת 
קומפלט, ברח' נחל 

מישר, לכניסה מיידית, 
מציאה!!! 750,000 

ש"ח. תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 מציאה! בהר יונה, 
למכירה/השכרה, 4 חד' + 

מרפסת, משוקעת, פונה לנוף, 
_____________________________________________)40-43ל(052-7175961

עפולה

 מציאה בפתח-תקווה, 4 
חדרים כחדשה, מחולקת, רק 

ב- 1,300,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)40-43(תיווך, 052-5674532

PRESALE
משרד ב-111,000 ש“ח
למכירה מסחר / משרדים בעפולה

במרכז פארק ההייטק החדש 
צמוד לתחנת הרכבת

6000 ₪ למ“ר 

תיווך השקעה בטוחה 052-7130898
תשואה שנתית כ-    %10

■ סוקולוב 12, 85 מ"ר, 
ק.3 משופצת,3 חד', 

"רימקס עוצמה"- חניתה 
03-9337985

)40-41(        054-4723517_____________________________________________ 

 בגבעת זאב, ברחובות 
המבוקשים! מבחר דו 

משפחתי/וילות + יחידות 
דיור מניבות, בגדלים שונים 

ובמגרשים גדולים, עם נגישות 
מעולה החל מ- 2,760!!! 
תיווך מאור, 02-5730077, 

_____________________________________________)41-41(כתיבה וחתימה טובה!

 גבעת זאב, באתרוג!
קו ראשון לנוף, כניסה 

פרטית ל- 5 ענקית + גינה 
גדולה לנוף, מרפסת, יח' 

הורים ואופצ' לחלוקה, רק 
1,590,000 ש"ח. תיווך מאור, 
02-5730077, כתיבה וחתימה 

_____________________________________________)41-41(טובה!

 גבעת זאב, במרכז! 
מפתחות במשרד! דירת גן, 5 
גדולה + פינת אוכל, גינה 100 

מ"ר, קרוב לכל דבר, מגורים/
השקעה, ירדו במחיר!!! תיווך 

מאור, 02-5730077, שנה 
_____________________________________________)41-41(טובה!

 חדש! חדש! בגבעת 
זאב, אבן! קוטג' 6 + חצר, 
מרפסת גדולה לנוף, חניה, 
מחסן 14 מ"ר כחדר עבודה 
ואופצ' ל- 2 חד' נוספים, כל 
הקודם זוכה!!! תיווך מאור, 

02-5730077, כתיבה וחתימה 
_____________________________________________)41-41(טובה!

 פינתי! במרכז גבעת זאב! 
קוטג' 6 + חדר אוכל, חצר 

וגינה גדולה, שקט, קרוב לכל 
דבר + חלל 50 מ"ר לדירה 

נוספת, במחיר דירה!!! תיווך 
מאור, 02-5730077, שנה 

_____________________________________________)41-41(טובה!

 דופלקס ברחוב גת, 6 
חדרים, מהממת, אחרי שיפוץ 
כללי, במיקום מצויין, לפרטים: 

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)41-41(_____________________________________________

 מיידית! בגבעת זאב 
המתחרדת, אבן! 4, מרווחת 
+ פינת אוכל ומרפסת לנוף 

ואופצ' להרחבה, מלאת 
פרטיות ושטופת שמש, 

1,400,000 ש"ח!!! תיווך 
_____________________________________________)41-41(מאור, 02-5730077 שנה טובה

 גבעת זאב המתחרד לזוג 
צעיר/השקעה, 95 מ"ר, אבן! 

3.5 + פינת אוכל, מרפסת 
סוכה, 70 מ"ר לנוף וחלל, 60 
מ"ר במציאה!! מיידית! תיווך 
מאור, 02-5730077, כתיבה 

_____________________________________________)41-41(וחתימה טובה!

 דו-משפחתי, 80 מ"ר, 
4 חד', על מגרש 400 מ"ר 

+ שצ"פ, פינתי, 1,150,000 
_____________________________________________)41-41(ש"ח. "רימקס" 050-2442446

 ביישוב כפר שמאי )5 
דקות ממירון(, וילה פרטית, 3 
חד' + מעטפת לעוד 2 חד', 
קו ראשון ונוף מרהיב, גינה 

מטופחת, מתאים גם לדירת 
_____________________________________________)41-41(נופש. "רימקס" 050-2442446

 מציאות בנתיבות, החל 
מ- 500,000 ש"ח והלאה, 

דירות 2.5/3/3.5 חד' באזורים 
מעולים להשקעה. תיווך 

ארץ הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)41-41(_____________________________________________

נתיבות

 להשקעה, מבחר גדול של 
דירות החל מ- 250,000 ש"ח, 

מושכרות לטווח ארוך. תיווך 
ארץ הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)41-41(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 3 חד', 86 מ"ר, ק"א 

במחיר מציאה! תיווך רומן, 
052-7731832)41-41(_____________________________________________

 בית בכינור, 160 מר 
בנוי, 200 מ' גינה, 5.5 חד', 

זכויות למפלס שלישי, גמישות 
לרציניים!! 2,790,000. אביעד, 

054-5580933)41-41(_____________________________________________

 בגני הדר, דירה יחודית 
ומיוחדת, 250 מטר 

במפלס אחד, 7 חדרים, 
ק"ב, מעלית, מפוארת 

ומושקעת, ממ"ד, 
מרפסות, 3,150,000 

ש"ח. א.י נכסים 
והשקעות בנדל"ן,

052-6321306)41-41(_____________________________________________

 4 חד' במנחם בגין 74, 
מ.שמש/סוכה הפונה לעורף, 

ממ"ד, מ.שבת, וחניה רשומה, 
1,495,000. אביעד,

054-5580933)41-41(_____________________________________________

 בנווה גן, פנטהאוז 4.5, 
מפלס אחד, ברחוב טבצ'ניק, 

אזור דתי לאומי, מ.שבת, 
מרפסת 80 מ', 2,350,000. 

_____________________________________________)41-41(אביעד, 054-5580933

 אזור ה- 93, סנדר חדד, 
4 חד', קומה 1, 130 מ"ר, 

ענקית, 1,470,000 ש"ח,
054-3320655 ,053-2817721)41-41(_____________________________________________

 בדגל ראובן, דירת גג, 4 
חדרים, מעלית, 1,795,000 

ש"ח, 054-3320655,
053-2817721)41-41(_____________________________________________

 בהזדמנות, בהרצל! 
4 חד' ענקית!! מסודרת, 

ממוזגת, רק 1,290,000 ש"ח. 
בלעדי רם-נכסים, 

054-5566145)41-41(_____________________________________________

 בכפר-אברהם, דירת 4ח', 
קומה 7, 85 מ"ר, דר/מע, 

חניה, דו"ש, מעלית שבת, 2 
שרותים. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)41-41(_____________________________________________

 צמוד כפר אברהם, רח' 
אהרונוביץ, דירת 4 חדרים, 
כ- 110 מ"ר, יחידת הורים, 

מ.שמש, סוכה 15מ"ר, 
ק.ראשונה, מעלית וחניה 

בטאבו. 054-2390027, ג'ניה - 
_____________________________________________)41-41(אימא נכסים

 ברוטשילד, דירת 3.5ח', 
קומה 1, 98מ"ר, צפ/מע/
מז, חניה מקורה, מעלית, 

דו"ש, 2 שרותים, בקרבת בי"ח 
השרון. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)41-41(_____________________________________________

 בכפר-אברהם, דירת 3ח', 
קומה 3, מזגנים, מעלית שבת, 

חניה, שכונה דתית. תיווך 
_____________________________________________)41-41("גרים" עטרת, 050-4231133

 צמוד לגני הדר, רח' צפת, 
דירת 3.5 חדרים, נעימה ויפה, 

חדר ממ"ד, מ.שמש 12.6 מ"ר, 
מעלית וחניה בטאבו מקורה. 
054-2390027, ג'ניה - אמא 

_____________________________________________)41-41(נכסים

 בנורדאו, ק"ב, 
3 חדרים, 90 מ"ר, 

1,300,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות בנדל"ן, 

052-6321306)41-41(_____________________________________________

 בכצנלסון, ק"ד, 
3 חדרים, 80 מ"ר, 
1,220,000 ש"ח, 
מסודרת ושמורה 

בהזדמנות!!!
א.י נכסים והשקעות 

_____________________________________________)41-41(בנדל"ן, 052-6321306

 ברוטשילד איזור בי"ח 
השרון, 2+2, ק"ב, כ- 80 מ"ר, 
תשואה נאה!! רק 1,195,000 

_____________________________________________)41-41(ש', 050-4811122

 בקפלן לפני תמא, 3.5 
חדרים, 856 מטר, קומה 2, 
עורפית, 1,380,000 ש"ח, 

_____________________________________________)41-41(הזדמנות נדירה, 053-2817721

 ברוטשילד, 3 חדרים, 
קומה 1, 80 מטר, במיקום 

מצויין, 1,290,000 ש"ח. אתי, 
053-2817721 ,054-3320655)41-41(_____________________________________________

 בהזדמנות ברוטשילד, 
3 חד', כ- 80 מ"ר, זקוקה 

לשיפוץ, 1,170,000 
ש"ח. רם נכסים,

054-5566145)41-41(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בקלישר/אחד העם, 2.5 

חד', ק"ג, מסודרת ויפה, רק 
_____________________________________________)41-41(1,100,000 ש', 050-4811122

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכסי אחזקות ושיפוצים, 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)24-49(_____________________________________________

קריית אתא

 בסוקולוב, דירת 4 חד', 
מושכרת ומניבה - תיווך 

_____________________________________________)41-41(אלפסי, 052-2790370

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 דירת 2.5 חד' ומרפסת 

בהזדמנות - תיווך אלפסי, 
04-844111)41-41(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

כפר שמאי

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-17/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-46/16(_____________________________________________

■ "מרגוע אלומה" - יחידות 
דיור חדשות )עד 50 איש( 
לנופש ולשבתות גיבוש, 

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-9/17(_____________________________________________

■ מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)4-4/17(גישה לנכים, 052-8013000

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

למשפחות וזוגות, בריכה 
+ מקווה לגברים, ג'קוזי, 

גינה ונוף,פינת חי,
,052-8723705
050-4443803 )9-11/17(_____________________________________________

■ צימר נקי ממוזג,משפחתי, 
מרפסות נוף , קרוב לרשב"י, 

מש' אלק. 054-8042119
04-6989119)50-50/16(_____________________________________________

מושב תרום

מושב אלומה

מושב עלמה

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-17/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-19/17(_____________________________________________

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)21-20/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-24/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/17(_____________________________________________

כרמיאל
 דירת קוטג' מרווחת + 
גינה + נוף, במיקום מצוין, 

בקרבת הרשב"י והחוף הנפרד, 
04-9987070 ,052-2261711)26-43(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 "בוסתן לביא" - דירת 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה,פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)30-41(_____________________________________________

מצפה יריחו

■ "טל בכפר" - צימרים 
בנוף הרים לזוגות/

משפחות + ג'קוזי, 
נקיות ומאובזרות, 
052-7203715/20)15-41(_____________________________________________

מרכז הארץ

נתניה

נהריה

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

 דירת 3.5 חד' לחופשה 
משפחתית, ממוזגת 

ומרווחת, נוף גלילי 
_____________________________________________)36-47(מדהים! 050-4770781/2

■ "אחוזות כינורות"- 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת + 
בריכה מחוממת וספא )כשר(. 

052-5948777)4-4/17(_____________________________________________

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-8/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-22/17(_____________________________________________

 רק 450 ש"ח עד 6 
מיטות במקום הכי טוב 
_____________________________________________)34-44(ביבניאל 050-4102275

 2 צימרים למשפחות, 
בריכה בכל צימר, טרמפולינה 
ענקית, שולחן כדורגל, מנגל 
_____________________________________________)23-23/17(וטיולי שטח, 055-6678585

 צימר מפואר לזוגות,
מטבחון מאובזר + ג'קוזי זוגי 

+ בריכה מוצנעת.
מרפסת/גינה, ביהכנ"ס קרוב.
_____________________________________________)28-1/17ל(053-7707020 050-3770300

■ צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)48-48/16(_____________________________________________

ירושלים

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

■ בבית ישראל - בוכרים: 
דירה חדשה 2-4 חד', ק"א, 
להשכרה לשבתות ולחגים, 

050-2638641)14-52(_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

_____________________________________________)3-3/17(בסיס יומי, 052-6134378

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה 2 צימרים 
חלומיים+ ג'קוזי ובריכה 500 

_____________________________________________)40-51(ש"ח ללילה. 050-2565636

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-22/17(_____________________________________________

■ 4 חד', יפהפיה, עם נוף 
פסטורלי לכינרת, ממוזגת 

ומאובזרת, יעקב
_____________________________________________)43-43/16ל(050-6232342

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-9/17(_____________________________________________

 בין הזמנים ,בקרית 
שמואל, לזוג + 2 400 ש"ח,

6-8 נפשות 700 ש"ח, 
יחידה מאובזרת, קרוב לכנרת 
0542076792 058-3227877)30-41(_____________________________________________

 נופש הרימון - חדרי 
אירוח ודירות נופש 
מטופחים וממוזגים 

לקבוצות ומשפחות, 
חלקם 4 ד' הליכה 

מהכינרת והטיילת מתחם 
לקבוצות עד 50 מיטות! 

050-8818678)34-44(_____________________________________________

 דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לנופש בין 

הזמנים בטבריה, 
_____________________________________________)35-46(לפרטים: 052-7149402

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-36/17(_____________________________________________

 מבצע קיץ ארוח בכינרת 
- עד 40 איש לקבוצות, 

משפחות וזוגות + סוויטה עם 
ג'קוזי לזוג + 2 דקות הליכה 

_____________________________________________)37-44(לכינרת, 050-7824909

 צימרים ליחידים ולקבוצות 
- סוכה, מנגל, בריכה גדולה, 

סנוקר, כדורגל, פארק לילדים 
לשבתות ולחגים במחירים 

נוחים! 052-3540874,
052-3594875)38-51(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-38/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

+ נוף פנורמי + מרפסות 
ענקיות, 054-8598366/77, 

 ,09-8625160 ,054-8519879
053-3125160)49-52/16(_____________________________________________

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 

מתאים עד 24 אורחים, בריכת 
גלים מחוממת 3X4 + בריכה 

רגילה גדולה, חדר אוכל, 
_____________________________________________)32-5/17ל(ביכנ"ס, 050-5068848

ספסופה
 וילה גדולה ונקיה לארוח 
מהנה במיוחד ופרטי, 4 חד' 
+ סלון, בריכת שחיה, גינה 

גדולה, סוכה, 077-5590283, 
054-5726412)38-10/17(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-12/17(_____________________________________________

 נופי הירדן - "בנצימר" - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף 
מדהימה ביישוב הדתי מצפה 

יריחו, כ- 15 דק מירושלים, 
050-2403750)40-51(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-7/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

חשמונאים

טבריה

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 

ערסלים, 050-2230470,
04-7230470 ,050-2230470)16-16/17(_____________________________________________

 סוויטות מפוארות 
מאובזרות קומפלט + ברכה 

מחוממת מוצנעת + חצר 
מרהיבה. אתר "צימר דן" 

052-4481113)17-43(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)25-24/17(_____________________________________________

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-51/16(_____________________________________________

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-17/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-30/17(_____________________________________________

עד 16 איש, ממוזגת, מטבח ■ וילה בעלמה למשפחות, 
מאובזר, חצר גדולה וחניה+ 

בריכה, 1,600 ש"ח,
050-3804386)37-44(_____________________________________________

גליל

 ערוגות הבושם עמקה, 
באווירה דתית, צימרים + 

בריכה, לאירוח זוגי ומשפחתי 
+ יחידת אירוח גדולה,

 052-8669043
www.rydy.co.il)41-52ל(_____________________________________________

 וילה 4 חד', מרווחת 
וממוזגת, קרוב 

לשטיבלאך, חצר גדולה + 
נדנדות, לשבתות ולחול, 

סוכה כשירה!
052-7606968)41-43(_____________________________________________

 לחגים, יחידה אחת מוילה, 
3 חד', משופצת ומרוהטת 

קומפלט ברמה גבוהה! + גינה 
_____________________________________________)41-41(יפיפיה וחניה, 050-4505345

 בבר אילן, 2.5 חד', ק"ק, 
5 מיטות + מזרונים לחגים 

ולתקופות קצרות,
_____________________________________________)41-44ל(052-7631763

 בגאולה! *2 חד', חדישה 
ויוקרתית + סוכה גדולה. *4 

חד', נקיה + סוכה ענקית. 
*בתכלת מרדכי לזוג )תפוס 

לר"ה(, 053-3131809,
02-5387605)41-41(_____________________________________________

 3 צימרים על מתחם 
של 4 דונם, בריכת 
שחיה וג'קוזי, ספא 

ענק, למשפחות ולזוגות, 
מחירים נוחים!!! גם 
_____________________________________________)41-52(לחגים, 054-4385580

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, 

גדול ומרווח, למשפחות 
וציבור דתי, כ- 13 מיטת 

בכ"א + גינה, בקרבת 
בי"ח לניאדו, מבצעים 

לחגים!!! 
052-6460451)41-52(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

הלוואות ומשכנתאות

השכרת רכב

■ "שחר השכרת רכב"-   
פרטיות, מסחריות 
ומשפחתיות )7-9(, 

גם לנהגים חדשים ולפי 
_____________________________________________)3-5/17(שעות. 077-40-900-70

■ לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות. אמינות. מחיר,
0722-777-200)50-50/16(_____________________________________________

■ בס"ד "המוביל שלך 
ובשבילך!" העברת דירות 
ומשרדים ופריטים בודדים. 

_____________________________________________)39-51(054-4434362, נתי

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-32/17(_____________________________________________

הובלות והסעות

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

200 ש"ח ליום, 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-23/17(לשבת, 052-7696100

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)40-3/17(הכל!!! 03-6318999

 מוביל מקצועי עושה 
הובלות קטנות וגדולות, 

בב"ב ובכל הארץ, קו 
קבוע לירושלים, מידי יום, 

052-5501812
_____________________________________________)30-41ל(050-8761460

השכרת אופניים
 השכרת אופניים 

חשמליים, רק ב- 40 ש"ח 
ל- 3 שעות, 58 ש"ח ליום 

שלם, מתאים לקבוצות 
עד 20 משתתפים. ספידי 

בייק רח' ז'בוטינסקי 34 
ב"ב ליד מ. מור,
_____________________________________________)30-41ל(050-3553533

 מחיר החל מ-2,250 
ש"ח כולל מע"מ, ללא 

הגבלת קילומטרים, 
לרכב מסוג מאזדה 2 

וניסאן מיקרה, מאזדה 
3 - 2,750 ש"ח. 

 052-5306666
_____________________________________________)40-47ל(050-6666599

מכירת רכבים

קיה

שברולט

סוזוקי

פורד

מוצרים 
ושירותים

דיו וטונרים
 "טונר ודיו" -ר' עקיבא 

109 ב"ב, כל סוגי הדיו 
והטונרים למדפסת, 

החל מ- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)29-2/17(להזמנות  050-4161617

הונדה

מרצדס

 הובלות אריאל, דירות, 
פריטים בודדים, פירוק והרכבת 

רהיטים, בכל הארץ,
_____________________________________________)38-45ל(052-3303187, 054-5572342

 "אילן הסעות"- הסעות 
לכל חלקי הארץ, 10-16 
מקומות, 053-7634980 

050-  3634980)37-44(_____________________________________________

 פורד פוקוס שנת 2000 
יד שניה במחיר מציאה,

054-6105643)38-41(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-34/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין,

052-7101020)26-51(_____________________________________________

 התחדשנו ב- 40 
מקומות! מיניבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ, שירות אמין 
ואדיב, 052-3821702, 

050-4110855)35-46(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)36-43(עזרא 66 בני ברק

■ איזי-רנט מלווה 
אותך לאורך כל הדרך, 

במחיר הטוב ביותר, בכל 
החברות בארץ ובחו"ל 

02-5805870
info@e-z-rent.co.il)1-1/17(_____________________________________________

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

בס"ד

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

מבצעים 

מיוחדים!

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

*מכירה *השכרה 
_____________________________________________)4-4/17(*ליסינג, 03-7267260

יונדאי

 ספרינטר מרצדס, 
2010, 51,000 קמ"ש, 8 
מקומות, אוטומט, טורבו 

דיזל, מצלמות רוורס, 
_____________________________________________)39-42ל(054-4494611

 סוזוקי בלנו, שנת 
2000, גיר ידני, חסכוני 
במיוחד, 5,500 ש"ח, 

_____________________________________________)39-42(לרציניים, 050-5957522

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/16(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-18/17(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-10/17ל( 054-2232004

טיולי ג’יפים

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

■ בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-8/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-17/17(_____________________________________________

■ בנווה אורנים- וילה 
5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת+ 
בריכה מחוממת ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)33-6/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-20/17(_____________________________________________

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-24/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

077-7677018)25-52(_____________________________________________

קצרין
■ בקצרין וילה גדולה, דירות 

משפחתיות ודירות זוגיות, 
מאובזרות וממוזגות, קרוב 

לבית כנסת. 052-2582452  
_____________________________________________)28-42ל(04-6961029

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-25/17(_____________________________________________

■ "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית מס' 1 

באיכות, מצפה יריחו,
050-2403750 ,052-2403750)40-51(_____________________________________________

■ "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים, בריכה + 

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

04-6980419 ,052-5254569)5-5/17(_____________________________________________

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-20/17(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-15/17(_____________________________________________

■ סמוך לרשב"י 
צימרים יפיפיים 

ומאובזרים, ג'קוזי בכל 
צימר,ספא,מדשאות, 

ביכנ"ס מפואר,בריכת 
שחיה. 050-2004839

04-6980959)15-41(_____________________________________________

 *דירת נופש יפה 
ומסודרת + ג'קוזי *קוטג' 

לזוגות, למשפחות ולבחורי 
ישיבות, 050-4127850,

04-6980421)18-44(_____________________________________________

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-2/17(_____________________________________________

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-28/17(נדנדות 052-5856465

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 יחידה במחיר מדהים, 
בריכה, ג'קוזי, גינה למשפחות 

ולזוגות, 052-2797223,
04-6921554)31-42(_____________________________________________

צפון

צפת

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום,

054-5742965)27-52(_____________________________________________

 בבריה - בין צפת למירון: 
סוויטה מאובזרת, 2 חד'+ 

סלון, 2 ז'קוזי, בריכה וסאונה, 
מחירים נוחים! 052-2617816  

052-8650222)33-44(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2)16-42(_____________________________________________

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-16/17(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי+ חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)34-45(מהעתיקה. 052-3455254

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)34-45(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

 דירות נופש בלב 
העתיקה צפת, מרפסת 

גדולה, מיזוג, עד 8 
_____________________________________________)22-47(מקומות, 054-8433991

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות חדש וממוזג, 

במיקום מעולה,
052-7153475)38-41(_____________________________________________

 וילה מפוארת, 6 חד', נוף, 
מרפסות גדולות, ממוזגת 

ומאובזרת + סוכה כשירה, 
054-4846447)38-45(_____________________________________________

 מתחם הארחה חדש, 
חדרים + אולמות מפוארים 

במיוחד, עד 70 מיטות,
052-7655787)38-41(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
_____________________________________________)38-43ל(052-7113937

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)48-47/16(_____________________________________________

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-1/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

סובארו

 בעתיקה בית סימונה 
- 5 יח' מאובזרות, עד 30 

איש, גישה לרכב, מעל 
מקווה האר"י, אפשרות 

לסטודנטים, 
054-2196965)16-45/16(_____________________________________________

 בית גדול, 4 חד', ממוזג + 
בריכה וג'קוזי מחוממים, ספא, 

מגלשת מים וגינה,
04-6921608 ,050-5651279)41-44(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
 ,054-8592082

058-3245275/2)41-14/17(_____________________________________________

 רכב הונדה סיווקי - סדאן, 
שנת 2007, תיבת הילוכים, יד 
ראשונה - )מורה נהיגה(, צבע 
כסוף, ק"מ - 210000, במחיר 

- 27,000 ש"ח, לפרטים: 
054-2000030)41-44(_____________________________________________

 יונדאי I20 אוטומטית, 
2010, יד שניה, 120,000 ק"מ, 

שמורה מאוד, 38,000 ש"ח, 
052-7220391)41-41(_____________________________________________

 סובארו איפרזה 
2006, 1600, אוטומטית, 

ראשונה, צורה חדשה, 
מכני מעולה, שמור 

ומסודר + טסט לשנה, 
054-8402332)41-41(_____________________________________________

 קיה ריאו 2011 אוטומט, 
שמורה וחסכונית, מוסבת 

לגז, צורכת 1 ל- 20, טסט 8 
חודשים, 34,000 ש"ח,

052-6918692)41-41(_____________________________________________

 שברולט אואו 2009, 
אוטומט, יד שניה, פרטי, 

שמור וחסכוני, 17,500 ש"ח, 
052-6917491)41-41(_____________________________________________

הרץ  באגט  קל אוטו
מבצע לסוכות!!!

בלי חיוב שבת ויו“ט
סניפים בכל הארץ

052-7123419
050-5765449

השכרת רכב בחברות הגדולות 
בארץ ובחו“ל

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות הגדולות!!! 

הקדימו הזמנותכם 
לחגי תשרי ללא תוספת 
עונה!!! פריסה ארצית 

03-523-66-50
050-333-222-8
054-700-50-66

)5-2/17(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ מבצע ענק!!! רכב 
ב-122 ש"ח ליום כולל מע"מ, 

סניפים בכל הארץ, 
_____________________________________________)43-43/16(יהודה- 053-3141105

■ רכב 7 מקומות, לאברכים 
בבני-ברק, החל מ- 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-2/17(ליום, 050-2502552

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

התעמלות
 מאמן כושר: *אירובי 
*ריצה *מתיחות *תזונה 

*הורדה במשקל. 
_____________________________________________)32-43(053-9583627, יעקב

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה  כ”ה- כ”ז אלול תשע”ו  28-30/09/16

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-22/17(מובטחת! 054-7195111

שידוכים

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-2/17(21:00 בלבד, 052-7333955

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, שדכן מקצועי 
עם המון הצעות

054-8422105
03-6189388)40-14/17(_____________________________________________

אבידות

שיפוצים וצבע
 אמבטיית זאב -

לא שפצנו רק החלפנו 
אמבטיה, 03-5445901, 

,02-5333862
,04-8361130
09-9584862)25-44(_____________________________________________

■ מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי,כללי, רווקים/ת 
ופרק שני לכל הגילאים ולכל 
רמות ההשכלה )מטפלים גם 
בקשיי שידוך(, משעה 10:00 

_____________________________________________)12-44(בבוקר, 052-3340338

 דרור חלוץ,מורה 
מוכר בבני-ברק 

והסביבה, יחס אישי 
וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 100 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם! 
_____________________________________________)23-48ל(052-2514960

■ משה גולני- מורה נהיגה 
מוסמך, ותיק וסובלני מאד, 

טויוטה/ אוטומט/ חדשה 
לחלוטין, מבצע ייחודי: מחיר 

שיעור: 110 ש"ח! מחיר: 
28 שיעורים+ מבחן פנימי+ 
טסט+ ספר תאוריה: 3,800 

ש"ח בלבד!
_____________________________________________)35-46ל( 054-4468840 )בב"ב(

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-48(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-13/17ל(052-2595370

■ מחשב נייד מחודש 
ווינדוס 7 החל מ- 600 

ש"ח כולל אחריות, 
הוותיק בענף.
054-4543701
052-6643701)31-5/17(_____________________________________________

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)29-29/17(_____________________________________________

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- המרכז 

לאפיה ר' עקיבא 48/109 
ב"ב, במחירים ללא תחרות 

*סדנאות ללא עלות, 
050-4161617)29-2/17(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-4/17(_____________________________________________

צילום אירועים

 מבצע צילום אירועים 
מקצועי, וידיאו ותמונות 

לברית 650 ש"ח לבר מצווה 
וחינה, 950 ש"ח, אפשרות גם 

_____________________________________________)30-41ל(לצלמת, 052-8510980

קורסים

סת”ם

■ בואו לימדו מקצוע 
משתלם! נשים וגברים בנפרד! 

קורס פדיקור מניקור רפואי, 
טיפול בפטרת כף הרגל 

והציפורניים לצמיתות, טיפול 
ביבלות עמוקות, קורס

אפילציה משתלם! הסרת 
שיער במחט חשמלית בפנים.
_____________________________________________)38-45ל(052-2538812 077-5177007

לימוד נהיגה

טוען רבני
  טוען רבני ישראל זכריה. 

מוסמך ומקצועי. ל.מ. טל': 
6632298 -054, יצוג בבית הדין 

רבני- פרטי, ממונות-אישות. 
_____________________________________________3,000 ש"ח                   )18-43(

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,500
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

יעוץ ועזרה

 ד"ר יעקב קרן - רופא 
מומחה לבעיות שבינו 
לבינה, הדרכה, ייעוץ 
וטיפול רפואי, לגברים 
_____________________________________________)35-46(ונשים, 050-5870353

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-48(_____________________________________________

 הפתרון החדש לשלום 
בית בהמלצת רבנים ומומחים, 

052-7668155)38-41(_____________________________________________

מכונות תפירה
 מעיין התפירה - מכירה 

ותיקון כל סוגי מכונות 
התפירה לתעשיה ולבית, 
_____________________________________________)38-41(באחריות! 050-4161920

 למכירה סת"ם 
מהודרים, כתב יפה מאוד 

מסופרים יראי שמים, 
052-7623142)38-41(_____________________________________________

 כל סוגי השיפוצים 
פנים וחוץ, צבע החל 

מ- 1,400, איטום, נקיון 
_____________________________________________)38-41ל(ותריסים, 055-9886346

סוכות
 ישירות מהיבואן, קישוטי 
פירות בגדלים שונים, פוסטרים 

מרהיבים לסוכות לסוחרים 
_____________________________________________)39-42ל(ובעלי דוכנים, 055-6687487

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

■ קונים זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח. 
054-2821847)16-42(_____________________________________________

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-20/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 לאברך מאזור המרכז 
דרוש אופני כושר בתרומה, 

054-7354625)38-41(_____________________________________________

 תמונות ופוסטרים 
מרהיבים לסוכה ולכיתה, 

גם בלמינציה, לחנויות 
ודוכנים, 054-8438502, 

www.kodesh1.com)40-42ל(_____________________________________________

מעגלים 052-8473222

 של קישוטים 
ושרשראות תאורה 
לחנויות ולדוכנים

קישוטים לסוכות
מבחר גדול

 אבדה בחוף הרצליה 
שקית חומה עם בגדי-ים של 

_____________________________________________)40-41ח(ילדים, 050-4188923

 ביום רביעי כ"ח תמוז, 
תשע"ו )3/8/16(, נמצאו 

טבעות זהב ליד אחת הרזיות 
בפארק הירקון )גני יהושע( 
בתל-אביב, אשמח להחזירן 

למאבדת - על פי סימנים 
_____________________________________________)40-41ח(מזהים. דבורה, 050-6243734

 בתאריך כז' אב שכחנו 
כובע וחליפה בקו 402 

מירושלים לב"ב, להתקשר 
_____________________________________________)40-41ח(לטל': 052-7111828

 נמצאו לפני כשבועיים 
באוטובוס של היום נגן, 
_____________________________________________)40-41ח(לפרטים: 050-4008461

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם ל: 

_____________________________________________)40-41ח(1-599-500-003

 מעוניין לקנות מדיח כלים 
שמשי, אפשרות להחלפה 
_____________________________________________)40-41ח(בשווה ערץ, 054-9985503

 דרושה קופה רושמת 
_____________________________________________)40-41ח(תקינה ותקנית, 050-5343924

 דרושים אופניים חשמליים, 
תקינים, תקולים או מיועדים 
לשיפוץ או לפירוק בתמורה 
_____________________________________________)40-41ח(למזומן, טל': 054-9985503

 דרוש טלפון סלולרי דגם 
INFINITY 996, תקין או 

_____________________________________________)40-41ח(תקול, 054-9985503

 לאברך בן תורה דרושה 
מכונת כביסה, 02-6540238, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7606057

 לאברך בן תורה, דרוש 
מיטה להורים, 052-7606057, 

_____________________________________________)40-41ח(02-6540238

 דרוש מקרר משרדי באזור 
_____________________________________________)40-41ח(ב"ב, 052-7637572

 מעונין תרומה טוסטר אובן 
במצב מצוין + תנור במצב 

_____________________________________________)40-41ח(תקין, 050-4160457

 דרוש שעון מעורר מכני 
)אפשרי מקולקל( לבן ישיבה 

_____________________________________________)40-41ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)40-41ח(במצב תקין, 054-7432011

 למשפחה בב"ב דרוש 
טייפ לשמיעת קלטות למסיר 

או בתשלום סמלי,
_____________________________________________)40-41ח(050-4188923

 דרוש מנורת שולחן 
פלורסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)40-41ח(054-8432271

 דרושה סוכה/סכך 
בתרומה לאברך ומקרר קטן 

_____________________________________________)40-41ח(בתרומה, 054-8432271

 למשפחת אברך 
בירושלים דרוש בדחיפות מיטה 
לתינוק, שולחן + כסאות, חדר 
שינה, ארון בגדים וספריה, נייד: 

_____________________________________________)40-41ח(050-41917747

 מעונין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מעולה, במחיר סמלי, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7163334

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה וכן 
מאוורר או מזגן נייד בירושלים, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7163334

 דרוש באופן דחוף מיטת 
נוער נפתח, בירושלים:

_____________________________________________)40-41ח(052-7197544

 למשפחת אברך דרוש 
אופנים לידל בן ארבע במחיר 

_____________________________________________)40-41ח(סמלי, 052-7635530

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)40-41ח(050-6651365

 c2 מעונין לקנות נוקיה 
tu נוקיה 208 ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7617697

 מילגה לבעלת יכולת עזרה 
לזוגות בקורס ייעוץ נישואים 
_____________________________________________)41-46(בת"א. 052-4402555, מלכה

עורכי דין
 עו"ד דניאל פאר - משפט 
פלילי, תביעות נזיקין/תאונות 

דרכים, יעוץ משפטי,
054-7766628)41-48(_____________________________________________

 שידוכים לצעירים 
ומבוגרים, נסיון והמלצות, 

052-3594875 ,052-3540874)41-44(_____________________________________________

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
*הדרכה לחתן מתנה!

072-2391111)41-44(_____________________________________________

לקחת לישועה
 ולזיווג בקרוב

עם תפילת ותיקון 
הרבנים

טלית עמוקה

03-6204444

 בטרמפ מב"ב לירושלים 
צומת רמות, שקית עם 
קופסת נעליים ועניבה, 

בתחילת בין הזמנים אב, 
_____________________________________________)41-42ח(054-8501517

 באדר ב', נמצא סט ספרי 
קודש חדשים בדסלר בב"ב, 

_____________________________________________)41-42ח(054-8454536

 בערך בתאריך ח' בתמוז, 
אבד צמיד טניטס זהב לבן 
בבני-ברק אזור פרדס כץ 

_____________________________________________)41-42ח(והסביבה. 050-4127025, חני

 ביום א' כ"ד מנ"א, נשכח 
באוטובוס 981 כנפי יונה 

שנסע מצפת לב"ב בשעה 
15:00, תיק גב עם דברים 

היקרים מאוד למאבד, המוצא 
_____________________________________________)41-42ח(יפנה, 050-4175368

 נמצאו עגילים בשביל 
לאולמי קונקורד ונאות ירושלים 
_____________________________________________)41-42ח(בבני-ברק )טל' 052-7672512(

 נמצא שעון זהב באזור בן 
זכאי בב"ב, המאבד יפנה לטל': 

_____________________________________________)41-42ח(03-5708997

 נמצא תיק על ספסל 
ברחוב רוזנהיים בבני-ברק )ביום 
חמישי 9.1(, ניתן לקבלו עפ"י 
_____________________________________________)41-42ח(סימנים בטל': 050-4102681

 דרושה לקניה עגלת 
טיולון, יויו או של של יויו, יד 

_____________________________________________)41-42ח(שניה, 054-8438113

 להוסטל חוסים באזור 
ירושלים, דרוש בתרומה 

משפשף עגול חשמלי לקיר וכן 
_____________________________________________)41-42ח(הליכון, 0523-3240093

 לאברך דרוש מכונת 
כביסה ותנור - גז

_____________________________________________)41-42ח(02-6540238, 052-7606057

 דרוש שופר לתקיעה 
בסליחות ובראש השנה 

ובעשי"ת, לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)41-42ח(054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)41-42ח(054-7432035

 דרושה מנורת שולחן 
פלורסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)41-42ח(054-8432271

 דרושה סוכה/סכך 
בתרומה לאברך ומקרר קטן 

_____________________________________________)41-42ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 שח, ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)41-42ח(בתרומה, 054-8432271

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)41-42ח(לחלקי חילוף, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)41-42ח(סימלי, 052-7396092

 מעוניינת לקנות תוכי 
קוואקר האכלת יד עד 200 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-8464310

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)41-42ח(050-6651365

 *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)41-52(מחסנים, 050-5536359

 למשפחת אברך דרוש 
בדחיפות טיולון במצב מצוין 
ומזוודה גדולה במצב מצויין, 

_____________________________________________)40-41ח(נייד: 050-4191774

 לכולל דרוש סט רמב"ם 
פרנקל המעונין לתרום:

_____________________________________________)40-41ח(052-7652286

 מבקשת לקנות כסא 
אוכל לתינוק, אפשרי פלסטיק 
_____________________________________________)40-41ח(במצב טוב, טל': 03-6185569

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח, ומזגון חלון 

_____________________________________________)40-41ח(קטן בתרומה, 054-8432271

 מענויין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)40-41ח(לחלקי חילוף, 054-8432271

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מערכת סטריאו גדולה 

Panasonic, איכותית 
מאוד, 4 חלקים, כניסת 

USB, ב- 500 ש"ח, 
052-7171222)38-41(_____________________________________________

 מזגן אלקטרה 1 כ"ס + 
מזגן אלקטרה 1.5 כ"ס )טוב 

לסוכה(, מקרר אמנה, תנור + 
כיריים, כחדש, 2 בלוני גז+גגון 
_____________________________________________)40-41(אלומיניום לרכב 052-2530036

 GMAIL שירותי מייל 
למחשבים ללא גישה 

לאינטרנט, החל מ- 25 ש"ח 
_____________________________________________)40-6/17(לחודש, 052-7611936

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים ניידים ונייחים חינם, 

שירות בב"ב ובירושלים,
052-7611936)40-52(_____________________________________________

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח כחדש, 

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 למכירה  מקרר, מכונת 
_____________________________________________)39-42(כביסה,  052-4227714

 מקרר גדול, מצב מצוין, 
דגם שארף, 500 ש"ח, צבע 

_____________________________________________)41-42ח(לבן, 052-7681438

 מזגן חלון במצב מצוין, 
3/4 כ"ס, 300 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7133269

 תנור Bosh במצב מעולה 
תא 1, ב- 500 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7146087

 תנור של חברת סול 
)טוסטר אובן( במצב מצוין 

במחיר 150 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-8438113

 מזגן חלון מצוין, 2 כ"ס ב- 
_____________________________________________)41-42ח(450 ש"ח, ב"ב, 03-5703845

 מייבש כביסה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(03-5700422

 מקרר שארף גדול, מצב 
מעולה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7681438

 מקרר, תקין, פועל, 
מעולה, טוב, 500 ש"ח, פ"ת, 

_____________________________________________)41-42ח(054-3102412

 כחדש! מייבש כביסה 
500 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)41-42ח(052-3073826

 כיריים + תנור, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(052-3847842

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(טל': 054-6983461

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
כחם לבחורי ישיבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-4831449

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-5543055

 מקרר משרדי גודל 70 
על 70 סמ', ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון 
ח' AEG, ב- 500 ש"ח, 6 

_____________________________________________)41-42ח(קילו, 054-5823874

 שואב אבק לבית ולרכב, 
_____________________________________________)41-42ח(50-100 ש"ח, 054-4273857

 מאוורר, 50 ש"ח, -054
_____________________________________________)41-42ח(4273857

 מכונת קפה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(גמיש, 054-4273857

 טאבלט 10 אינץ אנדרואיד 
עם תיק ומקלדת, 450 ש"ח, 

052-7611936)41-42(_____________________________________________

 רמקולים למחשב 
creative כולל sub מעץ, 
_____________________________________________)41-42(150 ש"ח, 052-7611936

 שואב אבק, 90 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(בירושלים, 054-8423405

 מערבל קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-8423405

 מדיח כלים גדול קינג, 200 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מגהץ קיטור קנווד, 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים אטמור זק"ש, 
_____________________________________________)41-42ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 טוסטר, 20 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 125 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח, 054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח כחדש, 

_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום, 75 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(לאמבטיה, 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזה עמוד 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 תנור אפיה בילדאין סאוטר, 
טורבו, צבע לבן, כמעט חדש, 
_____________________________________________)40-41ח(300 ש"ח, טל': 050-4116075

 מקרר משרדי, 150 לטר, 
דגם דלתא, מצויין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(לבן, טל': 050-4116075

 מזגן חלון 1-1.25, ב- 500 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 050-4128920

 מקרר מצוין, 480 ליטר, 
_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח, בב"ב, 03-6779446

 כחדש! מייבש כביסה 
500 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)40-41ח(052-3073826

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(טל': 054-6983461

 PIOLT טוסטר אובן 
גדול במצב מעולה, 170 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(גבעת שמואל, 052-8571371

 מדיח כלים גדול קינג, 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 מגהץ קיטור קנווד, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים אטמור, 
זק"ש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 טוסטר 20 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 125 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום, 75 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(לאמבטיה, 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזה עמוד 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 שואב אבק לבית ולרכב, 
_____________________________________________)40-41ח(50-100 ש"ח, 054-4273857

 מברגה חדשה 18V, ב- 
_____________________________________________)40-41ח(250 ש"ח, 054-4273857

 חצובות בלרס + ראשי, 
להבות במחיר סמלי, 190 

ש"ח, פסחיים כחדשים,
_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 מקרוגל קריסטל איכות, 
מעולה, גדול, 320 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 בייביליס + מגהץ מקצועי, 
חדש באריזה מארה"ב, מחיר 

הפסד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 בירושלים מאוורר חדיש, 
_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 050-6256846

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון כחדש לבחורי ישיבה, 

_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-5543055

ריהוט

 שולחן  ו-6 כסאות לסלון, 
אפשרי רק כסאות, כחדשים, 

ספות 3+2 מעור אמיתי, 
בורדו,אפשרי 2 או 3.

052-4227714 )39-42(_____________________________________________

■ ארגז מצעים לבן, במצב 
מצויין, גובה 90, 1.18 על 53 
ס"מ+ 2 מגירות, 450 ש"ח. 

0544-919299)39-42(___________________________________________

 חדר שינה קומפלט מעץ 
מלא, 2 מיטות+ ראש+ 

2 מזרנים אורטופדיים+ 2 
שידות+ ארון 5 דלתות, כחדש. 

_____________________________________________)40-41ל(052-8571371 ג. שמואל

 שולחן עץ מלא )חום( ליד 
הספות בסלון, 60/120, ב- 

_____________________________________________)40-41ח(300 ש"ח, 052-7112123

 כורסת מנהלים משומשת 
במצב טוב עם משענת גבוהה 

ונדנוד, 200 ש"ח, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)40-41ח(054-4992952

 למסירה, ארון קודש שמור 
במצב טוב )פגמים קלים(, דגם 

_____________________________________________)40-41ח(ישן, 050-4087927

 זוג מיטת חדר שניה + 
שידה, כחדשות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(050-2626987

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירת מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7633316

 מיטת מעבר מצוירת + 
מזרון שילב, אורך 1.35 בבני-

ברק, 250 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-8457681

 מסירת ארון קודש 
בחינם, לפרטים - גיא, נייד: 

_____________________________________________)40-41ח(052-7153359

 ארונית מצעים במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)40-41ח(054-6983461

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא, 120X75X40, ב- 250 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן משרדי חדש, יפה 
ומפור, צבע אגוז בהיר בצורה 
ר' מתפרק בקלות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(גמיש, 050-4115075

 ספה דו מושבית, מצב 
טוב, 240 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)40-41ח(052-5737813

 ספה תלת מושבית דמוי 
עור במצב טוב, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(מחיר גמיש, 052-5078585

 ספה עגולה בודדת, יפיפיה 
כחדשה, בצבע חום, רק 220 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 כסאות כתר עם ידיות, 
רק 20 ש"ח כ"א, ב"ב, -077

_____________________________________________)40-41ח(3004602

 מיטת בסיס רוחב 90 
ס"מ, 450 ש"ח כחדשה, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7677306

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית, 290 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 ספה תלת מושבית בצבע 
חום כהה במצב מצוין - 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, טלפון: 03-7514127

 בהזדמנות! שולחן 
סופרים דגם "ינאי" מסיבי, 
מתכוונן, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)40-41ח(054-8423645

 מיטה מתקפלת מברזל, 
מיטת נוער, 500 ש"ח, -054

_____________________________________________)40-41ח(7863538

 שולחן לסלון 2+1/2 מטר 
מעץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-9408833

 ספה דמוי עור צבע חום 
כחדשה, ב- 450 בלבד! -054

_____________________________________________)40-41ח(8429260, 054-8457079

 כסאות מברזל ומעץ, 10 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 ארונית מעץ יפיפיה, 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח,054-4273857

 מיטת מעבר מעץ ב- 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7635530

 6 כסאות לפינת אוכל, 
מצב מצוין, 580 ש"ח,
_____________________________________________)40-41(054-5467979 )ב"ב(

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)40-41ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר, גובה 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)40-41ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

 בהזדמנות  12 כסאות 
מברזל, מרופד במושב ובגב, 

חום, אפשרות לפחות כיסאות, 
_____________________________________________)39-42(500 ש"ח,  052-4227714

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון 80*190, 

ב- 400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 
_____________________________________________)41-42ח(052-3073826

 בהזדמנות, שולחן סלון 
+ 6 כסאות במצב מצוין 
_____________________________________________)41-42ח(בירושלים, 050-4160457

 ספה סלונית, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(052-3847842

 מיטת נוער, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(052-3847842

 מזרון, 100 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(052-3847842

 ספריה, 300 ש"ח, 
כחדשה, יפיפיה, טל':

_____________________________________________)41-42ח(054-5457811

 ספה דמוי עור בצבע חום, 
מצב מצוין, ב- 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-8591450

 שולחן שיש במציאה, צבעי 
שמנת/לבן, מדהים, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7146600/6

 שולחן סלוני גדול, נפתח, 
בגילה ירושלים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(טלפון: 052-7143145

 שולחן לסופר סתם, מצב 
מעולה, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)41-42ח(054-8461338

 פינת אוכל + 6 כסאות 
צבע ונגה, 490 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(054-8500300

 כורסת מנהלים משומשת 
במצב טוב עם משענת גבוהה 

ונדנוד, 200 ש"ח, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)41-42ח(054-4992952

 ספה + שתיים בצבע חום, 
3+2 לסלון, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)41-42ח(03-7514127

 בהזדמנות, שולחן פ.אוכל 
נפתח ל- 3, 500. כסאות 
250. סלון עור, 200, ב"ב, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7433440

 כסא מנהלים במצב 
מודרני, עולה ויורד ומתנדנד 

במצב מעולה, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(052-7640530

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(052-7633316

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא, 120X75X40, ב- 250 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)41-42ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)41-42ח(ב- 200 ש"ח, 052-3463482

 מיטת עמינח נפתחת 
לילדים בצבע כחול, במחיר 

_____________________________________________)41-42ח(500 ש"ח, 052-2655837

 מיטת בסיס רוחב 90 
ס"מ, 450 ש"ח כחדשה, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7677306

 ארונית מצעים במצב 
מצוין למכירה, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-6983461

 שולחן משרדי חדש, יפ0ה 
ומפואר, צבע אגוז בהיר, 

בצורה ר', מתפרק בקלות, 
_____________________________________________)41-42ח(340 ש"ח, 050-4116075

 מיטת היי רייזר כולל 
מיטת תחתית וארגז מצעים 

במצב מצויין, 250 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)41-42ח(050-4116075

 2 מטר ארונות תחתונים, 
כולל מגירות, מצב מצוין, 400 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-8416491

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות למטה, 
צבע שחור, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(053-3114819

 כסאות ברזל ומעץ, 10 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 ארונית מעץ, יפיפיה, 200 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 כסאות החל, מ- 10 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857
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תינוקות

 נעל צעד ראשון, מידה 19, 
nike, כתום, לבן/בת, מצב 

מעולה! 90 ש"ח, 
_____________________________________________)32-42(052-7128580 )י-ם(

תקשורת

■ מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי, "גלית 

איטליה" 850 ש"ח בלבד! 
054-8443223)44-44/16(_____________________________________________

כללי

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-19/17(_____________________________________________

 ספר לימוד אנגלית 
)דקדוק( grammer+, לכיתה 
5, חיה אביעזר, מצב מעולה! 
_____________________________________________)32-42(30 ש"ח, 052-7128580 )י-ם(

 "פלאי החומר" חטיבת 
הביניים, קצנלבוגן, שמור 

במצב מצוין, 40 ש"ח,
_____________________________________________)32-42(052-7128580 )י-ם(

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-6/17(_____________________________________________

 מעלון מדרגות לכסא 
גלגלים במצב חדש 

בהזדמנות, 
,052-7694114
053-9664767)38-41(_____________________________________________

 מחשבים ניידים 
החל מ- 550 ש"ח )גם 

מקרנים ונייחים(. *ב"ב: 
050-6379001. *י-ם: 

054-8470594. *מודיעין 
עילית 052-7171228. 
_____________________________________________)38-45(*ב"ש: 052-7155655

נה
טמו פמו

www.
pamotmuna.co.il

יש לך?

 חדש! תוכנית עם 
מספר כשר, SMS ומייל, 

למכשירים תומכים בלבד, 
_____________________________________________)39-42ל(054-8419386

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון, יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)39-42(_____________________________________________

 ספר "יסודות הכתיב" 
לכיתה ג' במצב מצוין, 15 
_____________________________________________)39-42(ש"ח בלבד! 054-8063853

 טיולון בייבי, ג'וקר בצבע 
כחול במצב חדש, עדי טלפון: 

_____________________________________________)40-41ח(050-5726864

 ירד המחיר!! עגלת 
 EVO שכיבה + טיולון מוצי
שלדה כסף ובד חום מבריק, 

הכול 500 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-7115028

 עגלת אמבטיה נהפך 
לטיולון, צבע אדום, כחדש, 

_____________________________________________)40-41ח(490 ש"ח, 058-3294562

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)40-41ח(350 ש"ח, 054-8423405

 סימילאק 400 גרם, חלב 
נכרי, 30 ש"ח בלבד, שלב 1, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8495952/3

 אמבטיה לתינוק + מעמד, 
כחדש, צבע וורוד - 70 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-6140800

 נדנדה לתינוק, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-6140800

 לול לתינוק כמעט חדש + 
גלגלים עם בעיה קטנה, 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 03-9307308

 כסא אוכל לתינוק + 
2 מגשים, מצב מצוין, חבר 
PEG בבני-ברק, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8457681

 משאבת חלב חשמלית 
מדלה מיני אלקטריק, 

חדשה באריזה, 320 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(0504144949

 עגלת תינוק פרוג, רק 
390 ש"ח, צבע אדום, בני-

_____________________________________________)40-41ח(ברק, 052-5737813

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 400 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)40-41ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק מצב מצויין 
"שילב", 300 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)40-41ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק 500 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(050-6990740

 סימילאק, שלב 3, חלב 
ישראל, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-9667588

 עגלה )מוצי( אמבטיה 
)תכלת(. טיולון )ירוק( + 

שלדה, כחדשה! 500 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7112123

 עגלת ד"ר בייבי, חדשה, 
בצבע שחור, ידית מתהפכת, 
במציאה, 390 ש"ח במקום 

_____________________________________________)40-41ח(900, ב"ב, טל': 077-3004602

 סל-קל לרכב, כולל גגון 
לשמש במצב מצון, רק 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 כסא אוכל צ'יקו כולל מגש 
נשלף ללא רצועות, רק 60 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)40-41ח(050-4135002

 נעלי ספורט צעד ראשון, 
יד שניה - כחדשות ממש! 

כחול/לבן, nike, ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)40-50(בלבד, 052-7128580 )י-ם(

 הקסניום SIM 2 במצב 
טוב + אביזרים, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7117487

 סמסונג כשר, 2 סים, חדש 
+ אחריות + אביזרים, 150 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח בלבד, 052-7117487

C2  מצוין תומך כשר כל 
החברות, 250 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7869008

 פלאפון, 150 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 להשכרה 4 שמלות סרפן, 
לבן בשילוב תחרה, יפהפיות 
וחדשניות, במידות: 4,6,8,12 

רק 50 ש"ח כ"א, 
054-5565961 )י-ם(, נין לקבל 

_____________________________________________)40-52(תמונה במייל/ווצאפ

 שעון לונג'ין מלבן, דגם 
דולצ'ה ויטה, 2 שורות 

יהלומים, מתאים לחתן-
כלה, חצי מחיר, 7,000 
ש"ח, חדש + תעודת 

_____________________________________________)40-41ל(אחריות,.054-4741373

 שירות זיהוי חסוי 
חכם + שירות הודעות 

וירטואלי, בתשלום סימלי, 
לפרטים והצטרפות,

_____________________________________________03-60-170-60          )41-44ל(

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

ש"ח

חיסולי קיץ
פריטים מקסימים!

שבוע אחרון
"אצל בתיה"

ירושלים 59 ב"ב 03-5792841

*הגיעה קולקציה 
מהממת לחגים וארועים

10-20-30

 פאקט מלברו דיוטי פרי 
ישראל, 260 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(058-3234562

 טוסטר אובן הימלטון, 
42 ליטר חדש מהאריזה, 250 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, טל': 052-7157485

 אופניים BMX לילד, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 זרקור, 50 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 מחבת ווק, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 שטיח 2X3, ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 אופניים לנער, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 סיר לחץ 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(גמיש, 054-4273857

 גיטרה אקוסטית, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל כחדשה 
בהזדמנות, מציאה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 צלחות פורצלן כחדשה 
_____________________________________________)40-41ח(בשקל, 054-4273857

 מסך 17 אינצ' 75 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 למסירה סימילאק שלב 1, 
400 גרם, חלב נוכרי בירושים, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7102636

 עגלת איזי בייבי, חדשה 
באריזה, 450 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7631633

 מיטת תינוק במצב 
מעולה, תוצרת ספרד, 350 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, גמיש, 053-3109195

 עגלת Graco, ב- 150 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 058-7384429

 טיולון combi, מצב טוב, 
_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח, 058-7384429

 ,AEG עגלת שכיבה 
מצב טוב + אביזרים, 400 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 058-7384429

 עגלת תינוק - טיולון, מצב 
חכחדש, צבע מוכסף - מוקה 

)כולל כל האביזרים(, 250 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, טל': 052-7689543

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 400 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)41-42ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק מצב מצויין 
"שילב", 300 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)41-42ח(טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים איזי בייבי, 
350 ש"ח )להתקשר אחרי 

_____________________________________________)41-42ח(ראש השנה(, 054-7432012

 משאבות חלב מודלה, 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)41-42ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(050-4127708

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נלווים ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(053-3180904

 עגלת טיולון תאומים 
איזי בייבי )פ"ת(, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(053-3145019

 כסא אוכל כתר )פ"ת(, 
_____________________________________________)41-42ח(120 ש"ח, 053-3145019

 עגלת פג במצב טוב 
בצבע כחול במצב שכיבה 
לתינוק במחיר 200 ש"ח, 

_____________________________________________41-42ח(052-2655837

 עגלת תינוק ממבא, 200 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כיסא לרכב לפעוט, 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת טיולון, 100 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(כחדשה, 054-4273857

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
)לא מתקפלת(, 200 ש"ח, 

052-8378727)41-41(_____________________________________________

מהפכה בעולם החזנות הספרדית

הדיסק החדש ”יחיד רם“
עם 12 הפיוטים בלחנים חדשים

בביצועם של החזנים 
דוד שירו ומשה חבושה

חדש!

להזמנות | המלחין מנשה אליאס 054-4600154

 בגדי תינוקות מותגים 
בנים/בנות, קיץ/חורף, בגדי 
גוף, אוברולים ועוד, בין 5-15 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 עגלת פג טיולון, אפשרות 
לתוספת אמבטיה, בתשלום, 

רק 500 ש"ח כולל תיק תואם, 
_____________________________________________)40-41ח(ב"ב, 077-3004602

 מיטת תינוק מעץ, צבע 
אגוז, כחדשה + מזרון, 450 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7117487

 2 כסאות לתינוק לרכב, 
מצב טוב, 120 ש"ח כל אחד. 
_____________________________________________)40-41ח(גבעת שמואל, 052-8571371

 עגלת תינוק ממבא, 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כיסא לרכב לפעוט, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת תינוק חדשה! 
כחול/תכלת, בסך: 390 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(050-4176661

 פלאפון LG, מסך נגיעה, 
_____________________________________________)41-42ח(120 ש"ח, 052-7150772

 קו טוקמן עם שיחות ללא 
הגבלה, ב- 60 ש"ח לחודש 

_____________________________________________)41-42ח(בלבד! 052-7167777

 פלאפון כשר אקו כחדש 
עם מטען ואוזניות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7653252

 נוקיה 208 לא כשר תומך 
הכול + מגן, 250 בירושלים, 

_____________________________________________)41-42ח(058-3216830

 סמסונג סליידר ח' פלאפון 
B500, ב- 100 בירושלים, עובד 

_____________________________________________)41-42ח(ע"י החברה, 058-3216830

 בלקברי כחדש 9770, 
_____________________________________________)41-42ח(250, ירושלים, 058-3216830

 פלאפון אלקטל כשר 
תומך סלקום, 150, מציאה, 

_____________________________________________)41-42ח(058-3216830

 מגן מטען לאיפון 5 של 
BXT, חדש 100 שח,

_____________________________________________)41-42ח(058-3216830

 E1200 ,1777 תומך הכול 
ומטורולה סלקום נפתח ב- 

150 ש"ח, בעודים דרוש תיקון 
_____________________________________________)41-42ח(קל, 058-3216830

LG G3  כחדש + אביזרים 
חדשים + סוללה נוספת + 

מגן מסך + כיסויים - 1,200 
_____________________________________________)41-42ל(ש"ח, 054-4396666

 פלאפון, 150 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מחשב נייד מצב 
מעולה, 500 ש"ח, עדיף 

לא בשעות הסדרים, 
053-3120620)41-42(_____________________________________________

 בימבה 3 גלגלים, 
מעולה )לא ג'וק(, 30-50 

_____________________________________________)41-42(ש"ח, 053-3120620

 13 דפנות לסוכה במצב 
מעולה, 20 כ"א, כל הקודם 

_____________________________________________)41-42ח(זוכה: 052-7133269

 4 סלסלאות כביסה ברזל 
מצופה עם גלגלים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(03-5700422

 מברגת בוש 14v, שתי 
בטריות, 300 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(03-5700422

 מקלחת חשמלי אטמור, 
8,500 וואט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(03-5700422

 גז, תנור, מייבש, שיש 
מטבח, עגלה, סל-קל, 500 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 05-8432773

 נרתיק לגיטרה חשמלית, 
קשיח )פ"ת(, 150 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(053-3145019

 נרתיק לגיטרה חשמלית 
רק )פ"ת(, 50 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(053-3145019

 מעמדים ליין, )פ"ת(, 30 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 053-3145019

 סנטר פיור אקוסטיק 
)פ"ת(, 100 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(053-3145019

 גיטרה קלאסית )פ"ת(, 
_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח, 053-3145019

 קופה רושמת מקולקלת 
)פ"ת(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(053-3145019

 מצלמת פילים אולימפוס 
לאספנים )פ"ת(, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(053-3145019

 מחזיקי כוסות, נחושת 
)פ"ת(, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(053-3145019

 פטיפון CEC לא עובד 
)פ"ת(, 100 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(053-3145019

 מחשב שולחני מהיר 
מתאים גם לגרפיקה בסיסית 
 ,DVD + )פוטושופ/עימוד(
_____________________________________________)41-42ח(ב- 490 ש"ח, 058-6404012

 מחשב שולחני מיני, מצוין 
להקלדות + מסך, רמקולים, 

עכבר ומקלדת, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-2423785

 מחשב שולחני לשימוש 
 DVD ביתי/משרדי + צורב

+ תוכנות, כחדש, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(058-7930738

 ,)USB( דיסק און קי 
ב- 720 ג'יגה עם מאגר 

סרטים ושירים, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(052-6127033

 בבני-ברק, תיק סמינר לפי 
תקנון במצב מצוין, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7600336

 מבחר קלטות, שירים 
חסידיים ומזרחיים וסיפורי 

ילדים, 8 ש"ח ליחידה, בבני-
_____________________________________________)41-42ח(ברק, 052-7600336

 דלת עץ חדשה + משקוף 
צבע חום כהה, רוחב 0.75מ' 

בבני-ברק, 350 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(052-7600336

 גגון, מתאים לכניסה 
 ,1.65X0.85 ,לבית/לחנות

ב- 300 ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)41-42ח(052-7600336

 פאה מעוצבת חדשה, 
שטנית, 500 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(050-4131038

 חצאית שחורה חדשה, 
בסיס, מס' 44, 130 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(050-4131038

 גמרות תלמוד בבלי, 50 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 050-4131038

 זוג מגיני מיטה למיטת 
נוער )לא פלסטיק(, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(בבני-ברק, 052-7600336

 בד ריפוד של עמינח, רחיץ 
ואיכותי ביותר, ירוק בהיר, רוחב 
2 מטר, 250 ש"ח במקום 300 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
לילדים, כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 

_____________________________________________)41-42ח(60 ש"ח לשנה, 052-7600336

 30X30 ארבע כריות נוי 
ס"מ, 2 ורודות, 2 ירוקות, 50 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 סיר טיגון 5 ליטר, חשמלי, 
חדש באריזה, 200 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)41-42ח(052-2437292

 מסחטת פירות וירקות 
רב עוצמה, חדש באריזה, 200 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 מגבר סטריאו ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמור, 

_____________________________________________)41-42ח(400 ש"ח, נייד: 052-2437292

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)41-42ח(30 ש"ח, נייד: 052-2437292

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 
ש"ח, דגם MISSION, נייד: 

_____________________________________________)41-42ח(052-2437292

 מערכות כריזה עובדים 
ולא עובדים )פ"ת(, 20-200 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 053-3145019

 מגברים עובדים ולא 
עובדים )פ"ת(, 20-300 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(053-3145019

 מתקן ממתקים של שקל, 
2 תאים ושלושה תאים )פ"ת(, 
_____________________________________________)41-42ח(250-350 ש"ח, 053-3145019

 50X50X50 אקווריום 
)פ"ת(, 150 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(053-3145019

 מנורה מתכווננת )פ"ת(, 
_____________________________________________)41-42ח(40 ש"ח, 053-3145019

 רמקולים בודדים וזוגות 
)פ"ת(, 20-500 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(053-3145019

 תריסים כולל מסגרת 3 
פלטות הזזה, 3.15X1.29, ב- 

_____________________________________________)41-42ח(40 ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית 
כולל מסגרת 3 פלטות, 

3.15X1.29, ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(הזזה, 050-5925647

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, לבן, 250 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 050-5925647

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית, כחולה, 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)41-42ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 052-4831449

 ,Kenwood ,טוסטר אובן 
מצב מצוין, 300 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(058-7384429

 חליפת גבר חדש )ז'קט + 
מכנס(, נקנתה ב- 700 נמכרת 

_____________________________________________)41-42ח(ב- 100 ש"ח, 052-3186268

 חנוכיית כדורים 
מקרמיקה חדשה, 2 ש"ח, 

052-3186268
_____________________________________________)41-42ח(052-3186268

 דיסקמן של "aiwa" עם 
צג דיגטלי כחדש, 10 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-3186268

 מקלדת ארגונומית נגללת 
אידיאלי לטיולים, 10 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)41-42ח(052-3186268

 מערבל קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-8423405

 פינקים + כלוב + בית 
התלה + נדנדה, 100 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח()ב"ב( + אוכל, 03-6779712

 סוכה )מסגרת בלבד( 
מברזלים, 350 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7396092

 מכונת פקס + צילום 
 canon 'סורק של חב +

כחדשה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(052-7366764

 חליפה לגבר מידה 50 
עדכנית נלבשה פעם אחת, 

_____________________________________________)41-42ח(250 ש"ח, 054-8430025

 תוכי קווקר אכילת יד, 
צעיר, 500 ש"ח, לא כולל 

_____________________________________________)41-42ח(כלוב, לפרטים: 052-7174663

 תוכי קוקטייל, צעיר אכילת 
יד כולל כלוב, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(לפרטים: 052-7174663

 תוכי דררה בן 1/2 שנה, 
150 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)41-42ח(052-7174663

 כלוב גדול מיוחד עם 
אביזרים נדנדות 150 ש"ח 
לרציניים יש על מה לדבר, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7174663

 זוג תוכים + כלוב חדש + 
אוכל + קן הטלה, 140 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(בערב, 050-4149588

 שעון יד חכם עם לוח 
שנה, מד צעדים, מד גובה, 

מחשבות, יומן, שעון מעורר 
_____________________________________________)41-42ח(ועוד, 99 ש"ח, 058-3263264

 ערכת חילוץ לרכב כולל 
ג'ק וגלגל רזרבי, 99 ש"ח. 

דפנות לסוכה 69 ש"ח .סכך, 
_____________________________________________)41-42ח(058-3263264

 אופניים חשמלי 36v בלי 
סוללה, ב- 500 ש"ח, -054

_____________________________________________)41-42ח(5823874

 מצבר לרכב, 4 חודשים 
בשימוש חברת "וולטה" נמכר 

_____________________________________________)41-42ח(ב- 350 ש"ח, 054-5823874

 כיסוי לפלטת שבת, 
עבודה יד רימונים, חדש 

באריזה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(052-4831449

 פינק זברות מוטציות 
מיוחדות ב- 40 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-5008379

 בהזדמנות סוכה מעץ, כ- 
16 דיקטים, במצב מצוין, חזון 
_____________________________________________)41-42ח(איש, 500 ש"ח, 058-4533400

 סוכה כולל הכול, 250 
ש"ח באזור בית-שמש, 

_____________________________________________)41-42ח(058-4172799

 אופני הילוכים 24" ו- 
26", ב- 260 ש"ח כ"א, פל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-5385013

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)41-42ח(19 ש"ח, 052-7633316

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)41-42ח(149 ש"ח, 054-4783220

 סורג מגולוון, חדש, יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)41-42ח(250 ש"ח, 052-7633316

 למסירה, 3 פיג'מות 
חורפיות לנשים במצב מעולה, 

_____________________________________________)41-42ח(מידה L, טל': 050-4087927

 למסירה מפות שולחן 
בגדלים שונים במצב מעולה, 

_____________________________________________)41-42ח(050-4087927

 דיירקטלייף, משחה נגד 
פצעים, חורים, קמטים וסדרים 

לבנות ובנים, בירושלים, 250 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 058-3216830

 מנעול שרשרת לאופנועים 
ואופניים, חזק, עבה וארוך, 

חדש, 150, ירושלים,
_____________________________________________)41-42ח(058-3216830

 משחק שולחן כדורגל 
לילדים/מבוגרים כחדש, חזק 

ויציב ומיוחד, 450 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(052-7366764

 אקווריום לחדר ילדים, 
50X20 - ב- 70 ש"ח, צורת 

_____________________________________________)41-42ח(משושה, 052-7366764

 אופני BMX לילדות/
ונערות, 100 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7366764

 8 דפנות סוכה במצב 
חדש! 400 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7122838

 מכשיר סטפר עם מוט 
אחיזה + מד כמעט חדש, 330 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-8430025

 ברז מטבח חמת חיבור 
לקיר, מצוין, 150 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(054-843005

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(לפרטים: 054-8453370

 צנצת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)41-42ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-4831494

 Brother תוף למדפסת 
שמתאים לאלפי דפים, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-2103595

 מגש כסף בשילוב עץ, 
גדול לחלות, חדש, רק 150 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, טל': 052-8969770

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2016, ותוספות 

_____________________________________________)41-42ח(280 ש"ח, 053-3120547

 מצלמה חדשה סמסונג 
PL70 + כרטיס זכרון בלי 

מטען, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(058-3216830

 מנעול קוד לאופניים חדש 
_____________________________________________)41-42ח(40, ירושלים, 058-3216830

 רמקולים פיונר, 500 וואט 
לרכב, 9X6 + תבניות, מצב 

חדש, רק 250 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(058-3216830

 רדיו דיסק + שלט + 
איקס + יואסבי + ווד של 

פיונר לרכב, כחדש, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(058-3216830

 24 בטריות למכישר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, ב- 

_____________________________________________)41-42ח(100 ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)41-42ח(200 ש"ח, 052-3463482

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 200 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-3463482

 100 שק' חול קטנים 
מיועדים לעדניות/עציצים, 300 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 052-3463482

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7154392

 מכשיר להכנת שווארמה 
במצב מצוין, 300 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-2655837

 ,zara חליפה שבתית 
מידה 46, צבע כחול, בד 

כותנה, 400 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-8464310

 חליפה שבתית חדשה 
בגוון כחול בהיר, יפיפיה, מידה 

44, 70% צמר, 500, 
_____________________________________________)41-42ח(054-8464310

 שק שינה + מדף קיר 
כפול, 90 ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-8423405

 אופנים BMX לילד, 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 זרקור 50 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מחבת ווק, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 שטיח צמר 2X3, ב- 50 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 אופניים לנער, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 סיר לחץ 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(גמיש, 054-4273857

 גיטרה אקוסטית, 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 כלי בית, סירים, מחבתות, 
_____________________________________________)41-42ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגג, 100 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(לרכב, 054-4273857

 קסדות לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 טלית חדשה, תימני, גודל 
_____________________________________________)41-42ח(80, 300 ש"ח, 054-4273857

 נרתיק לספר תורה, 250 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 סט תאג תורה מפוארשה, 
חדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלדי, 20 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 סוללה לאופניים 36v, ב- 
500 ש"ח, 7 חודשים בשימוש, 

_____________________________________________)41-42ח(050-4145023

 אופני הילוכים מידה 24, 
מצוינות בב"ב, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(03-5704834

 מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7154392

 כלוב לציפורים, 70ש"ח. 
ובית הטלה, 30 ש"ח. -054

_____________________________________________)41-42ח(8412903, 03-9074725

 ציפור קנר "באוסתר" 
300 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)41-42ח(03-9074725

 אופניים BMX 12" עם 
גלגלי עזר כחדשה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(054-5385013

 אופניים BMX ב- 160 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 18", ב"ב, 054-5385013

 מחבתות וסירים מ- 15 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל כחדשה 
בהזדמנות, מציאה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מברגה חדשה 18v ב- 
250 ש"ח, אקסנט,

_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 צלחות פורצלן כחדש 
_____________________________________________)41-42ח(בשקל, 054-4273857

 מסך 24 אינצ, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 ש"ס טלמן, 500 ש"ח, 
בהזדמנות, גמיש, 

_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 אופנים לנער 24", ב- 250 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, כחדש, 054-4273857

 מציאה, תריס שמנת 
כחדש, 1.25X1.80, ב- 300 

ש"ח, 3 כנפיים, בב"ב,
_____________________________________________)41-42ח(052-7660451

 משחק קופסא של 
פלדהיים/חיים ולדר "ילדים 
בעקבות העבר" 45 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(בב"ב, 052-7600336

 גמבוי נטען + כבל, 90 
ש"ח, אפשרות להוזלה בבני-

_____________________________________________)41-42ח(ברק, 03-6182130

 2 זוגות תוכונים + כלוב 
כפול + בית הטלה וביצים, 

_____________________________________________)41-42ח(250 ש"ח, טל': 053-3100341

 חליפת אלגנטית חדשה 
ביל בלאס לבחורי ישיבה, 

מידה 36, ב- 300 ש"ח במקום 
_____________________________________________)41-42ח(1,500 ש"ח, 052-7164135

 מטען סמסונג 1200, 
10 ש"ח, 052-7663109, בין 

_____________________________________________)41-42ח(הסדרים

 אוזניית בלוטוס חדשה 
2 - 35 ש"ח, 052-7663109, 

_____________________________________________)41-42ח(בנין הסדרים

 אופניים לילדים במצב 
מצוין במחיר 150 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(לפרטים: 050-9340317

 מכונת כתיבה ישנה, 450 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 052-7154392

 מסך מחשב עבה - 50 
ש"ח. סוכת ברזלים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(050-6651365

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)41-42ח(052-3805386

 שמלה חדשה לארוע מידה 
38, צבע אפרסק, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(02-6522251, 052-3805386

 אונקי 100 ג'יגה חדש 
לגמרי, 150 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)41-42ח(050-4107375

 3 מעילים איכותיים, 
חדשים לילדות, מידות 8-12, 

75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 
_____________________________________________)41-42ח(02-6522251

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים המחיר הינו 10-40 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(טל': 02-6522251

לנשים: 050-2030007
לגברים: 054-3342002

לתאום פגישות יעוץ בבני ברק

אסתטיק 

תוצאות מדהימות!

סנטר
מבצע לחג

טיפול ראשון 50 ש”ח

הסרת 
שיער 
בלייזר 
ללא כאב! 

חידוש עולמי לציפורן חודרנית
ללא כאב!



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה  כ”ה- כ”ז אלול תשע”ו  28-30/09/16

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)39-42(מבוגרת, טל': 050-5952474

 מעוניין לעבוד במשרד 
עו"ד באזור פ"ת-ר"ג-ב"ב 

והסביבה הקרובה,
054-5663798)39-42(_____________________________________________

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-17/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-17/17(או מבוגרים. 054-8442722

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

בלבד! נסיון והמלצות,
050-4124827)32-42(_____________________________________________

 אקדמאי חרדי, מומחה 
בהקמת צוותי מכירות 

והפעלתם, תוצאות 
_____________________________________________)40-41ח(מדהימות!! 050-4160390

 בחור ישיבה מעונין לעבודה 
בעבודה מס' פעמים בשבוע 

בירושלים בשעות הצהרים 
והערב, ללא תלוש,

_____________________________________________)40-41ח(053-3318897

 מעוניין לעבוד כל יום, 3-4 
שעות בירושלים בכל תחום, 

_____________________________________________)40-41ח(053-318897

 חרדי פנוי לכל הצעת 
עבודה בירושלים: 

_____________________________________________)40-41ח(052-7197544

 מעונין לעבוד פעמיים 
בשבוע בירושלים בעבודה 

_____________________________________________)40-41ח(מעניינת, 052-7163334

 חרדי אחראי ורציני, 30 
נשוי, רשיון מאש 12 טון + 
מלגזה ועוד... מעוניין בכל 

תחום, עדיפות באזור י-,
 למוסד חינוכי בבני-_____________________________________________)40-41ח(054-8083230

ברק, דרושה פקידת גביה 
למשרה מלאה. *שירותיות 
ואסרטיביות. * יכולת ניהול 
מו"מ. *מוטיבציה גבוהה. 

*שליטה בסביבה ממוחשבת. 
*נסיון קודם - יתרון. קו"ח: 

korotoffice@gmail.com)41-41(_____________________________________________

 מורה לאנגלית + תעודת 
הוראה, למסירת חוגים לילדים, 

שכר גבוה לשעה, 
_____________________________________________)41-42ל(058-4114777

 דרוש עובד מחסן בבני-
ברק, ל- 14:30-21:00, טלפון 

לרציניים בלבד, 050-4119440, 
054-3236080)41-42(_____________________________________________

 לישיבה בבני-ברק, דרושה 
מזכירה למשרה מלאה, נסיון 

מוכח בעבודה משרדית, 
כושר ארגון, דיוק ויסודיות, 
עמידה במצבי לחץ, קו"ח: 

03-5702591
korotyeshiva@gmail.

com)41-42ל(_____________________________________________

 מנהל/ת חשבונות 
בירושלים, עד למאזן, שעות 

נוחות, 10,000 ש"ח, לא חובה 
נסיון. *דרושה קלדנית לעבודה 
מהבית, לא נדרש נסיון, שכר 

הולם. *לבית ספר חרדי 
באיזור בני-ברק, מורה תורנית 

למקצועות קודש. קריירה, 
072-22-222-62)41-41(_____________________________________________

 למשרד רו"ח, דרושה 
מנהלת חשבונות למשרה 

מלאה, קו"ח:
menaeleth@gmail.com)41-42ל(_____________________________________________

 רק מאזור פתח-תקוה: 
דרושים אנשי פרסום ויח"צ + 
2 מנהלים לעבודה באינטרנט, 

_____________________________________________)41-41(שכר הולם! 054-5663798

 למעון בגבעת שמואל 
)גבול ב"ב(, מטפלות מנוסות 

לתינוקיה, ולצהרון )גיל ערייה(, 
_____________________________________________)41-42(למלאה/חלקית, 050-7884864

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
באלעד סוכן/ת נדל"ן + 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה, אפ' לרווחים 

גדולים!
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)41-41(אהובה, 050-5886828

 מאפייה גדולה בב"ב, 
מחפשת נשים וגברים 
לעבודה, תנאים טובים 

למתאימים/ות! לפרטים: 
_____________________________________________)41-42(קרן, 052-6302779

 דרושות סייעות/גננות + 
נסיון למשרה מלאה + חלקית, 

לגן בגבול ר"ג ובני-ברק.
_____________________________________________)41-42(050-8938869, חן

 דרושה מטפלת מנוסה 
למעון בב"ב, תנאים מצויינים, 

משרה מלאה, כמו"כ גם 
לשעות 13:00-16:00,

054-5841018)41-42(_____________________________________________

 דרוש בחור ללינה עם 
מבוגר, 3 פעמים בשבוע, 

בירושלים, לפרטים:
_____________________________________________)41-42ל(052-7907041

 מורות למדעים שילוב 
ומילוי מקום, נסיון חובה וכן 
גננות וסייעות לצהרון, קו"ח: 

1533-7284628)41-44(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים בבני-
ברק, דרושה מנהלת, מכירות 
_____________________________________________)41-42(לשעות הבוקר, 054-7694962

 דרושה מטפלת למעון 
בת"א וברחובות, משרה 

מלאה, תנאים טובים 
_____________________________________________)41-42(למתאימה! 052-5456295

 למכבסה בירושלים דרוש 
עובד אחראי + רשיון נהיגה 

)הילוכים(, תנאים טובים! 
054-3090601)41-42(_____________________________________________

 למתקן בטחוני, 
דרושים עובדים לחדר 
אוכל לחג ר"ה, לינה 
במקום חובה! שכר 

גבוה! 054-3228966 
_____________________________________________)41-41()להתקשר עד 18:00(

 לארגון חסד בב"ב, נהג 
משאית ורשיון מלגזה לשעות 
אחה"צ, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)41-42ל(לפקס: 072-2740299

 דרוש תחזוקון מאזור ב"ב 
לאולם שמחות גדול בב"ב, 
_____________________________________________)41-42ל(קו"ח לפקס: 072-2740299

 תיווך ארץ הצבי החזק 
בנדל"ן באזור הדרום, מחפש 
סוכנים/ות במקום מגוריכם 

בכל חלקי האץ, התיווך ילווה 
אתכם לאורך כל הדרך. תיווך 

ארץ הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)41-41(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס ציבורי 
זעיר להסעת ילדים ברמת גן - 

_____________________________________________)41-44(בני ברק, 052-2595191

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

דרושים

 יש לך יכולות 
במכירות? מקומך 
איתנו!!! ל"איחוד 

הצלה" דרושות מוקדניות 
לפרויקט התרמה בבני-
ברק ובירושלים, שכר 

ובונוסים, אווירה נעימה, 
03-6001411)40-41(_____________________________________________

 לגן מקסים עם אווירה 
ביתית בהוד-השרון, לגילאי 3 
חודשים - 3 שנים, מטפלת 

אחראית ורצינית למשרה 
מלאה, 8:00-16:00, שכר טוב 

למתאימות! מיכל,
09-7604352 ,054-4331646)40-41(_____________________________________________

 דרושים מתרימים בדוכנים 
לארגון חסד ידוע, בער"ה 

_____________________________________________)40-41ל(ובעיו"כ, 052-7633347

 למשפחה חמה בפ"ת, 
עזרה בנקיון ובישול, 3 פעמים 
בשבוע, בשעות 16:00-20:00, 

_____________________________________________)40-43ל(050-5957951

 עובד מעל גיל 24, 
לעבודות בגובה, 30 ש"ח 

לשעה בב"ב, 052-7190990, 
_____________________________________________)40-41ל(03-5783170

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)40-43(לניסיון, 054-7771118

 למעון ברמת אביב סייעת/
אחראית קבוצה, לגילאי 2-3, 
גישה לילדים חובה + נסיון, 

_____________________________________________)40-43(מיידי! 050-4088034

 דרושים אנשים נמרצים 
לעבודה בעמדות התרמה 

במקומות מרכזיים במרכז, 
בסופ"ש ובחגים לארגון חסד, 

052-7117085)40-41(_____________________________________________

 למוסד חינוכי בב"ב, דרוש 
עובד נקיון יסודי ל- 5 שעות 

יומיות, שכר נאה, 
_____________________________________________)40-43ל(058-4119973

 דרושים מתרימים 
להכנסת כלה, 50%,

_____________________________________________)40-41ל(058-3274454

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 
אוטובוסים ומיניבוסים, 

תנאים טובים,
050-4030501)40-43(_____________________________________________

 דרוש עובד לחנות חליפות 
ברבי עקיבא בב"ב, בין השעות 

16:00-22:00 נסיון יתרון, 
_____________________________________________)40-41ל(053-3391691

 למוסד תורני בב"ב, דרושה 
עובדת טלמרקטינג, גמישות 
בשעות, 03-5779500, ניתן 

_____________________________________________)40-41(להשאיר הודעה

 ל"אשל התמר" 
דרושים בחורים לגיוס 
כספים בערב הימים 

הנוראים, 
_____________________________________________)41-42(1700-503-502 שלוחה 4

 לגן מעון בגבעת 
שמואל )במרכז(, גננת/

סייעת, מהשעה 11:00 
בבוקר עד 4:30 בצהריים, 

מיידי! 052-3651355, 
_____________________________________________)40-41(חנה

 למעון בפ"ת דרושה 
גננת מטפלת מסורה תנאים 

_____________________________________________)41-42(מצוינים 054-8474393

 דרושה מדריכת תעסוקה 
לבית-אבות בפ"ת משרה 

חלקית, תנאים מעולים 
050-4128856)41-42(_____________________________________________

 לצהרון ברמת-אביב )ת"א( 
דרושה סייעת ל- 10 ילדים, 

13:30-16:30, 5 ימים בשבוע, 
שכר נאה! 052-7906460, 

_____________________________________________)40-41(ענת

 באזור המרכז דרושה 
עובדת אדמינסטרטיבית 

עם יכולת ניסוח מכתבים,  
 8:00-16:00

Adi31@ritghtscenter.
co.il

)40-43(                         050-2436777_____________________________________________

 דרושה גננת/ מטפלת 
לגילאי שנתיים, לגן 

בפ"ת, לפרטים בשעות 
_____________________________________________)40-41(הערב 050-4107739                      

 למשרד רו"ח דתי בת"א, 
דרושה מנה"ח + נסיון חובה 

בחשבשבת חלונות למילוי 
מקום, קו"ח לפקס:

03-5379105)40-41(_____________________________________________

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)40-41(לפקס: 03-8007050

 לפלאפל נחום 
)השומר(, דרוש עובד 

מטבח דינאמי, -08:00
13:00, 30 ש"ח לשעה 
+ כל התנאים )אין צורך 

_____________________________________________)40-41ל(בנסיון(, 052-2452278

 דרושה סייעת למעון 
בק.הרצוג, 7:30-16:00, 

נקיה, אחראית וזריזה 
וחמה תנאים טובים 

למתאימה, 
,050-4146721

_____________________________________________)41-44(טלפקס: 03-5792896

 למחסן יבואן, דרושה 
פקידה עם ידע בישומי 

המחשב, לעבודות משרד 
וטלמרקטינג, לחצי 

משרה בבני ברק
)40-43(                           050-6964424_____________________________________________

 דרושה מטפלת 
אחראית ומנוסה למעון 

חרדי בב"ב פ.כץ, למשרה 
מלאה, מ-8:00-16:00, 

ומ- 13:00-16:00, 
לאה- 052-7120520 

_____________________________________________)41-42(אודליה- 054-8487716

 בחור מעל גיל 30, להסיע 
לעבודה בחור עם בעיה 

נפשית, באיזור ב"ב,
_____________________________________________054-5507871              )41-42ל(

■ 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

 ■
■ "מתן- סיעוד" בני- 

ברק, הרב כהנמן 111, 
דרושים מטפלים/ות 

לקשישים/ות.
03-5782180)22-47(_____________________________________________

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל את 

ההכנסה של הבית - תתקשרי! 
מכירות מהבית, רווחי ביותר! 
052-7661565 ,052-7654587)4-49(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-2/17(_____________________________________________

4,000
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זה הזמן למצוא עבודה!

 לחברה פרטית המובילה 
בתחומה, דרושים/ות 

מאתרים/ות טלפונים/ות 
לעבודה מאתגרת בסביבה 
צעירה ודינאמית, העבודה 

בימים א-ה בין השעות 
09:00-17:00 ללא ימי ו' ישנה 
אפשרות למשרה חלקית עד 

השעה 16:00 דרוש ידע בסיסי 
במחשב ובמנועי חיפוש, קו"ח 

לפקס: 03-6186181, מייל -
jobs@aeh.co.il בציון משרה 

666)34-41(_____________________________________________

 להפצת עיתוני בוקר בבני 
ברק, בעלי/ות קטנועים/ 

רכבים. 050-5322229
050-8822377)36-43(_____________________________________________

 מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים! 
054-8461589)38-41(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח באזור 
המרכז, דרושות: *מתאמת 

פגישות. *פקידה. 
_____________________________________________)38-41(054-6750811, אורי

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב( *גננת מוסמכת לשנה 
הבאה לגילאי 2-3, *מטפלת 

לתינוקיה למ.מלאה, שכר 
הולם ביותר! 052-8750036, 

_____________________________________________)38-41(אסתר

 לאופנת נשים "אלגנט 
פריז" ב"ב, מוכרת 

חרוצה ואחראית, לעבודה 
_____________________________________________)39-41ל(במשמרות,054-4347954

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
מתרימים נערים בדוכנים 

בער"ה ובעיו"כ ב"ב בירושלים 
ובשכ' רמות, מודיעין עילית, 
ובכל הארץ, תנאים מצוינים, 

בהמלצת גדולי ישראל
052-7124416)38-41(_____________________________________________

 דרושים משתתפים/
ות בריאים/ות למחקר בגילאי 
18-45, תשלום הולם, אילנית/

_____________________________________________)38-41(רחלי, 03-6974845

 דרושה פקידה לאמישרגז, 
בני-ברק לעבודה מפוצלת 

מ- 8:00-12:00, 13:00-19:00, 
לפרטים: 054-5237327, 

03-6180111)38-41(_____________________________________________

דרושות משפחות 
דתיות לאירוח בחורה 

יתומה בשבתות 
וחגים (בת 33)

054-5871010

*3444 61291 29190 9
 03-6179067 03-5197007 513586461

 דרוש עוזר למתקין מזגנים 
עם רhשיון, מעל גיל 24,

_____________________________________________)38-41ל(052-7110145

 דרוש נהג לחלוקת 
מוצרי צריכה, א'-ה', 

משרה מלאה, תנאים 
טובים, 052-6364614. 

beny631@gmail.com)38-41ל(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת כללי 
בדחיפות, לחנות המפעל 

"אלדג" בקריית אריה פ"ת, 
2-3 פעמים בשבוע, אפשרות 

פנסיונר/ית, 03-9247724  
052-8535523)38-41(_____________________________________________

 דרושה תופרת בבני-ברק, 
חרוצה וזריזה, לחייטות 

ותיקוני בגדי נשים, שכר גבוה 
_____________________________________________)38-41(למתאימה! 050-6747085

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות, 
052-6580906, עבודה 

_____________________________________________)38-41(מיידית!!!

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות 
מחבקות ומסורות, מיידי, 

050-5636364)39-42(_____________________________________________

 למאפיית מצות 
בארה"ב דרושים עובדים 

מקצועיים עם ויזה 
בתוקף, לפרטים:

054-8474734 )להתקשר 
_____________________________________________)39-42(בין 6-9 בערב(

 דרוש מוכר רציני 
ואחראי עם נסיון לחנות 

בגדי נשים, למכירה 
בסיטונאות בת"א,

_____________________________________________)39-42ל(054-4347954

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג' /רשיון 

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)39-42(_____________________________________________

 עובדת תרבות/
תעסוקה יצירתית 

ויוזמתית לשעות הבוקר/
אחה"צ לבית-הורים,

גני-מרגוע בב"ב, 
052-7688349)39-42(_____________________________________________

 בפ"ת, מנהח"ש/ת, סוג 
3, נסיון בחשבשבת, מיכפל 

וורד, קו"ח ל- 
ML1264@smile.net.il)39-42ל(_____________________________________________

 בחורה/אישה חרדית 
ודייקנית, להשגחה על ילדים + 

שיעורי בית, קיפול וגיהוץ, בין 
13:00-16:00 בב"ב,

050-4160319)39-42(_____________________________________________

 דרוש/ה תופר/ת 
מקצועי/ת לחייט בב"ב, שכר 

נאה למתאימים/מות.
_____________________________________________)39-42ל(054-6988777, שלומי

 לכולל במרכז, דרוש אברך 
עם רכב + ידע במחשב, קו"ח:

haimd21@gmail.com)39-42ל(_____________________________________________

 דרושה מנה"ח החלפה 
לחל"ד לביבי שיק בגבעת 

שמואל, נסיון בתחום, 35 ש"ח 
לשעה, טלפקס: 03-5329089, 

052-7131134, קו"ח למייל:
babyshik@gmail.com)39-43(_____________________________________________

 לרשת מעונות, 
דרושות מטפלות לשנה 
הבאה, למשרה מלאה 

)בק.הרצוג( תנאים 
_____________________________________________)38-41(טובים, 054-4499177

 דרושה סייעת /מטפלת 
אחראית ומסורה לגן בהדר 

גנים ,גילאי )1.5-2( 
)39-42(              050- 5933224_____________________________________________

עבודה לאחרי החגים 
מוצאים עכשיו!
מראיינים עכשיו לאחרי החגים.

072-22-22-262

למעון באַזור
דרושה 
מטפלת/גננת

תנאים טובים מאוד!
(אפשרות להסעה)
חדוה 052-4825215
שרית 050-5723896

לפירמת BDO זיו האפט סניף בני ברק 

דרוש/ה 
רו“ח מנוסה להובלת צוות 

Adisha@bdo.co.il -קו"ח ניתן לשלוח ל
או בפקס 03-6368721

דרישות התפקיד:
ניסיון של 2-3 שנים בתחום- חובה

תואר ראשון בחשבונאות – חובה
אנגלית ברמת שפת אם - יתרון 

ניסיון בביקורת בשוק ההון, 
קרנות השקעה, חברות ציבוריות – יתרון

ידע בביקורת פנים- יתרון

 לישיבה  בת"א דרוש: * 
טבח ממלא מקום * מנקה, 

לעבודה מיידית,
)40-43(               052-5676038_____________________________________________

 דרושה מוכרת/ 
מנהלת לרשת חנויות 
בגדים יוקרתית בב"ב 
ובירושלים, 50 ש"ח 

למתאימה!
050-4499560/1)40-41(_____________________________________________

 לבתי כלא, לימים 
נוראים,דרושים בתשלום 
חזנים, תוקעים בשופר 

וקוראים בתורה, עדיפות 
לנוסח  ירושלמי/מרוקאי 
מגיל 18 וללא משפחות 

)40-41(           054-8486242_____________________________________________

 דרוש עבוד נקיון לישיבה 
_____________________________________________)40-41(בבני-ברק, 050-4101673

 דרושים אנשים לגיוס 
כספים לארגון חסד בת"א עם 

נסיון בלבד! 052-7117085 
להתקשר בין השעות -13:00

20:00-22:00 ,14:00)40-43(_____________________________________________

 דרושים אנשים/בחורים 
לעבודה בארגון חסד בעמדות 

התרמה במקומות מרכזים 
במרכז בסופ"ש ובחגים 

052-7117085)40-41(_____________________________________________

דרושות: 
לצהרון 

תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

בצפון ת“א 

מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

דרושות
עובדים/ות נמרצים/ות

בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה+ בונוסים

שעות עבודה:
14:00-9:00 או 21:30-17:30

העבודה בבני ברק

לארגון ארצי

סביבת עבודה נעימה 
ומיוחדת!

בס"ד

03-6164444

מנהל/ת פרויקטים:
מהות העבודה: ליווי וניהול פרוייקטים מתחומים שונים: פרסום, שיווק, הפקות וגיוס 

משאבים.
העבודה בפועל:

ריכוז נתונים, יצירת קשר עם ספקים, כתיבת תחקירים ותכניות עבודה, יישום בפועל 
של התכנית, הכנת מסמכי התקשרות (הצעות מחיר, אפיון הפרוייקט וכו), קיום 
תחקיר וכתיבתו, כתיבת תכניות עבודה מפורטות, יצירת גאנט פעילות (ומעקב 

לעמידה בו), כתיבה והפקת חומרים, עבודה מול גורמים מקצועיים (קופרייטארים, 
גרפיקאים, עורכים, צלמים וכו'), מעקב אחר ביצוע, התנהלות מול לקוחות גדולים, 

יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז
חובה הכרת הרשת, שליטה מלאה באופיס, ידע בעבודה עם בסיסי נתונים

wordpress יתרון: הכרות עם תכנות גרפיות שונות, ידע בעבודה עם
סוכני מכירות:

שיווק ומכירת שטחי תערוכה, פרסום, חסויות.
העבודה: בסיס + עמלות

 מפיק/ה:
ניסיון חובה: ידע בתוכן לאירועים, בהפקה טכנית, יצירתיות, הכנת תקציבים.

העתיד שייך 
למצויינים ! 

אם את/ה מחפש עתיד והתקדמות בעולם תקשורת, פרסום והפקות 
מקומך אצלינו !

באופן מיידי, משרות אתגריות לעולם שיווק פרסום והפקות.
מפיקים, מנהלי פרויקטים, סוכני מכירות

סביבת עבודה מאתגרת, ומקצועית בשיתוף עם גופי תקשורת מובילים

jobs.imagep@gmail.com :קורות חיים ניתן לשלוח למייל
-נא לציין את סוג המשרה!-

 לאינסטלעזר/קמפי, 
לעבודה בירושלים, דרוש 

אינסטלטור למגזר החרדי, 
052-2217626)41-44(_____________________________________________

 סוכן נדל"ן לערב + 
רשיון תיווך, למשרד תיווך 

מרכזי בב"ב, מיידי!
03-5702323)41-41(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לגילאי 
2-3, גמישות בשעות, למעון 

_____________________________________________)41-42(בבני-ברק, 054-5558835

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)41-42ח(052-7633316

 מסורה ואחראית, מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

באזור ירושלים, תמורת עזרה 
_____________________________________________)41-42ח(+ תשלום, 058-7658220

 חרדי נשוי 30 עם ידע 
ונסיון בכביש רשיון משא 

12 טון + מלגזה + מכונה 
ניידית, פנוי לכל הצעת עבודה, 

עדיפות באזור י"ם,
_____________________________________________)41-42ח(052-7197544

 חרדי נשוי, פנוי לכל הצעת 
עבודה מתאימה קבוע/זמני, 
_____________________________________________)41-42ח(מיידית, בי-ם, 054-8083230

 מתפנת מזכירה, אחראית, 
חרוצה, מסודרת ומסורה בבני-

_____________________________________________)41-42ח(ברק, 052-7676531

 בחור מחפש עבודה 
בשעות אחה"צ )יש לי רשיון(. 

_____________________________________________)41-42ח(מיכאל, 058-7528855

 בע"ת ותיק, אקדמאי 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 
ובניהול, במשרה אחראית/

_____________________________________________)41-42ח(ניהולית, 050-4160390

 מעוניין בעבודה כללית 
במגוון תחומים, משרה 

חלקית, לילה/יום בפ"ת, 
_____________________________________________)41-42ח(054-3102412

 דרוש כסא גלגלים 
בתרומה לאדם מבוגר מוגבל, 
טל': 054-8443039, שמואל. 

_____________________________________________)41-42ח(054-8454831, רבקה



חניון/ מוסך

במקום 
130

רק

59.90
 ₪

כסא האכלה+ בובה

במקום
80 

רק

49.90
 ₪

משחק מגנטים
52 חלקים המקורי

במקום 300

רק

119.90
 ₪

בית בובות 
ברבי המקורי

במקום 300

רק

199.90
 ₪

בית בובות גדול
קולות+ אורות

במקום 100

רק

49.90
 ₪

סט כלי נגינה
מפרץ ההרפתקאות

במקום 
100

רק

29.90
 ₪

משחק הרכבה
קשים 800 חלקים!

במקום 
130

רק

50 ₪

כלב+ שלט

במקום 80

רק

49.90
 ₪

משאית
+ מכוניות

במקום 120

רק

69.90
 ₪

מגוון מזוודת 
פליימוביל

במקום 80

רק

49.90
 ₪

מוסף בוראג’ו
 איכותי

במקום 
120

רק

69.90
 ₪

מכונית שלט
כל הכיוונים

במקום
100 

רק

49.90
 ₪

לגו בסיסי מקורי

במקום
120 

רק

69.90
 ₪

קופה רושמת

במקום 80

רק

49.90
 ₪

תוקף עד 31.10.16. וט.ל.ח.

08
-8

60
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00

תוקף המבצע עד 31.5.15 או עד גמר המלאי   ט.ל.ח

א.ת. סגולה רח' הרב פינטו פ"ת 
)מול שופרסל דיל( 03-9316475

שעות פתיחה: א'-ה' 9:00-21:00 ו'-וערבי חג 9:00-14:30 פתוח במוצ"ש!

יכין סנטר דרך רבין 17 פ”ת  
03-9191570

שעות פתיחה: א'-ה' 21:00-9:00 ו'-וערבי חג 14:30-9:00 פתוח במוצ"ש!
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