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זמני כניסת ויציאת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

שבת חוה"מ סוכות

 בעזהי''ת

אנחנו כבר התחלנו!
ומה עם הבן שלך?

 בהכוונת הרה“ג רבי יהודה צארום שליט‘‘א

גאב‘‘ד חניכי הישיבות בא‘‘י

המכינה לישיבה

”תפארת צעירים” 

052-7621135
03-9336227 הורים, אל תמתינו יותר!

 תכין לך אותו היטב לקראת כניסתו לישיבה
יותר לימוד (ללא חול), יותר חברים, 

ויותר פעילות לבניית דמות ישיבתית ערכית!
הרישום לתשע“ח  ולע“ט לבני אברכים 

מכיתות ו‘ ז‘ ח‘ ומסיימי ח‘ – קבוצות תואמות
”תפארת צעירים“ - מכוונים לפיתוח אוצר היכולת

הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

סודות כף הרגל בקבוצות  מיוחד  קורס 
בלבד,  לגברים  קטנות 
הסודות  כל  על  נלמד  שבו 
עור  יבלות,  הרגל,  כף  של 
חודרניות,  צפורניים  יבש, 
צפורניים פטריתיות ועוד...

מותאם לשעות ההפסקה מהכולל

קורס קצר ומקצועי במיוחד

קורס פדיקור רפואי לגברים

גברים חרדים רבים מחפשים גבר חרדי שיטפל בהם ויעזור להם עם בעיות כף הרגל!

הקורס מועבר ע“י פדיקוריסט מוסמך עם ניסיון של 
17 שנים בטיפול בגברים. 

www.esteticenter.co.il | 054-3342002

לאור הביקוש-קורס לאברכים ובני תורה

תוספת הכנסה של 4000& ממוצע 
בחודש!
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אני אומר שמי 
שרוצה ללמוד ולומד

""יוכל לעשות זאת
יו"ר המחנה הציוני אבי גבאי - מפתיע בפתרון יצירתי למשבר הגיוס

יו"ר  נבחר לתפקידו, מפתיע  בראיון ראשון לעיתונות החרדית מאז 
העבודה אבי גבאי – ומביע תמיכה בדיחוי לכל לומדי התורה תמורת 
תעדוף כלכלי למשרתים בצבא: "מי שהולך לצבא יקבל שכר מינימום" 
 מתחייב שלא להוביל קמפיין אנטי-חרדי: "ההסתה הפנימית נוראה, 
הסטטוס  בשינוי  תומך    החרדים"  נגד  שלילי  בשיח  אשתמש  לא 
קוו בשבת – תחבורה תמורת מסחר, מצהיר שלא יחבור לקואליציה 
עם הרשימה המשותפת, מסכים לשבת עם הליכוד בראשות גדעון 
סער, מאמין בשיקום היחסים עם כחלון, לא מוותר על פנייה לבוחרי 

ש"ס ומבטיח לפתוח את מתווה הגז / ראיון חג עמ' 10-13 

איון
ר

חג

סערה: חבר מועצה 
כינה תושבים 'אשפה'

/ עמ' 4

החלטת ממשלה: 
חוק גיוס מואץ

הממשלה  מתכוונת  בג"ץ,  פסילת  בעקבות 
גיוס מתוקן, בהליך מואץ  לחוקק מחדש חוק 
ככל שניתן  במקביל, בנט ושקד יוזמים הגבלת 

כוחו של בג"ץ / עמ' 6

הסתיים מאבק הנכים
לאחר חודשים ארוכים של מחאה וחסימות כבישים, הגיעו 
בכמה  תגדל  הקצבה    המדינה  עם  להסדר  הנכים  ארגוני 
פעימות ובעלות כוללת של 4.2 מיליארד שקל לשנה / עמ' 6

נתניהו התפלל בבית 
הכנסת החרדי / עמ' 8



לבחור תנובה זה... 
״להרגיש את 

 טעם החג
 בכל ארוחה״
)אסתר מביתר עילית(

הבחירה של הבית
תנובה

 ארוחה משפחתית בסוכה: המאכלים הטעימים מוגשים לשולחן, 
הסוכה מקושטת וכמו תמיד המשפחה יושבת יחד. 

כבכל שנה, גם השנה נהנה בארוחות חול המועד מהמגוון העשיר של מוצרי תנובה 
המוכרים והאהובים שמלווים אותנו מילדות. חג שמח!  

טעם של חג. בחירה אחת.
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 
שמעון ליברטי, אבי רבינא, ישראל פריי, ארי 

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

יעל בראון, מיכל יפרח, ללי שרלין, 
בת שבע אילוז, שיראל שוקרון

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 בית ההוראה יצא לשוק
חג  לקראת  הלכה'  ב'שערי  נערכו  שנה,  כמידי 
המינים  ארבעת  בשוק  גדול  אוהל  ופתחו  הסוכות, 
ברחוב עזרא אשר בו ניתן יהיה לשאול מורה הוראה 

בכשרות ארבעת המינים.
בשנים האחרונות בהם פעל בית ההוראה המונים 
צבאו על בית ההוראה ולאור הביקוש הגדול הוחלט 
שעות  את  ירחיב  ההוראה  בית  השנה   ה  שבעזרת 

הפעילות לטובת תושבי העיר.
לרבני  מודה  הלכה'  'שערי  הנהלת  זו  בהזדמנות 
דיעי,  עוזיאל  רבי  הגאונים:  הרבנים  ההוראה  בית 
רבי אמיתי גדסי, רבי אריה אסולין, רבי חיים דויטש, 
ורבי רחמים דאו, על השעות הרבות שיקדישו בערב 

החג לטובת מענה הלכה לכל דורש.

 אירועי החג
בית  שמחות  לראשונה  ברחובות  ייערכו  השנה 
השואבה בשיתוף המחלקה לתרבות תורנית בעירייה 
והמשרד לשרותי דת, שמימן חלק ניכר מהפעילות. 

הנה הלו"ז:
ישיבת  התלמוד,  מאור  ישיבת   - טוב  יום  מוצאי 

בני עליה, ובית כנסת בני תורה.
יום ראשון - ישיבת חכמה ודעת, ומרמורק במרכז 

הדר התורה.
יום שני - שכונת דניה, בית כנסת שערי הלכה.

 פיקוח נפש
מתנדבי  ע"י  טופלו  הכיפורים  יום  שבת  במהלך 
רפואת חירום של איחוד הצלה מסניף רחובות כ50 
מקרים רפואיים. חלקם טופלו בבתי הכנסת שם שהו 
מתנדבי איחוד הצלה עם תיק הציוד הרפואי. מרבית 
ונפילות  הצום  עקב  בעלפונות  מדובר  המקרים 

מאופניים ברחוב.

 השגרירים הצעירים של רחובות
רחובות,  של  צעירים  שגרירים  תלמידים,   360
קיימו בשבוע שעבר טקס סיום, שבו סיכמו שנתיים 
של פעילות תחת משרד החוץ, עיריית רחובות ובית 
בטקס  קבוצות.   13 פועלות  שבו  למנהיגות  הספר 
קלנדזה,  פאטה  בישראל,  גיאורגיה  שגריר  נכחו 

ושגריר ישראל לשעבר יצחק אלדן.
של  הכשרה,  של  שנתיים  עברו  "התלמידים 
העיר  ראש  סגן  אמר  ומנהיגות",  העצמה  למידה, 
שנכח  דיל,  מתן  עו"ד  ונוער,  צעירים  תיק  ומחזיק 
אף הוא בטקס. "זו מהותו של בית הספר למנהיגות 
נוער. אני מודה על האמון של ההורים והנערים בנו. 
מרגש לראות בני נוער שמייצגים את המדינה בכבוד 

ומהווים את חוד החנית של מנהיגות העתיד".
הטקס הוא המשך של פעילות מעצימה בשנתיים 
 34 של  משלחת  של  יציאתה  ששיאה  האחרונות, 
שהתה  המשלחת  יוני.  בחודש  לגיאורגיה  נוער  בני 
את  יישמו  שבמהלכם  ימים,  שישה  בגיאורגיה 

הכלים התיאורטיים שרכשו במשך השנים.

החדשות המקומיות של    רחובות
על המקום שפל חסר תקדים: נהג חרדי התעצבן על נסיעתו האיטית של רכב התרמה של קופת 'טוב 

וחסד', תקף את היושבים בו, והשחית את ציוד ההגברה  "אי אפשר לעבור לסדר היום"

בושה: חרדי השחית את רכב ההתרמה

מאת: ישראל פריי

בתקופה בה אנחנו מציינים את ימי הרחמים והסליחות, משתדלים 
עם  ולהיטיב  זכויות,  לאסוף  חסד,  במעשי  להרבות  טובים  יהודים 
הזולת. אך מסתבר, למרבה הצער, כי יש מי שלא רק שאינו מתגייס 

לפעילות מצווה, אלא אף מחבל בה באופן מכוער ביותר.
העיר  ברחבי  הסתובב  לעשור,  כסא  בין  האחרון,  השבוע  בסוף 
רכב התרמה של קופת הצדקה העירונית 'טוב וחסד'. הקופה, סביבה 
מנת  על  יכולותיה  מיטב  את  מגייסת  בעיר,  הקהילות  כל  מאוחדים 
לעורר את הציבור להרים תרומה לטובת החלשים והנזקקים בעיר, בין 
היתר על ידי רכב עם מערכת כריזה, המסתובב בין רחובות הריכוזים 

החרדיים.
ביום רביעי, בשעת אחר צהריים, בשעה שרכב ההתרמה נסע ברחוב 
ההגנה פינת גוש עציון, הגיע מאחוריו נהג רכב, תושב קהילה גדולה 
שכמו  ההתרמות,  רכב  אותו.  לעקוף  בניסיון  בעצבנות  וצפר  בעיר, 
והנהג  הצופר,  ל"פקודת"  מיידית  מילא  לא  באיטיות,  נוסע  תמיד 

שמאחור לא בחל בשום דרך על מנת לפנות את דרכו.

הוא עצר את רכבו, ניגש לרכב ההתרמה, והחל להשתולל בפראות 
הנהג  העיף  הרכב,  דלתות  על  הגונות  בעיטות  מספר  לאחר  חייתית. 
על  המותקנת  הכריזה  מערכת  את  זעם  בחמת  תלש  הרכב,  על  כיסא 

הרכב, וגרם נזק רב.
ואם חשבתם שחמום המוח הסתפק בזאת, הרי שזאת רק ההתחלה. 
ישבו שני אברכים, שכשראו את הנזקים שהמתפרע  ברכב ההתרמה 
חולל, יצאו החוצה על מנת להרגיע את הרוחות ולהגן על מה שנותר 
מציוד ההגברה. הם וודאי לא שיערו לעצמם שנהג הרכב ילך רחוק כל 
כך, ויהין להרים יד ולתקוף אותם פיזית. לבסוף, נאלצו השניים לחזור 

לרכב ולהימלט מהמקום, כשהם נבוכים, מוכים ומושפלים.
"אני לא יכול להסביר כמה קשה וכואב היה לראות את המחזה", 
אומר ל'השבוע ברחובות' שכן המתגורר בסמוך. "לראות יהודי חרדי 
פורק את זעמו על רכב התרמה, תוקף באלימות שני אברכים, זה בלתי 
מתקבל על הדעת, זה שפל חסר תקדים, אני לא מבין איך אפשר לעבור 

על זה לסדר היום".

מאת: ישראל פריי

בעירו,  תושבים  כלפי  מועצה,  חבר  של  תקדים  חסרת  התבטאות 
מעוררת סערה בעיר רחובות. במהלך ראיון אותו העניק חבר המועצה 
גיורא בן ארי, התייחס בן ארי לאנשי  ומחזיק תיק שיפור פני העיר, 
'מחאת הזבל' בעיר, וכינה אותם אשפה. לקראת יום כיפור, לא מצא 
האמירה  מאחורי  לעמוד  והתעקש  מדבריו,  בו  לחזור  מקום  ארי  בן 

הקשה.
הזבל'  'מחאת  תנועת  את  תקופה  מזה  מסקר  ברחובות'  'השבוע 
שצמחה בעיר, המורכבת מתושבים ותושבות שמאסו בחוסר הניקיון 
המשווע של הרחובות. המחאה 
הצליחה לסחוף אחריה אלפים, 
פרנסי  של  הראש  לכאב  והפכה 
המחאה  שאנשי  למרות  העיר. 
לא מזוהים כלל פוליטית, ראש 
מרגישים  המועצה  וחברי  העיר 
ומנסים  מהפעילות,  מאוימים 
להשתיקה ולמזער את חשיבותה 

בכל דרך.
העירייה  פעילות  רקע  על 
כוכבי   5 של  תעודה  לקבלת 
יופי אל מול לחציהם של אנשי 
התראיין  זאת,  למנוע  המחאה 
ארי,  בן  גיורא  המועצה  חבר 
"אנשי  הדברים:  בין  ואמר 
להפגין,  ימשיכו  בטח  המחאה 

מחאת  של  כזאת  שכונתית  אווירה  נגד  אנחנו  הכול.  יודעים  אנחנו 
יותר נכון אווירה קרימינאלית של נשים וגברים. התשובה  הזבל, או 
לאחרונה  שרק  נשכח  לא  בוא  כוכב.  עוד  שנשיג  היא  למחאה  שלנו 
רכשנו שתי משאיות זבל ושתי מכונות טאטוא והעיר באמת צועדת 
קדימה. בסך הכול בסופו של דבר העיר נראית יפה לאורך כל השנה".
וכאן, הוא עבר לתקוף באופן בוטה עוד יותר את אנשי המחאה: "כל 
התמונות שמעלים אנשי מחאת הזבל זה לעג לרש לעומת המציאות 
מתעסקים  הם  כי  'אשפה'  הזבל  מחאת  לאנשי  קורא  אני  המתהווה. 

באשפה וזה מה שהם".
דבריו של חבר המועצה חוללו סערה רבתי, עשרות תושבים שלחו 
וציפו  המועצה,  חבר  את  לפטר  בדרישה  העיר  ראש  ללשכת  פניות 
הוא  "אשפה"  לתושבים  קורא  ציבור  "כשנבחר  מדבריו.  להתנערות 

מאבד את הלגיטימציה לייצג את הציבור", כתבו הפונים.
מחוללי  דבריו  לאחר  ימים  כמה  שהעניק  בראיון  כך,  ובתוך 
הסערה, סירב בן ארי להתנצל, ואף הוסיף בלי להסס: "לגבי הכתבה 
המדוברת, שבה כיניתי את אנשי המחאה כפי שכיניתי אותם, קיבלתי 
הרבה פרגונים מתושבים רבים שעודדו אותי על שאמרתי את האמת".
חבר המועצה הכמעט יחיד שחש לכבודם של התושבים, היה אביב 
בפני  להתנצל  העיר  ראש  בנוכחות  מגיורא  "ביקשתי  שכתב:  איטח, 
התושבים על האמירה ושנפגעתי בשמם, דרשתי גם שלא ידבר בשם 

אחרים יותר ובטח לא בשמי".
האם זוהי הרוח הנושבת במסדרונות העירייה כלפי התושבים שלא 
מיישרים קו עם השלטון? האם כך נראים פני אנשי הציבור שאמורים 
מתהדרת  רחובות  שעיריית  האנושי  החומר  הזהו  אתכם?  לייצג 

בשירותיו? – את התשובות והמסקנות, נשאיר לכם.

 ממראות העיר.
 צילום: פייסבוק 

כינה  בו  ראיון  לאחר  סוערת  רחובות  העיר 
מחאת  אנשי  את  ארי  בן  גיורא  המועצה  חבר 
 עשרות פניות מציפות את  הזבל: "אשפה" 
לשכת ראש העיר, בדרישה לפטרו: "מאבד את 

הלגיטימציה לייצג את הציבור"

סערה: חבר מועצה 
כינה תושבים 'אשפה'

 איכא בשוקא 
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הסתיים מאבק הנכים
לאחר חודשים ארוכים של מחאה וחסימות כבישים, הגיעו 
ארגוני הנכים להסדר עם המדינה  הקצבה תגדל בכמה 

פעימות ובעלות כוללת של 4.2 מיליארד שקל לשנה

אבי רבינא

בתום חודשים ארוכים של מחאה, שכללה 
הארץ,  ברחבי  מרכזיים  כבישים  חסימת 
סיכמו ארגוני הנכים והממשלה במהלך ליל 
ערב יום הכיפורים על העלאת קצבת הנכות 
בסיום  נערך  ההסכם  פעימות.  של  בסדרה 
שעות של משא ומתן לילי בבית ההסתדרות, 
בנוכחות ארגוני הנכים, יו"ר הקואליציה דוד 
ראש  של  מטעמו  שמחון  אבי  פרופ'  ביטן, 
ניסנקורן  אבי  ההסתדרות  יו"ר  הממשלה, 
וח"כ אילן גילאון המלווה את מאבקי הנכים 

מראשית הדרך.
יביאו  הצדדים  הגיעו  אליהן  ההסכמות 
נכים בישראל,  לשיפור מצבם של 244 אלף 
פעימות  במספר  לקצבה  תוספת  באמצעות 
תקציבית  במסגרת  והכל  נוספות,  והטבות 
מיליארד   4.2 של  לסכום  שתבשיל  שנתית 

שקל ב-2021. 
צוות המו״מ מטעם ארגוני הנכים שהשתתף 
בדיונים בירך על ההסכמות שהושגו. על פי 
ההסכם, כל ההישגים יעוגנו בחקיקה, קצבת 
הנכות תעלה החל מינואר 2018 ועד לינואר 
2021, בסכומים שמוערכים בהבשלה מלאה 
של 700-1,800 שקל בחודש, וקצבת הנכות 

תוצמד לשכר הממוצע במשק.
ה"דיסריגרד"  העלאת  על  סוכם  עוד 

בעבודה  להשתכר  ניתן  אליו  שעד  )הסכום 
מסכום  הקצבה.  סכום  מלוא  על  ולשמור 
הדרגתית(  בצורה  הקצבה  יורדת  והלאה  זה 
מסכום של 2,800 שקל היום, עד לסכום של 
סוכם  כן  כמו  פעימות.  בשתי  שקל   4,300
להגדלת  שקל  מיליון   150 של  תוספת  על 
 300 של  תוספת  לילדים,  הנכות  קצבאות 
מיליון שקל לשמירה על קצבאות הנכות גם 
לעידוד  שקל  מיליון   75 של  ותוספת  בזקנה 
תעסוקת נכים. מסגרת העלות לכלל ההטבות 

הנ"ל היא 4.2 מיליארד שקל נוספים בשנה.
בימים שלאחר חתימת ההסכם נראה כי לא 
כולם מרוצים. רענן קרקליס מארגון "הנכים 
הופכים לפנתרים" אמר: "אני מאוד מאוכזב. 
עם  הסכם  זה  היסטורי.  בהסכם  מדובר  לא 
אני  מינימום.  שכר  על  מדבר  שלא  פעימות 
מאוד מצטער שכל הארגונים האחרים מכרו 

את האנשים שלהם". 
האולטימטיבי  ההסכם  כי  ציין  קרקליס 
מבחינתו היה מתן שכר מינימום לכל הנכים 
כושר  אובדן  להם  קבע  לאומי  שביטוח 
אמר.  לכבישים",  נחזור  "אנחנו  עבודה. 
רעב  לחרפת  הגיעו  אנשים  אשבר,  לא  "אני 
הנכים  לכל  קורא  אני  כזה.  מצב  ייתכן  ולא 
שיצטרפו  אותם  שייצגו  מאלה  שהתאכזבו 
את  מקצינים  לא  זה  בשלב  אנחנו  אלינו. 

המאבק, אלא ממשיכים מאותה נקודה".

החלטת ממשלה: 
חוק גיוס מואץ

בעקבות פסילת בג"ץ, מתכוונת הממשלה לחוקק 
  מחדש חוק גיוס מתוקן, בהליך מואץ ככל שניתן

במקביל, בנט ושקד יוזמים הגבלת כוחו של בג"ץ
אבי רבינא

ראשי הקואליציה סיכמו השבוע עם ראש 
הממשלה נתניהו על חוק גיוס חדש ומתוקן, 
החורף  במושב  הכנסת  לאישור  שיובא 
חוק  את  בג"ץ  פסילת  לאחר  זאת  הקרוב, 

הגיוס הקיים. 
בישיבת הנהלת הקואליציה, בה נכחו בין 
היתר ראשי המפלגות החרדיות אריה דרעי, 
הקמת  על  סוכם  גפני,  ומשה  ליצמן  יעקב 
שקד  איילת  השרה  תעמוד  בראשה  ועדה 
לגיבוש חוק גיוס מתוקן, לאחר גיבוש החוק 
שתביא  כנסת  מחברי  המורכבת  ועדה  תוקם 
ושלישית  שניה  בקריאה  לאישור  החוק  את 

בכנסת.
בועדה בראשה תעמוד השרה איילת שקד, 
אורי  ח"כ  פרוש,  מאיר  ח"כ  חברים  יהיו 
לאחר  אטיאס.  אריאל  לשעבר  והשר  מקלב 
ועדה  תוקם  החוק,  הצעת  את  יגבשו  שאלו 
חוק  את  שגיבשה  שקד  ועדת  של  לזו  דומה 
כנסת  חברי  חברים  יהיו  בה  ב-2014  הגיוס 

מכל סיעות הבית.
בתקשורת הכללית דווח השבוע כי רה"מ 
הקואליציה  ראשי  בישיבת  אמר  נתניהו 
שהוא מודע לכך שיו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, 
מתכוון לערוך קמפיין פוליטי מתמשך סביב 
הנושא, ולכן המטרה היא לקצר כמה שניתן 
בהקדם,  ולסיימו  החוק  חקיקת  הליך  את 
שיכול  הפוליטי  "הדימום"  את  להקטין  כדי 
להיווצר כתוצאה מתהליך מתמשך. המטרה 

את  לסיים  היא  לפיכך,  הקואליציה,  של 
מושב  במהלך  עוד  החדש  החוק  חקיקת 
כשלושה  בעוד  להיפתח  שעתיד  החורף 
שבועות. זאת, על אף שבג"ץ העניק לכנסת 

שנה לצורך חקיקת חוק הגיוס החדש.
החלטת  את  לבטל  שעשוי  נוסף  מהלך 
איילת  המשפטים  שרת  יוזמת  הוא  בג"ץ, 
המבקשים  בנט  נפתלי  החינוך  ושר  שקד 
ולמעשה   - בג"ץ  של  כוחו  את  להגביל 
השבוע  שלפו  השניים  לממשלה.  להכפיפו 
שוב את חוק יסוד: החקיקה, שיכלול פסקת 
התגברות, ויאפשר לכנסת לחוקק מחדש חוק 

שבוטל בידי בג"ץ.  
בית  כי  בהודעתם,  טוענים  ובנט  שקד 
קוו  הסטטוס  את  הפר  העליון  המשפט 
הדין  בפסק  יסוד  בחוק  סעיף  בפסילת  הן 
בהתערבות  והן  הדו-שנתי  התקציב  בעניין 
השרים  בעיני  שנתפשת  המסתננים,  בחוק 
מדינה  עם  בילטראלי  בהסכם  כהתערבות 
זרה. בהודעתם לא הזכירו השרים את ביטול 

חוק הגיוס על ידי בג"ץ.
כזכור, לפני כשלושה שבועות ביטל בג"ץ 
את תיקון 21 לחוק שירות ביטחון, המאפשר 
את הארכת הפטור מגיוס לתלמידי ישיבה עד 
הנשיאה  כתבה  לחוק,  התיקון   .2023 לשנת 
אינהרנטיים".  מקשיים  "סובל  נאור,  מרים 
ההחלטה התקבלה בהרכב מורחב של תשעה 
שופטים וברוב דעות, כשדעת המיעוט הייתה 

של השופט נועם סולברג.

משרד האנרגיה

שיתקיים ברצות ה' ביום ראשון י"ח תשרי ג' דחול המועד סוכות
באולמי ארמונות חן, רח' שלמה המלך 29 בני ברק

קהילת חניכי הישיבות בא"י
בנשיאות מרן הגר"ש קורח שליט"א

גאב"ד בני ברק | גדו פוסקי יהדות תימן

ציבור בני התורה מוזמן למעמד האדיר
לכבודה של תורה

בראשות מרנן ורבנן גדוי ומאורי התורה שיט"א

ספרי הרב ימכרו במקוםאולם מיוחד לנשים לבירורים: 050-416-16-65
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המרכז לתשמישי קדושה
ם י ר ח ו ס ו ם  י ד י ח י ל

יונתן: 050-362-36-88
השוק המרכזי והממוזג לארבעת המינים

באולמי ארמונות חן |  דוכנים אחרונים: 058-7663012

וסיום הש"ס

האירוע בחסות

    18:00  מעמד תפילת הילדים שע''י ארגון
19:30  תפילת ערבית ולאחמ''כ שמחת בית השואבה

052-6760333 



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

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

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

16.20
הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה

בלבד!
ב ו ש ו ך  ו ל ה ס  י ט ר כ

₪

עמרם אדר
חיים ישראל

להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק

שלומי דקסאלישע ברינבאום

בני פרידמן
צמד ילד עקיבא

 ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה

עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבור 
הרב אייל יעקובוביץ

חברון המקראיתחברון
מתעוררת לחיים

חוויה של 
נופים, 

היסטוריה 
ואנשים

רחובות תל חברון המקראית מתעורר לחיים עם שחקני 
רחוב, בואו לפגוש את אבות האומה, דוד המלך מתהלכים 
בסמטאות העיר המקראית. הפעלות לילדים ומשחק חפשו 

את המטמון. 
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מרכז מבקרים
 ומייצג רב חושי

חוויה של טיולבית הדסה • פתוח לאורך כל ימי החג
טיולים מודרכים ללא תשלום

להקת אוומן

5:
50

ְבֵּנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזְמָּרה ָלְּך

ניתן להגיע עם רכבים פרטיים חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה, ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי )5 ₪( מגיל 5 ומעלה. 

ם ע ג  ח ת  ח מ ש  1 3 : 0 0 •  9 . 1 0 י  ר ש ת ט  ״ י י  נ ש

ותזמורותודוד אכילביץ בליווי מנחה: יהודה רוזנפלד

גד אלבזאודי דוידי

אולם יצחק פתוח
שני שלישי י"ט כ׳ תשרי 9-10/10/17 עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלה
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הגר"ד יפה 
שאושפז בערב יום 
כיפור בבית החולים 

לניאדו, הגיע 
  להתפלל בצאנז
בהוראת האדמו"ר, 
התפילה התנהלה 
בזריזות כדי להקל 

על המשגיח

זקן המשגיחים אושפז 
– והתפלל בצאנז

אבי רבינא

המשגיחים  זקן   )88( יפה  דב  רבי  הגה"צ 
וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', 
החולים  בבית  הכיפורים  יום  בערב  אושפז 

לניאדו בנתניה. 
המשגיח סובל מאי ספיקת כליות ובאחרונה 
אושפז מספר פעמים בבית החולים, בישיבתו, 
ישיבת 'כנסת חזקיהו' נאמרים כל העת פרקי 
לרחמי  שזקוק  המשגיח  לרפואת  תהילים 

שמים מרובים.
מצבו,  במעט  הוטב  הכיפורים  יום  בליל 
בשל כך החליט להתפלל בבית המדרש הגדול 
קיבל  המשגיח  בנתניה.  צאנז  חסידות  של 
לצד האדמו"ר. התפילה אף  כבוד  מקום של 
מצאנז  האדמו"ר  בהוראת  בזריזות  התנהלה 
הישיש.  המשגיח  על  להכביד  שלא  מנת  על 

במהלך 'כל נדרי' כובד המשגיח להחזיק את 
ספר התורה. בתפילת נעילה הופתעו החסידים 

בהגעתו של המשגיח, זאת למרות מצבו
תשליך  תפילת  לאחר  חמישי,  ביום 
לחדרו  האדמו"ר  עלה  צאנז,  בחסידות 
לבקרו  לניאדו  החולים  בבית  המשגיח  של 

ולהתעניין בשלומו. 
ל'קו  אומרים  חזקיהו'  'כנסת  בישיבת 
השתתף  האחרון  השנה  בראש  כי  עיתונות' 
את  ביחידות  בירך  ואף  בתפילות  המשגיח 

מרבית בני הישיבה בברכת 'לשנה טובה'.
המשותפת  התורה  גדולי  מועצת  בישיבת 
שנערכה לפני כשלושה שבועות נעדר המשגיח 
בשל חולשתו. הציבור נקרא להתפלל ולעורר 
המשגיח  של  לרפואתו  מרובים  שמים  רחמי 
הגאון הצדיק רבי דב בן טובה גיטל לרפואה 

שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

אבי רבינא

תמר'  'יד  החרדי  הכנסת  בית  מתפללי 
כיפור  יום  חוו  בירושלים,  רחביה  בשכונת 
האורח  האחרונות,  בשנים  שחוו  ממה  אחר 
החריג בבית הכנסת בליל החג היה לא אחר 

מאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו. 
להתפלל  האחרונות  בשנים  שנהג  רה"מ 
בבית הכנסת הגדול בירושלים, החליט השנה 
לשנות ממנהגו ולהתפלל בבית הכנסת החרדי 
על  בבלפור,  לביתו  הסמוך  האר"י,  ברחוב 
הכרוכים  השבת  חילולי  את  לצמצם  מנת 

באבטחתו והגעתו.
הכנסת,  לבית  בכניסה  נבנה  מיוחד  אוהל 
הגיע  ונתניהו  האבטחה,  מסידורי  כחלק 
בליל יום כיפור והשתתף בתפילת 'כל נדרי', 
נשקים  עם  מאבטחים  המתינו  כשבחוץ 

שלופים. 
סידורי  את  הפעילו  הכנסת  בית  גבאי 
זאת  וחג,  שבת  חילול  במינימום  האבטחה 
אפרתי  יוסף  רבי  הגאון  עם  בהתייעצות 
בהיותו  עוד  זה  מסוג  רבות בשאלות  שנתקל 

מקורב אצל רבו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
חילולי  את  לצמצם  מההחלטה  כחלק 
אוהל  את  נתניהו  בלשכת  השאירו  השבת, 
האבטחה על תילו עד לאחר יציאת החג זאת 
החג  צאת  עם  הכנסת.  בית  הנהלת  לבקשת 
לפרק  אישים  לאבטחת  היחידה  אנשי  הגיעו 

את האוהל. 
יצוין, כי נשיא המדינה רובי ריבלין התפלל 
את תפילת מנחה ותפילת נעילה בבית הכנסת 
ארה"ב  שגריר  עם  יחד  בירושלים,  הגדול 
בישראל דייויד פרידמן, שם עלה לפני התיבה 

החזן צבי וייס.

הגאון רבי דב יפה. צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

עברו  בשנים  למנהגו  בניגוד 
את  לצמצם  מטרה  ומתוך 
ראש  הגיע  השבת,  חילולי 
בבית  להתפלל  הממשלה 
הכנסת 'יד תמר' הסמוך לביתו 

נתניהו 
התפלל בבית 
הכנסת החרדי

צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

גם בסוכה, שומרים על כללי בטיחות בחשמל!

אה... בוואט אחת!

שקע, תוך כמה זמן 
בנית את הסוכה?

בתוך הסוכה: 
 יש להשתמש בציוד חשמלי )שקעים, אמצעי תאורה, כבלים, אביזרים( תיקני ותקין בלבד, שמתאים להתקנה מחוץ לבית

   )מוגן מים( 
 כשמשתמשים בכבל מאריך - יש להקפיד כי השימוש בו נעשה לפרק זמן מוגבל, וכי הוא מוצמד היטב לדופן ולגג הסוכה  

    ואינו מהווה מכשול או מפריע לתנועה במקום
 בעת השימוש בכבל מאריך, יש להקפיד לחבר אליו קודם את המכשיר החשמלי ורק לאחר מכן לחבר אותו לשקע שבקיר

 כשמנתקים כבל מאריך יש להקפיד ולנתקו קודם מהחשמל ורק אחר כך מהמכשיר אליו חובר
 אסור לתלות קישוטים על חוטי החשמל ובסמוך לנורות החשמל שמאירות את הסוכה

 תליית קישוטים חשמליים בסוכה צריכה להיעשות רק על ידי מבוגר
 גם בסוכה חשוב לזכור: לא ניגשים לחשמל ולמכשיר חשמלי בידיים רטובות או ברגליים יחפות!

כשבונים סוכה: 
 אסור לבנות את הסוכה בצמוד    
    לעמודי חשמל ולארונות חשמל, 

    ואסור להשתמש בהם לבנייתה
 כשמרימים את הסכך כדי להניחו 

על הסוכה - יש להתרחק מעמודי     
חשמל ומכבלי חשמל ולהיזהר לא        

לגעת בהם     
 אסור להניח סכך על כבלי חשמל 

    ולא בקירבתם



ניסיון של למעלה
מ- 10 שנים

צוות רופאים
ומומחים בכיר

החזר כספי 
גבוה

דיסקרטיות 
מוחלטת

מעטפת שירותים
אישית 360

פתיחת תיק
ללא עלות

אלפי לקוחות
מרוצים

פריסת
סניפים
ארצית!

ה"חינם" עלול לעלות לך ביוקר 
ובהפסד ברור של קצבאות.

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

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

* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

ביטוח לאומי | מס הכנסה | חברות הביטוח | קרנות הפנסיה

לתיאום פגישה 5700*

דמי פתיחת תיקאל תשלם 
לא שילמתלא קיבלת
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בראיון ראשון לעיתונות החרדית מאז נבחר לתפקידו, מפתיע יו"ר 
העבודה אבי גבאי – ומביע תמיכה בדיחוי לכל לומדי התורה תמורת 

תעדוף כלכלי למשרתים בצבא: "מי שהולך לצבא יקבל שכר מינימום" 
• מתחייב שלא להוביל קמפיין אנטי-חרדי: "ההסתה הפנימית נוראה, 

לא אשתמש בשיח שלילי נגד החרדים" • מגלה ריאליות: "קשה לי 
להאמין שהחרדים לא יעדיפו את מועמד הימין. התפקיד שלי היא ליצור 
גוש חוסם ולייצר לגיטימציה בציבור החרדי" • תומך בשינוי הסטטוס 
קוו – תחבורה תמורת מסחר: "צריך לאפשר תחבורה ציבורית בשבת 
באזורים חילוניים בתדירות נמוכה. מצד שני, המרכזים המסחריים לא 
צריכים להיות פתוחים כרגיל" • מצהיר שלא יחבור לקואליציה עם 
הרשימה המשותפת: "לא אשב אתם בממשלה" • מסכים לשבת עם 
הליכוד בראשות גדעון סער: "לא פוסל אף אחד" • מאמין בשיקום 

היחסים עם כחלון: "לעומת מה שהוא חושב על ביבי, אותי הוא אוהב" 
• לא מוותר על פנייה לבוחרי ש"ס: "זה פרי-מרקט, שוק חופשי, שש"ס 
תפנה גם לחילונים שלנו, מה הבעיה" • ומבטיח לפתוח את מתווה הגז: 

"יש הרבה דברים שעדיין אפשר לשנות" • סוכת מלחמה ושלום

אבי בלום ואבי גרינצייג 
)צילומים: פישל רוזנפלד(

אלון  יגאל  לא מהודר, ברחוב  אך  משרד מסודר 
בתל אביב, יושב אבי גבאי, יו"ר העבודה הנבחר. 
מאחורי גבו של גבאי, מציץ פסלון-ראש של ראש 
בגודל   - ולימינו  רבין,  יצחק  המנוח  הממשלה 
בן  דוד  הראשון  הממשלה  ראש  דמות  מוקטן, 

גוריון. 
בקדנציה  רבין  ליצחק  שהיה  מהדחה  החסינות  פסלון  על 
המפלגה  ראשי   – האומה  את  שפצעה  בירייה  שהסתיימה 
שכיהנו מאז הירצחו, יכולים רק לחלום. דמויותיהם של ראשי 
התנועה שכיהנו מה-4 בנובמבר ועד היום, לא שווים פסלון. 
אולי ציוץ - לברק שהצליח להיבחר, כדי להיכשל. אבי גבאי 
את  העבודה התשיעי שבחרה המפלגה שהקימה  מנהיג  הוא 
המדינה, בתוך פחות משני עשורים. בחירתו, כמעט יש מאין, 
סימלה יותר מכל את עומק הייאוש שאחז במצביעי המפלגה, 

ואולי גם את גודל התקווה שטרם אבדה. התקווה האחרונה.
גם   – לנהל  שבא  שהאיש  בעובדה,  סמלי  משהו  יש 
כיו"ר מפלגה שאינו חבר כנסת  פוליטיקה, מתחיל את דרכו 
ולא  המדינה  של  העסקים  בבירת  יומו  מרבית  את  ועושה 
בחירתו,  עם  שהושמעו  ההספדים  חרף  הרשמית.  בבירתה 
והזמן הקצר שקצבו הפרשנים ללכתו, הוא הצליח, מאז נבחר, 
מהליכוד.  נגיעה  במרחק  מהסקרים,  גדול  בחלק  להתמקם, 
התחזיות  את  היכה  הוא  האחרונה,  המפלגה  בוועידת 
חוקתית  מיני-מהפכה  כשהעביר  השנייה,  בפעם  השחורות, 

שבמרכזה מתן סמכות להצנחת ארבעה משוריינים לרשימה.
למרות הקילומטראז' שצבר וכברת הדרך שעבר, היעד עוד 
היו"ר  לראשות-הממשלה,  ההתאמה  בשאלת  מהשגה.  רחוק 
חסר הניסיון משתרך, כמו שאר יריבי נתניהו, הרחק מאחורי 
ראש-הממשלה המכהן. התיישבנו עם גבאי לשיחת ערב חג, 
עם שאלות מגוונות, ללא הנחות: על מידת התאמתו לתפקיד 
ראש הממשלה, על יחסו לסטטוס-קוו, על תמיכתו בתחבורה 
ציבורית בשבת וגם על יחסו לסוגיות נפיצות כמו פסילת חוק 
הגיוס בבג"ץ, על המאבק מול לפיד ועל האג'נדה האזרחית. 

בכמה  אך  חרדיות,  לאוזניים  ינעמו  תשובותיו  כל  לא 
מחוץ  פתרונות  ומציע  מפתיע  הוא   – המרכזיות  מהסוגיות 
כמעט  ומספק,  מתחמק  לא  שהוא  ייאמר,  לשבחו  לקופסה. 

בכל הנושאים, תשובות ברורות. "לא סחבק, מנהיג", הייתה 
פוליטיקאי,  "לא  לומר:  ניתן  גבאי  על  ברק.  של  הסיסמה 
כמו  הראשונה,  ההתעניינות  שלנו,  הקטן  בשטיבל  מנהל!" 

תמיד הינה, האם הניהול הזה, יבוא על חשבוננו.
מתערטל  בחירתך,  מאז  לפיד,  יאיר  את  רואים  אנחנו 
איום  בגלל שהוא מזהה  אולי  בה.  מהטלית שהוא התעטף 
שאתה  זה  עצם  לבייס.  תמיד  חוזר  ביבי  וכמו  שלך  מהצד 
מאיים עליו  מעיד שאתם מדברים לאותו ציבור. האם תלך 

על קמפיין אזרחי ובמידה מסוימת אנטי חרדי? 
"לא. אני לא נגד, אני בעד, השיח שלי לא שלילי ואני רוצה 

שכל עם ישראל יוכל להצביע לעבודה".
אבל תצטרך להסתדר גם עם אלה שלא מצביעים עבודה. 
יום אזרחי שהכעיס את הנציגים  כשנבחרת דיברת על סדר 
החרדים. מצד שני, בניגוד לתגובות שהיו כלפי לפיד, חברי 
הכנסת החרדים נזהרו בכבודך ואמרו שהם לא מזהים אצלך 

שנאה. איזה אבי גבאי נראה בהמשך?
 15-20 כבר  ליצמן  את  מכיר  אני  טוב.  אותי  מכירים  "הם 
הם  בממשלה,  אתם  ישבתי  שנים,  הרבה  גפני  את  גם  שנה, 
דוגמה,  הנה  כשר.  גם  לצרכים  קשוב  הייתי  אני.  מי  יודעים 
והסבירו  ומוזס,  מקלב  גפני,  באו  השקיות,  חוק  על  כשדובר 
ציבורית  בתחבורה  שקיות  עם  מסתובב  החרדי  שהציבור 
הגישה  את  קיבלתי  שאפשר.  נמוך  הכי  המחיר  את  ושנעשה 
הרוויח מזה, הם  ישראל  כל עם  כי  כך  על  ואני שמח  שלהם 
כפלטפורמה  זה  את  מנצל  ולא  נגד,  ולא  ענייני  שאני  רואים 

פוליטית כמו יש עתיד ושינוי".
לתמוך בתיקון לחוק השקיות זה קל. בוא נדבר על משהו 
קצת יותר כבד ממשקל השקית, התיקון לחוק הגיוס. בג"ץ 
בקדנציה  נעדרה  העבודה  מפלגת  הגיוס.  חוק  את  פסל 
גם  האם  לפיד.  שהוביל  החוק  על  ההצבעה  בעת  הקודמת 

הפעם לפחות תיעדרו ותאפשרו את תיקון החוק?
לא  דבר,  כל  נגד  או  בעד  אני  מהמליאה,  יוצא  לא  "אני 
שבג"ץ  לב  לשים  צריך  עמדה.  והבעת  מהחלטות  מתחמק 
לא  שוויון  לפיד,  של  בחוק  גם  בנטל  שוויון  היה  שלא  אמר 
ויש גם את הערבים שלא מתגייסים.  יכול להיות עם מכסות 
אנחנו  פרקטית,  עצמי  את  שואל  אני  פשוט,  דבר  אומר  אני 

חלק  צבא,  עושים  שלנו  הילדים  הזה,  בוויכוח  שנה   70 כבר 
אני  עושים.  לא  בכלל  והערבים  עושים  לא  מהחרדים  גדול 
בעד שמי שהולך לצבא יקבל שכר מינימום. אני רוצה שכמה 
שיותר חרדים ילכו לצבא, אבל מי שהולך לישיבה או לשירות 
יותר. אני  אזרחי זה בסדר גמור, אבל מי שעושה צבא יקבל 
לא מאמין בלהמשיך את הוויכוח הזה עוד 70 שנה. אני אומר 
שמי שרוצה ללמוד ולומד יוכל לעשות זאת והשאר יצטרכו 
לצאת  ורוצה  שלומד  מי  וגם  אזרחי,  שירות  או  צבא  לעשות 

לעבוד יעשה שירות אזרחי".
אתה בעצם אומר כאן, לא יהיה שוויון. צריך לתעדף את 
בנוסחה  תתמוך  העבודה  שמפלגת  סיכוי  יש  שמתגייס,  מי 

כזאת?
"אני מציע את זה כיושב ראש מפלגת העבודה".

סיפר פעם הרב חיים ברילנט ז"ל, שכאשר באו אל הרב 
יוצאי הצבא  שך בממשלת בגין והציעו להשוות את קצבת 
ואמר  התנגד  שך  הרב  הרגילות,  הילדים  לקצבאות  )קי"ץ( 
לומדי התורה, עדיף שמי שעשה צבא  שבצד השמירה על 
יתוגמל יותר, כדי שלא לעורר שנאה. מי שביטל לבסוף את 
בגלל  אלא  החרדים  בגלל  לא  בג"ץ,  דווקא  היה  התוספת 
על  יחתמו  החרדים  הכנסת  שחברי  מאוד  ייתכן  הערבים. 

הנוסחה שאתה מציע בשתי ידיים.
רק שיעזרו להביא משאבים לשכר מינימום עבור  "בסדר, 

החיילים, הגישה שלי לעניין הזה מאוד פרקטית".
נוספות של  סוגיות  יש  אבל  הגיוס  בסוגיית  אתה מפתיע 
יחסי דת ומדינה שמונחות על השולחן. מה עמדתך בנוגע 

למתווה הכותל?
"לא התעמקתי בזמנו במתווה הכותל, הייתי שר וזה הגיע 
רבינוביץ',  הרב  הכותל  רב  עם  ועדה  שהייתה  אמרו  לדיון. 
כך,  אומרים  הם  אם  אמרתי  ומנדלבליט,  האוזר  צביקה  עם 
לידי  שישב  אלקין  ואז  מעולה,  הכול  רוצים  הרפורמים  וגם 
בממשלה אמר לי 'זה לא יקרה', שאלתי אותו למה, הרי הרגע 
לשנות  טעם  רואה  לא  אני  צדק.  ואכן  בשלו  והוא  החלטנו? 
את דעתי אחרי שכולם תמכו בשעתו אבל כשנגיע לזה אכנס 

לפרטים ונלמד, ונמצא אולי פתרון אחר".
ציבורית בשבת, העמדה שהשמעת  בנוגע לתחבורה  ומה 

לא נעמה לאוזן החרדית.
יהודית  מדינה  של  שהצביון  חושב  אני  השבת,  בעד  "אני 
לא צריך להיראות כמו הצביון של לונדון, שיהיו כמה שפחות 
ציבורית  תחבורה  יש  הרי  לעצמי  אומר  אני  אבל  פעילויות. 
תקוע  שנשאר  מי  אז  פרטיים,  רכבים  יש  מוניות,  יש  בשבת, 
זה מי שאין לו כסף, אז יצרנו פה במודע עוולה חברתית, זה 
תחבורה  שנאפשר  זה  אולי  ומדינה.  דת  של  עניין  לא  בעיניי 
ציבורית באזורים חילוניים בתדירות נמוכה יצמצם את חילולי 

השבת? פחות מוניות ורכבים פרטיים".
אי אפשר להשוות בין תחבורה ציבורית פרטית כמו מוניות 

לתחבורה ציבורית בחסות ממשלתית.
לחברת  כמו  נותנת  המדינה  למונית  רישיון  "למה? 
לומר  צריכה  המקומית  שהרשות  אומר  החוק  אוטובוסים, 
מה היא רוצה והמדינה מאשרת או לא, תן לרשות המקומית 

להחליט".
לא נמצה פה את הוויכוח הזה, אבל בסוף מה שאתה מציע 
זו פגיעה בסטטוס קוו, והמשמעות היא שהחרדים לא יוכלו 

לשבת בממשלה שתציע פתרון כזה.
"אולי נמצא דרכים לצמצם חילולי שבת בדברים אחרים. 

אני בעד שכמה שפחות אנשים יעבדו בשבת".
כולל סגירה של חלק מהמרכזים המסחריים?

צריכים  המסחריים  שהמרכזים  חושב  לא  בהחלט  "אני 
להיות פתוחים כרגיל".

לי.  בנדמה  קצת לשחק  זה  לכיוון החרדים,  הקריצה  כל 
מאפיות  אלא  אחד,  לחם  לא  אמר שהוא שלח  בזמנו  פרס 
שלמות על פני המים ולא קיבל מהחרדים תמורה. ראינו את 
בוז'י ששמר על יחסים נהדרים, אם כי שם, הוא לא סיפק 
את הסחורה במספר המנדטים. אתה רואה את עצמך מצליח 
להעביר את החרדים לצד שלך אחרי ארבעים שנות חבירה 

אוטומטית של החרדים לימין?
"קשה לי להאמין".

אם כך, בוא נחשב מספרים. עם איווט לא תשב   הרי בגלל 
המינוי שלו לשר ביטחון פרשת, עם הרשימה המשותפת כבר 
לתמוך  יעדיפו  היהודי  והבית  החרדים  תשב.  שלא  אמרת 
במועמד הימין. עם כחלון - יש את הרקע האישי. ראינו אותו 

השבוע מצהיר לראשונה שהוא יישב רק בממשלת ימין.
"כחלון יישב איתי, לעומת מה שהוא חושב על ביבי, אותי 

הוא אוהב באופן יחסי".
בסוף תצטרך להושיב את לפיד והחרדים...

"אנחנו צריכים לייצר גוש חוסם לנתניהו. אם הוא לא יוכל 
להרכיב ממשלה אנחנו האלטרנטיבה, כך גם אם אנחנו נקבל 
שלושים מנדטים והליכוד פחות למשל, אז נקבל את האפשרות 
בקהילה  גם  לגיטימי  להיות  צריך  אתה  ממשלה.  להרכיב 
יגיד  החרדית, שאנשים ידעו שזה לא מישהו עוין. שהציבור 
ובקשר  הפוליטיקאים.  על  משפיע  וזה  דווקא,  בעדו  אנחנו 

ללפיד, כולם רוצים להיות בקואליציה..."
לא רק לגיטימציה צריך, אלא גם לעגל פינות. תדע לעשות 

זאת?
בא  לממשלה  שנכנסתי  אחרי  חודש  משהו,  לכם  "אספר 
אלי מנדלבליט על הסיפור של קק"ל עם כתב מינוי של ביבי 
לממשלה  הגיע  זה  אחרי  הסכם.  עם  זה  את  ופתרתי  וכחלון 
שר  ואף  השבת  בנושא  לחתום  פחד  שלום  שסילבן  הסיפור 
בליכוד לא הסכים לקבל את הסמכויות של סילבן והביאו את 
זה לממשלה שתקבל את הסמכויות. שאלתי את אלקין 'למה 
לפתור  יודע  שאני  רואה  הוא  הרי  זה,  את  לי  מביא  לא  ביבי 
עם  בא  הסתם  מן  היית  אתה  תראה,   - לי  ענה  הוא  בעיות?' 
היה  אז  אבל  יופי,  אומרים  היו  וכולם  וסביר  הגיוני  פתרון 
מתחיל רעש ציבורי והיה צריך לעשות סיבוב של 180 מעלות, 

לזה אתה לא מתאים..."
אולי  שמעניין  מה  על  החרדי,  הפרק  לסיום  נדבר  בוא 
פחות את הפוליטיקאים החרדים אבל מעניין הרבה יותר את 

המצביעים. כמה חרדים שילבת בתעסוקה כמנכ"ל בזק? 
"היה לנו מוקדים שלמים של נשים חרדיות, בתוך מוקדים 
ליצמן  ספציפית.  מנהלת  עם  מיוחדת  הפרדה  עשינו  גדולים 

ואני עשינו הרבה דברים בתחומים האלה.
"גם פה בעבודה, המועסק הראשון שלנו, כשהתחלנו את 
הקמפיין, הוא חרדי, שגם מכיר באופן ספציפי את הצרכים", 
ממובילי  אלרוב,  איציק  יועצו  לעבר  ומחייך  גבאי  ממשיך 
המחאה החברתית, שיושב בחדר, ובתפקידו הקודם במשרד 
יישומית  תעסוקה  לקידום  שנתית  רב  תכנית  גיבש  הכלכלה, 

לחרדים. "ההיכרות עם איציק התחילה כבר בהקמת 'כולנו'. 
חשבנו כבר אז לשלב אותו ברשימה לכנסת". אם לא בקדימה, 

אולי במפלגת העבודה...

על חברה וחברתיות
כמנכ"ל  מכהונה  הונו  את  שעשה  מי  כי  שיאמר  מי  יהיה 
בזק, הוא טיפוס חברתי במובן היבש של המונח – בחברתו, 
בזק, הוא בהחלט עשה חיל.  מצד שני, שבענו מפוליטיקאים 
שבע,  מגיע  גבאי  פרנסה.  בפוליטיקה  שרואים  מורעבים 
על  ויתר  הוא   – לפוליטי  העסקי  מהמגזר  שעשה  ובמעבר 
משכורות שמנות ובונוסים נדיבים. שאלנו אותו, מה מכשיר 

דווקא אותו, להוביל שיח של שינוי חברתי.   
בסקרים שנערכו בערב ראש השנה עלה שמרבית אזרחי 
ישראל מודאגים מהפערים בחברה. עמיר פרץ הצטייר כמי 
כיו"ר  בנושא  לך  יש  איזו אמירה  הזה,  שמוביל את השיח 
מפלגת העבודה הנבחר שלא מגיע מהעשירון התחתון, וגם 

לא מהבינוני?
כלכלית  עבודה  בתכנית  ביטוי  לידי  באה  שלנו  "האמירה 
החברים  לכל  שנשלחה  שפרסמנו,  מסודרת  מאוד  חברתית 
התייחסות  ראו  אנשים  כי  לבחירתי,  מהסיבות  חלק  והייתה 
רצינית. היא מורכבת משתי זרועות, האחת איך אנחנו מגדילים 
אותה  מחלקים  אנחנו  איך  והשנייה  בישראל,  הצמיחה  את 
את  לשפר  נועד  גדול מהתוכנית  חלק  וצודקת.  נכונה  בצורה 
תפקוד משרדי הממשלה, הרשויות הציבוריות, גופים שלאט 
לאט מפסיקים לתפקד ומצמצמים שירותים ומי שסובל מזה 
הן השכבות החלשות בעיקר, כי האנשים החזקים מסתדרים 

עם רופא או מורה פרטי או איזה מאכער".
עמיר פרץ הוא סוג של אייקון של החלשים, ביבי וברק 
הם אייקון הפוך, כזה שמזוהה עם קיסריה ומגדלי מגורים, 
איפה אתה שם את עצמך? הרי כלכלית, גם מעמדך לא רע.

כאדם  עצמי  את  שם  אני  כזה,  ולא  כזה  אייקון  לא  "אני 
חיי  את  התחלתי  אוכלוסיות.  בין  גשר  שהוא  לחבר,  שיודע 
במקום נמוך מאוד ואני גאה שהצלחתי. אני חוזר אחורה כדי 

אני אומר 
שמי שרוצה 

ללמוד 
ולומד יוכל 
לעשות זאת
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בראיון ראשון לעיתונות החרדית מאז נבחר לתפקידו, מפתיע יו"ר 
העבודה אבי גבאי – ומביע תמיכה בדיחוי לכל לומדי התורה תמורת 

תעדוף כלכלי למשרתים בצבא: "מי שהולך לצבא יקבל שכר מינימום" 
• מתחייב שלא להוביל קמפיין אנטי-חרדי: "ההסתה הפנימית נוראה, 

לא אשתמש בשיח שלילי נגד החרדים" • מגלה ריאליות: "קשה לי 
להאמין שהחרדים לא יעדיפו את מועמד הימין. התפקיד שלי היא ליצור 
גוש חוסם ולייצר לגיטימציה בציבור החרדי" • תומך בשינוי הסטטוס 
קוו – תחבורה תמורת מסחר: "צריך לאפשר תחבורה ציבורית בשבת 
באזורים חילוניים בתדירות נמוכה. מצד שני, המרכזים המסחריים לא 
צריכים להיות פתוחים כרגיל" • מצהיר שלא יחבור לקואליציה עם 
הרשימה המשותפת: "לא אשב אתם בממשלה" • מסכים לשבת עם 
הליכוד בראשות גדעון סער: "לא פוסל אף אחד" • מאמין בשיקום 

היחסים עם כחלון: "לעומת מה שהוא חושב על ביבי, אותי הוא אוהב" 
• לא מוותר על פנייה לבוחרי ש"ס: "זה פרי-מרקט, שוק חופשי, שש"ס 
תפנה גם לחילונים שלנו, מה הבעיה" • ומבטיח לפתוח את מתווה הגז: 

"יש הרבה דברים שעדיין אפשר לשנות" • סוכת מלחמה ושלום

אבי בלום ואבי גרינצייג 
)צילומים: פישל רוזנפלד(

אלון  יגאל  לא מהודר, ברחוב  אך  משרד מסודר 
בתל אביב, יושב אבי גבאי, יו"ר העבודה הנבחר. 
מאחורי גבו של גבאי, מציץ פסלון-ראש של ראש 
בגודל   - ולימינו  רבין,  יצחק  המנוח  הממשלה 
בן  דוד  הראשון  הממשלה  ראש  דמות  מוקטן, 

גוריון. 
בקדנציה  רבין  ליצחק  שהיה  מהדחה  החסינות  פסלון  על 
המפלגה  ראשי   – האומה  את  שפצעה  בירייה  שהסתיימה 
שכיהנו מאז הירצחו, יכולים רק לחלום. דמויותיהם של ראשי 
התנועה שכיהנו מה-4 בנובמבר ועד היום, לא שווים פסלון. 
אולי ציוץ - לברק שהצליח להיבחר, כדי להיכשל. אבי גבאי 
את  העבודה התשיעי שבחרה המפלגה שהקימה  מנהיג  הוא 
המדינה, בתוך פחות משני עשורים. בחירתו, כמעט יש מאין, 
סימלה יותר מכל את עומק הייאוש שאחז במצביעי המפלגה, 

ואולי גם את גודל התקווה שטרם אבדה. התקווה האחרונה.
גם   – לנהל  שבא  שהאיש  בעובדה,  סמלי  משהו  יש 
כיו"ר מפלגה שאינו חבר כנסת  פוליטיקה, מתחיל את דרכו 
ולא  המדינה  של  העסקים  בבירת  יומו  מרבית  את  ועושה 
בחירתו,  עם  שהושמעו  ההספדים  חרף  הרשמית.  בבירתה 
והזמן הקצר שקצבו הפרשנים ללכתו, הוא הצליח, מאז נבחר, 
מהליכוד.  נגיעה  במרחק  מהסקרים,  גדול  בחלק  להתמקם, 
התחזיות  את  היכה  הוא  האחרונה,  המפלגה  בוועידת 
חוקתית  מיני-מהפכה  כשהעביר  השנייה,  בפעם  השחורות, 

שבמרכזה מתן סמכות להצנחת ארבעה משוריינים לרשימה.
למרות הקילומטראז' שצבר וכברת הדרך שעבר, היעד עוד 
היו"ר  לראשות-הממשלה,  ההתאמה  בשאלת  מהשגה.  רחוק 
חסר הניסיון משתרך, כמו שאר יריבי נתניהו, הרחק מאחורי 
ראש-הממשלה המכהן. התיישבנו עם גבאי לשיחת ערב חג, 
עם שאלות מגוונות, ללא הנחות: על מידת התאמתו לתפקיד 
ראש הממשלה, על יחסו לסטטוס-קוו, על תמיכתו בתחבורה 
ציבורית בשבת וגם על יחסו לסוגיות נפיצות כמו פסילת חוק 
הגיוס בבג"ץ, על המאבק מול לפיד ועל האג'נדה האזרחית. 

בכמה  אך  חרדיות,  לאוזניים  ינעמו  תשובותיו  כל  לא 
מחוץ  פתרונות  ומציע  מפתיע  הוא   – המרכזיות  מהסוגיות 
כמעט  ומספק,  מתחמק  לא  שהוא  ייאמר,  לשבחו  לקופסה. 

בכל הנושאים, תשובות ברורות. "לא סחבק, מנהיג", הייתה 
פוליטיקאי,  "לא  לומר:  ניתן  גבאי  על  ברק.  של  הסיסמה 
כמו  הראשונה,  ההתעניינות  שלנו,  הקטן  בשטיבל  מנהל!" 

תמיד הינה, האם הניהול הזה, יבוא על חשבוננו.
מתערטל  בחירתך,  מאז  לפיד,  יאיר  את  רואים  אנחנו 
איום  בגלל שהוא מזהה  אולי  בה.  מהטלית שהוא התעטף 
שאתה  זה  עצם  לבייס.  תמיד  חוזר  ביבי  וכמו  שלך  מהצד 
מאיים עליו  מעיד שאתם מדברים לאותו ציבור. האם תלך 

על קמפיין אזרחי ובמידה מסוימת אנטי חרדי? 
"לא. אני לא נגד, אני בעד, השיח שלי לא שלילי ואני רוצה 

שכל עם ישראל יוכל להצביע לעבודה".
אבל תצטרך להסתדר גם עם אלה שלא מצביעים עבודה. 
יום אזרחי שהכעיס את הנציגים  כשנבחרת דיברת על סדר 
החרדים. מצד שני, בניגוד לתגובות שהיו כלפי לפיד, חברי 
הכנסת החרדים נזהרו בכבודך ואמרו שהם לא מזהים אצלך 

שנאה. איזה אבי גבאי נראה בהמשך?
 15-20 כבר  ליצמן  את  מכיר  אני  טוב.  אותי  מכירים  "הם 
הם  בממשלה,  אתם  ישבתי  שנים,  הרבה  גפני  את  גם  שנה, 
דוגמה,  הנה  כשר.  גם  לצרכים  קשוב  הייתי  אני.  מי  יודעים 
והסבירו  ומוזס,  מקלב  גפני,  באו  השקיות,  חוק  על  כשדובר 
ציבורית  בתחבורה  שקיות  עם  מסתובב  החרדי  שהציבור 
הגישה  את  קיבלתי  שאפשר.  נמוך  הכי  המחיר  את  ושנעשה 
הרוויח מזה, הם  ישראל  כל עם  כי  כך  על  ואני שמח  שלהם 
כפלטפורמה  זה  את  מנצל  ולא  נגד,  ולא  ענייני  שאני  רואים 

פוליטית כמו יש עתיד ושינוי".
לתמוך בתיקון לחוק השקיות זה קל. בוא נדבר על משהו 
קצת יותר כבד ממשקל השקית, התיקון לחוק הגיוס. בג"ץ 
בקדנציה  נעדרה  העבודה  מפלגת  הגיוס.  חוק  את  פסל 
גם  האם  לפיד.  שהוביל  החוק  על  ההצבעה  בעת  הקודמת 

הפעם לפחות תיעדרו ותאפשרו את תיקון החוק?
לא  דבר,  כל  נגד  או  בעד  אני  מהמליאה,  יוצא  לא  "אני 
שבג"ץ  לב  לשים  צריך  עמדה.  והבעת  מהחלטות  מתחמק 
לא  שוויון  לפיד,  של  בחוק  גם  בנטל  שוויון  היה  שלא  אמר 
ויש גם את הערבים שלא מתגייסים.  יכול להיות עם מכסות 
אנחנו  פרקטית,  עצמי  את  שואל  אני  פשוט,  דבר  אומר  אני 

חלק  צבא,  עושים  שלנו  הילדים  הזה,  בוויכוח  שנה   70 כבר 
אני  עושים.  לא  בכלל  והערבים  עושים  לא  מהחרדים  גדול 
בעד שמי שהולך לצבא יקבל שכר מינימום. אני רוצה שכמה 
שיותר חרדים ילכו לצבא, אבל מי שהולך לישיבה או לשירות 
יותר. אני  אזרחי זה בסדר גמור, אבל מי שעושה צבא יקבל 
לא מאמין בלהמשיך את הוויכוח הזה עוד 70 שנה. אני אומר 
שמי שרוצה ללמוד ולומד יוכל לעשות זאת והשאר יצטרכו 
לצאת  ורוצה  שלומד  מי  וגם  אזרחי,  שירות  או  צבא  לעשות 

לעבוד יעשה שירות אזרחי".
אתה בעצם אומר כאן, לא יהיה שוויון. צריך לתעדף את 
בנוסחה  תתמוך  העבודה  שמפלגת  סיכוי  יש  שמתגייס,  מי 

כזאת?
"אני מציע את זה כיושב ראש מפלגת העבודה".

סיפר פעם הרב חיים ברילנט ז"ל, שכאשר באו אל הרב 
יוצאי הצבא  שך בממשלת בגין והציעו להשוות את קצבת 
ואמר  התנגד  שך  הרב  הרגילות,  הילדים  לקצבאות  )קי"ץ( 
לומדי התורה, עדיף שמי שעשה צבא  שבצד השמירה על 
יתוגמל יותר, כדי שלא לעורר שנאה. מי שביטל לבסוף את 
בגלל  אלא  החרדים  בגלל  לא  בג"ץ,  דווקא  היה  התוספת 
על  יחתמו  החרדים  הכנסת  שחברי  מאוד  ייתכן  הערבים. 

הנוסחה שאתה מציע בשתי ידיים.
רק שיעזרו להביא משאבים לשכר מינימום עבור  "בסדר, 

החיילים, הגישה שלי לעניין הזה מאוד פרקטית".
נוספות של  סוגיות  יש  אבל  הגיוס  בסוגיית  אתה מפתיע 
יחסי דת ומדינה שמונחות על השולחן. מה עמדתך בנוגע 

למתווה הכותל?
"לא התעמקתי בזמנו במתווה הכותל, הייתי שר וזה הגיע 
רבינוביץ',  הרב  הכותל  רב  עם  ועדה  שהייתה  אמרו  לדיון. 
כך,  אומרים  הם  אם  אמרתי  ומנדלבליט,  האוזר  צביקה  עם 
לידי  שישב  אלקין  ואז  מעולה,  הכול  רוצים  הרפורמים  וגם 
בממשלה אמר לי 'זה לא יקרה', שאלתי אותו למה, הרי הרגע 
לשנות  טעם  רואה  לא  אני  צדק.  ואכן  בשלו  והוא  החלטנו? 
את דעתי אחרי שכולם תמכו בשעתו אבל כשנגיע לזה אכנס 

לפרטים ונלמד, ונמצא אולי פתרון אחר".
ציבורית בשבת, העמדה שהשמעת  בנוגע לתחבורה  ומה 

לא נעמה לאוזן החרדית.
יהודית  מדינה  של  שהצביון  חושב  אני  השבת,  בעד  "אני 
לא צריך להיראות כמו הצביון של לונדון, שיהיו כמה שפחות 
ציבורית  תחבורה  יש  הרי  לעצמי  אומר  אני  אבל  פעילויות. 
תקוע  שנשאר  מי  אז  פרטיים,  רכבים  יש  מוניות,  יש  בשבת, 
זה מי שאין לו כסף, אז יצרנו פה במודע עוולה חברתית, זה 
תחבורה  שנאפשר  זה  אולי  ומדינה.  דת  של  עניין  לא  בעיניי 
ציבורית באזורים חילוניים בתדירות נמוכה יצמצם את חילולי 

השבת? פחות מוניות ורכבים פרטיים".
אי אפשר להשוות בין תחבורה ציבורית פרטית כמו מוניות 

לתחבורה ציבורית בחסות ממשלתית.
לחברת  כמו  נותנת  המדינה  למונית  רישיון  "למה? 
לומר  צריכה  המקומית  שהרשות  אומר  החוק  אוטובוסים, 
מה היא רוצה והמדינה מאשרת או לא, תן לרשות המקומית 

להחליט".
לא נמצה פה את הוויכוח הזה, אבל בסוף מה שאתה מציע 
זו פגיעה בסטטוס קוו, והמשמעות היא שהחרדים לא יוכלו 

לשבת בממשלה שתציע פתרון כזה.
"אולי נמצא דרכים לצמצם חילולי שבת בדברים אחרים. 

אני בעד שכמה שפחות אנשים יעבדו בשבת".
כולל סגירה של חלק מהמרכזים המסחריים?

צריכים  המסחריים  שהמרכזים  חושב  לא  בהחלט  "אני 
להיות פתוחים כרגיל".

לי.  בנדמה  קצת לשחק  זה  לכיוון החרדים,  הקריצה  כל 
מאפיות  אלא  אחד,  לחם  לא  אמר שהוא שלח  בזמנו  פרס 
שלמות על פני המים ולא קיבל מהחרדים תמורה. ראינו את 
בוז'י ששמר על יחסים נהדרים, אם כי שם, הוא לא סיפק 
את הסחורה במספר המנדטים. אתה רואה את עצמך מצליח 
להעביר את החרדים לצד שלך אחרי ארבעים שנות חבירה 

אוטומטית של החרדים לימין?
"קשה לי להאמין".

אם כך, בוא נחשב מספרים. עם איווט לא תשב   הרי בגלל 
המינוי שלו לשר ביטחון פרשת, עם הרשימה המשותפת כבר 
לתמוך  יעדיפו  היהודי  והבית  החרדים  תשב.  שלא  אמרת 
במועמד הימין. עם כחלון - יש את הרקע האישי. ראינו אותו 

השבוע מצהיר לראשונה שהוא יישב רק בממשלת ימין.
"כחלון יישב איתי, לעומת מה שהוא חושב על ביבי, אותי 

הוא אוהב באופן יחסי".
בסוף תצטרך להושיב את לפיד והחרדים...

"אנחנו צריכים לייצר גוש חוסם לנתניהו. אם הוא לא יוכל 
להרכיב ממשלה אנחנו האלטרנטיבה, כך גם אם אנחנו נקבל 
שלושים מנדטים והליכוד פחות למשל, אז נקבל את האפשרות 
בקהילה  גם  לגיטימי  להיות  צריך  אתה  ממשלה.  להרכיב 
יגיד  החרדית, שאנשים ידעו שזה לא מישהו עוין. שהציבור 
ובקשר  הפוליטיקאים.  על  משפיע  וזה  דווקא,  בעדו  אנחנו 

ללפיד, כולם רוצים להיות בקואליציה..."
לא רק לגיטימציה צריך, אלא גם לעגל פינות. תדע לעשות 

זאת?
בא  לממשלה  שנכנסתי  אחרי  חודש  משהו,  לכם  "אספר 
אלי מנדלבליט על הסיפור של קק"ל עם כתב מינוי של ביבי 
לממשלה  הגיע  זה  אחרי  הסכם.  עם  זה  את  ופתרתי  וכחלון 
שר  ואף  השבת  בנושא  לחתום  פחד  שלום  שסילבן  הסיפור 
בליכוד לא הסכים לקבל את הסמכויות של סילבן והביאו את 
זה לממשלה שתקבל את הסמכויות. שאלתי את אלקין 'למה 
לפתור  יודע  שאני  רואה  הוא  הרי  זה,  את  לי  מביא  לא  ביבי 
עם  בא  הסתם  מן  היית  אתה  תראה,   - לי  ענה  הוא  בעיות?' 
היה  אז  אבל  יופי,  אומרים  היו  וכולם  וסביר  הגיוני  פתרון 
מתחיל רעש ציבורי והיה צריך לעשות סיבוב של 180 מעלות, 

לזה אתה לא מתאים..."
אולי  שמעניין  מה  על  החרדי,  הפרק  לסיום  נדבר  בוא 
פחות את הפוליטיקאים החרדים אבל מעניין הרבה יותר את 

המצביעים. כמה חרדים שילבת בתעסוקה כמנכ"ל בזק? 
"היה לנו מוקדים שלמים של נשים חרדיות, בתוך מוקדים 
ליצמן  ספציפית.  מנהלת  עם  מיוחדת  הפרדה  עשינו  גדולים 

ואני עשינו הרבה דברים בתחומים האלה.
"גם פה בעבודה, המועסק הראשון שלנו, כשהתחלנו את 
הקמפיין, הוא חרדי, שגם מכיר באופן ספציפי את הצרכים", 
ממובילי  אלרוב,  איציק  יועצו  לעבר  ומחייך  גבאי  ממשיך 
המחאה החברתית, שיושב בחדר, ובתפקידו הקודם במשרד 
יישומית  תעסוקה  לקידום  שנתית  רב  תכנית  גיבש  הכלכלה, 

לחרדים. "ההיכרות עם איציק התחילה כבר בהקמת 'כולנו'. 
חשבנו כבר אז לשלב אותו ברשימה לכנסת". אם לא בקדימה, 

אולי במפלגת העבודה...

על חברה וחברתיות
כמנכ"ל  מכהונה  הונו  את  שעשה  מי  כי  שיאמר  מי  יהיה 
בזק, הוא טיפוס חברתי במובן היבש של המונח – בחברתו, 
בזק, הוא בהחלט עשה חיל.  מצד שני, שבענו מפוליטיקאים 
שבע,  מגיע  גבאי  פרנסה.  בפוליטיקה  שרואים  מורעבים 
על  ויתר  הוא   – לפוליטי  העסקי  מהמגזר  שעשה  ובמעבר 
משכורות שמנות ובונוסים נדיבים. שאלנו אותו, מה מכשיר 

דווקא אותו, להוביל שיח של שינוי חברתי.   
בסקרים שנערכו בערב ראש השנה עלה שמרבית אזרחי 
ישראל מודאגים מהפערים בחברה. עמיר פרץ הצטייר כמי 
כיו"ר  בנושא  לך  יש  איזו אמירה  הזה,  שמוביל את השיח 
מפלגת העבודה הנבחר שלא מגיע מהעשירון התחתון, וגם 

לא מהבינוני?
כלכלית  עבודה  בתכנית  ביטוי  לידי  באה  שלנו  "האמירה 
החברים  לכל  שנשלחה  שפרסמנו,  מסודרת  מאוד  חברתית 
התייחסות  ראו  אנשים  כי  לבחירתי,  מהסיבות  חלק  והייתה 
רצינית. היא מורכבת משתי זרועות, האחת איך אנחנו מגדילים 
אותה  מחלקים  אנחנו  איך  והשנייה  בישראל,  הצמיחה  את 
את  לשפר  נועד  גדול מהתוכנית  חלק  וצודקת.  נכונה  בצורה 
תפקוד משרדי הממשלה, הרשויות הציבוריות, גופים שלאט 
לאט מפסיקים לתפקד ומצמצמים שירותים ומי שסובל מזה 
הן השכבות החלשות בעיקר, כי האנשים החזקים מסתדרים 

עם רופא או מורה פרטי או איזה מאכער".
עמיר פרץ הוא סוג של אייקון של החלשים, ביבי וברק 
הם אייקון הפוך, כזה שמזוהה עם קיסריה ומגדלי מגורים, 
איפה אתה שם את עצמך? הרי כלכלית, גם מעמדך לא רע.

כאדם  עצמי  את  שם  אני  כזה,  ולא  כזה  אייקון  לא  "אני 
חיי  את  התחלתי  אוכלוסיות.  בין  גשר  שהוא  לחבר,  שיודע 
במקום נמוך מאוד ואני גאה שהצלחתי. אני חוזר אחורה כדי 

אני אומר 
שמי שרוצה 

ללמוד 
ולומד יוכל 
לעשות זאת

יו"ר המחנה הציוני בראיון חג – מפתיע בפתרון יצירתי למשבר הגיוס:
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לעזור לשאר עם ישראל".
המפלגה  חוקת  בשינוי  הראשון  המבחן  על  וי  סימנת 
במועמדים  נראה  עשירייה.  בכל  מועמדים  שני  ותציב 

שמות חברתיים? 
"אני לא מתחייב על מה יהיה בשריונים, קודם כל יש לנו 
היום במפלגה את האנשים הכי חברתיים שיש, כמו איציק 

שמולי, שלי יחימוביץ', מיקי רוזנטל, עמיר פרץ".
וזה ישפיע על השימוש בשריונים? תחזק יותר את הפן 

החברתי או הביטחוני?
"הביטחוני, חד משמעית, לא מתחייב שכולם יהיו כאלה 

אבל השריונים הראשונים יהיו עם רקע ביטחוני".
בוא נדבר על אלה שכבר נמצאים על בסיס שריונים, 
'התנועה' של לבני. האם גם אתה אומר לה, כמו  חברי 
להיבחר,  שרוצה  מי  מתקומה    לחבר'ה  אומר  שבנט 

שיתמודד כמו כולם?
"אני רואה את הגוף הזה ממשיך הלאה אתנו, אבל באיזו 

קונסטלציה, איך, למה וכמה עוד נראה".
הם יקבלו את אותה מאסה של שריונים שקיבלו בפעם 

הקודמת?
"אני מניח שלא".

ברק,  ומה עם אהוד  בפן הביטחוני,  חיזוק  על  דיברת 
הנכונות השמועות על חזרתו? או שכמו שאומרים היום: 

הכול ציוצים?
שר  בתפקיד  שנשים  אמרתי  ביטחוני,  איש  ודאי  "הוא 

ביטחון את האדם הכי טוב בישראל, לא אמרתי מיהו".
אתה  יעלון,  של  פיטוריו  רקע  על  מהממשלה  פרשת 

רואה אפשרות של חבירה ביניכם?
"כל האופציות פתוחות, אני מאוד מעריך את בוגי".

גם  כי  מש"ס.  פרישתו  אחרי  דיברת  גואטה  יגאל  עם 
כאן הופצו שמועות.

נפגשנו  שר,  כשהייתי  אולי  אתו,  דיברתי  לא  "מעולם 
בוא  אז  כן.  לקרות?  יכול  'זה  אומרים,  אנשים  משהו.  או 
נפיץ שמועה שזה קרה'. אני מאמין שאנחנו צריכים להיות 
כולל  שנבחרתי,  אחרי  התגובות  את  ראיתי  לכולם,  בית 
מהרבה מאוד חרדים, אשכנזים ומזרחיים שאמרו נצביע לך 

והתרגשו מהבחירה".
הניצחון  אחרי  שלך  דומה  אמירה  על  התלונן  דרעי 
ניסיון  בזה  ראה  הוא  שקבעתם.  פגישה  זה  בגלל  וביטל 

לקחת לו מצביעים. לנגוס לו בבייס.
חילונים  גם  תיקח  בוא  חופשי,  שוק  פרי-מרקט,  "זה 

שלנו, מה הבעיה".

ריח של גז
החברות הגדולה עם כחלון, שקרא לו לדגל בעת הקמת 
'כולנו', נראית כיום 'כחלון יעוף'. שר האוצר שהקפיד מאז 
הקמת מפלגתו לשבת על הגדר, בתפר שבין ימין לשמאל, 
הצהיר לאחר בחירתו של גבאי, שלא יישב בעתיד בממשלת 
שמאל – כשהוא מכוון לגבאי מבלי לומר את שמו. אז נכון 
שהבטחות שניתנות היום ואפילו הסכמים חתומים, יכולים 
לשותפיו  שהציע  כפי  הקיר,  על  במסגרת  מחר  להיתלות 
מתנועה  המעבר  עצם  עדיין,  אך  שמיר,  הממשלה  ראש 
לפוליטיקה,  אותו  שהכניס  החבר  של  ראשו  על  לתנועה, 

מחייב הסבר – שעדיין לא ניתן במלואו.
אתה מדבר על שינוי סדר יום וסגירת פערים בחברה, 
אבל את המשפטים החברתיים שהשמעת כאן יכולת לומר 
יותר, למה  ואולי אפילו  בדיוק באותה מידה  בכולנו  גם 
לעשות את כל הדרך למחנה הציוני ולעזוב תנועה שהיית 

ממייסדיה?
כי  באתי  לפוליטיקה,  להיכנס  לי  גרם  ממה  "תתחיל 
ואני מאמין שהבעיה  ישראל  רוצה לעשות עבור כלל  אני 
המרכזית היום היא תרבות השלטון כאן, מערכת שעסוקה 
בלהיבחר כל הזמן ולא בלתת פתרונות לציבור. הצטרפתי 
לממשלה ומאוד נהניתי להיות שר, זה דבר נהדר, אתה יכול 

לעשות מעשי חסד עצומים בהודעת ווטסאפ אחת".
זה טוב להיות שר, כמו שאמר שרון. אז למה לוותר 
על כל הטוב הזה? נדמה שעד היום לא שמענו תשובה 

ברורה.
מעדיפים  איך  שראיתי  הגז  במתווה  התחיל  "זה 
המשיך  האזרחים,  כל  על  מסוימים  אנשים  של  אינטרסים 
בעובדה שבכל שבוע אתה רואה שיח מפלג, של הסתה של 
השמאל,  נגד  התקשורת,  נגד  מישהו,  נגד  שמדבר  נתניהו 

נגד הערבים, נגד נגד נגד".
נגד נגד נגד, אבל זה מה שהביא לו 30 מנדטים...

"אני לא מבקר האם זה טוב לו או לא, לי זה היה מאוד 
של  סוג  לך  יש  בממשלה.  יושב  אתה  ככה.  לשבת  קשה 

תחושה היסטורית שאתה חלק מהמנהיגות של כלל ישראל 
מתעדף  הוא  והסתה.  פלגנות  והכל  סביב  מסתכל  ואתה 
פוליטיקה ואת היכולת להיבחר שוב על פני עשייה של מה 
שטוב לציבור ולכן הוא מסית כל הזמן, לא רציתי להיות 

שותף לדבר הזה".
הזכרת את בעיית המשילות ומתווה הגז, הרי זה מעשה 

עשוי. לא תוכל לשנות כיום את המתווה.
לשנות  אפשר  שעדיין  הגז  במתווה  דברים  הרבה  "יש 
פסקת  עם  גם  בישראל,  האזרחים  מצב  את  ושישפרו 
היציבות. הדבר השני של שיטת המשילות זה בסוף מנהיג 
אתה  ענייניות,  של  תרבות  קובע  אתה  אם  תרבות,  קובע 
ולא בגלל שמישהו חבר  נכונים  עושה דברים בגלל שהם 

שלך".
אין מתנות חינם בפוליטיקה. הכול נובע מיחסי תן וקח. 
לא  הרביעית.  הקדנציה  זו  מכהן  נתניהו  זה  בגלל  אולי 

תוכל לנהוג אחרת אם אתה רוצה להוביל. 
כשר  כשכיהנתי  זאת.  עשיתי  וגם  אחרת  גם  "אפשרי 
ובן צור שיש  גפני  פנו אלי חברי הכנסת  להגנת הסביבה, 
יותר  שמטמינים  ככל  אשפה,  על  לעיריות  הטמנה  היטל 
אז  להטמין  חייבים  גניזה  שהרי  וטענו  יותר,  משלמים 
שיפטרו מתשלום. אמרתי להם שזה נשמע הגיוני, בדקתי 
היו  הם  הסתדר.  הנושא  ואכן  תקנות  להכין  להם  והצעתי 

מאושרים וכל אחד 'תרשום שאני ביקשתי...'
למישהו  קרדיט  יהיו  שלא  חשוב,  ויותר  בלבד  אני 

נוסף...

"לזה אני כבר לא נכנס... ואז יום אחד פגש אותי דרעי 
בכנסת, והוא אומר לי 'תגיד, למה עשית את זה?' אמרתי 
לו 'כי הם צודקים', הוא אומר לי 'תקשיב, אנחנו עשר שנים 
מבקשים את זה וזה לא קרה'. הוא ניסה להבין מה קיבלתי 
מזה, מי נתן לי משהו בתמורה, אם בן צור או גפני העבירו 
איזה תקנה במקום אחר, כלום. אני מאמין בענייניות ואני 
לי  כוח אחר, תאמין  ענייני אתה מייצר  מאמין שאם אתה 
היה  הוא  משהו  ומבקש  כך  אחר  אליו  הולך  הייתי  שאם 
עושה את זה, כי אם הייתי ענייני אתו הוא יהיה ענייני אתי".

דיברנו על הפערים בחברה וסקרי דעת הקהל. במפתיע, 
שר האוצר כחלון, מקבל ציון טוב בסקרים, אתה מסוגל 
לומר מילה לשבחו. הוא עושה את העבודה כמו שצריך? 
"מאחר והייתי חלק מהקמת המפלגה אני לא יוצא נגד 
לא  גם  אני  שני  מצד  ראוי.  לא  זה  יחד.  אתי  אנשים שהיו 

יוצא בעדה, לא רואה איזה תוצאות מדהימות".
יש סיכוי שתשבו יחד בממשלה?

"אין סיבה שלא. היחידים שאני לא רואה את עצמי יושב 
אתם בממשלה זו הרשימה המשותפת".

גם לא עם חלק ממנה?
"אין לי בעיה שיהיה שר ערבי, אדרבה, אבל שאני אשב 

עם בל"ד?"
של  מרשימה  התייצבות  האחרונים  בסקרים  ראינו 
שני,  מצד  מהליכוד.  קטן  בפער  מהם  בחלק  העבודה, 
ביבי מוביל בפער גדול כמועמד לראש ממשלה. זה אומר 
אחד  באף  רואה  לא  הציבור  החקירות  שלמרות  בעצם, 

מיריביו, כולל בך, מועמד ראוי.
ראש  של  תדמית  מייצר  אתה  ממשלה  ראש  "כשאתה 
גם  יש  אליך,  מתרגל  והציבור  ככזה  נתפס  אתה  ממשלה. 
יש  אבל  דעותיו,  את  ואוהבים  אותו  שמעריכים  אנשים 
שיצא  מאליו  מובן  זה  שם,  כבר  שהוא  לזה  גדול  משקל 

גבוה".
העבודה,  מפלגת  את  וכבשת  ייאמן  הבלתי  את  עשית 
דווקא אותך אפשר לשאול איך ניתן לגרום לשינוי לא רק 
בדעת הקהל של מצביעי העבודה אלא בדעת הקהל של 

כלל המצביעים?
סיסמאות,  בלי  העיניים  בגובה  אנשים  עם  לדבר  "זה 
להיות ענייני, לא גם וגם. כשאני מדבר על בעיה אני משקף 
אותה כמו שהיא ואומר את הפתרון שלי, שהוא בדרך כלל 

שונה מהסיסמאות המקובלות ואנשים קשובים לזה".
או  פוליטי מספק  ניסיון  בלי  לראשות הממשלה  לזנק 
בדעת  שיתקבל  דבר  לך  נראה  זה  בכיר,  במשרד  כהונה 
חוסר  על  ניסיונו  ממרומי  דיבר  לפיד  אפילו  הקהל? 

הניסיון שלך...
"אגיד לך שני דברים על זה, אחד יש לי ניסיון יותר מרוב 
הפוליטיקאים, ניהלתי חברות ודברים שהם יותר מורכבים 
מלהיבחר ולהיות שר, אתה צריך לדווח בסוף רבעון, לתת 
דין וחשבון. בנוסף, אני כבר כמה שנים בפוליטיקה, הייתי 
חלק מהקמת מפלגה, זכיתי בפריימריז לא קלים והצלחתי 
לשנות דברים בחוקה שקודמיי לא הצליחו. אנשים רוצים 
שינוי, לא את אותה פוליטיקה. אני מביא את היכולת לנהל 
באוצר  תקציבים  באגף  הייתי  ממשלתיות,  גם  מערכות 

להחזיר  רוצה  אני  הכיוונים.  מכל  המערכת  את  מכיר  ואני 
עיסוק  רק  ולא  המדינה  ניהול  של  למקום  הפוליטיקה  את 

בספינים".
ומדובר כמובן  ניסיון,  לך  אין  אבל בתחום הכי חשוב 
יענה  גורלות, מי  בניסיון ביטחוני, באותה שאלה חורצת 

לפנות בוקר לטלפון האדום.
"קודם כל באופן אישי אני קצין מודיעין, הייתי רב סרן 
ועשיתי מילואים כבר 20 שנה. אני מכיר בעיקר את הנושא 

של חיזבאללה ואיראן כי בזה עסקתי".
אז גם ממך נשמע 'איראן' כל הזמן?

תואם  מבטא  עם  בהומור  גבאי  משיב  פרס..."  "תשמע 
מערכת  על  דבר  של  בסופו  נשענים  "כולנו  וממשיך: 
הביטחון, וכל העניין זה לדעת לקבל החלטות ולמנות את 

האנשים הנכונים שאתה יכול לסמוך עליהם".
איזה ציון היית נותן לנתניהו בנושא הזה? הרי אי אפשר 
להתעלם מכך שבתקופתו יש שקט ביטחוני יחסי, והאצבע 

לא קלה על ההדק.
האחת  עובדות,  שתי  אציין  רק  ציונים,  נותן  לא  "אני 
שבמשמרת שלו נחתם הסכם גרעין גרוע עם איראן שיוביל 
וזה  גרוע  נתניהו עצמו טען שההסכם  גרעיני,  אותם לנשק 
שלו  שבמשמרת  השנייה  שלו.  קמפיין  שנות  עשר  אחרי 
האיראנים יושבים פה על הגבול עם סוריה, לא הייתי שם 
לקבל את החלטות והאינפורמציה, אבל עובדתית זה קרה 

במשמרת שלו".
אתה שולל בעצם אפשרות של חבירה לנתניהו... 

"אנחנו אלטרנטיבה לנתניהו".
שהוא  למשל,  הליכוד  בראשות  סער  גדעון  עם  אבל 
לראשות  ההתאמה  בשאלת  לביבי  שמשתווה  היחיד 
ממשלה, אתה רואה את עצמך יושב? או עם ישראל כץ? 
"אני רואה עצמי כחלק מממשלה עתידית או באופוזיציה 
לפי אג'נדה ולפי מה שנסכים עליו, אבל לא פוסל אף אחד. 
פוסל  לא  יודע,  אני  עשור  אחרי  נתניהו  של  המדיניות  את 
כלכלית  היא,  מה  יודע  שאני  הדרך  את  אלא  אישית  אותו 
 – הצלחת  שאם  מאמין  הוא  מאתנו,  הפוך  הוא  חברתית 
הרווחת, ואם לא, זה בעיה שלך, אנחנו מאמינים בערבות 

הדדית". 
או במילה אחת קצת פחות אהובה: סוציאליזם...

השנים  באלפי  שהומצאו  בתיאוריות  דבר  הרי  "אין 
האחרונות שאין בתורה, אני קורא לזה, ערבות הדדית".

מבחן גבאי
במוצ"ש שלאחר בחירתו, התייצב גבאי להפגנה השבועית 
מנדלבליט.  לממשלה  היועמ"ש  בית  מול  שמתקיימת 
הביקורת שספג – הגיעה גם מספסלי האופוזיציה. בליכוד 
הזכירו לו, שגם הוא נחקר בעבר בפרשת בזק – ויצא זכאי, 
מבקש  הוא  מדוע  ותמהו  המונח,  של  הש"סי  במובן  ולא 

להחיל על נתניהו מבחן מחמיר יותר מאשר 'מבחן גבאי'.
רקע  על  להתפטר  צריך  שנתניהו  חושב  אתה  מדוע 

החקירות עוד לפני שהומלץ על הגשת כתב אישום?
מה  לומר  צריכים  לא  פוליטיקאים  פשוט,  דבר  "אמרתי 
פלילי ומה לא, זה תפקידם של אנשי מקצוע. דבר אחד אני 
יודע, לאיש ציבור אסור לקבל מתנות, ועל רקע זה של אדם 
שמקבל מאות אלפי שקלים היה צריך לומר לציבור 'טעיתי, 
אני מתפטר', או אפילו 'טעיתי, תסלחו לי'. קח אחריות על 

מה שעשית".
האם  בשלום,  ויצאת  בזק  בפרשת  בזמנו  גם  נחקרת 
שהגיעה  החפות  חזקת  אותה  את  מגיעה  לא  לנתניהו 

בשעתו לך?
"מגיעה לו, אבל אמרתי שהוא צריך לעמוד מאחורי מה 

שעשה".
כשעננת  כיהנו  האחרונים  הממשלה  ראשי  ארבעת  כל 
חקירות על ראשם. דיברת על חיזוק המשילות, האם לא 
מאפשר  שלא  הצרפתי  המודל  את  שנאמץ  הזמן  הגיע 

חקירת ראשי ממשלה במהלך כהונה? 
לחקור  מה  שאין  פוליטיקאים  שיהיו  הזמן  הגיע  "לא, 

אותם. אולי זה ישפר את הפוליטיקה".
כך  על  שעולות  מהטענות  להתעלם  אפשר  אי  אבל 
וכשמערכת  מסוימים  פוליטיקאים  על  שמתלבשים 
המשפט מתלבשת על מישהו - יושבים לחפש לו קבלות 

מהמכולת...
שראה  מי  כל  אולמרט  אצל  במכולת,  קבלה  לא  "זה 
קיבל  הירשזון  ידע שמשהו לא בסדר,  הולילנד  את מגדלי 
שצריך  שחושבים  מאלה  לא  אני  הוכחות.  יש  מעטפות, 
לקדש כל דבר שמערכת המשפט אומרת, אבל אתה צריך 

ללכת איתה כי אין לך דרך אחרת".

אולי גם אתה תרמת לפוליטיזציה של מערכת המשפט, 
כשהשתתפת עם בחירתך בהפגנה מול בית היועץ המשפטי 

לממשלה. אתה מתחרט על כך?
"ממש לא, זה קמפיין של הליכוד. רוב האנשים שראיתי 
מהם  והרבה  מקסימים  אנשים  הם  פוליטיים,  לא  שם 
הילדים  על  שמסתכלים  פלוס,  השישים  בשנות  מבוגרים 
והנכדים ואיזו מדינה הם משאירים להם, ואני מעריך אותם 

על זה שהם יוצאים להפגין".
אלדד יניב לא בדיוק נושק לשנות השישים...

הזה  הציבור  ועם  פלוס,  השישים  בני  על  "הסתכלתי 
דיברתי, את יניב לא פגשתי שם ולא דיברתי אתו".

הכיפה,  חובש  נגד  פרועה  התקפה  אותה  את  והייתה 
זה,  גינית את  ידי מפגין. אתה  על  חסיד חב"ד שהותקף 
אבל מה זה אומר על הציבור שבא להפגין כביכול בשם 

הצדק והשוויון בפני החוק?
לראות אדם שמדבר  ואיום,  נורא  היה  "מה שראינו שם 
ככה על כיפה, אמרתי שזה היה אדם אחד חריג וזה מחוץ 

לכל פרופורציה, וגם המפגינים במקום גינו אותו".
הפגנת מול בית היועמ"ש אבל בכל מה שקשור להגנה 
על בית המשפט הבעת תמיכה בשמירת עצמאות המערכת 
תומך  לא  שאתה  כאן,  לנו  אמרת  שני,  ומצד  השיפוטית 
בגישה שכל מה שמערכת המשפט אומרת קדוש. מעשית, 
בג"ץ הרי פוסל חוקים בלי סוף לאחרונה, האם אתה בעד 
הגבלת כוחו של בג"ץ? האם בקונסטלציה מסוימת תוכל 

להביע תמיכה במהלך שמובילים בנט ושקד?
"אני לא חושב שבג"ץ הוא רשות על, אם המחוקקים היו 
הייתה  לא  הכללים  ולפי  הגיונית  בצורה  לחוקק  מקפידים 
לבג"ץ סיבה לפסול אותם. ההרכב הנוכחי בבג"ץ בתפיסת 
עולמו - לא מורכב מאנשי אהרן ברק, אלא דווקא מכאלה 
שמאמינים פחות בהתערבות וב'הכל שפיט', ואותם הביאו 
למצב שהם צריכים לפסול חוקים אז כנראה שהחוק הזה לא 

חוקתי. הכנסת יכולה לשנות חוקי יסוד".
תתמוך ביישום פסקת התגברות או שאתה, כמו כחלון, 

מגן אוטומטית על בג"ץ?
הכנסת  שלה,  הגבולות  להיות  צריכות  רשות  "לכל 
פסקת  נגד  אני  הגבולות.  את  קובעת  והיא  המחוקקת  היא 
ההתגברות כי זה אומר שאין גבולות ולא נחיה בדמוקרטיה. 
שהשיחה  חוק  לחוקק  יכולים  שמחר  היא  המשמעות  הרי 
מי  אותו.  לפסול  יוכל  לא  ובג"ץ  חוקית  אינה  כעת  שלנו 

שרוצה לשמר את הדמוקרטיה חייב להתנגד לזה".
בבחירת  הפוליטי  המשקל  להגברת  מקום  יש  ואולי 
האוכלוסייה,  חלקי  כל  את  תשקף  השופטים? שהבחירה 

כמו בארה"ב.
עם  להסכמות  מגיעה  איילת שקד  היום,  גם  זה  את  "יש 
ופוליטיקה,  ולא בכדי. אגב בחירה  השופטים על הבחירה 
אצל הדיינים - סיפרה לי רוויטל סוויד שהיא חברה בוועדה 

מגזר  לכל  שליש  שם,  פוליטיקה  שהכול  דיינים,  למינוי 
ומתוכם כמה אשכנזים וכמה ספרדים, הכול מחולק". 

שלום לשלום
'מחנה  מטעם  ממשלה  לראשות  מועמד  של  היבחרו 
השלום' - שהחל את הקדנציה כחבר בממשלת ימין צרה, 
המדינית  הסוגיה  למעמד  ביותר  הטובה  ההמחשה  היא 

בסדר היום הציבורי. 
על  ומספר  האו"ם  בימת  על  עומד  נתניהו  את  ראינו 
נואם  האמריקאי  הנשיא  בעולם.  שערך  המופלא  המסע 
ולא מזכיר את הבעיה הפלסטינית. את קולה של מפלגת 
שאין  סופית  לקבוע  אפשר  שמענו.  ולא  כמעט  העבודה 

יותר ימין ושמאל בנושא המדיני?
מצרים  נשיא  סתם  לא  התרחשויות,  יש  עכשיו  "דווקא 

א-סיסי דיבר. יש התפתחויות שאולי יובילו למו"מ".
יקרה  לא  כלום  אבל  בשעתו  בוז'י  גם  שאמר  מה  זה 
עמי  בן  שלמה  לאחרונה  התראיין  זאת.  יודעים  וכולנו 
שהגיש עם ברק את ההצעה הכי מרחיקת לכת שהוצעה אי 
פעם לפלסטינים, והוא אומר גלויות - לא משנה מי היה 
בשל  פרטנר  אין  השני  בצד  הישראלי,  בצד  ונותן  נושא 

למהלך...
"אני בעד ביטחון ישראל לפני הכול, אני יודע איפה אני 
חי ומי השכנים שלנו. הכי חשוב שנהיה חזקים כי אם לא, 
גם אם נעשה הסכמי שלום אף אחד לא יממש אותם. אני 
מאמין בצדקת קיומנו כאן, כל הארץ המובטחת שלנו, יחד 
עם זאת, מאחר וחיים פה 4.5 מיליון ערבים פלסטינים אני 
לא מאמין בלנהל את החיים שלהם, אבל זה רק אם נמצא 
הסדר ששומר את הביטחון שלנו, זה לא שחייבים חייבים".

מיעוט  יש  בהם   ,C שטחי  בסיפוח  לדוגמה  תתמוך 
ערבים - למדינת ישראל?

סיפוח  את  כולל  מזה  שחלק  ברור  להסדר  נגיע  "אם 
השטח הזה".

אתה לא נשמע אופטימי במיוחד...
כל  להסכם  שמגיעים  קונסטלציה  כרגע  רואה  לא  "אני 
צעדים  לעשות  צריכים  שאנחנו  מאמין  כן  אני  מהר,  כך 
חד צדדיים שמייצרים יותר ויותר אמון ותחושה נוחה בין 

העמים".
מגנומטורים,  להציב  לא  המעשה,  בשפת  אומר,  שזה 

כדוגמה...
"למה היה צריך את זה? בשביל הכותרות כאן? דיברתי 
עם הירדנים, אתה יודע איך מלך ירדן לקח קשה את סיפור 
המפגש המצולם עם המאבטח בשגרירות? זה פגע בו, סתם 

אצבע בעין".
בעת  ומתן  למשא  אופציה  על  מדבר  זאת  בכל  אתה 
הנוכחית. האם תיתנו לביבי רשת ביטחון אם יביא הסכם 

מדיני?
היא  שאופוזיציה  מאמין  לא  אני  עולם  בתפיסת  "בטח, 
תמיד נגד, אם יש חוקים הגיוניים נתמוך בהם. את הציבור 
רוצה  הוא  ואופוזיציה,  קואליציה  של  המשחק  מעניין  לא 

שינהלו עבורו את המדינה הכי טוב שאפשר".
חיובי  שיח  של  שונה  בגישה  שהגעת  מצהיר  אתה 
של  בעולם  תוצאות,  כך  לספק  אפשר  איך  שלילי.  ולא 
מה  לך  יש  והאם  לחלוטין,  הפוך  כשהשיח  טראמפיזם, 

לומר על מה שקורה כיום בארה"ב?
את  בוחר  עם  כל  ארה"ב,  נשיא  את  בוחרים  לא  "אנחנו 

המנהיג שלו".
תתייצב גם אתה אוטומטית לימין טראמפ, כמו שעשה 
בנאומו  כמו  מקסיקו,  עם  החומה  של  בסיפור  נתניהו 

האחרון באו"ם?
"אנחנו לא צריכים להתערב בנושאים של שאר העמים".

האמירה הזו שלך לגבי שיח חיובי תקפה גם כלפי השיח 
הפנימי בעבודה? כי ראינו איך את היו"ר הקודם - דימו 
לכלב... איך תוכל להסתדר במפלגה כזאת, מפלגה אוכלת 

מנהיגיה?
"עובדה שהצלחנו להעביר בוועידה שינויים משמעותיים. 
הוועידה לקחה סמכויות שלה ונתנה לי, בדרך כלל אנשים 
של  המחנות  את  לחבר  הצלחנו  כאלה,  דברים  עושים  לא 
קומבינות  כשהכול  בענייניות.  גדול  כוח  יש  והרצוג,  שלי 

כולם חזקים, אבל כשאתה ענייני זה אחרת".
מה תאחל לסיום לקוראי 'קו עיתונות'?

נכיר  ביחד,  להיות  שנחזור  ישראל  עם  לכל  מאחל  "אני 
אחד בייחודיות של השני ונתחשב זה בזה, ובעיקר נפסיק 
את השיח המפריד והמפלג, ההסתה הפנימית היא נוראה".


אני בעד השבת, אני חושב 
שהצביון של מדינה יהודית 

לא צריך להיראות כמו הצביון 
של לונדון, שיהיו כמה שפחות 

פעילויות. אבל אני אומר לעצמי 
הרי יש תחבורה ציבורית 

בשבת, יש מוניות, יש רכבים 
פרטיים, אז מי שנשאר תקוע 
זה מי שאין לו כסף, אז יצרנו 
פה במודע עוולה חברתית, זה 
בעיניי לא עניין של דת ומדינה

אנחנו צריכים לייצר גוש חוסם 
לנתניהו. אם הוא לא יוכל להרכיב 

ממשלה אנחנו האלטרנטיבה, 
כך גם אם אנחנו נקבל שלושים 
מנדטים והליכוד פחות למשל, 
אז נקבל את האפשרות להרכיב 

ממשלה. אתה צריך להיות 
לגיטימי גם בקהילה החרדית, 
שאנשים ידעו שזה לא מישהו 

עוין. שהציבור יגיד אנחנו 
בעדו דווקא, וזה משפיע על 

הפוליטיקאים. ובקשר ללפיד, 
כולם רוצים להיות בקואליציה...
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לעזור לשאר עם ישראל".
המפלגה  חוקת  בשינוי  הראשון  המבחן  על  וי  סימנת 
במועמדים  נראה  עשירייה.  בכל  מועמדים  שני  ותציב 

שמות חברתיים? 
"אני לא מתחייב על מה יהיה בשריונים, קודם כל יש לנו 
היום במפלגה את האנשים הכי חברתיים שיש, כמו איציק 

שמולי, שלי יחימוביץ', מיקי רוזנטל, עמיר פרץ".
וזה ישפיע על השימוש בשריונים? תחזק יותר את הפן 

החברתי או הביטחוני?
"הביטחוני, חד משמעית, לא מתחייב שכולם יהיו כאלה 

אבל השריונים הראשונים יהיו עם רקע ביטחוני".
בוא נדבר על אלה שכבר נמצאים על בסיס שריונים, 
'התנועה' של לבני. האם גם אתה אומר לה, כמו  חברי 
להיבחר,  שרוצה  מי  מתקומה    לחבר'ה  אומר  שבנט 

שיתמודד כמו כולם?
"אני רואה את הגוף הזה ממשיך הלאה אתנו, אבל באיזו 

קונסטלציה, איך, למה וכמה עוד נראה".
הם יקבלו את אותה מאסה של שריונים שקיבלו בפעם 

הקודמת?
"אני מניח שלא".

ברק,  ומה עם אהוד  בפן הביטחוני,  חיזוק  על  דיברת 
הנכונות השמועות על חזרתו? או שכמו שאומרים היום: 

הכול ציוצים?
שר  בתפקיד  שנשים  אמרתי  ביטחוני,  איש  ודאי  "הוא 

ביטחון את האדם הכי טוב בישראל, לא אמרתי מיהו".
אתה  יעלון,  של  פיטוריו  רקע  על  מהממשלה  פרשת 

רואה אפשרות של חבירה ביניכם?
"כל האופציות פתוחות, אני מאוד מעריך את בוגי".

גם  כי  מש"ס.  פרישתו  אחרי  דיברת  גואטה  יגאל  עם 
כאן הופצו שמועות.

נפגשנו  שר,  כשהייתי  אולי  אתו,  דיברתי  לא  "מעולם 
בוא  אז  כן.  לקרות?  יכול  'זה  אומרים,  אנשים  משהו.  או 
נפיץ שמועה שזה קרה'. אני מאמין שאנחנו צריכים להיות 
כולל  שנבחרתי,  אחרי  התגובות  את  ראיתי  לכולם,  בית 
מהרבה מאוד חרדים, אשכנזים ומזרחיים שאמרו נצביע לך 

והתרגשו מהבחירה".
הניצחון  אחרי  שלך  דומה  אמירה  על  התלונן  דרעי 
ניסיון  בזה  ראה  הוא  שקבעתם.  פגישה  זה  בגלל  וביטל 

לקחת לו מצביעים. לנגוס לו בבייס.
חילונים  גם  תיקח  בוא  חופשי,  שוק  פרי-מרקט,  "זה 

שלנו, מה הבעיה".

ריח של גז
החברות הגדולה עם כחלון, שקרא לו לדגל בעת הקמת 
'כולנו', נראית כיום 'כחלון יעוף'. שר האוצר שהקפיד מאז 
הקמת מפלגתו לשבת על הגדר, בתפר שבין ימין לשמאל, 
הצהיר לאחר בחירתו של גבאי, שלא יישב בעתיד בממשלת 
שמאל – כשהוא מכוון לגבאי מבלי לומר את שמו. אז נכון 
שהבטחות שניתנות היום ואפילו הסכמים חתומים, יכולים 
לשותפיו  שהציע  כפי  הקיר,  על  במסגרת  מחר  להיתלות 
מתנועה  המעבר  עצם  עדיין,  אך  שמיר,  הממשלה  ראש 
לפוליטיקה,  אותו  שהכניס  החבר  של  ראשו  על  לתנועה, 

מחייב הסבר – שעדיין לא ניתן במלואו.
אתה מדבר על שינוי סדר יום וסגירת פערים בחברה, 
אבל את המשפטים החברתיים שהשמעת כאן יכולת לומר 
יותר, למה  ואולי אפילו  בדיוק באותה מידה  בכולנו  גם 
לעשות את כל הדרך למחנה הציוני ולעזוב תנועה שהיית 

ממייסדיה?
כי  באתי  לפוליטיקה,  להיכנס  לי  גרם  ממה  "תתחיל 
ואני מאמין שהבעיה  ישראל  רוצה לעשות עבור כלל  אני 
המרכזית היום היא תרבות השלטון כאן, מערכת שעסוקה 
בלהיבחר כל הזמן ולא בלתת פתרונות לציבור. הצטרפתי 
לממשלה ומאוד נהניתי להיות שר, זה דבר נהדר, אתה יכול 

לעשות מעשי חסד עצומים בהודעת ווטסאפ אחת".
זה טוב להיות שר, כמו שאמר שרון. אז למה לוותר 
על כל הטוב הזה? נדמה שעד היום לא שמענו תשובה 

ברורה.
מעדיפים  איך  שראיתי  הגז  במתווה  התחיל  "זה 
המשיך  האזרחים,  כל  על  מסוימים  אנשים  של  אינטרסים 
בעובדה שבכל שבוע אתה רואה שיח מפלג, של הסתה של 
השמאל,  נגד  התקשורת,  נגד  מישהו,  נגד  שמדבר  נתניהו 

נגד הערבים, נגד נגד נגד".
נגד נגד נגד, אבל זה מה שהביא לו 30 מנדטים...

"אני לא מבקר האם זה טוב לו או לא, לי זה היה מאוד 
של  סוג  לך  יש  בממשלה.  יושב  אתה  ככה.  לשבת  קשה 

תחושה היסטורית שאתה חלק מהמנהיגות של כלל ישראל 
מתעדף  הוא  והסתה.  פלגנות  והכל  סביב  מסתכל  ואתה 
פוליטיקה ואת היכולת להיבחר שוב על פני עשייה של מה 
שטוב לציבור ולכן הוא מסית כל הזמן, לא רציתי להיות 

שותף לדבר הזה".
הזכרת את בעיית המשילות ומתווה הגז, הרי זה מעשה 

עשוי. לא תוכל לשנות כיום את המתווה.
לשנות  אפשר  שעדיין  הגז  במתווה  דברים  הרבה  "יש 
פסקת  עם  גם  בישראל,  האזרחים  מצב  את  ושישפרו 
היציבות. הדבר השני של שיטת המשילות זה בסוף מנהיג 
אתה  ענייניות,  של  תרבות  קובע  אתה  אם  תרבות,  קובע 
ולא בגלל שמישהו חבר  נכונים  עושה דברים בגלל שהם 

שלך".
אין מתנות חינם בפוליטיקה. הכול נובע מיחסי תן וקח. 
לא  הרביעית.  הקדנציה  זו  מכהן  נתניהו  זה  בגלל  אולי 

תוכל לנהוג אחרת אם אתה רוצה להוביל. 
כשר  כשכיהנתי  זאת.  עשיתי  וגם  אחרת  גם  "אפשרי 
ובן צור שיש  גפני  פנו אלי חברי הכנסת  להגנת הסביבה, 
יותר  שמטמינים  ככל  אשפה,  על  לעיריות  הטמנה  היטל 
אז  להטמין  חייבים  גניזה  שהרי  וטענו  יותר,  משלמים 
שיפטרו מתשלום. אמרתי להם שזה נשמע הגיוני, בדקתי 
היו  הם  הסתדר.  הנושא  ואכן  תקנות  להכין  להם  והצעתי 

מאושרים וכל אחד 'תרשום שאני ביקשתי...'
למישהו  קרדיט  יהיו  שלא  חשוב,  ויותר  בלבד  אני 

נוסף...

"לזה אני כבר לא נכנס... ואז יום אחד פגש אותי דרעי 
בכנסת, והוא אומר לי 'תגיד, למה עשית את זה?' אמרתי 
לו 'כי הם צודקים', הוא אומר לי 'תקשיב, אנחנו עשר שנים 
מבקשים את זה וזה לא קרה'. הוא ניסה להבין מה קיבלתי 
מזה, מי נתן לי משהו בתמורה, אם בן צור או גפני העבירו 
איזה תקנה במקום אחר, כלום. אני מאמין בענייניות ואני 
לי  כוח אחר, תאמין  ענייני אתה מייצר  מאמין שאם אתה 
היה  הוא  משהו  ומבקש  כך  אחר  אליו  הולך  הייתי  שאם 
עושה את זה, כי אם הייתי ענייני אתו הוא יהיה ענייני אתי".

דיברנו על הפערים בחברה וסקרי דעת הקהל. במפתיע, 
שר האוצר כחלון, מקבל ציון טוב בסקרים, אתה מסוגל 
לומר מילה לשבחו. הוא עושה את העבודה כמו שצריך? 
"מאחר והייתי חלק מהקמת המפלגה אני לא יוצא נגד 
לא  גם  אני  שני  מצד  ראוי.  לא  זה  יחד.  אתי  אנשים שהיו 

יוצא בעדה, לא רואה איזה תוצאות מדהימות".
יש סיכוי שתשבו יחד בממשלה?

"אין סיבה שלא. היחידים שאני לא רואה את עצמי יושב 
אתם בממשלה זו הרשימה המשותפת".

גם לא עם חלק ממנה?
"אין לי בעיה שיהיה שר ערבי, אדרבה, אבל שאני אשב 

עם בל"ד?"
של  מרשימה  התייצבות  האחרונים  בסקרים  ראינו 
שני,  מצד  מהליכוד.  קטן  בפער  מהם  בחלק  העבודה, 
ביבי מוביל בפער גדול כמועמד לראש ממשלה. זה אומר 
אחד  באף  רואה  לא  הציבור  החקירות  שלמרות  בעצם, 

מיריביו, כולל בך, מועמד ראוי.
ראש  של  תדמית  מייצר  אתה  ממשלה  ראש  "כשאתה 
גם  יש  אליך,  מתרגל  והציבור  ככזה  נתפס  אתה  ממשלה. 
יש  אבל  דעותיו,  את  ואוהבים  אותו  שמעריכים  אנשים 
שיצא  מאליו  מובן  זה  שם,  כבר  שהוא  לזה  גדול  משקל 

גבוה".
העבודה,  מפלגת  את  וכבשת  ייאמן  הבלתי  את  עשית 
דווקא אותך אפשר לשאול איך ניתן לגרום לשינוי לא רק 
בדעת הקהל של מצביעי העבודה אלא בדעת הקהל של 

כלל המצביעים?
סיסמאות,  בלי  העיניים  בגובה  אנשים  עם  לדבר  "זה 
להיות ענייני, לא גם וגם. כשאני מדבר על בעיה אני משקף 
אותה כמו שהיא ואומר את הפתרון שלי, שהוא בדרך כלל 

שונה מהסיסמאות המקובלות ואנשים קשובים לזה".
או  פוליטי מספק  ניסיון  בלי  לראשות הממשלה  לזנק 
בדעת  שיתקבל  דבר  לך  נראה  זה  בכיר,  במשרד  כהונה 
חוסר  על  ניסיונו  ממרומי  דיבר  לפיד  אפילו  הקהל? 

הניסיון שלך...
"אגיד לך שני דברים על זה, אחד יש לי ניסיון יותר מרוב 
הפוליטיקאים, ניהלתי חברות ודברים שהם יותר מורכבים 
מלהיבחר ולהיות שר, אתה צריך לדווח בסוף רבעון, לתת 
דין וחשבון. בנוסף, אני כבר כמה שנים בפוליטיקה, הייתי 
חלק מהקמת מפלגה, זכיתי בפריימריז לא קלים והצלחתי 
לשנות דברים בחוקה שקודמיי לא הצליחו. אנשים רוצים 
שינוי, לא את אותה פוליטיקה. אני מביא את היכולת לנהל 
באוצר  תקציבים  באגף  הייתי  ממשלתיות,  גם  מערכות 

להחזיר  רוצה  אני  הכיוונים.  מכל  המערכת  את  מכיר  ואני 
עיסוק  רק  ולא  המדינה  ניהול  של  למקום  הפוליטיקה  את 

בספינים".
ומדובר כמובן  ניסיון,  לך  אין  אבל בתחום הכי חשוב 
יענה  גורלות, מי  בניסיון ביטחוני, באותה שאלה חורצת 

לפנות בוקר לטלפון האדום.
"קודם כל באופן אישי אני קצין מודיעין, הייתי רב סרן 
ועשיתי מילואים כבר 20 שנה. אני מכיר בעיקר את הנושא 

של חיזבאללה ואיראן כי בזה עסקתי".
אז גם ממך נשמע 'איראן' כל הזמן?

תואם  מבטא  עם  בהומור  גבאי  משיב  פרס..."  "תשמע 
מערכת  על  דבר  של  בסופו  נשענים  "כולנו  וממשיך: 
הביטחון, וכל העניין זה לדעת לקבל החלטות ולמנות את 

האנשים הנכונים שאתה יכול לסמוך עליהם".
איזה ציון היית נותן לנתניהו בנושא הזה? הרי אי אפשר 
להתעלם מכך שבתקופתו יש שקט ביטחוני יחסי, והאצבע 

לא קלה על ההדק.
האחת  עובדות,  שתי  אציין  רק  ציונים,  נותן  לא  "אני 
שבמשמרת שלו נחתם הסכם גרעין גרוע עם איראן שיוביל 
וזה  גרוע  נתניהו עצמו טען שההסכם  גרעיני,  אותם לנשק 
שלו  שבמשמרת  השנייה  שלו.  קמפיין  שנות  עשר  אחרי 
האיראנים יושבים פה על הגבול עם סוריה, לא הייתי שם 
לקבל את החלטות והאינפורמציה, אבל עובדתית זה קרה 

במשמרת שלו".
אתה שולל בעצם אפשרות של חבירה לנתניהו... 

"אנחנו אלטרנטיבה לנתניהו".
שהוא  למשל,  הליכוד  בראשות  סער  גדעון  עם  אבל 
לראשות  ההתאמה  בשאלת  לביבי  שמשתווה  היחיד 
ממשלה, אתה רואה את עצמך יושב? או עם ישראל כץ? 
"אני רואה עצמי כחלק מממשלה עתידית או באופוזיציה 
לפי אג'נדה ולפי מה שנסכים עליו, אבל לא פוסל אף אחד. 
פוסל  לא  יודע,  אני  עשור  אחרי  נתניהו  של  המדיניות  את 
כלכלית  היא,  מה  יודע  שאני  הדרך  את  אלא  אישית  אותו 
 – הצלחת  שאם  מאמין  הוא  מאתנו,  הפוך  הוא  חברתית 
הרווחת, ואם לא, זה בעיה שלך, אנחנו מאמינים בערבות 

הדדית". 
או במילה אחת קצת פחות אהובה: סוציאליזם...

השנים  באלפי  שהומצאו  בתיאוריות  דבר  הרי  "אין 
האחרונות שאין בתורה, אני קורא לזה, ערבות הדדית".

מבחן גבאי
במוצ"ש שלאחר בחירתו, התייצב גבאי להפגנה השבועית 
מנדלבליט.  לממשלה  היועמ"ש  בית  מול  שמתקיימת 
הביקורת שספג – הגיעה גם מספסלי האופוזיציה. בליכוד 
הזכירו לו, שגם הוא נחקר בעבר בפרשת בזק – ויצא זכאי, 
מבקש  הוא  מדוע  ותמהו  המונח,  של  הש"סי  במובן  ולא 

להחיל על נתניהו מבחן מחמיר יותר מאשר 'מבחן גבאי'.
רקע  על  להתפטר  צריך  שנתניהו  חושב  אתה  מדוע 

החקירות עוד לפני שהומלץ על הגשת כתב אישום?
מה  לומר  צריכים  לא  פוליטיקאים  פשוט,  דבר  "אמרתי 
פלילי ומה לא, זה תפקידם של אנשי מקצוע. דבר אחד אני 
יודע, לאיש ציבור אסור לקבל מתנות, ועל רקע זה של אדם 
שמקבל מאות אלפי שקלים היה צריך לומר לציבור 'טעיתי, 
אני מתפטר', או אפילו 'טעיתי, תסלחו לי'. קח אחריות על 

מה שעשית".
האם  בשלום,  ויצאת  בזק  בפרשת  בזמנו  גם  נחקרת 
שהגיעה  החפות  חזקת  אותה  את  מגיעה  לא  לנתניהו 

בשעתו לך?
"מגיעה לו, אבל אמרתי שהוא צריך לעמוד מאחורי מה 

שעשה".
כשעננת  כיהנו  האחרונים  הממשלה  ראשי  ארבעת  כל 
חקירות על ראשם. דיברת על חיזוק המשילות, האם לא 
מאפשר  שלא  הצרפתי  המודל  את  שנאמץ  הזמן  הגיע 

חקירת ראשי ממשלה במהלך כהונה? 
לחקור  מה  שאין  פוליטיקאים  שיהיו  הזמן  הגיע  "לא, 

אותם. אולי זה ישפר את הפוליטיקה".
כך  על  שעולות  מהטענות  להתעלם  אפשר  אי  אבל 
וכשמערכת  מסוימים  פוליטיקאים  על  שמתלבשים 
המשפט מתלבשת על מישהו - יושבים לחפש לו קבלות 

מהמכולת...
שראה  מי  כל  אולמרט  אצל  במכולת,  קבלה  לא  "זה 
קיבל  הירשזון  ידע שמשהו לא בסדר,  הולילנד  את מגדלי 
שצריך  שחושבים  מאלה  לא  אני  הוכחות.  יש  מעטפות, 
לקדש כל דבר שמערכת המשפט אומרת, אבל אתה צריך 

ללכת איתה כי אין לך דרך אחרת".

אולי גם אתה תרמת לפוליטיזציה של מערכת המשפט, 
כשהשתתפת עם בחירתך בהפגנה מול בית היועץ המשפטי 

לממשלה. אתה מתחרט על כך?
"ממש לא, זה קמפיין של הליכוד. רוב האנשים שראיתי 
מהם  והרבה  מקסימים  אנשים  הם  פוליטיים,  לא  שם 
הילדים  על  שמסתכלים  פלוס,  השישים  בשנות  מבוגרים 
והנכדים ואיזו מדינה הם משאירים להם, ואני מעריך אותם 

על זה שהם יוצאים להפגין".
אלדד יניב לא בדיוק נושק לשנות השישים...

הזה  הציבור  ועם  פלוס,  השישים  בני  על  "הסתכלתי 
דיברתי, את יניב לא פגשתי שם ולא דיברתי אתו".

הכיפה,  חובש  נגד  פרועה  התקפה  אותה  את  והייתה 
זה,  גינית את  ידי מפגין. אתה  על  חסיד חב"ד שהותקף 
אבל מה זה אומר על הציבור שבא להפגין כביכול בשם 

הצדק והשוויון בפני החוק?
לראות אדם שמדבר  ואיום,  נורא  היה  "מה שראינו שם 
ככה על כיפה, אמרתי שזה היה אדם אחד חריג וזה מחוץ 

לכל פרופורציה, וגם המפגינים במקום גינו אותו".
הפגנת מול בית היועמ"ש אבל בכל מה שקשור להגנה 
על בית המשפט הבעת תמיכה בשמירת עצמאות המערכת 
תומך  לא  שאתה  כאן,  לנו  אמרת  שני,  ומצד  השיפוטית 
בגישה שכל מה שמערכת המשפט אומרת קדוש. מעשית, 
בג"ץ הרי פוסל חוקים בלי סוף לאחרונה, האם אתה בעד 
הגבלת כוחו של בג"ץ? האם בקונסטלציה מסוימת תוכל 

להביע תמיכה במהלך שמובילים בנט ושקד?
"אני לא חושב שבג"ץ הוא רשות על, אם המחוקקים היו 
הייתה  לא  הכללים  ולפי  הגיונית  בצורה  לחוקק  מקפידים 
לבג"ץ סיבה לפסול אותם. ההרכב הנוכחי בבג"ץ בתפיסת 
עולמו - לא מורכב מאנשי אהרן ברק, אלא דווקא מכאלה 
שמאמינים פחות בהתערבות וב'הכל שפיט', ואותם הביאו 
למצב שהם צריכים לפסול חוקים אז כנראה שהחוק הזה לא 

חוקתי. הכנסת יכולה לשנות חוקי יסוד".
תתמוך ביישום פסקת התגברות או שאתה, כמו כחלון, 

מגן אוטומטית על בג"ץ?
הכנסת  שלה,  הגבולות  להיות  צריכות  רשות  "לכל 
פסקת  נגד  אני  הגבולות.  את  קובעת  והיא  המחוקקת  היא 
ההתגברות כי זה אומר שאין גבולות ולא נחיה בדמוקרטיה. 
שהשיחה  חוק  לחוקק  יכולים  שמחר  היא  המשמעות  הרי 
מי  אותו.  לפסול  יוכל  לא  ובג"ץ  חוקית  אינה  כעת  שלנו 

שרוצה לשמר את הדמוקרטיה חייב להתנגד לזה".
בבחירת  הפוליטי  המשקל  להגברת  מקום  יש  ואולי 
האוכלוסייה,  חלקי  כל  את  תשקף  השופטים? שהבחירה 

כמו בארה"ב.
עם  להסכמות  מגיעה  איילת שקד  היום,  גם  זה  את  "יש 
ופוליטיקה,  ולא בכדי. אגב בחירה  השופטים על הבחירה 
אצל הדיינים - סיפרה לי רוויטל סוויד שהיא חברה בוועדה 

מגזר  לכל  שליש  שם,  פוליטיקה  שהכול  דיינים,  למינוי 
ומתוכם כמה אשכנזים וכמה ספרדים, הכול מחולק". 

שלום לשלום
'מחנה  מטעם  ממשלה  לראשות  מועמד  של  היבחרו 
השלום' - שהחל את הקדנציה כחבר בממשלת ימין צרה, 
המדינית  הסוגיה  למעמד  ביותר  הטובה  ההמחשה  היא 

בסדר היום הציבורי. 
על  ומספר  האו"ם  בימת  על  עומד  נתניהו  את  ראינו 
נואם  האמריקאי  הנשיא  בעולם.  שערך  המופלא  המסע 
ולא מזכיר את הבעיה הפלסטינית. את קולה של מפלגת 
שאין  סופית  לקבוע  אפשר  שמענו.  ולא  כמעט  העבודה 

יותר ימין ושמאל בנושא המדיני?
מצרים  נשיא  סתם  לא  התרחשויות,  יש  עכשיו  "דווקא 

א-סיסי דיבר. יש התפתחויות שאולי יובילו למו"מ".
יקרה  לא  כלום  אבל  בשעתו  בוז'י  גם  שאמר  מה  זה 
עמי  בן  שלמה  לאחרונה  התראיין  זאת.  יודעים  וכולנו 
שהגיש עם ברק את ההצעה הכי מרחיקת לכת שהוצעה אי 
פעם לפלסטינים, והוא אומר גלויות - לא משנה מי היה 
בשל  פרטנר  אין  השני  בצד  הישראלי,  בצד  ונותן  נושא 

למהלך...
"אני בעד ביטחון ישראל לפני הכול, אני יודע איפה אני 
חי ומי השכנים שלנו. הכי חשוב שנהיה חזקים כי אם לא, 
גם אם נעשה הסכמי שלום אף אחד לא יממש אותם. אני 
מאמין בצדקת קיומנו כאן, כל הארץ המובטחת שלנו, יחד 
עם זאת, מאחר וחיים פה 4.5 מיליון ערבים פלסטינים אני 
לא מאמין בלנהל את החיים שלהם, אבל זה רק אם נמצא 
הסדר ששומר את הביטחון שלנו, זה לא שחייבים חייבים".

מיעוט  יש  בהם   ,C שטחי  בסיפוח  לדוגמה  תתמוך 
ערבים - למדינת ישראל?

סיפוח  את  כולל  מזה  שחלק  ברור  להסדר  נגיע  "אם 
השטח הזה".

אתה לא נשמע אופטימי במיוחד...
כל  להסכם  שמגיעים  קונסטלציה  כרגע  רואה  לא  "אני 
צעדים  לעשות  צריכים  שאנחנו  מאמין  כן  אני  מהר,  כך 
חד צדדיים שמייצרים יותר ויותר אמון ותחושה נוחה בין 

העמים".
מגנומטורים,  להציב  לא  המעשה,  בשפת  אומר,  שזה 

כדוגמה...
"למה היה צריך את זה? בשביל הכותרות כאן? דיברתי 
עם הירדנים, אתה יודע איך מלך ירדן לקח קשה את סיפור 
המפגש המצולם עם המאבטח בשגרירות? זה פגע בו, סתם 

אצבע בעין".
בעת  ומתן  למשא  אופציה  על  מדבר  זאת  בכל  אתה 
הנוכחית. האם תיתנו לביבי רשת ביטחון אם יביא הסכם 

מדיני?
היא  שאופוזיציה  מאמין  לא  אני  עולם  בתפיסת  "בטח, 
תמיד נגד, אם יש חוקים הגיוניים נתמוך בהם. את הציבור 
רוצה  הוא  ואופוזיציה,  קואליציה  של  המשחק  מעניין  לא 

שינהלו עבורו את המדינה הכי טוב שאפשר".
חיובי  שיח  של  שונה  בגישה  שהגעת  מצהיר  אתה 
של  בעולם  תוצאות,  כך  לספק  אפשר  איך  שלילי.  ולא 
מה  לך  יש  והאם  לחלוטין,  הפוך  כשהשיח  טראמפיזם, 

לומר על מה שקורה כיום בארה"ב?
את  בוחר  עם  כל  ארה"ב,  נשיא  את  בוחרים  לא  "אנחנו 

המנהיג שלו".
תתייצב גם אתה אוטומטית לימין טראמפ, כמו שעשה 
בנאומו  כמו  מקסיקו,  עם  החומה  של  בסיפור  נתניהו 

האחרון באו"ם?
"אנחנו לא צריכים להתערב בנושאים של שאר העמים".

האמירה הזו שלך לגבי שיח חיובי תקפה גם כלפי השיח 
הפנימי בעבודה? כי ראינו איך את היו"ר הקודם - דימו 
לכלב... איך תוכל להסתדר במפלגה כזאת, מפלגה אוכלת 

מנהיגיה?
"עובדה שהצלחנו להעביר בוועידה שינויים משמעותיים. 
הוועידה לקחה סמכויות שלה ונתנה לי, בדרך כלל אנשים 
של  המחנות  את  לחבר  הצלחנו  כאלה,  דברים  עושים  לא 
קומבינות  כשהכול  בענייניות.  גדול  כוח  יש  והרצוג,  שלי 

כולם חזקים, אבל כשאתה ענייני זה אחרת".
מה תאחל לסיום לקוראי 'קו עיתונות'?

נכיר  ביחד,  להיות  שנחזור  ישראל  עם  לכל  מאחל  "אני 
אחד בייחודיות של השני ונתחשב זה בזה, ובעיקר נפסיק 
את השיח המפריד והמפלג, ההסתה הפנימית היא נוראה".


אני בעד השבת, אני חושב 
שהצביון של מדינה יהודית 

לא צריך להיראות כמו הצביון 
של לונדון, שיהיו כמה שפחות 

פעילויות. אבל אני אומר לעצמי 
הרי יש תחבורה ציבורית 

בשבת, יש מוניות, יש רכבים 
פרטיים, אז מי שנשאר תקוע 
זה מי שאין לו כסף, אז יצרנו 
פה במודע עוולה חברתית, זה 
בעיניי לא עניין של דת ומדינה

אנחנו צריכים לייצר גוש חוסם 
לנתניהו. אם הוא לא יוכל להרכיב 

ממשלה אנחנו האלטרנטיבה, 
כך גם אם אנחנו נקבל שלושים 
מנדטים והליכוד פחות למשל, 
אז נקבל את האפשרות להרכיב 

ממשלה. אתה צריך להיות 
לגיטימי גם בקהילה החרדית, 
שאנשים ידעו שזה לא מישהו 

עוין. שהציבור יגיד אנחנו 
בעדו דווקא, וזה משפיע על 

הפוליטיקאים. ובקשר ללפיד, 
כולם רוצים להיות בקואליציה...
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

סוכתנו  את  פוקדים  אושפיזין  שבעה 
המשותף  על  דנו  ורבים  שנה  כל 
באים  הם  דווקא  מדוע  שביניהם 
המסר  מה  ישראל?  בית  בסוכות  לבקר 
אותנו  לפקוד  שבאים  הסוכות  בחג  המיוחד 

שבעת המנהיגים?
אם נשים לב נראה שאברהם אבינו – התנסה 
נפשו  נתן   – יצחק  קשים.  ניסיונות  בעשרה 
קשים  בתלאות  עמד   - אבינו  יעקב  להיעקד. 
מיום עמדו על דעתו. משה – ברח מפני פרעה 
שרצה להורגו והנהיג עם קשה עורף. אהרון 
הכהן – עמד מול ערב רב בחטא העגל, בניו 
הצדיק  יוסף  אהרון".  "וידום  ואצלו  נשרפו 
מול  עמד  לעבד,  ונמכר  מצרימה  הורד   -
פני  על  שמספר  המלך  ודוד  פוטיפר.  אשת 
המהמורות  מלאי  תלאותיו  את  תהילים  ספר 
שעמד בהן בגבורה. כולם עמדו מול ניסיונות 

אדירים ויכלו להם!
החג  בליל  תשי"ט.  הסוכות  בחג  זה  היה 
מטאהש  הרבי  אל  ניגש  התפילה  לאחר 
ומעט  מבוגר  יהודי  בקנדה,  שהתגורר  זצ"ל 
עד  הרבי  של  האתרוג  את  וביקש  תימהוני, 
בקשת  שזו  הסביר  היהודי  בבוקר.  למחרת 
אשתו שאינה חשה בטוב ולבה אומר לה שאם 
היה  לה...  יוקל  הרבי  של  האתרוג  על  תברך 
ידי הרבי  על  זה אתרוג הדר שבהדר שנבחר 
מטהאש מתוך מאות אתרוגים. הרבי התקשה 
נתן את האתרוג היקר בהשאלה,  לסרב. הוא 
למחרת  יוחזר  שהאתרוג  הבטחה  דרש  אך 
עת  המאוחר,  לכל  וחצי  שש  בשעה  בבוקר 
האיש  המצווה.  לקיום  בהכנות  מתחיל  הוא 

הבטיח לעמוד בכך.
לאתרוג.  והמתין  הרבי  עמד  בבוקר  למחרת 
שעות הבוקר נקפו, והאיש איננו. רק לקראת 
והתנצל  במרוצה  הגיע  הוא  בבוקר  עשר 
בחיוך שנרדם, והתעורר רק לפני שעה קלה... 
כל  נראתה  לא  הרבי  של  המאירות  פניו  על 
את  והוציא  הקופסה  את  קיבל  הוא  הקפדה. 
שכבר  המינים  לשלושת  לצרפו  כדי  האתרוג 
אבל  עבודה'.  ל'עבודת  ודרוכים  מוכנים  היו 
הפיטם   – ושבר  בשוד  הנוכחים  כל  צפו  אז 

היה חסר. האתרוג פסול...
שוב הביטו כולם אל האיש, אך הוא לא חש 
"זוגתי ביקשה לה כסגולה  ועיקר.  נבוך כלל 
הפיטם  את  ושברה  הרבי  של  אתרוג  חתיכת 
לשומרו". הרבי הביט כה וכה כמחפש עזרה. 
אבל אפילו פיסה זעירה של כעס כלפי האיש 

לא ניכרה בו.
"ואני עמדתי שם באותה שעה עגומה", סיפר 
"הגשתי  ז"ל,  רובין  מנדל  הרה"ח  לימים 
אכן  זה  היה  במתנה.  שלי  אתרוגי  את  לרבי 
אתרוג מהודר ואני כבר בירכתי עליו ויצאתי 
ידי חובה. הרבי שמח בו מאד". אמרו עליו, 
לאחר  הימים,  שברבות  מטאהש,  הרבי  על 
התאווה,  הקנאה,  את  לשרש  בפרך  שעמל 
הכבוד והכעס ולמגרם כליל, כבר לא היו אלו 
היו  כבר  הטובות  המידות  עבורו.  ניסיונות 
מורגלות בו עד שנהפכו לחלק מרקמת הנפש. 

ולא בכדי, זכה לאריכות ימים ושנים טובות.
ישראל'  'אוהב  המכונה  מאפטה,  הרבי  על 
מפני  מיוחד  באופן  זהיר  שהיה  מסופר, 
מקפיד  היה  במיוחד  בפסח.  חמץ  של  חשש 
על שלוש המצות של ליל-הסדר. הוא עצמו 
היה מתעסק באפייתן ולא נתן לאיש להתקרב 
אליהן. מיד בתום אפייתן היה אורזן באריזה 
כפולה ומשמרן בפינה מיוחדת, בחדר מיוחד 

שהותקן לקראת החג.
באחת השנים מספר האורחים המוזמנים היה 
רב במיוחד, וההכנות בהתאם. הרבנית עמלה 
סביב הצוות שעסק בבישול, ובמקביל ניצחה 

היה  נהוג  ההכנות.  שאר  על  גם  רמה  ביד 
עוברים  היו  לחג  הסמוכים  שבימים  באפטה, 
לעניי העיר.  ומלקטים מצרכים  גבאי הצדקה 
על  גם  מצות.  אוספים  היו  וראשונה,  בראש 

ביתו של הרבי לא פסחו הגבאים, כמובן.
ידי הרבנית מלאות  כשהגיעו לבית הרבי היו 
לגשת  השמשים  לאחד  הורתה  היא  עבודה. 
לגבאי  מצות  שלוש  ולקחת  המצות  לחדר 
ניגשה  והרבנית  החג  ערב  הגיע  הצדקה. 
 - שמים  שומו  והנה,  השולחן.  לעריכת 
הרבנית  של  ליבה  נעלמו.  המיוחדות  המצות 
והבינה  שאירע  את  שחזרה  במהירות  פג. 
במצות  דווקא  בחר  בתום-לבו,  השמש,  כי 

המיוחדות של הרבי כדי לתת לגבאים!
תעשה  מה  בקרבה.  נפל  הרבנית  של  לבה 
עתה? כיצד תוכל לספר זאת לרבי? במחשבה 
מהירה החליטה להעלים את הדבר. הן ממילא 
מדוע  הנעשה.  את  להשיב  אפשרות  כל  אין 
אפוא להסב לרבי עוגמת-נפש מיותרת! נטלה 
אותן  והניחה  אחרות  מצות  שלוש  הרבנית 

בקערה.
בעיר אפטה התכונן לקראת הפסח זוג צעיר. 
זה להם הפסח הראשון בצוותא. בערב החג, 
רעייתו  את  מצא  למטבח,  הבעל  משנכנס 
עוסקת בהכנת קניידלאך מקמח מצה. הבעל, 
שהיה ירא-שמים ונזהר כל ימיו ממצה שרויה, 
נרעש והרים קול זעקה, הרעיה הצעירה הגנה 
על עצמה בטענה כי אמה וסבתה אף הן אכלו 
שלא  וצעק  התכעס  הבעל  בפסח.  'שרויה' 
פשוט  דבר  להבהיר  שצריך  דעתו  על  העלה 
אולם  'שרויה'.  אוכלים  אין  שבפסח  כל-כך, 
התלהטו.  הרוחות  שלה.  על  עמדה  האישה 
בהגיע ליל הסדר הייתה האווירה בבית הזוג 
הצעיר עגומה למדי. הבעל לא אכל מתבשילי 

רעייתו, והביט בלב מתפלץ בקניידלאך.
הייתה  מאפטא,  הרבי  בבית  זאת,  לעומת 
אווירת ליל-הסדר עילאית ומרוממת. הרבנית 
שמחה על התבונה שהדריכה אותה לא לספר 
לבעלה על עניין המצות. כשהגיע זמן אכילת 
נרגעה.  מיד  אך  פעימה,  לבה  החסיר  המצה, 
התנהגותו של בעלה לא חרגה מהרגיל. הוא 
בכוונה  עליהן  בירך  המצות,  את  בידיו  נטל 

רבה כהרגלו, כאילו לא אירע דבר.
זוג  אותו  הופיע  הפסח  לאחר  אחדים  ימים 
המריבות  על  סיפרו  הם  הרבי.  בבית  צעיר 
הרבי  עצתו.  את  וביקשו  ביניהם  שנתגלעו 
וביקשו  שמשו  אל  פנה  ולפתע  קלות  הרהר 
נכנסה פנימה תמהה  לקרוא לרבנית. הרבנית 
מצות  אילו  בבקשה  להם  "ספרי  במקצת. 
אכלתי השנה בליל הסדר", פנה אליה הרבי. 
את  לחשוף  הרבנית  נאלצה  בלית-ברירה 

סיפורן האמיתי של המצות.
פנה הצדיק מאפטא אל הבעל הצעיר ואמר: 
"רואה אתה, אני, שהקפדתי על הידור המצות 
מצות  אכלתי השנה  לכל,  ידועה  בליל-הסדר 
רגילות, ולא פציתי פה. ידעתי גם ידעתי, אך 
החרשתי כדי לא להפר את שלום הבית. ראוי 
לאכול  לא  הקפדתך  שלמרות  לך,  גם  היה 
את  לשכנע  הדרך  את  תמצא  בפסח,  'שרויה' 
רעייתך, בנועם ובסבלנות, ללכת בדרכך ולא 
מיהרו  הפסח.  בחג  ביתך  שלום  את  להפר 
שמחים  לביתם  ופנו  להתפייס  הזוג  בני  שני 

ואוהבים כבראשונה.
זהו סודו של חג הסוכות וזהו סוד האושפיזין, 
כוחות  מול  לעמוד  העוצמה  את  ללמדנו 
לכבוש  כראוי.  ולהגיב  בנו  שטבועים  הטבע 
ודווקא  מידותינו,  את  להיטיב  כעסנו,  את 
בחג הסוכות שבו יוצא אדם ממבצרו – דירת 
הקבע אל דירת הארעי יכול הוא להפנים מסר 

זה ולשנות את הנהגותיו.

תיבו אושפיזין

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

עם אחינו בתפוצות

האירוע מתקיים בשיתוף משרד התפוצות ויכלול מגוון 
פעילויות לכל המשפחה והפעלות לילדים ובהם סוכה 

מעופפת, גלויות תיאטרון מספרות, גיבורים פורצי דרך, 
יצירת אילנות יוחסין, סוכות מיוחדות מכל העולם ועוד.

במהלך היום יצאו נשיא המדינה ורעייתו לפגוש את 
המבקרים, מעת לעת.

נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין 
ורעייתו נחמה ריבלין 

פותחים את ביתם ומזמינים את 
אזרחי ישראל להתארח בסוכתם 

ת 
שי

פ
חו

ה 
ס

ני
כ

ה

המסלול הינו חד כיווני: הכניסה מרחוב הנשיא 3, ירושלים, היציאה לרחוב שופן, בסמוך לתיאטרון ירושלים (למעט בעלי מוגבלויות אשר 
יתקשו בירידת מדרגות). הכניסה תאושר לבעלי תעודת זהות / דרכון בלבד | לא תותר הכנסת נשק ולא תהיה עמדת הפקדה במקום  

yael@president.gov.il :יש להימנע מלהגיע עם תיקים וחבילות | מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית | לרישום קבוצות

סוכתו המסורתית 

של הנשיא תקושט 

בעיצובים מקוריים, 

בשיתוף משרד 

החקלאות

ופיתוח הכפר

9.10.17
ד' חוה"מ סוכות יום שני

10:00 י"ט תשרי
פתיחת שערים

16:00
סגירת שערים 

פולדר- צד חיצוני

     573113 טובה 125*7.5״ 

בס"ד

ברגל רבו  י  פנ הקבלת 
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא ביה"ד הרבני הגדול
מורנו הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

 יקבל את פני העולים לרגל
בחול המועד סוכות התשע"ח

בהשתתפות רבנים, דיינים ואישי ציבור

במוצאי שבת חוה"מ סוכות י"ז תשרי התשע"ח )7.10.17(
בבית הכנסת "תפארת ירושלים" לעדת היזדים 

רח' אדוניהו הכהן 26, ירושלים
במסגרת שיעורו השבועי, החל מהשעה 20:30 
השיעור יועבר ברדיו ובלווין לכל חלקי הארץ.

ביום ראשון, י"ח בתשרי התשע"ח 
ג' דחול המועד סוכות ]08.10.17[ 

ברחבת הכותל המערבי
בין השעות 13:00 – 10:45

 ובערב בהיכל מנורה מבטחים –
אצטדיון יד אליהו ת"א החל מהשעה 19:00

בות טו ו ת  מו עי נ ת  רבו ם  י לשנ ו  כ תז בברכת 
הציבור מוזמן



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047
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לאישה
בחגים עולים במשקל?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

ארטיק אלכוהולי - מידורי בלאסט

טיפים

230 מ"ל ליקר מידורי
10 מ"ל וודקה סטולי

20 מ"ל סירופ רוטן אלדרפלאוור
20 מ"ל מיץ לימון
20 מ"ל מיץ אננס

טיפים לעיצוב 
שולחן חג 

כמויות  אכלו  האפשרויות,  מגוון  את  הקטינו  החג:  לסעודות  הזהב  כללי 
בריאה  החלטה  קבלו  חשוב  והכי  סוכר  ללא  שתייה  הרבה  שתו  קטנות, 
לאכול במידה ד"ר אולגה רז ראש תחום תזונה קלינית הפקולטה למדעי 

הבריאות באוניברסיטת אריאל בהחלטות תזונתיות חשובות לחגים 

טעימה

רכיבים:

לנושא  גם  השאר  בין  מקום,  להעניק  אתכם  מזמינה  אני  השנה 
וכמובן  וטיפול בשיניים  ניקוי  הבריאות, לבצע בדיקות תקופתיות, 

לאמץ אכילה בריאה ופעילות גופנית כדרך חיים. 
משאלה  וכמו  במשקל"  עולים  "בחגים  היא  המקובלת  הסברה 
יעלה  שאכן  להניח,  סביר  בכך  שמאמין  מי  עצמה,  את  שמגשימה 
ולקבל  במוח  שהפנמתם  התכנות  את  להחליף  ממליצה  במשקל. 
לעלות במשקל.  הגיונית  סיבה  שום  למעשה  מודעת שאין  החלטה 

כך,  על  החשיבה  ההחלטה,  עצם 
התכנון מראש – זה יסתדר כך שלא 

תעלו במשקל.

כך  על  חושבים  כאשר  למעשה 
ניתן  בחגים  המיוחדים  המזונות 
מכל  מעט  במידה,  מהם  לאכול 
אוכל  הוא  המזון,  יתר  כל  דבר. 
עצומות  בכמויות  מגיע  אשר  רגיל 
ללא פרופורציה למספר האוכלים. 
וללא שום קשר  בנוסף, משום מה 
נדיבה  שמן  כמות  החג,  למנהגי 
זאת  המנות.  רוב  את  מציפה  מידי 
למגוון  שהתייחסנו  לפני  עוד 
אשר  המתוקות  המנות  וכמות 
כל  עצומה.  הסוכר  כמות  בהן 
העניין של הכמויות יוצא בארוחה 
מדובר  אם  גם  מפרופורציה 

בארוחה חגיגית. 

שימו  כמויות.  הקטינו   :1 המלצה 
של  סבירה  כמות  ההגשה  בצלחת 
מזון, ולא כמויות שיכולות להספיק 

המלצותי  לאחרים.  גם  להשאיר  כדי  מעט  לקחת  הקפידו  לגדוד. 
למארחים: השתמשו בצלחות קטנות יותר, גם ביחס לצלחת ההגשה 

המרכזית וגם לצלחות האישיות לאורחים עצמם. 

פשוטה,  לא  משימה  זו  המגוון,  את  צמצמו  מארחים,   :2 המלצה 
חלילה תואשמו בחוסר נדיבות, אך תוכלו להתגאות בכך שלא גרמתם 
לאורחים לאכול מעבר למידה הראויה, להרגיש רע ולהוסיף משקל 
הפנימי,  הקושי  למרות   ,2 בשר  מנות   3 במקום  נסו,  ומזיק.  מיותר 
במקום 4 תוספות הקטנו לאחת, במקום מנות מתוקות הגישו סלסלת 
מגוון  מגוונים.  ירקות  בסלטי  להרבות  ניתן  וכן  צבעונית  פירות 
לירידה ביכולת המוח להרגיש  גורם  המזונות המוגש אל השולחן, 
שובע. כך שגם ההחלטה לאכול פחות עלולה לא להצליח. כאשר 
ישנן הרבה אפשרויות, יש פיתוי גדול לטעום את כולן, דבר 

הגורם בהכרח לאכילת יתר.  

המלצה 3: הגיעו שבעים לארוחת החג וארוחות משפחתיות נוספות, 
כך תהיה לכם היכולת לשלוט במה שאתם בוחרים לאכול במקום 

שהאוכל ישלוט בכם.  

פעם  להוסיף  בלי  בלבד,  אחת  פעם  הצלחת  את  מלאו   :4 המלצה 
נוספת – פרט לירקות. הקפידו לבחור מה שנראה לכם מעניין כדי 

לספק את סקרנותכם, ואל תיקחו תוספות.

המלצה 5: הקפידו לשתות לפני הארוחה ובמהלכה, שתייה שאינה 
מכילה סוכר כגון: מים, סודה, משקאות דיאט. במקרים רבים שתייה 

מצמצמת במידת מה את כמות האוכל. 

המלצה 6: חתכו את המזון לחתיכות קטנות, לעסו היטב את המזון, 
ובכך  שובע  לתחושת  תורמים  האכילה,  קצב  את  מאיטים  אלה 

לכמויות האוכל שנאכל. 

המלצה 7: לבשו בגדים לוחצים, שיעזרו לכם לא לאכול יותר מידי. 

התמורה למאמצים כרוכים בחסכון מגוון בזמן, בכסף, במורת רוח 
של אלה המעוניינים לשמור על בריאות ומשקל. בתחום הבריאות 
הסוכר  הדם,  בלחץ  חלילה  עלייה  בטן,  כאבי  צרבות,  תחסכו: 
וגאוה  רוח  מצב  קלילות,  הרגשת  תרוויחו  בעיקר  בדם.  והשומנם 

פנימית על כך שעמדתם במשימה. 

אופן הכנת הסלט:
להוסיף את כל המרכיבים לשייקר, לשקשק 

ולסנן לתבנית של ארטיק

מחוויית   וכחלק  במשפחה  שעוברת  כמסורת 
השולחן  עיצוב  בחג    המשפחתית  הסעודה 
אווירה  המקנה  חשוב  עניין  ספק  ללא  הוא 
רבות  משקיעים  המארחים    במיוחד  חגיגית 
בהכנת מטעמים מיוחדים, אך לא פחות חשוב, 

להשקיע בעיצוב שולחן החג

מועד.  מבעוד  לעצב  מומלץ  החג  שולחן  את 
ולחשוב איזה אווירה נרצה ליצור. האם פרחונית 
צבעונית  שמא  או  ושקטה,  קלאסית  ועליזה, 
טיפים  מעניקה  לבית,  הרמוניה  רשת  וססגונית. 
לסידור שולחן חגיגי ומזמין, שיעשו את ההבדל:

ישנה חשיבות רבה לשילובי האקססוריז ובחירת 
מרהיבה  חג  לאווירת  החג.  בשולחן  הצבעים 
וסט כלים המשלבים  מומלץ לערוך מפה לבנה 

זהב ופנינים המקנים אווירה עשירה וחגיגית. 

 ניתן לאסוף את צידי המפה הלבנה הנופלים 
בשרשרת פנינים ולאסוף במראה מעוגל.

 על השולחן יש להניח פלייסמנט זהב ומעליו 
צלחות לבנות מעוטרות. 

לצד  מעוצבים  יין  וגביעי  כוסות  להניח  יש   
הצלחות. 

לגלגל  שניתן  או  זהב  חבקי  עם  מפיות   
עם  המתכתבים  פנינים  /צמידי  בשרשרת  אותן 

השולחן.
 שילוב גווני זהב ולבן מעניקים תמיד אווירה 

שלווה ומראה אלגנטי מרהיב וחגיגי.

בכדי שהשולחן יתכתב עם החג עצמו, ניתן   
כמו:  החג,  את  המאפיינים  בכלים  להשתמש 
צלחת מעוצבת, נרות, פמוטים, מבחר אלמנטים 
פרחים,  הכיסא,  ליד  הפרטי  שם  כמו  אישיים 
ולהגשת האוכל, תחתיות להגשה בהשראת החג 

ועוד.

מומלץ  ואלגנטית,  ריחנית  חגיגית,  לאווירה   
ונרות  לבנים,  כותרת  עלי  השולחן,  על  לפזר 
ריחניים באווירת החג. פריטים דקורטיביים לנוי 

ועוד.

כדי לנצל את ימי החום שנותרו ולכבוד חגי תשרי, דניאל קיסלסי, מנהל 
ההדרכה והתוכן של חברת "הכרם", מציע מתכון להכנת ארטיק אלכוהולי 

מפנק שמשלב פירות טרופיים והדר וכמובן- אלכוהול איכותי:

צילום יח"צ
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת תבואה וקטניות
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. אבר, כנף של עוף. "ישאהו על ____" )דברים לב 
יא( )לא בלשון סמיכות(

4. גלגל וכבש בידיו או במכשיר בצק,טיט וכדומה 
לעשותו רך ודביק. "ואם ___ כל הפת" )פסחים ל.(

6. מחבוא,מסתור. "ועלי גפנים שגיבבן ב____" )בבא 
קמא קא: (

7. מתנה,שי,מנחה. "אתי ___ טוב" )בראשית ל כ(
8. קהל המלווים. "עמו __ יעסוק בתורה" )עירובין נד.(

9. נאה,יפה,טוב. "כי לו נאה כי לו ____" )הגדה של 
פסח(

10. חרדה, זעזוע. "יראה ו__ יבא בי" )תהלים נה ו(
12. טור,מחרוזת של קישוטים,מן העדיים שעדו הנשים 

בימי המקרא. "____ זהב נעשה לך" )שה"ש א יא( 
)בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

14. מלך שנער בימי אברהם. )בראשית יד א(
16. מי שארס אישה ועדיין לא נשאה. "מיוחס אחריו 

ההוא ____" )כתובות יג: (
17. קטן. "בעוף ה___" )חולין ג א(

1. בבקשה, הלואי, מי יתן. "____ יכנו דרכי" )תהלים קיט ה(
2. דמות המשתקפת במים או במראה או בשטח חלק אחר. "ונסתכלתי 

ב____ שלי" )נדרים ט: (
3. הוכחה, מופת, עובדה המראה כי אמנם הדבר כן הוא. "עד שיביא 

____ שלא נתן" )בבא בתרא א ד(
4. חסר-שכל. "אין ____" )הושע ז יא(

5. הרוג, קטול. "באשר כרע שם נפל ____" )שופטים ה כז(
7. זוהר, קו-אור. "שוקעת במערב ו____ החמה"  )רש"י שבת לה.( 

)בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(
11. כנוי בתלמוד לאחד ממיני העטלפים. "עטלף לאחר שבע שנים 

נעשה ____" )בבא קמא טז.(
12. מצבו של הדבר הנמס. "כמו שבלול ____ יהלך" )תהלים נח ט(

13. מפרשיות השבוע.
14. ושמא המשמע הפוך מן הנאמר קודם. "____ אינו אלא" )סוכה 

מח.(
15. מהיר, זריז. "ועשהאל ___" )שמ"ב ב יח()בהיפוך אותיות(

מאונךמאוזן

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות! חידת השבוע

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אביב, יבול, אלמים, כרמל, אסמיך, מלילת, בר, ספיח, דגן, עמיר,  המלאה, קמה, 
והכסמת, קמח, ולקט, שבלים, חטה, שערים 

שאמארתסנקאוישראנא

ניגישהאמנלתתלילמג

סנמימשחנקישאנתיתד

תעאלשסנטסשאסמיכנא

אמאסנממאנמאישראנת

סהתשמתדאשרבנאתהדג

פיאיידלתגתירשביטא

ישרסנמירשאמאנתיאח

חעשגינמאשישסיגאבנ

ששתמילבשדילשכאנאג

סנישרשיאקסשונהאגד

שכרמליאמאבסאבאואג

תנמאסנהישררשייאנא

1. מהו מספר הדפנות 
הקטן ביותר לסוכה 

כשרה?
2. האם מותר לסכך 

במוטות ברזל?
3. מה דין סוכה שחמתה 

מרובה מצילתה?
4. מה מברכים על אכילה 

בסוכה?

חג שמח!להפסקהיוצאים 

 מדור הילדים והנוער
תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3   4 5 

6    7   

8       

9    10 11  

   12    

13  14    15 

16     17  

 

 1. שלוש 2. אסור
3. פסולה 4. לישב בסוכה



י”ב - י”ג בתשרי
תשע”ח           

2-3/10/2017

 ברח' יהושע, 
בפרוייקט גן העיר, 5 חד', 
חדשה + מ. שמש וסוכה 

גדולה, ק"ב, חזית לגן 
העיר, כולל מחסן וחניה, 
2,850,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
למכירה

 "הובלות המרכבה"  
055-6688870 ,052-7117676)50-44/17(_____________________________________________

בית שמש

לפרסום
03-6162228

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

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

אלעד

■ בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, בק"4 

חזית, מעליה 2 חד' 
גדולים +מחסן+גג גדול, 

חניה בטאבו, 3,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

3.5 חד' ודירת 2 חד' 
מושכרת ב- 6,700 ש"ח 
בקומת קרקע מוגבהת, 

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

1,900,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

דופלקסים

 בשיכון ה', בשדרה, 
במפלס אחד בק-5 בניין 
חדש, 215 מ"ר ומעליו 

גג צמוד 200 מ"ר, כולל 
מחסן וחניה, 4,500,000 

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

ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 
מחולקת 3.5 חד'+ 2 

חד', מושכרת ב- 2,800 
ש"ח 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בנחמיה, דופלקס, ק"ג 
ו- ק"ד, 6 חד', לא מעלית, 

משופצת, עורפית, 
2,100,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

אשדוד

4-4.5 חדרים

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

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

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

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

מחולקת ל- 2 יחידות, 
תשואה 4,700 ש"ח לחודש, 

1,220,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)39-39(_____________________________________________

דופלקסים

 בבר אילן, קרוב לקריה 
החרדית, 4 חד', משופצת 
קומפלט 1,260,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-39(תיווך יעקב, 054-4901948

באר שבע

 ברב אסי המבוקש, 
4 חד' גדולים 107 מ', 
ק"ג, ומעליה 2 יחידות 

מושכרות ב- 5,500 ש"ח 
הכול משופץ, 3,300,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

ק"1 ומעליה, 2 יחידות 
המושכרות ב- 6,200 

ש"ח. 2,800,000 בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)34-34(_____________________________________________

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

ר"ג, בבנין חדיש, 3 חד', 
70 מ' בק"ג עם מעלית 
וכן דירת 45 מ', 2.5 חד' 

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,370,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 במינץ, 8 חד', ק"ד וגג 
עם מעלית + חניה ומחסן 

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

 בנרתיק קטיפה כחול
הרקומות י. א. א. עם האותיות 

 במרכז בני ברק

 ברובע ז' דופלקס 5 
חדרים, 150 מ"ר + אישורי 

בניה על הגג. תיווך:
050-4123771)36-39(_____________________________________________

 במוהליבר ענקית, 
6 חד', ק"2, 140 מ"ר 

עם אישורים לתוספות, 
55 מ', כולל חניה, פינוי 
מיידי, 2,600,000 ש"ח 

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

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

 באזור חזוון איש 
בעש"ט, 3 חד', ק' 2.5, 
אפשרות להרחבה ובניה 

על הגג, אפשר להגיע 
ל- 270 מ', ניתן לפצל 

ולעשות טאבו משותף, 
2,220,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 דירה חדשה ברחוב חזו"א 
פינת עזרא, 150 מ"ר עם 
אפשרות ליחידה נפרדת, 

2,730,000 ש"ח,
050-5854525)38-41(_____________________________________________

 5 חדרים, קומה ב', 
באבן שפרוט, מחולקת 
ל- 2 יחידות, משופצת, 

_____________________________________________)36-39(סוכה, 0544-8363045/5

 בבלעדיות בחזו"א, 
5 חד', כ- 130 מ"ר, 

ק"ג, משופצת, יפיפיה 
+ מעלית + חניה, 

2,450,000 גמיש. "רוזנר 
_____________________________________________)38-41(נכסים" 054-3978367

 בבלעדיות וילה בעליון 
9 חד'. ישראל אלבלינק שוק 

_____________________________________________)39-39(הנדל"ן 052-3251213

 

וילות ובתים

 דירת גן 4 חד' בעליון, 
1,850,000 ש"ח. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן 
052-3251213)39-39(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 דירת 3 חד' גג +היתר 
ביד לבניית עוד דירה על הגג 

בטאבו!! ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)39-39(הנדל"ן 052-3251213

 בכותל המערבי, ליד 
המכללות, ד.גן משופצת 
ומוכנה לחלוקה, גינות, 

1,090,000 ש"ח. אור- לנכס 
050-9500075)39-39(_____________________________________________

 בפרדס כץ בחיים לנדאו 
בתחילת בניה בהזדמנות!!! 

1,180,0001 ש"ח. תיווך-  3
ישוב- הארץ 054-2545420 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בניה חדשה! בבית 
יוסף דירות 3/4 חד' החל 

מ- 1,550,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 052-3344721 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 מציאה! באזור ויזניץ' 
מחולקת ל- 4 + גג 

4,500,000 ש"ח. תיווך- ישוב- 
_____________________________________________)39-39(הארץ 052-7168090

 בלעדי באזור זכריה 
דופלקס 5 ח' במקור 7 קומה 

ג' מושקעת מאד, חזית, 
אופציה למעלית, 3 מליון ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)39-39(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 
דופלקס 5.5 חד' ענקית 

180 מ"ר חדשה מושקעת, 
ק"ג+ מעלית+ חניה+ יחידת 
דיור למטה 35 מ"ר 6 דיירים 
3,100,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)39-39(_____________________________________________

 בלעדי! בחזון איש 
דופלקס 6 חד' 200 מ"ר ק"ג 

)מעלית בתכנון(+ חניה, 
ניתנת לחלוקה, משופצת, 3 
כ"א, חזית, 2,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(א. פנחסי 03-5799308

 בשיכון ה' פנטהאוז 
מפואר, מעל 200 מ"ר+ 
אפשרות ליחידה. תיווך- 

ישוב- הארץ 052-3344721 
03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בבנין חדש במרים הנביאה 
פנטהאוז 5 חד', חזית+ 

מרפסת 3,000,000 ש"ח. 
תיווך- ישוב- הארץ

03-8007000 052-3344721)39-39(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל דופלקס 
ענק, 5 חד'+ מעלית וחניה, 

2,000,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 054-2545420 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בהבנים דירת גן חדשה 
מקבלן+ חניה, מיידית, 

2,200,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 052-7168090 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בטבריה דופלקס מפואר 6 
חד'+ חניה, 2,300,000 ש"ח. 

תיווך- ישוב- הארץ 
03-8007000 052-7168090)39-39(_____________________________________________

 בלעדי! בבעלי מלאכה 
דופלקס 5 חד' )3+2( 145 
מ"ר, ק"ג+ מעלית+ חניה, 

משופצת, 3 כ"א, 2,400,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 ברח' בן דוד אזור 
עוזיאל בק"ג 100 מ', 

משופץ ברמה גבוההף 
מעלית, גג בנוי, ניתן 

לעשות טאבו משותף או 
לחלק 2,900,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ רח' 

הרב קוק 23 ב"ב 
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

 הזדמנות פז!!! בשיכון 
ג' 65 מ"ר, בנין חדש רק 

1,230,000 "הראשון בתיווך" 
054-30-50-561)39-39(_____________________________________________

 מציאה, בקרית משה, 
5 חד', ק"ה, משוקעת 

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

לתוספת בניה + גג ענק, 
יש גם כניסה נפרדת לגג 
מחדר המדרגות + מחסן 
גדול וחניה, 3,000,000 
ש"ח. בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

 בלעדי! בסיום בניה בפרל 
5 חד'+ מרפסת שמש 130 

מ"ר ק"5 + מעלית, חזית, נוף, 
2,150,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)39-39(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות באזור 
רמב"ם בבנין חדיש 5 חד' 110 

מ"ר ק"ב+ מעלית+ חניה, 
חזית, 3 כ"א, 1,980,000 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(א. פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג' ברביעיות 150 
מ"ר מחולקת ל- 4 חד'+ דירת 

2 חד'+ חצר גדולה, ק"ק, 
משופצת, 2,900,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 באזור רש"י 5 חד' חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,500,000 

ש"ח. תיווך- ישוב- הארץ 
03-8007000 052-7168090)39-39(_____________________________________________

 באברבנאל 6 חד' 145 
משופצת מהיסוד חצר ענקית, 
2,340,000 ש"ח. נדל"ן הקריה 

050-3000121)39-39(_____________________________________________

 בקרית משה 5 חד' 
חזית לגינה, ק"ג+ חניה+ 

מחסן, 2,250,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-508742)39-39(_____________________________________________

 בשיכון ג' אזור חזו"א 
בבנין חדש, 4.5 חד' 100 

מ"ר, ק"ב+ מעלית, 3 כ"א, 
מושקעת ביותר כולל ריהוט 

חדש 2,300,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 4 
חד' 98 מ"ר, משופצת ברמה 
גבוהה+ יחידת הורים, ק"א+ 

חניה, 3 כ"א, חזית, 1,900,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרב שך בבנין 
חדש 4 חד', 100 מ"ר ק"ג+ 

מעלית+ חניה, מושקעת 
ביותר, 2,200,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 בטרום בניה באנילביץ 
היוקרתי דירות 4 חד' גדולות 

2,200,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 052-3344721 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בשמעיה/ הלוחמים 
בבניה חדשה, 4 חד'+ אופציה 

ליחידה, החל מ- 1,800,000 
ש"ח. תיווך- ישוב- הארץ 

03-8007000 052-3344721)39-39(_____________________________________________

 במימון 4.5 חד'+ מעלית, 
מרפסת שמש, מרווחת 
2,150,000 ש"ח. תיווך- 

ישוב- הארץ 052-7168090 
03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בוינרב 4 חד' כ- 100 מ"ר 
קומה ג' ללא, 1,590,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה
050-3000121)39-39(_____________________________________________

 באברבנאל 4 חד' כ- 100 
מ"ר משופצת כחדשה+ חצר 
גדולה 1,780,000 גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)39-39(הקריה 050-3000121

 בברטנורא 4.5 חד' 104 
מ"ר+ מרפסת סוכה 12 מ"ר 

קומה נוחה ללא, משוצת 
מהיסוד, 2,200,000 גמיש. 
_____________________________________________)39-39(נדל"ן הקריה 050-3000121

 ברח' ר' עקיבא/ 
הראשונים בבנין חדש 

עם מעלית וחניה ק"א, 
עורפית, 1,650,000 

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

 03-5797756
050-508742)39-39(_____________________________________________

 ברח' אביי ורבא 4 
חד' משופצת עד היסוד, 

יפהפיה, ק"ב, 1,990,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

 שלמה בן יוסף 4 חד', 
90 מ"ר, קו' ד', גג בטון, 
1,480,000 ש"ח גמיש. 

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)39-39(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי 4 חד' באזור 
אבוחצירא קומה 2.5 חזית 
מפוארת+ אופציה לסוכה, 

1,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)39-39(אלטרנטיב 054-5500263

 4 חד', 100 מ"ר, בשיכון 
ג', בבנין חדש, מושקעת 

מאד!! מחיר מציאה. 
054-30-50-561 הראשון 

_____________________________________________)39-39(בתיווך 

 בבן דוד 4.5 חד', גדולה 
105 מ"ר, ק"ב, חדשה, 

מושקעת, בבנין מטופח, 
2,050,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)39-39(_____________________________________________

 בר' עקיבא בבנין חדש 4 
חד' 100 מ"ר, ק"א+ מעלית+ 

חניה, 1,650,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בעזרא שיכון אגו"י 
4 חד' 90 מ"ר מחולקת ל- 3 
חד'+ יחידה משופצת, ק"א, 
חזית, 2,200,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 המחיר הוזל רש"י/ 
שפת אמת, 4 חד'+סוכה 

ענקית 105 מ' משופץ 
ק"א עורפית, 1,900,000 
ש"ח גמיש, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 מציאה ברח' יהושוע, 
בפרוייקט גן העיר, 4 חד', 
ק"ב + מרפ' שמש, חזית 
לגינה, גדולה, כולל מחסן 
וחניה 2,300,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 4 חד' גדולים יפהפיים 
ברח' חברון/הרב קוק, 

ק"ב, 85 מ"ר עם חניה, 
1,980,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)28-28(_____________________________________________

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בשד' ירושלים/חזו"א, 
4 חד' גדולים, 100 מ', 

חזית עם מעלית וחניה, 
1,720,000 ש"ח גמיש, 

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

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

 באיזור פינוי בינוי ברח' 
ביאליק, דירה גדולה )66 מ"ר(, 

ממוזגת, 850,000 ש"ח.
_____________________________________________)40-40(תיווך יעקב, 054-4901948

 בתיווך בנע"ם, מבחר ענק 
של דירות למכירה בתוך ב"ב 
ופ"כ, 2-3-4 חדרים, במחירים 
טובים לקונים רציניים, ליווי עד 

חתימת החוזה,
 054-7477054/03-5444815

_____________________________________________)40-40(מוטי

 ברב אסי! 6.5 חד' + 
יחידה, ק"ג, חזית, משופצת, 

3,200,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)40-40(_____________________________________________

 במימון, פנטהאוז 
מחולקת ל- 2 יחידות, 
מפוארת 80/80 מ"ר 

אופציה לטאבו משותף. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)40-40(_____________________________________________

 דירת-גן יוקרתית, 
בבמברגר, 150 מ"ר 

בנוי + 100 מ"ר חצר, 6 
חד' )כולל יח"ד(, כניסה 

פרטית. "מקסימום נדלן" 
054-4340843)40-40(_____________________________________________

 במרום-שיר, פנטהאוז 
יוקרתי, ק"7, 105 מ"ר 
בנוי + 160 מ"ר גג, עם 
נוף מדהים עד הים!! + 

חניה. "מקסימום"
054-4340843)40-40(_____________________________________________

 בשיכון-ג', דופלקס 4 
חד', 105 מ"ר, אופציה 

להרחבה, משופצת 
מהיסוד. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)40-40(בועז' 052-3500040

 בהמכבים, דופלקס 4 
חד' + סוכה, ק"ד ללא, 
110 מ"ר, 1,550,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות ברבי חייא 16, 
טריפלקס 7 חדרים, קומה 2, 
200 מ"ר + מרפסת שמש, 

חניה. דוד גרוס רימקס,
072-3263850)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות בדניאל 28, 
דופלקס 7 חדרים, קומה 2, 
300 מ"ר, משופצת, חניה, 

מרפסת שמש. דוד גרוס 
_____________________________________________)40-40(רימקס, 072-3263850

 ברח' בן דוד אזור 
עוזיאל בק"ג 100 מ', 

משופץ, מעלית, גג 
בנוי, ניתן לעשות טאבו 
משותף או לחלק. תיווך 
ש. מאירוביץ רח' הרב 

קוק 23 ב"ב 
 03-5797756
050-5308742)40-40(_____________________________________________

 בשיכון ג' על השדרה! 
5 חד' חדשה!! ק"ב, חזית, 
מעלית, מיידי! 2,480,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)40-40(_____________________________________________

 בעזרא חזו"א! *6 חד' 
ענקית, ק"ה + מע' + תשתית 

לחלוקה, 2,900,000 ש"ח. 
*פנטהאוז, ק"ז, 260 מ"ר, 

3,450,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות, 5 חד', 
ק"ב + מעלית, 3 כ"א, מיידי! 

2,200,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בשיכון ג', בשמחוני, 5 
חד' + 1/2 + אופציה לבניית 
סוכה, קו'1, מיידי. "רי/מקס" 
משה דסקל, 050-5926021 

_____________________________________________)40-40(למתווכים שת"פ מלא

 בחגי בבנין בוטיק, 
חדש, 4 חדרים + מעלית 
וחניה, 3 כיווני אוויר, רק 

ב- 1,950,000, גמיש. 
להב נכסים,

050-4177750)40-40(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
הראשונים בבנין חדיש, 4 
חדרים + סוכה, מרפסת 

שמש ומחסן, רק ב- 
1,850,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)40-40(נכסים, 050-4177750

 בסוקולוב, 4 חד' + 
סוכה, ק"א, מדהימה 
ויפה, 80 מ"ר. 'אפיקי-

נדל"ן-בועז'
052-3500040)40-40(_____________________________________________

 באבן-גבירול, 100 
מ"ר, ק"ב, 4 חד', מטבח 

גדול, מושקעת ברמה.
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)40-40(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, מרווחת, 

מעולה + נוף. 'אפיקי-
נדל"ן-בועז'

052-3500040)40-40(_____________________________________________

 בגבול ר"ג,
הבנים/התנאים, חדשה, 

4 חדרים, 103 מ"ר + 
מ.שמש 10 מ"ר, קומה 

ב', חזית, מהממת + 
יח.הורים + מעלית וחניה. 

"מקסימום-נדלן"
052-2452820)40-40(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
ק"ד, חזית! בבניה מתקדמת, 

1,730,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בשדרות-ויז'ניץ, 3.5 חד' 
+ אופציה ממשית, 3 כ"א, 

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות, בגניחובסקי 
22, דירת 3 חדרים, קומה 3, 
כ- 60 מ"ר, חזית. דוד גרוס 

_____________________________________________)40-40(רימקס, 072-3263850

 בבלעדיות, בבן גוריון 67 
פונה לטבריה, דירת 3 חדרים, 
קומה 3, 80 מ"ר + אופציה. 

דוד גרוס רימקס,
072-3263850)40-40(_____________________________________________

 במימון פינת שמעיה, 
בבניה, 3 חדרים, 80 

מ"ר, קומה ג', חזית + 
סוכה + מרפסת שמש - 

"מקסימום-נדלן"
052-2452820)40-40(_____________________________________________

 באברבנאל, 3 חדרים 
+ סוכה, קומה ב', 58 

מ"ר במצב מצוין, מחיר 
מציאה - "מקסימום 
_____________________________________________)40-40(נדלן" 054-4340843

 ברב-אשי, 3.5 חדרים, 
80 מ"ר, ק"ק, חזית 

+ א.הרחבה 20 מ"ר, 
במיקום ובמצב מעולה. 

"מקסימום"
052-2452820)40-40(_____________________________________________

 תיווך, 3 חדרים בבנייה, 
כ- 65 מ"ר בנוי שלד, אזור 

קריית הרצוג בהזדמנות, 
1.35 מליון, הקודם זוכה. 

 ,03-5444815/054-7477054
_____________________________________________)40-40(מוטי

 תיווך 3 חדרים אזור 
המכבים, כ- 55 מ"ר, משופצת 

+ אופציה גדולה, קומה ב', 
1.2 מליון, גמיש, הקודם זוכה. 

 ,050-5765449/054-7477054
_____________________________________________)40-40(דוד

 במימון, 3 חד' + חצר 
+ מחסן, 1,600,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)40-40(_____________________________________________
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 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ירושלים 
 בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/
השכרה 2-3-4-5 חד' + 

אישורי בניה להרחבה!!! 
דירות בפסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת "הולילנד 
_____________________________________________)09-43(נכסים" 02-6763740

פנטהאוזים ודירות גן

 ירד המחיר! בהרב קוק 
2.5 חד' עורפית ק"א 

אופציה לסוכה
8 מ"ר, לא משופצת 

1,240,000 ש"ח בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות, 90 מ"ר ו- 30 מ"ר, 
משופצת כחדשה, קרקע, 

1,000,000 ש"ח,
_____________________________________________)31-04/18(054-4418142 שיכון א'

3-3.5 חדרים

נתניה
 ברחוב יוספטל 

לאחר שיפוץ קומפלט, 
2.5 חדרים, 50 מ"ר + 

מרפסת שמש 45 מ"ר, 
קומה ג', 840,000 ש"ח, 
_____________________________________________)32-35(ללא תיווך, 054-2000030

צפת

2-2.5 חדרים

קריות

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 4 חד', פתוחה לנוף, 
משופצת בגני הדר, ק"ב + 

_____________________________________________)36-39(מרפסת, 054-3178318

 המומחים בקריות, דירות 
במחירי מציאה, אחזקת הנכס, 

שיפוצים לווי אישי, הנהלה 
_____________________________________________)36-47(חרדית, 052-7644050

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

קריית אתא

קריית מוצקין

לפרסום
בלוח

03-6162228

גבעת שמואל

טבריה

 דירה 5 ח' + יחידה 2 ח' 
בק.שמואל + חצר בהזדמנות, 

050-4103173)33-32/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000,

052-7103979)37-48(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בזכרון משה, 3.5 חד', 
מעלית, מיזוג מרכזי, לל"ת, 

4,000 ש"ח. יהודה,
050-7334030)38-41(_____________________________________________

 דירת 3 חד', מרווחת, 
מטופחת, מעלית למהירי 

החלטה. FOX נדל"ן,
050-6925400)39-39(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בנחל סורק, 3 חד', 
ק"1 ואחרונה, גג בטון, 

אופ' להרחבה בצד ובגג, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 ברש"י, 3 חד', ענקית, 
70 מ', ק"א, חזית, 

1,650,000 ש"ח. בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23, 050-5308742,

03-5797756)29-29(_____________________________________________

 באזור יחזקאל 2.5 חד' 
60 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, שמורה, 

חזית, 1,390,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 בהנגב 2.5 חד' מרווחת, 
משופצת מהיסוד, חזיתית 

1,500,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 054-2545420 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בדנגור 2 חד' משופצת+ 
אופציה בגג בטון, חזיתית, 

1,270,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 054-2545420 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 באבוחצירא משופצת 
מהיסוד, גג בטון+ אופציה 3 
כ"א, 1,350,000 ש"ח. תיווך- 

ישוב- הארץ 054-2545420 
03-8007000)39-39(_____________________________________________

 ביונתן 3 חד' ענקית, ק"א, 
חזיתית, 1,400,000 ש"ח. 

תיווך- ישוב- הארץ -054
03-8007000 2545420)39-39(_____________________________________________

 בדב הוז 2.5 חד' 55 
מ"ר+ אופ' רק 1,250,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה 
050-3000121)39-39(_____________________________________________

 פרויקט חדש בשרי ישראל 
יפו, דירת 4 חדרים חדשה, 

מרפסת+ מעלית ותוספות. 
מפתחות במשרדינו- "תיווך 

_____________________________________________)39-39(צימוקי" 02-5638221

 פרויקט חדש בשרי ישראל, 
יפו דירת 2 חדרים חדשה, 

מרפסת+ מעלית ותוספות. 
מפתחות במשרדינו- "תיווך 

_____________________________________________)39-39(צימוקי" 02-5638221

 במרכז העיר מעולה 
להשקעה, משופצת מרוהטת, 

תשואה 8800, 1,580,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. תיווך 050-4104044

 במרכז העיר דירת שותפים 
משופצת כחדשה להשקעה, 

תשואה 7200, 1,530,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. תיווך 050-4104044

 טרומפלדור 5 חד', קומה 
ג' עורפית, מעלית, חניה, 

מרפסת סוכה גדולה, ממד, 
מחיר 2,000,000 ש"ח. 

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)39-39(אורי תיווך אדוארד

 ביהודה הנשיא, 5 חד', 
100 מ"ר, קומה 4, משופצת 
מהיסוד, חניה. 058-4482760 

_____________________________________________)39-39(איציק ברנט רימקס

 באורלנסקי/ אחד העם 5 
ח' + ממ"ד+ מעלית, מרפסת 

סוכה! מיידית! 1,880,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח. 050-4811122

 בהזדמנות באזור ברוידה 
1,230,000 ש"ח. 

052-2948691)39-39(_____________________________________________

 במרכז העיר בברנדה 
שלושה חדרים ויח"ד מושכרת, 

משופצת, 1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-39(תיווך 050-4104044

 בעמישב, 3 חד', 70 מ"ר, 
קומה 3, לפני תמ"א, מוארת, 

שמורה ומסודרת. 
 058-4482760

_____________________________________________)39-39(איציק ברנט רימקס

 בפיק"א המבוקש, 3 חד', 
90 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

הכנה למ"ש/ סוכה.
058-4482760 איציק ברנט 

_____________________________________________)39-39(רימקס

 במנחם בגין, 3 חד, קומה 
2, מ"ש/ סוכה, חניה.

058-4482760 איציק ברנט 
_____________________________________________)39-39(רימקס

 בדף היומי 3 ח'+ חצי 
משופצת ויפה 3 כ"א, ק"א 
)מושכרת ב- 3,500 ש"ח( 

1,280,000 ש"ח. 
050-4811122)39-39(_____________________________________________

 מציאה, לל"ת, במרכז 
השקט, 3.5 חדרים+ יחידת 

הורים, 3 כ"א, משופצת, 
_____________________________________________)39-42(ממוזגת. 054-8091901

 בפינס 2 ח'+ הול ק"ב  
)מושכרת ב- 2,700 ש"ח( 

מסודרת ויפה, רק 955,000 
ש"ח. 050-4811122 

050-6610501)39-39(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 רחוב הרצל המבוקש 4 ח' 
פלוס מרפסת, מצב טוב, 
_____________________________________________)39-39(830 אלף. 050-3202551

 במתחרדים 3 ח' 
משופצת, מרפסת לנוף, 

אופציה גדולה לבניה, 
_____________________________________________)39-39(570 אלף. 052-8045458

 טיפול השכרה מכירה 
ואחזקה בנכסים באזור קריות 

וחיפה- מאיר אלפסי נדל"ן 
_____________________________________________)39-39(ושיווק פרויקטים 04-8441111

 דירות עם גינה, 4 חד' 
החל מ- 670,000 ש"ח בקרית 

אתא. מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרויקטים 

052-2790370)39-39(_____________________________________________

 בק. אתא, סוקולוב, 4 
חד', ק"2 מחיר הוגן! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 
052-2790370)39-39(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בבן גוריון, 4 חד', ק"2, 
חייבת להימכר! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרויקטים 
04-8441111)39-39(_____________________________________________

 בהזדמנות! 5 חד', 
בשכונה החרדית מול עתידים 

ורמת החיל. 052-8211511 
_____________________________________________)39-42(תיווך עמיחי

תל אביב

פתח תקווה

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 יח"ד בפרל ליד הרב 
שר, חדשה, ממוזגת 
ומרוהטת, ק"ק, מיד, 

2,400 ש"ח, גמיש. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

 להשכרה, 3 חדרים 
+ מרפסת גדולה, קומה 
א', שירותים כפולים, רח' 

אברבנאל 36, מיידי, לפרטים: 
050-4521306)36-39(_____________________________________________

 דירת 2 חד' משופצת 
וחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, מרווחת, מיטות 
מתכווננות, פנויה מיידי, מקום 

_____________________________________________)36-39(מרכזי ושקט, 054-6804376

דירות 
להשכרה

בני ברק

+5 חדרים
 בבלעדיות בגרונר, 5 חד' 
יפייפיה, חדשה + מעלית + 

חניה + ממ"ד + מרפסת 
נוף פתוח, 6,100 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)36-39(חכמת רחוב, 052-2585808

4-4.5 חדרים

 בהרב שך/רד"ק, 
2 חדרים גדולים, ק"ג, 

משופצת ברמה גבוהה, 
3,600 ש"ח, ללא ריהוט, 

054-6856793)37-40(_____________________________________________

 יח"ד ברח' ירושלים, 
חדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממזוגת + דוד"ש + מעלית, 
_____________________________________________)37-40(מיידי, 050-9375052

 יח"ד כ- 35 מ"ר, מרוהטת, 
ממזוגת, משופצת, ק"ב, 

2,500 ש"ח בשיכון ה', מיידי, 
053-3370813)37-40(_____________________________________________

גבעת שמואל
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דירת חדר ליחיד, משופצת 
ומרוהטת, במרכז ב"ב, מיידי! 
050-5749262 ,03-6197286)38-41(_____________________________________________

 1.5 חד', מרוהטת, חדשה, 
2 מזגנים, ק"ק, בשיכון ה', 

2,750 ש"ח, מיידי,
054-8154750)38-39(_____________________________________________

 בהדר גנים 4.5 חד', בבגין, 
עורפית + מ.שמש + יח' 

הורים, 3 מזגנים, מיידי, לטווח 
_____________________________________________)38-39(ארוך, 054-4346744

 בחפץ חיים, 4 חד' + 
מרפסות, ק"א, מסורגת, 3 

כ"א, ממוזגת + ריהוט חלקי 
+ דוד"ש, 3,800 ש"ח,

054-8598418)38-41(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בבלעדיות בריף 3.5 חד', 
2 מרפסות, מושקעת, 3,600 

ש"ח. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)39-39(הנדל"ן 052-3251213

אלעד

 תיווך להשכרה מבחר 
עצום של דירות בפ"כ וב"ב 

2-3-4 חדרים, מחירים מיוחדים 
מרוהטות חלקית. 

050-5765449 054-7477054)39-39(_____________________________________________

 דירת 4 חד', ק"ב, 2 
שרותים, פינויי מיידי. לל"ת 

052-7170746 054-5458100)39-40(_____________________________________________

 4 חד', ק"ב+ מרפסות 
באזור רח' טבריה 4,200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-39(נאור נכסים 054-4566453

 בשכון ה'- בשח"ל, 
חדשה, 3 חד', מוארת, מיידית, 

מרוהטת, מושקעת, 3,800 
_____________________________________________)39-40(ש"ח. 054-6108092

 שלמה בן יוסף 3 חדרים 
קומה ב', 3,400 ש"ח. -077

2050410 050-5750880 אורי 
_____________________________________________)39-39(תיווך אדוארד

 בלעדי ביאליק, 3 חד', 
מעלית, חניה 3700 ש"ח. 

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)39-39(אורי תיווך אדוארד

 בביל"ו, 2, יפיפיה, ממוזגת 
ומאובזרת, כניסה נפרדת. 

050-4192808)39-42(_____________________________________________

 בקרית הרצוג דירת 2 
חדרים יפה ומרווחת, כיורים 

כפולים, דוד שמש. טל': 
052-2899085)39-42(_____________________________________________

 כ- 35 מ"ר, חדשה, 
מפוארת, ממוזגת ומרוהטת+ 
סוכה, ק"ב, בבנימין אברהם, 
_____________________________________________)39-39(2,600 ש"ח. 052-7691171

 דירת חדר+ מטבח+ 
שירותים כ- 33 מ"ר, משופצת 
ברח' יגאל, 2,200 ש"ח. נאור 

_____________________________________________)39-39(נכסים 054-4566453

 יח' דיור, חדשה מפוארת, 
באבן גבירול, 2,850 ש"ח. 

052-7607764)39-40(_____________________________________________

 בחדשה, יוני נתניהו קומה 
1 4 חד' מיידית. "רי/מקס"- 
_____________________________________________)39-39(משה דסקל 050-5926021

 בהנשיא 3 חדרים קו'4 
משופצת מהיסוד, מיידית. 

"רי/מקס"- משה דסקל 
050-5926021)39-39(_____________________________________________

 3 חד' משופצת ק"ג+ 
אופ' על הגג באזור דניאל 

1,520,000 ש"ח. נאור נכסים 
054-4566453)39-39(_____________________________________________

 בטרום בניה באנילביץ 
היוקרתי דירת 3 חד' אחרונה 

בבנין! 1,700,000 ש"ח. תיווך- 
ישוב- הארץ 052-3344721 

03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3.5 חד' 
כ- 80 + אופ' 3 כיווני אוויר, 

1,450,000. נדל"ן הקריה 
050-3000121)39-39(_____________________________________________

 בבעש"ט ק"ב, חזית, 
3 חד' 74 מ' 1,580,000 

ש"ח. מפתח במשרד. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
 03-5797756
050-508742)39-39(_____________________________________________

 3.5 חד' בר' עקיבא 
אזור גן ורשא 80 מ', ק"ק 

עם חצר 3 כ"א, מתאים 
גם לפעוטון, 1,560,000 

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

03-5797756
050-508742)39-39(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניה, אזור 
מצוין, 3 חד' ענקית+ מרפסת 
שמש 90 מ"ר ק"א+ מעלית, 

חזית, 1,700,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 באזור פרמישלאן 
בבניה דירות 4 חד' 75 מ"ר 
1,180,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)39-39(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג 3 חד' 
75 מ"ר ק"ב+ מעלית חזית 3 
כ"א, מעט דיירים, משופצת, 

1,570,000 ש"ח פינוי מיידי. א. 
_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 ברח' עזרא קרוב 
לוויז'ניץ, 3 חד', 70 מ' 
עם אופ' להרחבה של 
35 מ' )השכנים כבר 

הרחיבו(, קומת קרקע, 
1,800,000 ש"ח, מפתח 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 באזור רח' ישעיהו, 
דירת 70 מ', ק"א 

ואחרונה עם אפשרות 
להרחבה של 22 מ' בצד 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,750,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)35-35(_____________________________________________

 בהזית, 3.5 חד', ק"ב, 
חזית, אופציה להרחבה ענקית, 

לל"ת, 1,800,000 ש"ח,
054-7602042)37-40(_____________________________________________

 במנחם בגין, בקרבת 
מכון מור, 3 חד', 60 מ"ר + 
רשיון לבניה 44 מ"ר, קרקע, 

מיידי. "רי/מקס" - משה דסקל, 
050-5926021)40-40(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים 
בז'בוטינסקי 45, כ- 70 
מטר, קומה 1, אופציה 

להרחבה ל- 85 מטר 
באישור העיריה, ירידת 
מחיר, חייבת להימכר, 

ח"ש 1,335,000, 
השקעה טובה,
050-4174049)40-40(_____________________________________________

 ברחוב יונתן 24, 
דירת 3 חדרים, קרקע, 

משופצת קומפלט, שמש 
כל היום, חייבים לבוא 

לראות, 1,550,000 ש"ח,
050-4174049)40-40(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי צד בני ברק 
3 חד' כ- 65 מ"ר קומה ג', 

גג רעפים, 1,170,000 ש"ח. 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)39-39(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי 3.5 ח' כמו 
4 באזור הירדן קומה א' 

עורפית מרווחת+ סוכה, 
מיידי, 1,550,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)39-39(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח' בז'בוטינסקי 
עורפית לב"ב בנין חרדי 

משופצת, 1,370,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)39-39(_____________________________________________

 3 חד'+ מרפסות 
כ- 85 מ"ר משופצת+ אפ' 
לבניה ק"א, ברח' אהרונסון 

1,790,000 ש"ח. נאור נכסים 
054-4566453)39-39(_____________________________________________

 בבלעדיות, באהרונוביץ 
3, דירת 2 חדרים, קומה 1 )4 

מדרגות(, כ- 35 מ"ר. דוד גרוס 
_____________________________________________)40-40(רימקס, 072-3263850

 באזור קפלן/אנילביץ, 
2.5ח', גדולה, ק"א, חזית, 
3 כ"א, 1,450,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 2.5 חד' כ- 55 מ"ר, ק"4, 
ברח' רשב"ם ללא טאבו, 
מושכרת ב- 3,300 ש"ח. 

750,000 ש"ח. נאור נכסים 
054-4566453)39-39(_____________________________________________

 באזור קפלן/ אנילביץ 
2.5 ח' גדולה, ק"א, חזית 3 

כ"א, 1,450,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514 

053-3128884)39-39(_____________________________________________

וילות ובתים
 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 

מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 
ממ"ד. "רי/מקס" - משה 

_____________________________________________)40-40(דסקל, 050-5926021

 בהרצוג, 10 חד', 280 
מ"ר בנוי + 200 מ"ר גינה, 4 

כ"א, 2 יח' מושכרות, תשואה 
גבוהה. "רי/מקס" משה דסקל, 

050-5926021)40-40(_____________________________________________

 ברמב"ם, 5.5 חד', ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית + חניה, 

3 כ"א, קו'1. "רי/מקס" - 
_____________________________________________)40-40(משה דסקל, 050-5926021

 בהנשיא, 3 חדרים, קו'4, 
משופצת מהיסוד, מיידית.
"רי/מקס" - משה דסקל, 

050-5926021)40-40(_____________________________________________

 ברמות ג': קוטג' 5 + 
חצר פרטית 25 מ"ר, חלל 45 

מ"ר ליחידה, אזור מבוקש, 
2,300,000 ש"ח.

_____________________________________________)40-40(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 6 )155 
מ"ר(, משופץ, נוף, גישה 

נוחה, 2 כ"פ, חצרות פרטיות, 
2,490,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-זרחי: קוטג', 6, 
משופץ + מחסן 25 מ"ר, 
גינה 100 מ"ר, נוף, גישה 

נוחה, 3,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)40-40(הכוכבים: 02-5713375

וילות ובתים

נתיבות
 להשקעה, ענקית, 2 

דירות שרשומות בדירה אחת 
לבנתיים )אחת דירת גן, חצר 

מקדימה ומאחורה, 4.5 חדרים 
+ דירה ק"א 3 חדרים + 

מרפסת(, רק 1,280,000 ש"ח. 
מחיר מצחיק!! תיווך ארץ 
_____________________________________________)40-40(הצבי, 052-5253470, צבי

4-4.5 חדרים
 מציאה גדולה, קומה 
ראשונה, חרדי, 4 חדרים + 

מרפסת סוכה, קרובה לרכבת/
בתי ספר וגנים/מרכז קניות 

ועוד, רק 780,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)40-40(ארץ הצבי, 052-5253470

 ביטקובסקי, כפר גנים 
ג', מיני פנטהאוז, 4 חד', 

110 מטר, מ.שמש/סוכה, 
43 מטר + ממ"ד + גג בגודל 

הדירה, מעלית/שבת וחניה, 
2,650,000. אתי,

054-3320655, תיווך דרים 
_____________________________________________)40-40(טרגט

 בחפץ חיים, דירת גג 5 
חדרים, מ.שמש, יחידה בגג, 

2,180,000. אתי,
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)40-40(טרגט

 בקיש, דירת גג, 3 חדרים 
עם אפשרות לחצי חדר נוסף, 
85 מטר, כניסה נפרדת לגג, 
בניין מטופח, קומה 3 ללא 

מעלית עם חניה בטאבו. אתי, 
054-3320655)40-40(_____________________________________________

 במרכז העיר דירת שותפים 
מעולה להשקעה, תשואה 

6000 ש"ח, 1,380,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-39(תיווך 050-4104044

פננהאוזים ודירות גן
 אנגלו-סכסון, פנטהאוז 
ביוסף-נקר, 6 חדרים, 200 
מ"ר + מרפסת 200 מ"ר, 

03-9301122)40-40(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בבן צבי, 
מיני-פנטהאוז, 6 חדרים + 

מרפסת שמש בבנין מפואר, 
03-9301122)40-40(_____________________________________________

דופלקסים
 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 

דופלקס-גג, 5 חד' + גג 80 
_____________________________________________)40-40(מ"ר, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
דופלקס-גג, 5 חד' + גג 80 

_____________________________________________)40-40(מ"ר, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בחיים 
כהן, דירת גג מדהימה, 5 

חדרים משופצת קומפלט, 
03-9301122)40-40(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון, יוסף-נקר, 6 
חד' ששודרגה ל- 5 חד', גדולה 

_____________________________________________)40-40(ומרווחת, 03-9301122

 אנגלו-סכסון באויערבך 
במבוקש, 5 חד', מרפסת ו- 2 

_____________________________________________)40-40(חניות, 03-9301122

 אנגלו סכסון בפנחס-חגין, 
1311 מ"ר + מרפסת- 5

סוכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)40-40(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בנקש, 6 
חד', 137 מ"ר + מרפסת 13 
מ"ר, תקרה בגובה 3 מטר! 

03-9301122)40-40(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בכפר 
גנים א' רח' יהלום, 5 חד', 
125 מ"ר, מעלית וחניה, 

03-9301122)40-40(_____________________________________________

 בכץ בי"ח השרון, 5 חד', 
120 מ"ר, מ.שמש/סוכה, 
מעלית וחניה, 1,890,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)40-40(דרים טרגט

 אנגלו-סכסון, 4 חדרים 
בביל"ו, 125 מ"ר, מעלית 

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)40-40(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בנשיאים, 
4 חד', 95 מ"ר, 3 כ"א לאחר 

אישורי תמ"א 38,
03-9301122)40-40(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
4 חדרים, מרפסת שמש, חניה 

_____________________________________________)40-40(מקורה ומחסן, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בברנדה, 4 
חד', 108 מ"ר, מרפסת שמש, 

_____________________________________________)40-40(12 מ"ר ומחסן, 03-9301122

 בחפץ מרדכי, 4 חד', 94 
מטר, משופצת, מיזוג, מעלית 

וחניה בטאבו, 1,690,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)40-40(דרים טרגט

 בלוחמי הגיטו, 4.5 חד', 
מושקעת קומפלט, חזית, 
מעלית וחניה, 1,690,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)40-40(דרים טרגט

 בבלעדיות בסלומון השקט 
והמבוקש! 4.5 חדרים, ענקית, 

כ- 115 מ"ר!! משופצת 
חלקית, יחידת הורים, 

מאווררת, רק 1,460,000, 
לפרטים נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)40-40(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בסלנט, 3 
חדרים, משופצת קומפלט, 

_____________________________________________)40-40(כולל צנרת וביוב, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בארלוזורוב, 
3 וחצי חד', 85 מ"ר, 

_____________________________________________)40-40(משופצת! 03-9301122

 אנגלו-סכסון ביוספטל, 3 
חד', קומה 4 + אפשרות בנייה 
_____________________________________________)40-40(על הגג, מציאה! 03-9301122

 אנגלו-סכסון ברח' יהוד, 
3.5 חדרים, ענקית, קומה 

ראשונה, חניה מקורה בטאבו, 
03-9301122)40-40(_____________________________________________

 דירה בדמי מפתח, קומת 
קרקע, 3 חדרים, מרווחת + 
מרפסת גדולה, 1,290,000 

ש"ח, 054-6416251,
053-3365580)40-43(_____________________________________________

 בהרצל )רוטשילד( 
מחולקת ל- 3 יחידות, הכנסה 

7,600 ש"ח, משופצת, רק 
1,245,000 ש"ח,

050-4811122)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות בהזדמנות! 
בארלוזורוב המבוקש! 3 

חדרים, מסודרת, מאווררת, 
מעלית, חניה בטאבו, רק 

1,420,000, לפרטים נוספים: 
_____________________________________________)40-40(רם נכסים, 054-5566145

 בלב המדרחוב, 110 
מ"ר, 4 חד', מרפסת לנוף 

+ צימר יוקרתי נפרד, 
אופצייה להפוך את הנכס 
ל- 4 צימרים, אזור מרכזי 

ומבוקש, 1,350,000 
ש"ח, ללא תיווך,

053-7361080)40-40(_____________________________________________

 דירת 3 חד' עם 
מרפסת גדולה צופה 

לנוף, אופצייה מיידית 
לבניה של כ- 80 מ"ר, 
משופצת, אזור חרדי! 
640,000 ש"ח. שניר, 

052-2888181)40-40(_____________________________________________

 3 חדרים בחתם סופר, 
מוארת וממוזגת, 2 מזגים 

כחדשה, קומה א' + 
מרפסת סוכה, מיידי, 

4,300 ש"ח,
052-7617711)40-41(_____________________________________________

 תיווך. להשכרה, 2 
חדרים, כ- 50 מ"ר, קומה 

נמוכה, לדתיים בלבד, 2,400 
ש"ח, מיידי, הקודם זוכה, 

 ,03-5444815/054-7477054
_____________________________________________)40-40(מוטי

 במלצר! 2.5 חד', 50 
מ"ר, ק"כ, הכול חדש, מיידי, 
3,900 ש"ח. "אפיק-נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)40-40(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 2 חד', 
ענקית!!! חדשה מקבלן, 

מרוהטת קומפלט, ממוזגת, 
053-3104856)40-43(_____________________________________________

 יח"ד לזו"צ, יפה 
ומושקעת, אזור ראדזמין, ק"א, 

_____________________________________________)38-40(חזית 054-3034375

 בבעש"ט, 1.5 + מרפסת 
מקורה כחדשה, מרוהטת 

וממוזגת, 2,800 כולל הכל. 
*חדר קסום לפגישות/ללינה 

על בסיס יומי,
054-8435119/7)40-40(_____________________________________________

 יח' דיור, 2 חד', בעוזיאל, 
ק"ה + מעלית, חדשה, 

ממוזגת ומרוהטת, יפיפיה, 
054-3455437)40-43(_____________________________________________

צפת
 ברח' ירושלים, דירה 

חדשה מקבלן, 4 חד' 
גדולים, יח' הורים, 

150 מ"ר, נוף לרשב"י, 
מיידית, מעלית, 4,200 

ש"ח. שניר,
052-2888181)40-40(_____________________________________________
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■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-32/18(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-12/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-38(- "צימר דן" 058-7736573

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

בגרנות הגליל, מרווחת + חצר 
גדולה, בריכה, מרפסות, נופים 
מרהיבים בקרבת אטרקציות. 

_____________________________________________)25-50(052-4015816, הראל.

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)27-26/18(_____________________________________________

טבריה

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-21/18(_____________________________________________

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

תאריכים, אחרונים לבין 
הזמנים, מבצע!!!
3 לילות סופ"ש,

1,500 ש"ח בלבד,
050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

מרפסת נוף + ג'קוזי, אפשרות 
לכל הבית, 050-7362739, 

050-2403750)28-01/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-51/17(_____________________________________________

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)29-02/18(מדהים, 052-7170576

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

050-4121032
052-7606968)05-06/18(_____________________________________________

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

להסעה, טל': 052-3224835, 
052-2634477. טל' לבין 

_____________________________________________)37-40/17(הזמנים: 050-6324477

יבניאל

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

_____________________________________________)42-43/17(נוחים! 050-8818678

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

מחוממת ומוצנעת + 
ג'קוזי ענק, מאובזר + 
נוף, בקרבת ביהכנ"ס, 

לזוגות בלבד, 
052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

רומנטים לזוגות, בריכה 
מחוממת מוצנעת, 
ג'קוזי ענק + נוף, 

ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-23/18(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-02/19(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-32/18(_____________________________________________

 2 ח' גדולים, סלון 
גדול, דירה ממוזגת, בבריכה 

מחוממת, נדנדה, טרמפולינה, 
_____________________________________________)34-41(חצר גדולה, 052-6920506

 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

כלנית
 סוויטות מפוארות

רק 10 דקות מטבריה !!! עם 
ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 

_____________________________________________)24-46(מנגל 050-2565636

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-38/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים מהדרין, 
לשבתות חתן, גיבוש ולחגים, 

5-8 משפחות + בריכה גדולה, 
משחקיה ומדשאות

050-4153074 052-3540874)35-46(_____________________________________________

מושב גורן
 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

לנופש זוגי בצימר המערה... 
050-5990545)35-38(_____________________________________________

 חדרי אירוח על בסיס יומי, 
150 ש"ח ליחיד. חודשי -

מ- 1,700 ש"ח כולל הכול. 
לזוג - 2 לילות - 500 ש"ח, 

מבצעים לחגים! -
052-2634477 ,052-3224835)36-39/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים מ- זוג ועד 35 נפש. 

בריכה וג'וקזי, בזול,
055-6697474

toda toda.co.il)36-39(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי 052-8723705, 

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-01/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 

לגברים וס"ת במקום, 
050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-06/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

,054-6928116
054-8470055)34-33/18(_____________________________________________

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-08/18(15 איש, 052-7164243

 פנטהאוז 5 חדרים, נוף 
לכינרת, סוכה גדולה לסופ"ש 

_____________________________________________)37-40(וחגים, 052-7602175

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-36/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-36/18(נוף, 055-6678585

 צימרים מפוארים בצפון + 
ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה 
בחורף ומוצנעת, מבצע חורף 

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

מושב תעוז
 מתחם בריכה 150 מ"ר 
הכולל בריכת שחיה פרטית, 
מטבחון, שירותים, מקלחת, 

פינת ישיבה ופינת מנגל, 
לזוגות, קבוצות ומשפחות, 
פרטיות מוחלטת, 25 ש"ח 
לאדם לשעה, מחיר מיוחד 

_____________________________________________)37-40(לקבוצה, 052-3135105

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-10/18(השנה!! 052-7134905

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-14/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-51/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)34-33/18(_____________________________________________

 סוויטה מפוארת 
ומפנקת+ ג'קוזי ודירת אירוח 
ל- 10 נפשות+ בריכת שחיה 

_____________________________________________)39-50(ביישוב דתי. 050-6901390

גליל עליון

 שלוש יחידות דיור עם חצר 
מתקנים, דשא, גג עם נוף, גם 

לקבוצות ויחידים. 
054-8450432)39-42(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה( *ד6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-38/18(_____________________________________________

 וילת נופש מפוארת+ 
בריכה בכפר חב"ד 

)ל- 12 איש(, ליומי ושבתות. 
054-6207770)39-42(_____________________________________________

כפר חב”ד

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-38/18(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-24/18(מים מהדרין. 054-5742965

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-50/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-31/18(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-17/18(_____________________________________________

ספסופה

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-2213887 050-5278881)34-16/18(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-23/18(קבוצות, 058-7506090

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-06/18(_____________________________________________

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-43(_____________________________________________

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-28/18(_____________________________________________

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-35/18(ונדנדות, 052-5856465

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-40/18(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-44/17(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/18(_____________________________________________

נתניה
 וילת נופש כ- 150 

מ"ר מהחוף נפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בתי 
_____________________________________________)25-50(כנסת, 052-6460451

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-36/18(_____________________________________________

 יח' נופש יפיפיה 
בעתיקה לזוג + 3, 

מאובזרות וממוזגות 
ברמה גבוהה + חצר, 

054-5259470)37-40(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-36/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-24/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/18(וחדר אוכל, 054-6987257

מירון
 דב ושושנה לנדאו - 

דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות, למשפחות, 

אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 
04-6989510 ,052-8771810)38-37/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-14/18(_____________________________________________

עסקים

תמורת אחוזים על מכירות

contact@konim.biz
050-2860217 | 02-9998291   

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

נדל”ן 
מסחרי

מגרשים

חנויות

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן 
דירת 45 מ', 2.5 חד' 

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,370,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

אולמות
 אולם חדש מהדרין תלפיות 
ירושלים, מבצע פתוח, מחירים 

זולים ואוכל מעולה,
054-2321111)35-38(_____________________________________________

 למכירה ברח' ירושלים 
ליד גן העיר, חנות 22 מ' 
עם גלריה, 800,000 ש" 

או להשכרה 3,800 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)35-35(_____________________________________________

 בר' עקיבא חנות 23 
מטר, חזיתית, מושקעת, מיידי, 

_____________________________________________)36-39(ללא תיווך, 050-2899019

 להשקעה, נכס מניב 
בארה"ב, תשואה כ- 14% 

לשנה, נכס נדיר, 50,000$, 
050-4188844)37-40(_____________________________________________

 למכירה חנות 20 
מ' ברח' בן גוריון מול 

השלישות בזול 600,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

 להשכרה חנות בבני-ברק 
בהרב-קוק/רבי-עקיבא, 63 

מ"ר, 17,500 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)37-37(_____________________________________________

 מגרשים לבניה + בתים 
+ דירות מקבלן בהזדמנות. 

עץ הדעת, תיווך במקרקעים 
_____________________________________________)37-38(שירות ואמינות, 02-6769127

 להשכרה משרד / 
חנות בב"ב בהרב קוק, 

80 מ"ר, ממוזג, אופציה 
_____________________________________________)38-41(לחלוקה, 058-7169409

 להשכרה חנות ואו משרד 
16 מטר + חצר, מתאים גם 

לספר/ית, 2,200 ש"ח,
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בק.אתא, 2 חנויות, 48 
מ"ר, מחיר מציאה! מאיר 

אלפסי נדלן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)38-38(_____________________________________________

 מגרש לבניה רוויה
בק.אתא, מסחרי ומגורים. 
מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)38-38(פרוייקטים, 04-8441111

 בחיפה, מגרש לבניה 
מסחרית במת"ם 2 מציאה 

של ממש! מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרוייקטים,

04-8441111)38-38(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה מחסן לאחסנה 

כ- 15 מ"ר, ברוזובסקי ב"ב, 
גישה לרכב. יוסף,

052-7140101)38-41(_____________________________________________

 למכירה חנות בבני ברק 
ברח' רבי עקיבא 1,300,000 

ש"ח. תיווך- ישוב- הארץ 
03-8007000 052-7168090)39-39(_____________________________________________

 להשכרה חנות בבני ברק 
בהרב קוק/ רבי עקיבא, 63 
מ"ר, 17,500 ש"ח. תיווך- 

ישוב- הארץ 052-7168090 
03-8007000)39-39(_____________________________________________

 בק. אתא, 2 חנויות, 48 
מ"ר, מחיר מציאה! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 
052-2790370)39-39(_____________________________________________

 להשכרה בנין בבני ברק 
בקרית הרצוג, 1,500 מ"ר 
בנוי 65,000 ש"ח. תיווך- 

ישוב- הארץ 054-2545420 
03-8007000)39-39(_____________________________________________

מבנים

 מגרש לבניה רוויה בק. 
אתא, מסחרי ומגורים. מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 
04-8441111)39-39(_____________________________________________

 בחיפה מגרש לבניה 
מסחרית במת"ם 2 מציאה 

של ממש! מאיר אלפסי נדל"ן 
_____________________________________________)39-39(ושיווק פרויקטים 04-8441111

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-47/17(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-04/18(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

משרדים

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-20/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-36/18(_____________________________________________

 צימר, 2 חדרי שינה + 
סלון לזוגות עד 12 מיטות, 

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

מדהים, ממוזגת,
052-7655177)18-42(_____________________________________________

בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

03-5797756

מציאה
להשכרה 28 מ', משרד מפואר, 
ק"א כניסה נפרדת, בבנין יפה, 

משופץ כחדש,  מתאים למשרד, 
אדריכל, לקוסמטיקאית, אולם 
הרצאות, בהרב קוק ליד חברון, 

2,500 ש"ח.

050-5308742

 בעזרא/חזו"א כ- 
70/100 מ"ר, כניסה 

נפרדת, מתאים 
לקליניקות, משרדים,  
מכירות, לימודים וכד', 

052-7693002)34-38(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)38-50/17(_____________________________________________

 ב"בית ברק" מול מכון 
מור משרד להשכרה ממוזג, 

לקליניקה לעו"ד ולייעוץ, מיידי, 
2,000 ש"ח. 054-3975683 

03-5704670)39-39(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-24/18(לקייטרינג, 054-5747012

בית חורון

 צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)54-01/18(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, סוכה 

כשרה במקום 052-7646764
,054-5461450

02-5361450 ,052-2611920)36-42/18(_____________________________________________

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

_____________________________________________)17-19/18(וחצר, 052-7703470

 לחגים, שבתות חתן 
וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-35/18(_____________________________________________

בני ברק

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

_____________________________________________)02-40/17(מוזל מאוד, 053-4100529

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)25-24/18("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

בר יוחאי

 במרכז בעלי מלאכה, 
יחידת דיור יפיפיה, מרוהטת, 
ומאובזרת ברמה + גנרטור, 

לימים ולשבתות,
050-4195652)27-38(_____________________________________________

 דירת 130 מ"ר מפוארת 
ומאובזרת היטב, ממזוגת, עד 
13 מיטת לשבתות ולתקופות 

_____________________________________________)31-38(קצרות, 050-7877492

 יחידות נופש לזוגות 
ומשפחות + בריכה מחוממת, 

4X8 מ"ר, משחקי חצר,
,050-8566778

04-6980913 ,050-2187690)35-38(_____________________________________________

 דירת ארוח ל- 2 עד 15 
אורחים, שבתות, חול, חגים, 

לתקופות קצרות, טל' לנשים: 
050-4166411, טל' לגברים: 

052-7183279)37-38(_____________________________________________

 במלצר 21, דירות ארוח 
מפוארות, מאובזרות, דירת 
חדר + חצר מרוצפת, ק"ק 

מתאימה לנכים, דירת 2 ח' + 
ג'קוזי + סוכה, מפוארת 

ק"ד + מעלית )אפש' גם על 
בסיס חודשי( ודירת 3ח', ק"ג 

_____________________________________________)38-11/18(+ מעלית, 052-7613554

 במיקום מעולה לחג 
הסוכות וחול המועד, 

דירה גדולה עם 2 חדרי 
שינה פנויים )2 מיטות 
לזוג + 3 מיטות בחדר 

ילדים( ממוזגת ונעימה, 
מול מגדלי שקל,

לפרטים לרציניים בלבד -
נא לשלוח הודעה ל-

054-6565361)38-40(_____________________________________________

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים. ע"י 
_____________________________________________)39-42(גן ורשה- 052-7623544

השקעות

 עבור פטנט, דרושים 
משקיעים שותפים 

רציניים, הפטנט נמצא 
בשלבים מתקדמים 

_____________________________________________)32-39(ביותר, 054-6970525

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-39/18(_____________________________________________

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-39/18(סולידית, 055-9989772

 השקעה גדולה, משרדים 
בבלעדיות ברחוב בר כוכבא, 
קומות 18/19, נוף לים, 20 
מטר כולל ריהוט ומיזוג, רק 
400,000 ש"ח. תיווך ארץ 
_____________________________________________)40-40(הצבי, 052-5253470, צבי

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-14/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

חדש!
משחק

אינטראקטיבי

עמדת 
תותחנים

חדש!
 משחק 

אינטראקטיבי

פתוח למשפחות בחול המועד סוכות
ראשון, שני, שלישי

י“ח, י“ט, כ‘ תשרי 8,9,10/10/17
בשעות 10:00-17:00

חניה בשפע, 
אתר ממוזג

צמוד לתחנת הרכבת 
בכפר חב“ד

לפרטים נוספים: 03-9606367

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)37-36/18(_____________________________________________
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לפרסום
03-6162228

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

שני, מגיל 18 ומעלה ובוגרים, 
)מטפלים גם בקשיי שידוך(, מ- 

_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-45/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

שיפור הראייה

 שיפור הראייה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 

עדשות מגע, או ניתוחים, 
טיפול בליקויי הראייה 

ומחלות עניים,
,050-4145359

072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

אבידות

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-05/18(הלקוח, 054-2821847

 מעוניין לקנות: רמקולים, 
אורגן ומגבר.

יהודה, 08-9945915.
בין השעות - 2:15-3:30 

_____________________________________________)36-39(בצהריים ומשעה 1:00 בלילה

אבדו תפילין
 היקרות מאד לבעליהן

054-6337121 

 בנרתיק קטיפה כחול
הרקומות י. א. א. עם האותיות 

 במרכז בני ברק

 פמוט תמונה כבר יש 
לך? ויטרינה מתקפלת 
להדלקת נרות, איכותי, 

בטיחותי ומהודר,
052-7600005)38-39(_____________________________________________

תשמישי קדושה

 נמצאו אופניים תלת אופן 
בק.הרצוג ברח' חיי טייב ביום 

חמישי ט"ז באלול,
_____________________________________________)38-39ח(077-3004705, 052-7650984

 נמצאה מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט-חיפה, פאלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(055-6701554

 נמצא כובע חסידי בקו 
402 מב"ב לירושלים בכ"א 

_____________________________________________)38-39ח(אלול, 02-5711020

 נמצאה טבעת במלון 
מרגוע בערד, המאבדת תוכל 

לקבלה עפ"י סימנים,
_____________________________________________)38-39ח(052-7126692

 נמצאה מצלמת קנון 
לבנה בתחנה המרכזית 

ירושלים, לפני כחודש, בטלפון: 
_____________________________________________)37-38ח(058-3228895

 דרושה סוכה בתרומה 
למשפחת אברך בן תורה, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7396092

 דוד שיפוצים- כל עבודות 
השיפוצים, הריסה, בניה, טייח, 
צבע. 0522-784729 המלצות 

_____________________________________________)39-42(בשפע מהמגזר החרדי!

שיפוצים

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-16/18(_____________________________________________

 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-13/18(_____________________________________________

 נמצא נגן באזור פארק 
גהה דרום בכ"ד אב. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8410467

 מהמכירה בווגשל ביום 
חמישי פרשת ניצבים וילך 

_____________________________________________)39-40ח(054-8466860

 נמצאה מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט- חיפה. 

_____________________________________________)39-40ח(055-6701554

 דרוש סוכה מעץ/ ברזלים 
בתרומה/ סמלי וגם סכך 

_____________________________________________)39-40ח(לאברך. 054-7432011

 אם ברשותכם סוכה/ סכך 
שאינכם צריכים, בן תורה 

_____________________________________________)39-40ח(ישמח לקבלם. 054-8432271

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/ במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)39-40ח(תורה. 054-8432271

 רוכש במזומן אלבומי 
מדבקות שונים כגון אלבומי 

_____________________________________________)39-40ח(תמונות רבנים. 054-2509001

 דרושה סוכה בתרומה 
למשפחת אברך בן תורה. 

_____________________________________________)39-40ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון 3/4 כח 
ג'וניור אלקטרה. 

_____________________________________________)39-40ח(052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)39-40ח(אלקטרה. 052-3595314

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)39-40ח(מקרר קטן. 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה עם ילדים 

_____________________________________________)39-40ח(בב"ב. 050-6651365

 מעונין לקנות פאקטים 
של סיגריות מאוקראינה 

עד 160 ש"ח. 
054-8419714)39-40(_____________________________________________

ריהוט

 קומת מדפים 
מפלסטיק, רחבה 

ואיכותית, לכל מטרה, 
054-8527470)35-39(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)35-09/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-04/18(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-47/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 שואב אבק מעולה 
לשטיחים,

054-8527470)35-39(_____________________________________________

 שולחן + 6/8 כסאות 
לסלון, חדשים, אפשרות 

_____________________________________________)37-40(בנפרד, 052-4227714

 ספות 2+3 עור איטלקי, 
חדשות, צבע שחור + 2 

שידות וקומודה עם מראה, 
052-4227714)37-40(_____________________________________________

 ארון 2 דלתות, חזק 
במיוחד, נמוך, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 שידה קטנה מעץ מלא, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 כסא עור מתאים למשרד 
או ליד מחשב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(053-3160767

 שולחן עץ מלא צבע ונגה 
נפתח 12 מקומות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8459159

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 כיסא מנהלים דגם הכי 
מפואר, כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(הקודם זוכה! 054-7612883

 2 כסאות בר חדשות 
בצבע אדום, רק ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7612883

 כורסא מעור במצב טוב 
במחיר 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-3763582

 מיטת נוער נפתחת 
לעוד מיטה + ארגז מצעים 

במצב כחדש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 עמודון/ספריה מצוין, 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7156347

 קומודה לחדר הורים, 
מפוארת כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7156347

 ארון סנדוויץ דובדבן, 4 
דלתות במציאה, 490 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(ב"ב, 077-3004602

 מיטה משולשת בצבע 
שמנת, מזרונים נשלפים, רק 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-3286875

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים(, 

מתקפל, מידות: 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 240 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מזרון יחיד + מסך מחשב, 
מצב מצוין, 80 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)38-39ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן כתיבה מהודר, 
190 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 052-7396092

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2017 ותוספות 

_____________________________________________)39-40ח(280 ש"ח. 054-8518182

ZM- שלט חדש דגם 
906N מתאים למזגנים 

תדיראן/ טורנדו 60 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 מזגן עילי טורנדו 1 כ"ס+ 
שלט 500 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG משומש 30 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 מקרוגל דיגיטלי שארפ, 33 
ליטר, לבן 220 ש"ח.

_____________________________________________)39-40ח(052-2727474

 למכירה מקרר צבע לבן, 
beko )בקו( 450 ליטר 800 

ש"ח במצב מצוין. 
052-3548715)39-41(_____________________________________________

 מכונת כביסה קריסטל 5 
ק"ג, כחדשה, במחיר מציאה. 
054-6664615 052-5452332)39-40(_____________________________________________

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-42(בני ברק 054-4584974

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
מצב טוב, 200 ש"ח. בי-ם 

_____________________________________________)39-40ח(054-2633790

 למכירה כורסא עם 
מסאז' 5 מנועים במצב טוב 

צבע שחור, בפ"ת, 200 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(054-7716364

 כורסא מעור במצב טוב ב- 
_____________________________________________)39-40ח(150 ש"ח. 052-3763582

 כורסאת צפיה נפתחת 
עם הדום לרגליים במצב מצוין, 

_____________________________________________)39-40ח(400 ש"ח. 052-2490258

 ארונות אמבטיה כחדשה+ 
כיור+ מראה+ אפשרות לברז 

רוחב 60 ס"מ, 390 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7148004

 מיטת עץ נפתחת לשניים 
צבע ירוק פסטוק בהיר בשילוב 
שמנת במצב מצוין, 300 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(052-6140800

 ספריה לתלמיד 500 
ש"ח. צבע עץ כולל כוננית 3 

מגירות. כוורת מחולקת ל- 
ארבעה כולל שידת 4 מגירות 

_____________________________________________)39-40ח(500 ש"ח. 052-6140800

 מציאת השבוע מיידי! 
שולחן משרדי גדול מאד, 

במחיר מדהים! 200 ש"ח. 
050-4171813)39-42(_____________________________________________

 ארון 180X75X50 ב- 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 054-4273857

 נברשת לסלון 100 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 שידת טואלט במצב 
מצוין! סגנון עתיק חום כהה 

_____________________________________________)39-40ח(300 ש"ח. 050-4135002

 ספסל מרופד צבע חום 
105 ס"מ+ ארגז )בעומק 8 

ס"מ( 150 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות
בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים,
,053-3188842
050-7532336)36-35/18(_____________________________________________

 נהג אדיב וסבלני עם רכב 
חדש ומרווח יבצע עבורכם 

נסיעות/משלוחים בכל רחבי 
הארץ, מחירים ללא תחרות, 

058-444-0475)37-40(_____________________________________________

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-01/18(_____________________________________________

השכרת רכב

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

התקנת דלתות

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-24/18(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-31/18(מקומות, 03-5790909

 ברוך המתקין מתקין 
דלתות פנים מכירה והתקנת 

כל סוגי הדלתות, דלתות 
פנים/אקורדיון/פלדת,

 050-6391562
_____________________________________________)35-38(יעוץ ללא תשלום

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

הזמנות ארצי:
077-40-900-70)36-35/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם,

050-4469796)36-35/18(_____________________________________________

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

 ייעוץ רפואי ונפשי 054-3815710
בתפקוד חיי המשפחה 

וקדושת הבית, עזרה דסקרטית 
ומקצועית, באישור הרבנים. 

יהודית גרוס, 
055-6786818 מענה טלפונים 

_____________________________________________)37-40(בין 6-7 בערב

המרת קלטות
 המרת קלטות אודיו 

)שמע( לקבצים דיגיטלים 
ואפשרות לעריכה- 

 054-4934001
Jacodkov@gmail.com)39-42(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

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: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-24/18(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)35-46/17ל(052-2514960

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

לחתונות 
0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

שידוכים
■ "שידוכי המרכז" - 

שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-11/18(_____________________________________________

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

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)29-28/18(_____________________________________________

מעונות

מטבחים

 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע מטבח 

תחתון + עליון עד 2 מטר 
עם שיש וכיור מסנדוויץ + 

הובלה והתקנה, 3,200 ש"ח, 
052-7297530)34-37(_____________________________________________

 במעון פרטי בפ"ת נותרו 
2 מקומות לילדם עד גיל 

שנה, אופציה עד 13:00 או עד 
052-7133613 ,17:00)35-38(_____________________________________________

סוכות
 ישירות מהיבואן, 

קישוטים, פוסטרים של רבנים, 
לסוחרים, לבעלי דוכנים 

_____________________________________________)36-39(במחירי חיסול, 055-6687487

 נייח מחודש, 
משחקים, סרטים, 

אחריות, מסך דק, 700 
_____________________________________________)38-50(ש"ח, 054-4543701

 נייח מחודש, 
משחקים, סרטים, 

אחריות, מסך דק, 700 
_____________________________________________)39-50(שקל. 054-4543701

 "מטבחים יעקב"- 
מטבחים במבצע, מטבח 

תחתון+ עליון עד 2 מטר, 
עם שיש וכיור- מסנדביץ+ 

הובלה והתקנה, 3,200 ש"ח. 
052-7297530)39-41(_____________________________________________

 בעז"ה- תיקוני נגרות 
החלפת צירים דלתות 

ומסילות, עבודה יסודית, 
וותק 25 שנה. 

_____________________________________________)39-46(050-2340973 - אילן

נגרות

יעוץ ועזרה

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/17(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-18/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות. 050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-28/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-16/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

לפירוק, לנסיעה ולברזל, 
_____________________________________________)08-09/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

 בנצי טיולי ג'יפים - חווית 
שטח יחודית, מס' 1 בארץ 

באיכות! נסיון 30 שנה!
050-2403750 ,052-2403750)40-14/18(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 נמצא ספר תהילים של 
מלכות וקסברגר בחודש אלול, 

בקו 161 ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)40-41ח(050-4103801

 נמצא סידור כיס בב"ב, 
052-7109715 באין מענה ניתן 

_____________________________________________)40-41ח(להשאיר הודעה

 נמצא מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט-חיפה, פלאפון: 

_____________________________________________)40-41ח(055-6701554

 נמצא שנה שעברה 
מצלמה באחת הפארקים 

_____________________________________________)40-41ח(בחיפה, 055-6701554

 נמצאה עגלת תינוק 
מחברת בייבי ג'וגר בר"ה בבני-

_____________________________________________)40-41ח(ברק, 03-6743356

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)40-41ח(בתרומה, 054-8432271

 נמצא נגן בבן יעקב בב"ב, 
_____________________________________________)38-39ח(054-8442460

 נמצא נגן מול החוף 
הנפרד בטבריה בכד' אב, נייד: 

_____________________________________________)37-38ח(052-7606640

 מעוניינים לקנות פלאפון 
כשר, תקין לחלוטין, עד 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-8454536

 דרושה מכונת כביסה 
גדולה וכן מייבש כביסה 
למשפחה ברוכת ילדים 

_____________________________________________)40-41ח(בירושלים, 052-7140922

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש ארון 3-4 דלתות וכן 
מיטת הי-רייזר, בירושלים,

_____________________________________________)40-41ח(052-7140922

 דרושה סוכה מעץ/ברזלים 
בתרומה/סמלי וגם סכך 

_____________________________________________)40-41ח(לאברך, 054-7432011

 למשפחת אברך דרושים 
מיטה וארון בגדים,

_____________________________________________)40-41ח(058-3242551

 מעוניין לקנות 
פאקטים של סיגריות 

מאוקריינה עד 160 ש"ח, 
054-8419714)40-41(_____________________________________________

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)40-41ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מחשב פנטיום 4, 
בהזדמנות, ב - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-2421622

 מיקרוגל דיגיטלי - שארפ, 
33 ליטר, לבן, 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)40-41ח(052-2727474

 מיני מקרר כחצי מטר 
גובה ורוחב, מצב מצוין, 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 03-6032660

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולבת 

פקס, צילום, מסמכים ועוד, 
מסך גדול מגע, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(נייד: 052-2437292

 מחשב נייד וינדוס 10 + 
תוכנות, 500 ש"ח,

03-6187374 או
_____________________________________________)40-41ח(053-3179093

 מחשב נייח וינדוס 10 + 
תוכנות, 500 ש"ח,

03-6187374 או
_____________________________________________)40-41ח(053-3179093

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
שנתיים וחצי בשימוש, ב- 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 050-4145023

 מקרר משרדי חב' 
"וריפולי" מעולה ובעבר לא 

ראה תיקונים, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ' עליון, 7 
קילו, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-5823874

 מזגן חב' תדיראן, 3 כ"ס, 
מפורק ע"י מתקין עם הגז, ב- 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח, 054-5823874

 אופניים חשמליות דרוש 
תיקון בלי סוללה, ב- 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-5823874

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)40-41ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 מכונת תפירה 
תעשייתית, מצב מצוין, 1,000 

_____________________________________________)40-41(ש"ח, 050-4109790

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 30 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 מחליק שיער חדש 
PRITECH, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8487627

 אורגן קומתיים דגם 
YAMAHA + כסא )דרוש 

תיקון קל(, 300 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-8487627

 בלוטוס חוט נשלף, חדש, 
_____________________________________________)40-41ח(55 ש"ח, 052-7663458

 מסך דק למחשב 120 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. ק. הרצוג 052-7157077

 מסך דק ענק למחשב 500 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 053-8248862

 למכירה מקרר צבע לבן 
בקו, 450 ליטר 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(במצב מצוין. 052-3548715

 מטען לאופניים חשמליים 
)36 וולא( 120 ש"ח. בירושלים 

_____________________________________________)39-40ח(052-8318303

 מכונת כביסה בוש 6 ק"ג, 
במצב טוב מאד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בירושלים. 050-4154208

 ברה"ע למכירה מקרוגל 
משולב עם גריל חברת ליוונט 

_____________________________________________)39-40ח(200 ש"ח. 054-4327919

 מכונת כביסה כחדשה 
500 ש"ח. מדיח כלים קינג 
גדול 250 ש"ח. מחמם מים 
זק"ש 100 ש"ח. מגפון 100 

ש"ח גמיש. פרוזקטור 50 ש"ח 
גמיש. מנגל חשמלי 30 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(חדש.  054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח.
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 מסך דק למחשב 90 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(054-7432035

 מקרר 450 ליטר ללא 
קרח, עוד מעולה, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8428037

 ספפה נפתחת לשתיים, 
_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח, 053-3120620

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-5705546

 שידה חדשה לגמרי + 
מראה ענקית ומגירות, 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 02-5371677

 ספת נוער משולשת, צבע 
ירוק זית במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 02-5371677

 ספריית נוער צבע ירוק 
זית במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(טל': 02-5371677

 שידה קטנה מעץ מלא, 
מעוצבת ומיוחדת , 170 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(פלאפון: 050-9089110

 ארון 2 דלתות, גובה 160, 
יפה וחזק, 200 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(050-9089110

 מציאה בב"ב, 6 כסאות 
ריפוד מלא, עץ חזק, 200 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8447917

 מיטת עץ נפתחת לשניים, 
צבע ירוק פסטוק בהיר בשילוב 
שמנת, מצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-6140800

 ספריה לתלמיד - 500 
ש"ח, צבע עץ כולל כוננית, 3 

_____________________________________________)40-41ח(מגירות, 052-6140800

 כוורת מחולקת לארבעה 
כולל שידת 4 מגירות - 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-6140800

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(050-3286875

 מיטת "אלונקה" כחדשה, 
100 ש"ח, פלא':

_____________________________________________)40-41ח(052-7690080

 שידת טואלט מצב מצוין! 
סגנון עתיק, חום כהה, 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 050-4135002
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני
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לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
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"אצל בתיה"
קולקציה מהממת לחגים

חיסולי קיץ!!

הקודם זוכה!

50-150& &

10-20& &

רח' ירושלים 52, ב"ב

טל: 03-5792841
פתוח רצוף: 10:00-21:00, כולל יום ו' וערבי חג: 10:00-14:00

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-8454536

 זוג קנרים רגילים + 3 
גוזלים, ב- 450 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7175776

 פינת מטבח לילדים, 
מהממת וגדולה במצב מעולה, 

_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח, 052-7117487

 מראה לחדר אמבטיה, 70 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, כחדשה, 052-7156347

 מגבעת בורסלינו קטיפה, 
מידה 55, יוקרתית, במקום 

1,200 רק 500 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4120285

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 סוכה 3X2 ממסגרת ברזל 
- 350 ש"ח + בד - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 נעליים עם שרוכים, 
אפורות, לבחורות, מ' 36, 

מהממות, באריזה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(050-4146777

 תוכי דררה + כלוב גדול + 
כל האביזרים, מחיר 190 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(טלפון: 03-5740868

 שמלה בצבע בורדו עם 
תחרה שחורה חדשה, 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-8409399

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, 20 ש"ח + מנורת קיר, 

_____________________________________________)38-39ח(02-6522251, 052-3805386

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)38-39ח(02-6522251

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג ב- 

_____________________________________________)38-39ח(190 ש"ח, 054-4327919

 ברה"ע למכירה תיק 
מזוודה שחור, מידות 

55X35X15, ב- 60 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(054-4327919

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית, החל 

_____________________________________________)38-39ח(מ- 50 ש"ח, 054-4327919

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)38-39ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)38-39ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)38-39ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-4831449

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(052-2421622

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)38-39ח(160 ש"ח, 052-3463482

 שעון יד חדש לגבר, 
מחוגים ודיגיטלי, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7612883

 כלי עבודה לילדים, 20 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות, 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

בלבד, 80 ש"ח בב"ב,
_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 משחק מודולר כבישים, 
כ- 100 חלקים, 85 ש"ח, 
פחות מחצי מחיר בב"ב, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 ילקוט "אקספלור" מדהים 
ביופיו ניתן לחלוקה ל- 2 

תאים, מצב מעולה, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(בב"ב, 052-7600336

 מסגרות משקפי ראיה 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4196197

 תלת אופן לילדים במצב 
מצויין! 150 ש"ח, הזריז נשכר! 

_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 עטרה לטלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7154392

 מטבעות חו"ל לפי משקל, 
_____________________________________________)38-39ח(45 ש"ח לקילו, 052-7653753

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7154392

 טושו"ע בודדים פרידמן 
- 65 ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8423405

 אדניות )ריקות( בגדלים 
שונים, 10 ש"ח ליחידה, בב"ב, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת מידה XL )למחותנת( 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 054-8487627

 מעיל חדש תוצ"ח, לגבר, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-8487627

 כסא רכב מעולה וחזק, 
100 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 תיק גב למחשב נייד עם 7 
תאים נוספים בצבע חום/אדום 

+ ידית נשיאה, כחדש, 40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 עציץ פרחים גדול באגרטל 
יפה, חדש בצלופן! 85 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(058-3232026  נטסטיק דור 3 וחצי כחדש 
120 ש"ח. בב"ב. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8426180

 אופניים לילד גיל 8-12 
120 ש"ח. ק. הרצוג

_____________________________________________)39-40ח(052-7157077

 מעיל פרווה מהמם לנשים 
מידה 38-40 70 ש"ח.

_____________________________________________)39-40ח(052-7157077

 תליונים כסף טהור 
לשרשרת, 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)39-40ח(052-7157077

 צמיד כדורים ליזר 50 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(כסף טהור. 052-7157077

 נעלי קדס נערות, שחור 
מידה 39-40, 50 ש"ח.

_____________________________________________)39-40ח(052-7157077

 סוכה מברזל עם דפנות בד 
_____________________________________________)39-40ח(450 ש"ח. 054-7938941

 מזוודה גדולה צבע שחור, 
במצב מצוין 100 ש"ח בי-ם. 

_____________________________________________)39-40ח(054-2633790

 בית מנורה יפה לשתי 
פלורוסנטים, צבע נחושת 80 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. בי-ם 054-2633790

 משקפת מקצועית, 
הגדלה פי 20 של חברת 

Bushnell האיכותית, 400 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. י-ם 054-2633790

 סוכת ברזלית 350 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(054-7432014

כללי

 למכירה, חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מהיצרן לצרכן, 
מבחר ענק שמתחדש בכל יום 

,050-5274348
03-6884123)40-43(_____________________________________________

 למכירה בב"ב סוכה 
מהודרת וגדולה דפנות עץ 

חזקות וגבוהות במיוחד. 
054-4502728)39-40(_____________________________________________

 למכירה זוג כנרים רגילים 
+ 3 גוזלים ב- 450 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)39-40ח(052-7175776

 ג'ק לרכב 50 ש"ח. שטיח 
_____________________________________________)39-40ח(גדול 100 ש"ח. 054-4273857

 אופנים לילדים 100 ש"ח 
גמיש. כסא לרכב 100 ש"ח 
גמיש. כסא לרכב 100 ש"ח 

גמיש. סיר לחץ 50 ש"ח 
גמיש. מפזר חום 25 ש"ח. 
קשתות לרכב 100 ש"ח. 

קסדה לאופנוע 50 ש"ח טלית 
כחדשה תמני 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 50 
ש"ח. חדש! מאוורר טורבו 

"20 200 גמיש. צידנית ענק 
כחדשה 250 ש"ח גמיש. 

סקטים וסקט בורד 100 ש"ח. 
רימונים לספר תורה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 למכירה קפוטה פרחוני 
חדש מידה 20 ב- 250 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8480077

 תוכי דררה מטופח כולל 
כלוב גדול + כל האביזרים, 

_____________________________________________)39-40ח(170 ש"ח. 03-5740868

 אקווריום באורך מטר, 
ב- 100 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(050-4131235

 דפנות עץ לסוכה, במצב 
מעולה, 30 ש"ח כל אחת, 
לפרטים: 052-7613645, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8591894

תקשורת

 טלפון נייד לרכב חברת 
מוטורולה כולל הכול, באריזה, 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 050-4146777

 טלפון אופטימוס LG ב- 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 052-2421622

 ,TELEGO X9 טלפון 
חדש מהקופסה, כולל מצלמה 

ו- MP3 ו- MP4, ב- 160 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-4146467

 קו טוקמן עם שיחות ללא 
הגבלה, ב- 120 ש"ח לשלושה 

_____________________________________________)38-39ח(חודשים, 052-7167777

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)38-39ח(149 ש"ח, 054-4783220

 טלפון אלחוטי פנסוניק 
חדש באריזה עם משיבון, רק 

_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח, 054-7612883

 טלפון נייד לרכב, חברת 
מוטורולה כולל הכל, באריזה, 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 050-4146777

 מיחם לשבת 100 ש"ח. 
מכונת תפירה 200 ש"ח גמיש. 
מנשא אופניים לרכב 100 ש"ח 
גמיש. תמי 4 200 ש"ח. ג'קסו 
מסור מקיטה 100 ש"ח גמיש. 

גיטרה קלאסית 200 ש"ח 
כחדשה. טוסטר אובן חדש 

40X60 ב- 160 ש"ח גמיש. 
קטלן יתושים 150 ש"ח גמיש. 

כסאות משרד 100 ש"ח. 
מאוורר עמוד חדיש 50 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 שולחן פלסטיק מתקפל 
100 ש"ח גמיש. רמקולים 
ומערכת 200 ש"ח גמיש. 

סולם 100 ש"ח גמיש ברזל. 
תמי 4 דיגיטלי 400 ש"ח. 

כיריים חשמלי 70 ש"ח גמיש. 
ציוד לדייג באגרות 5 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 אופני BMX לילד בגיל 
_____________________________________________)39-40ח(4-7 150 ש"ח. 052-7148004

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מידות 210X70 ב- 

_____________________________________________)39-40ח(150 ש"ח. 052-7966786

 בימבה גדולה )אוטו פלא( 
30 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 גיטרה קלאסית + תיק, ב- 
_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח, 050-4155286

 גגון לרכב על הגג 
מאלומיניום כמו של מונית, ב- 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, 054-5823874

 פאקט וינסטון ישראלי, ב- 
_____________________________________________)38-39ח(230 ש"ח, 050-4104225

 ברז מספרד חדש לגמרי, 
7 שנות אחריות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(058-7373696

 ספרי קריאה יד שניה בין 
10 ש"ח ל- 40 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש באירופה, 130 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-4514210

 בהזדמנות! סוכה 
מודולארית, גודל 3*3 )גודל 

ניתן לשינוי( + בד תואם 
לסוכה, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 שמלה מושלמת לאירועים 
)ורוד עתיק(, 38/40, ב- 500 
ש' )במקום 1,500(, שימשו 

_____________________________________________)38-39ח(פעמיים, 052-7622260

 3 שמלות יפהפיות 
חתנתיות +4-8-12

)ברוקד/שמנת/זהב(, 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח כ"א, 052-7622260

 כסא ישיבה עם גלגלים + 
שידת מגירות + שואב אבק 

חזק + מזוודה, כל דבר רק 90 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שובר זיכוי ברשת 'ורדינון' 
בסך 1,040 ש"ח ב- 499 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-7714913

תינוקות

 גגון לעגלת בוגבו בי 3, 
צבע בלו אייס, מהמם, חדש 

באריזה, 300 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4176776

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
כחדשה, בצבע כחול כהה, 

מחיר: 490 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(052-7177539

 מכשיר אוקי טוקי ע"י 
מיטת התינוק, רק 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 עגלת תאומים במצב 
מצויין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-9089110

 מיטת תינוק לבנה בחולון 
+ ירוק פיסטוק כחדשה, 400 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
"אמבטיה" פג-פגל בחולון, 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק אמבטיה 
נשלפת מהבסיס, תוצרת 

גרמניה מגיל לידה כחדשה, 
_____________________________________________)38-39ח(490 ש"ח, טל': 050-2897977

 כסא בטיחות לילדים 
ברכב, בצבע ורוד/אפור מגיל 
חצי שנה, כחדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(טל': 050-2897977

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, טל': 054-8423405

 שידת החתלה של שילב 
מהממת, מצב חדש לחלוטין, 

_____________________________________________)38-39ח(400 ש"ח, 054-8447306

 מיטת תינוק דר' בייבי, 
צבע שמנת במצב טוב, ללא 

מזרון, רק 150 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)38-39ח(050-4120286

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(054-8432271

 נעלי פילה ורוד/לבן/
אפור, מידה 21 ונעלי בובה 
פאפיה כסופות, מידה 22 

כחדש, רק 40 ש"ח כ"א, ב"ב, 
_____________________________________________)38-39ח(077-3004602

 טיולון ציקן, 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע לבן 
כמו חדש, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)38-39ח(שווה לראות, 052-5737813

 טרמפולינה - נדנדה 
לתינוקות, איזי בייבי, כחדש 

ממש! 70 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 טרמפולינה שטיח 
משחקים + אביזרים שונים, 

כחדש באריזה ! 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(058-3232026

 למכירה עגלת טיולון 
לתינוק, בייבי סייף במצב מצוין 
בצבע ירוק, בפ"ת, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-7716364

 משאבת חלב ידנית של 
אוונט מהדגם החדש ב- 190 

ש"ח בלבד, מלאי מוגבל. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7647637

 למכירה טיולון 
QUINNY כמו חדש ב- 240 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 MAX מציאה! עגלת 
כחדשה! 450 ש"ח.

052-7146087)39-41(_____________________________________________

 מיטת תינוק משכל לבנה 
וחזקה כולל מזרון, רק 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, ב"ב, טל': 077-3004602

 עגלת דר' בייבי
שחורה/אפורה, ידית מתהפכת 

לשני הכיוונים, החל מגיל 
0, רק 300 ש"ח, ב"ב, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(077-3004602

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"Baby sense 4", ב- 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-6651365

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע ככה, מצב כמו חדש, 

340 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרן לתינוק, במצב חדש 

_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח. 052-8380655

 אופניים לתינוק, 
מפלסטיק קשיח עם ידית 
שליטה להורה, 50 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(03-9307308

 מוניטור נשימתי לתינוק 
baby sense4 ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-6651365

 טיולון מקלרן, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(053-3120620

 עגלה, 2 מצבים, מצב 
מצויין, אפור/שחור, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(050-4171813

 ,X-MAX עגלת תינוק 
במצב מצוין, 3 חלקים, 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 050-4195888

 עגלת תאומים במצב 
מצוין, 200 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(050-9089110

 מכשיר אוקי טוקי ע"י 
מיטת התינוק, רק 200 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(050-9089110

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-8432271

 כמו חדש, עגלת סילבר 
קרוס היוקרתית, תוצרת 

אנגליה + תיק וגגון נגד גשם, 
רק ב- 1,800 ש"ח )נקנתה 

ב- 3,900 ש"ח(,
052-7773526)40-40(_____________________________________________

 טלפון פנסוניק כולל מטען 
)כמה שנים בשימוש(, 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, לפרטים: 052-7690080

 כינורות עתיקים עבודת יד, 
מקצועיים איכותיים בהזדמנות, 
053-9005113 ,052-7603730)40-41(_____________________________________________

 מעוניין לקנות 
פאקטים של סיגריות 

מאוקריינה עד 160 ש"ח, 
054-8419714)40-41(_____________________________________________

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-8454536

 בקבוק מזכוכית לעשיית 
יין, 50 ליטר, 250 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(03-6749806

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-5705546

 גגון מודל ישן לרכב - 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, טל': 052-7667000

 מציאה!!! למכירה 
משחק הרכבה "ביזי-ביץ", 500 
חלקים, מצבו כחדש, ב- 150 

ש"ח, טל': 03-6161917, 
_____________________________________________)40-41ח(050-4123325

 אופניים הילוכים 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)40-41ח(052-2421622

 מוט סלפי לצילום, מתאים 
ליד אחת בהזדמנות, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-2421622

 אקדח גלוק c-17 שמור, 
דגם החדש, 500 ש"ח, 

 ,052-7161617 ,02-5711456
_____________________________________________)40-41ח(הזדמנות נדירה

 זיכוי 400 ש"ח בברון 
כובעים, ב- 250 ש"ח, -052
_____________________________________________)40-41ח(7196432 )להשאיר הודעה(

 גגון לרכב על הגג 
מאלומיניום כמו של מונית, ב- 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)40-41ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)40-41ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)40-41ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)40-41ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים, 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 תיק נסיעות על גלגלים, 
חדש ממש - 120 ש"ח, פלא':

_____________________________________________)40-41ח(052-7690080

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)40-41ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)40-41ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש, ב- 

_____________________________________________)40-41ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין כ"ס 500 

ש"ח, ב- 300 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(050-8135002

 סוכת ברזלים, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-7432012

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל, חדש ללא 
שימוש, 190 ש"ח לאישה, 

_____________________________________________)40-41ח(054-9784433

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)40-41ח(160 ש"ח, 052-3463482

 נעלי ספורט לבנות 
כחדשות, מידה 31, חברת 

API, ב- 60 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(03-6161917, 050-4123305

 זוג תוכי פינקים מטילים, 
רק 75 ש"ח )ללא כלוב(, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8442627

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת, מידה XL )למחותנת( 

_____________________________________________)40-41ח(250 ש"ח, 054-8487627

 מעיל חדש, לגבר תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-8487627

 להשכרה שמלת ארועים 
יוקרתית מידה L, ב- 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-8487627

 משחק הרכבה תחנת 
משטרה + רבב ממונע, 90 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7663458

 תוכונים מטופחים+ כלוב 
גדול+ אוכל וכל האביזרים 170 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 03-5740868

 עלוני פרשת )22 שנה( 
מבחר גדול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 תוכי קוואקר האכלת יד+ 
כלוב גדול+ אוכל ומתקנים 

ב- 500 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7175927

 סוכה ממסגרת ברזל 
350 ש"ח + בד 150 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-6651365

 למכירה ברט של הט 
פוינט חדש ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-8480077

 למכירה חלוק קטיפה 
חדש תוצ"ח מידה L ב- 290 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 054-8480077

 תג תורה מפורשה 120 
ש"ח חדש. סידורים תורת 
אבות 25 ש"ח חדש. ארגז 

לספר תורה 250 ש"ח גמיש. 
טלפון אלחוטי 50 ש"ח גמיש. 
טלפון אלחוטי 50 ש"ח גמיש. 

מסך "24 200 ש"ח גמיש. 
שולחנות 100 ש"ח גמיש. 

פלטה לשבת 50 ש"ח גמיש. 
ש"ס טלמן 400 ש"ח גמיש. 
רדיאטור חימום 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 דלת עץ+ משקוף, רוחב 
0.75 ס"מ, 80 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)39-40ח(052-7600336

 ארון אמבטיה+ כיור 60 
ס"מ כחדש, צבע וונגה 390 

ש"ח בלבד בב"ב. 
_____________________________________________)39-40ח(052-7148004

 אופני כושר במצב טוב 
150 ש"ח בב"ב.
_____________________________________________)39-40ח(052-7148004

 ברה"ע למכירה אופניים 
"24 טורנדו כחול- אפור ב- 
_____________________________________________)39-40ח(290 ש"ח. 054-4327919

 כלוב לתוכים כחדש צבע 
שחור 130 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-4135002

 נגן סאן דיסק חדש באריזה 
ברמה ב- 200 ש"ח. 

_____________________________________________)39-40ח(050-8776286

 שעון יד לבחורה, חדש, 
איכותי עם תאריך, חברת 

"סווס" ב- 70 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(050-8776286

 משקפי שמש טייס 
חברת "ארוקה" ברמה ב- 120 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח. 050-8776286

 חוברות סכומי הלכות 
לבחינות ברבנות 12 ש"ח כל 

חוברת. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)39-40ח(050-4135002
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לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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)23-48(_____________________________________________

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? ארגון "חברים 

לרפואה" מחפש אותך! 
למשמרת ערב חדשה, דרושות 

נציגות רציניות, תורמים 
פוטנציאלים ביותר, שיחות 

נכנסות ויוצאות, בונוסים 
גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 

חרדית, לפרטים:
054-5319192)14-08/18(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

מזכיר/ה 
ראש גדול, שליטה בתוכנות אופיס,

ידע בתוכנת InDesign יתרון
יכולת עבודה בתנאי לחץ ובריבוי משימות

כ-80% משרה
קו"ח לפקס: 03-6162229

yair@kav-itonut.co.il. :דוא"ל

דרוש/ה

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 דרושים נהגים, רשיון 
אוטובוס, תנאים מעולים ציפי, 

052-3821702)30-41(_____________________________________________

 סוכני/ות מכירות 
לעבודה בב"ב, למכירת 
שטחי פרסום. בסיס + 
עמלות. נסיון במכירות 

חובה.קו"ח למייל:
9898717

@gmail.com)30-35(_____________________________________________

 טלפנים/ות לטלמרקטינג 
בב"ב, עבודה במשמרת בוקר: 

09:30-15:30, נסיון חובה, 
בסיס + עמלות + בונוסים 
)35-46(קו"ח לפקס 077-2204728

 למעון פרטי ברמת גן 
דרושות מטפלות עם נכונות 
למשרה מלאה בלבד. שכר 

טוב למתאימות. 
054-6622142)39-42(_____________________________________________

למעון בשיכון ה'
דרושה מטפלת

050-4158147

משרה מלאה/חלקית
אווירה נעימה + בונוסים

 דרושה לעבודה משרדית 
באזור המרכז, מוכשרת מאוד 
בלבד! שליטה גבוהה במחשב 

+ חשבונאות, 03-6128483
Davidp.rtd@gmail.com)35-39(_____________________________________________

 דרושה מזכירה/
קלדנית למשרד עו"ד בר"ג, 
8:30-15:30, קו"ח לפקס: 

03-6128059, מייל:
gidansky@zahav.net.il)36-39(_____________________________________________

 לארגון ערכים דרושים 
עובדים במרכז הארץ בלבד! 

למחלקת כנסים: שעות עבודה 
מ- 15:00 עד 01:00 בלילה + 

רשיון גיר רגיל בלבד! למחלקת 
מחסן עובדים חרוצים! לשעות 

העבודה מ- 14:30 עד 21:00 
בערב, 050-4119440,

054-3236080 ,03-6744061)36-39(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאיטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאים,
,052-6391018
052-3391017)36-39(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)40-43(בייגל בגאולה, 02-5375516

 דרוש/ה סוכן/ת מכירות 
למשרה מלאה + רכב, תנאים 

טובים למתאימים, קו"ח - 
hacollshoshi@gmail.

com)36-39(_____________________________________________

 למאפיית מצות 
בארה"ב, דרושים עובדים 

מקצועיים עם ויזה 
בתוקף, לפרטים:

054-8474734 )להתקשר 
_____________________________________________)36-39(בין 6-9 בערב בלבד(

דרושה סייעת למעון ברמת-
גן, מחיר התחלתי 30 ש"ח 

_____________________________________________)37-36/18(לשעה, 052-8286090

 לחברת כח אדם 
בבני-ברק, דרושה עובדת 

טלמרקינטג, כישורים: 
ידע ונסיון בסביבה 
ממוחשבת, שפות 

נוספות: אנגלית ורוסית, 
קו"ח למייל:

Glassner.s@gmail.com)37-39(_____________________________________________

 לפיצה דומינו ב"ב מהדרין, 
דרוש מנהל משמרת רציני 

_____________________________________________)36-39(ואחראי, 054-7596311

 נהג המונית שלך מאנ"ש 
רכב חדיש, נח וממוזג ומחירים 
נוחים, 054-8536645 )מספר 

_____________________________________________)36-39(כשר(

 דרושה קופאית למיני מרק 
ברמת גן, רצוי ניסיון, תנאים 

_____________________________________________)36-39(טובים, 0512-616242

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושות עובדות למשרה 

מלאה/חלקית וכן עובדות 
לצהרון לילדים גדולים, 3-5 

_____________________________________________)36-39(שנה, 050-7884864

 למשרה מלאה בתל 
אביב, מנהלת חשבונות 

מתחילה, סביבה חרדית, 
03-9205309

ester radan@malam-
gemel.com)36-39(_____________________________________________

 דרושה בחורה, עובדת 
לחנות נעליים בבני ברק. שעות 

18:00-21:00 תשלום 100
ש"ח ליום. לפרטים:

052-4332491)36-39(_____________________________________________

 לישיבה בגני הדר פ"ת 
* טבח/ית * עובד/ת נקיון 

052-7640276)38-41(_____________________________________________

 למעון חב"ד עובדות 
מסורות ואחראיות 

למשרה מלאה/חלקית, 
תנאים טובים,

,052-3873887
_____________________________________________)36-39(053-3135772 - בערב!

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 לחברת שקל הקודש, 
דרוש מפיץ באזור. שכר גבוה 

_____________________________________________)38-41(+ בונוסים 03-5050222

לערכים
דרושים בחורים

050-4119446

לעמידה בדוכנים 
בערב ר"ה ויוכ"פ

לפרטים: 

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת 

למשמרת בוקר אפשרות 
לאחרי החגים, שכר גבוה,

052-7177524)37-40(_____________________________________________

 דרושה אישה/בחורה זריזה 
ויעילה לעבודה במשק בית 

_____________________________________________)37-40(בב"ב, 053-3137490

 לחנות תכשיטים 
יוקרתית בר עקיבא 

דרושה מוכרת אחראית 
תנאים טובים

050-4121985)37-40(_____________________________________________

 בק.הרצוג דרושה מטפלת 
למעון, אווירה חמה, תנאים 

_____________________________________________)37-40(טובים, 052-7686713

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-01/18(הולמת, 050-4112499

 למעון פרטי ומקסים 
בפ"ת, דרושה עובדת 

לשעות 2-5 )14-17( אופציה 
למ.מלאה בהמשך,

058-4457040)37-40(_____________________________________________

 למרפאת שיניים 
בירושלים, דרוש/ה - איש/ת 

שיווק עם נסיון בתחום רפואת 
_____________________________________________)37-40(שיניים בלבד, 054-7867311

 דרוש נהג לחלוקה בבני-
ברק רשיון ב' לפני 2007 או 

_____________________________________________)36-39(רשיון ג', 053-5251291

 למרכז הטיפולי בבת 
ים, דרושות קלינאית, 

מרפאה בעיסוק, מטפלת 
רגשית, לשליחת קו"ח: 

yad1700502750@
 gmail.com

050-2644995)38-42(_____________________________________________

 דרושה סייעת רצינית, 
אחראית וחרוצה ל"גן חנה" 

בגבעת שמואל.תנאים טובים 
_____________________________________________)36-39(משרה מלאה 052-3651355

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 דרושים משווקים עצמאים 
לחברת מזון, שכר גבוה. דוד, 

053-9338399)38-39(_____________________________________________

 למשרד ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות, שכר הולם! 

052-4751951)38-41(_____________________________________________

 לסניף פיצה אורי החדשה 
בשמגר דרוש עובדי דלפק, 

עדיפות לדוברי אנגלית,
052-2600312)38-39(_____________________________________________

 דרושים אברכים או 
בחורים להתרמה במקוואות 
בערב ראש השנה וערב יו"כ 

בתשלום, הכנסת כלה,
052-7699573 ,050-4157595)38-39(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון ל- 6 
שעות ביום, לישיבה קטנה 

_____________________________________________)38-39(בב"ב, 054-8480308

 דרושים בחורי ישיבות 
נמרצים בני- 18-22 עבור פדיון 

כפרות בערב יו"כ, שכר נאה 
_____________________________________________)38-39(למתאימים, 052-7428580

 עובד אחזקה נייד לרשת 
מוסדות חינוך ברמה גבוהה 

באזור ירושלים תנאים מצוינים. 
לפרטים במייל:

amachzakot@gmail.com)38-39(_____________________________________________

 מורה מנוסה בגיטרה, 
מקבל תלמידים בביתם באזור 
_____________________________________________)38-39ח(ב"ב, לפרטים: 058-5802411

 מזכירה + הנהלת 
חשבונות סוג 1, 2 + 

חשבשבת בעבודה בתחום, 
_____________________________________________)38-39ח(ב"ב, 052-7118963

 בע"ת ותיק, תואר שני 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 

ובניהול, למשרה בכירה!
_____________________________________________)38-39ח(050-4160390

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
צבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)39-42(לניסיון. 054-7771118

 דרושה מזכירה למשרד- 
נדל"ן בבני ברק לשעות 

אחה"צ. קו"ח לפקס:
03-8007050)39-39(_____________________________________________

 דרושים למפעל באזור 
המרכז: 1( נהג משאית עם 
רשיון מעל 12 טון. 2( עובד 
מעדניה אפשרות לפנסיונר, 

בימי חמישי ושישי.
052-8535523)39-40(_____________________________________________

 עבודה זמנית אחרי 
החגים! לחברת בטוח בקרבת 
ב"ב, נציגות לחידוש פוליסות, 
סביבה נפרדת, הכרת מחשב 

חובה. לפרטים- 
073-25-90-300

JOBS@bereshit.co.il)39-40(_____________________________________________

 בואי ללמוד את תחום 
הביטוח, בחברת ביטוח גדולה 
באזור ב"ב, שכר גבוה, תנאים 

מעולים, הכרת המחשב חובה! 
לפרטים: 073-25-90-300 

JOBS@bereshit.co.il)39-40(_____________________________________________

 למעון יום במרכז בני 
ברק, מטפלת במשרה 

מלאה, תנאים מצויינים! 
טל': 050-5903001

03-5703853)39-40(_____________________________________________

 דרוש/ה מנהל/ת בק 
אופיס לחברה מובילה 

בר"ג. התפקיד כולל 
ניהול אדמניסטרטיבי 
שוטף של המחלקה. 

טיפול בלוגיסטיקה והכנת 
דוחות. שתילת נתונים 

ובקרה שוטפת. מתן 
 BACK OFFICE שירותי
לצוות העובדים. העבודה 

במשרה מלאה בימים 
א'-ה' 08:00-17:00 

שכר מצוין למועמד/ת 
המתאימ/ה! קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)39-42(משרה 1010

 דרושים/ות פקידי/ות 
גבייה בעלי תודעת שרות 
גבוהה העבודה במשרה 
מלאה. בימים א'- ה' בין 

השעות 08:00-17:00 
ללא ימי ו'. קו"ח למייל: 
jobs@aeh.co.il בציון 

_____________________________________________)39-42(משרה 998

 בב"ב דרושה מטפלת 
אמינה ואחראית לשעות 

הבוקר, גילאי 91/2-1 
)לא קבוע( שכר הגון.

054-2859394)39-40(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ. בב"ב 

052-4003742
054-2421996)39-42(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בר"ג/ 
ב"ב מנה"ח סוג 3 / 
יועצת מס וחשבת 

שכר מקצועית ואמינה, 
עצמאית עד מאזן, נסיון 

במשרד רו"ח ובשע"מ 
חובה, אפשרות למשרה 

חלקית. קו"ח- 
 oded@oded-cpa.co.il

_____________________________________________)39-42(פקס: 03-7511199

 דרושה עובדת חרוצה 
לחנות, משמרת בוקר/ 
אחה"צ. 052-360-8065

054-6684323)39-42(_____________________________________________

 דרושים/ות מתנדבים/ות 
לאיסוף עוגות מהמתנדבים/ות 

_____________________________________________)39-43(ב"ב. 055-6610818

 דרושים רכבים מתנדבים 
לאיסוף עוגות לבית חולים, 

לכבוד שבת קודש.
055-6610818)39-41(_____________________________________________

 דרוש עובדות למכבסה 
בר' עקיבא לשעות 

16:30-20:00 )אופציה 
לבוקר(, תנאים טובים. 

050-3330332)39-40(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת נסיון 
במכירות יתרון! העבודה 

במשמרות בוקר/ ערב, שכר 
בסיס+ בונוס ת. טובים.

_____________________________________________)39-42(נוי- 054-6504449

 דרושים סוכנים לשיווק 
קווי סלולר מכל החברות: 
052-716-7777 או במייל: 

E0527167777@gmail.com)39-39(_____________________________________________

 חברה צעירה מגייסת 
רציניים/יות לעבודה מהבית 

באינטרנט- בזמנם! משכורת 
_____________________________________________)39-42(מכובדת. 054-2569492

 דרוש עובד רציני ואמין 
אחראי עם ראש גדול לחנות 
מכולת בב"ב למשרה מלאה, 
מ- 14:00-22:00 כולל שישי. 

054-7840987)39-40(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן 
שפתי בפתח תקוה 

חרוצה ואוהבת להשקיע, 
בעלת הכשרה בחינוך 
מיוחד. לפרטים: קו"ח 

בפקס 03-9048221 או 
בנייד בין 8:00-15:00 

050-6528522)39-42(_____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובדי דלפק מסורים למשמרות 

_____________________________________________)39-40(בוקר/ ערב. 052-6607070

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי. לפרטים: 

03-6714809 להתקשר מ- 
10:00-15:00)39-40(_____________________________________________

 מתפנה מנהל פרסום 
ושיווק, מומחה למגזר דתי 

_____________________________________________)39-40ח(חרדי. 050-4160390

 מחפש עבודה כפקיד 
הנה"ח משרדי ברחובות.

054-4934001)39-40(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בבורסה 
בר"ג, דרושה/ה מנהל/ת 

חשבונות, נסיון חובה 
בחברות, משרה מלאה.
info@accountants.co.il
_____________________________________________)40-43(או לפקס: 03-7511511

 למשרד רו"ח במגדלי 
ב.ס.ר. דרושה מנה"ח עד מאזן, 

נסיון בעמותות חובה! קו"ח 
_____________________________________________)40-43(לפקס: 03-6183345

 הכשרה אוניברסיטאית 
למקצוע משתלם: רכזת גיוס 

כח-אדם, הכנסה גבוהה, 
054-4226077)40-41(_____________________________________________

 דרושים סוכנים/ות לכל 
הארץ, רכב חובה/שעות 
גמישות/לרציניים בלבד, 

לפרטים נוספים. תיווך ארץ 
_____________________________________________)40-40(הצבי, 052-5253470, צבי

 לחברה בתחום האפיה 
והקינוחים מנהלת משרד 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית, ועוד, שעות גמישות, 
39 ש"ח לשעה. קריירה,

072-22-222-62)40-40(_____________________________________________

 למשרד עו"ד סמוך לבני 
ברק מנהל/ת חשבונות 

מנוסה, א-ה, 8:30-13:00, 
שכר 7,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)40-40(_____________________________________________

משפחות דתיות

הודיה-050-4945111

לארוח לבחורה צעירה 
יתומה לחגים ושבתות

דרושות

 למעון פרטי, במרכז פ"ת, 
דרושה עובדת למ.מלאה, 

תנאים מעולים למתאימה, 
058-4457040)40-43(_____________________________________________

 דרושה פקידה וסייעת 
עם נסיון בתוכנת אופטימה, 

בעבודה מול קופ"ח,
054-7867311)40-43(_____________________________________________

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

 שמלה מהממת קצרה 
לארוע, בשילוב זהב ותכלת, 

_____________________________________________)38-39ח(050-4146777

 אופניים לילד במצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(- 130 ש"ח, 050-9340317

 2 זוגות אופניים לילדים, 
_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח כ"א, 052-7157077

 נעלי קדס לנערות, מידה 
_____________________________________________)37-38ח(40, 50 ש"ח, 052-7157077

 מעיל פרווה ארוך לנשים 
38-40, 70 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 צמיד כדורים חיתוך ליזר 
כסף טהור, 70 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-7157077

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)37-38ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)37-38ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)37-38ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)37-38ח(052-4831449

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח, 052-3463482

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה, כריכה אדומה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8471351

 למסירה ש"ס הוצאת 
"הדר" במצב טוב, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8478897

 אופני הילוכים, 150 
ש"ח, אפשרות לתוספת ארגז, 

_____________________________________________)37-38ח(03-6180510

 אופני כושר מתקפלים, 
חדשים באחריות, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טל': 054-8426016

 TOP אופני כושר 
בהזדמנות, איכותיות חברת 

sportime מתקפלות בקלות, 
בשימוש כשבוע, 500 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(הקודם זוכה, 03-5798086

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים - 35 ש"ח 
באלעד, 050-4135002 )לב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)37-38ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זוג תוכונים + כלוב חדש 
+ מזון - 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7158851/3

 תוכי קוקטל מאולף + 
כלוב גדול, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7158851/3

 משחק לילדים: כדור רגל 
מרחץ על הרצפה ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(בפל': 054-8471038

 גיטרה קלאסית + תיק, 
_____________________________________________)37-38ח(ב- 350 ש"ח, 050-4155286

 גיטרה אקוסטית, חברת 
"ARIA" איכותית ביותר, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-4946534

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 
מסנדוויץ אדום, 55 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 רדיו טייפ, 200 ש"ח + 
_____________________________________________)37-38ח(טייפ + דיסק, 052-7178693

 אקווריום באורך 1.5 מטר, 
ב- 200 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)37-38ח(050-4131235



*3833  meuhedet.co.il

מאוחדת מאחלת
ללקוחותיה ולכל בית ישראל

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

 מרפאות מאוחדת 
 עומדות לרשותכם גם בחג הסוכות, 

 כמו גם מוקדי החירום הפתוחים 
במהלך ימי החג וחול המועד. 

ולהישאר בריאלהיות בריא
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