


בין המזמינים חופשה במונטנגרו עד סוף יוני, 
תערך הגרלה על שבוע אירוח בהילטון הואה הין עם שינפלד. )ללא טיסות(

שינפלד! זה כל ההבדל.

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

הקדימו להירשם! 

שה
 מה שעושה את החופ

זה

תאריכים: ינואר / פברואר ופסח 2018

יש תאילנד ויש תאילנד עם שינפלד!
www.shainfeld.com/clip65 צפו בסרטון ותבינו את ההבדל

ארוחות גורמה 
גלאט כשר עם טובי השפים 

והשפע של שינפלד

אירוח ברמה גבוהה 
 5 במלון הילטון הואה הין

המפואר במרכז עיר הקייט המקסימה

אפשרות לטיולי כוכב 
במיטב של תאילנד 

עם מדריכים מקצועיים

שנה שניה 
למהפך 
במזרח

חופשה נוספת ומפתיעה בפסח באירופה!

HILTON HUA HIN

שינפלד 
בהילטון 
הואה-הין
HUA HIN

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!

צפו בסרטון ותבינו את ההבדל www.shainfeld.com/clip60תאריכים:  יולי / אוגוסט / ספטמבר

היעד החם של החורף! 

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו
MONTENEGRO

האוכל
כשרות, כמות ואיכות 

ברמת טופ עם טובי השפים של שינפלד

המלון 
הילטון 5  דלוקס 

ברמה מעל כולם ממוקם במרכז פודגוריצה

ישראל פרנס
12.7 פרשת פינחס

ישראל נחמן  תורג'מן
21.8 פרשת שופטים

ישי לפידות 
17.7 פרשת מטות-מסעי

יששכר הלמן 
3.7 פרשת בלק

צמד רעים 
28.8 פרשת כי תצא

ישראל רנד 
16.8 פרשת ראה

אלי יפה 
2.8 פרשת ואתחנן

הופעה מיוחדת 
של דודו פישר

 7.8 פרשת עקב 

עקב הביקוש והצלחת הנופש הוספנו טיסות ישירות של ישראייר 
רק רבע שעה מהמלון ולילה נוסף חינם!!! לנרשמים עכשיו!!!

2/8 הוספנו טיסה במבצע - מקומות אחרונים
 9/8 מקומות אחרונים

16/8, 23/8, 30/8 הוספנו טיסה במבצע - הרשמה בעיצומה

האירוח
יחס אישי של מנהלי שינפלד ושירות 
מקצועי מחברה בעלת 30 שנה ניסיון

הטיולים
מסלולים נהדרים כולל אטרקציות למשפחות 

עם המדריכים המעולים של שינפלד
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נכנעו.הכתמים 

סנו אוקסיג’ןחדש!

שילוב מושלם של 3 מרכיבים לטיפול בכל סוגי הכתמים

מעלים כתמים צבעוניים
כגון: כתמי יין, סלק ודשא.

לוכדים את כל סוגי השומנים 
ומסירים אותם.

מפרקים עמילנים וחלבונים 
דביקים וקשים להסרה.

אנזימיםממיסי שומניםחמצן פעיל

הכוח לנצח כתמים קשים
POWER



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





על המקום
החדשות המקומיות של    ירושלים

כ"ה בתמוז תשע"ז 1219/7/17 בירושלים6 121//1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

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

 ביאלא "כובשים" את הכותל
הקרובה,  בשבת 
ביאלא  חסידי  ישהו 
בראשות  ברק  בני 
יד  על  האדמו"ר, 
המערבי,  הכותל 
למסורת  המשך 
אותה  מפוארת 

המצרים  בין  בימי  לשבות  זצ"ל,  האדמו"ר  הנהיג 
סמוך ונראה למקום המקדש.

כשבין  האחרונות,  ההכנות  נשלמות  אלה  בימים 
היתר נשכרו אולמות בישיבת 'פורת יוסף' ומוסדות 
מקומות  לצד  השבת,  סעודות  לצורך  אריה'  'נתיב 
ברחבת  יתקיימו  התפילות  באזור.  שהוכשרו  לינה 
במרפסת  תהיה  הטהור  השולחן  ועריכת  הכותל, 

המשקיפה אל הכותל, ברחוב משגב לדך.

 נגידים מפנמה בישיבה ירושלמית
נערך  השבוע 
חנוכת  מעמד 
והכנסת  הבית 
תורה  ספרי  שתי 
לב  הגדולה  לישיבה 
בירושלים  אליהו 
ראשי  בהשתתפות 
רבנים  ישיבות, 

ודיינים, אישי ציבור ונדיבי עם, ביניהם ר' אליהו כהן 
מקהילת שערי ציון בניו יורק, ומשפחות אזרק, עסיס, 

שרים ולוי מקהילת שבת אחים בפנמה.
תחילה נערך מעמד סיום כתיבת האותיות בספרי 
את  ליוו  מכן  ולאחר  הלוט,  הסרת  וטקס  התורה 
חוגג.  והמון  עם  ברוב  הישיבה  להיכל  התורה  ספרי 
את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הגאון הגדול 
מוסדות  ראש  נשא  ברכה  ודברי  זכריה,  יעקב  הרב 
אהבת שלום הגר"י הלל. בסיום נערכה סעודת מצווה 

חגיגית לכבוד התורה.

 בקבוק תבערה בהר הזיתים
בקבוק תבערה נזרק לעבר בני משפחה שנסעו בג'יפ 
הזיתים.  הר  שבמורדות  התימנים  בכפר  אבטחה 
רופא מתנדב באיחוד הצלה שגר  אורי,  בן  ישי  ד"ר 
ראשוני  רפואי  טיפול  העניק  למקום,  בסמיכות 
עשן  משאיפת  שסבלה  חודשיים  כבת  לתינוקת 
החולים  לבית  פונתה  הפעוטה  קל.  הוגדר  ומצבה 

הדסה עין כרם.

 תמונת מחבל הוסרה
בשכונת  רחוב  שלט  על  שהודבקה  מחבל  תמונת 

על  הוסרה  טור,  אבו 
גילו  שאף  שוטרים,  ידי 
גרפיטי  כתובות  במקום 
"לא  מחבלים.  בשבח 
וכוונה  ניסיון  כל  נאפשר 
מפגעים  ולהלל  לפאר 
ומחבלים בשטחי המרחב 
הציבורי, ונפעל ביד קשה 
שמעורב  מי  כל  כנגד 

בכך", אמרו במשטרה.

 השאיר את הרכב, וברח
עבירת  שביצע  ישיבה  בחור 
שוטרים  ידי  על  נעצר  תנועה, 
בכניסה לקניון רמות. לאחר שהגיש 
את רישיונותיו, הבין הבחור כי הוא 
למעצר  כדרוש  במחשבים  מופיע 
הרישיונות  את  עריקות, חטף  בגין 
מהשוטרת, הותיר את הרכב מונע, 
וברח רגלית מהמקום. את המרדף 
שהתפתח הוא אמנם צלח, אך היות 
וכל פרטיו נמצאים בידי המשטרה, 

הערכה היא כי זה עניין של ימים עד שייעצר.

מאת: ארי קלמן וישראל פריי

חבר  סביב  שהתגודדה  האנשים  כמות 
בתחנת  מלכיאלי  מיכאל  הרב  הכנסת 
האוטובוס ביציאה מהכותל המערבי, הבהירה 
נדרש.  גודל המצוקה אליה  לו עד מהרה את 
גברים  קבועים,  ומתפללים  אורחים  שם  היו 
בו  לרגע  חיכו  שרק  וזקנים,  צעירים  ונשים, 
הבלתי  למצוקה  קשבת  אוזן  יטה  מישהו 

נסבלת שהם עוברים.
היום  סדר  על  העלה  עיתונות'  'קו  תחקיר 
בדרך  הציבורית  התחבורה  מחדלי  את 
מחסור  לעיר.  ממנו  וחזרה  המערבי  לכותל 
לא  העלאה  תחנות  דילוגים,  באוטובוסים, 
ברורות, צפיפות ותנאים תת אנושיים, הם רק 

חלק מהתלונות שנערמו.
מלכיאלי,  הוא  הכפפה  את  שהרים  מי 
שהחליט לבדוק את הנתונים לעומק, ולנסות 
לשים סוף אחת ולתמיד לסאגה. מלכיאלי לא 
הסתפק בקריאת הנתונים, ולקראת דיון דחוף 
ראשון  ביום  להתקיים  ושצפוי  בכנסת  שיזם 
מקרוב  ולעקוב  לשטח  לרדת  החליט  הבא, 

אחר ההתרחשויות.
הזמן: יום ראשון. השעה: 17:00. העיתוי: 
זמן  פיגוע,  אחרי  יממה  ולוהט,  חם  אחה"צ 

נטול עומס או תנועה חריגה.
כמו כל נוסע אקראי, הדבר הראשון שח"כ 
ללוח  עיניו  נושא   – בתחנה  עושה  מלכיאלי 
האלקטרוני, בכדי לדעת עוד כמה דקות ייכנס 
אוטובוס. עוד דקה ייכנס קו 1, מבשר הלוח. 
 5 עברו  יוקדת,  השמש  נוקפות,  הדקות  אך 

ואפילו 10 דקות, ואוטובוס אין.
ברוך,  מקור  תושב  רוזנגרטן,  דוד  הרב 

פעמים  שלש  להגיע  שנים  עשרות  מקפיד 
בשבוע לתפילת מנחה בכותל, לפני השקיעה. 
לא  הוא  הכנסת,  חבר  את  מזהה  כשהוא 
סוף  לשים  לנו  יעזור  כבודו  "אולי  מהסס: 
סוף קץ למחדלים האלה", הוא אומר, ונענה: 

"בדיוק בשביל זה הגעתי לכאן".
מספר  הדרך  את  שעושה  מי  כמו  ואין 
את  בחדות  לתאר  בכדי  בשבוע,  פעמים 
המצוקה. רשות הדיבור לרב רוזנגרטן: "אתה 
לא יודע איפה האוטובוס אוסף את הנוסעים, 
אין כללים, יכול להיות או למעלה או למטה 
)בתחנה בכביש המרכזי(. אני פיתחתי לעצמי 
האם  ולראות  האשפות  בשער  לשבת  שיטה, 
ממשיך  או  הכותל  לתוך  פונה  האוטובוס 
לא  ועדיין  אליו.  רץ  אני  ואז  למטה,  לתחנה 
לרדת  לי  קל  ולא  שיש,  העומס  על  דיברנו 

ולעלות כך בגילי".
זרם הממתינים בתחנה ממשיך להציף את 
חה"כ בתלונות, ובנסותו להבין את הדברים, 
לתחנה  שנכנס  לאוטובוס  מלכיאלי  עולה 
ומשוחח עם הנהג. "מי האחראי לכוון אותך 
למעלה  לעלות  האם  לשער,  מגיע  כשאתה 
ומופנה  מברר,  הוא  ישר?"  להמשיך  או 

לשוטרים. 
את  ומתשאל  האשפות  לשער  יורד  הוא 
שוטרי מג"ב, אלה עונים: "בדרך כלל כשיש 
שם שני אוטובוסים למעלה, היתר ממשיכים 
טופחת  מהרה  עד  המציאות  אך  ישר". 
נוסעים  3 עמוס  קו  אוטובוס  בפניהם, כאשר 
השוטרים  אישור  את  קיבל  לכותל,  בדרך 
להמשיך  החליט  עצמו  דעת  על  אך  לעלות, 

ישר והוריד את הנוסעים בתחנה המרוחקת.
איך  סיור,  כעת  סיימת  מלכיאלי,  הרב 

התרשמת מההתנהלות בשטח?
יש  טוטאלית.  בהירות  אי  יש  כל  "קודם 
הלוח  מהכותל,  שיוצאים  קשישים  אנשים 
הדיגיטאלי מראה להם שעוד שתי דקות מגיע 
אין  ובעיקר,  מגיע.  לא  ואוטובוס  אוטובוס 
פקח בשטח שמכוון, מראה, אין אחידות של 

מידע מתי האוטובוסים עולים ומתי לא".
אתה יכול להצביע על אשמים במחדל?

"אנחנו לא מחפשים כרגע אשמים, אני רק 
עם  בשיתוף  ואגד  התחבורה  שמשרד  יודע 
עגול  שולחן  סביב  לשבת  חייבים  המשטרה 

ולפתור על המצוקה".
עברת כעת מתחנה לתחנה, מצאת מישהו 
'האחריות  הממונה',  'אני  לומר  שיודע 

עליי'?
"על פניו נראה שזו עיקר הבעיה, אין אחראי 
החייל,  על  מסתכל  האוטובוס  נהג  בשטח, 
השוטר,  את  שמחפש  החייל,  על  שמסתכל 
כאן אדם  אין  לצערי  על השמים...  שמסתכל 
בשטח שלוקח אחריות כוללנית, ויודע לענות 

מתי אוטובוס נכנס ומתי לא נכנס".
איזה פתרון תציג בדיון שיזמת בכנסת?

ונדע  שנבין  אבקש  כל  קודם  אני  "בדיון 
הקריטריונים  מה  דבר,  לכל  אחראי  מי 
לכניסה, מתי אין כניסה לשער האשפות, וגם 
הפתרון  מה   - האשפות  לשער  כניסה  כשאין 

לקשישים ולמבוגרים".
"כפי שראיתם, המצב בלתי נסבל. חייבים 
כאן פתרון מיידי, צריכים לשבת סביב שולחן 
עגול ולא לזוז משם עד שיצא עשן לבן. אני 
מאמין שעם קצת רצון טוב זה יכול להיפתר 

לשביעות רצון כולם".

צילום: יעקב כהן

הבחור הנמלט. 
צילום: שמואל

תלאות ח"כ מלכיאלי 
בדרך לכותל

בדרך  התחבורה  מצוקת  על  עיתונות'  'קו  תחקיר  בעקבות 
לכותל ולקראת דיון שיזם בכנסת, יצא ח"כ מיכאל מלכיאלי 
שלא  אוטובוס    המחדלים  את  גופו  על  וגילה  לשטח, 
נהגים מבולבלים, שוטרים  הגיע, שילוט אלקטרוני מטעה, 
אחר  מעקב  השיטה:  את  שגילה  מכובד  ויהודי  מתנערים, 

האוטובוס וריצה בהולה  סיקור מהשטח

תחקיר
'קו

 עיתונות'



 אפשר
 לישון בשקט...

 חדש מטיטולים! 
הגנה כפולה מנזילות = 1 לילה שקט



קריית היובל. צילום: ויקיפדיה
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הסכם דרמטי: ירושלים 
חולקה למגזרים

בתום קרבות איתנים על צביון השכונות המעורבות, מגיע הסכם ענק 
לחלוקת הקצאות  ההסכם שנרקם בחשאי בין וועדת הרבנים של 'דגל 
ישראל'  'אגודת  אנשי  אצל  בתדהמה  התקבל  ברקת,  לאנשי  התורה' 

וש"ס, ונתקל בביקורת נוקבת של תושבי קריית יובל
מאת: חיים פרידלנדר, ארי קלמן ואבי רבינא

הסכם דרמטי שנחתם בין סיעת 'דגל התורה' 
מבקש  ברקת,  ניר  ירושלים  עיריית  ראש  לבין 
ההקצאות  סוגיית  את  יסודי  באופן  להסדיר 
אך  מעורבות.  בשכונות  חרדיים  למוסדות 
כהישג  וברקת  'דגל'  אנשי  ידי  על  שמוצג  מה 
בסיעות  מהנציגים  חריפה  ביקורת  סופג  אדיר, 
חלק  ידי  על  ומכונה  ישראל',  ו'אגודת  ש"ס 

מהתושבים כהסכם כניעה מביש.
תמונת  עולה  המורכב  פרטי ההסכם  מפענוח 
 – המרוויחים  להלן  והמספידים,  המרוויחים 
הממ"ד  הספר  בית  יפונה  יעקב  נווה  בשכונת 
לצד  עצמאי,  חינוך  ספר  בית  לטובת  'ברנדט' 
רמות  בשכונת  כנסת.  לבתי  מגרשים  הקצאת 
ג'  ברמות  חרדי,  מתנ"ס  שלוחת  תיפתח  א' 
ובית  יעקב'  'בית  הספר  לבית  נוסף  יוקצה אגף 
הספר 'אהבת ישראל' יועבר לחרדים. ברמות ב' 
יוקם ת"ת, וברמות ד' ייהנו החרדים מבנייה של 

מוסדות חינוך בשטח בשם 'הר המנדים'.
יובל,  קריית  תושבי  הם  הגדולים  המפסידים 

על  התורה'  ב'דגל  וויתרו  ההסכם  שבמסגרת 
מתחם  ובמרכזן  בשכונה,  הדרישות  מרבית 
בשכונה  נרשם  דל  הישג  המפורסם.  ורבורג 
התפר  בקו  מבנה  לשכור  מתחייבת  כשהעירייה 
הסיבה  שלמה'.  'חכמת  ת"ת  עבור  וגן  בית  עם 
בהסכם  סעיף  הוא  אטרקטיבי,  הלא  למיקום 
שקובע כי "לא ייבנו בתי ספר ומוסדות חרדים 
יינתן רק בשכונות  והמענה  בשכונות חילוניות, 
לא  כדי  השכונות,  בין  התפר  ובקווי  סמוכות 

לפגוע במרקמי השכונות".
גילה  השכונות  של  החרדים  התושבים  גם 
וגן,  בית  לשכונת  לנדוד  יאלצו  מרדכי  וגבעת 
בית  מבנה  את  יקבלו  הם  הפרסום  כשלפי 
שיועתק  עציון'  'נווה  דתי  הממלכתי  הספר 
לקריית יובל. מי שמתנגד להעתקת 'נווה עציון' 
הנציגים  הם  יעקב,  בנווה  הממ"ד  ולהעתקת 

הדתיים לאומים.
כועסים  היובל  קריית  של  החרדים  תושביה 
על ההסכם המתגבש, בעיקר בשל שינוי ייעודו 
ופנאי  תרבות  עבור  ורבורג,  ממתחם  חלק  של 
למכינה  לחינוך  המיועדים  השטחים  והקצאת 

קדם צבאית ולישיבה החילונית בירושלים, מה 
שימנע בעתיד אפשרות של הקצאת השטח עבור 
מבני חינוך לאוכלוסייה החרדית, ולמעשה יקבע 

את מעמדה של השכונה כשכונה חילונית.
ויינר, מרבני השכונה וחתנו של חבר  הגר"א 
הוציא  אזרחי  הגרב"מ  התורה  גדולי  מועצת 
ייעוד  לביטול  נואשות  קרא  בו  חריף,  מכתב 
המתחם: "תכנית זו באה להפכו למתחם בידור 
קריית  תושבי  שאינם  כלליים  לתושבים  ובילוי 
יובל, זאת כאשר לילדי קריית יובל אין מוסדות 
רגליהם  לכתת  ונאלצים  יובל  בקריית  חינוך 
פונה  אני  וגן.  בית  שכונת  עד  ובחום  בגשמים 
ככל  לעשות  היובל  קריית  תושבי  בשם  אליכם 
נזק  המהווה  זו,  נוראה  גזרה  לבטל  יכולתכם 

בלתי הפיך למרקם העדין של קריית היובל".
גם חברי מועצת העיר רבים שנחשפו לפרטי 
למתוח  היססו  ולא  נפש,  שאט  הביעו  ההסכם, 
ביקורת חריפה נגדו. כך, חבר המועצה פיני עזרא 
)ש"ס( טוען בשיחה עם 'השבוע בירושלים' כי 
'דגל  ידי  על  לתקשורת  שהודלפו  "ההישגים" 
"הלכו  לדבריו,  מדומים,  הישגים  הם  התורה' 

ילדי  ידיעתנו, מאות  מעל הראש של ש"ס ללא 
קרית יובל נותרו ללא פתרון אמיתי". עזרא טוען 
כי גם לשלוח את ילדי הגבעה הצרפתית ללמוד 
ברמת אשכול הסמוכה זה לא הישג אלא ביזיון.

המועצה  חברי  הביעו  נוספים,  בראיונות 
צביקה כהן )ש"ס( ויוחנן וייצמן )אגודת ישראל( 
למען  לדאוג  ימשיכו  כי  והצהירו  רב,  תסכול 
ההסכם  את  לשנות  ויפעלו  יובל,  קריית  תושבי 

שנעשה תחת אפם.
המחוזית  בוועדה  הגורלית  ההצבעה  לקראת 
ב'דגל  גורמים  ניסו  שלישי,  ביום  שנערכה 
פועלים לדחות  כאילו הם  חזות  התורה' להציג 
את ההצבעה, בכדי לרצות את רבני קריית יובל 
ברקת  כצפוי,  אך  הזועמים.  התושבים  ואת 
העביר בהצבעה את שינוי מתחם ורבורג, ובכך 
את  ישנה  הרגיש  המתחם  בירושלים:  דבר  נפל 
פניו למרכז תרבות חילוני, וילדי החרדים יאלצו 

לנדוד מדי יום.

ָּכתּוב ֶׁשֵּיׁש ָּכאן
ֶמַתח ָּגבֹוַּה. ֶׁשַקע, ָלָּמה

ַאָּתה ָמתּוַח?

ַחְׁשַמל ֶזה ֹלא ִמְׂשָחק ְיָלִדים!

ַּגם ְּבֻחְפַׁשת ַהַּקִיץ ָחׁשּוב ְלַהְקִּפיד ַעל ְּכָלֵלי ַהְּבִטיחּות ְּבַחְׁשַמל
בבית 

ל ְּבַרְגַלִים ְיֵחפֹות אֹו  ּבָיַדִים ְרֻטּבֹות. ָאסּור ָלֶגֶשׁת ְלַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ
ל ְּפגּוִמים. ָאסּור ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ְּבַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ

ּוַבָיד  ַהֶשַׁקע  ִמְכֶסה  ַעל  ַאַחת  ָיד  ַמִּניִחים   - ִמֶשַׁקע  ֶּתַקע  מֹוִציִאים  ַּכֲאֶשׁר 
ַהְשִׁנָיה מֹוְשִׁכים ֶאת ַהֶּתַקע.

ַהְּיָלִדים    ּוַמְזִמיִנים  ַמְרִחיִקים    ֶאת   ָּפגּום,  אֹו  ָשׁבּור  ֶשַׁקע  ַּבַּבִית  ְמַגִּלים  ִאם 
ַחְשְׁמַּלאי ֻמְרֶשׁה ְּכֵדי ְלַתְקנֹו.

ַּכֲאֶשׁר ִמְשַׁתְמִשים בֶּכֶבל ַמֲאִריְך ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶשַׁהֶּכֶבל ָּפרּוׂש ְּבצּוָרה ְּבטּוָחה 
ְוֶשֵׁאינֹו ְמַהֶּוה ִמְכׁשֹול, ּוְבָכל ִמְקֶרה, ֻמְמָלץ ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ּבֹו ַרק ְלֶפֶרק ְזַמן ֻמְגָּבל.

ְמֻיָחִדים  ִמְכִסים  ַהְשָׁקִעים  ַעל  ְלַהְתִקין  ְּכַדאי  ַהְיָּלִדים  ְּבִטיחּות  ַעל  ְשִׁמיָרה  ְלֵשׁם 
ֶשֵׁאיָנם ְמַאְפְשִׁרים ְלַהִּגיַע ֶאל חֹוֵרי ַהֶשַׁקע.

ובחוץ
ל.  ָאסּור ְלַטֵּפס ַעל ַעּמּוֵדי ַחְשׁמַָ

ל ְוֹלא ְמַשֲׂחִקים ְּבִקְרָבָתם.  ָאסּור ִלְפֹּתַח ֲארֹונֹות ַחְשׁמַָ
ל ָּפרּוץ, ָשׁבּור אֹו ָּפתּוַח - ְמַדְּוִחים  ִאם ִנְתָקִלים ְּבָאֹרון ַחְשׁמַָ

ְלֵשׁירּות 103, ַמְשִּגיִחים ֶשִׁאיׁש ֹלא ִיְתָקֵרב
ל. ַלָּמקֹום ּוַמְמִּתיִנים ְלַאְנֵׁשי ֶחְבַרת ַהַחְשׁמַָ

ל  ל ָקרּוַע הּוא ַסָּכַנת ַחיים. ִאם ִנְתָקִלים ְּבחּוט ַחְשׁמַָ חּוט ַחְשׁמַָ
ָקרּוַע ָּבְרֹחוב אֹו ֶּבָחֵצר – ִמְתַקְשִׁרים 103 ְלֶחְבַרת

ל ּוַמְרִחיִקים ֶאת ָּכל ִמי    ֶׁשִּנְמָצא ַּבְסִביָבה. ַהַחְשׁמַָ
ַהְיָלִדים יֹוְצִאים ְלַשֵׂחק? ַוְדאּו ֶשֵׁהם ּבֹוֳחִרים ָמקֹום ְמֻרָחק

ל. ִמִּמְתְקֵני ַחְשׁמַָ



כשאמא רוצה 
לתת לי הכל, 

היא עושה את זה 
כמו תמיד, בגדול!

BIO-דייסות מטרנה עם רכיב ה
באריזות חיסכון המכילות כ-40 ארוחות*

המאפשרות לך לתת את הטוב ביותר
במחיר משתלם במיוחד!

* בכפוף להוראות שעל גבי האריזה להכנה להאכלה בבקבוק

ניתן למימוש ב: רשת בר–כל, נתיב החסד, מעיין 2000, זול ובגדול.
 פרטי המוצרים: דייסת דגנים 375 גרם, ברקוד 90014258532

דייסת וניל 375 גרם, ברקוד 7290014258549

 משתלם לתת
את הטוב ביותר!

5₪ הנחה ברשתות המובחרות

כ

40
ארוחות
באריזה

כ-

7 2 9 0 1 0 9 3 5 7 5 8 4

בתוקף עד י"ג טבת תשע"ח, 31.12.2017
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חה"כ מ'יש עתיד' כעס, 
הראשל"צ לא הרפה

רמת שלמה: בני האברכים 
חגגו לראשונה מסיבת חומש

במשך 40 דקות, עמד הראשל"צ בפני מסיימי סדר נשים בשכונת 'מקור ברוך', וריתק 
בדברי תורה וחכמה  על "השרה הספרדייה" שהזמינה אותו לכנסת, העימות של אביו 

מרן זצ"ל עם ראש הישיבה, וגם: "החיילים נלחמים מלחמת מצווה"

מאת: ישראל פריי

בהשתתפות קהל רב נערך ביום שני בבית הכנסת 
סדר  ותחילת  נשים  סדר  סיום  נחמיה' מעמד  'עטרת 
נזיקין לעילוי נשמת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. במעמד 

נשא דברים מרתקים בנו הראשל"צ.
הגמרא  דברי  את  יוסף  הגר"י  הביא  דבריו,  בין 
כשבאים  היום  "גם  מצווה.  מלחמת  על  במגילה 
והחיילים  ישראל  בעם  להרוג  והחיזבאללה  החמאס 
אין ספק שזו מלחמת מצווה,   - נלחמים בהם  שלנו 

שהרי הם מגנים על הישוב היהודי".
למאות  מצווה  בר  עשו  "בכנסת  סיפר:  בהמשך 
מירי  ספרדייה,  שרה  יש  מצוקה.  ממשפחות  ילדים 
רגב, ופנתה אליי שאבוא ואדבר שם. היו שם הרבה 
לילדים  שם  אמרתי  עתיד',  מ'יש  גם  כנסת  חברי 
יותר  בדרגה  אתם  היהודי,  לעם  שנולדתם  'זכיתם 
מאחרים', ותוך כדי אני רואה את אחד מחברי הכנסת 
של יש עתיד מסובב את גבו אליי ומדבר עם החבר 
לחזור  רוצה  אני  כן,  לו,  ואמרתי  פניתי  בכעס.  שלו 
על הדברים עוד הפעם, אתם העם הנבחר, אתם נזר 
אתה  העולם,  אומות  מכל  יותר  מובחרים  הבריאה, 

בחרתנו, וזאת האמת וצריך לדעת אותה".
"אחד היועצים של הממשלה, היה לומד חברותא 
על  קשות  גזרות  והיו  הישיבות,  מראשי  אחד  עם 
זצ"ל  ואבי  בהן,  שותף  היה  יועץ  שאותו  החרדים 
לא  אתה  מדוע  ושאל,  ישיבה,  ראש  לאותו  התקשר 

מונע אותו, והוא ענה, שלא מדבר איתו פוליטיקה.
"אמר לו מרן, וכי זה פוליטיקה? תלמודי תורה זה 
פוליטיקה, ישיבות זה פוליטיקה? ומרן זצוק"ל דיבר 
איתו בחריפות רבה, שאין שום היתר ללמוד תורה עם 
הגון שאסור ללמוד  זה תלמיד שאינו  ישראל,  עוכר 
למוטב  מחזירו  אינה  שבה  המאור  אם  תורה,  איתו 
בו  אין  רשע,  זה  איתו,  תדבר  אל  שנה,  עשרים  כבר 

יראת שמיים, ואין שום היתר ללמוד איתו תורה".
הרב יוסף שיבח את מגיד השיעור הרב מרדכי דיין, 
ואת המשתתפים. הוא אף קרא לכל משתתף להביא 

לשיעור עוד משתתפים להגדיל תורה.

מאת: משה אברהמי

'חניכי  בת"ת  הראשון  המחזור  מרגש:  רגע 
מסיבת  השבוע  חגג  שלמה  רמת  בשכונת  הישיבות' 
הגאון  מרן  לציון  הראשונים  זקן  בהשתתפות  חומש, 
רבי אליהו בקשי דורון, והגאון הגדול רבי דוד אברהם 

ראש ישיבת בנין אב.
בשנים האחרונות חל גידול עצום בציבור האברכים 
הירושלמי, מה שיצר ביקוש שיא למוסדות איכותיים 
המיידי  הצורך  בשל  הישיבות.  ובוגרי  אברכים  לבני 
קבוצת  הקימו  בירושלים,  תורה  תלמודי  בפתיחת 
אברכים בשכונת רמות בירושלים תלמוד תורה עבור 

ילדיהם.
עד מהרה, הועתק הרעיון לשכונת גבעת שאול, ואף 
שם נפתח תלמוד תורה לבני האברכים, שצבר תאוצה 
בתוך חודשים, כאשר בשנה הבאה יפתח ת"ת שלישי, 

ובתוך כשנתיים בשכונת בית וגן בירושלים. 
לרשת  יחדיו  התאגדו  התורה  תלמודי  הנהלת 
נקרא הגאון הגדול רבי  ואל הדגל  "חניכי הישיבות" 
כנשיא  שמשמש  אב,  בנין  ישיבת  ראש  אברהם,  דוד 

הת"תים הפועלים בהכוונתו.

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות! צילום: קובי הר צבי 
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זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

7 שנות אחריות מלאה ללא 
TOP תוספת תשלום בדגמי

מזגני תדיראן אלפא מגוון מזגני טורנדו
5 שנות אחריות מלאה
ללא תוספת תשלום

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל 
מ-

ל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

גם המחירים הכי זולים, גם ב-36 תשלומים וגם אחריות חינם על מגוון מזגנים 
מזמינים עכשיו מזגן חדש ומפסיקים לסבול מהחום!

מקרר 2 דלתות

זה הזמן למקרר חדש ומסובסד!
חברת סמסונג, בלומברג ושארפ מסבסדים לכם את המחירים ואתם מרוויחים!!!

מקררי 
שארפ
1999

החל מ-

₪

מקררי
סמסונג
4 דלתות, 3 דלתות

במחירים הכי זולים!

מקררי
בלומברג

במחירים הכי זולים!
אפשרות לרכישה כולל 

התקן משמרת השבת

אפשרות לרכישה 
כולל התקן

משמרת השבת

סה"כ: 2290 ₪
₪ 64סה"כ
סה"כ: 990 ₪ל-36 חודשים

₪ 28סה"כ
סה"כ: 990 ₪ל-36 חודשים

₪ 28סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר איכותי
450 ליטר

החל מ- 1990 ₪

החל מ- 990 ₪
₪28
ל-36 חודשים

₪
החל 

56מ-
ל-36 חודשים

תנור דו תאי

תנור חד תאי

מכונת כביסה
7 ק"ג

החל מ- 990 ₪
₪ 28סה"כ
ל-36 חודשים

מקפיא
6 מגירות

מקרר איכותי
260 ליטר

כולל התקן
משמרת השבת

מרתון מבצעים על מגוון מוצרים וגם ב-36 תשלומים!

החל 
מ-
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לפרטים נוספים:

*בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום

לקוחות כללית מושלם פלטינום
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מבקשים עזרה ביום, תוקפים באלימות בלילה
סגן  נגד  הסיקריקים  מתקפות 
יוסי  ירושלים  עיריית  ראש 
דייטש מחריפות, אך הוא מסרב 
 35 כאן  הולך  "אני  להתרגש: 
שנה, קומץ אלימים לא ישנו את 
כבר  "זה  טוען:    חיי"  אורח 
והשכונה  קיצונים,  מקומץ  יותר 

עדיין לא מוקיעה אותם"

פיגוע רצחני בהר הבית

אבטחה מוגברת 
במזרח ירושלים. צילום: 
פישל רוזנפלד

אוריאל צייטלין

שבע  לשעה  סמוך  האחרון,  שישי  ביום 
בבוקר, אירע פיגוע בהר הבית, כאשר שלשה 
בירי  רצחו  אל-פאחם  אום  תושבי  מחבלים 
את שוטרי מג"ב האיל סתאוי, תושב מע'אר, 
של  בנו  חורפיש,  תושב  שנאן,  כמיל  ורס"ם 
בני  שניהם  שנאן.  שכיב  לשעבר  הכנסת  חבר 

העדה הדרוזית. 
אזרחי  ערבים  היו  המחבלים  שלושת 
ישראל: אחמד מוחמד ג'בארין בן 29, מוחמד 
ומוחמד   ,19 בן  ג'בארין  חאמד עבד אללטיף 
אחמד מפדל ג'בארין בן 19. המחבלים ביצעו 
את הפיגוע באמצעות שני תת-מקלעים מדגם 

קרלו ואקדח שהיו ברשותם. 
שנמצא  הסליחה,  בשער  התרחש  האירוע 
ליד רחוב שער  בכותל הצפוני של הר הבית, 
בשעת  במקום  ששהו  סיור  שוטרי  האריות. 
ירי  ביצעו  למקום,  חשו  הרצחני,  הפיגוע 
נמלט  המחבלים  אחד  מחבלים.  שני  ונטרלו 
לתוך הר הבית ובתום מרדף חוסל גם הוא על 
ידי כוחות הביטחון בשטח ההר. בנוסף, אחד 
פני  העמיד  הראשוני  בירי  שנפצע  המחבלים 

מנוטרל, וכאשר חבלן משטרתי התקרב לבדוק 
השוטרים  אך  השוטר.  את  ותקף  קם  אותו, 

הגיבו במהירות וירו במחבל למוות.
הבית  הר  מתחם  נסגר  הפיגוע  בעקבות 
בקרב  לזעם  שהוביל  מה  ראשון,  ליום  עד 
במקום  הוצבו  במקביל,  ובירדן.  הפלשתינים 
לאלימות  שהובילו  ומצלמות  'מגנומטרים' 
האחרון,  השבוע  במהלך  ולעימותים  קשה 
להשתמש  הביטחון  כוחות  את  ואילצו 

באמצעים לפיזור הפגנות. 
להחלטת  "בהתאם  כי  נמסר  מהמשטרה 
הבוקר  משעות  החל  נפרסו  המדיני  הדרג 
מגנומטרים בשניים משערי הר הבית על מנת 
ההר,  לשטח  לנכנסים  בטחוני  בידוק  לאפשר 
ובמטרה לאפשר קיום תפילת צהריים בשטח 
הר הבית. טרם הכנסת המתפללים להר הבית 
השבטים,  לשער  הווקף  מועצת  נציגי  הגיעו 
לא  שהם  וטענו  המחוז  פיקוד  עם  שוחחו 
רוצים להיכנס להר הבית דרך מעברי הבידוק. 
כ-200  הבית  הר  לשטח  נכנסו  במקביל 
לתפילת  נוספים  נכנסים  העת  וכל  מוסלמים 

הצהריים".

שני שוטרי מג"ב נרצחו בידי שלושה מחבלים בפיגוע ירי 
בהר הבית  שלושת המחבלים חוסלו  בעקבות הפיגוע, 

נסגר ההר ליומיים והוצבו מגנומטרים להגברת האבטחה

מאת: ישראל פריי

עולות  בירושלים  הסיקריקים  מתקפות 
יוסי  ירושלים  עיריית  ראש  סגן  מדרגה: 
דייטש, הותקף בליל שבת בנאצות ובהשלכת 
מאה  ברחובות  דרכו  את  שעשה  עת  חפצים, 
שערים לטיש של האדמו"ר מסלונים. קבוצת 
סיקריקים מגובשת המתינה לו עד צאתו, וגם 
וקליפות  אשפה  לעברו  השליכה  חזור,  בדרך 

פירות.
התקפות  דייטש  ספג  כחודשיים,  לפני 
דומות ולא ייחס לכך חשיבות רבה, אך עליית 
והפגיעות  הקבוצתית,  ההתארגנות  המדרגה, 
של  למטרד  כבר  הופכים  ונשנות,  החוזרות 
אנשים  שאותם  הוא  שמתסכל  "מה  ממש. 
שנעזרים על ידך, כשיש בעיות עם פינוי הזבל, 
כשמבקשים  ובניה,  בתכנון  עזרה  כשצריכים 
אליך,  לפנות  יודעים  הם   – בארנונה  הקלה 

אותם אלה מתקיפים אותך", אומר דייטש.
חוזר  "זה  מתאר:  הוא  עצמה,  החוויה  את 
על עצמו, אנשים מחכים במסלול שאני הולך 
עם  ביציאה,  אותי  מלווים  זה  אחרי  בדרך, 
צעקות כמו 'שייגעץ', 'מנוול', 'נאצי', זה לא 
יושב  לא  אני  שיצעקו?  הם  מי  בכלל.  נעים 

לא של  ישראל  אגודת  בעירייה,  עצמי  מטעם 
אבא שלי, אני מייצג ציבור גדול ושליחם של 
דעות,  חילוקי  להיות  יכולים  ישראל.  גדולי 
מותקפים  להיות  צריכים  כמוני  אנשים  אבל 

ברחובה של עיר?" הוא תוהה בכאב.
לתושבים  דייטש  מפנה  מאשימה  אצבע 
את  להעמיד  בכדי  מספיק  עושים  שלא 
הפרחחים על מקומם. "זה כבר יותר מקומץ, 
והשכונה עדיין לא מוקיעה אותם. ברור שיש 
צריך  והוא  זה,  את  למנוע  שיכול  מישהו 

לעשות את זה ובהקדם".
השפלה  שמלאכתו  שחושב  מי  עבור  אך 
לי  אומרים  "אנשים  אכזבה:  מצליחה, מחכה 
אני  ומשם,  מפה  תעקוף  צדדית,  בדרך  תלך 
לא מתכוון לשנות מדרכי כהוא זה, את הדרך 
הזאת לטיש של הרבי אני עושה כבר 35 שנים. 
קומץ אלימים לא ישנו את אורח חיי, הלכתי 

ואמשיך ללכת בשכונה".
למה שלא תפנה למשטרה?

ברור  הרוחות,  את  להלהיט  עניין  לי  "אין 
שאני יכול לגשת להתלונן ומחר בבוקר יש שם 
בשמות.  מכיר  גם  אני  מרביתם  את  מעצרים. 
אבל כל זמן שזה לא גולש לאלימות פיזית, לא 

אלהיט את הרוחות".

לפרטים והרשמה: 072-259-2843
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

איש 
חינוך

שמחים לבשר כי 

הצלחנו להשיג מלגה 

מיוחדת ע"ס 18,000 

ש"ח לנרשמים 

למסלול זה 

)בנוסף למלגות 

לימודים של קמח, 

טלדור וכו'(.

בוא לעשות את זה כמו שצריך ולקבל את הכלים 
הכי מקצועיים עם תואר אקדמי .B.A בחינוך וחברה 

של הקמפוס החרדי אונו,
שיפתח בפניך עולם חדש של אפשרויות תעסוקה:

 עבודה עם נוער בסיכון
 הנחיית הורים, הנחיית קבוצות

 עבודה עם ילדים בעלי לקויות שונות וטיפול בנושרים ממערכת החינוך
 ריכוז קהילתי ותפקידי הדרכה שונים

 ניהול מוסדות תרבות וחינוך וניהול פרוייקטים חינוכיים וחברתיים

אם אתה בעל גישה טיפולית, רגישות לנפש האדם 
ומעוניין לעסוק בתחומים של עזרה וסיוע אמיתי לזולת, 

המכינות לגברים מתחילות!
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האם לערוך פריימריז במפלגות החרדיות?

אינני יודע מי הם הגורמים התומכים 
מנקודת  יוצא  אני  אך  פריימריז,  בקיום 
יכנסו  והם  יהיה  וכך  במידה  כי  הנחה 
לתפקיד זה או אחר ותעלה על שולחנם 
משמעותית,  להכרעה  הדרושה  שאלה 
מן הסתם הם יפנו לגדולי ישראל. שהרי 
הדיון,  בכלל  מתחיל  לא  כך,  לא  אם 
הפועלות  מפלגות  מספיק  יש  שהרי 
מועצת  וללא  רבנית,  סמכות  ללא 
בקבלת  הבלעדית  הזכות  שלה  חכמים 

ההחלטות.
הרת  שאלה  ישנה  כאשר  כן,  אם 
כן  הם  רוחנית  לסמכות  הזקוקה  גורל 
כאשר  אך  ישראל,  גדולי  על  'סומכים' 
יהיה שלוחם  מי  קובעים  ישראל  גדולי 
מהותית  בעיה  זו  זאת?  מקבלים  אינם 
הסתירה  גבול  על  המעטה,  בלשון 

הפנימית.
שהוא  "ימין  המושג  תמצית  זהו 
שאנו  ימין",  שהוא  ושמאל  שמאל 
קשר  ללא  עליו  אמונים  חרדי  כציבור 

למצב הרוח או כל שיקול ואינטרס.
חדש  דיי  אני  אישית,  בנימה  אוסיף 
תחילה  הארצית,  הפוליטית  בזירה 
בכנסת,  גם  ולאחרונה  י-ם  בעיריית 
בדבר  הקונצנזוס  את  וכשראיתי 
של  לספק  ניתנת  הבלתי  חריצותם 

הערכה  את  וכמובן  החרדיים  הנציגים 
ונציגיו  הכללי  מהציבור  לקיר  מקיר 

במקומות אלו - נדהמתי! 
לא  נפש  שמוסרים  באנשים  מדובר 
רק למען הציבור שהצביע להם ולא רק 
להם  מחויבים  שהם  ובתנאים  בשעות 
זו עבודה מסביב לשעון מהכלל ועד   -

לפרט.
לא  מנצחת  שנוסחה  לימדו  אותי 

מחליפים.
דשמיא  סייעתא  שישנה  מסתבר 
שרואים  ישראל  גדולי  של  לשליחיהם 

טוב מאתנו, רחוק יותר ומדויק יותר.
יום על כף  לעצם העניין, בסופו של 
גורל,  הרי  נושאים  ניצבים  המאזניים 
של  היהודי  צביונה  עולם,  של  עתידו 
המדינה על שלל המורכבות ועוד שורה 
ארוכה של נושאים לא פשוטים. תהמרו 
זכויותינו  על  לא  אחרים,  דברים  על 
בגדולי  אמונתנו  על  ולא  הקיומיות 

ישראל. הניחו לנו.
של  בדבריו  כעת  נזכר  אני  לסיום, 
שתמיד  דרעי  אריה  הרב  ש"ס  יו"ר 
אומר לנו "אנחנו לא בוחרים, אנחנו רק 
הם  ורק  הם  ישראל  וגדולי   - מצביעים 

אלו שבוחרים שמחליטים".

מקובל לחשוב שהרעיון של פריימריז מנוגד 
יראי  לחלוטין לדרך האידיאולוגית של ציבור 
את  לקיים  וזוכה  רבותיו  מצוות  העושה  ה' 

הציווי - ועשית ככל אשר יורוך. 
ההשתלשלות  בפרטי  שבקי  למי  ואולם, 
העניינים של הפעמים הקודמות כאשר רעיונות 
הזו  שהשאלה  יודע  הפרק,  על  עלו  אלו  מעין 
ולבן,  שחור   - צדדים  שתי  רק  מכילה  איננה 
אלא היא שאלה גדולה ורחבה שראויה לדיון 
זזים  שאיננו  העובדה  לצד  מעמיקה.  וחשיבה 
הם  רבותינו,  לנו  שמורים  מכפי  ושמאל  ימין 
של  מודלים  ליצור  ראוי  כי  הורו  אף  עצמם 
השונות  הקהילות  וחיבור  הציבור  שיתוף 
במטרה להעלות ולתת ביטוי לצרכים ולקשיים 

האקטואליים העומדים בפני כל איש ואיש. 
אלישיב  הגרי"ש  ממרן  לשמוע  זכיתי  כך 
של  המקומי  בסניף  לבחירות  בנוגע  זצ"ל 
הרעיון  להעלאת  בנוגע  הורה  הוא  כך  "דגל", 
התורה  דגל  בוועידת  חברים  מפקד  לעריכת 
ראש  מרן  יבדלח"א  הורה  גם  וכך  בתשס"ו, 
הישיבה באותה הזדמנות. וכהנה רבות. די אם 
"איגוד  של  תאוצה  הצובר  המודל  את  נזכיר 
ורבנן העומדים  הקהילות" בברכתם של מרנן 
הפעילות  את  ומברכים  ומעודדים  ראשו  על 

הברוכה של גוף זה. 
על  פרנס  מעמידין  אין  יצחק  רבי  "אמר 

שנא'  בצבור,  נמלכים  כן  אם  אלא  הצבור 
אמר  בצלאל.  בשם  ה'  קרא  ראו  לה(  )שמות 
לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, הגון עליך 
לפניך  אם  עולם:  של  רבונו  לו  אמר  בצלאל? 
הגון, לפני לא כל שכן? אמר לו, אף על פי כן: 
לך אמור להם. הלך ואמר להם לישראל: הגון 
עליכם בצלאל? אמרו לו אם לפני הקדוש ברוך 

הוא ולפניך הוא הגון, לפנינו לא כל שכן?"
הדרישה  לקיום  המיטבי  המודל  מהו 

"להימלך בציבור"? 
ברי לכל שפריימריז זול ופתוח כפי שמקובל 
די  הצורך.  על  עונה  לא  החילוניות,  במפלגות 
במפלגות  שנערכים  הפריימריז  על  להביט 
של  יפה  קרנבל  זה  שאולי  להבין  בכדי  הללו 
הדרישה  על  עונה  לא  וודאי  זה  אבל  קונפטי, 

המהותית של "להימלך בציבור". 
למפקד  מסודרת  הצעה  העליתי  בזמנו 
וביטוי  משקל  שייתן  מנגנון  ובניית  חברים 
יוכלו  שנציגיהם  השונות  הקהילות  לכלל 
הצרכים  את  ולשטוח  פנימה  לקודש  להיכנס 
המודל  את  לעדכן  שצריך  יתכן  והמצוקות. 
ליצור  הוא  העיקרון  אך  שינויים,  בו  ולערוך 
או  כזו  בצורה  לציבור  ביטוי  שייתן  מודל 
אחרת. מודל כזה אינו עומד בסתירה להליכה  
לאורם של רבותינו, אלא הוא נותן כלים בידי 

שלוחי הציבור להיטיב ולייעל את עבודתם.

בעד: להימלך בציבור
יצחק פינדרוס

סגן ומ"מ רה"ע ירושלים

נגד: סתירה פנימית
ח"כ מיכאל מלכיאלי 

סיעת ש"ס צילום: אהרן ברוך ליבוביץ

את מוזמנת להצטרף להצלחה 072-3937620
www.siurmochot.co.il ירושלים . בני ברק . צפון

גרפיקה ותקשורת . פרסום וקופירייטינג . עיצוב וארטדיירקשן 
 אפיון ועיצוב אתרים . פיתוח צד קידמי אתרים, אליקציות ומערכות
 מולטימדיה עריכה וצילום וידאו . צילום סטילס . איור דיגיטלי
אנימציה ותלת מימד . עיצוב ואדריכלות פנים . קורסי שדרוג

 רק בסיעור מוחות חדשנות ולמידה בינלאומית 
לווי מקצועי פרטני שיזניק אותך לקו המצויונות 

ולפרנסה ברווח

 מקצ עני ב
מרוויחים
הרבה יותר

Skyline דגים
תפריט דגים ייחודי

לתשעת הימים



מאת יבניאל שירם
לשמוע  אוהבים  אתם  גם 
זה  מוסיקה חסידית? אם 
באוזניות,  ברכב,  בבית, 
או  ובשמחות,  באירועים 
–הצלילים,  חיה  בהופעה 
עושים  והמילים  הלחנים 
הנשמה.  על  טוב  לכם 
שינפלד תיירות ממשיכה 
את  הקיץ  גם  להפתיע 
שורה  עם  לקוחותיה 

מרשימה של אמנים וכוכבי זמר, כמוה 
עוד לא הייתה באף חופשה אחרת. בין 
הלמן,  יששכר  את  תמצאו  ההופעות 
יפה,  אלי  לפידות,  ישי  פרנס,  ישראל 
רעים,  צמד  תורג’מן,  נחמן  ישראל 
ומוכר  חדש  ואמן  הגדול  פישר  דודו 
החזן   – המנצחת  לנבחרת  שהצטרף 

העולמי ישראל רנד בכבודו ובעצמו. 

אחד מחמשת 
 החזנים הטובים בעולם

החזנים  חמשת  של  רשימה  תעשו  אם 
בעולם  ביותר  והגדולים  המוכשרים 
החזן  בוודאי  יהיה  מהם  אחד  כיום, 
ישראל רנד. הוא הופיע במאות הופעות 
בארץ ובעולם בבתי האופרה ובאולמות 
מיטב  בליווי  הגדולים  הקונצרטים 
מלאות  שלו  ההופעות  וכל  התזמורות, 
להופעותיו  במקביל  מקום.  אפס  עד 
בהפקות  משתתף  רנד  העולמיות 
“יידישפיל”  תיאטרון  של  מוזיקאליות 
של  חייו  על  המצליח  המחזמר  ובהן 
הצגות  את  שעבר  קרליבך  שלמה  הרב 
בבית  המתפללים  ביניכם  אלו  המאה. 
הכנסת הגדול ברמת גן יודעים גם שרנד 
משמש שם בתור החזן הראשי. אבל יותר 
לשמוע  חשוב  רנד  ישראל  על  מלספר 
את קולו השמיימי. שיריו מלאים בכוונה 
ובחיבור לתפילה בשילוב האינטרפטציה 
היא  הסופית  והחוויה  שלו,  האישית 
עונג  במילים,  לתאר  ניתן  שלא  משהו 
היהודית.  לנשמה  עמוק  וחיבור  צרוף 
האמנים  לשורת  מצטרף  רנד  ישראל 
הגדולים שיופיעו במסגרת חופשת הקיץ 
במונטנגרו,  הילטון  במלון  שינפלד  של 
אמן  אלו.  בימים  ממש  המתקיימת 
דודו  אחר מאשר  לא  הוא  נוסף  מכובד 
העולם,  כל  את  כבשו  שלהיטיו  פישר, 
נשיאי  מול  ברודוויי,  במות  על  הופיע 
ארצות הברית ומלכי אירופה. בהופעתו 
המוכרים  להיטיו  מיטב  את  הוא משלב 
והתרגשות,  צחוק  מעוררי  סיפורים  עם 

וכמובן עם שירתו הווקאלית הנדירה. 
אמנים נוספים ומוכרים הם ישי לפידות 
נמצא  שלכם"  המנגינה  "ואני  שאלבומו 
רעים  צמד  בישראל.  בית  בכל  כמעט 
שונות  מתקופות  שירים  עם  המופיעים 
הקהל  עם  יחד  שונות,  ומחסידויות 
יששכר  גדול.  בקול  לשירה  המצטרף 
פרנס,  ישראל  בשווייץ,  מבאזל  הלמן 
מאסטרו אלי יפה וישראל נחמן תורג'מן. 

האורחים משבחים 
ומהללים 

האורחים  מספרים  מה 
להיות  זכו  שכבר 
בקבוצות הראשונות של 
מילים  רק  החופשה? 
מכל  שמגיעות  טובות 
של  ההופעות  הלב. 
האמנים כמובן מרוממות 
הקהל.  את  ומרגשות 
נקודת  עוד  הוא  שינפלד  של  האוכל 
שפים  של  ענק  צוות  בזכות  חוזקה 
במאכלים  המתמחים  בינלאומיים 
יהודיים בסגנון אשכנזי ומזרחי. בחדרי 
דגים,  בשרים,  עם  ברים  יש  האוכל 
קינוחים  תוספות,  סלטים,  מרקים, 
אירי  בר  פועל  במלון  ובנוסף  ועוגות, 
במהלך  חופשי  ושתייה  כיבוד  המגיש 
היום. חופשת הקיץ של שינפלד כוללת 
יום  מדי  מלאות  וערב  בוקר  ארוחות 
רבא  קידושא  עם  פנסיון מלא  ובשבת 
מלון  כשר.  גלאט  כשהכשרות  מיוחד, 
 5 במונטנגרו  פודגוריצה  הילטון 
כוכבים, ממוקם בנקודה מרכזית בעיר, 
ויפים,  גדולים  פארקים  שלושה  בין 
וליד מדרחוב הקניות המפורסם. מול 
הליכה  ובמרחק  ירוק  פארק  המלון 
המשפחה.  לכל  הרפתקאות  פארק 
להסתובב  לצאת  יכולים  האורחים 
או  היפים,  מאתריה  ולהנות  בעיר 
צוות  עם  יומיים  לטיולים  להצטרף 
בין  המדריכים המעולים של שינפלד. 
הצפוני  באזור  לבקר  ניתן  האתרים 
ז’בליאק,  העיירה  הדורמיטור,  פארק 
בודווה,  של  הריביירה  טארה,  קניון 
ספא  עיירת  קוטור,  העתיקה  העיר 
צייטיניה,  הישנה  הבירה  הרצגנובי, 
גבול אלבניה, פארק  על  אגם שקאדר 
ליפה,  הנטיפים  ומערת  ביוגראדסקה 
החוף  ועיירת  דוברובניק  בקרואטיה 
ספורט  וחובבי  משפחות  קבטאט. 
אתגרי יהנו ממגוון אפשרויות וטיולים, 
טרקטורונים,  לב,  לאמיצי  אומגה 
הרפתקאות  פארקי  ג’יפים,  סוסים, 

שילדים מאד יאהבו, ועוד. 

 התמלאו הטיסות? הוספנו עוד!
של  הטיסות  שכל  מדווחים  בשינפלד 
מקום.  אפס  עד  התמלאו  יולי  חודש 
עם  במבצע  טיסה  הוספנו  ב-2/8 
מקומות אחרונים בלבד, 9/8 מקומות 
אחרונים, וגם בתאריכים 16/8, 23/8, 
30/8 הוספנו טיסה במבצע וההרשמה 

בעיצומה בימים אלו. 
דאגו  הנופש  והצלחת  הביקוש  עקב 
ישראייר  של  ישירות  טיסות  להוסיף 
נוסף  ולילה  מהמלון  שעה  רבע  רק 

חינם – לנרשמים עכשיו. 
ניתן  מקום  והזמנת  נוספים  לפרטים 
בטלפון   החברה  למשרדי  להתקשר 
03-6189999 או דרך אתר האינטרנט 

www.shainfeld.com

החזן ישראל רנד 
במונטנגרו

ההופעה של הקיץ
חדשות נהדרות לחובבי מוסיקת נשמה יהודית – 
שינפלד תיירות מארחת הקיץ בהילטון מונטנגרו 

את השמות החמים ביותר בעולם המוסיקה ואליהם 
מצטרף אמן נוסף גדול ומפתיע!

חיפה סניף
והצפון:

054-8524340

רחובות סניף
ֱקצנֹלבוגן משפ'
072-2736800
052-7119404

ִדרום סניף
ֹלוינגר

054-8434109

אֹלעִד סניף
052-7119404

ביתר סניף
073-7530503

שמש בית סניף
רוזנגרטן משפ'
054-8423344

ירושֹלים: סניף
050-4100007
072-2114350

ֱק.ספר סניף
052-7185614

Electricity
English

052-7119404

Atencion
en espanol
054-8524340
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www.kerenby.co.il

ארצי ארצימוֱקִד מוֱקִד

חִדש!
שמש: בית 8סניף הנצנים נחֹל

שֹל התֱקנון
המתֱקינים

הישיבות בני בֱקרן

מֱקצועית תעוִדת

מתמיִד ֹלשיפור ֱקבועה השתֹלמות

ביותר המתֱקִדמים בכֹלים שימוש

ביותר איכותיים וחומרים צנרת

וזמינות שירות

2017 ינואר כהֹלכה' 'סֱקר המחֱקר מכון נתוני ע"פ
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נימוסית  טלפון  לשיחת  שהמתין  אחרי  ימים  שלושה 
שר  הממשלה,  ראש  בקואליציה,  סיעות  ראשי  משלושה 
גבאי  אבי  הנבחר  העבודה  יו"ר  ביצע  הפנים,  ושר  האוצר 
למרות  הפנים.  שר  ללשכת  שליחים  ושיגר  משלו  צעד 
ששיחה ישירה בין השניים לא נערכה, הם סיכמו באמצעות 
קביעת  על  האישים,  שני  את  שירת  מקורבים, שאחד מהם 

פגישה טנטטיבית לתחילת שבוע זה.
את פרק הזמן שנותר עד לפגישה, ניצל גבאי כדי לטפטף 
באוזני כל עיתונאי מזדמן כי עיניו נשואות לא רק למצביעי 
יש עתיד אלא גם למצביעי ש"ס. לעיתונאים בחדשות ערוץ 
כאילו  סופהשבוע  במוספי  הגיגיו  את  שציטטו  ולאלו   2
מדובר במשיח רכוב על חמור לבן, הוא הסביר שדמות אמו 
המרוקאית מזכירה למצביעי ש"ס את האימא שלהם, וכי לא 
רק ביבי, לפיד וכחלון – אלא גם דרעי לחוץ מבחירתו וחרד 

לגורל מצביעיו, שהסקרים גם כך מגמדים בהתמדה.
דרעי שמע והשתומם. לפגישה הוא הסכים גם כך ללכת 
בצליעה, היות ובפוליטיקה לא שורפים גשרים, וזאת למרות 
המפגש,  על  שלו  הסיבוב  את   – שגבאי  לכך  מודע  שהיה 
לאחר  ומיד  תכף  למצביעיו  גבאי  יאמר   - הנה  יעשה. 
המפגש - למרות שאני משמיע אג'נדה אזרחית, גפני וליצמן 
לשיחת  נפגש  ודרעי  היבחרי  עם  אותי  לברך  מתקשרים 

תיאום.  
אלא שלגבאי אצה רצה הדרך לזרות לש"סניקים מלח על 
הפצעים רגע לפני הפגישה, שכמובן לא התקיימה - ובוטלה 
של  מפיו  דרעי  התבשר  ראשון,  ביום  גלויה.  רוח  במורת 
את  ומינה  לעשות  הגדיל  הנבחר  שהיו"ר  המקורבים  אחד 
עמיר פרץ למרכז הקשר עם החרדים. שזה שווה ערך לכך, 

שנתניהו ימנה את יריבו סער, לתפקיד זהה בליכוד.
בעבודה,  הנבחר  ליו"ר  מחמיאות  הלא  התובנות  את 
הקואליציה.  סיעות  ראשי  מחבריו,  כמה  עם  דרעי  חלק 
הגשרון  את  שורף  שגבאי  הייתה,  מהם  אחד  של  המסקנה 
 – "באיווט  עתידית.  לקואליציה  בדרך  לו  שנותר  האחרון 
שמינויו לשר הביטחון היווה את הטריגר הרשמי לפרישתו 
מהממשלה, גבאי בוודאי לא יכול לזהות פרטנר. כחלון – 
עם  קואליציה  להרכיב  יעדיף  בגבו,  תקועה  עדיין  שהסכין 
את  שורף  הוא  אריה,  מולך,  גם  ועכשיו,  סנואר.  מוחמד 

הקשר-גשר שטרם הוקם?"
בארבע  לשיחה  וכחלון  נתניהו  ישבו  האחרון  בסופ"ש 
בתום  התאגיד.  משבר  מאז  ממושך,  נתק  אחרי  עיניים 
שני  בלשכות  אבל   ,2019 תקציב  בניית  על  דובר  השיחה 
נערכה  לא  גלויה שכמוה  על שיחה  יודעים לספר  האישים 
מזה עידן ועידנים – ובמסגרתה הועלו על השולחן קמפיין 
ראש  של  העתידיים  ומהלכיו  כחלון,  של  משפחה'  'נטו 
הממשלה בצל החקירות. בשתי הלשכות הסיקו כי ככל שזה 
תלוי בשניים, בחירות לא ייערכו בקרוב. את פרחי השלום 
ולהזהיר   – גבאי  אבי  של  לכתובת  ישירות  לשלוח  ניתן 
שמינה  אחרי  בחנייה.  מרוורס  שיימנע  מראש  השליח  את 
האופוזיציה,  למרכז  רוזנטל  מיקי  ח"כ  מייקר  הטרבל  את 
כ"מרכז  השבוע  התנהלותו  לאור  גבאי,  את  להגדיר  ניתן 

הקואליציה" - מהאופוזיציה.
טוב.  רק  עשתה   – גבאי  של  בחירתו  הזאת,  לקואליציה 
כמה  שספג  היהודי,  לבית  החרדים  שבין  לציר  אפילו 
זעזועים לאחרונה, הייתה השבוע עדנה. הנכונות של בנט, 
וכותב  ריבלין  יעקב  הפרשן  ידי  על  לראשונה  שפורסמה 
השורות, לאפשר חידוש רישיון למוסדות החינוך החרדיים 
הגדולה  היא הבשורה  לשנה,  ולא אחת  שנים  אחת לחמש 

ביותר למנהלי המוסדות בקדנציה הנוכחית. 
קרוב  נספרו  פירון,  בקדנציית  השנה  של  הזאת  בתקופה 
לאלף מוסדות חינוך שלא קיבלו רישיונות, ערב פתיחת שנת 
הלימודים. בשנתיים האחרונות, המרוץ לרישיון מעסיק את 
לשכת השר וסגנו החרדי, יתר על המידה. רפורמת רישיון 
החומש, היא בשורה אמיתית לכל מי שהתרוצץ מדי שנה, 
חסר נשימה עם עשרות טפסים ביד, כדי להשיג את הרישיון 

המיוחל.
שר  סגן  אומר  למטה",  מחלחלת  בנט  של  המפקד  "רוח 

שנחשב  "במשרד  עיתונות'.  ל'קו  פרוש  מאיר  החינוך 
ללעומתי ביותר ממשרדי הממשלה, אנו רואים כיום שינוי 
גדול ביחס לציבור החרדי, ואת זה צריך לזקוף לזכות נפתלי 
בנט שאומר ועושה". אם אפילו יחסי שר סרוג וסגנו החרדי 
המתבקשת  המסקנה  ומלבלבים,  פורחים  החינוך  במשרד 
ימים  מעמד  להחזיק  עשויה  אכן  הזאת  שהקואליציה  היא 

רבים.
חבל שחילופי המחמאות הללו נעצרים רק בתוככי הבית. 
היעדר הפרגון ההדדי בין הנציגים החרדים – בלט השבוע, 
הקואליציה.  מרכיבי  ליתר  גבאי  הגיבושון שארגן  רקע  על 
נשים' שכונס בלשכת שר  'הדרת  בנושא  מהדיון המקצועי 
הפנים והפך – באקט של יציאה ממגננה להתקפה - לשיח 
ועדת  ויו"ר  ליצמן  השר  נעדרו  חרדים',  'הדרת  בנושא 
הפנים  במשרד  להגיע.  שביקשו  למרות  גפני,  הכספים 
פוליטית  נוכחות  ולפיכך  מקצועי  בדיון  שמדובר  הבהירו 
הזה  שהתירוץ  להניח  סביר  רצויה.  ואינה  מיותרת  מעובה, 
לא היה נשלף, אם הייתה נשמרת מידה קצת יותר הגונה של 

פרגון הדדי בין החברים בתקופה האחרונה.

חשדות מטעם 
מקרי.  שהכול  ולטעון  לשמיים  עיניים  לגלגל  אפשר  אי 
כשהמנכ"ל שמכהן כידו הארוכה של בעל השליטה בבזק, 
של  פנימיים  מסמכים  לרכישת  בחשד  בית  למעצר  נשלח 

חברה מתחרה, לא ייתכן שהאיש לא היה מודע לשיטה.
בזק היא אותה בזק, רק זהות המנכ"ל השתנתה. המנכ"ל 
שנחקר ונשלח למעצר בית בחשד לרכישת מסמכים פנימיים 
של חברה מתחרה, היה לא אחר מאשר אבי גבאי, מנכ"ל 

בזק דאז, והמפגין מול ביתו של מנדלבליט כיום. 
'וואלה'  באתר   2005 בשנת  שהתפרסמה  הידיעה  הנה 
בזק  ולפיו  למהות החשדות(  אופייני  )לא  נאות  גילוי  תחת 
בינלאומי היא בעלת השליטה באתר: "מנכ"ל בזק בינלאומי, 
אבי גבאי, ושתי סמנכ"ליות שיווק בחברה, נחקרו אתמול 
אביב.  תל  מחוז  משטרת  של  ההונאה  במפלג  באזהרה 
פנימיים של החברה  רכשו מסמכים  כי  השלושה חשודים, 
המתחרה, קווי זהב. במשטרה חושדים, כי חוקרים פרטיים 
של 'מודיעין אזרחי' הגיעו למסמכים באמצעות תוכנת 'סוס 
שלמור-אבנון-עמיחי,  הפרסום  במשרד  שהתקינו  טרויאני' 
נערכו  חיפושים  בינלאומי.  לבזק  למכירה  אותו  והציעו 
מעצר  ימי  לחמישה  שוחררו  השלושה  החברה.  במשרדי 
בית. בקול ישראל דווח, כי גבאי טען, כי לא היה לו מושג 
סתר".  האזנת  באמצעות  הושג  בחברה  שהתקבל  שהמידע 

ביבי מסתבר, לא היה ראשון שלא ידע, לא ראה ולא שמע.
מה  שמשום  הזה,  המדהים  הקטע  את  שקראתם  אחרי 
ולומר  להדגיש  צריך  הישראלית,  התקשורת  מעיני  נעלם 
שגבאי לבסוף שוחרר וגם כתב אישום לא הוגש. עכשיו, רק 
שערו בעצמכם איך הייתה נוהגת התקשורת במידע שכזה, 
ולא  היה באחד ממקורביו של ראש הממשלה,  אם מדובר 
ביו"ר הנבחר של מפלגת העבודה, שאותרג והפך לתקווה 

הלבנה.
כיצד  ראו  הדמיון.  כנפי  על  להפליג  צורך  אין  ובעצם, 
עו"ד  הבית,  ממעצר  אחר  במשוחרר  התקשורת  נוהגת 
שבוע,  בתוך  שוחרר  רק  שלא  נתניהו,  של  מקורבו  שמרון 
לפרשן  במקום  וברשות.  בסמכות  לארה"ב,  המריא  אלא 
ולהסביר כי השחרור המפתיע מעיד על פריכות הראיות נגד 
עורך  נגד  החשדות  של  הנמוכה  ועוצמתן  הממשלה  ראש 

דינו, מגיעים התקשורתנים מטעם למסקנה הפוכה. 
 – לכחלון  גבאי  בין  המעמיקה  שההיכרות  גם  מספרים 
גבו לשולחן הממשלה, עד שהחבר הטוב  שנשא אותו על 
והתעבתה בעת שכחלון  נוצרה  הפך את הכיסא על ראשו, 
כיהן כשר תקשורת וגבאי כמנכ"ל חברת התקשורת הגדולה 
בעיצומו  מרשימה  בקלילות  דילג  אליו  תפקיד  בישראל, 
של תהליך הפרטה, היישר מתפקידו הקודם כרפרנט באגף 
התקציבים באוצר ורכז צוות תקשורת. ועכשיו, שובו ותארו 
היה  אם  בנתניהו,  נוהגת התקשורת  הייתה  כיצד  לעצמכם, 
רוכש כשר בישראל, חבר קרוב שזגזג כך מהתחום הציבורי 

למולטי  והופך   – מהחלטותיו  במישרין  שמושפע  לעסקי, 
מיליונר עם סיום תפקידו.

עשן הסיגרים של ביבי, מצחין, והפרשיות שמתפרסמות 
הסמיך  שהעשן  אלא  סלידה.  מעוררות  לבקרים  חדשות 
שהתקשורת   – אחרים  בכירים  של  ראשיהם  מעל  שמרחף 
המגזרי,  בפן  בהרבה.  רע  מריח  לפוגג,  דואגת  במגמתיות 
רצוי לזכור ולהזכיר, שהמתקפה נגד נתניהו, לא מכוונת נגד 
שנה  למרות  מה שמסמל שלטונו.  כלפי  אלא  לבדו,  האיש 
יותר  מסמלים  נתניהו,  ימי  לפיד,  עם  שותפות  שנות  וחצי 
אויביו של שותפנו  ולכן,  עם החרדים,  את השותפות  מכל 

– אויבינו.

אל יתהלל חוגר
בהשכם בוקר יום שישי שעבר, קם בכיר במשרד הביטחון 
הנוהג לדפדף עם שחר בעיתוני היום – ולמקרא אחד מטורי 
סופהשבוע, נעשה לו חושך בעיניים. תחת הכותרת 'חכמת 
הגנרלים' הציג עיתונאי מעריב בן כספית על שלושה קטעים 
לבלימת  שהובילה  הצבאית  העבודה  תכנית  את  נרחבים, 

וריסון גל האלימות שהתפרץ בשטחים באוקטובר 2015.
מחדש  לדון  כדי  הקבינט  התכנס  הפרסום  לפני  יומיים 
במוקד  הצבא.  שאישר  קלקיליה  תכנית  את  )ולדחות( 
הנימוקים שהעלו הקצינים שצידדו במהלך, עמדה התוכנית 
ובגזרת  כללית,  הצלחה  שנחלה  האלימות  גל  לבלימת 
קלקיליה, הצלחה מזהירה. קציני צה"ל בראשות הרמטכ"ל 
אושר בתחילה  'וי' אחרי שכבר  ורשמו  את המהלך  שיזמו 
שהממשלה  האחרונים  בשבועות  חשו  הממשלה,  בישיבת 
נגררת אחרי קולות המתנחלים, שנותן הטון הבולט מתוכם 
רצף  עם  שהתנחל  שומרון  מועצת  ראש  דגן,  יוסי  הוא 

התיישבותי ברשימת מתפקדי הליכוד. 
מתוסכל  שהסתובב  הביטחון  מערכת  מראשי  אחד 
מסכם.  במשפט  ליבו  רחשי  את  הביע  מהתהליכים, 
"בממשלות עבר, ניהלנו ויכוחים מקצועיים עם ברי פלוגתא 
מקצועיים כמו מאיר דגן, ראש המוסד, שהשפיע על ראשי 
המשפיע  כיום  מאתנו.  יותר  ואולמרט  שרון  הממשלה 

הלאומי הוא יוסי דגן".  
השלטון,  להגה  הטנק  מצריח  צה"ל  בכירי  של  מעברם 
בחיים  מזהירים  קצינים  מדי  יותר  של  הסדרתי  והכישלון 
האזרחיים, לימד את המערכת שהתבונה לא תמיד נמצאת 
שטח  שבהגדלת  ההיגיון  על  המדים.  לובשי  של  בצד 
אפשר  סבא,  מכפר  דקות  חמש  קלקיליה,  של  השיפוט 
בהחלט להתווכח. לפני כשלושה עשורים, עשינו את הדרך 
ליישובי השומרון בשווקים הססגוניים של קלקיליה. כיום, 
המוגדלת- העיר  של  השיפוט  לשטח  להיכנס  שינסה  מי 

במקרה  אלונקה  על  משם  ייצא  עצמו,  בכוחות  מוקטנת 
לא  פיגועים  אם  הרע.  במקרה  אטום  שק  בתוך  או  הטוב, 
זה לא בהכרח בשל טוב ליבם  יוצאים מהעיר לאחרונה – 

של תושבי השכונה.
שנדחתה  קלקיליה  תכנית  התכנסנו.  כך  לשם  לא  אבל 
לא חדשות  היא  רביעי שעבר,  ביום  אושרה(  )אחרי שכבר 
הבכיר  את  שעניין  מה  השלשום.  אירועי  אלא  האתמול 
של  במילה,  מילה  כמעט  הפירוט,  היה  הביטחון,  במשרד 
שהוצגה  האחרונות  בשנתיים  הצה"לית  העבודה  תכנית 
לתתי  הפלסטינית  האוכלוסייה  חלוקת  הקבינט.  לשרי 
ברשתות  פיגועים  מתכנני  של  בפינצטה  זיהוי  קבוצות, 
שחשף  כספית  לבן  וגזרים.  מקלות  וחלוקת  החברתיות 
מעיין  יבש  אומנם  נתניהו,  פרשיות  מרבית  את  בטוריו 
אך  הממשלה,  ראש  בלשכת  המידע  אילן  ונקצץ  המקורות 

בצמרת צה"ל כנראה, הסיווג חוגג בלי הגבלה.
בשורות  עוברת  המדליף,  זהות  לבחינת  הקלה  הדרך 
ההצלחה  לנוכח  המחמאות  הקרדיט.  מקבלי  של  הספורות 
לעומד  שלא  ובוודאי  לממשלה  כמובן  ניתנו  לא  הגדולה 
בראשה, אלא למערכת הביטחון. מערכת היא מילה מכלילה 
הנושק  אגו  עם  ודם,  בשר  באנשים  כשמדובר  ומכובסת, 
תא"ל  את  שם  מצא  הקטנות  באותיות  מי שדקדק  לשמים. 
האחרונות,  בשנתיים  איו"ש  אוגדת  מפקד  כרמלי,  ליאור 

בית ספר לפוליטיקה

מרכז הקואליציה 
אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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את מתאם הפעולות בשטחים האלוף יואב )פולי( 
שר  ואת  איזנקוט  גדי  הרמטכ"ל  את  מרדכי, 
הביטחון. לא זה המכהן, תחילה, אלא השר הקודם 
שמבצבץ  האור  את  שגילה  יעלון,  )בוגי(  משה 
ולעניין  מפריסקופ הצוללת שנייה אחרי שפוטר, 
תפיסת  את  "שהבין  זה  היה  שבנדון  המחמאה 
בסך  המתלהם,  ליברמן  אותה".  ואישר  איזנקוט 
לתת  והמשיך  לתפקיד  כשנכנס  הזיק,  לא  הכול 

גיבוי מושלם, ליוזמה של קודמו וקציניו.
את  אבל  בקטנות,  דקדוק  כמו  נראה  אולי  זה 
כאילו  הזה, שנשפך  המלל  כל  הביטחוני,  הבכיר 
מהדעת.  הוציא  פשוט  הפיקודי,  מהלוע  היישר 
הקבינט של ממשלת ביבי בקדנציה הנוכחית ובזו 
ביותר מבחינת מידור  לה, הפך למחורר  שקדמה 
מידע. במהלך מבצע צוק איתן, הדיונים המסווגים 
היוו מצע לציוצי השרים ברשתות החברתיות. כל 
אתגר  הממשלה,  ראש  ובראשם  מהשרים  אחד 
לעריכת  תמומש  לא  שלעולם  בדרישה  רעהו  את 
עם  מכבר  לא  שערכתי  בראיון  פוליגרף.  בדיקת 
הגדיר  הוא  יעלון,  בוגי  לשעבר  הביטחון  שר 
ממשלות  בתולדות  ביותר  כמחורר  הקבינט  את 
התנהלות  מפני  שהתריע  הצבא  והנה,  ישראל. 
השרים החברים, נוהג )לכאורה, לכאורה(, באותה 

שיטה.
מרובת  התוכנית  פורסמה  מאז  שעתיים  חלפו 
צרות  שיש  ולבכירים,  לשר  והתברר  הקרדיטים, 
גדולות יותר. בשעה ששלושת המחבלים התפרצו 
הקרדיטים  רק  לא   – הבית  בהר  מג"ב  לעמדת 
ההתייהרות  כולה.  התוכנית  אלא  בעשן,  עלו 
אל  גדולה.  כמו פארסה אחת  נראתה  בהצלחתה, 
ונושא חוגר  יתהלל חוגר כמפתח לימדונו חז"ל, 

צבאי – על אחת כמה וכמה. 

משוגעים על ההר
הצהיר  יוסרו",  לא  הבית  בהר  "המגנומטרים 
שערי  הצבת  של  האקט  הקסומה.  מפריז  נתניהו 
הצהרתי.  לסעד  ביטחוני  מצורך  הפך  הבידוק, 
הוא  גם  מיהר  ארדן  גלעד  פנים  לביטחון  השר 
לסתור הדלפות של גורמים במשטרה כשהבהיר, 
הבידוק  כי  לעניים,  בידינו"  הבית  "הר  של  בסוג 

לא יבוטל.
השבוע  שנקטה  בצעדים  ראש  להקל  אין 
כי  ברור,  למידע  שנחשף  מי  לכל  אך  המשטרה, 
גל אלימות – מפחיתים בעבודה עקבית ופעילות 
שערים  הצבת  של  הקלה  בדרך  רק  ולא  מתישה, 
המילים  כל  שנאמרות  אחרי  שוטרים.  והעמדת 
הפשרות  חסר  למאבק  בנוגע  )והנכונות(  היפות 
אחורה,  לחזור  גם  כדאי  הפלסטינית,  באלימות 
ומבלי להאשים את הקורבן, אלא אך ורק כהפקת 

לקחים, להיזכר איך כל הסבב הזה התחיל. לפעמים 
די בהצגת העובדות כדי להוביל למסקנות.

להר  העלייה  שתופעת  בעת   ,2014 באוקטובר 
יצא  דתית,  ציונית  לאופנה  אט-אט  הפכה  הבית, 
הראשון לציון הגר"י יוסף במכתב חריף )שפורסם 
רדו  "משוגעים  הכותרת  תחת  בשעתו,  כאן 
מההר"(. "אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, 
ואם הם כבני אדם אנו כחמורים ולא כחמורו של 
כל  על  לחלוק  יהין  אשר  זה  ומי  יאיר,  בן  פנחס 
גדולי הדורות הקודמים? לכן יש להזהיר שחלילה 
כפי  הזה,  הבית". המכתב  הר  לכל שטח  להיכנס 
לבקשת  השאר,  בין  נוסח  בשעתו,  כאן  שנחשף 
שהם  ממה  חרדה  שהביעו  ביטחוניים  גורמים 
ההסתה  למדורת  שנשפך  יהודי  כשמן  הגדירו, 

הפלסטינית.
כמעט שנה אחר כך, עם פרוץ מהומות אוקטובר 
לפוליטיקה,  )בי"ס  זה  במדור  הובא   ,2015
"רוקדים, יורים ובוכים"( המידע המדאיג שהוצג 
והצפופות  הדחופות  בישיבות  הקבינט  לשרי 
הביטחון  וגורמי  השב"כ  של  הניתוח  שנערכו. 
באבו-מאזן  מדובר  לא  כי   - כאן  נכתב   - העלה 
את  ומסיט  בשטחו  האש  מהתפשטות  שחרד 
בחמאס  לא  אפילו  ישראל.  לגבולות  הלהבות 
בועת  את  לפוצץ  ומנסה  בעזה  האש  את  שנוצר 
הם  גם  משדרים  ישראל,  ערביי  בגדה.  השקט 
אותות מצוקה. ובקיצור, לפי הניתוח של מערכת 
אין  שפרץ  האחרון  האלימות  לסבב  הביטחון, 

כתובת ברורה ואין יד מכוונת. 
ההסתה בנוגע לשינוי הסטטוס-קוו בהר הבית 
לפרוץ  המרכזית  הסיבה  והיא  בלבבות  חלחלה 
בלתה.  שאין  וכמעט  העילה,  זו  הנוכחי.  הגל 
ישראלים,  ערבים  חלקם  מפגעים,  משפחות  בני 
שנחקרו על ידי גורמי הביטחון, סיפרו כי ילדיהם 
אלא  הפלסטינים  מצוקת  עם  הזדהו  לא  מעולם 
מפני  אל-אקצה  הצלת  על  באובססיביות  דיברו 

השתלטות יהודית והקמת בית מקדש. 
משפט  אוטומטי  במענה  כמו  לבוא  צריך  כאן 
המשתוללת  ההסתה  הערבי,  הדמיון  על  המחץ 
והחייתיות הבלתי נתפסת. כל הסלט הערבי הזה 
ומעורר בחילה עזה, אך מתברר  אכן בלתי אכיל 
כי היה מי שתיבל אותו בהרבה פלפל שחור. לא 
כולנו  את  והעלו  להר  שעלו  בשרים  רק  מדובר 
לעולה, אלא גם בכרסום זוחל שהביא לקפיצה של 
יהודים להר – בכמעט פי שלושה. עולים  עולים 

ורוקדים. נדקרים ובוכים. 
האיסור הגורף שהוטל על ידי הרבנות הראשית 
רבנים  ידי  על  ננגס  ב-67'  ההר  כיבוש  עם 
עלייה  טרנד  היא  התוצאה  הדתית.  מהציונות 
בשנה  צעירים.  בקרב  בעיקר  והתפתח  שהלך 

מגמה  ניכרה  ב-2015  המהומות  לפרוץ  שקדמה 
חתונתם,  ערב  להר  עולים  צעירים  זוגות  חדשה: 
מצטלמים ומפיצים את התיעוד ברשתות. אז נכון 
ששינוי בסטטוס-קוו אין, אך כדי למנוע עימותים 
וחיכוכים, הופנה זרם העולים לשעות הבוקר בין 
השעות 8:00 ל-11:00. היהודים נכנסו, הערבים 

נותרו בחוץ. 
בפלג  סטטוס-קוו.  שינוי  בכך  ראו  הערבים 
הצפוני )לא הירושלמי!( של התנועה האסלאמית 
מיהרו להפיץ סיפורי בדים על החרבת המסגדים 
בית מקדש שלישי. הדמיון הפורה הציף  והקמת 

את הרשתות והמסגדים בגל מבחיל של הסתה. 
הדברים שהובאו כאן בשעתו צריכים להיאמר 
לספק  מנת  על  ולא  בשנית,  מוזכרים  ולהיות 
בימים שבהם  הארורים.  למפגעים  כלשהו  תירוץ 
דעה  להשמיע  חרדי  נציג  על  לאסור  מבקשים 
ירושלים, כדאי לחזור  ימנית בנוגע לחוק  שאינה 
העמדה  בין  לבינם.  בינינו  ההבדלים  את  ולשנן 

הציונית דתית, לתפיסה החרדית. 
היווה  לא  מעולם  באומות  ההתגרות  איסור 
של  בסוג  אנטישמיות,  לפרעות  כלשהי  הצדקה 
ככלי  ורק  אך  גלותית, אלא שימש  קומה  נמיכות 
זהירות. בכלי הזה,  ונקיטת משנה  להגנה עצמית 
גם  ולהחזיק  להמשיך  יש  החרדית,  התפיסה  לפי 
כיום, ביושבנו על אדמת הקודש, וילה בג'ונגל - 

שגם חדריה לא מטוהרים מחיות רעות. 
היה  שהוא  לציון  הראשון  על  לומר  אפשר 
באוקטובר  האחרון.  לא  אך  שזיהה,  הראשון 
פורסם  שפרץ,  האלימות  גל  של  בעיצומו   ,2015
לשגר  התורה  חכמי  מועצת  של  רצונה  על  כאן 
מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ובו דרישה 
לאסור על עליית מבקרים יהודים להר הבית, בשל 
האירועים הביטחוניים בירושלים ובגדה. ואולם, 
בסופו של דבר המכתב נגנז כאשר חבר ה'מועצת' 
הגר"מ מאיה הסביר כי "נתניהו ממילא לא ייענה 
כשם  ולפיכך,  פוליטיים,  אילוצים  עקב  לקריאה 
שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר 

דבר שאינו נשמע".
אי אפשר להתעלם מהעובדה שהאירוע בשישי 
האחרון התרחש, אחרי שח"כ יהודה גליק וחבריו 
הנושא  את  מחדש  העלו  להר,  העולים  למחנה 
לסדר היום הציבורי. ביום ראשון הנוכחי תוכננה 
פתיחת שערי ההר לפוליטיקאים – ולא רק ערבים. 
וצברה  שבה  להר,  היהודית  העלייה  אופנת  גם 
חברים  היותנו  חרף  האחרונה.  בתקופה  תאוצה 
ישראל,  בתולדות  הימנית  לקואליציה  נאמנים 
ולחזור על  זה – חובה לשוב  דווקא בגלל  ואולי 
הקריאה החרדית הנושנה: משוגעים, רדו מההר. 

עם מגנומטר, או בלי.
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בקדנציית פירון, 
נספרו כאלף 
מוסדות שלא 

קיבלו רישיונות, 
ערב פתיחת 

שנה"ל. הנכונות 
של בנט, לאפשר 

חידוש רישיון 
למוסדות החינוך 

החרדיים אחת 
לחמש שנים ולא 
אחת לשנה, היא 

הבשורה הגדולה 
ביותר למנהלי 

המוסדות החרדיים 
בקדנציה הנוכחית

אופנת העלייה 
היהודית להר, 

שבה וצברה 
תאוצה בתקופה 

האחרונה. 
חרף היותנו 

חברים נאמנים 
לקואליציה הימנית 

בתולדות ישראל, 
ואולי דווקא 

בגלל זה – חובה 
לשוב ולחזור על 

הקריאה החרדית 
הנושנה: משוגעים, 

רדו מההר. עם 
מגנומטר, או בלי

הקש על החמש. שר החינוך נפתלי בנט עם סגנו מאיר פרוש
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

חברת המועצה: "לסלק 
את גנדלמן"

חדרה

חברי האופוזיציה במכתב עכו
לנתניהו: להדיח את ראש 
העיר ולמנות ועדה קרואה

חברי האופוזיציה בעיריית טבריה בראשות 
לראש  חריף  מכתב  שלחו  פיניאן  ציון 
ראש  את  להדיח  דורשים  הם  בו  הממשלה, 
לטענתם  זאת  מתפקידו.  דוד  בן  יוסי  העיר 

"בעקבות מצבה ההולך ומידרדר של העיר".
ששת חברי האופוזיציה דורשים במכתבם, 
כי "לאור התנהלותו הבעייתית של מי שמכהן 
כראש עיריית טבריה בשלוש שנים האחרונות, 
ראש  של  המיידית  השעייתו  את  דורשים  אנו 
קרואה  ועדה  של  והקמתה  מתפקידו  העיר 

לעיר טבריה".
במכתב שהופנה לראש הממשלה נכתב עוד 
נמצאת במצב כלכלי קשה,  כי "העיר טבריה 

את  עוזבים  העסקים  נסגרים,  רבים  עסקים 
מגיעות  מוחלשות  חלשות  אוכלוסיות  העיר, 
מיזמים  אין  רע,  בכי  התשתיות  מצב  לעיר, 
אין  בשיממונה,  עומדת  הטיילת  תיירותיים, 
התעשייה  התיירות  בתחום  צמיחה  מנועי 

והיזמות".
יכולת עבודה  לדבריהם, "ראש העיר מציג 
אין  כזה  עניינים  ובמצב  אפסית,  וביצוע 
תקומה, אין חזון ואין אופק לשינוי. לכן אנחנו 
מבקשים את התערבותך לטובת העיר העברית 
מתפקידו  העיר  ראש  את  להעביר  הראשונה, 
ומעמיקה  יסודית  לבדיקה  ועדה  ולהרכיב 
ולאפשר לתושבי העיר להתמודד עם החורבן 

והחידלון בו מצויה העיר כעת".
"העירייה  בתגובה:  נמסר  טבריה  מעיריית 
אל  פעולה  ובשיתוף  מלא  בתיאום  פועלת 
ליישומה  הקשור  בכל  הפנים   משרד  מול 
שהתווה  הדרך  אבני  ע"פ  הבראה  תכנית  של 
עניין המכתב של חברי האופוזיציה  המשרד. 
שבו משום מה מתעלמים מעשייתו של ראש 
העיר, תמוה ביותר לאור קריאתם ובקשתם של 
חלק מהם מראש העיר לשתף פעולה בתיאום 
משרדי  על  לחץ  להפעלת  הקשור  בכל  מולו 

הממשלה השונים לסייע לעיר".

לוד  רביבו ל'קו עיתונות': "גורמים 
רעים מתדלקים את השטח"

היו  לוד שאמורות  העיר  לרבנות  הבחירות 
הודיע  כך   – יידחו  תמוז,  בכ"ט  להתקיים 
השבוע בית המשפט העליון. על פי המסתמן, 
באם לא תהיה דחייה נוספת, הבחירות יידחו 
הודיעה  בבג"ץ  הדיון  קודם  ימים.  בעשרה 
דת  לשירותי  המשרד  "לידי  כי  הפרקליטות 
הגיע מידע מודיעיני שיש לו השלכה על הליך 

הבחירה לרב העיר לוד".
על  שהוגשה  עתירה  היא  לדחייה,  הסיבה 
מש"ס  העיר  מועצת  חבר  מימון,  אליהו  ידי 
השניים  טוענים  בעתירתם  גלויברמן.  ויעקב 
יאיר  העירייה  ראש  עבר  בו  נקי,  לא  להליך 
באחד  המידות.  בטוהר  פגיעה  על  רביבו 
הנימוקים המרכזיים בעתירה מותחים השניים 

ביקורת על פיטוריו של ממן מתפקיד סגן ראש 
העיר ומינויו של מאיר אסולין לסגנו, כל זאת 
רק בשל תמיכתו במועמד ראש העיר לרבנות.

לטובת  ש"ס  התערבות  היא  נוספת,  טענה 
מועמדותו של הרב יצחק מוזגורשווילי ומנגד 
לטובת המועמד  רביבו  העיר  ראש  התערבות 
בהיותו  עליו  קרבתו  בשל  ביטון  מאיר  הרב 
הרב  של  חי"  יוסף  "עוד  הכנסת  בבית  חבר 

ביטון - שם הוא מתפלל.
בש"ס התנערו והבהירו כי אינם מתערבים 
ל'קו  זאת,  למרות  לוד,  לרבנות  בבחירות 
נשיא מועצת חכמי התורה  כי  נודע  עיתונות' 
של ש"ס מרן הגאון רבי שלום כהן איחל ברכת 
מוזגורשווילי,  יצחק  הרב  למועמד  הצלחה 

בחג  משפחתו  מבני  אחד  אצל  ששהה  בעת 
הפסח.

ראש  הגיב  עיתונות'  'קו  לפניית  בתגובה 
שאני  הוא  חטאי  "כל  רביבו:  יאיר  העיר 
כזה  לעיר,  ראוי  רב  כבר  שייבחר  מעוניין 
שיכול להכיל את כלל האוכלוסיות הנהדרות 
ה'  חילול  את  למנוע  שיכול  כזה  פה.  שחיות 

שדבק במוסד הרבנות".
לדברי רביבו: "מולי ניצבים גורמים רעים, 
נגמרים, כשהם לא  מתוחזקים בכספים בלתי 
בוחלים בשום אמצעי. העיר הזו הייתה פעם 
בסרט הזה של פסילת מועמד. זו דרך פחדנית. 
מי שמאמין בכוחו שיתמודד על המגרש ולא 

בתחבולות זדוניות".

אחרי דחיית הבחירות לרבנות העיר בעשרה ימים בעקבות פסיקת בית 
המשפט, טוען ראש העיר כי "מולי ניצבים גורמים רעים, מתוחזקים בכספים 

בלתי נגמרים, כשהם לא בוחלים בשום אמצעי"

 מכתב חריף של חברי האופוזיציה מאשים את ראש העיר ב"התנהלות בעייתית" וטוען 
כי "העיר טבריה נמצאת במצב כלכלי קשה"

ריה
טב

אלעד

חבר ה'מועצת' הגיע 
להציל את הישיבה

יו"ר האופוזיציה לשעבר 
יפצה את רה"ע ב-180 אלף
השבוע  זוכה  לנקרי  שמעון  עכו  עיריית  ראש 
ב-180 אלף שקל בגין פרסומים משמיצים שכתב 
יוסי חדד בתקופת הבחירות.  נגדו חבר המועצה 
מלבד זאת, ישלם חדד ללנקרי 20,000 ₪ הוצאות 

עו"ד.
לנקרי,  של  תביעתו  את  קיבל  פרידמן  השופט 
ומנגד, דחה את התביעה שכנגד שהגיש חדד כנגד 
לנקרי בגין פרסומים שנעשו בסמוך למועד הגשת 
כתב התביעה. בית המשפט קבע כי לנקרי הצליח 
נגדו  ההשמצות  מאחורי  שעומד  מי  כי  להוכיח 

בתקופת הבחירות הוא יוסי חדד.
האופוזיציה  כיו"ר  תקופה  במשך  כיהן  חדד 
בעכו. יחסיו עם ראש העיר לנקרי הגיעו לא פעם 
לנקרי,  מול  אופוזיציה  כיו"ר  בכהונתו  לשפל. 
חדד  יוסי  לפיה  תלונה  לבדוק  העיר  ראש  הורה 
לא מתגורר בעיר. תקופה לאחר מכן התפטר חדד 

מהמועצה מרצונו.

בית שמש  המירוץ לרבנות מצטמצם: הרב 
שלזינגר הודיע על פרישה

הגאון רבי אליהו שלזינגר, רבה של שכונת 
'גילה' בירושלים, הודיע השבוע כי הוא פורש 
במידה  שמש.   בית  העיר  לרבנות  מהמירוץ 
המועמד  שלזינגר  הרב  היה  מתמודד,  והיה 
ספרדים  רבנים  כמה  מול  היחיד  האשכנזי 
שהכריזו על התמודדות. כעת, לאחר פרישתו, 
הרב  של  המרכזית  מועמדותו  בעינה  נותרה 
ינון רביב הנתמך על ידי 'מועצת חכמי התורה' 
וכמו גם מועמדות הרב אלחנן פרץ הנתמך על 

ידי קבוצת תושבים.
הוא  כי  למקורביו  הודיע  שלזינגר  הרב 
מהמירוץ.  ופורש  ישראל,  לגדולי  מציית 
רק  הייתה  מקורביו,  לדברי  כך  מועמדותו, 

מהרבנים  רחבה  לתמיכה  זוכה  והיה  למקרה 
הודיע  מלכתחילה  הוא  אך  הציבור,  ונציגי 
ל'קו עיתונות' כי לא יתמודד בזמן שהסיכויים 

לניצחון היו קלושים. 
הגוף  חברי  צפויים  אלול  י"ב  בתאריך 
לעיר.  חדש  רב  לבחור  שמש  בבית  הבוחר 
ובש"ס  התורה'  ב'דגל  כעת,  המסתמן  פי  על 
לתפקיד  המועמדים  באחד  בהסכמה  יתמכו 
לא  עוד  שב'דגל'  למרות  זאת  הספרדי,  הרב 
נאמרה המילה האחרונה. "לכתחילה היה מן 
הראוי להעמיד לבחירה שני רבנים - אשכנזי 
לצד ספרדי", אומרים ב'דגל התורה' ומייחלים 
על  פוליטי כלשהו  'פיצוי'  יקבלו  כי בהמשך 

הויתור בנושא זה.
הבחירות  בעת  שני,ם  כשלוש  לפני  כזכור, 
אליהו  הרב  התמודד  ירושלים,  לרבנות 
לא  כי  הודיע  בתחילה  התפקיד,  על  שלזינגר 
בהוראת  פרש  לבסוף  אך  מהמירוץ,  יפרוש 
לאחר  זאת  שטיינמן.  הגראי"ל  רה"י  מרן 
שבתנועת 'דגל התורה' תמכו במועמדותו של 
הוא  שאף  עד  לתפקיד,  לאו  חיים  משה  הרב 
הרב  העיר,  של  המכהן  לרבה  לבסוף  הפסיד 
אריה שטרן. כעת, נראה כי הרב שלזינגר לא 
לוקח סיכונים ובעקבות הסיכוי הקלוש, הוא 

פורש מהמירוץ כבר בשלב מוקדם יחסית.

 רבה של שכונת גילה בירושלים שהבהיר בעבר ל'קו עיתונות' כי יתמודד לרבנות 
העיר בית שמש אם יזכה לתמיכה רחבה, החליט השבוע לפרוש מההתמודדות לאחר 
שהתברר שהסיכוי לבחירתו קלוש  ב'דגל' עדיין מקווים לבחירת שני רבנים לעיר

חברת המועצה מ'יש עתיד' שירלי עודד קוראת 
עיריית  ראש  את  לסלק  עתיד'  'יש  מפלגת  ליו"ר 
המפלגה,  חברי  על  הנמנה  גנדלמן  צביקה  חדרה 
הזמן  "הגיע  אמרה:  עודד  המפלגה.  משורות 

לעשות סדר ולנקות את המפלגה ממושחתים".
מבקר  דו"ח  רקע  על  הגיעה  עודד  של  בקשתה 
פגמים  עם  מינויים  שורת  על  שהצביע  המדינה 
בעיריית חדרה. בדו"ח פורטו ארבעה מקרים של 

מינויים לא ראויים בסביבתו של גנלדמן.
בקואליציה  מועצה  חברת  הייתה  עצמה  עודד 
לאחר  עתיד',  'יש  במפלגת  וחברה  גנדלמן  של 
והקימה  לאופוזיציה  עתיד  מיש  פרשה  תקופה 

סיעה עצמאית בשם "שקיפות".
מעיריית חדרה נמסר בתגובה: "מדובר בניסיון 
מגוחך והזוי של חברת מועצה לפגוע בשמו הטוב 
חדרה  עיריית  גנלדמן.  צביקה  העיר  ראש  של 
מעריכה ומכבדת את עבודתו החשובה של מבקר 
בפתיחת  המבקר  ציין  בכדי  לא  וצוותו,  המדינה 
בדרגות  משמעותיים  הבדלים  קיימים  כי  הדו"ח 
ואף  השונות  בעיריות  שהועלו  הממצאים  חומרת 
במיוחד  חמורים  ליקויים  שנמצאו  רשויות  ציין 
שנמצאו  הליקויים  בהם,  נמצאת  לא  וחדרה 

בעירייה הם טכניים בלבד".

עובדי עיריית אלעד הופתעו לראות השבוע את 
חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני 
פוסע במסדרונות העירייה לעבר לשכת ראש העיר 
ישראל פרוש. פרטי הפגישה החסויה הגיעו לידי 
'שערי  ישיבת  הצלת  כשבמרכזה:  עיתונות',  'קו 

תבונה' מקשיים אליהם נקלעה.
רבי  הגאון  העיר,  רב  התלוו  בעדני  הגר"ש  אל 
תבונה'  'שערי  ישיבת  וראש  גרוסמן  זלמן  שלמה 
פרוש,  ישראל  העיר  ראש  חדד.  אהרן  רבי  הגאון 
כעת,  בעדני,  הגר"ש  עם  הטובים  בקשריו  ידוע 
'שערי  ישיבת  של  לעזרתה  בעדני  הרב  נחלץ 

תבונה' בראשה עומד מקורבו הרב אהרן חדד.
לדברי הנהלת הישיבה, הפגישה הייתה מצוינת, 
בסיומה סיכמו הצדדים את הדרכים בהם ניתן יהיה 
הישיבה  חילוץ  לטובת  להתערב  אלעד  לעיריית 
מהמשבר אליו היא נקלעה שלא מרצונה. מעיריית 

אלעד סירבו להגיב לידיעה.
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מאת: אבי רבינא

בת ים

ar0544335347@kav-itonut.co.il

מזה כמה ימים דובר על קיום ישיבת מועצה 
מיוחדת שזימנה עיריית בת ים, ישיבה שעל סדר 
יומה מינוי ועדת בחינה לבחירת מנכ"ל ותקציבי 
פיתוח. על פי החוק נדרשת נוכחות של 13 חברי 
מועצה לפחות כדי לפתוח את ישיבת המועצה, 

אך בישיבה נכחו רק 11 חברים מתוך 25.
כיועצת  המשמשת  כהן-מוצן,  חנה  עו"ד 
משפטית של העירייה הורתה להמתין חצי שעה, 
להתחיל  ניתן  ההמתנה  לאחר  חוק  פי  שעל  כך 
את ישיבת המועצה גם בנוכחות שליש מחבריה.

שחברי  כך  על  מחו  הקואליציה  חברי 
לזלזול  וטענו  אליה  הגיעו  לא  האופוזיציה 
לישיבת  שמגיעים  בעובדים  והן  בתושבים  הן 
על  זעם  בכר  יוסי  העירייה  ראש  המועצה. 
חבר  חוק  פי  על  כי  והודיע  החברים  היעדרות 
מתפקידו.  יודח  ישיבות  שלוש  ייעדר  אשר 
זהו  הנוכחות  "חוסר  בישיבה:   בכר  אמר  עוד 
חברי  על  בהם.  שבחר  במי  בתושבים,  זלזול 

האופוזיציה לכבד את התושבים".

מרבית חברי המועצה 
נעדרו מהישיבה

ראש העין
 רב העיר נגד ראש העיר

בשבת,  ציבורית  תחבורה  הפעלת  תופעת 
להגיע  עלולה  הצער,  למרבה  וגוברת  ההולכת 
מועצת  חבר  רעננה.  לעיר  הקרובות  בשבתות 
הופעלו  שבעקבותיו  ממר"צ  אבן  שי  העיר 
מספר קווי תחבורה ציבורית בערי השרון פועל 

להוביל יוזמה דומה בעיר רעננה.
הקדים  פרץ,  יצחק  רבי  הגאון  העיר,  רב 
לראש  בקריאה  יצא  וכבר  למכה,  רפואה 
להפעלת  יד  לתת  לא  המועצה  ולחברי  העיר 
הרב  לדברי  העיר.  בתוך  בשבת  אוטובוסים 
פרץ: "לרוב רובם של התושבים יש רכב פרטי 
בו הם יכולים לנסוע גם בשבתות, אם כן, מדוע 
להתחשב  צורך  יש  מיותרות,  מהומות  לעורר 
ברגשות התושבים הדתיים ולמנוע את הפעלת 

האוטובוסים ברחבי העיר בשבת".
לקדם  ויוחלט  במידה  כי  איים,  פרץ  הרב 
רבני  כל  עם  למלחמה  יצא  הוא  הוזמה  את 
אבן  שי  המועצה  חבר  המועצה.  וחברי  העיר 
ימשיך  הוא  ולטענתו  לא התרשם מדברי הרב, 
עד להפעלת האוטובוסים  להוביל את המאבק 

בתוך העיר.

ונו
ת א

קרי

אופקים מלחמת דת: סגן ראש 
העיר קורא לפטר סגן חרדי

אשדוד

ולמועצה  לראשות  אשדוד  לעיר  הבחירות 
ב'יהדות  אך  משנה,  יותר  בעוד  רק  ייערכו 
ממערכת  הפצעים  את  מלקקים  עדיין  התורה' 
בין  בגלל העימות  הבחירות הקשה האחרונה, 
נציגי הכלל חסידי מול נציגי חסידות פיטסבורג 
בקרב על ייצוג הולם ברשימת 'יהדות התורה'. 
חרדי  פנים  קרע  הנמנע  מן  לא  כי  נראה  כעת, 

אשר יוביל לפיצול בין הקהילות בעיר.
אשדוד  בעיר  התורה  יהדות  קצר:  הסבר 
 - לכנסת  הארצית  הרשימה  כמו  מורכבת 
כמות  פי  על  שמורכבת  ישראל,  מאגודת 
המשפחות - חסידות גור שנציגה בעירייה הוא 
מרדכי ליברמן, מקום שני חסידות בעלזא אותה 
חסידות  השלישי  ובמקום  וובר  אפרים  מייצג 
העימותים  טסלר.  יעקב  מייצג  אותה  ויז'ניץ 
הגיעו על רקע השאלה מי יזכה במקום הרביעי. 

וותיקותה  מתוקף  טוענת  פיטסבורג  חסידות 
לעומתה,  הרביעי.  המקום  מגיע  לה  כי  בעיר 
כי הנציג צריך  נציגי החסידויות בעיר טוענים 

להיות מתוך "הכלל חסידי". 
שור  עזרא  הרביעי  המקום  על  יושב  כיום, 
נציג חסידות פיטסבורג, זאת למרות הפריימריז 
כנציג  טננהויז  יהושע  זכה  שנערכו בעיר בהם 
שהופעלו  לחצים  לאחר  חסידי".  ה"כלל 
הסיעה  בגיבוי  פיטסבורג  חסידות  ראשי  מצד 
הפריימריז  את  לבטל  הוחלט  )גור(  המרכזית 
ולשריין את המקום הרביעי עבור נציג חסידות 

פיטסבורג.
הכלל  נציגי  מכריזים   2018 בחירות  לקראת 
הם  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  מלחמה.  חסידי 
בעוד  השנייה,  הלחי  את  נגיש  "לא  אומרים: 
אנחנו מהווים נתח מכובד המכפיל את כמותית 

בבחירות  פיטסבורג".  חסידות  משפחות  את 
ידם  כאשר  חסידי  הכלל  נציגי  יצאו  הקודמות 
סלאנים,  ערלוי,  חסידויות  התחתונה.  על 
ביאלה, שומרי אמונים ועוד, נותרו ללא ייצוג. 
גורמים בכירים בקהילת ה"כלל חסידי" טוענים 
כי "עכשיו, כשהכלל חסידי לא בתמונה ונותר 
מטעם  לנציג  חזרה  מגיע  המקום  ייצוג,  ללא 

החסידויות  ללא פריימריז".
'דגל התורה' המחזיקה אף היא בכמה מאות 
'יהדות  ברשימת  ייצוג  דורשת  לא  משפחות 
הקטנה  הקהילה  היותה  מתוקף  זאת  התורה', 
זאת,  למרות  אך  החסידים.  לקהילות  ביחס 
המנהלת  ראשות  את  התורה'  'דגל  קיבלה 
הקהילתית ברובע ז' בעיר, תפקיד עם אחריות 

וכוח משמעותי.

הכלל חסידי מכריז מלחמה: דורשים 
מקום רביעי ללא פריימריז

אחרי שבפעם הקודמת בוטלו תוצאות הפריימריז והמקום הרביעי ניתן לנציג 
  חסידות פיטסבורג, דורשים ב'כלל חסידי' לקבל את המקום בסיבוב הקרוב

וגם: האם ב'דגל' מוותרים?

הציבור  עבור  נבנות  חדשות  שכונות  בעוד 
את  רואה  שלא  מי  יש  אופקים,  בעיר  החרדי 
ההתרחבות החרדית בעין יפה. סגן ראש העיר 
בקואליציה  מושבו  ממקום  קורא  סבגי  גדעון 
אחד  את  לפטר  דנינו  איציק  העירייה  לראש 
מ'דגל  דייטש  אברהם  החרדים,  סגניו  משני 

התורה' או שלמה עזרן מש"ס.
את  אופקים  בעיר  חגגו  כשבועיים  לפני 
במעמד  בעיר  החרדית  הקהילה  התרחבות 
עבור  גדולים  כנסת  בתי  לשני  הבית  חנוכת 
בשכונות  והאשכנזי  הספרדי  החרדי  הציבור 
השתתף  דנינו  איציק  העירייה  ראש  החדשות. 
במעמדים במשך שעות ארוכות והרעיף שבחים 

על הציבור החרדי.
לא  החרדי  לציבור  העיר  ראש  בין  האחווה 
גדעון  העיר  ראש  סגן  של  בעיניו  חן  מוצאת 

על  חריגה  במתקפה  השבוע  שיצא  סבגי, 
הפך  האחרונים  "בחודשים  החרדי:  הציבור 
להיות נושא השתלטות החרדים על כל תחומי 
פעם  ולא  שם,  ידם  תחום  ובכל  בעיר  העשייה 
תחומים  מספר  ואפרט  בכוח  נעשים  הדברים 
הבתים  בחצרות  חוקית  בלתי  בניה  האחד: 
ובמוסדות ציבור, רוכלות בתוך דירות בשכונות 
מכירה  היתרים.  וללא  אישורים  ללא  החרדיות 
תברים  של  נחטפים  מזון  מוצרי  ביגוד,  של 
וזריקת אבנים וביצים על אוטובוסים של חברת 

דן בדרום".
החרדי  הציבור  נגד  המכפישים  דבריו  את 
גגות  מעל  רמקולים  הצבת  נגד  באמירה  סיים 
הבניינים המכריזים על כניסת השבת. בעקבות 
שורת הדברים שפירט, ביקש סבגי מראש העיר 
לפטר את אחד מסגניו החרדים. "זה אסון לעיר 

מסלול  לחשב  העיר  לראש  קורא  אני  אופקים, 
מחדש". אמר.

הציבור  נגד  בקמפיין  השבוע  יצא  סבגי 
ביום  להצביע  כולם  לצאת  "חשוב  החרדי: 
הבחירות, ולהראות להם מי בעל הבית פה, לא 

יתכן כי 30% יכתיבו ל-70% את החיים".
שוחח  )ש"ס(  עזרן  שלמה  העיר  ראש  סגן 
החמורים:  לדברים  בתגובה  עיתונות'  'קו  עם 
על  לשמור  מצליחים  שאנחנו  ארוכות  "שנים 
האידיליה בין המגזרים באופקים. אני מתפלא 
זיקה  עם  אדם  הוא  סבגי,  של  הדברים  על 
למסורת, קרוב ליהדות". עזרן הביע תקווה כי 
מדובר באפיזודה חולפת ולא בקמפיין מתוזמן 

נגד הציבור החרדי.

סגן ראש העיר יוצא במתקפה פרועה נגד הציבור החרדי, מאשים אותו בהפרות 
חוק שונות וקורא לפטר אחד משני סגני ראש העיר החרדים  עזרן בתגובה: 

יש לקוות שמדובר באפיזודה חולפת ולא בקמפיין מתוזמן

שלח  בסיס,  עזרא  הרב  העין,  ראש  העיר  רב 
מכתב חריף לראש העירייה שלום בן משה בבקשה 
כי ימנע את הקמת מתחם הספורטק הצפוי לקום 
ד'  שבשיכון  ומנצורה  המרץ  הרחובות  בפינת 
בשכונה הוותיקה. אל הרב בסיס הצטרפו וחתמו 

בתחתית המכתב שבעה מרבני העיר.
לחילולי  להביא  צפוי  הענק  הספורט  מתחם 
כך  השכנים,  מנוחת  את  ויפריע  המוניים  שבת 
מנמק הרב בסיס את התנגדותו להקמת המתחם. 
לצד  רבים  חרדים  תושבים  חיים  ד'  בשיכון 
תושבים חילונים, מה שהביא את הרבנים להוציא 
את המכתב העיר, עד כה לא התקבלה תגובתו של 

ראש העיר למכתבו של הרב.
ושמענו  "בהיות  העיר:  רב  כותב  במכתבו 
מול  ד',  בשיכון  הנ"ל  תכנית  לאשר  שעומדים 
בית כנסת, דבר שיהיה חילולי שבת גדולים ורעש 
למנוחת  יפריע  השבת,  חילולי  מלבד  שגם  גדול 
ולא תהיה להם איכות חיים,  התושבים בשכונות 
העין,  בראש  המקומיים  הרבנים  התכנסנו  כן  על 
בשמנו ובשם ראשי בתי הכנסת ובשם התושבים. 
הננו מתנגדים ומבקשים בכל לשון של בקשה לא 
בעוכרינו  תהיה  אשר  הזאת  התוכנית  את  לאשר 

והתוצאה מי ישורנה".

ראש העיר בעד תח"צ בשבת. 
סגנו: לא יקרה

ישראל  העיר  ראש  אונו:  בקרית  סערה 
ולהפעיל  קוו  הסטטוס  את  לפרוץ  קורא  גל 
כתב:  בקריאתו  בשבת.  ציבורית  תחבורה 
הרבה  מקבל  אני  לתפקיד,  כניסתי  "מאז 
פניות מתושבים בעיר שלנו בנושא התחבורה 
הציבורית בשבת. בימים אלו, לכל הפונים יש 
הזדמנות אמיתית להשפיע כדי להשיג פתרון 
ציבורית  תחבורה  לאלפים  שיאפשר  ממשי 

בסופי שבוע".
המעוניינים  העיר  לתושבי  קרא  העיר  ראש 
ולהצביע  להשפיע  בשבת  ציבורית  בתחבורה 
תחבורה  הפעלת  עבור  יזם  הוא  אותו  בסקר 
'נוע  "אגודת  פרטית.  חברה  ידי  על  ציבורית 
שבוע  בסופי  אוטובוס  קווי  המפעילה  תנוע', 
בקו  ולבחור  לקישור  להיכנס  אתכם  מזמינה 

ההזדמנות".  זו   - מעוניינים  הנכם  באם   .55
כתב ראש העיר במכתב שעורר את זעמה של 

הנציגות הדתית בעיר.
גם התושבים החילונים לא אהבו כולם את 
קריאתו הפומבית של ראש העיר: "אתה הורס 
שבעים  כבר  בעיר  שקיים  קוו  הסטטוס  את 
פישלת  הפעם  אך  בך,  בחרתי  ישראל  שנה, 

בגדול". כתב לו אחד התושבים. 
ראש העיר הגיב: "כשאני חונך בתי כנסת, 
בית  את  מסדיר  המקווה,  את  לשקם  מנסה 
חב"ד זה לא שינוי של הסטטוס קוו?" בתגובה 
לדברים כתב לו תושב העיר: "בתי כנסת היו 
לפניך ומקוואות יהיו אחריך אבל אוטובוסים 

לעולם לא היו. זה שינוי סטטוס קוו".
סגן ראש העיר נפתלי כהן מהסיעה הדתית 

'קו  עם  בשיחה  נחרצות  הגיב  המאוחדת 
תחבורה  תופעל  לא   – "באחריות  עיתונות': 
נקיים  )חמישי(  מחר  בעיר,  בשבת  ציבורית 
ישיבת סיעה ונדון על הנושא בעקבות קריאתו 
וראש  במידה  כהן,  לדברי  העיר".  ראש  של 
ישקלו  קוו,  הסטטוס  את  להפר  יתעקש  העיר 
בסיעה הדתית את המשך צעדיהם בקואליציה.
ל'קו  מספר  נשרי  יוסי  לשעבר  העיר  ראש 
עיתונות' כי בתקופת כהונתו בחן את הנושא. 
כי  "חברות המפעילות מוניות שירות הסבירו 
בעיר עם רמה כלכלית גבוהה כזו אין כדאיות 
כזה  צעד  זאת,  לאור  בשבת.  תח"צ  בהפעלת 
שנועדה  פופוליסטית  אמירה  הכל  בסך  הוא 
לשדר לציבור החילוני בעיר כביכול יש מישהו 

שנלחם בשבילם". 

 ישראל גל יצא בקריאה לתושבים להצביע בסקר על הפעלת תחבורה ציבורית 
בשבת בעיר  סגן ראש העיר נפתלי כהן: אם הסטטוס קוו יופר   נשקול את 

צעדינו בקואליציה
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הראיון המלא 
יפורסם בסופ"ש ב-

מאת: ארי קלמן

"אני לא אכפת לי רק הגטו שאני חי בו, אני 
לא רק מסתכל רק על הקהילה שאני חי בה. 
לדאוג  ציבור  כשליח  שצריך  כך  על  חונכתי 
לכל עם ישראל. אני צריך לדאוג לכולם, וכן, 
גם לדאוג לחיילים החרדים, זה שהם חיילים 
הם לא הפסיקו להיות חרדים ואני דואג להם, 
צריך  אני  לאקדמיה  ללכת  רוצה  שחרדי  זה 
לאפשר לו את זה, וזה שהבחור ישיבה רוצה 
נאבק  אני  שלו  ישיבה  בן  מעמד  על  לשמור 
ואני אלחם שאף בן תורה, אף בחור ישיבה, 
הויכוח  ישיבה.  כבן  מעמדו  את  יאבד  לא 
הגדול הוא על הדרך, ההסתכלות שלנו היא 
שונה, ההסתכלות שלי בשונה מחברי הכנסת 
של  רובן  רוב  שלצערי  התורה,  יהדות  של 
נושקות לתוך עצמם", כך  ההחלטות שלהם 
מרגי  יעקב  ח"כ  החינוך,  ועדת  יו"ר  אומר 

בראיון ל'קו עיתונות'. 
האפליה  לסוגיית  בהרחבה  מתייחס  מרגי 
הוא  ביותר  הגדול  "השינוי  כי  ומציין 
החופש  בתחילת  זה  על  מדברים  שאנחנו 
הגדול, בשנים שעברו דיברנו עם התלמידות 
בתחילת שנת הלימודים. אני מאמין שבסוף 
השבוע הנוכחי יהיה מספר התלמידות שאינן 

מרוצות נושק לאפס. 
עם  האלה  המהלכים  התקיימו  "השנה 
החרדי,  המחוז  עם  המקומיות,  הרשויות 
הוגשו עררים לפני סוף שנת הלימודים. נכון, 
ממורמרות  בחורות  של  צעקה  תהיה  תמיד 
שלא קיבלו את מה שרצו, אבל יש להן מוסד 
חינוכי שמחכה להן". עם זאת, הוא מרמז כי 
ח"כי יהדות התורה שוללים את חוק רישום 

אזורי מטעמים לא ענייניים.
עתיד'  'יש  שהגישה  לחוק  בהתייחס 
אם  לאחור  "במבט  מפתיע:  הוא  בנושא 
ומשמעת  התנועה  הייתי משוחרר ממשמעת 
קואליציונית וודאי שהייתי תומך בחוק. אבל 
למה לתמוך בחוק של מאיר כהן? הייתי תומך 
בחוק שלי והייתי מגיש אותו... אבל כשאתה 
בקואליציה הכול חייב להיות בהסכמה. נכון 
שהאגו שלך לפעמים קצת דוחף אותך, אבל 
יושב  שאתה  להבין  צריך  שאתה  רגעים  יש 
בשותפות. לפעמים גם יהדות התורה בולעת 

צפרדעים בשבילנו ואנחנו בולעים צפרדעים 
של  דרכה  זו  לעשות,  מה  אין  בשבילם. 

קואליציה, לא הכול אתה מקבל".
אבי גבאי רומז כי מצביעי ש"ס תומכים 
שיש  חושב  אתה  לכיוונם.  פוזל  והוא  בו 

מצביעי ש"ס שיעברו אליו?
לו  שאמרו  ספרדים  חרדים  שני  "כנראה 
הוא  אז  אותך',  אוהבים  אנחנו  כוח  'יישר 
רואה  לא  אני  בו.  תומכים  ש"ס  שכל  חושב 
בחור חרדי ספרדי שתומך במפלגת העבודה 
לאור דעותיה בנושאי דת ומדינה. אין בחור 
ויתמוך  ישראל  בתורת  יד  שירים  חרדי 
ציבורית  בתחבורה  או  פסולים  בנישואים 

בשבת. אין סיכוי". 
אתם  אחד  מצד  הסקרים,  על  נדבר  בוא 
עובדים ואת זה כולם יודעים. מצד שני אתם 

רק יורדים בסקרים, איך זה?
צריך  זה.  על  להצביע  שאפשר  נתון  "אין 
שר  לך  יש  חברתית,  ממשלה  שזו  לזכור 
על  שמדבר  ממשלה  ראש  חברתי,  אוצר 
אתה  אז  חברתי  על  מדברים  וכולם  חברתי 
פחות בולט. אנחנו צריכים לחזור לדבר אל 
ש"ס  הרב  לצערי  הישראלית.  החברה  כלל 
ואז  חרדי  רק  ויותר  יותר  מדברת  לאחרונה 
לצערי,  שלך.  הקהלים  את  מצמצם  אתה 
אנחנו מיישרים קו עם יהדות התורה. ואם יש 

יהדות התורה אז בשביל מה צריך אותנו?"
אתה חושב שנראה אותך בכנסת הבאה? 

"תבדוק בדברי הימים של העיתונאים, הם 
חששו למקומי בשלוש הקדנציות האחרונות 
ואני גם חששתי להם שהם יאכלו את הכובע 

ואנחנו כאן"... 
חוזר  ישי  את  שנראה  סיכוי  יש  האם 

לש"ס?
מוכן  שיהיה  דרעי  אמר  לאחרונה  "רק 
לך  אגיד  אני  אבל  במפלגה,  ישי  את  לקבל 
שלום  שיהיה  הכול  עושה  אני  דעתי.  את 
בציבור הספרדי, יש כבר התקרבות בין נשיא 
המועצת שלנו חכם שלום לרב שלמה משה 
הרב  עם  שלום  גם  יהיה  ה'  ובעזרת  עמאר, 
כולם  דבר  של  שבסופו  מאמין  אני  מאזוז, 
יהיו תחת תנועה אחת. תנועת ש"ס ומועצת 

החכמים".

יו"ר ועדת החינוך חה"כ יעקב מרגי בראיון לוחמני  על 
חוק האפליה של יש עתיד: "הייתי תומך בו"  על יהדות 
ולפעמים  בשבילנו  צפרדעים  בולעים  "לפעמים  התורה: 
רואה בחור חרדי  גבאי: "לא   על אבי  אנחנו בשבילם" 
שיתמוך בו"  על הסקרים: "מיישרים קו עם יהדות התורה 
יהיו  כולם  "בסוף  ישי:  אלי  ועל    אותנו"  צריך  לא  ואז 

בתנועה אחת"

"לצערי ש"ס מדברת 
לאחרונה רק חרדי"

ארי קלמן

משרד  תשע"ט,  הלימודים  משנת  החל 
רישיונות  למתן  חדש  מתווה  יפעיל  החינוך 
רשמי.  שאינו  במוכר  ילדים  וגני  ספר  לבתי 
יעניק לבעלויות על  בהתאם לזאת, המשרד 
במקום  שנים,   5 ל-  רישיונות  אלה  מוסדות 
נדרשים  המוסדות  רוב  בו  הקיים,  המצב 
כי  יצוין,  שנה.  מדי  הרישיונות  את  לחדש 
לשנת הלימודים הקרובה, תשע"ח, המשרד 
העניק זה מכבר רישיונות במסגרת המתווה 

הישן.  
זו  החלטה  כי  אומרים  החינוך  במשרד 
הליכי  בכל  ומשמעותי  עמוק  שינוי  תיצור 
שהיא  בכך  הבעלויות  מול  הבירוקרטיה 
שנה  מדי  למלא  שלהם  הצורך  את  תצמצם 
טפסים רבים ולהתרוצץ כדי לקבל אישורים 

המוגדרים לשנה אחת בלבד. 
לבעלות  ניתן  לא  בהם  במקרים  בעבר, 
רישיון לפני פתיחת שנת הלימודים, המוסד 
החינוכי לא תוקצב, מה שהביא את המוסד 
ליטול הלוואות ענק כדי לשלם שכר למורים. 
בחלק מהמקרים, מוסדות לא קיבלו אישור 
רב  וכסף  תקצוב  גם  לזאת  ובהתאם  רישיון 

ירד לטמיון.

על  הבעלויות  את  יעודד  החדש  המתווה 
המבנים  תקינות  את  להבטיח  הספר  בתי 
הירוק  למסלול  להיכנס  שיוכלו  במטרה 
שנים   5 ל-  רישיון  לקבל  להם  המאפשר 
גם  שכן   רבה,  חשיבות  זה  לעניין  רצופות. 
אישור  להמציא  נדרשים  שהם  יימצא  אם 

רלוונטי, התקצוב שלהם לא ייפגע. 
אף  יוכלו  הספר  בתי  המהלך,  במסגרת 
לקיים תהליכים ארוכי טווח בתחום הפדגוגי 
בתעסוקתם  יציבות  להבטיח  וכן  והפיננסי 
שכן  הוראה,  ותומכי  הוראה  עובדי  של 
מנהלי  הלימודים,  שנת  פתיחת  לקראת 
מוסדות מאבדים זמן רב בהתרוצצויות אחר 
מגורמי  דעת  חוות  וקבלת  טפסים  מילוי 

המקצוע. 
ל'קו  אומר  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן 
עיתונות' הבשורה עשויה להקל משמעותית 
השר  את  מברך  "אני  המוסדות.  מנהלי  עם 
נהלי  את  להקל  התהליך  את  שהתניע  בנט 
מגיע  המשרד  רבים,  דיונים  ולאחר  הרישוי 
המוסדות",  מנהלי  על  שתקל  בשורה  עם 
נמשיך  הקרובה  "בתקופה  פרוש.  אמר 
לשקוד על הרחבת המתווה ולהחיל אותו על 

כל מוסדות המוכש"ר והפטור". 

מהפכת החומש: רישיונות 
ארוכי טווח למוסדות

מהפך במשרד החינוך ביחס לבתי הספר וגני הילדים בחינוך 
המשמעות:    שנים   5 ל-  תקפים  יהיו  הרישיונות  החרדי: 
הבירוקרטיה תקוצר, העומס יופחת, ביטחונם התעסוקתי של 
עובדי ההוראה יעלה ומנהלי המוסדות יתפנו לתכנן תהליכים 

לטובת המוסדות  פרוש: "הבשורה תקל על המנהלים"

מרכז הסיוע הארצי לחייבים 
 המעקלים בדרך לביתך  החובות שלא נגמרים  ההגבלות האין סופיות

משרדינו מייצג חייבים מזה 25 שנה במקצועיות, אמינות, ודיסקרטיות 
אנחנו הכתובת

 ליווי משפטי מקצועי ואישי, ע"י עו"ד אחיקם גריידי
עד מחיקת כל החובות וקבלת הפטר 

 ליצירת קשר:  דוא"ל: Ahikamgreidilawoffice@gmail.com  טל: 053-2416133 
כתובת: רח' תובל 22, ר"ג - מתחם הבורסה

בס"ד

ביטול עיקולים תוך 24 שעות  
הקפאת הליכים מיידית בהוצל"פ  

ביטול הגבלות שיקים 
פתיחת חשבון בנק

אישור יציאה מהארץ 
הסדר נושים 

החזר רישיון נהיגה 



 |  
N

G

■ שפות באינטרנט: html, css, JS ■ תכנות באינטרנט - צד שרת ולקוח ■ בניית אתרי וורדפרס 
 ■ PHP תכנות מונחה עצמים בשפת ■ PHP -ו Jquery - מתקדמים ■ אינטרנט מתקדם
Angular וספריות נוספות לפיתוח יישומי רשת עוצמתיים ■ SQL עבודה עם בסיסי נתונים

בואו לגלות מקצוע מרתק המאפשר להתפרנס ברווח!

עולם ההייטק והיזמות
כרטיס כניסה

שמור לביקורת
עד גמר הקורס

לימודים פעם אחת בשבוע

תחילת השיעור:     נשים 10:00    גברים 18:30 פתיחת דלתות: כחצי שעה לפני השיעורשורה בכיתה: 1 | כסא: 4 (מול המרצה)
0 1 0 0 0 111

0 1 0 0 0 111

חדש בבית פרוג 

קורס פיתוח
ותכנות מתקדם!

מקצועי עימוד   | אתרים  פיתוח   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-2201433 בית פרוג

מלגות
לזכאים

חדש! מוכרים לשנת שבתון!

ההרשמה לקבוצות נשים וגברים סניפי ב"ב וירושלים

כפר הנוער הדתי לבנות - איילת השחר שוכנ במושב יונתנ שברמת הגולנ ומתחנכות בו 
נערות בכיתות ט'-י"ב. בכפר ישנו צוות חינוכי מ�ור ומקצועי, המאמינ בכוחות וביכולות של כל אחת 

ואחת. הנערות מקבלות מענה רגשי ולימודי המותאמ להנ בנו�פ לכלימ להתמודדות והתפתחות אישית.
כי בשבילנו את עולמ ומלואו.

בגלל המקומ. בגלל האווירה. בגלל הצוות המקצועי. בשבילכ.
 ayelet.rgl.org.il | טל: 04-9120360

לתיאומ הגעה לימימ פתוחימ - דקלה: 054-5995902

כשאת מרגישה שהכל מסביב חשוך
יש נקודת אור בשבילך!

כפר הנוער הדתי לבנות - איילת השחר.
המקום שלך לצמוח ולמצוא את עצמך מחדש. 

ב�"ד

במ�גרת הנוכחיתלא מוצאת את מקומה אמ גמ הבת שלכמ 
 

054-5995902אל תה��ו-התקשרו עכשיו!

הסרת משקפיים בלייזר

התאמה מלאה 
לציבור החרדי

 ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
 בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

 בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031
הסרת משקפיים עושים בבי״ח

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת כלי מטבח
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. רעדה, בהלה. "ו_____ בכל מתנים" )נחום ב יא(
6. שניתנה לו סמיכה להיות דיין או רב וכדומה.  "וכל 

ה____ יהרג" )סנהדרין יד.(
7. בעת ההיא, באותם הימים שעברו. "והכנעני ____ 

בארץ" )בראשית יב ו(
8. _____ הארג. הקנה שבו שובטים את הארג 

לקרב את החוטים זה לזה. "ויסע את ה____ הארג" 
)שופטים טז יד(

9. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין 
לשמאל : א' - 5,ב' - 200, ג' - 6

10. תיבה, קופסה. "תשימו ב____" )שמואל א ו ח(
11. קביעת גבול לדבר. "מצות ____" )שבת פז.(

14. החסר, נכה. "____ מעשר בהמה" )ראש השנה 
ז: (

15. הפרה,ביטול. "הקם בא לכלל ____" )נדרים י ז(
17. חשבון של אותיות לפי ערכיהן המספריים. "תורה 

ב____" )מכות כג:(

1. רחמים, חסד. "לא אתן לכם ____" )ירמיה טז יג(
2. כל אחת משתי העצמות שבחלק התחתון של הפנים. "והעין וה____" 

)נידה כג: (
3. חן, יופי. "בחורי _____כלם" )יחזקאל כג ו(

4. ______ עקר. כלל וכלל, לחלוטין, לגמרי. "אין שוחטין לגומא ____ 
עקר" )חולין ב ט( )בהיפוך אותיות(

5. רחבה הבולטת בקיר הבנין כלפי חוץ. "שתי ____ זו"  )שבת יא ב( 
)בכתיב מלא( )בלשון יחיד(

7. עשה אריג מחוטים, קלע חוטים שתי וערב למסכת אחת. "_____ בו 
את הבגד" )עבודה זרה ג ט(

9. מתחנות בנ"י ביציאת מצרים. "ויחנו ב_____ _____" )במדבר לג לז(
10. לא. "_____ נא אחי תרעו" )בראשית יט ז(

12. אביו של מנחם מלך ישראל. )מלכים ב טו יד(
13. עצר, חסם, מנע. "אין העולם מתקיים אלא בשביל מי ש_____ את 

עצמו" )חולין פט.( )בלשון יחיד,עבר(
16. קיצור המילים : פרשה י.

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 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

ישסנהצנצנתמשתשאמא

סשנראעלידהשריחאנא

תאעשיחשארנמיחילשנ

שקנבימנוהואזיששצא

התגתיורשדינאליתיה

שהגרתפתדודהתתגרשא

סנימבתשאדתגקאבישר

נכחשכסנכסתמאשיחאצ

והניששויאנאתשמימע

תתושקסרגליאלחאישי

שריבשיתדבאנתפפילל

שרקישאנאנישסנסצאכ

תברשיירשישראנתהדכ

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

בפרור, הקערה, נבל, בקבק, וכירים, סיר, הגביע, ונאד, צלחית, הדוד, כד, 
צנצנת, החמת, כוס, המזלג, כיור, תנור, הספל, מחבת, כלי משקה הצלחת 

מרחשת, כלי עץ

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה
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ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

אופקים

דירות 
למכירה

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

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

לפרסום
03-6162228

 מציאה בשכון ג', 
ביהודית, דופלקס, 

משופץ כחדש, 3 חד' עם 
אופ' ממשית להרחבה ב 
35 מ' ק"ג ומעליה 3 חד' 

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

2,150,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

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

■ 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

אלעד

■ במירון ליד טבריה 
3,5 חד' כ-100 מ', ק"ג 
משופצת, חזית עם גג 

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

1,950,000 ש"ח, בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050- 5308742 23
03-5797756)42-42(_____________________________________________

■ 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, 
לדירה חניה בטאבו, 

3,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

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, 1,980,000 
ש"ח גמיש, בלעדי, תיווך 

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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(_____________________________________________

 ביהושע, בפרוייקט גן 
העיר, 5 חד', חדשה + מ. 
שמש וסוכה גדולה, ק"ב, 

חזית לגן העיר, כולל 
מחסן וחניה, 2,950,000 

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' + יח' 

2 חד', 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

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

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 בבמברגר, פינוק ויוקרה, 
קרקע, 150 מ"ר + 100 מ"ר 

גינה, יחידת הורים + יחידה 
להשכרה, 2,950,000 ש"ח. 

_____________________________________________)25-29(י.ד. נכסים, 054-4651233

 חדשה בקרית הרצוג, 6.5 
חד', ק"א ע"ע + 4 מזגנים 

חדשים + סוכה, אפש' 
החלפה לדירה זולה

054-8402332)26-27(_____________________________________________

 בקריית הרצוג, דירת 
5 חד', מחולקת ל- 2 דירות, 
משפצת ומושקעת, כ- 100 

מ"ר, 1,790,000 ש"ח, גמיש, 
052-3440078)24-27(_____________________________________________

 ברח' נחמיה, דירת 
דופלקס, ק"ג ו- ק"ד, 

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

2,200,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

וילות ובתים

דופלקסים

 בחפציבה, 4 חד' + חצר, 
מרווחת, מוארת ומאווררת, 
נוף + 2 יח"ד + אופציות, 

2,300,000 ש"ח,
054-8406303)26-29(_____________________________________________

 בשמעיה חסידי ליטאי, 
4 וחצי חדרים, קומה א', 

גדולה ומטופחת + אופציה 
להרחבה, 1,450,000, גמיש, 

050-4720326)27-30(_____________________________________________

 במגדל המים סמוך 
לנחלה ומנוחה, דופלקס 5.5 

חד', כ- 140 מ"ר, 2 מרפסות, 
מיידי, 1,480,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)27-30(אדר נכסים, 052-4834706

2-2.5 חדרים

 במרכז 3 חד', ק"ק, 
מסודרת, אפשרות יציאה 

לחצר, 850,000 ש"ח, תיווך 
_____________________________________________)27-30(אדר נכסים, 052-4834706

 בקרן היסוד באזור 
מתחרד, 3 חד', מזגן, מסודרת, 

880,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)27-30(נכסים, 052-4834706

 במשלט, 2 חד', ק"ג, 
מסודרת, מושכרת, 685,000 

ש"ח. תיווך אדר נכסים,
052-4834706)27-30(_____________________________________________

באר שבע

 ברח' ירושלים / יהושע 
דירת 4 חד'  משופצת 
כחדשה + חצר כ-40 
מ"ר. מתאים גם לגן 

ילדים או קליניקה. מפתח 
במשרד תיווך אשכנזי  

03-5791770)28-29(_____________________________________________

 3 חד' בחנקין, סוכה 
מהסלון, שמורה יפה, 

ק"ב, עם מעלית, 
פרטים בתיווך אשכנזי  

03-5791770)28-29(_____________________________________________

 למשקיעים רציניים 
בשבטי ישראל, ק"א, 

כ- 80 מ"ר מחולקת ל- 3 
ומושכרת ב- 7,650 + 2 

יחידות דיור - בבניה קלה, 
מושכרות ב- 5,000 ש"ח, 

סה"כ 12,650 בחודש, תשואה 
מעולה, 1,850,000 )משכנתא 

בסביבות 400,000 ש"ח( 
לל"ת, 054-3053211,

 בז'בוטינסקי אזור דב _____________________________________________)28-29(054-8474528
גרונר בבנין חרדי, דופלקס 

בק"ג, 2.5 חד' ומעליה 
חד' + מרפסת גג, הכול 

משופץ, 1,400,000. 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 וילה בעליון, יחודית 
ומושקעת ברמה. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן,
052-3251213)29-29(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 חדשה בלעדית!! 

בבן זכאי 6 דיירים בלבד, 
ד.גן פינתית, 4 חד', 125 
מ', מושקעת ומתוכננת 

היטב + גינה של 180 מ' 
+ אופ' מיידית ליחידות 

דיור, רק 1,790,000 
ש"ח, גמיש. "אלעד 

נכסים" 03-9088872,
052-8939050)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות בשמעון 
הצדיק, ד.גן, 4 חד' + 
חצר 60 מ' + מרפסת 

קדמית מהסלון, רק 
1,540,000 ש"ח. "אלעד 

נכסים" 03-9088872,
050-4117345)29-29(_____________________________________________

 דירת גן, 4 חד' אזור רבי 
מאיר. ישראל אלבלינק שוק 

_____________________________________________)29-29(הנדל"ן, 052-3251213

דופלקסים
 במאירי, דופלקס 6 חד', 
ענק, מושקע מאוד. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן,
052-3251213)29-29(_____________________________________________

 בפינת בן עוזיאל, 
4 חד' ענקיים + סלון 

מורחב רק 1,420,000 
ש"ח. "אלעד נכסים" 

,03-9088872
050-4117345)29-29(_____________________________________________

 בלעדי! למבינים! בחסידי-
ליטאי! 4 חדרים + שלד 30 
מ"ר + 160 מ"ר מחסנים! 
_____________________________________________)29-29("תיווך-קזן" 054-8420522

 ברשי החרדי! 4 חדרים 
ענקית + יח"ה + מרפסת 
גדולה מסלון! 1,410,000 

ש"ח. "תיווך-קזן"
054-8420522)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות בבן זכאי 
עליון, 3 חד' מרווחת 

מאוד, רק 1,260,000 
ש"ח, לסגירה מיידי!! 

"אלעד נכסים"
,03-9088872
052-8939050)29-29(_____________________________________________

 3 חד' בשמעיה )חרדי( 
עם אופ' לעוד 2 חד', רק 
1,320,000 ש"ח. "אלעד 

נכסים" 03-9088872,
054-3456854)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
3 חד' + גג בטאבו + יח' דיור 

+ 2 מחסנים מושכרים בכ- 
_____________________________________________)29-29(6,000 ש"ח, 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
באבן גבירול, 3 חד' מושקעת 

+ אופ' להרחבה, נוף,
052-5752500)29-29(_____________________________________________

 3 חד' + גג בטאבו, אזור 
איכותי, מחיר מציאה. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן,
052-3251213)29-29(_____________________________________________

 ברשי החרדי! 3 חדרים 
+ 2 מרפסות + היתרי בניה! 
1,280,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 

054-8420522)29-29(_____________________________________________

 ברחוב - החיד"א, 3 חד', 
76 מ"ר, ק"ד, משופצת, 

סמוכה לגרנד-קניון, 570,000 
ש"ח. אור-לנכס,
050-9500075)29-29(_____________________________________________

 בדב-יוסף, 3 חד', ק"ד, 
משופצת ומושכרת עד 

02/2019, מומלצת בחום!! 
600,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)29-29(_____________________________________________

 במגדלי גילת המבוקשים, 
3 חד', כ- 70 מ"ר, משופצת, 
מעליות ושמור בובי, 520,000 

ש"ח. אור-לנכס,
050-9500075)29-29(_____________________________________________

 רמב"ש ג', 4 חד', 
מרפסת, נוף ומיזוג. רימקס, 

02-5356868)29-29(_____________________________________________

 במתחרד, 4 חד', קומה 
1, מרפסת סוכה, משופצת. 

_____________________________________________)29-29(רימקס, 054-5789464

 ברמש ג' 4 חד', בפרויקט 
יוקרתי עם מחסן צמוד באותה 

קומה. לזר נדלן והשקעות, 
052-6900020)29-29(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בבית-שמש וותיקה ברח' 
הרצל, 3 חד', בהזדמנות!!! 

_____________________________________________)29-29(רימקס, 052-4887227

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בתחילת בנייה בהזדמנות!!! 3 

חד', 1,180,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)29-29(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבנייה 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים, החל 

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)29-29(_____________________________________________

 ביונתן, 3 חד', 
מטופחת. *למשקיעים 

2.5 בז'בוטינסקי 
)עורפית(, 1,199,000. 
*ברבי עקיבא, 4 חד' + 
סוכה + ש"כ. *באיזור 
הרב שך! 2 + מעלית 

כחדשה. *באיזור טבריה! 
3 ענקית + אופציה לגג.

"אלוני נכסים"
052-7610603)29-29(_____________________________________________

 מציאה לזריזים!!! 
בגן ורשא, מחולקת ל- 2, 

משופצות ומפוארות, תשואה 
7,200 ש"ח )86,000 ש"ח 

שנתי!!!( רק 1,970,000 ש"ח. 
תיווך, לחטוף!!!

050-4160390)29-30(_____________________________________________

 בלעדי! בהר השלום, 
בית פרטי, 600 מ"ר בנוי, 

6 קומות ניתן לחלוקה, פיר 
מוכן למעלית, חניה כפולה, 

משופצת חלקית, נוף, 
6,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)29-29(_____________________________________________

 בהר שלום, דו 
משפחתי, 6 מפלסים, 
460 מ"ר, 12 מפלסים 

עם פוטנציאל ענק, 
אפשרי בקלות להפוך 

ל- 3 דירות עם 5 חניות, 
6,750,000 ש"ח. חיים 

מלול, חמד נכסים,
053-3357316)29-29(_____________________________________________

 מציאה! דירת גן 
בשבזי, 3 חדרים, 75 
מ"ר, אופציה ליחידה 

פלוס חצר 90 מ"ר, רק 
1,490,000 ש"ח. חיים 

מלול, חמד נכסים,
053-3357316)29-29(_____________________________________________

 בבנייה בגולומב, פנטהאוז 
5 חד', קומה רביעית, 

3,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש, 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בבנייה במרים-הנביאה, 
פנטהאוז 5 חד', חזית + 

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

052-3344721 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה דירות-גן 

מרווחות + יחידה, החל מ- 
2,800,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, דירות-נכה, 

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 דופלקס ליד העיריה, 
8 חדרים, 220 מ"ר, 
קומה 3 עם מעלית, 

סוכה גדולה ויש אופציה 
ליחידה, ב- 3,390,000 
ש"ח. חיים מלול, חמד 
_____________________________________________)29-29(נכסים, 053-3357316

 דופלקס בבעלי 
מלאכה, 5 חדרים, 140 

מ"ר, קומה 3 בלי מעלית, 
שמורה + אפשרות 

הרחבה, ב- 2,320,000 
ש"ח. חיים מלול, חמד 
_____________________________________________)29-29(נכסים, 053-3357316

 בעמיאל, דופלקס 5 
חדרים, 140 מ"ר, קומה 

3 יש מעלית וחניה 
בטאבו, 3,100,000 ש"ח. 

חיים מלול, חמד נכסים, 
053-3357316)29-29(_____________________________________________

 דופלקס טכורש שיכון ו', 
6.5, כ- 150 מ"ר, משופצת, 

קומה ב' ואחרונה, 2,700,000 
ש"ח. 077-2050410,

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)29-29(אדוארד

 בבירנבוים, דירת-גג, 
מרווחת, 5ח', ק"ד + מרווחת, 
5 ח', ק"ד + מעלית, מטופחת 

ומאווררת, 2,190,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)29-29(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור נורוק, 
ד.גג ענקית + אפשרות 

חלוקה, חזית, 1,790,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)29-29(_____________________________________________

 באזור יהודה הלוי, ד.גג, 
משוקעת ומטופחת, 5, 

ענקית, יפהפיה, 150 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 2,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)29-29("אפיק-נכסים" 03-5791514

 למבינים! בשיכון-ג', 
דופלקס חדש, משוקע! 

יפהפה וענק! 6 ח' + מרפסת 
ענק! 3 כ"א, 4,200,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)29-29(_____________________________________________

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

להרחבה, משופצת 
מהיסוד. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)29-29(בועז' 052-3500040

 בהמכבים, דופלקס, 4 
חד' + סוכה, ק"ד ללא, 
110 מ"ר, 1,500,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)29-29(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות באזור 
רמבם בבנין חדיש, 5 חד', 110 
מ"ר, ק"ב + מעלית + חניה, 

חזית, 3 כ"א, 2,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)29-29(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב קוק/
הבנים, 5 חד', גדולה, משופצת 

כחדשה, ק"א, חזית, 4 כ"א 
+ חניה, 2,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)29-29(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ג' 
ברביעיות, 6 חד,' 150 מ"ר 

מחולקת ל- 4 חד', 90 מ"ר + 
יחידה + מחסן, משופצת + 

גינה גדולה, 3,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)29-29(א.פנחסי, 03-5799308

 בקובלסקי, 5 חד', 215 
מ'!!! ניתנת לחלוקה בקלות, 
חזית, 3 כ"א. "צ'מפיון-נדל"ן" 

053-3121812)29-29(_____________________________________________

 באדמורי שאץ, 6.5 
חדרים, על קומה שלמה, 
6.5 חדרים, 150 מ"ר עם 

מעלית וחניה, 4 כיווני 
אוויר, ב- 2,490,000 

ש"ח. חיים מלול, חמד 
_____________________________________________)29-29(נכסים, 053-3357316

 בשיכון ג', בשמחוני, 5 
חד' + 1/2 + אופציה לבניית 

סוכה, קו'1, מיידי. משה דסקל, 
050-5926021)29-29(_____________________________________________

 באזור לנדא! בבנין 
קטן, איכותי, 6ח', ק"א, 

חזית + מעלית + א.חלוקה, 
2,680,000 ש"ח.

_____________________________________________)29-29("אפיק-נכסים" 03-5791514

 ביצחק-שדה בבנין יוקרתי 
בגמר שלד, 5, מרווחת + 2 

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)29-29(נכסים" 03-5791514

 5 חד' אבני נזר, 130 
מ', ק"ג עם מעלית, 

חזית, 2,600,000 
ש"ח. בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)29-29(_____________________________________________

 באזור ראדזמין, 5 חד', 
125 מ"ר, ק"ג + מעלית 
+ מחסן 8 מ"ר + חניה, 

חזית, משופצת, מושקעת, 
2,600,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)29-29(_____________________________________________

 דירת 5 ח' גדולה מאווררת 
באבני נזר 110 מ"ר, קומה 
ג' + מעלית, 2,500 ש"ח, 

054-8429033)29-32(_____________________________________________

 בכהנמן-ראדזמין, 5 
חד', משופצת מהיסוד, סוכה, 

חניה, אופציה להרחבה, קג' 
- מעלית, 110 מ"ר. בלעדי 

_____________________________________________)29-29(מ.כהן נכסים, 052-7684074

 בבלעדיות באזור 
כהנמן ליד קאליב, בניין 

חדש, 4 חד', יפה, 
כ- 95 מ"ר, חזית, רק 

2,150,000 ש"ח. תיווך, 
050-9777755)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות בקרית 
הרצוג, 4.5 חד', 

מושקעת מהיסוד, ק"ג 
)בלי( + מרפסת שמש 
+ מחסן גדול בנוי, רק 

1,600,000 ש"ח. תיווך, 
050-9777755)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג בקובלסקי, 4 חדרים, 
כ- 115 מ"ר, אופציה, ק"ד, 

מעלית, חזית, משופץ. תיווך, 
050-4144602)29-29(_____________________________________________

 ברח' בר אילן, קרוב לקריה 
החרדית, 4 חד', 1,250,000 

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)29-29(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב, 
4.5 חד', ק"א, גדולה וחזיתית. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, 4 חד' + 
אופציה ליחידה החל מ- 

1,800,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 ברמבם 4 חד' יפהפייה 
ומתוכננת, חדשה + מעלית 

וחניה, 2,150,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בלעדי! בבעלי מלאכה 
בסיום בניה, 4 חד', 1,920,000 

ש"ח, ק"ב, חזית. *בלעדי, 
בבעלי מלאכה, 4 חד', ק"ג 

+ מעלית, חזית, למזומן 
1,600,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)29-29(_____________________________________________

 ברמת אהרון/שיכון ה' 
אזור יוקרתי בבניה, 4 חד', 100 

מ"ר, ק"א + מעלית + חניה, 
2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)29-29(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ה' 
בסיום בניה, 4 חד', 95 מ"ר, 

מושקעת, ק"ב + מעלית, 
8 דיירים, מ.שמש גדולה, 

2,000,000 ש""ח. א.פנחסי, 
03-5799308)29-29(_____________________________________________

 ברב קוק, 4 חד', 102 
מ"ר, ק"ג + אופציה בגג 

בטון כולל רישיון 48 מ"ר, 
ניתן לחלוקה, מטבח חדש, 
אופציה למעלית. א.פנחסי, 

03-5799308)29-29(_____________________________________________

 במרכז אזור הרב שך, 
4 חד', ק"א, חזית + סוכה 
גדולה, 105 מ"ר, משופצת 
כחדשה, 1,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)29-29(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בבירנבוים, 4 חד', 
85 מ"ר, ק"ב + מעלית + 
חניה, חזית, שמורה מאוד, 

אופציה גדולה להרחבה, 
1,750,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)29-29(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
4 חד' + מרפסת שמש, 110 

מ"ר, ק"א, חזית, מיקום מצוין, 
2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)29-29(_____________________________________________

 בלעדי! בבעלי מלאכה, 
4 חד', בבניין חדש, ק"ג + 
מעלית, חזית, מושקעת + 

2 חניות עם אופציה ליחידה 
עם הכנה לחשמל ומים, 

2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)29-29(_____________________________________________

 ברמבם 4 חד' מתאימה 
לחלוקה, ק"ב, 3 כ"א, 

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בנחום 4 חד' ענקית, 
משופצת ויפה, 3 כ"א, 

2,225,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בחברון, 4 חד', משופצת 
ברמה גבוהה, 3 כ"א, 

1,980,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בלעדי בירדן, 4.5 ח', ק"ק, 
משופצת כחדשה, 100 מטר 

+ רשיון לעוד 22 מטר, מתאים 
למשפחות מרובות ילדים וגם 

לחלוקה, 1,790,000. תיווך 
_____________________________________________)29-29(אלטרנטיב, 054-5500263

 בשיכון-ג', 4 חד', 
מרווחת, משופצת, 80 

מ"ר + סוכה, במציאה! 
1,650,000 ש"ח. 'אפיקי-

נדל"ן-בועז' 
052-3500040)29-29(_____________________________________________



כ”ה - כ”ז בתמוז תשע”ז  19-21/7/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

לפרסום
בלוח

03-6162228

 באהבת שלום 2.5 
חד' משופצים 45 מ"ר 

ק"א, חזית, 1,250,000 
ש"ח, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 באהבת שלום, 2 חד', 
30 מ"ר, משופצים ק"א, 
עם אופציה לתוספת 15 

מ' 1,100,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

טבריה

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

חיפה
 נווה שאנן, 7 ח', גינה + 

3 מרפסות + מקלט, ממוזגת 
+ 2 חניות, בסביבה מצויינת, 

3,600,000 ש"ח,
050-5785137)20-29(_____________________________________________

 ברח' נחל סורק, 3 
חד', ק"1 ואחרונה, גג 

בטון, אופ' להרחבה בצד 
ובגג, 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

וילות ובתים

פתח תקווה

עמנואל

 ברש"י/ שפת אמת, 
4 חד'+סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
2,050,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

■ ברח' אהרונסון 4 חד' 
ק"ב עורפית משופצת 
ומושקעת 1,980,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

 בבנין חדש, 4 חד', 
בצירלזון/שפירא, ק"6 
+ נוף, מושקעת ויפה 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

 ביהושע, בפרוייקט 
גן העיר, 4 חד', ק"ב 

+ מרפ' שמשמ, חזית 
לגינה, גדולה, כולל מחסן 
וחניה 2,450,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

 דירת 4.5 חד' 
בהמכבים, ק"ק,

מסודרת, מפרטי,
054-5561500)26-33(_____________________________________________

 בבנייני משהב ברח' 
מנחם באזור ביה"כ 

"אוריתא" 3 חד' גדולים, 
85 מ', ק"ג, חזית, 3 
כ"א, מסודרת, בבנין 

מעלית, כולל חניה 
מקורה, 1,700,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בהזדמנות, דירת גן, 5 
חד', חצר ענקית, אפשרות 

להרחבה, שכונה חרדית 
שקטה ואיכותית וכן דירות 

נוספות. תיווך בית יוסף,
054-8476888)12-32(_____________________________________________

 ק"ק הכל חדש, ניתנת 
לחלוקה בקלות, תשואה 

_____________________________________________)27-30(גבוהה מאוד, 050-4160687

גני תקווה

נתניה
 ברח' יוספטל, לאחר 

שיפוץ קומפלט, 2.5 
חד', 50 מ"ר + מרפסת 

שמש 45 מ"ר, ק"ג, 
840,000 ש"ח, לל"ת, 

054-2000030)27-30(_____________________________________________

צפת

2-2.5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בגורדון 4, 4 חד', ק"ב, 
3 כ"א, שמורה ממזוגת, 
מסורגת, סוכה ומעלית, 
2,190,000 ש"ח, לל"ת,

052-4200019)27-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברח' יהודית, דירת 
3 חד', משופצת עם 

אופ' לעתיד של 35 מ', 
ק"ג, טאבו משותף, 

1,150,000. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

 בז'בוטינסקי )צד ב"ב(, 
2.5 ח', 75 מ"ר, ק"ג, חזית, 

1,290,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

_____________________________________________)28-29ח(053-3128884

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן בשיכון ד', 

1,050,000 ש"ח, 60 מ"ר + 
אישורי בניה 90 מ"ר,

050-7344050)28-31(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 תיווך אור, יעוץ, נדלן 
והשקעות, מבחר דירות 
למכירה בצפת והסביבה,

052-7670233)28-31(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 

לנכה, משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 מציאה! בכהנמן 
אזור מכבי אש, 4 

חדרים,מפוארת! בבניין 
חדש, מיידי! רק ב- 

1,800,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)29-29(נכסים, 050-4177750

 במרום שיר, כ- 4 
חדרים, מפוארת + 

מחסן מושכר וחנייה 
+ נוף מדהים לים, רק 

ב- 1,995,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)29-29(נכסים, 050-4177750

 תיווך. למכירה בהזדמנות 
4 חדרים, קומה ב', עורפית, כ- 
95 מ"ר, משופצת + אופציה 

אזור המכבים אבוחצירא, 
1.63 גמיש, הקודם זוכה, 

054-7477054)29-29(_____________________________________________

 באזור יונה-הנביא, כ- 4ח', 
יפהפיה, סלון גדול, ק"ב, חזית 

+ מעלית, 1,900,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)29-29(_____________________________________________

 באלישע, 4.5ח', ק"ב, 
מוארת ומאווררת, 3 כ"א, 

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)29-29("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בלנדא, 4 , יפה + 
מרפסת שמש + י.הורים, ק"ד 

+ מעלית, מאווררת. "אפיק-
_____________________________________________)29-29(נכסים" 03-5791514

 באברבנאל 4 חד', כ- 100 
מ"ר, משפצת מהיסוד!!! + 
חצר, 1,780,000 ש"ח. נדל"ן 

הקריה, 054-8472222,
050-3000121)29-32(_____________________________________________

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

נדל"ן-בועז'
052-3500040)29-29(_____________________________________________

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

גדול, מושקעת ברמה.
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)29-29(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק"א, 
90 מ"ר, 4 חד' + סוכה 

+ אופציה + מחסן, 
מצויינת. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)29-29(בועז' 052-3500040

 ברש"י 3 חד', 70 מ"ר, 
ק"א, חזית, מטבח משופץ, 

אופציה להרחבה. *בבן זכאי, 
3 חד', 75 מ"ר, ק"ב + חניה, 

מטבח חדש, 1,680,000 ש"ח. 
_____________________________________________)29-29(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות בפרדס 
כץ באזור ביאליק, כ- 3 
חד', כ- 70 מ"ר, ק"ק, 

משופצת מהיסוד + 
אופציה קטנה, רק 

1,340,000 ש"ח. תיווך, 
050-9777755)29-29(_____________________________________________

 באזור העירייה, 3 חד', 
ענקית, ק"א, כ- 95 מ"ר, 
חזית, משופצת מהיסוד 

ברמה גבוהה מאוד 
+ אופציה קטנה, רק 

1,750,000 ש"ח. תיווך,
050-9777755)29-29(_____________________________________________

 ברב קוק, דירת 3 
חדרים, קומת קרקע, 

80 מ"ר פלוס חצר )לא 
בטאבו(, רק 1,500,000 
ש"ח. חיים מלול, חמד 
_____________________________________________)29-29(נכסים, 053-3357316

 באזור פינוי בינוי, ברח' 
ביאליק, 3.5 חד' )67 מ"ר( 

880,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)29-29(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 מציאה! לקראת בנייה 
ברח'-השניים, 3 חד', אחרונות, 
מפרט-גבוה, 1,250,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות! בחברון, 
3 חד', גדולה ומשופצת, 

1,520,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות! בראב"ד, 
3 חד' במחיר מציאה! 

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 ברש"י 3 חד' + מרפסת 
שמש, בניין-חדש, חזיתית, 

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בהחלוצים, 3 חד' ענקית, 
ק"ג + גג-בטון, משופצת, 

1,630,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בדב-הוז 3 חד' + אופציה, 
ק"א, חזיתית, 1,290,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בלעדי, 3.5 ח' 
בז'בוטינסקי, חזית ועורף אזור 
הרב שך, בניין חרדי, קומה ב', 
משופצת, 1,310,000. תיווך 

_____________________________________________)29-29(אלטרנטיב, 054-5500263

 בני-אברהם, 3 חד', 
ק"א + אופציה, כ- 70 

מ"ר, בנין חרדי מעולה. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)29-29(_____________________________________________

 במנחם בגין, בקרבת מכון 
מור, 3 חד', 60 מ"ר + רשיון 
לבניה 44 מ"ר, קרקע, מיידי. 
_____________________________________________)29-29(משה דסקל, 050-5926021

 ברבי עקיבא אזור 
חתם סופר, 3 חדרים + 

מרפסת + מעלית בטאבו 
משותף, ב- 1,200,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)29-29(_____________________________________________

 תיווך. למכירה דירת 3 
חדרים, כ- 65 מ"ר, קומה 
נמוכה ב"ב/פ"כ, אופציה 

להרחבה, 1.23 מיליון גמיש, 
הקודם זוכה.

 052-2213344/03-5444815
_____________________________________________)29-29(דוד

 באזור הוילות רמת-אהרון, 
3ח' + א.בניה לעוד 20 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 1,760,000 ש"ח, 

מפתח ב- "אפיק-נכסים" 
03-5791514)29-29(_____________________________________________

 באזור בעש"ט, 3.5, 
מרווחת, ק"א, עורף, 3 כ"א, 
פינוי מהיר, 1,990,000 ש"ח. 
_____________________________________________)29-29("אפיק-נכסים" 03-5791514

 ברח' אלישע, 3 
חד', מאוד שמור, ק"א 

עם מעלית, 3 כ"א, 
1,720,000 בלעדי, תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
,050-5308742 ,23

03-5797756)29-29(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, טאבו 
משותף, 3 חד', 60 מ"ר, 
מפוארת, 950,000 ש"ח, 
גמיש. נדל"ן הקריה, -054
050-3000121 ,8472222)29-32(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3 חד', 
כ- 86 מ"ר, קומה נוחה, רק 

1,290,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)29-32(_____________________________________________

 3 חד' ברח' רבינוביץ/
בירנבוים ק"ב חזית 3 

כ"א בבנין של 5 דירות 
1,500,000 ש"ח תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 באזור העיריה, 2 חד', 
50 מ"ר + אופציה 20 מ"ר 
)הוציאו רישיון ל- 8 מ"ר(, 3 

כ"א, חזית, 1,290,000 ש"ח. 
_____________________________________________)29-29(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בטרומפלדור, 2.5 
חד', כ- 65 מ"ר, מסודרת, 

קומה א', עורפי, פינוי גמיש, 
1,300,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)29-29(אדוארד

 אוסישקין, 2 חדרים, 
כ- 60 מ"ר, משופץ, קו' ב', גג 

בטון, 1,300,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)29-29(אדוארד

 במנחם-בגין, 2.5 חד', 
ק"ג, אופציה בצד ובגג-בטון, 

1,290,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)29-29(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי )צד ב"ב(, 
2.5ח', 75 מ"ר, ק"ג, חזית, 

1,290,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)29-29(_____________________________________________

 ברח' רש"י, 2 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(_____________________________________________

גבעת שמואל
וילות ובתים

 בהרצוג, 10 חד', 280 
מ"ר בנוי + 200 מ"ר גינה, 4 

כ"א, 2 יח' מושכרות, תשואה 
גבוהה. משה דסקל,

050-5926021)29-29(_____________________________________________

דופלקסים
 דופלקס 6 חד', 200 מ"ר 

+ מרפסת שמש + גג 90 
מ"ר, משופץ מהיסוד. משה 

_____________________________________________)29-29(דסקל, 050-5926021

+5 חדרים
 בעוזיאל, 6 חד', 164 מ"ר, 

דו משפחתי, 2 מ"ש, ממ"ד. 
_____________________________________________)29-29(משה דסקל, 050-5926021

 לדתיים בגני תקווה, 4 
חד', ענקית ומושקעת, ק.2 

ללא מעלית, 1,750,000 ש"ח,
050-3528252)29-29(_____________________________________________

 בית פרטי בטבריה-עילית 
110/370 נוף יפה וגינה 

מושקעת, 1,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)29-29(0527-166-160, ידידיה

 בית חדש ענק ליד קרליץ 
350/500 מחולק ל- 5 יחי' 

- מושכרות, תשואה-גבוהה, 
2,500,000 ש"ח.

_____________________________________________)29-29(0527-166-160, ידידיה

 בית חדש יוקרתי 
215/415 + זכויות-בנייה

קרוב לקרליץ.
_____________________________________________)29-29(0527-166-160, ידידיה

 דירה ענקית ברחוב שז"ר 
המבוקש, 160 מ"ר, 5 חד', 

משופצת ומושקעת - מהיסוד, 
פינתית + יחי' הורים + 

מ.סוכה + מחסן נוף-לים, 
_____________________________________________)29-29(0527-166-160, ידידיה

 למשקיעים, 3.5 חד', 86 
מ"ר, ק"ק, מושכרת לטווח 

ארוך, 450,000 ש"ח.
_____________________________________________)29-29(0527-166-160, ידידיה

 חייב להימכר!!! 
נכס בשיפוץ, כולל תכניות 

אדריכליות מפורטות. מתוכנן 
להיות יחידת דיור יפייפיה! 

ביקוש גבוה מאוד לשכירות, 
תשואה של 8% לפחות!!! 
רשום בטאבו. אזור בקעה - 
תלפיות, רק 320,000 ש"ח, 

_____________________________________________)29-29(לפרטים: 052-9365021

 קטמון הישנה, רח' החי"ש 
מהבוקש! 4 כיווני אוויר! בבית 
ערבי דו קומתי 3 חד', 85 מ"ר 
+ מרפסת 25 מ"ר, לשימור, 

ק"א ואחרונה, מגרש 459 מ"ר, 
בחלקה זכויות בניה, המבנה 

כלול בתוכניות תמ"א 38, 
ירדו במחיר!!! תיווך מאור, 

02-5730077)29-29(_____________________________________________

 בגבעת זאב בית בודד 
חדש! במיקום מעולה וגישה 

נוחה 270 מ"ר בנוי, גינה 
180 מ"ר, סלון גדול וחרדים 
מרווחים ויחידת דיור 3 חד' 

מניבה. תיווך מאור,
02-5730077)29-29(_____________________________________________

 בגבעת זאב דו משפחתי 
כוילה, 220 מ"ר משופץ + 

מחסן וגינה 200 מ"ר היקפית 
לנוף + 2 יחידות דיור ואופצ' 

לנוספת, במחיר דירה!!! תיווך 
_____________________________________________)29-29(מאור, 02-5730077

 ברמות א': קוטג' 5 חד' 
דו-פלקס + גינה 30 מ"ר + 
אופציה, נוף, כ"פ, בטרומן, 

2,100,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)29-29(הכוכבים: 02-5713375

 בגבעת זאב, בבנין 
איכותי, אבן! 5 חד' + פינת 

אוכל וחניה, יח' הורים, 
כחדשה, ק"ב, מעלית, מתאים 

גם למבוגרים/נכים. תיווך 
_____________________________________________)29-29(מאור, 02-5730077

 בגבעת זאב, שאול 
המלך, קוטג' 6 חד' + מרתף, 

גינה וחצר גדולה, שקט, 
גישה נוחה ותב"ע מאושרת 
לקומה נוספת. תיווך מאור, 

02-5730077)29-29(_____________________________________________

 גבעת זאב משה"ב, 
פינתית, 4 חד' מרווחת + 
מרפסת סוכה לנוף, כולל 

יחידת הורים, ק"ב + מעלית, 
הסקה דירתית, במחיר דירת 3 
_____________________________________________)29-29(חד'! תיווך מאור, 02-5730077

 גבעת זאב המתחרדת, 
כניסה פרטית לדירת גן, 4 חד' 
+ גינה 100 מ"ר ויחידת דיור 2 
חד', בבניין קטן מרכזי ושקט, 
מיידית! במחיר קטן!!! תיווך 

_____________________________________________)29-29(מאור, 02-5730077

 רמות א', צבי הרץ, כניסה 
פרטית לדירת גן 3 חד' גדולה 
+ פינת אוכל וגינה 60 מ"ר, 
משופצת כחדשה, פרטיות, 
גישה ללא מדרגות, לזריזים! 

_____________________________________________)29-29(תיווך מאור, 02-5730077

 גבעת זאב דרום, בניין 
אבן! 3.5 חד', 95 מ"ר, חדרים 

גדולים + מרפסת סוכה 
גדולה לנוף מחסן והסקה, 

אסור לפספס!!! תיווך מאור, 
02-5730077)29-29(_____________________________________________

 ברמות ב': 3 חד' + חדר 
נוסף, ק"ב, 3 כיווני אוויר, נוף, 
ת.ב.ע. 1,590,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)29-29(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 3 חד' 
משופצת, גישה נוחה, ק"א, 

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,620,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)29-29(הכוכבים: 02-5713375

וילות ובתים
 למהירי החלטה בעמישב, 
בית דו משפחתי, 4 חד', רבע 

דונם, מצויין גם להשקעה. 
_____________________________________________)FOX)29-29 נדל"ן, 050-6925400

פנטהאוזים ודירות גן
 אנגלו-סכסון. בבן צבי 
מיני-פנטהאוז, 6 חדרים + 

מרפסת שמש בבניין מפואר, 
03-9301122)29-29(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון בעצמאות, 
פנטהאוז דופלקס 6 חדרים + 

_____________________________________________)29-29(3 מרפסות, 03-9301122

 בתחתית, בהזדמנות!!! 
דירת גן 46 מ"ר + 20 מ"ר 
חצר, משופצת, 440,000 

_____________________________________________)29-32(ש"ח, 055-9494648

 אנגלו-סכסון. ביונה גרין, 
דופלקס-גג 120 מ"ר + 35 
_____________________________________________)29-29(מ"ר מרפסות, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
דופלקס-גג 6 חד' בבנין חדש 

_____________________________________________)29-29(בן 3 שנים, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בטרומפלדור, 
דופלקס-גג 5 חד' + גג 80 

_____________________________________________)29-29(מ"ר, 03-9301122

 בהאורים! דירת גג, 5 
חדרים, משופצת, מאווררת, 
עם אפשרויות בנייה על הגג 

במחיר מאוד אטרקטיבי, 
לפרטים: רם נכסים,

054-5566145)29-29(_____________________________________________

 בכפר אברהם, דירת 
גג, 5 חד' יפיפיה, 110 מ"ר 
של פינוק עם 80 מ"ר גג, 

1,650,000 ש"ח. רחלה,
,052-3524841

052-3506176, אסתי ג'ובני 
_____________________________________________)29-29(יזמות נדל"ן

 בן יהודה, 155 מ"ר, דירה 
בקומה ומיוחדת, 2,500,000 

_____________________________________________)29-29(ש"ח, 050-3528252

 בגני הדר דירת גג עם 
יחידה מושכרת. FOX נדל"ן, 

050-6925400)29-29(_____________________________________________

 מפרטי ברחוב כץ כפ"ג ב', 
5 חד' קומה קומה שלישית, 

120 מ', מעלית שבת, 
מרפסת סוכה, 1,890,000, 

054-4859570)29-32(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון. פנטהאוז 
ביוסף-נקר, 6 חדרים, 200 
מ"ר + מרפסת 200 מ"ר, 

03-9301122)29-29(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון. יוסף-נקר, 6 
חד' ששודרגה ל- 5 חד', גדולה 

_____________________________________________)29-29(ומרווחת, 03-9301122

 אנגלו-סכסון. באויערבך 
המבוקש, 5 חד', מרפסת ו- 2 

_____________________________________________)29-29(חניות, 03-9301122

 אנגלו-סכסון בפנחס-חגין, 
!131 מ"ר + מרפסת- 5

סוכה, 2 חניות ומחסן, 
03-9301122)29-29(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון. בנקש, 6 
חד', 137 מ"ר + מרפסת 13 
מ"ר, תקרה בגובה 3 מטר! 

03-9301122)29-29(_____________________________________________

 בהרצל, 5 חד', ק' ב', 140 
מ"ר, מ.שמש, מעלית שבת, 

חניה, חדר מתבגר, 1,850,000 
ש"ח. 052-3524841, אסתי 

_____________________________________________)29-29(ג'ובני יזמות נדל"ן

 במרכז השקט, 5 חד' 
+ ממ"ד + מרפסת שמש 

)סוכה( + 2 חניות + מעלית, 
מיידית, רק 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)29-29(סיימון, 050-4811122

 אנגלו-סכסון. 4 חדרים 
בביל"ו, 125 מ"ר, מעלית 

וחניה מקורה בטאבו,
03-9301122)29-29(_____________________________________________

 אנגלו-סכסון. בכפר 
אברהם, 4 חדרים + חניה, 

מעלית ומרפסת סוכה,
03-9301122)29-29(_____________________________________________

 בההגנה, 4 חד' מעל 
המדרחוב, משופצת מהיסוד, 

מצויינת להשקעה. משה 
_____________________________________________)29-29(דסקל, 050-5926021

 אנגלו-סכסון, אחד-העם, 
3.5 חדרים, 80 מ"ר, משופצת 

_____________________________________________)29-29(באזור שקט, 03-9301122

 אנגלו-סכסון. בסלנט, 
3 חדרים, משופצת קומפלט 

_____________________________________________)29-29(כולל צנרת וביוב, 03-9301122

 אנגלו-סכסון. בארלוזורוב, 
3 וחצי חד', 85 מ"ר, 

_____________________________________________)29-29(משופצת! 03-9301122

 במרכז השקט! דירת 
3 חדרים משופצת מהיסוד! 

מזגנים חדשים, כיורים כפולים 
+ יחידת 2 חדרים, מושכרת, 

מצויינת גם להשקעה, 
1,395,000, לפרטים: רם 

_____________________________________________)29-29(נכסים, 054-5566145

 בעמישב צמוד לגני הדר, 
3 חדרים, מצויינת להשקעה. 

_____________________________________________)FOX)29-29 נדל"ן, 050-6925400

 בהרצל השקט, 3.5 חד', 
מרווחת, קומה 1 + מעלית, 

050-3528252)29-29(_____________________________________________

 בגני תקווה בישמח משה 
בהרי יהודה, ק' ד' 3.5 + חצי 

משופצת + מחסן, 1,570,000 
ש"ח. רחלה, 052-3524841, 
052-3506176, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)29-29(יזמות נדל"ן

 בהדר גנים, 3 חד', ק'1 
_____________________________________________)29-29(ללא מעלית, 050-3528252

 בכפר גנים א' דירת 2 
חד' + מרפסת, ק' ב' במיקום 

מעולה, 1,280,000 ש"ח. 
,052-3524841

052-3506176, אסתי ג'ובני 
_____________________________________________)29-29(יזמות נדל"ן

 ברמת ורבר, 2.5 חד', 
ק' ב', 1,140,000 ש"ח, פינוי 
גמיש, רחלה, 052-3524841, 
052-3506176, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)29-29(יזמות נדל"ן

 בכפר אברהם בהרצוג, 
2.5 חד' פלוס מרפסת, 3 כ"א, 
מיידי, 1,060,000 ש"ח. רחלה, 

,052-3524841
052-3506176, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)29-29(יזמות נדל"ן

 בהזדמנות, 2 חד', ק"ב 
בפינס, רק 965,000 ש"ח. 

_____________________________________________)29-29(סיימון, 050-4811122

 *מציאה להשקעה/
מגורים 55 מ"ר, קומה 
3, משופץ, פונה לנוף 

מדהים, מתחרד, 
365,000 ש"ח. שניר, 

052-2888181)29-29(_____________________________________________

וילות ובתים
 בצפת בנוף כנרת וילה 

פרטית 10 חד', כ- 608 
מ"ר מגרש טאבו, צופה 

לנוף האגם )מתאים 
לוילת אירוח/מגורים(... 

יוסף אדרעי,
053-7203695
_____________________________________________)29-29("תיווך-יעקב"

דופלקסים
 *מציאה להשקעה-
דופלקס, 86 מ"ר, 3.5 

חד', מתחרד, ניתנת 
להשכרה ב- 2,300 ש"ח, 

600,000 ש"ח. שניר, 
052-2888181)29-29(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 *מציאה ברח' אנילביץ 

המבוקש - 4 חד', כ- 75 
מ"ר, קרקע, משופץ, 

אופציית בנייה, 715,000 
ש"ח. שניר,

052-2888181)29-29(_____________________________________________

 בצפת בשכונת גני 
הדר, 2.5 חד', קומה 

ב', צופה לנוף מדהים 
לרכישה מיידית, 400 

אלף ש"ח. "כל הקודם 
זוכה" יוסף אדרעי,

053-7203695 "תיווך-
_____________________________________________)29-29(יעקב"

1-1.5 חדרים
 להשקעה יחידה ברחוב 

ירושלים פלוס חצר וגג, 
מציאה, 420 אלף,

050-3202551)29-29(_____________________________________________
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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(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 053-3188842 
050-7532336)33-32/17(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

לפרסום
03-6162228

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-34/17(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)12-38(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-29(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-29(_____________________________________________

ערד

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)25-36(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 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

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-37/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

_____________________________________________)08-09/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

■ "אחוזת נועם" - 6 דירות 
נופש, עד 30 מיטות, 
יוקרתיות, למשפחות/

זוגות, ממוזגת, ליד 
ת.מרכזית ועתיקה, חצר 

ענקית + נוף מרהיב + 
בריכה, נדנדות
052-5856465)29-28/17(_____________________________________________

 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)30-29/17(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה פרטית 
נקיה ומסודרת, מזגנים וחצר, 
052-7113937 ,086601778)21-30(_____________________________________________

 וילה אטרקטיבית בערד, 
+ מרפסת ונוף + חצר עם 

מתקנים למשפחות ולקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-17/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, צמוד 
ללעלוב, 4 חד' עד 14 מיטות, 

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-16/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-44/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

ולמשפחות, בריכה 
מחוממת )ג'קוזי סאונה 
בהזמנה( מקווה לגברים 

וס"ת במקום, 
050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-34(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי, 

 ,052-8723705
050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה

מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-06/18(גישה לנכים, 052-8013000

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-01/18(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)19-31(_____________________________________________

 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, 

052-6024900)19-41(_____________________________________________

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

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

מיטות, 1,650 ש"ח ללילה, 
050-3804386)21-32(_____________________________________________

מירון

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש וצימרים בצפת 

וסביבותיה, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-35(_____________________________________________

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-24/18(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-24/18(_____________________________________________

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

₪

₪

₪

 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

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

למבוגרים. עמינדב לוין,
052-7655660)21-33(_____________________________________________

 מבנה חדש- 
לשבתות חתן, שמחות 

ושבתות נופש כולל בית 
כנסת מפואר, בית 

מדרש, 2 אולמות, 2 
מטבחים, 48 חדרי 

שינה, חנייה וחצרות, 
 058-3232627

30-(           02-5003414)29/17_____________________________________________

 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

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

כלנית

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 סוויטות מפוארות
רק 10 דקות מטבריה !!! עם 

ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 
 "נופש ליחידים וקבוצות" _____________________________________________)24-35(מנגל 050-2565636

וילה/צימר מול נוף הכינרת 
+ בריכה לבין הזמנים, מחירים 

_____________________________________________)24-33(נוחים, 050-4250702, גדי

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי, 

נוף פסטורלי לחרמון, אהובה, 
050-6582939)24-35(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, מבצע בין הזמנים, 

700 ש"ח במקום 1,000 ליום, 
למזמינים שבוע שלם

_____________________________________________)24-06/18(מ-י"ד-כ"א אב, 052-7623725

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

ממוזגת וכן צימרים לזוגות, 
052-7679018 ,052-7687778)24-35(_____________________________________________

 בחד-נס צימר מפנק לזוג 
+ 2, ג'קוזי + נוף לכנרת + 

קרוב לביה"כ ואטרקציות.
_____________________________________________)24-35(אבי, 054-4623705

נופש בחו”ל
 דירות נופש באירופה, 

טיסות זולות לאירופה,
03-5077363

a035077363@gmail.com)24-31(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי, 
סאונה, בית כנסת, מקווה, 

מתאים לחרדים,
058-3242225)25-34(_____________________________________________

 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

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)25-36(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-24/18(_____________________________________________

 בין טבריה למירון בכפר 
חנניה, יחידת נופש 2 חדרים 

זוג + 4, צנוע, נוף מדהים 
_____________________________________________)26-33(וביהכנ"ס, 050-4989295

 בעתיקה בכיכר המגינים, 
דירות אירוח חדשות ומפוארות 

למשפחות ולזוגות + בריכה 
_____________________________________________)26-29(לילדים, 052-7642459

 לנופשים בצפון וילה 
למשפחות בצפת וצימרים 

בקרית שמונה, לפרטים:
052-2357579)26-29(_____________________________________________

 3 צימרים בצפת, על 
צלע ההר, נוף מדהים 

כולל בריכה
_____________________________________________)26-29(053-5264272 אהרון

 צימר חדש וממוזג, 
לזוג, בעיר העתיקה של 

צפת, מיקום מעולה, 
_____________________________________________)26-29(מומלץ!!!052-7153475

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 דירת גן, משופצת, 4 ח', 
ממוזגת + גינה ובריכה גדולה, 

אזור דתי נוף מרהיב לגליל, 
054-8420561 052-4008100)27-30(_____________________________________________

 בעתיקה, בית קרקע, 
5 חד', נקיה וממוזגת, נוף 
ומרפסת גדולה וכן צימרים 

_____________________________________________)27-30(לזוגות, 04-6991856

 3 יחידות נופש במרכז 
העיר, 1 למשפחה ו- 2 לזוגות, 

לתקופת בין הזמנים,
050-7958795)27-30(_____________________________________________

 בעתיקה! מגוון דירות 
מדהיות במיקומים נוחים! לכל 

המשפחה! 055-6604969, 
_____________________________________________)27-29(שירן

 קוטג' יפיפה, 2.5 חד', 
בהר כנען, מודרני ונקי + חצר 

פרטית במקום שקט,
052-4892546)27-30(_____________________________________________

 4 חד' ביפה נוף, קרוב 
לעתיקה, מסודרת, לשבתות 

וימים, 052-7908214,
054-3399930)27-30(_____________________________________________

 מספר דירות נופש 
מדהימות עם נוף, מרפסת 

_____________________________________________)27-30(חצר, 058-3229944

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-43(_____________________________________________

 "יוסף הובלות" בכל חלקי 
הארץ, יש אפרות לעמסה 

_____________________________________________)27-30(עצמאית, 052-4864117

 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!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

התקנת דלתות
 ברוך המתקין - מתקין 

דלתות פנים, מכירה והתקנה 
כל סוגי הדלתות, דלתות 

פנים/אקורדיון/פלדלת.
050-6391562

_____________________________________________)27-30(יעוץ ללא תשלום

מושב תעוז
 מתחם בריכה 150 מ"ר 
הכולל בריכת שחיה פרטית 
מוצנעת, מטבחון, שרותים, 

מקלחת, פינות ישיבה ועוד... 
25 ש"ח לשעה. לקבוצות 

ומשפחות, פרטיות מוחלטת 
באווירה כפרית, מותאם לציבור 

_____________________________________________)28-35(הדתי/חרדי, 052-3135105

 דירת נופש משופצת 
כחדשה באזור דתי, נקיה 

ומסודרת נוף פסטורלי להרי 
הגליל, גינה ענקית + בריכת 

שחיה מקורה, 052-7674166, 
058-7674166)28-29(_____________________________________________

 מבצע - דירת אירוח לימות 
החול, 400 ש"ח ללילה, לשבת 

- 400 ש"ח לזוג,
050-4770782)28-31(_____________________________________________

עמנואל

 דירה מקסימה ומטופחת, 
טובלת בנוף פסטורלי, 

ממוזגת, רק 270 ש"ח ללילה, 
052-7602522)28-35(_____________________________________________

 דירונת זוג + חמישה, 
קרקע, ללא שכנים, סמוך 

לעיר העתיקה, צופה לכינרת 
+ גינה גדולה, 052-8755530, 

04-6974126)28-31(_____________________________________________

 בהר כנען, וילה 5 חדרים 
ממוזגת, בריכה + נוף, 

טרמפולינה, עד 12 נפשות, 
050-3327788)28-31(_____________________________________________

  דירת קיט, 4 חדרים, 
מטבח מאובזר, ממוזגת, 

כ.נפרדת, לזוגות ומשפחות, 
12 ד' הליכה לעיר העתיקה, 

053-9662366)28-31(_____________________________________________

 במדורגים, ליד תחנה 
מרכזית, דירת נופש, 2-16 

_____________________________________________)29-32(מיטות, 052-8703577

בעל תפילה
 חזן ותיק ומנוסה מחפש 

משרה לימים נוראים בהעל"ט, 
_____________________________________________)28-31(בשעות הערב: 09-8330175

צבע ופוליש

 "האחים ירושלמי" - 
שרותי צביעת דירות בגימור 

ובאיכות מעולה, פוליש 
מתנה, 050-4101236 )באזור 

_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

סת”ם

 ספרי תורה, כתב 
אר"י וב"י מהודרים ויפים 

סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

2 ב- 165 ש"ח עד שמרוצים! 
052-7105645)21-33(_____________________________________________

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

להזמנות שרי:
050-4171813)26-29(_____________________________________________

 עבודות צבע ושפכטל 
במחירים מוזלים בבני-ברק 

_____________________________________________)26-29(והסביבה, 052-2920921

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-28/18(_____________________________________________

 מבצע ענק!!! רק 270 
ש"ח!!! צימר יפיפה במיקום 

הכי טוב ביבניאל,
050-4102275)25-36(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ובקיץ לקבוצות - מנגל, בריכה 
גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

052-3594875 ,052-3540874)17-32(_____________________________________________

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

מרפסת נוף + ג'קוזי, אפשרות 
לכל הבית, 050-7362739, 

050-2403750)28-01(_____________________________________________

 מציאה, מיידי, סוויטה 
במלון לב ירושלים, 3 חדרים, 

_____________________________________________)28-31(חודש תמוז-אב, 054-8480860

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-51/17(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

 בבית ישראל, 3 חד', 
מטופחת, מרווחת וממוזגת, 
לשבתות ותקופות קצרות, 

לחרדים בלבד,
054-8431078/6)25-36(_____________________________________________

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)29-02/18(מדהים, 052-7170576

 להשכרה לשבתות 
ולתקופות קצרות, דירה גדולה, 

ממוזגת, מטופחת ומאבזרת, 
15 מיטות, 050-4171148, 

02-6421987)26-29(_____________________________________________

 בגבעת שאול, 4 חד', 
יוקרתית, ממוזגת, מאובזרת, 

מרכזית, נקיה, 13 מיטות, 
,052-7635710

052-7690091 ,052-7184145)29-32(_____________________________________________

כרמיאל
 קוטג' נקי ומיוחד בכרמיאל 
עם גינה, ממוזג, קרוב לרשב"י 

ולים הנפרד בעכו,
04-9987070 ,058-3261711)29-30(_____________________________________________

 להשכרה יחידת נופש 
בכרמיאל, 2 ח' + גינה לזוגות 

ומשפחות לבין הזמנים 
_____________________________________________)29-32(וחופשות, 052-4821690

 דירת ארוח גדולה צמוד 
לר' דוד לים ולעוד במחיר 
_____________________________________________)29-30(אטרקטיבי, 054-8477352

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-28/18(_____________________________________________

 להשכרה בבין הזמנים 
דירת נופש 4 חדרים 10 מיטות 
ממוזגת עם חצר, מאובזרת - 

_____________________________________________)29-30(היטב. יוסף, 054-8476888

 דירת נופש לזוגות, 
משפחות + ג'קוזי, גינה ענקית 

_____________________________________________)29-36(ובריכה, 052-2797223

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת,
050-4115872)29-32(_____________________________________________

 וילה בהר כנען, בריכה, 
גניה, נוף מדהים, טרמפולינה 

עד 12 איש, ג'קוזי,
053-3138826)29-32(_____________________________________________

 להשכרה בצפת 
דירות נקיות ונעימות 

זוגות/משפחות/קבוצות 
לתקופת בין הזמנים, 

052-7614323)29-32(_____________________________________________

 בעתיקה, 4 חד', ממזוגת 
מרפסות, נוף למירון,

053-3133173. 6 חד' קרקע 
+ חצר, יפה וממוזגת,

052-7154585)19-31(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

 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(_____________________________________________

תל מונד
 יחידה מרווחת ויחודית, 
מושקעת ויפיפיה, באווריה 

כפרית, חצר, בקרבת ים 
_____________________________________________)29-30(נתניה, 052-7123277 

מכירת רכבים
טויוטה

קיה

 טיוטה קורולה 2002, 
אוטמטי GLI הכי מפואר! 

טסט לשנה, מטופלת 
כחדשה! 13,500 ש"ח,

050-5595360)29-29(_____________________________________________

 טיוטה קורולה 2008 
אוטומט עם טסט לשנה, 

שמורה, הדגם הכי חסכוני, 
_____________________________________________)29-29(28,000 ש"ח, 055-2346293

 קיה גויס 2003, 7 מקומות 
דיזל אוטומטי, שמורה במצב 

מעולה, 10,500 ש"ח,
052-6918692)29-29(_____________________________________________

גמ”ח
 מתחתן? אנו נסייע לך 
בהשגת תרומות לחתונה. 

כרגע ליתומים.
_____________________________________________)29-32(יהודה, 054-8590659

תיקון ”פדיון נפש“ והוצאת ”עין הרע“ בעופרת
ע“י ”מוסדות עטרת עובדיה“ (ע“ר)

90% הצלחה בשני התיקונים, מרגישים הקלה מיידית
    בדוק ומנוסה שמועיל כמו פצצת אטום:

   לחולים, ילדים, רווקים, גרושים, זש“ק, עסקים ועוד

מענה אנושי1700-707-556
24 שעות ביממה

    לביטול מוחלט של כישוף, שחור, קשירה

   יש צלחת ע“פ הקבלה בהזמנה מיוחדת מראש
   ע“פ שמות הקודש, מצורף דף הוראות

כל ההכנסות קודש למוסדות, ללא מטרות רווח ובניהול תקין
תרומה באשראי / העברה בנקאית: דיסקונט | סניף 64 | חשבון 91905 

ע"י "מוסדות עטרת עובדיה"(ע"ר
לזכרו של מרן זצק"ל

(

גמט' צלם שפודה את האדם  160 מטבעות כסף  ע"י  ע"פ הקבלה  נפש:  1.פדיון 
מכל הצרות והייסורים (הרש"ש הקדוש, החיד"א, מהרח"ו) כל יום עד השקיעה.

בנפרד,  שם  לכל  חדשה  עופרת  וטהרה,  בקדושה  ל:  והתחייבות  הרע  עין  הוצאת   .2
מינמום 3 פעמים, ביום ולא בלילה, סדר התיקון משביע אני עליכון, אמינות, מקצועיות!

• כולל תוספות: 26 טבילות בור קר בכוונות ויחודים ע"פ הקבלה, כל שם בנפרד, מסירת 
3 שמות לתפילה בכולל לרבנות, דיינות, וקבלה הדלקת הנר הקדוש מציון מרן. (יש כוח 

עוצמתי בתוספות בשני התיקונים לפתוח כישוף, שחור, קשירות, וזה בזה תליה)
בדוק ומנוסה שמועיל כמו "פצצת אטום" ל: חולים בגוף ונפש, זיווג, שלום בית, 
זש"ק, גרושים,ילדים, מבוגרים, נושרים, עסקים, חרדות, פחדים, פתיחת מזל וכו'
• 90% הצלחה בשני התיקונים, מרגישים הקלה מיידית. השם שלך חייב להיות שם

תרומות לאירגון באשראי, או בהעברה בנקאית 
בנק דיסקונט|סניף 64|חשבון 91905

בנק הדואר בכל הארץ חשבון 2621161
או מערכת "נדרים פלוס בכל הארץ

למסירת שמות 1700707556 - מענה אנושי 24 שעות ביממה

תיקון "פדיון נפש
 והוצאת "עין הרע" בעופרת

"

אתם 
חייבים זאת

לעצמכם
ונושעתיתרמתי

ונושעתיתרמתי 
אתם חייבים

זאת לעצמכם

בס“ד



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ”ה - כ”ז בתמוז תשע”ז  19-21/7/2017   

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-04/18(_____________________________________________

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-32(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-47/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 מחשבים ניידים מ- 500 
ש"ח. ב"ב, 052-7171228. 

ירושלים, 054-8470594. ב"ב, 
אשדוד, 054-3558949 )נייחים 

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

סנדוויצ‘ים לאירועים וכנסים

&

08-9278574 / 052-6779004
בהשגחת הבד“צ העדה החרדית

 מזגן חלון 1 כ"ס ב- 500 
+ מזגן 1.5 ב- 500 של 

אלקטרה, מתאים לסוכה, 
_____________________________________________)26-29(לאברכים, 052-2530036

אוצרות חיים: 03-6880091, 050-3131740

מלון רויאל אין טבריה
ספא, בריכה, וארוחות מפנקות בשפע ישראלי

בתאריכים 6-10.8.17 י"ד-י"ח אב
מוצרים העדה החרדית, בשרים הרב מחפוד, משגיח צמוד מטעמנו

בס"ד

טיול במפלי
רמת הגולן

מופע סטנדת עם
שלומי לניאדו

יום כיף
בלונה גל

מופע טלפתיה
וקוסמויות

שייט
קייקים

הקרקס
האפריקאי

מתנפחים

מופע מוסיקלי סוחף
על סיפור ירושלים

הפעלות ופרסים
לילדים

הופעות עם:

ועוד הפתעות...

בריכה מקורה בשעות נפרדות

אייל טויטו
ותזמורתו

בהשתתפות:
רגן

הרב מרדכי איפ

ן נון
הרב עמוס ב הרב שחר לוי

הנופש המושלם לכל המשפחה
100% פינוק

לנרשמים עד ה- 13/7/17 

הגרלה על 1000 ₪

יר
ע

ה
ד 

ה

החלה ההרשמה לראש השנה 

במלון המצודה צפת

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)27-28ח(בתרומה, 054-8432271

 לארגון חסד דרוש 
בדחיפות רכב בתרומה או 
בתשלום סמלי וכן מחשב 

_____________________________________________)27-28ח(עובד, 052-7178414

 מעוניינים לקנות אופני 
BMX במצב מצוין, מספר 20 

_____________________________________________)27-28ח(לילד, 054-8452062

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)27-28ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)27-28ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)27-28ח(בתרומה, 052-7396092

 מעוניין לקנות מכתב 
בחתימת הרבי מלובאויטש 

אור הרב וואזנר, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(050-4158682

 דרוש למסירה פקס לר"מ 
בישיבה, באין מענה להשאיר 

_____________________________________________)27-28ח(הודעה, 052-7617303

 תנור, תמי 4, מכונת 
_____________________________________________)27-30(תפירה, 052-4227714

 מקרר אמקור ב- 300 
ש"ח - לאברכים ישיבות, 

052-2530036)26-29(_____________________________________________

ריהוט

 8 או 6 כסאות חדשים, 
צבע ונגה, מרופדים, כמה 

חודשים בשימוש אפשרות גם 
לשולחן, בהזדמנות, כמו כן 

ספות 2-3 מעור אמיתי וכורסא 
הנקה/נדנדה במצב מצוין, 

052-4227714)27-30(_____________________________________________

 אבדה מצלמה לפני כחצי 
שנה, אדומה, קנון 710 + 

_____________________________________________)28-29ח(נרתיק תכלת, 03-5747454

 באלעד נמצא קורקינט 
בגינת חוני המעגל,

_____________________________________________)28-29ח(052-7126867

 נמצא סוודר ילדה בגן 93 
בב"ב, לפני מספר חודשים, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7130020

 אבד בב"ב לפני פסח 
שקית ובו מעיל אישה + 

_____________________________________________)27-28ח(סוללה, 050-4156603

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון, צבע אפור, נרתיק 

תכלת, באוטובוס/בחפץ חיים 
בחודש תמוז תשע"ו המוצא 

_____________________________________________)27-28ח(יפנה, 052-7145526

 לפני כחודשיים נמצא 
באזור קוקה קולה שעון יד 

_____________________________________________)27-28ח(לגבר, 052-7168623

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)28-29ח(מהקיר, 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)28-29ח(בתרומה, 054-8432271

 בחורי ישיבה עמלי תורה, 
זקוקים בדחיפות למזגן חלון 

)בתשלום סמלי(,
_____________________________________________)28-29ח(052-7101345

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)28-29ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)28-29ח(בתרומה, 052-7396092

 למקווה במושב דרוש 
תורם למזגן, כ- 1.5 כ"ס 

עם התקנה להצלחה/לע"נ, 
_____________________________________________)28-29ח(המקווה חדש, 050-9913060

 דרוש בתרומה מקרוגל 
במצב מצוין ונקי לאברך 
_____________________________________________)28-29ח(בירושלים, 050-4160457

 לישיבה דרוש מקרר, עדיף 
קטן, גם בתשלום סמלי, פל': 

_____________________________________________)28-29ח(050-4139007

 דרוש משקל אדם עדיף 
דיגיטלי בתשלום סמלי, פל': 

_____________________________________________)28-29ח(050-4139007

 דרוש למסירה מכסה חום 
לקוצץ ירקות ממקסר קנווד - 

מיג'ור, לפרטים:
_____________________________________________)28-29ח(054-8448008

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-05/18(הלקוח, 054-2821847

 מכונת רקמה תעשייתית 
)מכנית(, 475 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-7697903

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-7432035

 מחשב נייח Dell מסך 
ורמקולים, במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-2421622

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות, ב- 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטאר-ליין, חדש 

באריזה, דגם gce-5933, ב- 
_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח, 052-7966786

 מנגל חשמלי כחדש, מצב 
מצוין, נקנה ברפאלי, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(לפרטים: 050-4169094

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 תמי 4 דגם פרימו אפור, 
ב- 500 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-8958197

 A.E.G מכונת כביסה 
פתח עליון, ב- 450 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(053-3128603

 רמקול נגד מים - 70 
ש"ח. רמקול רגיל - 60 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(פלאפון: 058-3280007

 ג'י.פי.אס חדש בעברית 
IGO PRIMO, מעודכן, 150 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-6389446

 מכונת תפירה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(050-6651365

 מקרר 500 ליטר, ב- 300 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 053-3111639

 מחשב נייד קטן במצב 
כחדש, בשימוש מספר 

חודשים, 500 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(054-8491154

 למסירה בחינם מכונת 
כביסה, עובדת מצוין )באלעד(, 

_____________________________________________)28-29ח(052-7150739

 מצלמת ניקון במצב 
מצויין, 300 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(053-3121020

 מערכת סוני איכותית 
 + VSB -ו MP3 דיסק +
שלט ורמקולים, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(053-3121020

 מקרר לבן "שארפ" 500 
ליטר, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' "וריפול" 
4 מדפים + תא מקפיא ב- 

_____________________________________________)28-29ח(500, 054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
חב' "אלקטרה" 5 ק', 3 שנים, 

_____________________________________________)28-29ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמלי 
36V כשבע חודשים בשימוש, 

מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
חב' אלקטרה, 7 קילו, ב- 500 

ש"ח, מצב טוב מאוד,
_____________________________________________)28-29ח(054-5823874

 אופניים חשמליות, דרוש 
תיקון קל, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(054-5823874

 מכשיר כושר רטט, במצב 
מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-4114580

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום 
J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-5705546

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 פלורסנט 60 ס"מ, לד, 
חדש באריזה, 14 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)28-29ח(052-7679123

 תנור גז "בקו" 5 להבות 
במצב טוב, במחיר 300 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-4103801

 הטאבלט המאושר מבית 
הדרן במחיר מציאה, 280 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, גמיש, 052-7692555

 מדפסת איידפי פקס 
ומכונת צילום, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-5833885

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 35 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-4831449

 בהזדמנות! מייבש כביסה 
מצוין, 350 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 מחשב נייח + מסך + 
עכבר )בלי אינטרנט( לצפייה 

 ,160GB ,וקבצים, דיסק קשיח
ב- 500 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 עכבר אלחוטי חדש 
בקופסא, 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 מגהץ - 280 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)28-29ח(052-7172893

 שואב אבק - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 סיר בישול איטי - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 תנור אפיה + גז, כחדש, 
400 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)28-29ח(054-4680218

 פלטה חשמלית גדולה, 
43X56 ס"מ במצב מצוין, 100 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 050-5343924

 פלטה חשמלית גדולה 
ל- 6 סירים, ב"ב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-9985503

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
- תקין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 מכשיר להכנת שווארמה, 
חברת המילטון - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-3537660

 מקרן חום נתלה על הקיר 
כחדש, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מקרר קטן משרדי חב' 
MULLER, יפה במצב מצוין, 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח, 055-6777117

 מכונת תפירה "יד שניה" 
מצוינת, בייתית, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(גמיש! 03-5747454

 מקרר אלקטרה במצב טוב 
_____________________________________________)28-29ח(- 500 ש"ח, 02-5830215

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח. נייד: 
_____________________________________________)28-29ח(052-2437292

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון דגם 4380, חדש 
חדש באריזה, 300 ש"ח. נייד: 

_____________________________________________)28-29ח(052-2437292

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-3595314

 שולחן + 6 כסאות, צבע 
חום כהה, ריפוד מושב קטיפה 

+ ספה מעור אמיתי במצב 
מצויין, בהזדמנות, 1,600 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29(אפשרי בנפרד, 052-4227714

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/18(_____________________________________________

צילום אירועים

 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(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ 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

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-16/18(_____________________________________________

רפואה משלימה

 "שידוכים לבחורי ישיבה" 
עם רקע רפואי לשם שמים, 
למגזר החרדי והדתי וכן פרק 

שני, לנשים בלבד
052-7163442)25-32(_____________________________________________

דיקור | נר הופי 
מקצועית ומוסמכת 
תומכת לידה ומטפלת

   אסתר: 052-2229968

בלבדלנשים
עם ועולמו 6 )בית עופר(
23 שנות ותק 

רפדים

אבידות

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(_____________________________________________

 מקבלים עבודות ריפוד, 
כסאות, ספות, מזרונים 
במבחר בדים/דמוי עור, 

כמובן תיקוני נגרות. 
מבצע ריפוד מושב לכסא, 

_____________________________________________)27-30(80 ש"ח, 052-4227714

 אבד צמיד זהב היקר 
לבעליו באיזור ארמונות חן 

_____________________________________________)28-29ח(ב"ב, 054-8442627

 נאבדו תפילין בין חודש 
סיוון לתמוז על שם אביעד 

_____________________________________________)28-29ח(ב.צ, טל': 054-8472694

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 לפני כשבוע בלילה שבין 
שני לשלישי מישהו פגע 

ברכבי )יונדאי אקסנט( ברחוב 
שלמה בן יוסף בבני-ברק, הנ"ל 
השאיר פרטים על דף, אך הדף 

נעלם. אבקש מהנהג הפוגע 
שיצור עמי קשר בהקדם, 

054-8456298)28-31(_____________________________________________

 גמ"ח שידוכים לשם 
שמים, לדתיים חרדים ולאומים 
ולבני ישיבות, למטרה רצינית! 

מכל הארץ, 052-4738511, 
08-9458704)29-32(_____________________________________________

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)29-30ח(052-3073826

 נמצא שעון בצבע שחור 
ליד מאפיית בוסקילה )רח' 

_____________________________________________)29-30ח(השומר(, 052-7644084

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)29-30ח(1-599-500-003

 הוחלפה חליפה בטרמפ 
מאלעד ביציאה מהעיר לכיוון 

ירושלים, ה' תמוז,
_____________________________________________)29-30ח(052-7654764

 נמצא בטז' תמוז בשרת, 
משפקת, מצלמה ושני 

משקפיים. אהרון,
_____________________________________________)29-30ח(052-7187729

 נמצאו אוזניות בקו 402 
לב"ב ביום ראשון )בערב(, ח' 

_____________________________________________)29-30ח(תמוז, 052-7102809

 נמצאו תפילין בבני-ברק, 
נשכחו בטרמפ ביום רביעי 

12.7.2017. עמיחי,
_____________________________________________)29-30ח(050-7202828

 אבד ארנק עור בירושלים 
בתחנה המרכזית לפני כחודש, 

בצבע בורדו עם השם נחמה 
_____________________________________________)29-30ח(איינהורן, 058-3284586

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)29-30ח(תורה, 054-8432271

 אנו מעוניינים במכשיר 
הליכה איכותי במחיר זול/

_____________________________________________)29-30ח(למסירה, 052-7149648

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)29-30ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)29-30ח(מהקיר, 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)29-30ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)29-30ח(בתרומה, 052-7396092

 דרוש פקס מחברת 
"פנסוניק" לא תקין, לחלקי 

_____________________________________________)29-30ח(חילוף, 054-6389446

 דרוש בתרומה מזגן עילי 
לספריית ביהכ"נ ביהוד,

_____________________________________________)29-30ח(050-6778763

 משפחה עם קשיים 
זקוקים למקרן או מקרנצ'יק 

_____________________________________________)29-30ח(בתרומה, 052-2151692

 דרוש כלוב לתוכי במצב 
טוב )מסירה( בב"ב,

_____________________________________________)29-30ח(054-8412976

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)28-29ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 תמי 4 דגם פרימו אפור, 
במצב מצוין, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(פאלפון: 052-8958197

 קוטל יתושים וזבובים 
כחדש - 30 ש"ח, טל':

_____________________________________________)29-30ח(02-6561606

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת, 30 כוסות, ב- 100 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה מ.דשא 
איטלקית 1300W ב- 190 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום, 
J4580, )ללא דיו(, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-5705546

 אופניים חשמליים 
מתקפלים, ב- 1,500 ש"ח, 

054-8454536)29-29(_____________________________________________

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון דגם 4380, חדש 
חדש באריזה, 300 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)29-30ח(052-2437292

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-7432035

 מכונת תפירה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(050-6651365

 מכונת כביסה אלקטרה 5 
_____________________________________________)29-30ח(ק"ג, 500 ש"ח, 052-7676402

 בהזדמנות חלפי חילוף 
מקוריים למכונת כביסה 

הוותיק - AEG, דגם 508, 
משאבה חדשה, טיימר ומנוע, 

100 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)29-30ח(050-4129600

 פקס חדש, 380 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 מסך רגיל, עבה מצב 
מצויין, 110 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 מכונת תפירה זינגר, 
מעולה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 אופניים חשמליים תקינים, 
חצי אוטומט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-2339529

 שעון מעורר רוטט הסוג 
הכי חזק + אחריות, במחיר - 

_____________________________________________)29-30ח(199 ש"ח, 055-6787707

 מקרר קטן במצב טוב, 
צבע לבן, 150 ש"ח, -03

_____________________________________________)29-30ח(9307308

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-3595314

 פקס ברדר J430, ב- 380 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7658245

 כיריים גז נירוסטה במצב 
מצוין, 3 להבות, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 נגן סאנדיסק משוחזר, דגם 
ישן, 4 ג'יגה, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8427920

 מיני בר קר/חם, 350 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-8412903

 רדיו דיסק מקורי הדש 
מפורק מרכב מאזדה 3, ב- 

_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח, 054-8412903

 מטען בטריה לאופנים, 
חדש באריזה, 180 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(054-8404243

 סדין חימום חשמלי, 60 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7156347

 מצבר לרכב, רק 100, הגה 
כיסוי איכותי, חדש, 80 מי-ם, 

_____________________________________________)29-30ח(058-3216830

 מצבר חדש + אחריות, 
לרכב 299 ג'יק לרכב חדש, 60 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, מי-ם, 058-3216830

 פלטת שבת כחדשה, רק 
_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח, 058-3216830

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדש, 35 ליטר, 
3 מצבים, 250 ש"ח מי-ם, 

_____________________________________________)29-30ח(058-3216830

 רמקולים לרכב אחוריים 
2 ב- 100 רדיו דיסק 100 י-ם, 

_____________________________________________)29-30ח(058-3216830

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 35 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-4831449

 רדיאטור במצב מצויין 
קומפקטי, 100 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4113059

 אופה לחם חדש חדש, 
פעם 1 בשימוש, 320 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4130196

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 מזגן טורנדו )עילי(, 2.5 
כוח סוס + שלט, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 PC מסך דק למחשב 
כחדש, 22 אינץ, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4119140

 מכונת יבוש תוצרת 
MER, מצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(050-3337530

 מכונת כביסה בוש דגם, 
_____________________________________________)29-30ח(ב- 500 ש"ח, 050-3337530

 תנור אפיה + גז כחדש, 
400 ש"ח )ירושלים(,

_____________________________________________)29-30ח(054-4680218

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)29-30ח(052-2437292

 למסירה לאברך או בן 
תורה, מקרר גדול הזקוק 

לקצת תיקון )עובד(,
_____________________________________________)29-30ח(054-8477988, 03-5740224

 מיחם חשמלי 50 כוסות, 
90 ש"ח, 054-8469223, 

_____________________________________________)29-30ח(03-9332786

 רדיו טייפ דיסק סטריאו, 
50 ש"ח, 054-8469223, 

_____________________________________________)29-30ח(03-9332786

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
- תקין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 מכונת כביסה קריסטל, 6 
ק"ג במצב מעולה, 350 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(בלבד, 054-7216671

 תנור אפיה אלקטרה + 
5 להבות במצב פנטסטי, 500 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מגהץ אדים 
NORMANDE כחדש, 80 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מצנם )טוסטר( קנדי, 
כחדש, 50 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)29-30ח(054-7216671

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 מקרר חברת בקו, 500 
ליטר, גדול, במצב טוב, ב- 500 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7151693/2

 מחשב נייח בהזדמנות, 
במחיר - 250 ש"ח, טל':

_____________________________________________)29-30ח(052-7625772

 מקרוגל כחדשה, נפתח 
גדול, 200 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7660512

 בטריה 36 וולט, כמעט 
גמורה, 50 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(054-8419056

 מכשיר להכנת שווארמה, 
חברת המילטון, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-3537660

 מקרר אמקור XL, צבע 
בננה, 453 ליטר, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8469223

 4 כסאות עץ, ריפוד בד, 
_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח, 054-5705546

 מזנון סלון כחדש, 200 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, ירושלים, 054-4680218

 MDF 50/50 2 שידות 
ציפוי פורניר בוק, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 מיטת נוער, מצב טוב, 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח, 052-7658245

 MDF קומודה מפוארת 
ציפוי פורניר בקו, 120/55, 
_____________________________________________)29-30ח(450 ש"ח, 052-7658245

 2 כיסאות מטבח חדשים, 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח, 052-7658245

 2 כורסאות סלון מעץ 
בוק מהגוני, מושבים ורוד, 450 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7658245

 שולחן מטבח 90/55, ב- 
100 ש"ח, מצב טוב,

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)29-30ח(052-3073826

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים(, 

 ,79X59 ,מתקפל, 130 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(טלפון: 052-3073826

 ארון נעליים מעץ דקורטיבי 
)1.20X0.84X0.16(, שלושה 

מגירות, 200 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-3463482

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-7633316

 מיטת היירייזר + ארגז 
גדול וארון 2 דלתות ומגירות 

במצב מצויין, 500 גמיש, 
_____________________________________________)29-30ח(לפרטים: 054-7770855

 כיור + ארונית, צבע שמנת 
של פרפקטליין, חדש, ב- 300 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, פל': 054-8460234

 2 שידות עץ לבנות עם 2 
מגירות, כל אחת במחיר 65 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-5737813

 ספה 2 מושבים, מצב 
מצוין, 240 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 ארונית עץ מלא, מצב 
מצוין, 210 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 כסא מנהלים עם ידיות 
וגלגלים, ריפוד נוח, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(בני-ברק, 052-5737813

 ארון עץ מלא 4 דלתות 
בציפוי פורמיקה בהירה, 500 

ש"ח, 198X265, טל':
_____________________________________________)29-30ח(077-7005402

 שולחן סלון דקורטיבי 
)90X90(, צבע חום, 250 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן פינת אוכל מרובע, 
עץ מלא, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)29-30ח(לפרטים: 052-7060235

 כורסת מנהלים נוחה, 
180 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 ארונית עץ מלא, 210 
ש"ח, מצב מצויין,

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 שולחן + 4 מגירות על 
גלגלים במצב טוב, 190 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 ספה 3 מושבים, 150 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח()קרוע קצת(, 052-7148004

 כסא נוח ספה מתכוון 
רגליים עולות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 ארון 2 דלתות צבע עץ, 
_____________________________________________)29-30ח(120 ש"ח, 052-7148004

 ארון אמטיה + כיור 60 
ס"מ כחדש, צבע וונגה, 450 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד, 052-7148004

 בהזדמנות ספת - מיטת - 
נוער + הייריזר, נפתח לשלוש 

במצב מעולה, עם כיסוי תואם, 
ידיות מעץ מעוגלות, 500 

ש"ח, לפרטים פל':
_____________________________________________)29-30ח(050-4129600

 שולחן אוכל אליפסה חום 
כהה במצב טוב, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-3662700

 שידה סלונית עתיקה עם 
3 מגירות, יפיהפיה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-3662700

 מיטת נוער 100 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 2 שידות 50/50, ב- 400 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7658245

 כסא משרדי אורטופדי גב 
גבוה/נמוך, לבית/למשרד, 200 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 050-4119140
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כללי

תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

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

 עצרת תפילה וישועה 
במערת התנא הקדוש 
"חוני המעגל" זיע"א 
שמתקיימת בכל יום 

רביעי ע"י אברכים רבנים 
ותשב"ר של הישיבה, 

להזכרת שמות על הציון 
במערה חייגו:
055-9657650)26-29(_____________________________________________

 2 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, במחיר 

_____________________________________________)19-26(מוזל, 054-4584974 ב"ב

תינוקות

 אופניים - תיקון-השכרה-
מכירה-קניה-החלפה, מגוון 

חלקים ואביזרים בב"ב, 
054-9985503)26-29(_____________________________________________

 בריכה פיברגרלס )קשוחה( 
מתאים לגנים וקיטנות, ב- 500 

_____________________________________________)26-29(ש"ח, 052-2530036

 גגון אלומיניום כמו למונית, 
_____________________________________________)26-29(500 ש"ח, 052-2530036

 תיק לעגלת תינוק, 
אפור עם רוכסנים אדומים 

gittabags, מצב חדש, הרבה 
תאים ושמירה על חום בקבוק, 

60 ש"ח בלבד, ב"ב,
054-8063853)27-30(_____________________________________________

 ספרי חשבון מתמטיקה 
לתיכון 1,2,3 כל חלק 10 

ש"ח, מצב מצוין.
_____________________________________________)27-30(054-9916837, י-ם

 ספר אנגלית לתיכון 
relative for example, ב- 

10 ש"ח בלבד, 054-9916837, 
_____________________________________________)27-30(י-ם

 חלונות ודלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)27-30(_____________________________________________

 עגלת תאומים "בייבי 
ג'וגר" - 300 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-6651365

 סל-קל 80 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(054-8432271

 בהזדמנות עגלה משולבת 
אמבטיה + טיולון, קפיצים 
חזקים, כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-8464220

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"BABY SENSE 4" ב- 150 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-3595314

 לול מפלסטיק כחדש, רק 
220 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 מיטת תינוק כחדשה 
לבנה, רק 290 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 עגלת טיולון של תינוק, 
חדשה באריזה במקום 590 

ש"ח, רק ב- 380 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7625772

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון, עגלת בוגבו B, ב- 60 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! רצועות קשירה 
 B חגורה( לעגלת בוגבו(

כחדש, ב- 50 ש"ח בלבד!! 
_____________________________________________)28-29ח(בב"ב, 054-8455030

 מיטת תינוק - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 שידת החתלה - 300 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 כסא אוכל - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 כסא לרכב - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 שידת החתלה חברת 
משכל, מצב מצוין! 250 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מנשא לתינוק קטן במצב 
חדש, מצוין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מיטת תינוק צבע עץ עם 
מזרון, שמורה במצב מצוין - 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח, 055-6777117

 עגלת ד"ר בייבי, צבע 
ג'ינס שחור, ידית מתחלפת, 

שמורה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 עגלה + אמבטיה לתינוק, 
חב' צ'יקו במצב חדש במחיר 

500 ש"ח, גמיש, טל':
_____________________________________________)28-29ח(054-8462466

 מיטת תינוק + מזרון, 
חברת משכל, כחדש, 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-8462372

 עגלת תאומים, 400 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-7396092

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, כחדשה! 
עגלת תינוק איטלקית 

)אמבטיה וטיולון(, צבע כתום 
+ אפור, 500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 עגלת טיולון מקלארן צבע 
כהה, מצב כמו חדש, 210 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-5737813

 שידת החתלה צבע חום, 
4 מגירות, מצויינת, 220 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(052-7676969

 כסא אוכל מתקפל עם 
מגש נשלף, 50 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-2421622

 LG מגן כחדש, למכשיר 
G4, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 בטריה חדשה למכשיר 
LG G4, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 גגון לרכב, מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-4145023

 שטיח במצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-5705546

 מזוודה גדולה - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)28-29ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)28-29ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)28-29ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 חליפת גבר מידה 50, 
חדשה, עדכנית + עניבה, 220 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-8430025

 מגן לנעליים, חדש באריזה, 
17 ש"ח בלבד, פלאפון:

_____________________________________________)28-29ח(058-3280001

 חומשים יד שניה 
לתלמידים, 5 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8471351

 עליונית תחרה חדשה, 
אלגנטית, מס' 42, שחור/זהב, 

_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח, 050-4131038

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 058-3289108

 חלוק שבת רחלי ברית, ב- 
_____________________________________________)28-29ח(120 ש"ח, 052-3289108

 משחק אוקי גדול, כחדש, 
מיוחד, 20 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 אופניים בגודל בינוני, רק 
_____________________________________________)28-29ח(220 ש"ח, 050-9089110

 אופניים עם גלגלי עזר 
לילדים, רק 170 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 בית לילדים, מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 פאה חדשה באריזה 
במחיר סמלי, של 350 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-6205147

 מדליה מכסף לבר מצווה, 
_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח, 052-7154392

 BMX 14-16 גלגלים 
אינץ. גלגלי הילוכים, 20-24-26 

אינץ', 10-20 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(054-3177932

 צמיגים
.12-14-16-18-20-24-26

_____________________________________________)28-29ח(5-10 ש"ח, 054-3177932

 אופני BMX, גודל 16-18, 
_____________________________________________)28-29ח(ב- 20-40 ש"ח, 054-3177932

 אוגרים סבירים לא 
נושכים, למכירה ב- 18 ש"ח. 

_____________________________________________)28-29ח(052-7117882, מרדכי

 כיור נטילה קטן בצבע 
לבן, 180 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 אופניים "20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-5343924 )ב"ב(

BMX  לילדים במצב 
מצוין, 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)28-29ח(050-5393924

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)28-29ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 OHHA Classic 
כחדשות, קצר, כיס, מידה 16, 

_____________________________________________)28-29ח(50 ש"ח, 050-7982388

 אופני צ'נסטאר הילוכי 
שימוני במצב טוב, 290 ש"ח, 
אופציה למנעול ופנסים, טל': 

_____________________________________________)28-29ח(03-5781302

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(054-5705546

 שולחן סלון נמוך - 200 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8458605

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)28-29ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(פל': 054-8458605

 ארון כתר, 2 מטר, כחדש, 
6 מדפים, 150 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(053-3156349

 מיטת נוער נפתחת 
לשניים במצב חדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(053-3156349

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 ספה מעור אמיתי, 3 
מקומות, צבע חום, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-8436125

 סלון לובי 2+3 מתאים 
ליחידות דיור במצב מצוין, 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-8462372

 ספריית ילדים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(מצב טוב מאוד, 054-4680218

 מזנון סלון כחדש, 200 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-4680218

 ארון 2 דלתות סנדוויץ 
במצב מצוין, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)28-29ח(טל': 054-8411499

 קומודה טואלט 5 מגירות 
ומראה + שידה, צבע וונגה, ב- 

_____________________________________________)28-29ח(290 ש"ח, 052-7696264

 כורסת עור, צבע חום, 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח, 054-5833885

 2 שידות עץ לבנות עם 2 
מגירות, כל אחת במחיר 65 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-5737813

 ספה 2 מושבים, מצב 
מצוין, 240 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 ארונית עץ מלא, מצב 
מצוין, 210 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 כסא מנהלים עם ידיות 
וגלגלים, ריפוד נוח, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(בני-ברק, 052-5737813

 מיטת מעבר גודל 
0.90X1.60, עץ מלא + מזרון 

עבה, 200 ש"ח, גמיש,
_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מיטת מעבר + מזרון, 
מצב מצוין! 150 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(050-3286875

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגלים(, 

מתקפל, מידות: 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 למסירה שתי עמודות 
ספרייה + מדפים, למוסד 

תורני בלבד לזכות והצלחת 
התורם, לפרטים:

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 מיטת עץ נפתחת לשניים, 
צבע פיסטוק משולב שמנת, 
מעוצב, מתאים לבנים/ובנות, 

_____________________________________________)29-30ח(350 ש"ח, 052-6140800

 שולחן ומזנון לסלון, מעץ 
מלא, חדש, 450 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-5344914

 שולחן אוכל סלון + 
כסאות, שמור ויפה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(לפרטים: 054-4578091

 שולחן אוכל יפהפה במצב 
מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(053-5303037

 ארון 4 דלתות + 4 
מגירות, רוחב 160 ס"מ, מחיר 

- 300 ש"ח, פרטים בנייד: 
_____________________________________________)29-30ח(052-8905416

 ארון כתר לבן במצב מצוין, 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח, 052-7660512

 שידה/קומודה לחדר 
הורים, מפוארת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7156347

 מזרון קפיצים במצב טוב 
90X90 בבית-שמש, 250 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-8446370

 שולחן פלסטיק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(050-5925647

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(050-3286875

 כסא מנהלים עור אמיתי 
עם ידיות וגלגלים ריפוד נוח, 

140 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 שולחן אוכל במצב טוב + 
6 כסאות בצבע חום, נפתח ל- 

2,40, ב- 500 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)29-30ח(054-4578091

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(050-9089110

 מיטת נוער נפתחת במצב 
חדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(053-3156349

 ארון כתר 6 מדפים, 
כחדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(053-3156349

 עגלה של תינוק, חדש 
באריזה במחיר 380 ש"ח 

במקום 590 ש"ח, טל':
_____________________________________________)29-30ח(052-7625772

 כסא אוכל לתינוק - ד"ר 
בייבי מעץ מלא, חזק בצבע 

טבעי, 60 ש"ח, טל':
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(052-7676969

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"BABY SENSE 4", ב- 150 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-3595314

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כחדשה! עגלת תינוק חב' 
איטלקית )אמבטיה וטיולון(, 
צבע כתום + אפור, ב- 500 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים "בייבי 
גוגר" - 300 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(050-6651365

 כיסא בטיחות לילדים 
לרכב מלידה אמריקאי, במצב 

מצויין - 150 ש"ח, טל':
_____________________________________________)29-30ח(02-6561606, 050-2897977

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון עגלת בוגבו B ב- 60 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, בלבד!! 054-8455030

 מארז שישיית בקבוקי 
טומי טיפי חדשים, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-8603699

 עגלת אמבטיה כחדשה 
במחיר מפתיע, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(לפרטים: 054-8452961

 במציאה! סלקל לרכב 
נוח, קל כחדש ממש עם ריפוד 

במחיר מפתיע: 80 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(לפרטים: 054-8452961

 משחק לפעוטות "חילזון 
התאם צורה" של פישר פרייס, 
_____________________________________________)29-30ח(30 ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 עגלה + אופנים תלת אופן 
כחדש, 200 ש"ח, פאלפון: 

_____________________________________________)29-30ח(050-9089110

 משאבות מדלה חשמלי, 
באריזה מקורית + אחריות, ב- 

_____________________________________________)29-30ח(390 ש"ח, 050-4127708

 משאבות אוונט נטורל 
באריזה מקורית ובאחריות 

מלאה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(050-4127708

 עגלת תאומים מקלרן, 
מצויינת, 280 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(050-4127708

 עגלת טיולון מקלרן, צבע 
כהה, מצב כמו חדש, 210 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע חום, 
4 מגירות, מצויינות, 220 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 לול מרובע כמו חדש, 180 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע חום, 
4 מגירות, מצויינות, 200 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 כסא אוכל לילד מתכוון + 
מגש אוכל נשלף - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(054-8432271

 עגלה + אמבטיה לתינוק 
חב' צ'יקו במצב חדש, במחיר 

500 ש"ח, גמיש,
_____________________________________________)29-30ח(054-8462466

 מזרון לעגלה "מזרונית" 
חדש באריזה, 120 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7154427/6

 לול מפלסטיק כחדש, רק 
220 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)29-30ח(050-9089110

 לול מעץ גדול, רק 270 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, פלאפון: 050-9089110

 עגלת תאומים ב- 500 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-7396092

 מזרון חדש לעריסת תינוק, 
_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח, 052-7156347

 עגלת צ'יקו במצב מעולה 
כוללת עריסה, טיולון, וסל קל, 

_____________________________________________)29-30ח(40 ש"ח, 052-7123040

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4135002

 פלאפון סמסונג לבן, כשר 
במסגר האחריות, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(054-8469223, 03-9332486

 סמסונג E1050, ב- 90 
ש"ח, אוזניות + מטען, מגן, 

_____________________________________________)29-30ח(תומך כשר, 052-7658245

 טלפון ביתי אלחוטי 
APEX, חדיש, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 טלפון נייח משוכלל, חדש 
UNIDEN, ב- 70 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 טלפון קוברה אלחוטי 
KOBRA + מזכירה 

אוטומטית, כחדש, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(054-6389446

 סמסונג E1050 תומך 
כשר, 80 ש"ח כולל,

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)29-30ח(149 ש"ח, 054-4783220

GT- פלאפון סמסונג 
E1081T, יד ראשונה, ב- 150 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-8427920

 מכשיר כשר סמסונג + 
2 סימים + וכן סים כטוקמן, 

הכל ב- 220 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)29-30ח(050-4183200

 מספר יפה
,050-419-33-55

_____________________________________________)29-30ח(ב- 100 ש"ח בלבד!

 נוקיה 208 דרוש החלפת 
מסך, עובד מצויין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8404243

 סמסונג אברכים 1200 
עובד מצויין, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8404243

 נוקיה 208 ומגן לא כשר 
_____________________________________________)29-30ח(230 מי-ם, 058-3216830

 שני בלקברי כחדשים 
דגמים 9770, 9650 ב- 500, 
_____________________________________________)29-30ח(מציאה, מי-ם, 058-3216830

 A616 גלקסי לנובו דגם 
מסך 5.5 אינץ, שני סימים, 

150 ש"ח מי-ם,
_____________________________________________)29-30ח(058-3216830

 אלקטל כשר ת' סלקום 
120 מטען מגן לאיפון 55 חדש 

_____________________________________________)29-30ח(80 מי-ם, 058-3216830

 טלפון חכם, 5 אינץ, 
שחור, 170 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-4831449

 ילדותנו לכיתה ו'. ישורון. 
מצב מצוין, 25 ש"ח, ב"ב, 

054-8063853)29-32(_____________________________________________

 "הדקדוק בלשון שלי". 4. 
כהן. 20 ש"ח.

"בין השורות" ד'. 20 ש"ח. 
"מבט למרחב" ג'. 20 ש"ח

"יש פיתרון" גיאומטריה ה' 10 
_____________________________________________)29-32(ש"ח, 054-8063853 ב"ב

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8454536

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-5705546

 סורגים חזקים ברונזה, ישר 
מדוגם, 3X2, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(בב"ב, 050-4113059

 גדר לבנה גובה מטר, 
מחולקת, כ- 8 מטר, 200 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 050-4113059

 מספר זוגות אופניים 
כחדשות, כל אחד ב- 140 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, טל': 052-7625772

 תלת אופניים גדולות 
להובלות, 500 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-7658245

 אקווריום גדול מאוד, 
כולל כל החלקים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-2339529

 אופניים רגילות, 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-2339529

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, מידות 

78*93*107 ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)29-30ח(052-3073826

 וילון לבן יפה וקטן חדש 
ממש, נפתח ונסגר במשיכה 

מיוחדת, רק 100 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(לפרטים: 054-8452961

 ברז נשלף, חדש, 180 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, פל': 054-8460234

 מזוודה + מגירות כתר 
פלסטיק + שואב אבק + 

כסאות פלסטיק של "כתר" 
כל דבר, רק 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 אופניים לילד, 160 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 אופני כושר במצב טוב, 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח, 052-7148004

 אופני ביאמקס לילד בגיל 
_____________________________________________)29-30ח(4-7, 150 ש"ח, 052-7148004

 TREK4300 אופני 
במצב מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(03-5781470

 פאקט סיגריות ווינסטון 
אירופאי, ב- 200 ש"ח, הסוג 

_____________________________________________)29-30ח(הטוב, 052-7142640

 חליפות כחדשות, מידה 
40, אפור, 90 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)29-30ח(ירושלים, 052-7660512

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 עליונית תחרה, חדש 
אלגנטית, מס' 42, שחור/זהב, 

_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח, 050-4131038

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 050-4131038

 נעלי ניו בלנס נשים, 
מס'37.5, ב- 200 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(058-3289108

 פאקט סיגריות פרלמנט 
ישראל, 250 ש"ח, פלא': 

_____________________________________________)29-30ח(058-3274646

 2 אוגרים ב- 20 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(בבני-ברק, 054-8415692

 אופני הרים מידה 24, 
ב- 350 כמו חדשות,

_____________________________________________)29-30ח(052-7126106

 בריכה מעולה בקוטר 
2.40, 150 ש"ח, )בירושלים(, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4172197

 פילטר אינטקס 300 גלון 
חדש, 100 ש"ח, )בירושלים(, 

_____________________________________________)29-30ח(050-4172197

 מתקן מים חמים וקרים, 
300 ש"ח )בירושלים(,

_____________________________________________)29-30ח(050-4172197

 ארגז לאופניים עם מנעול, 
_____________________________________________)29-30ח(80 ש"ח, 054-8419056

 חולצות תלבושת שיכון ג' 
_____________________________________________)29-30ח(L, XL כחדש! 058-3220603

 בושם צאנס שאנל חדשה 
באריזה, 150 מ"ל, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8599215

 תיק נשים יפה מחברת 
זארה, גדול, שחור בחצי מחיר, 

_____________________________________________)29-30ח(170 ש"ח, 054-5485613

 עצי נוי לגינה 100-450 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-8412903

 כלוב לציפורים, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(054-8412903

 אוכל לתוכים ולקנרים, 13 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-8412903

 אדניות מתחיל מ- 50 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-8412903

 תוכונים צבעוניים בצבעים 
מרהיבים, 35 ש"ח, אפשרות 

לתא הטלה בתוספת תשלום 
_____________________________________________)29-30ח(בב"ב, 054-8412976

 מגירות למקפיא אפולו 
תדיראן ורשת תחתונה 

חיצונית, שמנת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(054-8439150

 אופניים לילדים עם גלגלי 
עזר, רק 100 ש"ח, -050

_____________________________________________)29-30ח(9089110

 אופנים בגודל בינוני, רק 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח, 050-9089110

 שעון יד לגבר עם 
תאריך, איכותי, חזק, חברת 

superdry, ב- 120 ש"ח, 
_____________________________________________)29-30ח(050-2461758

 משפקי שמש חברת 
"ארקה", חדש, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(050-2461758

 נעלי פומה חדשות, מידה 
36, צבע: לבן + אפרסק - 200 

ש"ח בלבד!
_____________________________________________)29-30ח(050-4149580

 ראש תסרוקות )עם שיער( 
עם מעמיד - 200 ש"ח בלבד! 

לפרטים: 054-8416705, 
_____________________________________________)29-30ח(054-8416704

 נעליים חדשות
nine west צבע תכלת, מידה 

36, ב- 180 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(054-8470667

 סגריות מלבורו אדום/
לייט, ישראלי, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(058-7182567

 כסא גלגלים + כריות 
ישיבה אורטופדיות + אביזרים 

נלווים, 200 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(050-4138562

 כינור חדש באריזה 4/4 
יפהפה ברמה, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8404243

 נעלי עור לגבר מוקסין יפה 
וחזק מידה 44, רק 150 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(054-8404243

 מגבעת חדשה לגבר, חב' 
פרסטר, 150 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-7156347

 ספרי לימוד, ילדותינו, 
טבע, ועוד, 25 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-7156347

 מראה כחדשה, איכותית, 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח, 052-7156347

 אופניים לילדים במצב 
מצויין - 150 ש"ח + מזנון 

נמוך לסלון )דלתות זכוכית(, 
במצב חדש - 500 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(050-9340317

 סט "שולחן ערוך" פורמט 
ענק, מהדורה ישנה, ב- 60 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בלבד, 03-9094245

 חליפה מידה 48, צבע 
כחול פסים, חדשה, 220 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(בירושלים, 052-7123040

 אנציקלופדיה תלמודית, 
כחדשה, כרכים א-כ + ספר 

מפתחות, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(052-7171917

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)29-30ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 תרסיסים כולל מסגרת 3 
פלטות, 3.15X1.29, ב- 300 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית כולל 
 3.15X1.29 מסגרת, 3 פלטות

_____________________________________________)29-30ח(ב- 300 ש"ח, 050-5925647

 תרסיסים כולל מסגרת, 
1.55X1.40, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(050-5925647

 בושם אסקייפ ופרשס, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)29-30ח(054-9784433

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש, ב- 

_____________________________________________)29-30ח(70 ש"ח, 050-4177726

 קסדה לאופניים, מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 נעלים יוקרתיות מעור 
איטלקי מאיטליה, חדשות, 

מידה 38, נמכרות עקב טעות 
במידה, 90 ש"ח,

_____________________________________________)29-30ח(054-9784433

 14 מארזים של זוג 
קלטות שירי סוכות "והיית אך 

שמח" חדשות וארוזות, 14 
ש"ח לזוג בב"ב,
_____________________________________________)29-30ח(052-7600336

 כלי עבודה לילדים, 25 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 רשת כסא חדשה לקטנוע, 
120 סבל כנף למובי, 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, מי-ם, 058-3216830

 ערכה לטיפול פנים 
קמטים, חורים, פצעים ועוד, 
מיוחד, רק 199 ש"ח, מי-ם, 

_____________________________________________)29-30ח(058-3216830

 מנעול שרשרת קשה 
לפריצה וארוך, חדש, 150 

_____________________________________________)29-30ח(מי-ם, 058-3216830

 תלת אופן מברזל, פדלים, 
דרושים תיקון קל, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(בב"ב, 052-7600336

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
לילדים, כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 
55 ש"ח, לשנה - 2 כרכים, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7600336 בב"ב

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)29-30ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)29-30ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)29-30ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)29-30ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 2 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)29-30ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)29-30ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)29-30ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, -052

_____________________________________________)29-30ח(4831449

 שמלת תחרה צבע 
אפרסק, 46 כחדשה, 500 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח, 054-8460621

 ספר אפיה "עוגות 
וקפקייקס" חדש לגמרי, 60 

ש"ח במקום 109 ש"ח, בבני-
_____________________________________________)29-30ח(ברק, 052-7600336

 בד ריפוד של עמינח, רחיץ 
ואיכותי במיוחד, בצבע ירוק 

תפוח, רוחב 2 מטר, 160 
ש"ח במקום 300 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)29-30ח(052-7600336

 קרש גיהוץ 80 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)28-29ח(054-8458605

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8458605

 ברה"ע למכירה כסא 
משרדי שחור ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-7966786

 מיטת היירייזר כחולה, 
במצב טוב, חזק, מזרונים 

לא נשלפים, 450 ש"ח. -03
9323012, אלעד,

_____________________________________________)28-29ח(054-8465707

 אופני ילדים ורודים, "18", 
ב- 130 ש"ח, פ"ת,

_____________________________________________)28-29ח(052-2421622

 אופניים הילוכים, 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, פ"ת, 

_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-2421622

 מטבע מהאדמור מבאבוב, 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח, 052-7154392

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)28-29ח(50 ש"ח, 052-4831449
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■ 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(_____________________________________________

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

 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

 מיידי, למוסד בב"ב, עובד 
ניקיון א-ה, בשעות -8:00

16:30, יום שישי, 8.00-12.30, 
משרה מלאה זריז ואכפתי, 

6,300 ברוטו, 03-5779500, 
058-4777734)19-32(_____________________________________________

?

   
 

www.glatjobs.co.il

  

073-70-55-666

  4000

לוח הדרושים הדתי מספר 1 בישראל

 למעון בפ"ת, דרושה 
גננת, לגילאי שנה וחצי, 
לחצי משרה, נסיון חובה.

052-4491044)22-30(_____________________________________________

 דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 
בשעות הערב באיזור ב"ב 

בתנאים טובים,
03-5494080)26-29(_____________________________________________

 דרושה מתנדבת בוגרת 
מנוסה בעבודה עם מוגבלים 

לעבודה ברחובות לליווי בחורה 
נכה, נא לפנות:

bat3107@012.net.il)26-29(_____________________________________________

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

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639277)24-31(_____________________________________________

 דרוש נהג על סיה דוקאטו, 
באזור בני-ברק, משרה מלאה, 

תנאים טובים למתאימים, 
053-5251290)24-35(_____________________________________________

 קורס מסובסד מטעם 
חברת סלקום עבור 

המעוניינים להצטרף 
למערך הסוכנים 

הקהילתיים, לפרטים 
והרשמה, בוקר: 

058-4700800. ערב: 
052-7111999)26-29(_____________________________________________

 "לחלום של גן" בגבעת 
שמואל, דרושים/ות 

לשנה"ל הבאה: 1. גננת 
לגילאי טרום טרום )משרד 

החינוך( 2. מובילת 
קבוצה לגילאי שנה

3. סייעת בוקר/צהריים 
לגילאי מעון, תנאי עבודה 

מעולים, שכר גבוה,
052-7177524)26-29(_____________________________________________

 סייעות וגננות לרשת 
מעונות וצהרונים באזורים: 

מרכז, שפלה, מודיעין, +18, 
תנאים מעולים,

טל': 053-2321446,
_____________________________________________)26-29(פקס: 072-2448465

 לבגדי נשים בב"ב ובי-ם 
דורשות בחורות צעירות אחרי 
סמינר או י"ב לעבודה קבועה, 

30 ש"ח למתאימה,
050-4499560/1)26-29(_____________________________________________

 לחנות חדשה שתפתח 
בקרוב בב"ב דרושות מוכרות 
מנוסות + מנהלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-29(למתאימה, 050-4499560/1

 סייעת לגננת/אחראית 
קבוצה, לעמון משפחתי ברמת 

אביב לגילאי 2-3, לשנה"ל 
הבאה, מנוסה ואחראית, 

050-4088034)26-29(_____________________________________________

 דרוש עובד עם נסיון 
לעבודה קבועה בהתקנות 

מיזוג אוויר בפרוייקטים,
052-7236748)26-29(_____________________________________________

 לחברה סיטונאית 
בחולון דרושה מנה"ח 

סוג +2, יתרון לידע ונסיון 
בתוכנת SAP, אופיס 

וכן לחשבות שכר יתרון, 
קו"ח:

 Haim.c@Rekah.co.il
או לפקס:

.03-5508044
_____________________________________________)26-29(הסעות הלוך ושוב.

 דרוש עובד אחראי 
ואמין * ראש גדול, משרה 

מלאה, לחנות מכולת בב"ב, 
14:00-22:00, משרה מיידית 

054-7840987)26-29(_____________________________________________

 בפ"ת, גננת מוסמכת, 
למילוי מקום ארוך, תנאים 

מעולים, למתאימות,
054-2040635)27-30(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש עובד 
כללי ל- 7 שעות, 03-6714809 

_____________________________________________)28-29()להתקשר 10.00-15.00(

 בעקבות פתיחת מרכזי 
בריאות לתזונה וספורט, 
דרושים למגוון תפקידים, 

חלקי/מלא, תקשורת טובה 
ורצון להתפתח חובה,

053-3153055)28-31(_____________________________________________

 לפנימיה לנוער חרדי 
בצפון, דרוש מדריך רווק,

054-8425253)28-29(_____________________________________________

 למעון דתי ומשפחתי, 
מטפלות מנוסות ומסורות 

למשרה חלקית/מלאה, מיידי 
לשנה"ל הבאה, לפרטים: 

054-4893566)26-29(_____________________________________________

 לגן פרטי בת"א דרושות: 
מטפלות וסייעות, מגיל 7 
+ חודשים, תנאים טובים 

למתאימות. 052-8119226, 
_____________________________________________)25-29(רבקה

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639277)24-31(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה - 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור מעל גיל 24, 
053-3133344)26-29(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לטיפול 
בילדים בגילאי 2-13 בגבעת 

שמואל משעה 13:00, 5 ימים 
_____________________________________________)26-29(בשבוע, 050-3935525

 למעון בגבעת שמואל 
מקביל לב"ב גננות לגיל הרך 
8:00-13:00 למשרה מלאה/

חלקית. תנאים טובים!
050-7884864)27-30(_____________________________________________

 מנהח"ש, סוג 3, פ"ת, 
נסיון בחשבשבת ומכפל, 

קו"ח ל-
ml1264@015.net.il)26-29(_____________________________________________

 במפעל דכוטן בקרית 
אריה פ"ת, דרושים עובדים 

עבודת יד, מספר פקס 
לקו"ח: 072-2555631, ט': 

03-5447262)26-29(_____________________________________________

 להדברות דרושות 
טלפוניות טלמרקטינג + 
נסיון לעבודה במשמרות, 

אוויר המשפחתית ותחושת 
שליחות, להשאיר הודעה:
_____________________________________________)27-30(073-2009700, מגיל +20

 לרגל התרחבות מרפאה 
בב"ב דרושה מזכירה ייצוגית 

ואחראית לאחה"צ, קו"ח 
לפקס: 03-5786530

w0532280970@gmail.
com)27-30(_____________________________________________

 לישיבה בת"א, דרושים 
עובדים למטבח, ידע בבישול 

מוסדי, חובה! עד גיל 40, 
052-5676038)27-30(_____________________________________________

 לפרפרים ב"ב מנהלת 
למשרות ערב, שכר גבוה + 

בונוסים, נסיון חובה,
050-8266772)27-30(_____________________________________________

 עובד אריזה רציני למפעל 
בפ"ת לשעות אחה"צ + 

נכונות לשעות נוספות, לימים 
_____________________________________________)27-30(א'-ה', 054-7708222

 לבית מאפה פקאן בבני-
ברק, דרוש אופה,

050-7755442)27-30(_____________________________________________

 להוסטל נשים פגועות 
נפש, דרושות:

עו"ס ומדריכות שיקום.
שרה: 052-7634986

קו"ח למייל:
sara-levi@shany.co.il)28-31(_____________________________________________

 דרוש/ה קלדן/ית 
לעבודה בב"ב. הקלדה 

מהירה ושליטה באין דיזיין 
חובה. קו"ח למייל: 

9898717
@gmail.com)28-31(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה רשיון 
ב'-הילוכים תנאים מצוינים.

משרה מלאה. עבודה מיידית 
_____________________________________________)28-29(וקבועה. 052-6364614

 למינימרקט בב"ב, דרוש 
קופאי ערב/בוקר, שכר טוב 
_____________________________________________)28-31(למתאימים, 050-2044066

 מעוניינת בעבודה בשעות 
שנוחות לך? משכורת מלאה 

ופוטנציאל אדיר,
050-4112499)28-01/18(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח דרושה 
טלפנית/ופקידה, שכר נאה. 

מתאים לאמהות!
054-5965153)28-31(_____________________________________________

 דרוש עובד מסור ונמרץ 
לעבודה במחסן באיזור פ"ת 

_____________________________________________)28-29(ז'בוטינסקי, 050-5384330

 דרושות למעון בק.הרצוג, 
עובדות חרוצות, נקיות 

*עוזרת טבחית, מטפלות 
למשרה מלאה, תנאים טובים 
למתאימות: 050-4146721, 

03-5792896)28-31(_____________________________________________

 למאפיה בחולון, דרוש 
נהג חלוקה, רשיון ב', לשעות 

04:00-13:00, משכורת 8,000 
_____________________________________________)28-29(ש"ח נטו, 052-6950099

 לגן איכותי ע"י בני-ברק 
דרושה סייעת לשנת הלימודים 

_____________________________________________)27-28(החדשה, 050-4114285

 למוקד תיאום פגישות 
של חברה גדולה דרושות 

נציגות טלפוניות שכר גבוה 
למתאימות!!!!

052-6165751 ,050-2436777)27-28(_____________________________________________

 עובדי/ות נקיון לאיזור 
בני-ברק והסביבה,

050-9220012)28-31(_____________________________________________

 לחברת הובלה במרכז, 
נהגים בעלי רשיון למשאית 
עד 12 טון, תנאים טובים, 

052-6628690)28-31(_____________________________________________

 דרושה גננת יצירתית 
מ- 7:30 עד 13:30 לגן 
בגבעתיים לגילאי שנה 

עד שלוש, בנוסף דרושה 
סייעת איכותית למשרה 

מלאה עד 16:45! תנאים 
מעולים, טלפון:
052-3838484)28-31(_____________________________________________

ora@migdal-ohr.org.il :קו"ח יש לשלוח לכתובת
לצוות הפנימייה מגורים במקום.תנאי שכר הולמים!

‡ם בי˙ בעל˙ יכולו˙ ני‰ול ו‡ר‚ון. (לˆיין מס' מ˘ר‰ 11010)
מ„ריכו˙ נ˘ו‡ו˙. (לˆיין מס' מ˘ר‰ 11013)
 מ„ריכו˙ רוו˜ו˙. (לˆיין מס' מ˘ר‰ 11014)

רכז˙ חבר˙י˙ לבי˙ ספר עם ‡ופˆי‰ ל˘ילוב בפנימיי‰.
(לˆיין מס' מ˘ר‰ 11019)

זו‚ לני‰ול מ˘פח˙ון – ניסיון חוב‰. (לˆיין מס' מ˘ר‰ 10011)
‡ב בי˙ / מ„ריך. (לˆיין מס' מ˘ר‰ 10012)

מטפלים ר‚˘יים. (לˆיין מס' מ˘ר‰ 10019)
מורי חו‚ים לבנים בטווח ‚יל‡ים 12-14.

(לˆיין מס' מ˘ר‰ 10015)

ר˘˙ מוס„ו˙ "מ‚„ל ‡ור"
דרישות התאמה:

מנהי‚ו˙, ‡חריו˙
ומוסר עבו„ה ‚בוה.

יכול˙ עבו„ה בˆוו˙.
יˆיר˙ ˜˘ר ‡י˘י חם.

יכול˙ הˆב˙ ‚בולו˙.
ניסיון בעבו„ה עם נוער.

ל˙פ˜י„ים ‡˙‚ריים ול˘ליחו˙
ıחינוכי˙ מ˘מעו˙י˙ בˆפון ‰‡ר

„רו˘ים

מורים מ˜ˆועיים למ˜ˆועו˙:
מ˙מטי˜‰/‡נ‚לי˙/מ„עים/טכנולו‚י‰
נ‚רו˙/ספורט כולל ‰כנ‰ לב‚רו˙ בחל˜

מ‰מ˜ˆועו˙. (לˆיין מס' מ˘ר‰ 10007)
רמי"ם/מחנכים בעלי ניסיון חינוכי

(לˆיין מס' מ˘ר‰ 10006)
מ˘‚יח רוחני

(לˆיין מס' מ˘ר‰ 10020)

ב˙נופ˙ ה˙רחבו˙…

������������������

������������
�	������	��
������������������������
������

������������������

�����������������	���	�������	�

��������������������������������������������

�������
�����	��	��������������������

��	
���������	����������	�


���������������
�����������

��������������
������� ����� 
��
�� ����
�

��������������	������	�
��
��	���� ����
����������������������

����	�����������������
���
���
��	�
�����	���������	���
�������������
�����������������

������������������
��
�������������������������	�������

��������	������������������	���

���
�����	�����������������������
������


 לארגון חסד בבני-ברק 
דרוש מתרימים טלפונים גברים 

בין השעות 16:00-21:00, 
תנאים מצויינים, לפרטים: 

072-2281181, ניתן להשאיר 
_____________________________________________)28-29(הודעה

 לפנימיה לנוער חרדי 
בצפון, דרוש מדריך רווק,

054-8425253)29-30(_____________________________________________

 גננות וסייעות ספרדיות + 
נסיון, לגן בנות בבני-ברק,

,050-4114483
_____________________________________________)29-30(פקס: 03-6765269

 לת"ת בב"ב דרושה 
מזכירה עם ראש גדול, קו"ח 

obskd@gmail.com :29-30(למייל(_____________________________________________

 דרושה עובדת חרוצה 
ואחראית לגן בעמישב 

פתח-תקווה )גילאי 1.5-2(, 
תנאים טובים למתאימה, 

050-5933224)29-30(_____________________________________________

 למעון איכותי בשיכון ה' 
ב"ב, מטפלות למשרה מלאה, 

_____________________________________________)29-29(מצויינות, 052-7662633

 דרושה גננת בב"ב עם 
נסיון, והמלצות, קו"ח לפקס: 
_____________________________________________)29-30(5781832, טל': 03-5799586

 דרוש עובד רציני ואחראי 
לקו חלוקה של גז ביתי בב"ב, 

בשעות הבוקר המוקדמות, 
050-8789371)29-30(_____________________________________________

 למנכ"ל חברה מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, 3-4 שעות 
ביום, לעבודה נעימה, ניהול 
יומן, ועוד, 45 ש"ח לשעה, 

לאחר חצי שנה 50 ש"ח 
לשעה. קריירה,

072-22-222-62)29-29(_____________________________________________

 למרפאת שיניים 
בירושלים מזכיר/ה למשמרת 

בוקר בלבד, שכר הולם. 
_____________________________________________)29-29(קריירה, 072-22-222-62

 למרפאה סמוכה 
לבני-ברק מזכיר/ה לעבודה 

משרדית, שעות נוחות, 8,000 
_____________________________________________)29-29(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 לרשת חנויות בב"ב, 
דרושות מכורות רציניות בלבד 
לעבודה קבועה מעל גיל 18. 
דרוש מחסנאי ואיש תחזוקה 

עצמאי, לפרטים:
054-2096957 ,052-4878110)29-30(_____________________________________________

 למוקד דינאמי ומגוון בב"ב, 
נציגות קשרי לקוחות למשרה 

קבועה, תנאים מעולים,
052-7427700)29-30(_____________________________________________

 התפנה מקום במעבדה 
לתיקון מחשבית ניידים 
למתלמד הרוצה לרכוש 

מקצוע, ללא עלות לימודים 
)ידיע בסיסי במחשבים ואנגלית 

_____________________________________________)29-30(יתרון(, 050-3866001

 דרושה מטפלת לחצי 
משרה בשעות הצהריים כולל 

עבודות בית קלות,
058-7454567)29-32(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה סייעת מנוסה 

וחמה לשנה הבאה לגילאי 
1-1.5 שנה, למשרה מלאה 

 ,052-8330061 ,7:00-16:00
052-8226582)29-32(_____________________________________________

 לרשת מעונות לדודס 
בגבעת שמואל, דרושות 

מטפלות מסורות למשרה 
מלאה/חלקית, תנאי שכר 

מעולים: 054-2681695,
054-6759370)29-32(_____________________________________________

 למעון איכותי בצפון ת"א 
לגילאי 1.5-3, סייעת + גננת 
מסורות וסבלניות, למלאה, 

_____________________________________________)29-36(תנאים טובים, 050-5792272

 דרוש עובד לחנות במרכז 
ב"ב טמבוריה ומוצרי בית, 

רצוי נסיון בעבודה ובשכפול 
מפתחות, טלפון:

052-4887430, פקס:
03-6889943)29-32(_____________________________________________

 לחברת "אגמים" בב"ב 
דרושה אשת מכירות עם נסיון 
לידים חמים, 35 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)29-30(+ בונוסים, 058-7632114

 בב"ב דרושה מטפלת 
למעון מלאה, אווירה חמה, 

תנאים טובים + עוזרת מטבח, 
052-7686713)29-32(_____________________________________________

 לקיטנות קיץ בהרצליה, 
דרושות סייעות וגננות מתאריך 

י' באב - כג' באב, שעות 
עבודה מ- 7:00-17:00, תשלום 

סייעות: 3,800. גננות עם 
תעודה: 4,750, הסעה מב"ב 

_____________________________________________)29-30(חינם! 052-7154643

 נהג אוטובוס דתי מאיזור 
בני-ברק, להסעת תלמידים, 

תנאים טובים מאוד,
054-8474605)29-30(_____________________________________________

 לארגון חסד גדול 
בבני-ברק, דרוש חשמלאי עם 

תעודה, ידע במזגנים חובה, 
לפרטים: 052-7661008, 

קורות חיים לפקס:
072-2740299)29-30(_____________________________________________

 איש מכירות חנות חשמל 
במרכז שכר ותנאים טובים, 

קו"ח:
ig@electrokudi.com)29-30(_____________________________________________

 רוצה להיות סוכן 
סלולר מקצועי? בא 
לקורס סוכני סלולר 

בשיתוף חברת סלקום. 
הקורס בתשלום סימלי 
בלבד. אופציית עבודה 

_____________________________________________)29-29(מיידית. 0527-111-999 

 לחנות פרחים בב"ב, 
עובדת מנוסה לחצי 

משרה, תנאים טובים, 
03-6183505)29-32(_____________________________________________

 למוסד תורני לנוער בצפון 
דרוש עו"ס

davidravitz@walla.co.il)29-30(_____________________________________________

■ 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

 מזכ"ל עמותה של 
רב, אנגלית, ניהו"ח, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, כספים 
ותרומות 12 שנים,

_____________________________________________)29-30ח(052-7633316

 מנהל ארועים אחראי בעל 
נסיון רב, פנוי לניהול אולם 

_____________________________________________)29-30ח(שמחות, 050-4673311

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול, למשרה 

_____________________________________________)29-30ח(בכירה!!! 050-4160390

 אישה אחראית עם 
סבלנות, מעוניינת לטפל 

בילדייך עם עבודות בית קלות, 
_____________________________________________)29-30ח(בערב. רחל, 053-3371782

 אקדמאי, מומחה 
להקמת צוותי מכירות 

ועובדים והפעלתם + אנגלית, 
_____________________________________________)29-30ח(מהבית!!! 050-4160390
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