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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

סקר 'קו עיתונות' בדק ומצא: 77% מהציבור החרדי משוכנעים - צריך ראש עיר חרדי בירושלים / עמ' 12

ומאמצים  גלוי  קמפיין  ישראל?  בבירת  החילונים  של  השוויון  שובר  ה'נשק'  נמצא  האם 
נחל   - הבחירות  לקראת  בעיר  הלומדים  סטודנטים  של  מאסיבית  כתובות  להעברת  חשאיים 
הצלחה מסחררת ועשוי לשנות את מפת המצביעים בירושלים • 'שטח מוניציפאלי' התחקה 
אחר הצעדים והשיטה, מצא את אדריכלי המהלך ועלה על מניין הסטודנטים המדויק שנמצא 
לגיטימי  "קמפיין  במימון?  מעורבת  ירושלים  עיריית  האם   • לעיר  הכתובת  מעבירי  במאגר 
והכרחי" • פינדרוס: "הניסיונות להשפיע בצורה מלאכותית ולהטות את הבחירות הינו חמור, 
לא ראוי ולא דמוקרטי" • ברקוביץ': "יש סטודנטים שרק מטעמי עצלנות לא מעבירים כתובת” 

• תחקיר מיוחד / שטח מוניציפאלי, עמ' 18-19

חשיפת 'קו 

עיתונות'

החילונים נוהרים: 3,256 סטודנטים העבירו כתובת לירושלים
הוא הציבור  מי שבאמת מפסיד מכל הסיפור, 
החרדי בירושלים, שמתקדם בצעדי ענק לאבד 
הזדמנות פז נדירה ואולי בלתי חוזרת לכבוש 
של  המתמטיקה  לנצח.  הנצח  עיר  ראשות  את 
ירושלים פשוטה לחלוטין וגם מי שאינו מנהל 
יוכל  הכספים,  בועדת  המדינה  תקציבי  את 

להבינה בקלי קלות 

/ אבי גרינצייג, עמ' 16

חשבון ירושלמי

חיבור מפתיע: 'כולנו' תתמוך 
בש"ס פתח תקווה

להרחיב  ומצליחה  מפתיעים  חיבורים  מציגה  תקווה  פתח  ש"ס 
משמעותית את קהל תומכיה • מפלגתו של שר האוצר כחלון נמצאת 
לא  וזה   • בוסו  אוריאל  ש"ס  ביו"ר  תמיכה  על  רשמית  הכרזה  לקראת 

הכל: יו"ר ועד שכונת יוספטל מצטרף אף הוא / עמ' 4

פרסום 

ראשון

פריד: "פתח תקווה, יש לכם 
מקום עמוק בליבי" / עמ' 4

תלמידי חכמים 
צעירים

/ עמ' 4
/ עמ' 10

אבל כבד: 

אריאל נהרג 
שלשה שבועות 

לפני החתונה

גינה ציבורית על שם 
נרצחי בורגס / עמ' 10

בעקבות תלונות: 
18 מיליון שקל קנס / עמ' 8

דרושות משפחות דתיות
לאירוח בחורה יתומה
כולל שבתות וחגים, 

כולל לינה 

תזכו למצוות
054-8727070



1 13.7.2018   ˆ   ידיעות פתח־תקוה

מבחר גדול
של תיקי 
בית ספר

מכל המותגים
המובילים

מגוון תיקי

FAUL FRANK

₪ 99.90

₪ 49.90

מגוון
תיקי

www.kfar.co.il

UHU

www.kfar.co.il

שלישיית
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! ת ו חת עמק טעימה, לבריא רו א
פיקניק עמק! אחרת, מה הטעם?

פרטים ועידכונים על המקומות אליהם תגיע סיירת עמק: 

03-3739999

 פוגשים את
סיירת עמק

יוצאים לפיקניק!
מצטיידים באריזה

ממגוון מוצרי ״עמק״ 

מקבלים מתנה!
 ערכת פעילות 
מהנה לפיקניק

 הפעילות תתקיים בערים: בית שמש, מודיעין עילית, ירושלים, אלעד ובני ברק
בין התאריכים כ"ד באב עד כ"ח באב תשע"ח )5.8.18-9.8.18( | מותנה במסירת 
אריזת עמק ריקה במעמד קבלת המתנה )אצבעות עמק/מוצרלה – רק אריזה 

חיצונית תיחשב כאריזה( | עד גמר המלאי





 עם האמניות: לירן ברוש וצוות שחקניות 'פואנטה' • הזמרת אסתי בר נתן 
•  אריאלה הופמן בכינור ולופר • מיכל רהט על תופים

שחקניות מקצועיות | להקת מחוללות | הרכב נגניות בכלים חיים בניצוחה של עדנה גיאת | שירה בציבור    

יום ראשון א' אלול תשע"ח 12.8.2018 היכל התרבות פתח תקווה
כרטיסים במכירה מוקדמת במוקדי המכירה  לפרטים 039112002 ובקופת היכל התרבות באשראי בלבד 03-9125200

פתיחת שערים בשעה 19:30 | תחילת המופע בשעה 20:00 | 

הלליקה
אימפרוביזציה במקצב חדש

בברכה
איציק ברוורמן

ראש העיר
הרב אוריאל בוסו

מ“מ רה“ע
הרב אליהו גינת 

יו“ר האגף

 א. בראך משיקה
קונספט חדשני

תיאטרון, מוסיקה 
ומחול על במה אחת. 

והפעם את קובעת 
את הקצב!

דברי ברכה:
הרב ליאור גלזר 
שליט"א

המופע 
המרכזי 
לנשים 

ובנות

בברכה
איציק ברוורמן

ראש העיר
הרב אוריאל בוסו

מ“מ רה“ע
הרב אליהו גינת 

יו“ר האגף

 כניסה:
 ₪ 30

בלבד!
בסבסוד מחלקת תרבות
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, יוסף רביב 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

 משלחת ארגנטינאית
שיגרתי  לא  ביקור 
שרים  משלחת  של 
וסגנית שר מממשל 
טוקומן  במחוז 
 , ה נ י ט נ ג ר א ב ש
בשבוע  התקיים 
במוקד  שעבר, 
בעיר.  העירוני 
מבקרת  המשלחת 
מנת  על  בארץ 
טכנולוגיה  לבחון 
בטוחה  עיר  של 
חלק  וחכמה. 
ה  י ג ו ל ו נ כ ט ה מ

חברת  של  השליטה  מערכת  הינה  המשלחת  חברי  שבחנו 
אוקטופוס אשר פועלת במוקד העירוני.

וסגנית  הכלכלה  פנים, שר  לביטחון  המורכבת מהשר  המשלחת 
לה  שהוצגה  המבצעית  וההפעלה  מהטכנולוגיה  התרשמה  שר, 
לוי, מנהל המוקד. בתמונה: מנהל המוקד העירוני  ידי מוטי  על 
טוקומון  ולכלכלה מממשל  פנים  לביטחון  עם השרים  לוי  מוטי 

בארגנטינה.

 רכב ואוטובוס, ההתנגשות

יום רביעי: ארבעה פצועים פונו מזירת תאונה בה היו מעורבים 
בפתח  חזן  יעקב  פינת  בגין  מנחם  ברחוב  ואוטובוס,  פרטי  רכב 
'איחוד הצלה' העניקו טיפול  תקווה. מתנדבי רפואת חירום של 
לקבלת  בהמשך  פונו  והפצועים  התאונה  בזירת  ראשוני  רפואי 

טיפול רפואי בבית חולים. באורח נס, מצב כולם מוגדר קל.

 המתמודד שנלחם בבדיחות
המתמודד החדש לראשות העיר, עו"ד אורי דרשן הכהן, החליט 
קץ  ולשים  תקווה  פתח  של  המנומנמת  בתדמית  מלחמה  לקדש 
להפיכתה מקור להומור ולבדיחות. בפוסט שהעלה לרשת, כתב 
בפייסבוק,  בצבא,  בעבודה,  אותנו:  רודף  זה  הזמן  "כל  דרשן: 
שטוענים  אלו  גם  ישנם  תקווה.  פתח  על  בדיחות  בסטנדאפ. 
שפ"ת לא באמת קיימת. אולי חלק מהבדיחות נכונות, אבל הרוב 
מוציאות את העיר בה גדלנו ובה אנחנו מגדלים את ילדינו כעיר 

רדודה ולא רלוונטית".
בכמה  לפעול  "בכוונתי  בבדיחות?  להילחם  הולך  הוא  ואיך 
מישורים על מנת למזער את עוגמת הנפש מבלי לפגוע בחופש 
הדיבור אך אם יכירו אותנו, התושבים, יבינו שעלינו אין בדיחות, 

אלא דברי תוכחה", כתב.

 רוצים להיות 'מחנה יהודה'
השבוע התקיים סיור של מ״מ מנכ"ל העירייה לאוניד סמוליאנוב 
ומנהלי אגפים בשוק מחנה יהודה בירושלים, במטרה ללמוד על 
פעילות השוק המהווה גם מוקד תרבותי ותיירותי. את הצוות קיבל 
אורי עמדי, איש חזון, פעיל ויזם חברתי בעיר ירושלים אשר מלווה 

את פיתוח שוק מחנה יהודה כבר שנים רבות.
ויזמת  שפית  פרידמן  טלי  את  פגש  בשוק,  הצוות  סייר  בהמשך 
שהייתה מהראשונות שפתחו מסעדה בשוק וכן הראשונה שיזמה 
תקוה  פתח  בשוק  התעניינות  שהביעה  בשוק,  קולינריים  סיורים 
קרן  מטעם  יועץ  שאבו,  ליאור  את  ולבקר;  לבוא  הבטיחה  ואף 
בלומברג ואת קרן ברונווסר, שניהם מלווים מקצועית את השוק 
יועץ  גולדשמידט  אורי  עם  הצוות  שוחח  עוד  רבות.  שנים  כבר 

לשווקים קולינריים בארץ ובחו"ל.

החדשות המקומיות של פתח - תקווה

על המקום חיבור מפתיע: 'כולנו' תתמוך 
בש"ס פתח תקווה

פריד: "פתח תקווה, יש לכם 
מקום עמוק בליבי"

תלמידי חכמים צעירים

ש"ס פתח תקווה מציגה חיבורים מפתיעים ומצליחה להרחיב משמעותית את קהל תומכיה • מפלגתו של שר 
האוצר כחלון נמצאת לקראת הכרזה רשמית על תמיכה ביו"ר ש"ס אוריאל בוסו • וזה לא הכל: יו"ר ועד שכונת 

יוספטל מצטרף אף הוא
משה אברהמי

לפרוץ  מצליחה  תקווה  ש"ס-פתח  תנועת 
לחיבורים  ומביאה  מצביעיה  גבולות  את 
מגעים  מנהלת  'כולנו'  מפלגת  מפתיעים: 
ש"ס- בתנועת  רשמית  לתמיכה  מתקדמים 
פתח תקווה כאשר המהלך כבר קיבל אישור 

עקרוני של שר האוצר משה כחלון.
מי שמובילים מאחורי הקלעים את החיבור 
אוריאל  תקווה  יו"ר ש"ס פתח  הם  המפתיע 
בוסו ונציג 'כולנו' בפתח תקווה יואל מוגמי, 
בעצמו פעיל שכונות מוכר מאד, שבבחירות 
האחרונות הריץ מפלגה עצמאית שזכתה לכ-

1,700 קולות.
בתקופה האחרונה התקיים מפגש נוסף בין 
הצדדים, בו נכח גם שר השיכון יואב גלנט, 
שמדרבן אף הוא את תמיכת מפלגתו בש"ס 
של  המתמטי  החישוב  מלבד  תקווה.  פתח 
סיכויי 'כולנו' לרוץ עצמאית בעיר - במפלגת 
ובחיבור  המקומית  בש"ס  רואים  כחלון 
האג'נדה  את  כתואמת  לשטח  נציגיה  של 

החברתית שלהם.
'כולנו',  של  התמיכה  מלבד  כי  יצוין 
סביבה  ללכד  תקווה  פתח  ש"ס  הצליחה 
באחרונה תמיכה נרחבת, בין היתר משלומי 
פעיל  יוספטל,  שכונת  ועד  יו"ר  איבגי, 
חברתי מוכר שבבחירות האחרונות התמודד 
בודדים  קולות  מרחק  והיה  העיר  למועצת 
מכניסה למועצה. באחרונה הודיע איבגי על 
שהוא  תוך  בעיר  לש"ס  וחזרתו  הצטרפותו 
מתחייב להפעיל את כובד משקלו, ולרתום 
להצלחת  והשפעתו  יכולותיו  מיטב  את 

המפלגה.
פתח  ש"ס  החדשים,  הצירופים  מלבד 
מאחדת  כשהיא  לבחירות  מגיעה  תקווה 
לראשונה אחרי שנים רבות את כל הציבור 
נטמעה  כשנה,  לפני  בעיר.  הספרדי-דתי 
סיעת 'ישי' בראשות בני זהבי בתוך המפלגה 
ונציגה משה צלאח הפך לנציג תנועת ש"ס. 
יהיו הם חלק אינטגרלי  בבחירות הקרובות 

מהתנועה.

משה אברהמי

מקום  לכם  יש  תקווה,  "פתח 
לכם  מודה  אני  בליבי,  עמוק 
כמה  כבר  אותי  שהזמנתם 
ההרגשה  להופעות,  פעמים 
גדול  אמר  כך  משפחתית",  כאן 
פריד,  אברהם  החסידי  הזמר 
שנערכו  להופעה  הופעה  בין 
השבוע בעיר, בהשתתפות מאות 

מתושבי העיר.
התקיימו  הרב,  הביקוש  לאור 
ערב  הופעות,  שתי  השבוע 
התרבות  בהיכל  ערב,  אחרי 
קהל  בהשתתפות  העירוני, 
משירי  נהנו  המשתתפים  נלהב. 
חדשות,  ומנעימות  נוסטלגיה 
הזמר  של  הלהיטים  ממיטב 
המוזיקאלי  הניהול  על  החסידי. 
הופקד יובל סטופל, מנצח אגדי 

ותושב העיר.
בגאון  ניצחו  האירועים  על 
תורנית  לתרבות  האגף  אנשי 
ובניהול  פלדמר  משה  בראשות 
שמואל זלצר, שאף נשאו דברים 
נרגשים. פלדמר העלה זיכרונות 
ממופעו הראשון של פריד בעיר 

לפני 18 שנים באצטדיון העירוני 
ברחוב גיסין.

לבמה  עלו  הערב  במהלך 
העיר  ראש  לשירה  והצטרפו 
לתרבות  האגף  אנשי  ברוורמן, 
לבמה  שפרץ  רב  קהל  ואפילו 
בריקודי שמחה והתקבל באהדה 

ובתשואות רמות.

משה אברהמי

הזמנים'  'בין  בישיבת  משתתפים   94 עמלו  בהם  ימים  חודש  לאחר 
לאה" בשכונת  "בית  פי' במרכז הקהילתי  'אמרי  בית המדרש  שע"י 
כפר אברהם - התקיים ביום שני יא' במנחם אב המעמד הגדול של גמר 

חידון ההלכה והשנה בהלכות 'ברכת המזון' על כל המשנה ברורה.
גמר חידון ההלכה התקיים במסגרת המסיבה השנתית לציון סיום שנת 
הלימודים ה-18 של ביהמ"ד 'אמרי פי', ובמעמד הרבנים החשובים: 
רבי  והגאון  כהן  ששון  רבי  הגאון  הלוי;  מיכה  רבי  הגאון  העיר  רב 

ישראל משה סלומון.
את  מביעים  החשובים  שהרבנים  תוך  קשה  התמודדות  לאחר 
הסעיפים  עד  המתמודדים  של  המיוחדת  מהבקיאות  התפעלותם 

הקטנים של המשנה ברורה, נמסרה ההכרעה:
בתואר חתן ההלכה זכה סייאג מאור, בתואר סגני הלכה זכו התלמידים 
צדוק אייל שלמה, חכים נועם אלימלך ואונגר שמואל. בתואר 'חברי 
הלכתא' זכו התלמידים כהן יאיר ישראל, כהן ישראל מאיר, יוסף לי 

וטביב שילה.
חוברה  ראשון:  במקום  זכו  הצעירים  לתלמידים  ה'  מבקשי  במבצע 

אורי. במקום השני: בצלאל יהודה. במקום השלישי: לגמן אברהם.
ראש  חלה,  עזריאל  לרב  ביהמ"ד;  לאברכי  שלוחה  כוח  יישר  ברכת 
העשייה  מאחורי  הפעילה  הרוח  גם  שהוא  דרבנן'  'צורבא  חבורת 
כל  את  וסידר  שערך  הראש  בן  יהודה  לרב  המעמד;  את  הנחה  ואף 
 - כהן  גלעד  ולרב  ההלכות 
לאחזקת  המדרש.  בית  ראש 
מפעל חשוב זה מסייעים האגף 
של  בניהולו  יהודית  לתרבות 
שמואל זלצר והמועצה הדתית 

ומנכל"ה אברהם עופר.

גדול הזמר החסידי אברהם פריד הופיע ערב אחרי ערב 
בהיכל התרבות והעניק שעות של הנאה מלהיבה

אחרי שעמלו על לימוד ההלכה, ניגשו בני הנוער של 
ישיבת בין הזמנים לחידון הגדול • חתן ההלכה: מאור 

סייאג • ויש עוד רשימת זוכים ותארים ארוכה

פרסום 

ראשון

במרכז: בוסו, גלנט ויואל מוגמי 

צילום: גידי לוויתן 

 צילום: עיריית פתח תקווה 

 בוסו, שוקר ושלומי איבגי
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הגבאי האהוב איננו

בעקבות תלונות: 
18 מיליון שקל קנס

איציק מצרפי

המזון  ברשתות  נאלצים  האחרונות  בשנים 
יותר, מחושבים  מודעים  צרכנים  עם  להתמודד 
כשהיינו  פעם,  זכויותינו.  את  ומכירים  יותר 
החשבונית  את  לוקחים  היינו  מהסופר  יוצאים 
בכניסה,  לשומר  להראות  מה  לנו  שיהיה  כדי 
היום אנחנו יוצאים מהסופר ועוברים על רשימת 
המוצרים שרכשנו. רשתות המזון הבינו את זה, 
החלו  חלקן  אבל  לדייק,  ולמדו  השכילו  חלקן 
להשתמש בתרגילים שונים במטרה לבלבל את 

חשבונית הקניה עד שהלקוח יתייאש. 
רשתות  על  לאחרונה  שהוטלו  הקנסות 
פוגשים  שאנחנו  מהסוג  הפרות  הן  המזון 
בגבולות  שנמצאת  רשת  בכל  יום  מדי 
הצגת  אי  השאר:  בין  החרדית,  האוכלוסייה 
בין  הבדל  בפרסום,  הטעיה  המוצר,  על  מחיר 
במוצר.  ופגם  בקופה  למחיר  המדף   מחיר 
הרשתות בונות על כך שלצרכן החרדי הממוצע 
זמן  לו  יהיה  שלא  כדי  הראש'  'על  מספיק  יש 
אפילו לברר לאן הוא צריך לטלפן כדי להתלונן. 
זה מתחיל באי ניקיון של הסניף, במספר קופות 
זעום העומדות לרשות הצרכן, בטיב המוצרים, 
וכן, גם בחניה, רק באלעד  בנגישות המחירים, 
לשכור  לעצמה  להרשות  ענקית  רשת  יכולה 
החרדי  כי  למה?  חניון.  בו  שאין  באזור  מבנה 
 5 תקווה,  שבפתח  יודע  לא  הרי  הוא  יסתדר. 
דקות מכאן, יש חניה של כמה דונמים על יד כל 
סופר, ושלא תטעו, המחירים הם אותם מחירים, 
מיוחדים  מבצעים  מתאימות  פשוט  הרשתות 

למגזר החרדי.
הצרכן  להגנת  הרשות  הטילה   2017 במהלך 
על  שקל  מיליון   18 בסך  קנסות  הוגן,  וסחר 

רשתות המזון הגדולות בגין הפרות שונות של 
החשבון  את  שנעשה  וכדי  הצרכן,  הגנת  חוק 
הפשוט ונפקח עיניים, הפעם הרשות ערכה מדד 
 של היחס בין שיעור התלונות למחזור החברה.

מזון  קמעוניות  על  תלונות  קיבלה  הרשות 
וערכה מדד המייצג את מספר התלונות  שונות 
הרשתות,  בין  להבדיל  מנת  על  למחזור,  ביחס 
מהווה  המחזור  כי  היא  העבודה  הנחת  כאשר 
בסיס הוגן להשוואה, מפני שהוא מייצג מספר 
צרכנים דומה. בסיכום, נמצא כי הממוצע עבור 
מיליון  לכל  תלונות   1.08% הוא  אלה  חברות 

שקל במחזור.
על פי הנתונים שפרסמה הרשות להגנת הצרכן 
הרשתות שעליהן הצרכנים התלוננו הכי הרבה 
מיליון שקל  לכל  תלונות   3%( ובגדול  זול  הן: 
מהמחזור(, יינות ביתן )1.7%(, ויקטורי )1.5%(, 
)1.32%(.  יש  לוי  ורמי   )1.4%( טעם  טיב 
תלונות  על  מתבסס  הנתונים  ניתוח  כי  להדגיש 

שהגיעו לרשות בשנת 2017. 
בישראל  הבולטות  הרשתות  אחת  של  מנהל 
סניפים  לפתוח  מעדיף  "אני  ל'ביזנס':  אומר 
סניף  רגילים...  סניפים  מאשר  החרדי  למגזר 
לא  שאפילו  אדם,  כוח   60% זה  החרדי  במגזר 
זה  אז  שלהם  הסוציאליות  לזכויות  מודעים 

הרבה פחות בסופו של דבר".
מינהל  אסדרה  סמנכ״לית  דוקן,  עזרא  בן  ענת 
הצרכנים  לציבור  פונה  אני   " מוסיפה:  ואירגון 
את  שמפרה  חברה  כל  על  ולהתלונן  להמשיך 
המזון.  בתחום  גם  הצרכן,  הגנת  חוק  הוראות 
דבר  של  בסופו  מתכנסים  הקטנים  הסכומים 
לאלפי שקלים בשנה מסך מההוצאות הכוללות 

של משק בית בישראל".

 משה אברהמי

היום  לעולמו  הלך  השבוע  האמת:  דיין  ברוך 
הרב יוסף הכהן לוינשטיין ז"ל, מוותיקי וחשובי 
הקהילה החרדית בפתח תקווה. בן 73 בפטירתו.

משך שנים רבות, היה המנוח גבאי של בית כנסת 
'שבת אחים' כשהוא ממלא את תפקידו במסירות 
כל  לצרכי  ודאג  קום  השכים  הוא  ובנאמנות. 
מתפלל. לפרנסתו עבד בחברת קוקה קולה ולפני 

מספר שנים יצא לפנסיה.
ביום השני של ראש השנה, חש 
ברע ופונה לבית חולים שם גילו 
בגופו לוקמיה חריפה. מאז, עבר 
שהוא  תוך  ממושכים  טיפולים 
הייסורים  את  עצמו  על  מקבל 
עבר  בהמשך  ובאמונה.  בגבורה 
שלמרבה  עצם  מח  השתלת 

הצער לא צלחה.
הספיק  עוד  רביעי,  ביום 
של  הברית  בשמחת  להשתתף 
נכדו, בן לבנו אלי, יבדל לחיים. 
ביום ראשון, הידרדר מצבו והוא 
לב  למגינת  עולמו  לבית  נלקח 

מכיריו ואוהביו.
רבים  השתתפו  בהלווייתו 

שביכו  משפחה   ובני  מכרים  העיר,  מתושבי 
מרה את הסתלקותו של ר' יוסף. הוא נקבר לפני 

השקיעה בבית החיים סגולה בפתח תקווה.
ר'  חתנו  ילדים:  וארבעה  אשה  אחריו  הותיר 
אשר כהן מבכירי האברכים באלעד; בנו ר' אלי 
ובכירי המתנדבים  שמוכר כאיש חסד, מוותיקי 
אביאל;  ור'  אלעד  ר'  בניו  "הצלה";  בארגון 
ההולכים  ה'  ברך  זרע  כולם  ונכדות  נכדים 

במורשתו. חבל על דאבדין ולא משתכחין.

'שבת  הכנסת  בית  גבאי  ז"ל,  לוינשטיין  הכהן  יוסף  הרב  לעולמו  הלך 
אחים' • ימים לפטירתו, הספיק להשתתף בשמחת הברית לנכדו

רשתות המזון הגדולות נקנסו ב-18 מיליון שקלים בעקבות תלונות צרכנים 
ומי   • בו?  לזלזל  לעצמן  מרשות  החרדי  במגזר  הפועלות  רשתות  מדוע   •

הרשת שספגה את אחוז הביקורת הגבוה ביותר?
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31.8.18

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

365 *

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

בס"ד

סורגים | דלתות | גדרות ושערים מעוצבים | קונסטרוקציות מתכת

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

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

8*

מחירים מיוחדים
לקבוצות רכישה ולקבלנים!

3*

795



ביצוע והתקנת כל סוגי עבודות הברזל

כל החומרים עוברים
תהליך כימי

למניעת קורוזיה

31.8.18

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

365 *

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

בס"ד

סורגים | דלתות | גדרות ושערים מעוצבים | קונסטרוקציות מתכת

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

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

8*

מחירים מיוחדים
לקבוצות רכישה ולקבלנים!

3*

795



כ"א באב תשע"ח 102/8/18 בפתח-תקוה

גינה ציבורית על שם 
נרצחי בורגס

אבל כבד: אריאל נהרג 
שלשה שבועות לפני החתונה

מאת: משה אברהמי

במות  התפרקו,  תקוואיות  פתח  משפחות  ששתי  אחרי  שנים   6
ועדת השמות העביר  יקיריהם בפיגוע הטרור בבורגס, העבירה 
חבר מועצת העיר והמועמד לראשות העיר רמי גרינברג החלטה 
מכובדת  הנצחה  להקים  העירייה  של  וההנצחה  שמות  בוועדת 

בעיר.
ב-18.7.2012, מחבל שפעל בשליחות ארגון הטרור חיזבאללה, 
בפיגוע  בולגריה.  בבורגס  התעופה  בשדה  טרור  פיגוע  ביצע 
מנשה  ואמיר  קולנגי  איציק  גם  וביניהם  אדם  בני  שישה  נרצחו 

ז"ל, תושבי העיר פ"ת.
ביתם  את  ובנו  התחנכו  גדלו,  נולדו,  שניהם  ואמיר,  איציק 
בני  ותינוקות  צעירות  אלמנות  אחריהם  הותירו  שניהם  בפ"ת. 
היום.  גם  תקווה  העיר פתח  בנות  הן  חודשים. המשפחות  כמה 
המשפחות מתמודדות עם כאב עצום יום-יום ועם חור גדול בלב 

שלעולם לא ייעלם.
של  והנצחה  שמות  בוועדת  החלטה  התקבלה  שעבר  בשבוע 
ציבורית  בגינה  מדובר  בעיר.  מכובדת  הנצחה  להקים  העירייה 

שתיקרא על שמם.
שמו  על  קרוי  קולנגי  "איציק  גרינברג:  אמר  ההחלטה  לאחר 
של יצחק קולנגי, דודו )אח של אביו( בן העיר פ"ת, אשר נפל 
גם הוא, במלחמת ההתשה, כך שמשפחת קולנגי היא משפחה 
שכולה פעמיים. מעבר לזה, מחובתנו להנציח את המקרה הקשה 
הזה, שנקשר לעירנו בנסיבות טראגיות. חבל שהעירייה התעלמה 

מהמשפחות כל השנים הללו".

מאת: משה אברהמי

ים של דמעות: אריאל דרסינובר, 
אליהו'  'מעלה  ישיבת  תלמיד 
הדר  שכונת  ותושב  אביב  בתל 
דרכים  בתאונת  נהרג  גנים, 
ברוכין  לישוב  בכניסה  שאירעה 
בן  רק  ז"ל,  אריאל  שבשומרון. 
21, אמור היה לעמוד תחת חופה 

בעוד שלשה שבועות.
בהלם  הכתה  המרה  הבשורה 
ומכריו  משפחתו  את  ובתדהמה 
כי  להאמין  שמיאנו  הרבים, 
הצעיר טוב הלב והמוכשר, הלך 

לעולמו בדמי ימיו.
הרב יוני לביא, רב קהילת צעירי 
"אחד  בדמע:  כתב  גנים,  הדר 
שאתה  מבין  שאתה  מהרגעים 
אתמול  כלום.  מבין  לא  באמת 
שלי  הדואר  בתיבת  הניח  הוא 
ושל אפרת,  הזמנה לחתונה שלו 
בעוד  להתקיים  אמורה  שהייתה 
שלושה שבועות. היום בערב הוא 
נקטף בפתאומיות בתאונת דרכים 

נוראית. בלי הסבר, ללא מילים, ברגע אחד".
הרב לביא תיאר את אריאל, אותו הכיר היטב: "עלם חמודות. 
מהאנשים היותר איכותיים, צדיקים, אידאליסטיים ומתוקים 
שהכרתי. עם המון רוח וברק בעיניים הרים בשכונת מגוריו 
בית מדרש לנוער ואינספור פעילויות שנועדו לחבר את הנוער 
אל התורה, אל אלוקים ואל עצמם. עשה הכול בתום ובענווה, 
במסירות ובחריצות ובחיוך שלא נגמר. ופתאום דממה. הכול 
נגמר. במקום חתונה תתקיים הלוויה. כמה נורא. כמה עצוב. 

פרח כזה, מהנשמות הטהורות והיפות של דור הגאולה".
אחים  שני  ורבקה,  יהודה  הוריו,  את  אחריו  הותיר  אריאל 

וכלה. יהי זכרו ברוך.

לפני  האכזרי  בפיגוע  נרצחו  העיר  תושבי  שני 
יזכו  משפחותיהם  כעת,  בבולגריה,  שנים   6

למחווה שתנציח את זכר יקיריהם
אריאל דרסינובר, תושב הדר גנים, נהרג בתאונת דרכים בשומרון • "במקום חתונה תתקיים 

הלוויה, כמה נורא, פרח כזה, מהנשמות הטהורות והיפות של דור הגאולה"

אריאל ז"ל. צילום: מתוך 
ההזמנה לחתונה שכבר לא תהיהפייסבוק של יוני לביא

 כתות א'-ג' בין השעות 10:30-11:30
כתות ד'-ו' בין השעות:  11:45-12:45

לכתות ז'-ח' 
בין השעות 10:30-12:00

 לכתות א'-ג' בין השעות 10:00-11:30
כתות ד'-ו' בין השעות: 12:00-13:30 

ע"י המורה עטרה סלומון

כתות א'-ג'
בין השעות: 15:30-17:00

ע"י המורה נאוה איזנשטיין

כתות א'-ג'
 בין השעות:  17:00-18:00

כתות ד'-ו'
בין השעות:  18:00-19:00 

ע"י המורה אתי לוי

כתות ד'-ח' 
 בין השעות: 17:15-18:45 

ע"י המורה נאוה איזנשטיין

עלות הסדנה: 50 ₪ )לשלושת המפגשים( התשלום במזומן | משך כל סדנה כשעה וחצי.
הרישום יתקיים אי"ה ביום ראשון א' באלול וביום שני ב' באלול,

בבוקר - בין השעות 10:00-13:00 | אחה"צ – בין השעות 16:00-18:00
בבית 'לב המושבה' רחוב סלומון 12 פ"ת בקראוון

במרכז העיר
החוגים יתקימו בבית יעקב

רחוב רוטשילד 64 
לתלמידות ביה"ס בלבד

סדנאות
 קיץ

בית חוגים 
מלאכת מחשבת
 מזמינים אתכם

היחידה לחינוך חרדי 
ותרבות מורשת ישראל

סדנה לעיצוב מגבות: 
15.8 | ד' באלול

סדנת קישוטי סוכה 
20.8, 22.8  | ט', י"א באלול

סדנת תכשיטנות:
16.8, 19.8, 21.8 | ה', ח', י' באלול

סדנת מהמטבח בהנאה:
21.8 | י' באלול

סדנת עיצוב בלונים: 
16.8, 19.8, 21.8 | ה', ח', י' באלול

ע"י המורה חיה כהן

ע"י המורה חיה כהן

סדנה לעיצוב מגבות 
ועריכת שולחן
22.8 | י"א באלול

בתפילות שחרית ומוסף
תתקיים בשבת פר' "ראה" א' דר"ח אלול תשע"ח (18.8.18 למנינם)

בבית הכנסת שונה - הלכות רח' חובבי ציון 46.

עם החזן הנודע

ליפא גלנץ

תפילת שבת חגיגית
לכבוד חודש הרחמים והסליחות

דברים בעניני היום:
הרב שמואל אילוביצקי שליט"א – רב הקהילה

בשבת זו יוכרז אי"ה חגיגית על פתיחת ישיבה גבוהה

לזכרו של סרן אריאל חובב ז"ל

זמני תפילות:
ליל שבת - בשעה 19:15   שבת קודש – בשעה 8:00.

עזרת נשים פתוחה

במעמד ראש הישיבה הרב עוזי חובב שליט"א

11.8.18(

האגף לתרבות יהודית



*זוכים בתלושי קנייה על סך 1,000 ₪ כל אחד מהם ברשת מזון נבחרת. המבצע מתקיים החל מי"ד באב 26.7.18 ועד כ"ו באלול 6.9.18. 
יש לשמור את הוכחת הקניה לזכייה. מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק 
העונשין, התשל"ז-1977. עורך ההגרלה- מוצרי עוף טוב )2001( בע"מ. המפקח על ההגרלה - עו"ד אילן גולדשמידט. עותקים של תקנון 
המבצע ניתן להשיג במשרדי העוזר לעורך ההגרלה - פרסום אג'נדה בע"מ, רח' ז'בוטינסקי 97 פ"ת, בתיאום מראש. כפוף לתקנון. ט.ל.ח.

ב-1,000 ₪ לקניותעשרות זוכים 

בעגלת קניות בשווי 1,000 ₪לטלאול:  203-9411404 ממגוון מוצרי הוד לבן
ותוכלו לזכותהתקשרוקנו

הזכיה הזו יכולה להיות שלכם!



כ"א באב תשע"ח 122/8/18 בפתח-תקוה ט"ו באב תשע"ח 1227/7/18 בפתח-תקוה כ' באב תשע"ח 661/8/18 בני ברק



 המחלקה לפעוטונים
ומעונות יום              

 

קול קורא
לגנים הפרטיים ולמעונות היום,

מגיל לידה ועד גיל 3 שנים

להצטרף לרפורמה של עיריית פתח תקוה 
בהובלת מינהל החינוך ולצרף את המסגרות שלכם 

למסגרת המפוקחת על ידי העירייה.
 

אנו מציעים שותפות בימי השתלמויות, 
קבלת ייעוץ מקצועי, 

סיוע בשיח, קשר ובניית אמון עם הורים. 

לתשומת ליבכם, 
ימי ההשתלמות יתקיימו בימים: 19.8.18 ו-20.8.18

 
 

לפרטים והרשמה:
אגף גני ילדים )הגיל הרך(, 

המחלקה לפעוטונים ומעונות יום

03-9053149
   meirak@ptikva.org.il                  

 

מינהל החינוך
אגף גני ילדים

מאירה



כ"א באב תשע"ח 142/8/18 בפתח-תקוה ט"ו באב תשע"ח 1427/7/18 בפתח-תקוה

הרבנית בר שלום מציגה: 
מפלגת 'אחי ישראלי'

קופיקס: בעלים חדש, 
הבטחות ישנות

נשבר שיא צריכת 
החשמל אי פעם

חיים וייס

הרבנית עדינה בר שלום, בתו של מרן הגר"ע 
על  השבוע  שני  ביום  הודיעה  זצ"ל,  יוסף 
הקמת מפלגה בראשותה אשר תרוץ בבחירות 
'אחי  בשם  נקראת  המפלגה  לכנסת.  הקרובות 
ישראלי' והיא נרשמה במשרד המשפטים כחוק
לוהטים  שמות  למפלגה  אספה  שלום  בר 
בציבוריות הישראלית כמו מיכאל ביטון ראש 
ומי  ולשעבר במפלגת העבודה,  ירוחם  עיריית 
שנחשב לדמות חברתית, כך גם תא"ל בצה"ל 
קאול,  יצחק  לשעבר  בזק  מנכ"ל  ירון,  רות 
הפרסומאי  קאופמן,  וידין  מורן  דב  היזמים 
שפר,  גדעון  במיל.  אלוף  ורשבסקי,  שמואל 

שקלאר,  מוטי  לשעבר  השידור  רשות  מנכ"ל 
תא"ל עדן אטיאס ועוד.

על  חרתה  שלום  בר  של  בראשותה  המפלגה 
דגלה את המאבקים החברתיים ולא פחות מכך 
את החתירה לשלום. בר שלום נפגשה כבר כמה 
פעמים עם יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן 
פעילות  במסגרת  מתכוונת  היא  כי  והצהירה 

המפלגה לפעול להבאת שלום עם שכנינו.
ישנם  הפוליטית  במערכת  כי  לציין  ראוי 
דיבורים על חבירה בסופו של דבר בין מפלגת 
של  מפלגתה  לבין  שלום  בר  של  ישראלי  אחי 
אורלי לוי, אך כרגע מדובר ברשימות שעשויות 

לנגוס זו בזו, כמו גם בש"ס.

איציק מצרפי

לפני כ-6 שנים פרצה לתודעתנו תופעת הקפה 
קופיקס  מייסד  כץ  אבי  כשנשאל  שקלים.  ב-5 
לא  הבטיח:  בעצמו,  בטוח  מספיק  הוא  האם 
נעלה את המחיר מ-5 שקלים, אפשר להתמודד 

עם המחיר הזה ועדיין להרוויח. 
תוך פרק זמן מאוד קצר החלה קופיקס למכור 
משלו.  קפה  בית  על  שחלם  מי  לכל  זיכיונות 
בין רוכשי הזיכיונות היו כאלה שחסכו לדירה, 
קופיקס  של  הקופה  הדירה,  את  שמכרו  ואף 
העשירה. מסע יחסי הציבור עשה את העבודה 
כמו  פינה  בכל  לצוץ  החלה  קופיקס  ורשת 

פטריות בגשם.
על  בהודעה  קופיקס  יצאה  האחרונה,  בשנה 
לפני  לא  למוצר,  שקלים  ל-6  המחיר  העלאת 
החלה  קופיקס" שם  "סופר  רשת  את  שהקימה 
למכור מוצרים שווים וקטנים ב-5 שקלים, אלא 
שהקהל הצביע ברגליים והמכירות ירדו. בלית 
ברירה, המחירים ירדו חזרה ל-5 שקלים, אלא 

עד  בפירעונות,  קושי  על  דיווחים  הגיעו  שאז 
אחוז   20 ורכש  לוי  רמי  העסקים  איש  שהגיע 
המניות  לרכישת  אופציה  עם  החברה  ממניות 

עד לשליטה בחברה. 
מספר ימים לאחר שהשלים את רכישת השליטה 
ברשת הקפה והמינימרקטים המוזלים, קופיקס, 
ברשת  מהפך  ומתכנן  מחכה  לא  לוי  רמי 
להעלות  שלא  "מתחייב  אך  המינימרקטים 
נוריד  ואפילו  קיימים  מוצרים  של  מחירים 
יהיו  האם  משהו. כשנשאל  מוכר  מחירים", 
לוי:  אמר  קופיקס,  של  הקפה  ברשת  שינויים 

"לא, קופיקס תישאר קופיקס". 
בקופיקס  השליטה  את  לאחרונה  שרכש  לוי 
מתכנן שינוי ברשת וסיפר כי בכוונתו להפוך את 
המינימרקטים של קופיקס ל"רמי לוי בשכונה". 
לתוקף  יכנס  השינוי  כי  אמר  שהוציא  בהודעה 
נותר  האסיפה.  אישור  לאחר  יום,  כ-30  בעוד 
רק לעקוב ולבדוק האם הפעם תעמוד קופיקס 

בהבטחתה.

איציק מצרפי 

על  האחרון  ד'  ביום  עדכנה  החשמל  חברת 
 12,921 על  בביקוש לחשמל שעמד  שיא חדש 
הזמנים  כל  של  הקודם  הצריכה  שיא  מגוואט. 
עמד  אז   ,2015 בספטמבר  הקיץ  בעונת  נרשם 

המונה על 12,905 מגוואט. 
התנהל  כך,  גם  החם  בשבוע  ביותר  החם  היום 
אצל רובנו תחת מיזוג כבד, כשבחוץ השתוללו 
וביער  בשרון  חורשים  ביער  כבדות  שריפות 
אחיהוד שבצפון פרצו שריפות גדולות בשעות 
השתוללה  האש  המערבי  בנגב  הצהריים, 
מהשריפות  שתיים  שונים,  מוקדים  בשלושה 
שהופרח  תבערה  מבלון  הנראה  ככל  נגרמו 
מעזה. השריפות בעוטף עזה פרצו באזור מושב 
זוהר, מושב נחלה ורעים, ובכלל זאת בשמורת 

נחל הבשור.
חזאים  ויש  מאחורינו  לא  עדיין  החמים  הימים 

הטוענים כי הקיץ הזה יישבר שיא נוסף.  
מחברת החשמל מוסרים כי "חטיבת הלקוחות 
תחזוקה  עבודות  וביצעה  נערכה  בחברה 
תחזוקה  פעולות  ביצוע  תוך  החשמל  ברשתות 
לגילוי  החשמל  רשתות  לאורך  סריקות  בהן: 
החשמל  לרשתות  נזק  לגרום  העלולות  תקלות 
לקווי  מתחת  פרוזדורים  ניקוי  הקיץ,  בימי 
על  מבדדים  נשטפו  שריפות,  למניעת  מתח 
עמודי החשמל על מנת להסיר לכלוך שהצטבר 
מקיפות  וביקורות  בדיקות  בוצעו  עליהם, 
בתחנות הטרנספורמציה ובנוסף, טופלו נקודות 
תורפה רגישות ברשת החשמל העלולות לגרום 

להפרעות באספקת החשמל". 
לקראת  נערכו  כי  טוענים  החשמל  בחברת 
ביותר.  הגבוה  לחשמל  הביקוש  עונת  הקיץ, 
מעבר לשיפוצים בתחנות הכוח, על מנת לספק 
החשמל  בחברת  ממליצים  וזמין,  אמין  חשמל 

להשתמש בחשמל בתבונה, להתייעל ולחסוך.

לאחר שצירפה עשרות ידוענים, קצינים ואנשי עסקים, הכריזה בתו של 
מרן הגר"ע זצ"ל על הקמת מפלגה חברתית, שתחתור לשלום מדיני

כשאבי כץ הבטיח שהמחיר יישאר 5 שקלים, כולם האמינו לו והתאכזבו • 
כעת, רמי לוי מבטיח שקופיקס תישאר קופיקס, ואולי הפעם זה אכן יקרה

חברת החשמל מסרה כי ברביעי האחרון בשעה 14:50 נרשם שיא הצריכה 
של כל הזמנים

• יוצאים מהרכב? ודאו כי הוא ריק מנוסעים
• נסו להימנע מדיבור בנייד

• שימו תזכורת, התקשרו לבן/בת המשפחה בסיום הנסיעה
• הניחו חפצים כמו ארנק וטלפון ליד הילד
• הקפידו לנעול את הרכב לאחר שיצאתם

אז הנה 2 עובדות שיעזרו לכם לזכור:

בעשור האחרון נשכחו
קרוב ל-700 ילדים ברכב.

 ב-30 מן המקרים זה הסתיים במוות.

רכב סגור זה כמו תנור:
עד 70 מעלות ב-5 דקות
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לונה פארק נייד עם מתק

זיץ בין הזמנים המרכזי
ליל שישי, כ"ח אב )9.8( | מהשעה 21:00 | בפארק אלעד ע"ש דונלד ברמן

בהנחיית יוסי גיל

וך
חינ

משמרת הקודש וה

שע“י
בתי דין צדק

דק“ק בני ברק

באישור

האירוע
לגברים
בלבד

בשבוע האחרון של בין הזמנים - מופעים בכל ערב! הכניסה חופשית

יום שני כ"ה אב בשעה 20:00
באמפי פארק

ההצגה של חיים ולדר 'המעיל שהציל'

יום שלישי כ"ו אב בשעה 20:00
באמפי פארק

מופע חדש של שימי אילוזיני

יום רביעי כ"ז אב בשעה 20:00
באמפי פארק

עקב הביקוש הרב, הצגת 'הגולם מפראג' 
עולה שוב לבמה, לאחר אתנחתא של שנים!

יום חמישי כ"ח אב בשעה 20:00
באולם הספורט רחוב אבטליון

ההצגה 'מה פיתום' של רבי שרגי

של אלעד!המסורתיבאירוע 
בין הזמניםסוגרים את

רולי
דיקמן

שלומי 
גרטנר

אמן הרגש
מוטי 
שטיינמץ

ילד הפלא
נתנאל מנת

תחת שרביט
המנצח המפורסם

רובי בנט
בליווי תזמורת בת

21 כלים

פעילות ללא הפסקה
במהלך ימי בין הזמנים
על ידי עירית אלעד
בשיתוף 'אקשן לנד'
בפארק אלעד ע"ש דונלד ברמן

לונה פארק ענק וחוויתי!שלושה שבועות של

מהשטח!תמונות 

דברי חיזוק
לקראת ׳זמן אלול׳:

הגאון רבי
בן ציון הכהן 

קוק שליט״א
ראש בית הוראה
הכללי ירושלים 

מרכז קהילתי אלעד
ה ח פ ש מ ה ל  כ ל ת  י ב ה

מחלקת תרבות

קיימת אפשרות 
להנגשת שמע

מקהלת
'מלכות'

בניצוחו של
ר' פנחס ביכלר
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מפץ אשכנזי

על  אצבעו  את  ישים  חרדים  לענייני  וסוציולוג  יבוא  יום 
שינוי  של  רגע  מפנה,  כנקודת   2018 המקומיות  הבחירות 
בפוליטיקה החרדית, שנגזר מתהליך עמוק יותר בחברה החרדית 

כולה.
מפלגות   3 עם  היותר  לכל  החרדי  הציבור  התמודד  כה,  עד 
רלוונטיות )כאלה שחצו את אחוז החסימה( שרצו בנפרד, וגם 
ואגודה,  דגל  בין  ההיסטורי  )הפילוג  חריגים  אירע במקרים  זה 
לצד  'עץ'  רצה  בהן  האחרונות  המקומיות  הבחירות  גם  כמו 

יהדות התורה וש"ס(. לא עוד.
ש"ס,  ערים  במגוון  בוודאות  תתמודדנה  הקרובות  בבחירות 
אלא  מקומיות.  תושבים  רשימות  שלל  לצד  זאת  עץ,  וגם  יחד 
שאם עד כה נדמה היה שלפחות יהדות התורה תישאר מאוחדת, 
כל  את  וטרפה  האחרון  רביעי  ביום  התורה  דגל  הנהלת  הגיעה 

הקלפים.
בהכרזה דרמטית, שיועדה לשם שינוי לציטוט בעיתון הבית 
למחרת )והיו בישיבת ההנהלה הסוערת עוד כמה וכמה ציטוטים 
שמצאו את דרכם לידי כתב התאגיד עקיבא וייס ובהן מטעמים 
פרי קולו של יו"ר התנועה, משה גפני(, הוצהר כי דגל התורה 
ישראל "למען  נפרדת מאגודת  ריצה  בוחנת את האפשרות של 
השלום". ההסבר לכך אליבא ד'דגל' כפול: ריצה נפרדת תייתר 
וכופתאות,  כיסאות  חלוקת  על  מוקדמות  פנימיות  מחלוקות 

ומנגד, תדרבן כל סיעה למקסם קולות בקלפי.
שמאז  כך,  כל  דרמטית  להכרזה  התורה  דגל  את  הוביל  מה 
ימי יד אליהו לא נשמעה במחוזותינו? התשובה לכך אינה חד 
למדי  תלויים  המהלך  ורצינות  הלהבות  גובה  וגם  משמעית, 

בזהות הדובר.
אחד מחברי הכנסת של התנועה מסביר ל'קו עיתונות' כי "כלו 
של  שגיאות  ולתקן  היום  כל  לרוץ  צריכים  אנחנו  הקיצין.  כל 
נופלים  ואייכלר מבורות שנדמה שהם  מוזס  אגודה, לחלץ את 
הללו  ההכרחיים  המאבקים  כל  ואחרי  מכוון,  בכוונת  אליהם 
בבית  מלחמות  לנהל  צריכים  עוד  אנחנו  הציבור,  כלל  לטובת 
פנימה כדי לשמור על נתח הגיוני מהעוגה למצביעים הליטאיים. 

הגיע הזמן לשים לזה סוף".
מנגד, בכיר אחר בתנועה נשמע מפויס ועדין יותר. לטענתו, 
בשנתיים  "אגודה  איום,  לשם  באיום  רק  זה  בשלב  מדובר 
כך  צדדי,  חד  באופן  רגישות  בסוגיות  מתנהלת  האחרונות 
בסוגיות  וכך  ליצמן,  של  התכופים  הקואליציוניים  באיומים 
השבת, הכותל, הגיוס ועוד. האמירה של הליכה נפרדת נועדה 
לממדיה  ישראל  אגודת  את  ולהחזיר  שצריך  מי  את  להרתיע 

הטבעיים".
אז האם 'דגל' אכן תרוץ בנפרד מ'אגודה'? קשה לדעת, אבל 

לא בטוח שהרעיון רע.

הצדק עם דייטש

את  כשבוחנים  מגיע  עצוב,  לומר  שלא  המשעשע,  החלק 
הוא  הלא  דגל,  הנהלת  של  הסוערת  לישיבה  שהוביל  הסיפור 
הכרזת מזכירות אגודת ישראל וח"י קשישיה על מועמדותו של 
יוסי דייטש לראשות העיר ירושלים, או אז מגלים כי דווקא כאן 

הצדק )באופן יחסי, כמובן( עם אגודת ישראל.
לחצי שנה  קרוב  כבר  מרדף שווא  מנהלים  בסיעה החסידית 
אחרי דגל התורה, בבקשה לקבל מענה לשתי שאלות - האחת, 
האם דגל תתמוך במועמדות חרדי לראשות העיר, והשנייה, האם 

לאותו חרדי קוראים יוסי דייטש.
באופן מתסכל ומעט מתנשא, בחרו בדגל להתעלם באלגנטיות 
חילוניים  לנהל מו"מ עם מועמדים  ונשנות,  מהפניות החוזרות 
ולפרקים אף להשתעשע באפשרות של הרצת נציג הסיעה, מ"מ 

ראש העיר יצחק פינדרוס.
כעת ניתן לחשוף כי כבר שבוע קודם תשעה באב, ניתן אור 

ירוק עקרוני מבתיהם של גדולי ישראל לרעיון של הרצת מועמד 
חרדי בירושלים, כשעל השולחן ניצבת דווקא מועמדות פינדרוס 

ככזו שיכולה לנצח.
התנועה  רבני  היו  מוחלט,  באופן  הרעיון  את  שחסם  מי 
סולובייצ'יק,  ברוך  רבי  והגאון  כהן  דוד  רבי  הגאון  בירושלים, 
עמם  ונימוקם  דייטש,  של  מועמדותו  לצד  במפתיע  שהתייצבו 
דייטש ככל אשר הורינו  - לכל אורך הקדנציה האחרונה עשה 
לו, אין שום סיבה שלא לתמוך בו, קבעו וגם הוסיפו, כי אף אם 
יש היתכנות לניצחון של מועמד חרדי, מוטב שלא לקחת סיכון 

למקרה של כישלון ולא להריץ מועמד מתוך דגל התורה גופה.
בו  בתחום  להתמקד  מתכוונים  הליטאית  בסיעה  למעשה, 
ההחלטה  אי  להחליט.  לא   - עתה  עד  יכולת  מקסימום  הוכיחו 
עם  דגל  קברניטי  ישבו  אז  ה90,  לדקה  עד  כמקובל  תימשך 
משה  הפרטי  ששמם  אלה  כל  עם  )ובעיקר  השונים  המועמדים 
על  סופית  ויכריזו  סיכוייהם  את  יבחנו  ליאון(,  משפחתם  ושם 
תמיכה, לא לפני שיביאו את הדברים בפני גדולי ישראל, כמובן.

חשבון ירושלמי

החרדי  הציבור  הוא  הסיפור,  מכל  מפסיד  שבאמת  מי 
בירושלים, שמתקדם בצעדי ענק לאבד הזדמנות פז נדירה ואולי 

בלתי חוזרת לכבוש את ראשות עיר הנצח לנצח.
המתמטיקה של ירושלים פשוטה לחלוטין וגם מי שאינו מנהל 

את תקציבי המדינה בועדת הכספים, יוכל להבינה בקלי קלות.
במרוץ  כשרים  קולות  אלף   214 נרשמו  הקודמות,  בבחירות 
לאייש  ברקת  ניר  את  שלחו  מתוכם  אלף   111 העיר.  לראשות 
את הלשכה בכיכר ספרא ל5 שנים נוספות, 95 אלף לא הספיקו 
למשה ליאון, ו-7,500 קול נשרפו על מועמדותו חסרת הסיכוי 

והפשר של חיים אפשטיין.
של  משהו  התמוהה  החלטתו  באדיבות  הבעל"ט,  בבחירות 
שר הפנים אריה דרעי, יזכה עם ישראל ליום שבתון, מה שאמור 
יחד עם הגידול הטבעי להגדיל את אחוז ההצבעה באופן משוער 
קולות  אלף   235 על  מדבר  הגיוני  שצפי  כך  אחוזים,  בכעשרה 

כשרים.
שאינם  מצביעים  אלף   7 ליאון  משה  השיג  שעבר,  בסיבוב 
במספר,  אלף   88 השאר,  כל  ביתנו',  'הליכוד  במסגרת  חרדים 
לערער  שאין  רבותיהם  הוראת  שמילאו  חרדים  יהודים  היו 
אחריה ושלשלו את שמו של המועמד האלמוני מגבעתיים דאז 
לקלפי. בתוספת ריבוי טבעי הגיוני )נאמד בכעשרה אחוז, כ"י( 
צפויות  ובעלזא  גור  החסידיות  הסיעות  ששתי  בכך  ובהתחשב 
מדובר  אם  בין  מוסכם,  מועמד  אמור  היה  לגוש החרדי,  לשוב 
בדייטש ובין אם בפינדרוס, לזכות בלפחות 103 אלף קולות, לא 

כולל מצביעי 'הפלג' ולפני שכף רגלו דרכה בשכונה חילונית.
כעת, נותר לבחון דבר אחד: האם הקול החילוני יתפצל בין 
כמה מועמדים. בדגל התורה חוששים בדיוק מתסריט כזה, בו 
התקשורת הכללית מפעילה מכבש לחצים עצום על המועמדים 
בעלי הסיכוי הנמוך לפרוש לטובת מועמד מוסכם אחד, שעשוי 

לזכות בכ130 אלף קול ובראשות העיר.
ועוקב  המועמדים  את  מי שמכיר  אך  הגיוני,  פניו, חשש  על 
אחרי מצבם, מבין שמדובר בחשש נטול ביסוס. לפחות שניים 
מהם )אלקין וברקוביץ'( ואם להתחשב בהצהרות אז ארבעה )גם 

ליאון ועזריה( ירוצו בכל מצב ובכל מחיר עד הסוף.
במפלגה  ובפרט  בממשלה  שר  פשוט,  החישוב  אלקין  אצל 
סוער  ממרוץ  ולפרוש  כבודו  את  לאבד  יכול  לא  הליכוד,  כמו 
ומסוקר כל כך ברגע האחרון. לאלקין אין מה להפסיד ומבחינתו 

מדובר בהימור על כל הקופה.
סיעת  לכוח הצעיר של  אין מה להפסיד.  גם לברקוביץ  אבל 
כזו:  בקונסטלציה  פשוטות  אפשרויות  שתי  יש  התעוררות 
הוא  שאחריה  בסגנות,  נוספת  קדנציה  לטובת  מהמרוץ  לפרוש 

את  למתג  הסוף,  עד  לרוץ  או  הנשיה,  בתהום  להישכח  עשוי 
עצמו כמועמד הליברלי-חילוני היחיד שלא 'פזל' לחרדים, ואז 
להתייצב לסיבוב הבא מוכן וחזק יותר, ממש כפי שעשה בשעתו 

ניר ברקת אחרי שהפסיד ללופוליאנסקי.
יותר,  לברקוביץ'  קורצת  השנייה  שהאופציה  בלבד  זו  לא 
לניצחונו  יוביל  שהדבר  במקרה  אפילו  בצדה,  שכרה  מתן  גם 
מנוע  יהיה  הדברים  מטבע  והאחרון  מאחר  חרדי,  מועמד  של 
או  מאלקין  )בשונה  מובהקים  חילוניים  באירועים  מלהשתתף 
ליאון(, יוכל ברקוביץ להיות במקומות שכאלה מעין 'ראש העיר 

החילוני' ולצבור נקודות להתמודדות הבאה.
באופן משמעותי, התמיכה החילונית-דתית לאומית מתחלקת 
שבוחנים  בסקרים  וברקוביץ',  אלקין  בין  בשווה  שווה  כמעט 
אפשרות של התמודדות שניהם בלבד, הפער נותר גבולי תמיד. 
יש לכך גם הסבר הגיוני פשוט, בעוד אלקין זוכה לתמיכה בקרב 
חובשי הכיפות הסרוגות וחוגי הימין, ברקוביץ חזק דווקא אצל 

מצביעי רחביה והסטודנטים.
בעברית פשוטה, מתוך 132 אלף הקולות שנותרו, יש להפחית 
כ7 אלף מצביעי אפשטיין, השאר, גם במקרה של פרישת ליאון 
וברקוביץ,  אלקין  בין  בשווה  שווה  כמעט  יתחלקו  ועזריה, 
שיישארו כל אחד עם כ63 אלף קול. רק תנודה דרמטית ובלתי 
מהם  אחד  תוביל  לצד  מצד  קול  אלף  מ40  יותר  של  אפשרית 
ליתרון על המועמד החרדי המוסכם. מנגד, זה האחרון יקבל את 
103 אלף הקולות שיספיקו לו לנצח בסיבוב הראשון, בו דרושים 

40% מסך הקולות הכשרים בלבד.
לבסוף  יחברו  וש"ס  שדגל  האפשרות  קיימת  עדיין  כאמור, 
במועמד  לתמוך  ישראל  אגודת  את  יאלצו  אפילו  או  לדייטש, 
חרדי משלהן לראשות העיר, אך מוטב שהדבר יקרה מוקדם ככל 
שניתן, גם כך מערכת הבחירות כבר נכנסת לישורת האחרונה, 

ועל המועמד לפתוח בקמפיין ולהיערך ליום הגורלי.
)בשולי הדברים, יש מי שחוזרים על טיעון ההבל "מה יתרום 
לנו מועמד חרדי? ומה רע בעושה דברנו בן המגזר הכללי? מבלי 
באותה  להם  להשיב  פשוט  ניתן  הצפויות,  להשלכות  להיכנס 
איוולת, ומה ייתן לנו שר פנים או יו"ר ועדת כספים חרדי? ולמה 

שם אינכם מסתפקים במועמד חילוני עושה דברנו?(

בלי כפייה

שיועדה  קנטרנית  בעתירה  דיון  בבג"ץ  נערך  שלישי  ביום 
לחייב את המפלגות החרדיות לשלב נשים ברשימה.

זו,  ברוח  חוק  הצעות  כנסת  חברות  כמה  יזמו  בעבר,  כבר 
המחייבות אחוז מסוים של נשים ברשימת כל מפלגה, במטרה 

לאלץ את המפלגות החרדיות לעשות זאת.
מוביל  יתר,  לליברליזציית  הרצון  דווקא  למדי,  מוזר  באופן 
בעצם לפגיעה בדמוקרטיה ובמהותה. שהרי לא יתכן שיכריחו 

אזרח דמוקרטי לבחור דווקא אנשים מסוימים לנציגיו בכנסת.
משול הדבר לחוק שיחייב כל מפלגה להציב ברשימתה אחוז 
מסוים של חובשי משקפיים, אסירים, או ג'ינג'ים. והרי הכנסת 
אלא  ישראל,  אוכלוסיית  של  מדויק  לשיקוף  מיועדת  אינה 

לנציגים שיביאו תועלת עבור כלל הציבור.
גדולי  של  הכרעותיהם  על  מבוססות  החרדיות  המפלגות 
והם  עבורם  הראוי  הנציג  יהיה  פלוני  כי  הם מחליטים  ישראל, 
היכולת  היא  עבורן  הצבעה  הרשימות.  הרכב  את  שקובעים 
על  סומך  הוא  כי  להצהיר  החרדי  המצביע  של  הדמוקרטית 

החלטות גדולי ישראל.
התערבות בהרכב המפלגה היא מעשה אנטי דמוקרטי בעליל, 
ברשימה  מעוניין  מי שחושב שהציבור החרדי  יש  אם  אדרבה, 
אחרת - יועיל בטובו להתמודד ונראה מה יהיו חלומותיו. אבל 
בל יכפה עלינו תהליכים באמצעים משפטיים פסולים, שתכליתם 

פגיעה בדמוקרטיה.

אבי גרינצייג / על סדר היום

ב'דגל התורה' מאיימים בריצה נפרדת מ'אגודת ישראל', אך גם זאת נעשה בשני קולות • 
ההתנהלות התמוהה מול דייטש, המתמטיקה של ירושלים ושיא המפלגות שעומד להישבר 

• וגם: אל תתערבו לנו בהרכב הרשימות



המשרד להגנת הסביבה מציע
תמיכה בהתקנת מסנן או מענק 

לגריטת הרכב

יחויבו בעלי כלי רכב דיזל 
מזהמים בהתקנת מסנן כתנאי 

לחידוש רישיון הרכב

לבדיקת זכאות לחידוש הרישיון או לתמיכה 
sviva.gov.il   היכנסו לאתר 

1,100 איש מתים בכל שנה מחשיפה 
לזיהום אוויר הנפלט מכלי רכב

דיזל ישן מקצר חיים!

כזה דבר עוד לא ראיתם
מעל 100 סוגים של מנות.
יריד נפתח במסעדת מטעמי שלמה
רח' הרב שך 3 בני-ברק )מול ביה"כ איצקוביץ(
בכל יום שישי משעה 8 בבוקר.

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

תפריט עשיר להזמנות 
בשרים

 קדירת גולש

 קדירה מרוקאית

 ביף בוגיניון.(בצל סגול 

פטריות יין אדום וטימין
צלי כתף בקר.

 אסאדו ברוטב שזיפים.

 רוסטביף הבית.נתח ענק

בסגנון מעושן עשוי במקום.
 קציצות בקר ברוטב עגבניות.

 מוסקה ברוטב עגבניות.

עופות
 כרעיים בסגנון דרום 

אמריקאי
 כרעיים בעגבניות ובצל 

מוחמץ
 עוף בגריל פרובנס.המקורי 

מדרום צרפת.
 סטייק פרגית במילוי בשר 

וירקות ברוטב הבית.
 סטייק פרגית בגריל.

 סטייק פרגית במילוי טנזיה.

דגים
 3 סוגי מושט

 4 סוגי סלמון

 חריימה מרוקאי פיקנטי

 דגים מטוגנים

 קציצות דגים ברוטב.

תוספות
 אורז 

לבן/אדום/צהוב/עם ירקות
 שעועית ירוקה/ברוטב 

עגבניות
 תפו"א בצ'ילי/עם בצל

 אפונה וגזר

תבשיל דואט
 כבש ובקר.

 קבב כבש

 מבחר רולים מבצק פילו.

במילויים בשר שונים.
 שניצלים.

 חזה עוף ברוטב צימיצורי

ועוד מבחר תבשילים עצום...

יריד אוכל מוכן 
לכבוד שבת קודש בימי שישי

להזמנות: 052-809-8880

ש"ח כבד קצוץ/גאלע
בלבד

לשבוע בלבד!

ש"ח 
בלבד
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

עתירה על תנ"ך קוממה שופט

התייעצות: עם או בלי חליפה

רמת גן

קריית ביאליק

העיר  למועצת  המתמודדת  מנע,  חיה  עו"ד 
נגד  עתירה  הבחירות  לוועדת  הגישה  גן,  רמת 
ראש העיר ישראל זינגר, הכוללת שורת טענות 
על  טענה  היתר  בין  אסורה.  בחירות  לתעמולת 
ועל  עירוניים  במבנים  שהוצבו  בחירות  שלטי 
או  חניון  הקמת  על  שבישרו  עירוניים  שלטים 
בעיקר  נועדו  שלדבריה  חשמל,  עמודי  הצבת 
להוכיח פעילות לקראת הבחירות. השופט עודד 
ודחה  לאחת  אחת  הטענות  את  'פירק'  מודריק 

את העתירה על כל רכיביה.
שמו  התנוססות  נגד  מנע  טענה  היתר,  בין 
וחתימתו של ראש העיר על דף שצורף לספרי 
במסיבות  התיכונים  לילדי  המחולקים  התנ"ך 
בחריפות:  הדברים  את  דחה  השופט  סיום. 
"רכיב זה של העתירה הוא קנטרני ומוטב היה 
אלמלא בא לעולם". השופט הוסיף זווית אישית 
ותיאר את התרגשותו כילד בקבלת ספר התנ"ך 
מידי ראש המועצה. "ראוי שכל תלמיד בישראל 
המקומית,  הרשות  ראש  מידי  התנ"ך  את  יקבל 

אולי יבינו את הנחיצות של 'והגית בו'", כתב.
החגיגה הגדולה של ראש העיר זינגר הייתה 
תיק  סגירת  על  הפרקליטות  בהודעת  השבוע 
החקירה  ראיות.  חוסר  בשל  נגדו  החקירה 
ולמרמה,  בחירות  לשוחד  בחשדות  שעסקה 
העיבו על התמודדותו וכעת, לאחר ששמו נוקה, 
נוספת  לקדנציה  בקמפיין  להתרכז  הוא  יכול 

בראשות העיר.

קחו לכם רגע של כובד ראש ורצינות לקריאת 
עיריית  ראש  דוקורסקי  אלי  הבאה:  הידיעה 
עוקביו  בפני  השבוע  העלה  ביאליק,  קריית 
איתם  הבגדים  בחירת  על  נוקבת  שאלה  ברשת 
העלה  דוקורסקי  הבחירות.  לקמפיין  יצטלם 
שתי תמונות, עם ובלי חליפה, וביקש את עצת 

הגולשים "איזו תמונה מאפיינת אותי יותר?"
הגימיק החביב זכה לעשרות תגובות, רציניות 
כל  על  להשיב  הקפיד  העיר  ראש  ומשעשעות. 
עצה ולמגיב שכתב "לא מכיר אותך וכבר בז לך, 
איזו רדידות של קמפיין", ענה: "האמת שגרמת 
לי תחושה דומה". עד כה לא נמסר כיצד הוכרע 
לתליית  עד  להמתין  ניאלץ  כי  וייתכן  המשאל 

שלטי הבחירות ברחובות.

יוםעוד 92

הפתעה: רב העיר והמקובל מקימים מפלגה
מפץ מקומי: הגאון רבי אברהם דב אוירבך והמקובל רבי דב קוק מקימים מפלגה • הניזוקים הישירים: 

ש"ס ו'אגודה' • ומה הניע את המהלך?
טבריה

החילונים נוהרים: 3,256 סטודנטים העבירו כתובת לירושלים
ירושלים

וידל משיק קמפיין

רמלה

מאות תומכים הגיעו השבוע לסניף 'הליכוד' 
של  הבחירות  קמפיין  פתיחת  לטקס  ברמלה, 
ראש העיר מיכאל וידל. בניגוד לאירועים דומים 
ובכירי המפלגה לא הגיעו  בערים אחרות, שרי 
חברי  של  מרשימה  נוכחות  נרשמה  ובמקום 

מועצה מכל הסיעות.
כשנה,  לפני  העיר  לראשות  שנבחר  וידל, 
בעקבות  שהתקיימו  מיוחדות  בבחירות 
נחשב  לביא,  יואל  העיר  ראש  של  התפטרותו 
מלמדים  והסקרים  הבחירות  במערכת  למוביל 

על סיכויים גדולים לקדנציה נוספת.
לא  תומכיו  מציבור  וידל  ביקש  בדבריו, 
מערכת  לנהל  ליריביו  ופנה  שאננות  להיכנס 
תשעה  את  ציינו  כשבוע  "לפני  הוגנת.  בחירות 
באב. בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם 
ירושלים  הרע.  ולשון  בגלל מריבות  בין אחים, 
חרבה בשל שנאת חינם וירושלים נבנית באהבת 

חינם", אמר.

חשאיים  ומאמצים  גלוי  קמפיין  ישראל?  בבירת  החילונים  של  השוויון  שובר  ה'נשק'  נמצא  האם 
שהובילו באחרונה קבוצות צעירים בעיר, שנועד להעברת כתובות מאסיבית של סטודנטים הלומדים 
בעיר לקראת הבחירות - נחל הצלחה מסחררת ועשוי לשנות את מפת המצביעים בירושלים • 'שטח 
מוניציפאלי' התחקה אחר הצעדים והשיטה, מצא את אדריכלי המהלך ועלה על מניין הסטודנטים 

המדויק שנמצא במאגר מעבירי הכתובת לעיר

דב  אברהם  רבי  הגאון  טבריה  העיר  רב 
אוירבך והמקובל הצדיק הרב דב קוק, מקימים 
העיר.  למועצת  שתתמודד  חדשה  מפלגה 
הפוליטיקה  פני  את  משנה  החדשה  הרשימה 
הדתית המקומית, ומותירה את 'אגודת ישראל' 

וש"ס כמעט ללא בסיס תמיכה רבני מקומי.
נכתב:  אוירבך  הרב  במכתב שבראשו חתום 
ידוע  וכבר  ובא  קרב  הבחירות  ועניין  "בהיות 
שכל עניין העמדת נציגי ציבור אינה אלא להיות 
כן  ...על  הקדושה  תורתנו  של  אריכתא'  'ידא 
אחד  לגוש  הנפרדים  כל  את  לאחד  ההכרח  מן 
הכולל את כל הציבור אשר קידוש שם שמיים 
נוגע ללבו". השליחות הוטלה על אבישי הכהן, 
אוירבך  לרב  בנוסף  המפלגה.  בראש  שיעמוד 

יקותיאל  הרב  המכתב  על  חתומים  קוק,  ולרב 
למקורב  הנחשב  בעיר  מוכר  רב  ציון,  אוהב 
הרב  והמקובל  הבכירים,  הרבנים  שני  ולנאמן 

נחום בקר, חתן הרב קוק.
להחלטה על הקמת מפלגה חדשה קדמו לא 
אנשיו  ניהלו  היתר,  בין  פנימיות.  דרמות  מעט 
של הרב קוק מגעים עם ש"ס והתנו את תמיכת 
הראשון,  במקום  הקהילה  איש  בהצבת  החצר 
הנעשה  על  להשפיע  המקובל  מרצון  כחלק 

בענייני השבת והקדושה.
הרב אוירבך, שבאופן מסורתי תמך ב'אגודת 
ישראל' בראשות פנחס ועקנין, התרחק מתמיכה 
במפלגות החרדיות, ככל הנראה בשל הביקורת 
כמי  הגיוס,  בסוגיית  המפלגות  התנהלות  על 

שמחזיק בדעת אחיו מרן הגאון 
רבי שמואל אוירבך זצ"ל.

באופן היסטורי, הרב קוק מעולם לא התערב 
הרב  בפני  דעתו  את  הכפיף  ותמיד  בבחירות 
אוירבך. כעת, גם כשברור לכל כי הרב קוק הוא 
מוצב  החדשה,  המפלגה  מאחורי  העומד  הוא 
כמצטרף  מוצג  קוק  והרב  בחזית  אוירבך  הרב 

להחלטה.
התורה'  ו'יהדות  ש"ס  מפלגות  כאמור, 
קל,  לא  אתגר  בפני  כעת  עומדות  המקומיות 
מאחר וכמעט אין בנמצא דמויות רבניות בעלות 

משקל שיכולות להביע תמיכה בהן.

קמפיין  מנוהל  האחרונים,  בחודשים 
הרשתות  גבי  מעל  ומפורסם  גלוי  רובו  רשת, 
חילוניים  לסטודנטים  הקורא  החברתיות, 
בבירה,  ומכללות  באוניברסיטאות  הלומדים 
להשפיע  מנת  על  לירושלים  כתובות  להעביר 
של  לאינטרסים  ולדאוג  הבחירות  תוצאות  על 
הצעירים. הרעיון עצמו אינו חדש וניסיון דומה 
שהפעם,  נדמה  אך  עברו,  בבחירות  אף  נעשה 
תוצאות  שהשיגה  רצינית  בהתארגנות  מדובר 

מרשימות.
הקמפיין  את  הקלעים  מאחורי  שמוביל  מי 
שהוקם  גוף  ירושלים',  הצעירים  'מרכז  הוא 
שונות  קרנות  ידי  על  ומתוקצב   2006 בשנת 
ירושלים. למעשה, המרכז הפך למעין  ועיריית 
זרוע עירונית הנותנת מענה לצעירים, בין היתר 
המקבל  'מיידע'לה'  בשם  מידע  מוקד  בהקמת 
חברתיות  פלטפורמות  דרך  בעיקר  פניות 

הפופולריות בקרב צעירים.
לצד דף רשת נפרד בשם 'סטודנטים בוחרים 
מקומי,  בפאב  אירוע  המרכז  קיים  בירושלים', 
בין  הכתובות.  העברת  את  לדרבן  שנועד 
 40,000" הקמפיין:  את  שמלווים  הסלוגנים 
חייב  שלנו  הקול   - בירושלים  סטודנטים 
להיספר". יצוין כי בדפים הרשמיים של 'מרכז 

הצעירים' אין זכר לקמפיין האמור.
הצעירה  מתארת  פורת,  מיכל  של  בשיתוף 
המהגר/ת  בפני  מציבה  "העיר  בציוריות: 
הצעיר/ה לא מעט אתגרים. צריך למצוא דירה 
מדיי  קרובה  לא  יקרה,  לא  נעימה,  שתהיה 
לשכונות החרדיות, שיהיה מה לעשות בשבת, 
שיהיה מה לעשות באמצע שבוע. בירושלים אין 
ולצעירים.  לסטודנטים  בילוי  מקומות  מספיק 
בשבת  שפתוחים  ואלו  קורסים  קטנים  עסקים 

מותקפים ע״י חרדים".
הפעילות  פומביים,  לדפים  מעבר  אך 
האחרון,  בחודש  בשטח.  נעשתה  האמיתית 
סטודנטים  ולמעונות  לקמפוסים  דיילים  הגיעו 
כשהם מצוידים בטאבלטים חדישים, עברו בין 
הצעירים וסייעו בעדם לבצע את פעולת העברת 

הכתובת באתר משרד הפנים.
הצלחה  נחל  שהמהלך  נדמה  לכעת,  נכון 
'שטח  לידי  שהגיע  ממידע  מסחררת. 
מוניציפאלי' עולה כי במאגר הפנימי של מרכז 
הצעירים, רשומים לא פחות מ-3,256 מצביעים 

שהעבירו סופית את כתובתם לירושלים.
מתגאים  הצעירים,  בין  שהועברה  בהודעה 
וכותבים:  בהצלחתם  הצעירים'  'מרכז  אנשי 

וקריאה  אירועים  דיגיטאל,  על  יחד  "עבדנו 
עכשיו  האמיתי.  הכיף  מתחיל  והנה  משותפת, 
זה הזמן להתחיל לתכנן ולעבוד". ביום חמישי 
"חשיבה  של  מפגש  להתקיים  צפוי  הקרוב 

והתנעה משותפת".
נחים  לא  המעברים  יזמי  ההצלחה,  למרות 
את  פנימיות  בתכניות  ומסמנים  הדפנה  זרי  על 
היעד הבא: הגעה ל-5,000 סטודנטים שיעבירו 
כתובת לירושלים. במקביל, הותחל כבר בהכנות 
ליום הבחירות, במטרה לשנע את הסטודנטים, 
להפוך אותם לפעילים ולמעורבים, ולהביא את 

קולם לכדי ביטוי בצורה המיטבית.
ספרא,  בכיכר  חרדיים  גורמים  עם  בשיחה 
הגבוהים  מהמספרים  דאגה  הם  מביעים 
עם  הכוחות,  יחסי  את  לשנות  שעשויים 
על  וגם  העיר  ראשות  שאלת  על  גם  השלכה 
ל'שטח  הבאה.  העיר  במועצת  החברים  מספר 
מועצה  חברי  מספר  כי  נודע  מוניציפאלי' 
בוחנים האם אין אלמנטים לא חוקיים בהעברת 
של  המעורבות  גם  בחירות.  לצורכי  כתובות 
ידי  על  הנתמך  ציבורי  גוף  הצעירים',  'מרכז 
העירייה, לא מתקבל על ידי החרדים בעין יפה.

הצעירים  מקולות  רבות  ליהנות  מי שעשויה 
את  בעיקר  המייצגת  'התעוררות',  סיעת  היא 
הציבור החילוני והצעיר בעיר. בשיחה עם יו"ר 
עופר  העיר  לראשות  והמתמודד  'התעוררות' 
ברקוביץ', מגמד הוא את המשמעות ואומר כי 
מניח  "אני  גבוהים:  לא   במספרים  מדובר  לא 
שזה יכול לעזור אבל זה 'בקטנה', לא במספרים 

מדהימים".
להעביר  קוראים  "אנחנו  מדגיש:  ברקוביץ' 
חלק  פה, שהם  גרים  לאנשים שהם  רק  כתובת 
אמיתית  שדמוקרטיה  חושבים  ואנחנו  מהעיר 
יש  העיר.  תושבי  כל  את  שמבטאת  כזו  היא 
מעבירים  לא  עצלנות  מטעמי  שרק  סטודנטים 
כתובת. זה המסר". לדבריו, אין לו קשר לפעילות 
של מרכז הצעירים, מאחר והם גוף עירוני שלא 
ניהלה  'התעוררות'  וכי  פוליטית  תמיכה  מביע 

פעילות נפרדת בקרב הסטודנטים.
מגיב  פינדרוס  יצחק  העיר  ראש  מ"מ 
בחריפות לדברים ואומר ל'שטח מוניציפאלי': 
על  מלאכותית  בצורה  להשפיע  "הניסיונות 
דמוקרטי.  ולא  ראוי  לא  חמור,  הינו  הבחירות 
המעורבות  בשם  פועלים  הם  הנייר  על  אם  גם 
פה  שיש  לכל  ברור  והדמוקרטיה,  החברתית 
ניסיון להטות את התוצאות בצורה לא ראויה".

על  למפקחת  "אפנה  מוסיף:  פינדרוס 

בין  הקשר  מהות  את  לבחון  מנת  על  הבחירות 
מרכז הצעירים לבין פעילות העברת הכתובות, 
כמו גם את מעמד הסטודנטים שנמצאים בעיר 
לא  ספק,  יש  שלמישהו  למקרה  ארעי.  באופן 
הירושלמיים  קול  את  להשתיק  אחד  לאף  ניתן 
האמיתיים, אותם אנשים שמחוברים לירושלים 

באמת ולא רק לצרכים פוליטיים".
"מרכז  בתגובה:  נמסר  ירושלים  מעיריית 
הצעירים הוא זרוע ביצוע של עיריית ירושלים 
חלק  העירונית.  הצעירים  מדיניות  ביישום 
וחלקו  עירוניים  ממקורות  מגיע  מתקציבו 
מתקציבי פילנתרופיה ותרומות. חלק ממטרותיו 
מעורבות  לעודד  הוא  המרכז  של  המוגדרות 

ואקטיביזם של צעירים בחיי העיר".
"היוזמה להעברת כתובות של צעירים החלה 
דווקא כיוזמת צעירים מהשטח שלקחו אחריות 
בנושא וביקשו את מעטפת המרכז לפעילותם. 
ולאפשר  לבקשתם  להיענות  שמח  המרכז 
לא  שהיא  רק  לא  להבנתנו  שכן  זו  פעילות 
גבול  על  בחירות  תוצאות  בהטיית  'התערבות 
והכרחי  לגיטימי  קמפיין  אלא  חוקי',  הבלתי 
הצעירים  של  המעורבות  להגברת  הקורא 

בנעשה בעיר.
כתובת  להעברת  הקריאה   - להדגיש  "חשוב 
אחר;  או  זה  למועמד  להצביע  קריאה  איננה 
היא רחבה ופונה לכלל סוגי הצעירים בעיר על 
בבחירות  הצבעה  והשונות.  הרבות  דעותיהם 
הינה חלק הכרחי בתהליך חיבור הצעירים לעיר 
העירוני  הדמוקרטי  מהתהליך  חלק  והיותם 

באופן אקטיבי".
מתוקצבת  שאינה  אף  על  הפעילות,  "כל 
ישירות על ידי העירייה, גלויה, ברורה וקוראת 
לפעולה של הצעירים ללא נקיטת עמדה כאמור 
לגבי מועמד זה או אחר, או רשימה זו או אחרת. 
הנתונים מראים כי ישנם עשרות אלפי צעירים 
אשר חיים בעיר, לומדים בה, מבלים בה וגרים 
הפנים  במשרד  רשומה  אינה  וכתובתם  בה 
טרחו  לא  שהם  הפשוטה  מהסיבה  בירושלים 
הינה  הנ"ל  הקמפיין  מטרת  כל  אותה.  לעדכן 
הכתובת  העברת  כי  למודעות  להעלות  כאמור 
בבחירות,  להצביע  מנת  על  הכרח  הינה  לעיר 
וכי במידה וחשוב לאותם צעירים להשפיע על 
עתידה של העיר שהם חיים בה – טוב יעשו אם 
יצאו להצביע ביום הבחירות על פי צו מצפונם".

נמסרה  לא  ירושלים'  הצעירים  מ'מרכז 
תגובה.

חשיפת 'קו 

עיתונות'
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אשדוד

חדרה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

שתיקה,  עצמו  על  גזר  בה  תקופה  אחרי 
תקופה בה ספג מהלומות כבדות מצד מתחרים 
ראש  עמד  השבת,  סערות  רקע  על  ותושבים 
ופתח  שני,  יום  של  בערבו  לסרי  יחיאל  העיר 
את קמפיין הבחירות שלו, תוך שהוא מתייחס 

לשלל הסוגיות הבוערות.
לסרי התייחס לקמפיין האנטי חרדי ולקולות 
ואמר:  הבחירות  במערכת  שעולים  ההסתה 
של  הפחדה,  של  למתקפה  עדים  "אנחנו 
לשמור  מתכוון  אני  ושנאה.  אש  וליבוי  הסתה 
האוכלוסייה  קבוצות  כל  בין  קוו  הסטטוס  על 
שלנו בעיר. אשדוד היא עיר רב גונית, מבחינה 
נחיה  כולנו  ותרבותית.  חברתית  דמוגרפית, 
ומפלגת  מסיתה  שמפחידה,  מנהיגות  ביחד. 
של  לעתיד  מסוכנת   - מנדטים  לקטוף  כדי  רק 

העיר".
להגיב  מיהרה  גלבר  הלן  המתמודדות 
בכל  שפגע  לנהל,  יודע  שלא  "האיש  ואמרה: 
בין  שסכסך  הבדל,  שום  ללא  העיר  תושבי 
הציבורים השונים ורוצה שוב את אמונכם. יש 
לי בשורה אליך לסרי - אתה לא תהיה שוב ראש 

העיר".

לחל"ת  יוצא  היצוא,  מכון  מנכ"ל  אריאלי,  גדי 
על  התמודדותו  לקראת  תשלום(  ללא  )חופשה 
ב'כלכליסט'.  פורסם  כך  חדרה,  העיר  ראשות 
משך  וכיהן  וותיק  ליכוד  איש  הינו  אריאלי 
הוא  הנראה  ככל  המפלגה.  כמנכ"ל  עשור 
כזכור,  העיר.  לראשות  'הליכוד'  כמועמד  ירוץ 
באחרונה  נחקר  גנדלמן  צביקה  העירייה  ראש 
והורחק מהעירייה לתקופת מה. טרם ברור כיצד 
חקירותיו בצירוף הפניית הגב מצד מפלגתו 'יש 

עתיד', ישפיעו על המשך דרכו.

לסרי תוקף, גלבר מחזירה

טבריה

טירת הכרמל הרב הירושלמי מקים מפלגה; בש"ס זועמים
רב שכונת עזרת תורה הגרי"מ שטרן מקים מפלגה לדתיים וחילוניים ותומך בראש העיר המכהן 

• בש"ס, שנציגם הצעיר הפך למועמד משמעותי לראשות, מתוסכלים • כל הפרטים
ירושלים

עם בירה וגלידה: אבוטבול הותקף

בית שמש

האם הבחירות שבפתח מבשרות על הידרדרות 
השיח עד כדי אלימות? ראש עיריית בית שמש 
על  באלימות  השבוע  הותקף  אבוטבול  משה 
קיץ  אירוע  מבמת  שירד  עת  מקומי,  צעיר  ידי 
בירה  כוס  עם  הגיע  הצעיר  העירייה.  ברחבת 
העיר,  ראש  על  ולשפוך  לצעוק  והחל  וגלידה 
הצעיר  את  תפס  במקום  שהיה  משטרתי  כוח 
להמשך חקירה, במהלכה נמצאו אצלו גם סכין 
הצהרת  הוגשה  יממה,  תוך  מסוכן.  תרסיס  וגם 

תובע נגד הצעיר התוקף.
בבטחה,  דרכו  את  כבר  עשה  שאבוטבול  בזמן 
תגובות  זרמו  בחו"ל,  לחופשה  ושלם,  בריא 
ממתנגדיו  גם  הקשת,  קצוות  מכל  וגינויים 
המתמודדת  נמצאו  האירוע  במגני  ומתחריו. 
כהן  אלי  האופוזיציה  יו"ר  בלוך;  עליזה 
התלמידים  מועצת  ואף  היהודי'  'הבית  מפלגת 
ריצ'ארד  ביותר,  הקולני  המתנגד  גם  העירונית. 
לא  "אני  הוסיף:  אך  למגנים  הצטרף  פרס, 
מופתע מהמעשה. אבוטבול לא נלחם באלימות 
תקיפת החיילים והדרת הנשים. מי שלא שם את 
המלחמה נגד האלימות בראש מעייניו לא צריך 

להתפלא שהיא הגיעה אליו".

ציון
שון ל

רא שוריין בש"ס, גילה את האמת ופתח מפלגה עצמאית
הקול הדתי מפוצל מאי פעם: יו"ר ש"ס תוקף את 'מאמינים בראשון', חבר המועצה שכבר שוריין 

במקום 2 בש"ס פתח מפלגה עצמאית ובבית היהודי מחפשים יורש לנציג שהתפטר ונפטר • 
הקרב מאחורי הקלעים: במי תומכים לראשות?

פרסום 

ראשון

ממכון היצוא לראשות העיר

חשיפה

התנ"כיות  המילים  צמד  ומבולקה.  בוקה 
מבטאות במדויק את מצב הפוליטיקה הדתית 
בעיר ראשון לציון, המגיעה לבחירות עם לא 
קלוש  סיכוי  לחלקן  רשימות,  מארבע  פחות 
כחודשיים,  לפני  החסימה.  אחוז  את  לעבור 
הדתית  הציונות  ואיש  המועצה  חבר  סיכם 
על  כהן,  אריה  הרב  יו"ר ש"ס  עם  אוזן  אוהד 
ריצה משותפת תמורת המקום השני ברשימה. 
לחתימה,  ההסכם  לו  שהוגש  לאחר  לדבריו, 
שמכפיפים  ותנאים  דרישות  סדרת  הוא  גילה 
מהרעיון  ירד  כך  ובשל  לכהן  לחלוטין  אותו 

ופתח רשימה עצמאית בשם 'סרוגים'.
בכדי להבין את גודל המהומה בעיר ופיצול 
הכוחות, עשינו לכם סדר בתוך סבך המפלגות, 

המועמדים, האינטריגות והאינטרסים.
'הסרוגים' -  חבר המועצה אוהד אוזן נכנס 
'התנועה  רשימת  תחת  האחרונות  בבחירות 
החברתית הירוקה' אך עד מהרה הפך לעצמאי 
לאומי  הדתי  הציבור  של  המרכזית  ולכתובת 
כאמור,  הוא,  ניסה  הבחירות,  לקראת  בעיר. 
אך  ש"ס,  עם  משותפת  ריצה  על  לסגור 

העניינים הסתבכו.
לדברי אוזן, "היה רצון ללכת במשותף, אבל 
לא  היה  לחתימה  הביא  כהן  שאריה  ההסכם 
שוויוני ולא בידולי. אמרתי לו מתחילת הדרך, 
למשהו  ללכת  רצון  לנו  יש  ש"סניק,  לא  אני 
גדול, לאחדות, למהלך שיביא 4 מנדטים, אבל 
דרש שאם  הוא  דרקוני,  לנו הסכם  הביא  הוא 
לא נביא 2 מנדטים אצטרך לפנות את מקומי. 
על פי ההסכם, כל ההחלטות נמצאות בלעדיות 
בידיים שלו. הוא מחליט מי יהיה ראש העיר, 

מי יהיה רב העיר, הכל בידיים שלו".
לשאלת התמיכה בראשות/רבנות העיר, יש 
יו"ר  הפנימית. שהלא,  בפוליטיקה  רב  משקל 
העיר  של  הראשי  לרב  להתמנות  שואף  ש"ס 
הדתיות  המפלגות  תמיכת  את  לכרוך  ופועל 
לתפקיד.  למנותו  בהתחייבות  בראשות, 
והחרדים  הדתיים  העסקנים  מרבית  מאידך, 
רצון  שביעות  מביעים  ובכלל,  להוטים  פחות 

ל'דיל'  קשר  בלי  בו  לתמוך  ומעוניינים  מצור 
כזה או אחר.

'הבית היהודי' – בבחירות האחרונות הוביל 
במהלך  אך  יבלון,  אלי  עו"ד  הרשימה  את 
הקדנציה האחרונה פרש לטובת תפקיד מנכ"ל 
מי  לעולמו.  הלך  כשנה  ולפני  הרווחה  משרד 
שנכנסה במקומו היא מיכל קלדרון, הנחשבת 
בעיני  שלצנינים  דבר  ביותר,  לליבראלית 

חלקים מהציבור הציוני-דתי בעיר.
להביא  ארוכים  חודשים  ניסו  במפלגה 
אוזן  יחד עם אוהד  כוחות  למהלך של איחוד 
– צעד מתבקש של חיבור בין אנשי הציונות 
בעיה  על  להתגבר  הצליחו  לא  אך   – הדתית 
שאוזן  בכך  המפלגה,  מחוקת  שהגיעה  קטנה 
אינו חבר בסניף. בין הצדדים עדיין מתנהלים 

מגעים לריצה משותפת.
באחת  נמצא  כהן  אריה  ש"ס  יו"ר   – ש"ס 
בבחירות  טובות.  הפחות  מתקופותיו 
השני  הנציג  אך  מנדטים,   2 הכניס  האחרונות 
סכסוכים  בשל  ממנו  'חתך'  עקיבא,  מאיר 
סביבו  לאגד  מצליח  לא  הוא  כה,  עד  שונים. 
מתחרים  צומחים  עיניו  ונגד  נוספים  קהלים 
הנוגשים בקולות הפוטנציאליים של מפלגתו. 
'מאמינים  מפלגת  מצד  מגיע  הישיר  האיום 
איש  ג'מיל,  שמואל  את  המשלבת  בראשון', 
ש"ס בעבר ואת עו"ד שרון גושן, איש חסידות 

חב"ד.
נשמע  הוא  מוניציפאלי'  ל'שטח  בראיון 
אופטימי ומבטיח כי "בבחירות הקרובות נביא 
ישי,  אלי  את  מאשים  כהן  מנדטים".  שלושה 
ש"הגיע לפה כדרכו שמחזיק במחלוקת. חרחר 
ריב ולקח את הנציג שלו שמואל ג'מיל ומנסה 
להריץ פה רשימה עם חב"ד. אני מאמין שכשם 
שבפעם קודמת לא עבר את אחוז החסימה, גם 

הפעם לא".
המפלגה  כאמור,   – בראשון  מאמינים 
מתמודדת  וחב"ד,  מ'יחד'  המורכבת  החדשה 
בשיחה  מנדטים.  לשני  ומכוונת  למועצה 
לדברים  ג'מיל  מגיב  מוניציפאלי',  'שטח  עם 

הקודמות  "בבחירות  ואומר:  כהן  בו  שמטיח 
מול  מלחמות  הרבה  לנו  היו  כי  עברנו  לא 
ביחסים  אנחנו  עכשיו  ש"ס,  ומול  העיר  ראש 
טובים עם דב צור. גדול השלום". על הערכה 
מפרגן  מנדטים,   3 תשיג  ש"ס  לפיה  כהן  של 
גם  לו  מפרגן  "אני  ואומר:  לב  ברוחב  ג'מיל 
נציגים  שיותר  כמה  שיהיו  הלוואי  ארבעה, 
"זה  בציניות:  מוסיף  הוא  במועצה".  דתיים 

טוב לחשוב בגדול".
בו  שמוטחות  האשמות  את  שומע  כשהוא 
על פילוג, מזכיר ג'מיל את החבר מועצה השני 
כהן  עם  שהסתכסך  עקיבא,  מאיר  ש"ס,  של 
ופרש מהסיעה כמו גם אחרים שהסתכסכו עמו 
בינתיים  אחדות?  לעשות  מנסה  "הוא  בעבר. 
אף אחד לא מצטרך אליו. יש מישהו שהוא לא 

רב איתו? תבדקו אחורה את כל הנציגים".
'דגל התורה' – הסיעה הליטאית הפכה לכוח 
משמעותי בעיר, בעיקר בזכות פעילות קירוב 
באוכלוסייה  הפועלים  חינוך  ומוסדות  ענפה 
המקומית. נכון לכעת היא מחוזרת על ידי כל 
ש"ס,  עם  מקבילים  מגעים  ומנהלת  הסיעות 
הייתה  כבר  'דגל'  וחב"ד.  ג'מיל  אוזן,  אוהד 
קרובה לסגירה עם ש"ס, אך בדיוק כפי שקרה 

עם אוזן, ברגע שהבינה את ההתנהלות 
הדרישות  רשימת  ואת  של הצד השני 

וההתחייבויות – נסוגה.
בשתי  שני  מקום  מוצע  התורה'  ל'דגל 
יסגרו,  והדברים  ובמידה  האמורות,  הסיעות 
הנציג שלה במועצה יהיה שרגא אלפר, האיש 
העשייה  מאחורי  שנים  עשרות  משך  שעומד 
אף  שבאחרונה  בעיר,  והמפלגתית  החינוכית 

עבר להתגורר בתחומיה.
לכל הגורמים, הנציגים והמושכים בחוטים 
להשתנות  יהיה  חייב  הנוכחי  המצב  כי  ברור 
לארבע  היתכנות  כל  שאין  מהסיבה  ולו 
את  יוריד  מי  החילונית.  בעיר  דתיות  מפלגות 
ייפרד? ימים  ומי  יתאחד  מי  יוותר  מי  הראש, 

מועטים יגידו.

הכרמל  טירת  על  מסתערת  שש"ס  בזמן 
לראשות  עובדיה  כפיר  נציגה  את  ומריצה 
קהילה  מצד  גב  הפניית  היא  מקבלת  העיר, 
שטרן,  מיכל  יחיאל  רבי  הגאון  אחרת:  חרדית 
רב שכונת עזרת תורה בירושלים העומד בראש 
כולל וישיבות בעיר, מריץ מפלגה חדשה בשם 

'לב'.
להצלחה  נחשבת  הכרמל  טירת  ש"ס 
משום  כמעט  התנועה.  צמרת  עבור  ולהפתעה 
לזכות  האחרונות  בבחירות  הצליחה  מקום, 
דומיננטי  לשחקן  ולהפוך  מנדטים  בשלשה 
עובדיה,  כפיר  הוא  בראשה  מי שעומד  בזירה. 
למשפחה  בן  אלבז,  ראובן  רבי  לגאון  מקורב 
'שאגת אריה'.  ומנהל מוסדות  מקומית עשירה 
לרוץ  עובדיה  החליט  חודשים,  מספר  לפני 
צבר   - כקוריוז  שהתחיל  ומה  העיר  לראשות 

תאוצה וגרר סחף משמעותי.
הכרמל  בטירת  בממלכה.  שלם  הכל  לא  אך 
ישיבה  לצד  חיטים'  'חלב  בשם  כולל  פועל 
בראשות  כולם  העומדים  תורניים,  ומוסדות 
הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן, רב שכונת עזרת 
הגרש"ז  מרן  של  אחיינו  בירושלים,  תורה 
אוירבך זצ"ל ומחבר כ-110 ספרים בכל חלקי 

התורה, המפורסם בהם הוא ספר צבעוני – מעין 
אלבום – בהלכות ארבעת המינים. הרב נמצא 
את  ומנהיג  הכרמל  בטירת  השבוע  כל  משך 

מוסדות התורה והקירוב ביד רמה.
קיימת  ש"ס  לאנשי  הקהילה  אנשי  בין 
בשל  היתר  בין  סיבות,  שלל  בשל  מתיחות 
ההיצמדות של אנשי 'חלב חיטים' לראש העיר 
אריה טל, לעומת יחסים רעועים שלו עם ש"ס. 
למעשה, החיבור של אנשי הכולל לראש העיר 
עמד גם בבסיס הרעיון המקורי של ש"ס לרוץ 
העיר  ראש  סמוי:  מסר  במין  העיר,  לראשות 
מה  לו  נראה  אנחנו  שלנו?  ב'בייס'  מתערב 
בהקמת  חיטים'  'חלב  אנשי  יוצאים  כעת,  זה. 
העיר  בראש  לתמיכה  במקביל  חדשה,  מפלגה 

אריה טל.
בשיחה עם 'שטח מוניציפאלי', מסביר הרב 
מפלגת  את  פתחתנו  "אכן  המהלך:  את  שטרן 
'לב' בשביל לאחד את כולם, יש המון חילוניים 
שלא הולכים לש"ס, שילכו אלינו. אנחנו חיים 
שילכו  חילונים  הרבה  יש  כולם,  עם  מאד  טוב 

איתי כי הם מקושרים אלינו".
תתמכו בכפיר עובדיה? יש לו סיכוי?

בעל  אותו  עשיתי  אני  כפיר,  את  מכיר  "אני 

הולכים  אנחנו  כרגע  תשובה, 
ב עם ראש העיר המכהן, אם יהיה  ו ב י ס

להסתכסך  סיבה  אין  נראה.  עם שני,  סתם 
ראש עיר מכהן".

יאיר  לעמוד  צפויים  הרשימה  בראשות 
איש  אברבנאל,  ושי  במיל'  אלוף  סגן  סיידה, 
לביתו  עלה  הוא  שטרן,  הרב  לדברי  הייטק. 
של מרן שר התורה ו"ביקשתי ממנו ברכה גם 

לעצמי וגם לש"ס".
הקמת  על  זועמים  ש"ס  בסיעת  כצפוי, 
אומר:  הארצית  בתנועה  בכיר  גורם  המפלגה. 
רציני,  עיר  ראש  להעמיד  סיכוי  שיש  "עד 
זה  זה,  את  ולהרוס  לקום  חייבים  שמים,  ירא 

מקומם".
ובתוך כך, כפיר עובדיה רשם השבוע תוספת 
כוח משמעותית, עם צירופו של שגיא בן לישא 
לכוחותיו. בן לישא עומד בראש הגרעין התורני 
בעיר, שמקיף כיום מאות משפחות ומנהל בעיר 
פעילות ענפה. עליית כוחו של בן לישא מגיעה 
אריה  הוותיק  היהודי'  'הבית  נציג  חשבון  על 

פרג'ון, שמתמודד בעצמו לראשות העיר.
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נמצאים  אנו  בפרשתנו 
האחרון  נאומו  של  בעיצומו 
מעלה  שבו  רבינו,  משה  של 
דרישה חשובה ומרכזית: "ועתה ישראל 
אם  כי  מעמך,  דורש  אלוקיך  ה'  מה 
ליראה את ה' .. ללכת בדרכיו ולאהבה 
אותו, ולעבוד את ה' אלוקיך בכל לבבך 
ובכל נפשך. לשמור את מצוות ה' ואת 
חוקותיו אשר אנוכי מצוך... לטוב לך" 

)דברים י', יב-יג(.
מעוררת   בפסוק  היראה  חובת  ניסוח 
כל  אל  שאלה  הרי  כאן  יש  תמיהה, 
אלוקיך  ה'  מה  מאיתנו:  ואחד  אחד 
ליראה  אם  כי  ותשובה:  שואל מעמך? 
בצורה  אומר  לא  משה  מדוע  ה'...  את 
מאיתנו  אחד  מכל  נדרש  כי  החלטית 
יראת ה', ללא שאלות ותשובות כמו כל 
מצוות התורה. וכדברי הגמרא במסכת 
ר'  משום  יוחנן  ר'  "אמר  )לא:(  שבת 
אלא  בעולמו  להקב"ה  לו  אין  אלעזר: 
ישראל  ועתה  ה' בלבד, שנאמר:  יראת 

מה ה' שואל מעמך"?
עוד יש להבין, דהנה בגמרא במסכת 
מגילה )כה( אמר רבי חנינא: הכל בידי 
שנאמר:  שמים,  מיראת  חוץ  שמיים 
שואל  אלוקיך  ה'  מה  ישראל,  ועתה 
הגמרא:  שואלת  ליראה.  אם  כי  מעמך 
מכלל דיראה מילתא זוטרתא היא )דבר 
פעוט וקטן( היתכן? ומשיבה: אין )כן(, 
לגבי משה רבינו מילתא זוטרתא היא! 
משה  זה  ציווי  וכי  השאלה  ונשאלת 
 - ישראל  לכלל  או  אומר לעצמו  רבינו 
ודאי לנו! ועבורינו הרי  לכל הדורות? 
זה לא דבר קטן. ואיך משה עושה זאת 

לדבר פעוט?
השל"ה הק' )עשרה מאמרות( כותב 
אלוקיך  ה'  מה  "ועתה  זה:  פסוק  על 
)ב"ר  חז"ל  ודרשו  מעמך",  שואל 
לשון תשובה.  אלא  'ועתה'  אין  כא,ו(: 
טובים  מעשים  או  תשובה  הן  העניין, 
או תלמוד תורה רמוז ב'ועתה', כלומר 
יאמר כשאפנה  ולא  שיעשה עתה מיד, 
אשנה שמא לא תיפנה )אבות פב, מד(. 
וכן, תשובה, שוב יום אחד לפני מיתתך. 
כי  לתלמידיו,  אלעזר  רבי  כמו שהשיב 
אינך יודע באיזה יום שתמות )שבת קנג 
א(, על כן תקדים מיד. וכן העניין אמור 

בכל מעשה טוב, יחטוף מיד.
לפי זה הפסוק אינו שאלה ותשובה, 
אלא ציווי ועצה! חובתינו לירא את ה', 
אבל איך מגיעים לזה? איך היא נעשית 
לעשות  והתשובה:  זוטרתא?  למילתא 
זאת כמו משה רבינו- "ועתה"- כל דבר 
מגיעים  ואזי  לחכות,  ולא  מיד  לעשות 

ליראת ה' ולדרגות עליונות.
ה'תניא'  בעל  סיפר  הפעמים  באחת 
זיע"א לנכדו בעל ה'צמח צדק' זיע"א: 
אחר  עירי  אל  לשוב  נפניתי  שכאשר 
פרק זמן של הסתופפות בקודש בצילו 
של מורי ורבי המגיד ממעזריטש זי"ע. 
הייתה הדרך ממושכת ומייגעת שאותה 
אחת  פעם  רגלית.  גם  בחלקה  צעדתי 
קרן  מרחוק  הבליחה  הלילה,  כשירד 
אור קלושה. החשתי פעמי לכיוון מקור 
יהודי  בית  כי  מייחל  שאני  תוך  האור, 
הוא וכי תהיה לי אכסניה ללילה אחד. 

את  לי  פתח  לב  וטוב  תמים  כפרי 
באתי,  מאין  לו  שחתי  כאשר  הדלת. 
בצל  המגיד  של  'תלמידו  עיניו:  זהרו 
קורתי!  אשרי! יכנס כבוד הרב, יסעד 
הדרך'.  מטורח  קמעא  ויפוש  לבבו 
לאחר שדאג כי לא חסר לי דבר שוחחנו 

התעניינתי  דיבורנו  כדי  תוך  בצוותא. 
'המתגוררים  הנידח.  בכפר  במעשיו 
כאן יהודים נוספים מלבדך?' שאלתיו. 
במניין?'  תפילה  עם  'ומה  נאנח.  'לא' 
הוא ענה: 'במועדים אני משתדל לצאת 
הרב  כבוד  אולם  הסמוך,  הכפר  אל 
יכול לעשות זאת  מבין בוודאי כי איני 
לך  'דע  לו:  השבתי  ביומו'.  יום  דבר 
שבחובה  דבר  הינה  במניין  תפילה  כי 

ומעיקרי עבודת ה''. 
פרשתי  ואני  לשוחח  המשכנו  עוד 
מה  זמן  לאחר  אולם  ליל.  למנוחת 
התעוררתי כיון שהחלו להישמע קולות 
המולה ותכונה. ניסיתי לפענח את פשר 
לעזרה.  מי  אי  זקוק  שמא  הקולות, 
ידעה  לא  ותדהמתי  החדר  מן  יצאתי 
במרכז  עמדו  ורעייתו  הכפרי  גבולות, 
רהיטים  וארזו  מיוזעים  הגדול  החדר 

וחפצים בסלי ענק. 
מארחי  כזו,  בשעה  מעשיך  'מה 
היקר? האוכל לעזור לך בענין שנראה 
כי  אורז,  'אני  דיחוי?'  סובל  אינו  כי 
לעברי.  הפטיר  הכפר'  את  עוזבים  אנו 
אלי  קרב  המארח  שאלתי.  'מדוע??' 
והסביר ברצינות תהומית בעיניו: 'כבוד 
הרב הסביר לי כי יהודי אינו יכול לדור 
בין גויים מבלי להתפלל במניין. חשבתי 
צדקו  אכן  כי  והחלטתי  כך,  על  מעט 
והתחלנו  רעייתי  את  שיתפתי  דבריו. 
נצא  כשנסיים  מיד  מטלטלינו.  לארוז 
בין  חדש  מגורים  מקום  לחפש  לדרך 
כך,  לי  אמר  הרב-האורח  אם  יהודים. 
ונפעם.  ואני מחריש  להמתין?'  יש  מה 
כפרי  של  לבבו  טוהר  נוכח  עמדתי 
אומר  ל'ברוך  תיכף  שהסמיך  פשוט 

ועושה' –'ברוך גוזר ומקיים'.
מולנו  בא  לא  היצר הרע שבקרבינו, 
במערכה של מלחמה. הוא איננו מכנס 
או  שבת  חילול  של  מחשבות  במוחנו 
דרכים  לו  יש  ח"ו.  בפסח  חמץ  אכילת 
לאדם  לגרום  יותר  וערמומיות  חכמות 
ליפול לידיו מבלי שיחוש. הוא מסכים 
הרצאות,  נשמע  בספרים,  שנעיין 
נתעורר, נחוש רצון עז לשפר, נפשפש 
ראשון  צעד  על  שנחליט  עד  במעשים 
של שינוי. אבל מחר, כי עכשיו מאיימת 
עלינו עייפות, מחר תהיה דעתנו צלולה. 
ותהיה  יגדלו  כשהילדים  קצת,  עוד  או 
בכל  היטב  נטפל  אז  אפשרות  קצת 
אותם עוולות וחטאים הזקוקים לטיפול 
וההמשך  ה',  בעזרת  יבוא  יום  מיידי... 

מוכר לכולנו.
השטן  של  המקצועי  עמלו  מול 
מופלאים:  פסוקים  בפרשתנו  מופיעים 
כי  "ועתה מה ה' אלוקיך שואל מעמך 
בכל  ללכת  אלוקיך,  ה'  את  ליראה  אם 
עבודת  תמצית  אותו...  ולאהבה  דבריו 
לילך  אלוקיך,  ה'  את  ליראה  היהודי: 
בכל  ולעובדו  אותו  לאהבה  בדרכיו, 
צריך  הכל  כי  הדגשה  תוך  ונפש  לב 

להיעשות מיד!
אלו,  פסוקים  פותחת  שהתורה  כמו 
תורה  "ועתה".  קצרה:  אחת  במילה 
שלימה בתיבה אחת, לימד משה רעיא 
מהימנא את דור המדבר ואת כל דורות 
עלי  היהודי  עבודת  עולם.  עד  ישראל 
אדמות זמנה הוא ברגע זה. יהודי שמול 
"ועתה"!  הקודש  קריאת  ניצבת  עיניו 
שמבין כי כל אותן שאיפות מקומן כאן 
והיום, עכשיו. ואם לא עכשיו אימתי?  

הוא יהודי שיש בו "יראת ה'".

ועתה ישראלתגא דמלכא

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ְוַעל  ְלַבְבֶכם  ַעל  ֵאֶּלה  ְּדָבַרי  ֶאת  ְוַׂשְמֶּתם 
ְוָהיּו  ֶיְדֶכם  ַעל  ְלאוֹת  אָֹתם  ּוְקַׁשְרֶּתם  ַנְפְׁשֶכם 
ְלטוָֹטפֹת ֵּבין ֵעיֵניֶכם )דברים יא, יח(. הזוהר 
דמלכא',  'תגא  בתואר  התפילין  את  מכנה  הקדוש 
כתר מלכו של עולם, הגמרא אומרת )ברכות ו ע"א( 
בתפילין  כתוב  ומה  תפילין,  מניח  כביכול  שהקב"ה 
ָּבָאֶרץ  ֶאָחד  ּגוֹי  ְּכִיְׂשָרֵאל  ְכַעְּמָך  ּוִמי  הקב"ה?  של 
ְׁשַמע  שלנו?  בתפילין  כתוב  ומה  כג(,  ז,  ב  )שמואל 
ִיְׂשָרֵאל ה' אלוקינו ה' אחד )דברים ו, ד(. אמר הקב"ה, 
אתם מייחדים אותי למטה ואני מייחד אתכם מלמעלה 

)ברכות שם וחגיגה ג ע"א(.
עצמו  את  קושר  שהיהודי  הקשר  הם  התפילין 
"להשים  תפילין  במצות  נאמר  לא  ולכן  הקב"ה,  עם 
תפילין" אלא ּוְקַׁשְרָּתם ְלאוֹת ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטוָֹטפֹת ֵּבין 
ו, ח(, יש מצוה לקשור את התפילין  ֵעיֵניֶכם )דברים 
ובכך  המח,  כנגד  הראש  ועל  הלב  כנגד  הזרוע  על 
להתקשר ולהתחבר לבורא עולם, הקשר הנפלא הזה 
של מצוות התפילין קושר את היהודי לבוראו ומושך 

על עצמו אור נפלא וקדושה גדולה. 
ישנם בני אדם שעושים את המצוות רק בכדי לצאת 
ְמֻלָּמָדה  ֲאָנִׁשים  ִמְצַות  אִֹתי  ִיְרָאָתם  ַוְּתִהי  חובה,  ידי 
ששמחים  אחרים  אדם  בני  וישנם  יג(,  כט,  )ישעיה 
המצווה  תבוא  אימתי  ומצפים  המצוות  את  לעשות 
לידם כדי שיקיימוה, ועונג גדול מאוד יש להם בהגיע 

המצווה לידם.  
סנגורם  מברדיצ'וב,  יצחק  לוי  רבי  על  מספרים 
ימים שלא הניח תפילין  של ישראל, שלאחר תשעה 
וחג שמיני עצרת, קם  בחוץ לארץ בשל חג הסוכות 
גדולה שיגיע  והמתין בצפייה  לילה  ממיטתו מבעוד 
זמן הנחת תפילין, ומרוב תשוקתו להניח את התפילין 
שכח שהניחם בתוך הוויטרינה, וכתוצאה מהמהירות 
לקחת את התפילין שבר את הוויטרינה.. ואף על פי 
תפילין  להניח  שאסור  שאמרה  זאת  היא  שהתורה 
בתשעת ימי החג, מכל מקום בפועל לא היה לו את 
כך  כל  השתוקק  הוא  ולכן  הזאת,  היקרה  המצווה 

לקיימה.
של  הכתר   – דמלכא"  "תגא  הם  התפילין  כאמור 
המחוברים  ועורות  שחור  ריבוע  סתם  לא  זה  המלך, 
אותו  נתן  והוא  העולם,  מלך  של  הכתר  אלא  אליו, 
האדם  כמה  ודם.  בשר  העשויים  החומר,  קרוצי  לנו 
צריך לשמוח בשעה שהוא מניח תפילין, יש אנשים 
במהירות  התפילין  ברכת  את  מברכים  שלצערנו 
מעלתה  את  יודעים  ולא  האור,  מהירות   על  העולה 

היקרה של מצוות תפילין. 
בזמן הגאון מווילנא, העלילו עליו שדיבר בדרשתו 
בשבת דברי הסתה ומרד כנגד המלכות, מיד עם נתינת 
לבית  וקצינים  שוטרים  הגיעו  המשפט  בית  אישור 
מדרשו של הגר"א כדי לעשות נקמה חלילה בישראל 

ולגרור את הגר"א בבושה מבית המדרש. 
בדיוק באותו זמן הגר"א היה עטור בטלית ותפילין 
נכנסו  כשהשוטרים  הקדושה,  התורה  בדברי  ושקד 
לקחת את הגר"א וראוהו עם התפילין נפל מורא ופחד 
בליבם, והחלו לדבר עמו בדרך ארץ בנימוס ובכבוד, 

והודיעו לו שראש העיר ביקשו למשפט. 
הגר"א נענה לבקשתם ועלה על הכרכרה הנוסעת 
אחריו  הלכו  הגר"א  ותלמידי  המשפט,  בית  לכיוון 
יקרה לרבם, כשנכנס הגר"א עם  בצפייה לראות מה 
התפילין בראשו לאולם הדיונים פני שופט בית הדין 

השתנו, ופנה אל הגר"א בצורה יפה ומכובדת:
ומרד  הסתה  דברי  דיבר  שכבודו  ידיעות  לנו  "יש 
נגד המלוכה בדרשתו בשבת, האם הדברים נכונים?" 
הגר"א לא היסס וענה לשופט בצורה חד משמעית: 
שאמרתי  ומילה  מילה  כל  על  בשבילך  אחזור  אני 
הסתה  דברי  היו  אם  תחליט  ואתה  בשבת,  בדרשה 
שדרש  דרשתו  כל  על  חזר  הגר"א  וכך  בדיבורי... 
הסתה,  דברי  אמר  שלא  אמת  דבריו  ונמצאו  בשבת, 
הדיון  לאחר  גדולה.  אחת  עלילה  הייתה  הכל  אלא 

שוחרר הגר"א בכבוד גדול. 
היו  הנעשה  כל  את  וראו  אחריו  שהלכו  תלמידיו 
כיצד  ו(,  מח,  )תהילים  ָּתָמהּו  ֵּכן  ָראּו  ֵהָּמה  המומים, 
שהשוטרים  כלל  בדרך  הרי   שקרה,  מה  שזה  יתכן 
הגויים באים לקחת יהודי למשפט המלך הם גוררים 

אותו ומכים בו, ואילו לרב לא קרה כדבר הזה, אלא 
להיפך כיבדוהו בכבוד גדול. 

"ְוָראּו  ואמר שזה פסוק מפורש,  פנה אליהם  הרב 
ִמֶּמָּך"   ְוָיְראּו  ָעֶליָך  ִנְקָרא  ה'  ֵׁשם  ִּכי  ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ָּכל 
)דברים כח, י(, ודרשו רבותינו )ברכות ו, ע"א(, מהו 
שם ה'? אלו תפילין שבראש. "אני הייתי עם תפילין 

בראש, ולכן הם פחדו ממני", סיים הגר"א.
והמשיכו  זו  בתשובה  הסתפקו  לא  התלמידים 
לשאול, "רבינו, הרי ראינו יהודים שלקחו אותם עם 
מהם,  פחדו  לא  הגויים  זאת  ובכל  בראשם  תפילין 

יסביר לנו רבינו פשר הדבר".
גדול,  מסר  עם  נפלאה  תשובה  הגר"א  להם  ענה 
ולכאורה קשה,  תפילין שבראש",  "אלו  דרשו  חז"ל 
אלא  הראש".  שעל  תפילין  "אלו  להגיד  להם  היה 
חכמינו ז"ל הורו לנו בזה שיש הבדל בין אחד שמניח 
תפילין על הראש, היינו רק מעל לראשו, לבין אחד 
שמניח אותם בתוך הראש – שהתפילין ממלאות את 
מכוין  שלובשם  זמן  וכל  ומחשבתו,  מוחו  חלל  כל 
לשעבד לה' יתברך את הנשמה שהיא במוח ואת הלב 
שהוא כנגד הזרוע, שהם עיקר התאוות והמחשבות.  

בתוך  התפילין  את  "הנחתי  הגר"א,  אמר  "אני", 
הראש, והתקיים בי דברי הפסוק  ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ 
הם  התפילין  אם  ִמֶּמָּך.  ְוָיְראּו  ָעֶליָך  ִנְקָרא  ה'  ֵׁשם  ִּכי 
באמת בתוך הראש של האדם, הגויים ירעדו מפניו, 
הפחד  את  לגויים  אין  הראש  מעל  רק  הם  אם  אך 

והמורא ממנו.
את רבי יעקב גלינסקי זצ"ל הגלו הרוסים לסיביר, 
עבודות פרך לא יכלו לתת לו כיון שהיה קטן קומה, 
 בגובה חצי מטר, ולכן נתנו לו לשטוף את החדרים.

המשטר בסיביר היה אכזר ולא נתנו ליהודים להיכנס 
עם חפצי קודש כגון טלית ותפילין, אך הרב גלינסקי 
היה מחביא את התפילין בכיס מכנסיו ומסתנן במעבר 

בלי שיראוהו בשל קטנותו.
מידי יום בעלות השחר, יהודים רבים שהוגלו אף 
גלינסקי,  הרב  של  חדרו  ליד  התייצבו  לסיביר  הם 
אחד  שמע  קריאת  עמו  וקראו  התפילין  את  הניחו 
אחרי השני. באותו חדר ששהה הרב גלינסקי היה גם 
קם  הרב  וכשהיה  בסיביר,  לגלות  שנזרק  רוסי  קצין 
אותו  את  רואה  היה  התפילין  את  להניח  לילה  בעוד 
קצין רוסי קם, מוציא מתיקו את בגדי הקצונה עם כל 
וממלמל  לובשם  עליו,  התפורות  והדרגות  התארים 
מספר מילים בלחש, "כולם לעמוד דום", "להתקדם, 

לקפוץ.."
הרב גלינסקי התפלא וכשראה שדבר זה חוזר על 
ניגש לקצין הרוסי ושאלו לפשר  יום  יום אחר  עצמו 
הדבר, התמלא הקצין התרגשות ואמר דבריו בעיניים 
גדול  גנרל  הייתי  בעבר  נאמנה,  אומרה  דומעות, 
ופיקדתי על גדוד שלם של עשרת אלפים חייל, הייתי 
מכובד ובעל עמדה גבוהה, אך יום אחד העלילו עלי 
עלילה ונזרקתי לסיביר.. וכפי שכולם יודעים בסיביר 
לא מחשיבים את האדם כלל ועושים ממנו גרגיר של 
חול, ואני חושש שבמשך הזמן אתרגל לחיות כאדם 
מושפל, ולכן כדי לזכור כל הזמן שאני בדרגה ומעמד 
אני  בוקר  וכל  הקצונה  בגדי  את  עמי  הבאתי  גבוה, 
כדי שארגיש  פקודה  מילות  בלחש  וממלמל  לובשם 
העליוניות  את  אאבד  ולא  ומושפל  מזולזל  שאיני 

הפנימית שלי.
יהודי מתעטף  כל בוקר  ואמר,  גלינסקי  סיים הרב 
שלא  כדי  אימונים  עושה  תפילין,  ומניח  בטלית 
הקב"ה,  המלכים  מלכי  מלך  של  בנו  שהוא  לשכוח 
לובש מדים, ברוך אתה ה'.. להתעטף בציצית.. ברוך 
אתה ה'... להניח תפילין, ממלמל כמה מילים, שמע 
וזוכר  ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.. ה' שפתי תפתח, 
שהוא בנו של מלך, אתה במפקד המלוכה- אל תזלזל 

בעצמך, אל תשפיל את עצמך- תישאר ביהדותך.
כל יהודי מעלתו רמה ונישאה, בנו של מלך, ואף 
שכעת נמצאים אנו בגלות ומושפלים, אם נלבש את 
מדי המלוכה כל בוקר, נתעטף בטלית ונניח תפילין, 
נרגיש שאנו בנים של מלך מלכי המלכים, ולעולם לא 
יהי רצון שנזכה לראות בישועת ישראל  זאת.  נשכח 
יֹאַמר ֱאֹלקיכם )ישעיה מ,  ַעִּמי  ַנֲחמּו  ַנֲחמּו  השלימה, 

א(, בקרוב, אמן.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר





בפיקוח מלא וצמוד של צוות 
משגיחים יר"ש בהשגחתם של

הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א
הגה"צ אשר אנשיל כץ שליט"א

)בית נח מנחמי( ז'בוטינסקי 155, רמת גןוהרב שלמה לנדאו שליט"א 03-6190086
להזמנות חייגו:

6
בכרטיסתשלומים

אשראי

ליל שישי עם מקהלת מלכות
בהרכב מיוחד בניצוחו של ר׳ פינחס ביכלר

 הזמר והחזן
ר׳ אבריימי רוט

 המנהל המוזיקלי
יענקי רובין

 הזמר והחזן
ר׳ בערל צוקר

 הפייטן
ר' אליהו אוזן

 המרצה
ר' מאיר שוורץ

תפילות שבת והרצאות

בלעדי: שני חופי רחצה נפרדים   כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח מקורה, ג׳קוזי, סאונה רטובה/יבשה וחדר כושר  32 
חדרי טיפולים במחירים אטרקטיביים    בריכת מים מתוקים ענקית עם קירוי מיוחד    פעילויות לכל המשפחה   סולריום נפרד   3 ארוחות 
הספא פתוח במוצאי שבת  ביום שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה   מזנון בריכה   קפה ועוגות אחר הצהריים   ארוחת חצות קלה     

עונג שבת אמיתי

מלון נירוונה ים המלח )ליאונרדו קלאב(

חמישי - ראשון כ״א-כ"ד באב, 2-5.8
פרשת ׳עקב׳

השבת במלון נירוונה
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חלק  נמצאים  אלו  בימים 
של  בעיצומם  מהילדים  גדול 
בניגוד  הגדול",  "החופש  ימי 
אוכלים  בהם  הלימודים  לימי 
מסודרת  בצורה  הילדים 
במסגרת ביה"ס, דווקא בימות 
כך  על  האחריות  החופש 
שהילדים יאכלו תזונה מאוזנת 

ובריאה מוטלת על ההורים.

מאין  חשובה  הילדות  פת 
הבסיס  לבניית  כמותה 
החיים,  לכל  והגופני  הרגשי 
כי  יודעים,  כולם  לא  אך 
"חלון  מהווה  הילדות  תקופת 
ובלתי  פעמי  חד  הזדמנויות" 
העצמות  את  להביא  חוזר, 
לשיאן, לבנות עצמות בריאות 

יותר וחזקות יותר. 

נבנות  הילדות  בתקופת 
הגוף  את  שישמשו  העצמות 
לאורך כל החיים. עצם הנבנית 
עצם  היא  סידן  דל  בסיס  על 

חלולה ושבירה, שלא תצליח לשקם את עצמה במלואה בשנים שיבואו. 

סקרים בארץ ובעולם מראים שוב ושוב, שילדים ובני נוער לא צורכים די סידן, 
שההורים  לזכור  כדאי  העצמות.  לבניית  הקריטית  הילדות,  בתקופת  בייחוד 
מהווים דמויות לחיקוי עבור ילדיהם. ילדים רוכשים הרגלי אכילה דומים לאלו 
של הוריהם ובהתאם לנהוג בבית. הרגלי האכילה בתקופת הילדות מלווים את 

הילדים הן כמתבגרים והן כמבוגרים.

לכן, חשוב לתת לילדים דוגמה אישית טובה ולשלב מוצרי חלב בתפריט היומי 
ויהפכו את צריכת מוצרי החלב להרגל.  בכל בית. הילדים יחקו את ההורים 
חלשות  שעצמותיהם  מבוגרים  להיות  גדלים  סידן  די  צורכים  שאינם  ילדים 

יותר. 

זה הקובע את  והוא  והחשוב ביותר לבניית עצמות  סידן הוא הבסיס החיוני 
חוזקן. גוף האדם אינו מסוגל לייצר אותו בעצמו ולכן אספקה קבועה של סידן 

באמצעות המזון היא בעלת חשיבות רבה.
 מוצרי חלב הם מקור הסידן התזונתי העשיר ביותר העומד לרשותנו. בנוסף 
לסידן, מספקים מוצרי החלב מרכיבי תזונה אחרים החיוניים לבריאות, כמו 
ואשלגן. שילוב של   D ויטמין   ,A ויטמין   ,B ויטמינים מקבוצת  איכותי,  חלבון 
מוצרי חלב בתפריט מאוזן בכל יום עוזר לבניית עצמות חזקות יותר, שיניים 

בריאות יותר, וגוף חזק ובריא יותר. 

ילדים בגילאי ארבע עד שמונה שנים נזקקים ל-800 מ"ג סידן ליום. בני נוער 
)9-18 שנים( צריכים 1300 מ"ג ביום .

 איך אפשר להגיע לכמות היומית המומלצת? כמה דוגמאות למנות סידן:
• חצי כוס גבינה לבנה- מכילה 125 מ"ג סידן.

• כוס חלב- מכילה 200 מ"ג סידן.

• חצי גביע גבינה לבנה מועשרת- מכילה 200 מ"ג סידן.
• פרוסת גבינה צהובה- מכילה 200 מ"ג סידן.

• גביע יוגורט- מכיל 200 מ"ג סידן.

מוצרי חלב עשירים בסידן. באכילת יוגורט, גבינה לבנה ושתיית כוס חלב, ניתן 
להגיע בקלות לכמות הסידן היומית המומלצת. סידן ניתן למצוא גם בירקות 
בטחינה,  סרדינים(,  כמו  נאכלות,  עצמותיהם  )שגם  בדגים  ירוקים,  עליים 
בשקדים או במוצרי סויה, בגרעיני חמניות, בכרוב ובירקות אחרים. עם זאת, 
בירקות ובפירות כמות הסידן קטנה יחסית וצריך לאכול כמות גדולה מהם 

כדי להגיע לרמת הסידן המומלצת. 

טיפים לשילוב מוצרי חלב בתפריט המשפחתי:
• התחילו את הבוקר בחכמה- שילוב של מוצרי חלב בארוחת הבוקר נותן 

התחלה טובה ליום מלא כוח ואנרגיה. 
• הניחו על השולחן בעת הארוחה כוס חלב במקום משקה תוסס או מיץ. 

אמצו גם אתם את הנוהג. 
קלה,  חלבית  ארוחה  מתוק?  משהו  מחפשים  הילדים  הצהרים  אחר   •
חטיפים  לעומת  יתרונות  רב  פתרון  להיות  יכולה  פרי,  בתוספת  יוגורט  כמו 

וממתקים. 
• הפכו את הארוחה לזמן משפחה- מחקרים מראים שאכילה משפחתית 
ילדים  הילדים.  תזונת  איכות  את  משפרת  גם  אלא  הרגלים,  מקנה  רק  לא 

שאוכלים ארוחות משפחתיות- תזונתם מגוונת ומאוזנת יותר. 
שתפו את ילדיכם בתכנון הארוחה ובהכנתה- ילדים נהנים יותר לאכול   •

מאכלים שהיה להם חלק בבחירתם ו/או בהכנתם. 
יכולים ליהנות ממוצרי חלב,  )סוכר החלב(  ילדים הרגישים ללקטוז  גם   •
באמצעות בחירת המוצרים המתאימים להם, לאחר התייעצות עם רופא או 

דיאטנית.

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

בלינצ'ס במילוי תפוחי אדמה, 
טונה וזיתים 

טיפים
מה תפקיד החלבון בגוף האדם?

של  התזונה  ויועצת  קלינית  תזונאית  הררי,  איילת  ד"ר  עם  ראיון   •
חברת "עוף טוב"

לגוף,  אנרגיה  לאספקת  מקור  מהווים  והשומנים  שהפחמימות  בעוד 
ותחזוקתה.  השריר  רקמת  בנית  הוא  בגוף  החלבון  העיקרי של  תפקידו 
וחשובים  רבים  תהליכים  על  האחראיים  אנזימים  לייצור  דרוש  החלבון 

בגוף וגם לבנייתה ותחזוקתה של מערכת החיסון.
והתפתחות  לגדילה  חיוני  החלבון  השריר,  לבניית  דרוש  היותו  בשל   

תקינים. 

• מדוע חשבון לאכול חלבון?
חומצות  ישנן  האמינו.  חומצות  הן  החלבון  את  המרכיבות  הבניין  אבני 
אמינו  'חומצות  נקראות  הן  ולכן  בעצמו  לייצר  יכול  אינו  שהגוף  אמינו 

חיוניות'. הגוף חייב לקבל חומצות אמינו אלה מהמזון.
ערך  בעל  חלבון  נקרא  החיוניות  האמינו  חומצות  כל  את  המכיל  חלבון 
ביולוגי גבוה ונחשב חלבון איכותי. חלבון כזה נמצא בעוף, בשר ומוצריו, 

במוצרי חלב ובביצים. 

• אילו מזונות הם מקורות טובים לחלבון? 
החלבון נמצא במגוון מזונות אך העשירים ביותר בחלבון הם בשר,עוף,  

דגים, מוצרי חלב, טופו  וקטניות. 

• כמה חלבון יש במזון? 
ב100 גר' חזה עוף אפוי בגריל יש כ23 גר' חלבון, ב-100 גר' גבינה לבנה יש 
כ-9 גר' חלבון, בביצה שלמה יש 7 גר' חלבון וב-100 גר' עדשים מבושלים 

יש כ-9 גר' חלבון.

• למי מומלץ בעיקר לצרוך חלבון?
צריכה מספקת של חלבון חשובה בכל גיל . יחד עם זאת, בתקופות של 
ואצל נשים הרות צריכת  ילדים ומתבגרים  גדילה והתפתחות כמו אצל 

חלבון חשובה במיוחד. 

• כמה חלבון צריכים ילדים ומתבגרים? 
הקצובה היומית המומלצת לחלבון )RDA( היא הכמות יומית של חלבון 
הנוער.  בני  מרבית  של  התזונתיות  הדרישות  את  למלא  כדי  שתספיק 

קצובה זו  תלויה בגיל ובמין:
 בגילאי 9-13 הקצובה היומית היא 34 גר' ליום לבנות ולבנים. בגילאי -14

18 ישנו הבדל בין ההמלצות לבנות ולבנים: הקצובה היא 46 גר' לבנות 
ו-52 גר' לבנים. 

• האם יש קשר בין אכילת חלבון לתחושת שובע?
כן, ארוחה המכילה שילוב של  חלבון ופחמימות תורמת יותר לתחושת 
השובע מארוחה המבוססת על פחמימות בלבד )בעיקר פחמימות שאינן 

מכילות סיבים תזונתיים, כמו אורז לבן, לחם לבן או תפוחי אדמה(.

מתכון שכיף להכין עם הילדים באדיבות 'טונה סטארקיסט'  / 10 יחידות

טעימה

בריאות הילדים בימי החופש
• איך אפשר  ילדים שאינם צורכים די סידן גדלים להיות מבוגרים שעצמותיהם חלשות יותר 
להגיע לכמות היומית המומלצת? • שרית עטיה שמואלי, דיאטנית קלינית: על אחריות ההורים 

בהקניית הרגלי אכילה נכונים בקרב ילדים ובני נוער

מצרכים: 
לבלינצ'ס:

4 ביצים
1/4 כוס מים
1 כוס קמח
1 כוס חלב

1/2 כפית מלח
חמאה  +מעט  מומסת  חמאה  כף   1

לשימון המחבת / מחמאה

למלית:
1 קופסא טונה בהירה בשמן זית כתית מעולה, מסוננת

3 תפוחי אדמה מבושלים ומעוכים לפירה
מלח פלפל
בצל מטוגן

זיתים קצוצים

להגשה: 
פרמזן מגורד - לבחירה.

למה חשוב לאכול חלבון? איזה חלבון מומלץ?
 וכיצד ניתן לשלב מוצרים המכילים חלבון בתפריט היומי?
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 קצרצרים
חברת כרמית משיקה: וופלים מסדרת 

"אגו" המצופים בשוקולד מריר ללא שומן 
טראנס וללא כולסטרול ומתאימים גם 
לקהל הטבעוני בסימון תו ויגן פרנדלי. 

מחיר: 6.90 ₪

רשת החומוסיות �החומוס של 
ג'ינגי�  פתחה בחודש האחרון את הסניף 

השלישי שלה בצומת סגולה בפתח תקווה 
ואתם יותר ממוזמנים לטעום. כשרות: 

מהדרין הרב חיים קראק (בפתח תקווה) 
סניפים נוספים: קיבוץ עינת ומושב נווה ירק

טמפו משיקה מארז חדש של בירת הלאגר 
האהובה "גולדסטאר" UNFILTERED: אריזת 
בסקט במחיר המשתלם ביותר ולראשונה עם 
בקבוקי 1/2 ליטר זכוכית. על כל 3 ליטר בירה 

הצרכן מקבל החזר כספי של 7.2 ₪ 
(החזר של 1.2 ₪ לבקבוק זכוכית 1/2 ליטר). 

סדרת חומוס תוספות של צבר – חומוס 
מעולה עם מגוון רחב של תוספות 

אהובות בכשרות בד"צ העדה החרדית

יוצאים לחופשה? אל תשכחו לקחת 
אתכם חטיפי מינור של שמרלינג'ס. 

סדרת המינור מציעה אצבעות העשויות 
משוקולד שוויצרי משובח ופרלין נוגט, 

בתוספת אגוזים קלויים גרוסים, במרקם 
נימוח ובטעם ממכר

לימור בן חיים, דיאטנית מחלבת טרה, 
מזכירה גם בחופש כי חלב ומוצריו ידועים 

בתרומתם ובחשיבותם לבריאות ילדים 
ונוער. חלב תורם לכ-15 רכיבי תזונה 

חיוניים: אנרגיה, חלבון, ומגוון ויטמינים 
ומינרלים

בין הזמנים במרכנתיל
ימי בין הזמנים 

והאתנחתא 
מסדר היום 

הטרוד 
במהלך השנה 

מאפשרים 
לבחון שוב את 

נושאי היום 
– יום ולהכיר 

את החבילות הבנקאיות המושלמות 
עבורכם. בתוכנית לאברכים של בנק 

מרכנתיל תמצאו שני מסלולים, בהם 
ניתן פטור מלא מעמלות בערוצים ישירים 

לכל אברך שיכול להירשם למסלול עם 
אישור הכולל בו הוא לומד. מרכנתיל 

מציע מסלול מיוחד לאברכים עד גיל 35 
ומסלול נוסף לאברכים בכל גיל, כאשר 
כל מסלול מותאם לתקציב המשפחתי 
ולניהול הפיננסי של האברך ומשפחתו. 
בימי בין הזמנים יכולים האברכים, אשר 

במשך השנה שוקדים על תלמודם, להגיע 
לכל אחד מסניפי מרכנתיל וליהנות 

מייעוץ וליווי מלא של בנקאי מקצועי, 
אשר יציג בפניכם את ההצעות הבנקאיות 

האטרקטיביות ביותר עבורכם שיכולות 
לחסוך לכם כסף וזמן.



3,000 ₪ לקניות במתנה

קפה עלית, חברת הקפה המובילה 
בישראל, כמי שמחוברת לקהל לקוחותיה, 

משיקה בימים אלה מבצע מדהים 
לאוהבי הקפה הנמס: רוכשים 2 אריזות 

קפה עלית- ברזילאי או אינטנס, מחייגים 
לטלמסר 03-3738000, משחקים במשחק 

טריוויה חווייתי ויכולים לזכות ב- 3,000 
₪ לשופינג בקניוני עזריאלי, כל יום זוכה! 

את הקפה הברזילאי האיכותי, העשוי 
מ-100% פולי קפה מברזיל, ואת קפה 

עלית INTENSE – אינטנס, קפה עוצמתי 
מחוזק באספרסו, כולם כבר מכירים, 

ואין ספק שהם הפכו להיות חלק מכל 
מטבח חרדי.  כעת אתם מוזמנים לחבר 

את האהבה לקפה עלית לזכייה מדהימה 
במיוחד! המבצע יתקיים בין התאריכים י"ז 

אב 29.07.2018 עד ה' אלול 16.08.2018 , 
יש לשמור את החשבונית כהוכחה במקרה 
של זכייה. בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי 

שטראוס. הטלמסר פעיל בימים א�-ה�.



פינוק לכולםםםם

אין ילד במשפחה שלא אוהב את המילקי 
של שטראוס. המילקי אהוב במיוחד בזכות 

הקצפת המפנקת שלו, וכעת משיקים 
בשטראוס מילקי חדש עם המון קצפת 

ועם פינוק לכולם. בשטראוס השיקו מארז 
משפחתי של שמונה גביעי מיני קצפת 

מילקי מפנקים, כדי שיהיה מספיק לכולם. 
הקצפת של מילקי טעימה ואהובה כבר 

שנים בטעם נפלא, למעדן מושלם כפינוק 
לבד או בארוחה המשפחתית – ובעיקר 

בטעם מפנק של עוד. בכשרות בד"ץ 
מהדרין הגר"א רובין שליט"א.



כרטיס זוגי במתנה

מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? 
הקיץ הזה תפוצי'פס דואג לבילוי 

המשפחתי שלכם. במסגרת "מבצע קיץ 
משפחתי" של תפוצ'יפס, תוכלו לזכות 

בכרטיס כניסה זוגי למגוון אטרקציות 
וחוויות שיעשו לכם יופי של חופשה. בכל 

שקיות תפוצ'יפס מסתתרים כרטיסים 
לאטרקציות משפחתיות מגוונות (ספידי 

כיף, ספארי, קיפצובה וכו). רוצים גם 
אתם לזכות באטרקציות חווייתיות? 
רוכשים שקית תפוצ'יפס מהשקיות 

הנבחרות המשתתפות במבצע, בודקים 
את כרטיס המבצע הנמצא בכל שקית, 

במידה וזכיתם, תוכלו לבחור כרטיס זוגי 
למגוון אטרקציות קיציות מהנות בכל 

רחבי הארץ. כל כרטיס מזכה בפרס אחד. 
רוצים לזכות עוד? בדקו מה מסתתר 

בשקית הבאה ואולי תזכו שוב, כל שקית 
מעלה את סיכויי הזכייה, ללא הגבלה על 

מספר הפעמים שניתן לזכות. רוצים לדעת 
עוד על מגוון האטרקציות המשתתפות 

במבצע? התקשרו לטלמסר 4503*, בחירת 
האטרקציות אפשרית בין  התאריכים 

י"ח תמוז תשע"ח עד ד' תשרי תשע"ט 
(1.7.18-13.9.18), שעות הפעילות בימים 

א�-ה� בין השעות 14:00-16:00, הכרטיסים 
לאטרקציות ניתנים למימוש בין התאריכים 

י"ח תמוז תשע"ח עד כ"ב חשוון תשע"ח 
.(1.7.18-31.10.18)



ריהוט לקטנים בחופש הגדול

הרבה יותר כיף לשבת בכיסא שנוצר כולו 
בשבילך! הצורות, הצבעים, החומרים 

והגדלים של הרהיטים הקטנים של איקאה 
עוצבו במחשבה על הקטנטנים שלכם. 

הרהיטים לחדרי הילדים אינם כבדים 
ופשוטים לנשיאה, כשבמקביל הם עמידים 
מספיק כדי להתמודד עם משחקי היומיום. 

איקאה מזמינה אתכם לאבזר ולחדש את 
חדרי הילדים לקראת החזרה ללימודים: 
 MYDAL - 895 מסגרת מיטת קומתיים

₪, מסגרת מיטת גלריה עם שולחן ואחסון 
 ALEX יחידת מגירות ,₪ STUVA - 1,895
 ,₪ MICKE - 495 395 - ₪, שולחן כתיבה
 ,₪ ORFJALL - 195 כיסא משרדי לילדים

₪ FORSA - 95 מנורת עבודה



רכיבי תזונה חשובים 

רונית דוייב, מנהלת מדעית אבוט יצרנית 
סימילאק למהדרין: רכיבים חשובים כמו 

חומצה פולית, ברזל וסידן חיוניים לבריאות 
בתקופת טרום הלידה, אך מחקרים 

מראים כי לאחר הלידה, האם והתינוק 
זקוקים לשילוב הרכיבים הכוללים ויטמין 

E טבעי ו-DHA התומכים בהתפתחות 
המוח ובמיומנויות למידה מוקדמות של 
תינוקות ומאפשרים התחלה טובה יותר 

  DHA-טבעי ו E לחיים. באופן טבעי ויטמין
פעילים יחד באזורי המוח האחראים 

על למידה וזיכרון. למעשה, זהו השילוב 
התזונתי המומלץ של רכיבים התומכים 

בהתפתחות תאי המוח. "לפני הלידה, 
תינוקות עסוקים בבניית כמות תאי מוח 

שנעה בין 100 ל-200 מיליון תאים", אומר 
 ,Ma� Kuchan) Ph.D) ד"ר מאט קוצ'אן
מדען ומוביל הפרויקט של שיתוף הפעולה 

בין אבוט למרכז ללימודי תזונה וזיכרון 
באוניברסיטת אילינוי. "במהלך השנה 

הראשונה, מוח התינוק ממשיך להתפתח 
ולבנות מאות קשרים עצביים בקצב מהיר 

יותר מבכל תקופה אחרת בחייו. התפתחות 
מהירה זו קובעת את האפשרות ללמידה, 

קוגניציה וזיכרון למשך החיים. זה הופך 
את התזונה למשמעותית וחשובה". גם 

כשהתינוק ניזון משילוב של הזנה טבעית 
ופורמולה, כדאי לבחור פורמולה המכילה 

DHA  וויטמין E, כדוגמת סימילאק 
למהדרין.



המחירים יוצאים לבין הזמנים

בין הזמנים כאן, וזה בדיוק הזמן לבוא 
להתרשם מקולקציית הקיץ של בגיר. מגוון 

פריטי לבוש אופנתיים מקולקציית הקיץ 
כבר מחכים לכם על המדפים בסניפי 

רשת בגיר – רשת האופנה המובילה 
במגזר החרדי. ברשת בגיר תמצאו כל 

מה שחיפשתם, קולקציית קיץ מרהיבה 
ויוקרתית עם מגוון רחב של פריטי לבוש 

מעוצבים, חליפות, עניבות, נעליים, חגורות 
ופריטי אקססוריז רבים למראה מושלם 
ויוקרתי. בבגיר עיצבו עבורכם קולקציית 

קיץ אופנתית וייחודית תוך שימת דגש 
על שימוש בבדים דקים ונעימים ובאיכות 
גבוהה ביותר, לקבלת מראה קיצי ומרענן. 

 TIME  - במסגרת מבצע  בין הזמנים
OUT  יוצעו מגוון בלייזרים מקולקציית 

קיץ 2018 של בגיר במחיר של 349 ₪ בלבד 
ומכנסיים במחיר של 149 ₪ בלבד. המבצע 

יימשך עד לתאריך ה' אלול תשע"ח 
(16.8.17). סניפי ירושלים ובני ברק פתוחים 

מדי יום ברציפות בין השעות 10:00-21:00.



מיחזורית המשאלות

תאגיד המיחזור אל"ה יוצא גם השנה, זו 
השנה הרביעית, בפעילות קיץ לציבור 

החרדי -"מיחזורית המשאלות". הפעילות  
נועדה לעודד מיחזור בקבוקי שתיה 

משפחתיים מפלסטיק (ליטר וחצי ומעלה) 
באמצעות המיחזוריות. בשנים הקודמות 

התקבלה פעילות "ממחזרים וזוכים" 
בהתלהבות ושמחה בקרב המשפחות. 

גם השנה ההשתתפות ב-"מיחזורית 
המשאלות" מלהיבה, נוחה וקלה. אוספים 
בקבוקים משפחתיים ריקים, רושמים את 

מספר הטלפון על כל בקבוק, מציינים את 
מספר המשאלה שבחרתם, ומשלימים 

את המשפט: "בקבוקים ל...... יצאתם 
גדולים"  עם מילה מקורית ביותר. רושמים 
את המילה המקורית שלכם על הבקבוקים 

ומשליכים את הבקבוקים למיחזורית 
הקרובה. מדי שבוע ייאספו הבקבוקים 

מרחבי הארץ ויגשימו משאלות. רשימת 
המשאלות מגוונת ומאפשרת סיכוי לזכות 

מדי שבוע ב: ערכת ספרים מהודרת, 
משחקי פליימוביל ולגו, אופניים, קורקינט, 
בובת ניו-יורק ואביזרים, רחפן עם מצלמה, 

צמיד פנדורה ומצלמה. בתום הפעילות 
נכתיר את "מלך/ מלכת המיחזור" 

ואותו בקבוק יזכה את בעליו בארוחת 
ראש חודש  לו ול-40 מחבריו/חברותיה. 

'מיחזורית המשאלות', תתקיים בתקופת 
"בין הזמנים", החל מ-י"א באב (23 ביולי) 

ועד כ"ג בתשרי (2 באוקטובר). רשימת 
המשאלות מתפרסמת בעיתונים.



מתן מענה מידי 

לקראת חודשי הקיץ החמים, חברת 
תדיראן השיקה אפליקציית מתקינים 

חדשנית המייעלת את עבודתו של המתקין 
ובכך נותנת מענה מהיר ללקוח הסופי. 

תדיראן מציעה שירות SOS למתקין 
במסגרתו החברה מפעילה מערך של 
רכבים ואופנועים ייעודיים לצורך מתן 

מענה בזמן אמת למתקין בבית הלקוח. 
בנוסף, במהלך חודשי הקיץ חברת תדיראן 
מפעילה את TADIRAN NIGHT – שירות 

מתוגבר למתקינים הנותן מענה מדי יום 
עד השעה 19:00 על מנת לייעל את עבודת 

המתקין ולהפחית את משך ההמתנה של 
לקוחות החברה



חופשה נקיה

יוצאים לחופשה משפחתית? מטיילים 
בחיק הטבע? לא שוכחים להכניס לתיק 

הנסיעה גם את וניש קליה גולד! עם וניש 
קליה גולד תוכלו להיות רגועים גם במהלך 

החופשה. את הבגדים שהוכתמו בטיול 
מבוץ, טפטופי גלידה, אבטיח או קטשופ  

מחוויית ה"על האש"- מסירים בקלות 
ובמהירות ללא השארת סימן. ל 'ווניש 

קליה גולד' נוסחה עוצמתית המסירה את 
הכתמים הקשים בתוך 30 שניות בלבד! 

ואם בכל זאת שכחתם או נתקעתם ללא 
וניש גולד, תוכלו לטפל בכתמים היטב גם 

עם שובכם הביתה. ווניש קליה גולד מסירה 
גם כתמים קשים שהתייבשו במשך 7 ימים, 
וזאת מבלי לפגוע בצבע או בבד של הבגד.



מקום ראשון במדד המותגים 

מותג המשקאות הפופולרי דורג במקום 
הראשון כמותג המוכר והאהוב בישראל 

ב"מדד המותגים" השנתי שעורך העיתון 
גלובס. המותג קוקה-קולה גבר על ענקיות 
הטכנולוגיה הבינלאומיות ועל שלל מותגי 

אופנה, מזון, קמעונאות ועוד. בשנתיים 
האחרונות פועל המותג קוקה -קולה 

לעידוד הערכים של חיבור בין אנשים, 
משפחתיות, חברות ועוד, לצד שמירה 

על ערכי הטעם האמיתי, המקורי והאהוב. 
פעילות קוקה -קולה מגיעה לידי ביטוי 

גם במהלך "קיץ בעננים" לציבור החרדי 
שהסתיים בשבועיים האחרונים, וגם בו 

הושם דגש על עשיית טוב למען החברה 
והקהילה, וכידוע, כאשר עושים טוב – 

מקבלים הרבה טוב בחזרה. שלי שמיר קינן 
סמנכ"לית שיווק קוקה-קולה: "הצלחתו 

ועוצמתו של המותג קוקה -קולה נשענות 
על צוות גדול של עובדים האחראי על 

בניית המותג והמפגשים שלו עם הקהלים 
השונים. מעל הכל מרגשת אותנו הנאמנות 

הגדולה של קהל הצרכנים המחייבת אותנו 
להמשיך ולפעול במלוא המרץ עבורם".



'אוראו' באריזות אישיות 

לפני כשנתיים הושקו בישראל עוגיות 
אוראו בכשרות המהודרת של בד"ץ 

איגוד הרבנים בראשות הרב  יעקב אשר 
וועסטהיים. מאז ההשקה הפכו עוגיות 

אוראו לחלק בלתי נפרד מיומם של 
אלפי משפחות מהדרי הכשרות בישראל. 
מתוך מחשבה על חיבור הצרכנים השיקו 

באוראו  2 סוגי אריזות חדשות: אריזה 
משפחתית ואריזה קטנה לפינוק אישי.   

כיום ניתן להשיג את עוגיות אוראו בטעם 
וניל בכשרות המהודרת בסוגי האריזות 
הבאים: אריזה משפחתית של 176 גר' 
(מכילה 4 אריזות פנימיות כאשר בכל 

אחת 4 עוגיות אוראו), אריזה של 137 גר' 
– אריזה משפחתית ללא אריזות פנימיות 

המכילה 12 עוגיות ובאריזה אישית של 66 
גר' המכילה 6 עוגיות אוראו לפינוק אישי 

מושלם.



מוגז ב-3 טעמים 
חברת טמפו משיקה סדרת משקאות 

מוגזים חדשה - Pixie - הכוללת 3 טעמים 
ייחודיים במתיקות מעודנת – תפוח למון 
גראס, תות ליים ואפרסק. הסדרה תציע 

משקאות שקופים, ללא צבעי מאכל 
וללא ממתיקים מלאכותיים המכילים 

19 קלוריות 
בלבד ל-100 

מ"ל, 60% 
פחות סוכר 
ממשקאות 

מוגזים 
סוכריים. ענת 
סגל, מנהלת 
שיווק חטיבת 

הלא אלכוהולי 
בטמפו: "איכות 

המשקה 
חשובה לא 

פחות בבחירת 
המשקה. 

סדרת 
המשקאות  

Pixie משלבת 
בין בריאות 

להנאה עם 3 טעמים ייחודים מופחתי סוכר 
וקלוריות." בקבוק משפחתי – 6.5 ₪



כנס המשכנתאות 

מזרחי-טפחות קיים בשבוע שעבר כנס 
ייחודי למגזר החרדי בביתר, שעסק בנושא 

המשכנתאות וכלכלה משפחתית נכונה. 
בכינוס המיוחד השתתפו יותר ממאה 

מתושבי ביתר שקיבלו מידע שימושי רב 
ועצות לניהול התקציב המשפחתי. הכנס 

נפתח ע"י מנהל המגזר החרדי במזרחי-
טפחות, מר אבי עמר, שדיבר על נכונות 

הבנק לבוא לקראת הציבור החרדי ולהיותו 
קשוב לצרכים המיוחדים המאפיינים 

את המגזר. בהמשך, נהנו המשתתפים 
מהרצאתו של מנדי בייזר משווק ארצי 

למגזר החרדי, בנושא משכנתאות. בכנס 
השתתפו גם עופר מרגלית-מנהל תחום 

משכנתאות בסניף אלון שבות.

6 י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18 כ' באב תשע"ח 61/8/18



כ"א באב תשע"ח 242/8/18 בפתח-תקוה ט"ו באב תשע"ח 1227/7/18 בפתח-תקוה24

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - תבואה וקטניות

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. קרדום. "מסמר כמין ____" )כלים יד ב(
6. אלא רק,בלתי אם. "נשאר ____" )מל"ב כד יד(
7. לוח דק של מתכת. "____ של זהב" )סוכה ה.(

8. השולט בשמאלו יותר מבידו הימנית. "אטר יד-____" 
)שופטים ג טו(

10. הוא עצמו אשם במותו. "____ בראשו" )יהושע ב יט( 
)בהיפוך אותיות(

11. קיצור המילים : יש לפרש.
14. בעל חיים טורף אשר שימש במקרא כסמל לחורבן 

ועזובה. "והיתה נוה ____" )ישעיה לד יג( )בלשון יחיד( 
)בהיפוך אותיות(

15. אדמת-שלחין,אדמה שבעליה משקה אותה. "כרוב של 
____" )תרומות י יא(

16. מחשבה,רעיון החולף במוחו של אדם. "דבור אסור ____ 
מותר" )שבת קיג: (

17. ענף רך היוצא מן השורש. "ו____ משרשיו יפרה" )ישעיה 
יא א(

18. אשת יעקב. )בראשית כט טז(

1. חזות,מראה,ראיה. "וידד כ____ לילה" )איוב כ ח(
2. חושב מחשבות רשע,מתנכל להרע. )בלשון נקבה(

3. ילוד,בן. "אחימן ששי ותלמי ____ הענק" )במדבר יג כב( )בלשון 
יחיד( )לא בלשון סמיכות(

4. סריס בימי יאשיהו המלך. "____ מלך" )מלכים ב כג יא(
5. עבודת כפיה. "ויתנו את הכנעני ל____" )יהושע יז יג(

9. מפרשיות השבוע.
12. שוטה,חסר דעה. "גם ____ מחריש חכם יחשב" )משלי יז כח( 

)בהיפוך אותיות(
13. מיתר,נימה.  "בני מעיה מהו ל____" )עבודה זרה מז.( )בלשון 

יחיד(
15. ראש משרתי המלך המגישים לו יין ומשקאות אחרים. "____ 

המשקים" )בראשית מ ב(
16. חוק הוא ולא יעבור! אין רחמים בדין! "יקוב הדין את ה____" 

)יבמות צב.(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

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

שאמארתסנקאוישראנא
ניגישהאמנלתתלילמג

סנמימשחנקישאנתיתד

תעאלשסנטסשאסמיכנא
אמאסנממאנמאישראנת

סהתשמתדאשרבנאתהדג

פיאיידלתגתירשביטא

ישרסנמירשאמאנתיאח

חעשגינמאשישסיגאבנ

ששתמילבשדילשכאנאג

סנישרשיאקסשונהאגד

שכרמליאמאבסאבאואג

תנמאסנהישררשייאנא

1. שם ההר המרומם מעל צפת ושוכן במרכזה
2. "אם המושבות"

3. ישוב על שם "אריגים תוצרת ארצנו"                                                                                                         
4. שמה הקודם היה "מלבס"

5. שמו העברי של "באב אל וואד"?
6. "יד חנה" נקראת על שם...

7. "שבע טחנות" נמצאות על...
8. שמה הקודם של "ואדי חנין"
9. קברו של הרמב"ם נמצא ב...

10. מרכז אזורי דתי על שם שר הפנים בעבר
תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. המצודה  2. פתח תקווה 3. קרית אתא 4. פתח תקווה 5. שער הגיא 6. חנה סנש 
7. נהר הירקון 8. נס ציונה 9. טבריה 10. מרכז שפירא
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

באר שבע

וילות ובתים
אחיסמך

אלעד

אופקים

בני ברק

+5 חדרים

דופלקסים

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

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר, 
ענקית, 210 מ', ניתן 

לחלק ל- 3 יח' בהסכמת 
שכנים, ק"א 2,920,000 

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

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)04-04(_____________________________________________

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

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

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

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

 הבניה בעיצומה!!! 
באחיסמך דירות אחרונות החל 

ממיליון ש"ח. נדל"ן אחיסמך 
08-6335335)21-32/18(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר 
חזית, ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית עם גג בטון 
וחניה צמודים בטאבו, 

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

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

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

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

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

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,580,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 ב"ב, 5797756, 

050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, 

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

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

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 באהרונסון, 3.5 חד', 
92 מ"ר, קומה ג' עם גג 

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

ממשית לבניה על הגג, 
1,860,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

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

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

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

ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב

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

 בבן פתחיה הרב שר, 
קומה ג' עם מעלית, 

דופלקס 5.5 חדרים + 
יחידה מושכרת של 2.5 

חד', 3 כ"א, מאווררת עם 
נוף, 3,060,000 ש"ח, 

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

 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 ביטוח משכנתא
בתעריפים מוזלים

חיסכו אלפי שקלים
_____________________________________________)24-35("ביטוח נאמן" 03-9075551

AMERICAN TAX BENEFITS

1000
 
IRS 14

08-86609402017
ההגשה החלה

הטבות עד 
לילד 

שבוע אחרון 
ל-2014

 ברח' חברון באיזור 
שמידמן דירת 5 חד' ק"ג 
ומעליה 3 חד' עם סוכה 

ענקית סגורה. דירה 
מושקעת, חזית, חניה 

צמודה, ומעלית. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 באניליביץ' וילה 3 
מפלסים, עם גינה גדולה, 
אופ' להרחבה )על מגרש 
של 380 מ"ר( פינוי מיידי 
6,250,000 ש"ח גמיש. 

בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברחוב טבריה באיזור 
רחוב עמי דירת דופלקס 
ק"א סלון ומטבח וק"ב 4 
חד' גדולים, הכל משופץ 
יחד 130 מ"ר, עם חניה 

צמודה.  2,600,000 ש"ח 
בלעדי ליתווך ש.מאירוביץ 

 ,03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בית שמש

 מציאה!! באלוף 
הניצחון בר"ג, גבול ב"ב 

בבנין חדיש, 3 חד', 
70 מטר, ק"ג משופץ 
עם מעלית+יח"ד של 
45 מ"ר+חניה ומחסן 

2,200,000 ש"ח בלבד! 
בלעדי ל-תיווך מאירוביץ 

הרב קוק 23 
03-5797756

050-5308742)28-28(_____________________________________________

 בבן זכאי העליון + 
מחסן+אופציה יפיפיה מול 
הנוף, מושקעת, ק.כניסה. 

לל"ת 1,620,000 גמיש
052-6006575)29-32(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בנחל עין גדי 4 חד' 95 

מ"ר, חצר מרוצפת 50מ"ר + 
פרגולה, סורגים, כניסה פרטית. 
_____________________________________________)28-31(1,400,000 ש"ח 054-7208799

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
 דירת גן בנחל נחשון 145 

מ"ר במפלס אחד+מחסן 
_____________________________________________)29-32(וחנייה מקורה 058-4198767

3-3.5 חדרים

 למהירי החלטה! דירת 5 
חד' בק. הרצוג חדשה במחיר 
_____________________________________________)29-32(מיוחד! לל"ת 050-4300283

 למהירי החלטה! דירת 5 
חד' בק. הרצוג חדשה במחיר 
_____________________________________________)29-32(מיוחד! לל"ת 050-4300283

 מציאה!!! ברבי עקיבא 
באיזור אלישע 4.5 חד' 120 
מ"ר חזית משופץ, קומה ג' 
ואחרונה, גג בטון, אופציה 
לבניה על הגג 2,300,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ
03-57997756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 דלת כניסה מעוצבת 
וחדשה, דלתות פנים פולימר, 

סורגים ושער טרילדור, 
ממוזגת, מקלחת חדשה 

_____________________________________________)30-33(לל"ת. 050-6000530

 במהוליבר דירת 6 
חד', יפה ומושקעת, 

מחולקת ל-4 חד' בק"ג 
ומעליה 2 חד' וגג גדול, 
חזית עם מעלית וחניה. 
2,850,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 לל"ת בהרב קוק 4 חד', 
80 מ"ר+מעלית 3 כ"א, 

מוארת ומאווררת. 1,920,000 
_____________________________________________)30-33ל(ש"ח 052-7661363

 דירה מחולקת ל-3 
יחידות דיור משופצות חדשות 

מושכרות ב-3,800 ש"ח 
במחיר שלא יחזור על עצמו 
רק 660 אל"ש משה אלוש 

054-3255667/08-6901033)31-31(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור שכונה א' כ-170 מטר 

כולל ממד, מושכרות 
8,500 ש"ח נטו, שווה לראות. 

משה אלוש 
054-3255667/08-6901033)31-31(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור בית קרקע שכונה ב' 

מושכרות 6,500 ש"ח נטו. 
שווה לראות! משה אלוש 

054-3255667/08-6901033)31-31(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 
יחידות דיור בדימונה מושכרות 

ב-3,000 ש"ח נטו רק 530 
אל"ש כל הקודם זוכה. 

משה אלוש- 
054-3255667/08-6901033)31-31(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2, 
מבצע עובדה, מושכרות 

ב-4,000 ש"ח נטו, קומה 4 
750 אל"ש משה אלוש 

054-3255667/08-6901033)31-31(_____________________________________________

 מעונינים למכור
 ולקבל את המחיר הטוב 
ביותר התקשרו עוד היום 

 054-3255667
_____________________________________________)31-31(אבני יסוד מבית אבני דרך

 מבחר דירות במחירים 
שפויים לחלוקה או השקעה 

סולידית, יעוץ חינם!
054-3255667 משה

_____________________________________________)31-31(אבני יסוד מבית אבני דרך

 ברח' הצבי ק.הרצוג,
4 חד' + תוספת בנייה קומה 
ב' + מעלית במחיר ירד חניה 

_____________________________________________)31-32ל(בשפע 054-8481372 

 מציאה! בבר אילן 3 
חד' ק"א, מרפסת סוכה, 

משופצת, צנרת חדשה, 2 
שירותים, אופ' לתוספת מיידי, 
1,200,000 ש"ח. תיווך יעקב 

054-4901948)31-31(_____________________________________________

 לל"ת קוטג' 7 חד', 
מושקעת!!! 200 מ"ר, 3 

מפלסים+גינה גדולה. חובה 
_____________________________________________)31-38(לראות!! 052-8935435

וילות ובתים

 בקובלסקי דירת נכה, 80 
מ"ר+80 מ"ר חצר. ת' כניסה 
12 חודשים. 1,550,000 ש"ח

054-5706488)31-31(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ו', בטאבו 
משותף, 100 מ"ר, מחולקת 

ל-2 יחידות, כל אחת 45 
מ"ר, מושכרות ב-5,000 

ש"ח משופצת כחדשה, ק"ב, 
1,700,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)31-31(_____________________________________________

 בסמטת רחל 75 מ"ר 
מחולקת ל-3 יחידות, 
חזית, ק"ג+אופ' בגג, 

מיידי, 1,590,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)31-31(_____________________________________________

 בלעדי ברימון/
קהילות יעקב 90 מ"ר, 

מחולקת ל-2 דירות, 
ק"ב, חזית+אופ' 

מיידית להרחבה 20 
מ"ר, 1,820,000 ש"ח 
גמיש, "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)31-31(_____________________________________________

 בויז'ניץ בתורת חיים, 
125מ"ר, ק"ק, חזית, 
שקטה, מחולקת+א.
להרחבה "מקסימום 
_____________________________________________)31-31(נדלן" 052-7683068

 בלעדי בז'בוטינסקי, 
קומה ב', גג רעפים 60מטר, 

מחולקת ל-3 יחידות דיור 
מושכרות ב-7,000 ש"ח 
1,350,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)31-31(אלטרנטיב 054-5500263

 בנייה חדשה! בבית 
יוסף דירות 3/4 חד', יפות 
החל מ-1,550,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
 052-3344721)31-31(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000 
 052-7168090)31-31(_____________________________________________

 בבנייה חדשה! בקוטלר 
פינת סוקולוב דירות 3/4 

חד', מפוארות וגדולות, חזית, 
3כ"א, החל מ-1,600,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

 052-7168090)31-31(_____________________________________________

 ביהודה הלוי מתאימה 
לטאבו משותף, מרווחת, 

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

 052-7168090)31-31(_____________________________________________

 פרסמו בחינם את 
דירתכם למכירה והצטרפו 

גם אתם להצלחות 
הבלעדיות של 'אפיקי 

נדלן בועז' 03-5702323 
050-4156080)31-31(_____________________________________________

 "אפיקי נדלן בועז 
מאחל לכלל לקחותינו 
חופשה מהנה ובטוחה 

לידיעתכם אני ממשיכים 
לעבוד למענכם גם 

_____________________________________________)31-31(בחודש זה"

 בביאליק חודש עולים 
לקרקע, 70 מ"ר, ק"ב, כניסה 
15 לחודש, 1,220,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-31(נדל"ן הקריה 050-3000121

 בבלעדיות בטאבו 
משותף, בהגרא/אליעזר 
62מ"ר, משופצת ויפה, 
1,100,000 ש"ח לביא- 

_____________________________________________)31-31(נכסים 054-8834479

 בלעדי דירות חינם 
למכירה וקנייה והשכרה 

 dira4me.co.il
_____________________________________________)31-31(בטלפון 074-7020616

 במנחם בגין בפ"כ, דירת 
גן 6.5 חד', משופצת+מחסן, 

חניה וחצר 25 מטר "פנחס 
_____________________________________________)31-31(נכסים" 055-6789653

 בשיכון ה', בבר אילן, 
דירת גן, 3 חד', 70מ"ר 
+סוכה"חצר 50מ"ר+א.

להרחבה "מקסימום 
_____________________________________________)31-31(נדלן" 052-7683068

 מחפש בטאבו 
משותף? באבני נזר! 6.5 
חד'+גג+אופציה נוספת! 

מפתחות ב-"אביחי-
_____________________________________________)31-31(מתווכים" 03-5701010

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
 052-3344721 03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בבניין חדש, באהרון 
דב, פנטהאוז מפואר וייחודי, 
200 מ"ר, 4,000,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
 052-7168090)31-31(_____________________________________________

 בנתן הנביא דופלקס 
משופץ ברמה גבוהה 

3,200,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

 052-7168090)31-31(_____________________________________________

 בקריה דופלקס מפואר, 
250 מ"ר, עם מעלית, אופציה 

לחלוקה בקלות )טאבו 
משותף( "פנחס נכסים"

055-6789653)31-31(_____________________________________________

 בלעדי האיזור העירייה 
דופלקס, 5 חד',160 מ"ר, 

מחולק ל-4 חד'+יחידת 
דיור ק"ג, חזית מאווררת 

חדשה+פיר למעלית )שכנים 
רוצים לעשות( 2,400,000 

_____________________________________________)31-31(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 בבן זכאי דופלקס 
מחולקת 3.5 חד', ק"ב, 75 

מ"ר, ודירת 2.5 חד' בגג 
45 מ"ר, משופצת כחדשה, 

2,380,000 א.פנחסי
03-5799308)31-31(_____________________________________________

 בחפץ חיים, דופלקס, 5 
חד', מושקעת + מרפסת 

שמש "א.צ.נכסים"
 050-9777755
050-2044100)31-31(_____________________________________________

  בלעדי באיזור רח' הרצוג, 
5 חד', 130 מ"ר, מחולק ל-4 

חד'+יחידה, ק"א, חזית חדשה 
מושקעת ברמה גבוהה+סוכה 
_____________________________________________)31-31(גדולה, א.פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

 בבלעדיות בסוקולוב, 
בניין חדש ומאוכלס, 5 
חד', 120מ"ר, מרווחת 

מאד, לביא-נכסים 
054-8834479)31-31(_____________________________________________

 בהרב קוק! חדשה! 
5חד'+מרפסות+ 

מדרגות חיצוניות לגג 
מוצמד+מעטפת על 

הגג 2,850,000 ש"ח 
מפתחות ב-"אביחי-

_____________________________________________)31-31(מתווכים" 03-5701010

 באיזור נתן הנביא, 
5 חד', ענקית! 150 מ"ר, 

ק"ג+מעלית, סוכה גדולה, 
_____________________________________________)31-34ל(חניה. 050-5995699 תיווך

 דירה+יח"ד, 6 חד', )4+2(
בגניחובסקי 125 מ"ר, ק"א, 
משופצות מהיסוד ומפוארות.

_____________________________________________)31-32ל(054-8405486

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)31-31(_____________________________________________

 בהרצוג 4 חד'+יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 

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

052-7168090)31-31(_____________________________________________

 בגוטליב 5 חד'+חצר, 
ענקית, 2,900,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)31-31(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 5 חד', 
ענקית, אופציה בגג+חתימות 

2,300,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)31-31(_____________________________________________

 בהרצוג, 6 חד', מחולקת, 
משופצת ויפה, 1,850,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב מנחם 
9, דירת 4 חד', 103 מ"ר גדולה 

ומרווחת, קומה שניה, בנין 
חדש ומתוחזק, סוכה, חניה.

דוד גרוס רי/מקס 
050-4122744)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות בדב גרונר 
4 חד', 90 מ', ממ"ד+סוכה 

קומה 4, דירה חדשה 
1,630,000 ש"ח )גמיש( 

_____________________________________________)31-31("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באיזור הרצוג 4 
חד', 100 מ"ר, מחולקת ל 3 

חד' + יחידה מושכרת, 
משופצת כחדשה +סוכה ק"ג 
)פיר למעלית( חזית + א.בגג 

בטון 1,950,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-31(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי בלנדא 4.5 חד', 
115 מ"ר+יחידה בקרקע 
26 מ"ר+מרפסת שמש, 
ק"ב+מעלית 2,300,000 

ש"ח)לא כולל את היחידה( 
_____________________________________________)31-31(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי ברמב"ם 4.5 חד', 
90 מ"ר, משופצת+סוכה, 

ק"ג, א.בגג בטון, כולל 
חתימות שכנים, 4 כ"א, חניה 

משותפת, 1,980,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-31(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ו' בטאבו 
משותף, 4 חד', 100 מ"ר, 

ק"א, משופצת כחדשה+סוכה 
1,650,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)31-31(_____________________________________________

 באיזור העירייה, 4 חד', 
90 מ"ר, משופצת כחדשה, 
ק"ב ואחרונה, א.בגג בטון, 

חתימות שכנים, חזית, 
2,150,000 ש"ח 

_____________________________________________)31-31(א.פנחסי 03-5799308

 באיזור מימון בבניה, 
4 חד', 100 מ"ר+מרפסת 
שמש, ק"א+מעלית, ניתן 

לקנות חניה, פונה לנוף פתוח, 
1,980,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)31-31(א.פנחסי 03-5799308

 באלישע המבוקש, 
4 חד', גדולים+סוכה, 

חזית, ק"ג ואחרונה, גג 
בטון+חתימת שכנים 

לבניה בגג+חניה 
2,200,000 גמיש 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)31-31(_____________________________________________

 א.קובלסקי, 4 חד', 
כ-100מ"ר, ק"ב+סוכה, 

עורפית+א.להרחבה 
1,650,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

 למבינים!! א.בנימין 
אברהם כ-4 חד', כ-75מ"ר, 

ק"ב, מ.מהיסוד+אופציה 
1,400,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

 המציאה!! א.פרדס כץ, 
4 חד', כ-85מ"ר, ק"א, 3כ"א, 
א.להרחבה, 1,520,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)31-31(_____________________________________________

 א.סירקין, 4 חד', 
כ-92מ"ר, 3כ"א, מפוארת, 
מעלית+חניה 1,920,000 

ש"ח מציאה!! א.פרדס כץ, 
4 חד', כ-85מ"ר, ק"א, 3כ"א, 
א.להרחבה, 1,520,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)31-31(_____________________________________________

 4 חד' למכירה ברח' ירמיהו 
בלעדי BA יזמות 

054-4980159)31-31(_____________________________________________

 בר' עקיבא 109 בית 
פתוח!!! למבקרים ביום 

שישי כ"ב אב )3.8.18( 
בשעות: 10:00-11:00 
לל"ת! 4 חד', כ80מ"ר, 

4כ"א,עורף, שקט, 
פתוח לנוף, קומה 2.5, 
אחרונה+א.לבניה בגג 

)יש חתימות( 
_____________________________________________)31-31("מקסימום נדלן" 

  בפ"כ! בניין חדש!, 
4 חד', מוכנה לחלוקה! 

רק 1,700,000 ש"ח 
מפתחות ב-"אביחי-

_____________________________________________)31-31(מתווכים" 03-5701010

 בנחמיה! 4 חד', 
חזית! כ-125מ"ר, 
2,300,000 ש"ח 

מפתחות ותוכניות 
ב-"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)31-31(_____________________________________________

 באיזור פרל, 4 חד', 
חדשה וגודלה, נוף 

מדהים, רק 1,900,000 
ש"ח "א.צ.נכסים" 

 050-9777755
050-2044100)31-31(_____________________________________________

 באיזור דב גרונר בבניין 
חדש, 4 חד', מושקעת, 

רק 1,600,000 ש"ח 
"א.צ.נכסים" 

 050-9777755
050-2044100)31-31(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן+ליווי 
בנקאי!, דירות 4 חד' ענקיות, 
1,850,000 ש"ח ישוב-הארץ 
 052-3344721 03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בבניין חדש באנילביץ 
דירת 4 חד' אחרונה, 

2,100,000 ש"ח ישוב-הארץ 
 052-3344721 03-8007000)31-31(_____________________________________________

 באלישע 4.5 חד', 
משופצת, קומה אחרונה+ 

אופציה 2,300,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)31-31(_____________________________________________

 בגורדון 4 חד', מעלית 
וחניה+אופציה גדולה, 

2,100,000 ש"ח ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה חדשה, 4 חד'+יחידה 

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

052-7168090)31-31(_____________________________________________

 בבנייה בזכרון מאיר, 
דירות 4 חד', 2,200,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)31-31(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור יהודה 
הנשיא דופלקס 6 חד')4+2( 
+מרפסת גדולה, 190 מ"ר, 

ק"ג+מעלית+חניה, 6 דיירים, 
חזית, 2,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-31(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי באיזור העירייה, 4 
חד', 90 מ"ר, ק"ג+מעלית, 
זקוקה לשיפוץ, חזית, נוף, 

א.בצד 9 מ"ר, 1,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-31(א.פנחסי 03-5799308

 בקובלסקי 4 חד', 
סלון ענק, ק"ב, חזית, 

95מ"ר, במחיר לסגירה! 
1,750,000 ש"ח 'אפיקי 
נדלן בועז' 03-5702323 

058-3200078)31-31(_____________________________________________

 באבוחצרא 4 חד', 
גדולה, ק"ב, מושקעת 

מאד, יחידת הורים, מזגן 
מרכזי, רק ב-1,580,000 

ש"ח מיקום ובניין מעולים 
'אפיקי נדלן בועז' 

 03-5702323
058-3200078)31-31(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 
4 חד', ענקית, 95מ', 

משופצת כחדשה, מטבח 
חדש, רק ב-1,590,000 
ש"ח 'אפיקי נדלן בועז' 

 03-5702323
058-3200078)31-31(_____________________________________________

 באביעד, 4 חד', 
ק"א, סלון ענק, מטבח 
מרווח, יחידת הורים, 2 
מרפסות שמש/סוכה, 
מחיר לסגירה! 'אפיקי 

נדלן בועז' 03-5702323 
058-3200078)31-31(_____________________________________________

 ברב קוק 4.5 חד', 
כ-100מ"ר, ק"ב ואחרונה+אופ' 

1,700,000 ש"ח נדל"ן הקריה
050-3000121)31-31(_____________________________________________

 בברטנורא 4 חד', 
כ-105מ"ר, ק"ב, מפוארת+ 
סוכה 1,935,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)31-31(נדל"ן הקריה 050-3000121

 בלעדי בגניחובסקי 
4 חד'+סוכה, אופציה 

ענקית לבניה 1,650,000 
ש"ח 'אפיקי נדלן בועז' 

054-8474843)31-31(_____________________________________________

 בחברון ליד הר' קוק 
השקט, 3 חד' עם מרפסת 

בשטח של 4.5 חד', 
שמורה ויפה, חזית, ק"ב 
2,000,000, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ 03-57997756
050-5308742)26-26(_____________________________________________



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

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

וילות ובתים

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

כ’ - כ”ב באב תשע”ח   1-3/8/2018

טבריה

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

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

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

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

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

ירושלים

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

 וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

1-1.5 חדרים 1-1.5 חדרים

4-4.5 חדרים

נתיבות

 דירה 3.5 חד' משופצת 
ויפה, איזור חרדי קרוב לקהילה

054-6808270)27-35(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 באיזור העירייה 2.5 
חד' משופצים קומת 

כניסה 1,280,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

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

 בבית ישראל בהשילוח 
דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 

יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 
_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

עמנואל

ערד

צפת

קריות

קרית אתא

 6 חד' ק"א 130מ"ר, 
סמוך למרכז המסחרי 

650,000 ש"ח גמיש לרציניים 
_____________________________________________)28-31ל(בלבד! 050-7877767

 בעמרם גאון 10 5 
חד' קומה ראשונה, מלאת 

שמש 134 מ"ר, גישה לנכים 
בהזדמנות 3,300,000 ש"ח

054-6600198)29-32(_____________________________________________

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

גני תקווה

 דירת 3 חד' 77 מ"ר 
תשואה גבוהה 550,000 ש"ח

_____________________________________________)29-34ל(055-6662393

 "ידיים טובות" 
כל התיקונים לבית שלך! 

דו"ש, אינסטלציה, חשמל, 
תריסים ועוד...

שירות מיוחד למשקיעים!
053-5313790)29-32(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 ביהלום, דירה ענקית 5חד' 
)כ-150מ"ר( צריכה שיפוץ, בנין 

_____________________________________________)30-31ל(דתי, סוכות. 052-7638388

 בנוף סביון בניין חדיש, 
נדירה! 5 חד' גדולה+גינה, 240 

מ"ר+כניסה פרטית+מחסן 
3,200,000 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ל(054-4480642

 הזמנות למשקיעים!!! 
בשמואל הנביא, 5.5 חד', 

מפוצלת ל-3 דירות, מושכרות 
ב-9,500 ש"ח+מרפסת וחצר 

פרטית בקרוב תמ"א-38 
2,040,000 ש"ח 

050-4102542)24-36(_____________________________________________

 ביגאל אלון 3 חד' + 
מרפסת ענקית 40 מ"ר 

+ אופציה לבניה על הגג, 
ממוזגת ק"ד

054-3977018)29-32(_____________________________________________

 בבן זכאי קרוב 
בעלזא  2 יח' של 
2 חד', משופצות, 
בק"ק ומושכרות, 

1,450,000 גמיש, בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)11-11(_____________________________________________

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

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

1,470,000 ש"ח, 
עורפית. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

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

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

 ברח' האדמו"ר מקוצק 
3.5 חד', ק"ב, חזית, כ- 65 

מ"ר. 1,690,000 ש"ח
054-8786736)30-33(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

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

1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

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

שמש, ק"ב, 6 דיירים בבנין, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה + כל 
התוספות, מוארת, מאווררת, 

שטופת שמש, מ. מרכזי 
+ מזגן בכל חדר, פרקטים 

בחדרים, צנרת חדשה, ריצוף 
שיש + ג'קוזי, מטבח גדול 

מושקע חדש, א. קיר, חימום 
מים בגז מרכזי + דוד"ש, מחסן 
+ חניה, 1,730,000 ש"ח, מיידי 

_____________________________________________)18-26(- ללא תיווך, 050-4343474

 בהרצוג, משופץ, 3 חד' 
+ יח' מושכרת בק"ג עם 
גג בטון, יש נכונות מצד 
השכנים לבניה על הגג, 

2,100,000 ש"ח. 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23, 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)06-06(_____________________________________________

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

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

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

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

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

050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בזכריה 4 חד', ק"ג + 
מעלית, 3 כ"א, מאווררת, 

נוף פתוח, חזית, 
1,960,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 ברחוב הרצוג אזור 
ישעיהו 4 חד' גדולה 

כ-100 מטר, ק"א חזית, 
לא משופצת 1,690,000 
ש"ח בלעדי ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 035797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 3.5 חד', 
ענקית, פרטיות, סוכה, חניה, 
מחסן, לוי דרוק ניהול ושיווק 

_____________________________________________)30-33(נדלן 052-7276299

 בבלעדיות בביאליק 32 
פינת טרומפלדור 3 חד', 70 

מ"ר, מרווחת ומסודרת, קומה 
שניה, חזית, 3 כ"א דוד גרוס 

_____________________________________________)31-31(רי/מקס 050-4122744

 בבלעדיות בקובלסקי 12, 
דירת 3.5 חד', 85 מ"ר, קומה 

4, משופצת מהיסוד+סוכה 
גדולה, 2 כ"א+ אופציה לבניה 

על הגג דוד גרוס רי/מקס 
050-4122744)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב קוק 
57 דירת 3 חד', כ- 80 מ"ר 
+ 2 מרפסות, ק"ב, גדולה 
ומרווחת, כניסה מיידית דוד 
_____________________________________________)31-31(גרוס רי/מקס 050-4122744

 בבלעדיות בשלמה בן 
יוסף, 3 חד', 75 מ"ר, גדולה 

ומרווחת, ק"ד, אפשרות לבניה 
על הגג לעסקה מהירה. דוד 
_____________________________________________)31-31(גרוס רי/מקס 050-4122744

 בפ"כ 3 חד', 70 מטר, 
קומה 2, סוכה וממ"ד+יחידת 

דיור משופצת קומפלט
_____________________________________________)31-31("פנחס נכסים" 055-6789653

 ברב ש"ך 3 חד', קומה 3 
עם עליה לגג, גג בטון, חזית.

_____________________________________________)31-31("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באיזור העירייה 
3 חד', 70 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ג+א.בגג, חזית, 
1,550,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)31-31(_____________________________________________

 בשיכון ג', 3 חד', 65 
מ"ר+היתרים 22 מ"ר, ק"א, 
משופצת, 1,650,000 ש"ח 

_____________________________________________)31-31(א.פנחסי 03-5799308

 בז'בוטינסקי )קרוב 
לסוקולוב( 3 חד', 

משופצת מיסוד, 70 מ"ר, 
ק"א, עורפית לביאליק, 
1,260,000 ש"ח גמיש

"סלומון-נכסים-והשקעות" 
052-7652801)31-31(_____________________________________________

 מציאת העונה! א. דנגור 
כ-3 חד', כ-55 מ"ר, משופצת 

+ א. כ-40מ"ר, 1,220,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)31-31(_____________________________________________

 בשיכון ה', 3.5 חד', 
כ- 85 מ"ר 3כ"א, שמורה 

+ א.להרחבה + סוכה, 
1,760,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

 נדירה!! בדב גרונר, 
3 חד', כ-62 מ"ר, קומה 

א', מ.מהיסוד, א.להרחבה, 
1,280,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

 למבינים!! בקריית הרצוג, 
3כ-67מ"ר+מרפסת כ-45מ"ר, 

ק"ב, 1,410,000 ש"ח "תיווך-
_____________________________________________)31-31(משגב-לדיור" 052-5222690

 מדהימה!! א.שח"ל, 3 
חד', כ-78 מ"ר+מעלית+ח.

בטאבו, 1,715,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-31("משגב-לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! א.דנגור 
המתחרד 3 חד', כ-63מ"ר, 

ק"א, מ.מהיסוד, א.כ-25מ"ר 
1,260,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

 בעזרא, 3 חד'+יח"ד! 
ק"א, חזית, 85מ"ר, 

משופצת, "מקסימום 
_____________________________________________)31-31(נדלן" 054-4340843

 מציאה! באבן 
גבירול! 3חד', ק"ק + 
אופציה מוכנה של 15 
מ"ר, בלעדי ל "אביחי-

_____________________________________________)31-31(מתווכים" 03-5701010

 בעלי הכהן, 3.5 
חד', מושקעת בבנין 
חדש+מרפסת שמש 

וסוכה, 3 כיווני אויר רק 
ב-1,650,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)31-31(נכסים 050-4177750

 בחברון 72 מ"ר, ק"ד, ללא 
מעלית+חתימות שכנים לבניה 

_____________________________________________)31-31(בגג 050-4152330 "בנין עד" 

 בלעדי, 3 חד', 
בז'בוטינסקי, קומה ב', 

עורפית לבני ברק, משופצת 
1,330,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)31-31(_____________________________________________

 באיזור החלוצים, 
3 חד', ענקית, ק"ב, 
ומטופחת+ אופציה 
רק 1,440,000 ש"ח 

"א.צ.נכסים" 
050-2044100
050-9777755)31-31(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן+ליוו 
בנקאי! דירות 3 חד', החל 
מ-1,520,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

 052-3344721)31-31(_____________________________________________

 באוסם 3.5 חד', 
גדולה, ק"ב+מעלית וחניה, 

1,970,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)31-31(_____________________________________________

 בבלוי 3 חד', ק"א, 
חזיתית+אופציה 1,580,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בראב"ד 3.5 חד', ק"א, 
חזיתית+אופציה 1,800,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 03-8007000)31-31(_____________________________________________

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

מרווחת, 1,700,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

 052-3344721)31-31(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד 3 חד', 
משופצת חלקית, אופציה 
ענקית לבניה, 1,350,000 

'אפיקי נדלן בועז' 
054-8474843)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות בשיכון ה', 
בבנין חדש, דירת נכה, 

3 חד'+מרפסת 38 מ"ר, 
1,580,000 ש"ח לביא- 

_____________________________________________)31-31(נכסים 054-8834479

ללא תיווך בהרצוג/
טבריה 3חד'+יחידת דיור 

משופץ קומפלט+גג בטון 
1,960,000 ש"ח 

054-8834479)31-31(_____________________________________________

 ביונתן! בהליך פינוי 
בינוי! 3 חד', מרווחת, 

ק"ג ואחרונה, מושכרת!
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)31-31(_____________________________________________

 הזריז נשכר! 
בנויפלד!, 3 חד'+ 2 חד' 

מעטפת, 1,750,000 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)31-31(_____________________________________________

 מציאה במהרש"ל! 
3 חד', ענקית+גג רק 

1,725,000 ש"ח "אביחי-
_____________________________________________)31-31(מתווכים" 03-5701010

 3 חד', ק"א, 
בז'בוטינסקי, עורפי, 

65 מ"ר, ב-1,280,000 
גמיש! 'אפיקי נדלן בועז' 

 03-5702323
058-3200078)31-31(_____________________________________________

 בדנגור ק"ב, 3 חד', 
כ-60מ"ר+אופציה 

30מ', מחיר לסגירה! 
1,230,000 ש"ח 'אפיקי 
נדלן בועז' 03-5702323 

058-3200078)31-31(_____________________________________________

 3 חד', בלעדי בפרויקט 
המדובר ביותר בפ"כ 

נשארו לנו 2 דירות בלבד 
לפרטים נוספים: 
'אפיקי נדלן בועז' 

 03-5702323
050-4156080)31-31(_____________________________________________

 בנויפלד, 3 חד', בלעדי 
עם אופציות יפות, בנין 

מעולה, מחיר אמיתי רק 
ב- 'אפיקי נדלן בועז' 

 03-5702323
050-4156080)31-31(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 חד', ק"ק, 
משופצת כחדשה 1,550,000 

_____________________________________________)31-32(ש"ח 052-7660852

 בדוד מחלוף, 3.5 חד', 
ק"ג, גג בטון+אופציה, 
1,420,000 ש"ח לל"ת

_____________________________________________)31-32ל(052-7684978

 בבלעדיות!! 
בטבריה, 3 חד', כ-70 

מ"ר, ק"א, חזית, 
מטופחת ויפה+ אופ' 

בצד, 1,500,000 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

_____________________________________________)31-34ל(054-4290600

 בז'בוטינסקי קרוב להרב 
שך, 3 חד', כ-75מ"ר, ק"ג 

ואחרונה, משופצת 1,320,000 
_____________________________________________)31-31(נדל"ן הקריה 050-3000121

 באברבנאל 3.5 חד', ק"ד 
כ-78מ"ר, 3 כ"א, מעלית 

+חניה 1,465,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)31-31(הקריה 050-3000121

 בטרומפלדור קרקע, 3 
חד', כ-50 מ"ר, מפוארת, 

1,650,000 ש"ח נדל"ן הקריה
050-3000121)31-31(_____________________________________________

 בגניחובסקי בט"מ, 3 
חד', כ-68 מ"ר, ק"ד, היתרים 
ל-120מ"ר, 1,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-31(נדל"ן הקריה 050-3000121

 בלעדי! באיזור עזרא, 
3 חד', 60 מ"ר + אופציה 

)בתהליך בעירייה( 30 מ"ר, 
ק"ג + מעלית + חניה, חזית, 

1,800,000 ש"ח א.פנחסי 
03-5799308)31-31(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי 2.5 
חד', כ-50 מ"ר, קומה ב', 

עורפית, אפשרות להרחבה 
1,270,000 ש"ח מס' נכס 
7398 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)31-31(_____________________________________________

 בטרומפלדור 2 חד', כ-50 
מ"ר ק"ד, גג רעפים מחיר 
1,230,000 ש"ח מס' נכס 
7368 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)31-31(_____________________________________________

 ברחוב החלוצים 2 חד', 
כ-50 מ"ר ק"א, מסודרת, 

1,230,000 ש"ח גמיש מס' 
נכס 7176 אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)31-31(_____________________________________________

 בחשמונאים 2 חד', כ-50 
מ"ר+חצר 50 מ"ר 800,000 

ש"ח טאבו משותף.
054-5706488)31-31(_____________________________________________

 במכבים 2.5 חד', קומת 
קרקע, אופציה של 30 מטר, 

מאושר 1,250,000)גמיש( 
_____________________________________________)31-31("פנחס נכסים" 055-6789653

 מציאה! בבנימין 
אברהם, 2.5 חד', 

כ-65מ"ר, משופצת 
חלקית, ק"ב, 1,380,000 

ש"ח "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)31-31(_____________________________________________

 לרציניים!! א.רמב"ם, 
2.5 חד', כ-67מ"ר, ק"ב+א.

להרחבה שמורה, 1,360,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)31-31(_____________________________________________

 מציאת השבוע!! בשיכון 
ה', 2.5 חד', כ-64מ"ר, ק"ב, 

משופצת, א.להרחבה!! 
1,390,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! א.הרב שך, 
2 חד', כ-52מ"ר, 3כ"א, 

"היתרים" לכ-120מ"ר בגג 
רעפים, 1,220,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)31-31(_____________________________________________

 א.רח' ירושלים, 
כ-2.5 חד', ק"ב, כ-60מ"ר, 

משופצת+סוכה ומעלית 
1,350,000 ש"ח מציאה!! 

א.פרדס כץ, 4 חד', כ-85מ"ר, 
ק"א, 3כ"א, א.להרחבה, 

1,520,000 ש"ח "תיווך-משגב-
_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

 בחיד"א 2.5 חד', ק"א, 
מיידית, 1,330,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)31-31(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה, 2 
חד', משופצת+אופציה בגג, 

1,300,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)31-31(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח, 2 חד' 
גדולים, 55 מ"ר, אופציה 
לסוכה 1,230,000 ש"ח

'אפיקי נדלן בועז' 
054-8474843)31-31(_____________________________________________

 בשמעיה בבניין חדש 1.5 
חד', עם טאבו 835,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)31-31(_____________________________________________

 בעמנואל 4 חד' 110 מ"ר 
+ 2 מרפסות משופצת + נוף 

יפה 570,000 ש"ח
_____________________________________________)28-31ל(054-2300995

+5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בנווה יעקב 2/3/4 חד' 
במחירים סבירים תיווך משה

054-9388085)31-31(_____________________________________________

 ברמות א', קוטג' 4 חד' 
)83 מ"ר נטו( + חצר )27מ"ר( 

+ת.ב.ע 55 מ"ר, משופץ, 
כ"פ, 2,080,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________ )31-31(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ג' קוטג' 5 חד'2+ 
גינות)85 מ"ר(, נוף, אור, גישה 
נוחה, בזרחי, 2,700,000 ש"ח 

_____________________________________________ )31-31(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות זרחי וילה 
10 חד', )236מ"ר(+גינה 

)220מ"ר(+חלל, נוף, גישה 
נוחה, 4,950,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________ )31-31(הכוכבים 02-5713375

 מבצע קוטג'ים/דו 
משפחתיים/וילות למכירה 

ברמות! החל מ-2,700,000 
ש"ח עד 7,700,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________ )31-31(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב', דו משפחתי, 
300 מ"ר, לשיפוץ על קרקע 

350 מ"ר, במשעולים, 
3,500,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________ )31-31(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב', 6 חד', 
משופצת+מרפסות 

34מ"ר+מחסן+חניה, נוף 
ק"ב, 2,190,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________ )31-31(הכוכבים 02-5713375

 ברמות א' 4 חד', )82 מ"ר 
נטו(+גינה )51 מ"ר(+ת.ב.ע, 

כ"פ, נוף, לשיפוץ. 1,800,000 
ש"ח תיווך הכוכבים 

02-5713375)31-31( _____________________________________________

 ברמות א', 3 חד', 
)61מ"ר(+ת.ב.ע לתוספת, 
ק"א, רציניים בסולם יעקב, 
רק 1,580,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________ )31-31(הכוכבים 02-5713375

 ברמות א' 3 חד'+ת.ב.ע, 
ק"א, נוף, אור, כיוונים, 

תחבורה/מכולת/ביה"כ 
1,600,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________ )31-31(הכוכבים 02-5713375

 ברמות א' 3 חד',)60מ"ר 
נטו(+ת.ב.ע, להוסיף 109 מ"ר 
ולחלק!, נוף, 1,650,000 ש"ח 

_____________________________________________ )31-31(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב' 3.5 חד', 
משופצת+ת.ב.ע, מרפסת, 

נוף,ק"א, כניסה פרטית, 
1,750,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________ )31-31(הכוכבים 02-5713375

 מציאה להשקעה, דירת 
גן, 3 חדרים+חצר, מושקעת 
ומושכרת ב-2,000 ש"ח, רק 

670,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 
052-5253470)31-31(_____________________________________________

 רחוב אלפסי, קומה 
שלישית, 3 חד', רק 610,000 

ש"ח תיווך ארץ הצבי 
052-5253470)31-31(_____________________________________________

 ברחוב בן יאיר, קומה 
שלישית, 2.5 חד', רק 

235,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 
052-5253470)31-31(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בכפר 
אברהם, קוטג', משופץ כחדש, 

6 חד'+מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)31-31(חניות 052-2656825

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה 
עוז, צמוד לכפר גנים, קוטג', 

8/9 חד', מרתף+כניסה, 
ממ"ד, גינה, חניות 

052-2656825)31-31(_____________________________________________

 ביטקובסקי, כפר גנים 
ג', מיני פנטהאוז, מפלס אחד 

4 חד', מ.שמש/סוכה 43 
מטר+מעלית/שבת וחניה, 
2,140,000 ש"ח אתי תיווך 
_____________________________________________)31-31(דרים טרגט 054-3320655

 בכץ מיני פנטהאוז, 4 
חד', משופצת, מרפסת 30 
מטר, סוכה מלאה, מחסן, 
2,150,000 ש"ח אתי תיווך 
_____________________________________________)31-31(דרים טרגט 054-3320655

 "רימקס עוצמה" הסיבים 
67, מול הולמס פלייס גיבעת 

שמואל, 5 חד' חדשה מהקבלן, 
128 מ"ר, יפייפה, מיידית. 

_____________________________________________)31-31(קארין מועלם 054-7445444

 בלעדי באיזור רח' הרצוג, 
5 חד', 130 מ"ר, מחולק ל-4 

חד'+יחידה, ק"א, חזית חדשה 
מושקעת ברמה גבוהה+סוכה 
_____________________________________________)31-31(גדולה, א.פנחסי 03-5799308

 "דרך-עיר-נכסים" באשר 
בר לוי כג"ב, "חדשה מהקבלן" 

5 חד', ק"א, מ"ש, מעלית, 
_____________________________________________)31-31(חניות, נוף 052-2656825

 בהיבנר 5 חד', 118 מטר, 
מ.שמש 12 מטר, משופצת, 
2,100,000 ש"ח אתי תיווך 
_____________________________________________)31-31(דרים טרגט 054-3320655

 בבילו 5 חד', 130 מטר, 
פוטנציאל אדיר, מ.שבת, 

שמורה 1,850,000 אתי תיווך 
_____________________________________________)31-31(דרים טרגט 054-3320655

 "רימקס עוצמה" מבצע 
בין הזמנים ללא עמלת תיווך 
בשבזי )מרכז שקט(, 4 חד', 
90 מ"ר, קומה 2, משופצת 

מהיסוד, פינוי גמיש. אייל הררי
050-3933272)31-31(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
רפפורט, קומה 3, כ-120 מ"ר, 

מעלית, חניה. רביד
072-3957393)31-31(_____________________________________________

 באחד העם! 4 
חד'+מעלית +חניה, 

גדולה מאד, בהזדמנות רק 
1,470,000 ש"ח 

050-4811122)31-31(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" מבצע 
בין הזמנים ללא עמלת תיווך 
בבלפור )מרכז שקט( 3 חד', 

100 מ"ר, קומה 1, משופצת, 
כניסה מיידית. אייל הררי 

050-3933272)31-31(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" מבצע 
בין הזמנים ללא עמלת תיווך 
בזפרן )עין גנים(, 3 חד', 70 
מ"ר, קומה 1, כניסה מיידית.

_____________________________________________)31-31(אייל הררי 050-3933272

 למכירה ברח' צפת, 3 
חד')80מ"ר(, מ.סוכה, מעלית, 

חניה. גניה אמא נכסים
 054-2390027)31-31(_____________________________________________

 במרכז העיר מתחרד, 3 
חד', משופצת במצב מצויין 
1,190,000 ש"ח תיווך-יוחנן 

050-4104044)31-31(_____________________________________________

 באיזור הרב קוק 3.5 חד', 
במקור, במחיר אטרקטיבי.

_____________________________________________)31-31(052-2948691 נטלי

 בדף היומי! 3חד'+חצי 
ק"א, כ-90מ"ר, מסודרת 
ביותר, 1,290,000 ש"ח 

050-4811122)31-31(_____________________________________________

 מחולקת! ל-3 חד', 
ברח' ההסתדרות/מונטיפיורי, 

הכנסה 7,800 ש"ח חודשי! 
רק 1,300,000 ש"ח 

050-4811122)31-31(_____________________________________________

 במרכז העיר בחפץ חיים 
2.5 חד' גדולים, 70 מ"ר, ק"ב 
במצב מצויין 1,160,000 ש"ח 

_____________________________________________)31-31(תיווך יוחנן 050-4104044

 2.5 חד', באיזור רוטשילד, 
מרווחת, ק"ב, משופצת רק 

1,180,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-31(052-2948691 נטלי

 מעולה להשקעה!! 
בוולפסון 2.5 חד', ק"ב, 

מסודרת וגדולה )אפשרות 
לחלוקה( רק 1,190,000 ש"ח 

050-4811122)31-31(_____________________________________________

 ויצמן המבוקש 140 מ"ר 
ברמה גבוהה, מרפסת 50מ' 

_____________________________________________)31-31(לנוף, מציאה!! 050-3202551

 נכס מחולק לשלוש דירות 
מושכרות 7% תשואה מציאה 

1,200,000 ש"ח 
052-8045458)31-31(_____________________________________________

 בקרית אתא מחולקת 
ל-4 יחידות מניבות, בחרדי, 

כולל קרקע המלצת השבוע!!
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)31-31(פרויקטים! 052-2790370

 בקרית אתא דירת 2 חד', 
קומה שניה, משופצת רק 

5,500,000 ש"ח כל הקודם 
זוכה! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרויקטים! 
048-441111)31-31(_____________________________________________

 בקרית אתא בחרדי 
דירת 3.5 חד', 95מ"ר, קומה 

ראשונה, נגישה ומיוחדת, כולל 
שכירות עוברת, מציאה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)31-31(פרויקטים! 052-2790370

 בנווה יעקב, 2 חד', 56 
מ"ר+רישיון ל-35 מ"ר, ק"א, 

_____________________________________________)31-31(תיווך משה 054-9388085

2-2.5 חדרים

 א. שמואל הנביא 3, כ-78 
מ"ר, חדשה, עורף שקט + 

מעלית + מ. סוכה, 1,590,000 
_____________________________________________)31-31("משגב-לדיור" 052-5222690

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

מטופחת 1,310,000 "תיווך-
_____________________________________________)31-31(משגב-לדיור" 052-5222690
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לפרסום
בלוח

03-6162228

 להשכרה בב"ב, 120 
מ"ר משרדים, 5 חד', 

_____________________________________________)45-48(ק"ב, 050-5257147 אבנר

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

מפוארים, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)13-39(עמדות עבודה, 050-7602600

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-52/18(_____________________________________________

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי ובריכה 

חצר+נוף *אפשרות לוילה, 
ענקית עם בריכה וטרמפולינה 

_____________________________________________)12-12/19ל(050-4157897

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

_____________________________________________)45-48(טל': 054-7706069

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-47/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 להשכרה, 100 מ"ר, 
מסחרי במרכז אלעד, מתאים 
למשרדים/טלמרקטינג ולכל 

_____________________________________________)20-31(מטרה, 050-3060123

 צימר בוטיק באור הגנוז 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מבצעים מיוחדים 
לקיץ! 052-7632474

053-5239843)21-32(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-50/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-22/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-38/18(_____________________________________________

 אור הגנוז, צימרים חדשים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי גדול + 

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-31(_____________________________________________

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

קו עיתונות דתית / 8176505 /

להשכרה בבאר שבע
במרכז מסחרי קרוב לביג 

054-2323915
054-2323954

משרדים כ –180 מ"ר בקומה 
ראשונה ומסחרי כ- 2300 מ"ר  

- ניתן לחלוקה 

•משרד מפואר כ-55 מ"ר
•מטבח שרותים מקלחת

•וונטה מזגנים 
•אפשרות לריהוט

בברכפלד 

052-7101756
053-3104707

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-04/19(מאובזרת! 050-6927465

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-24/19(_____________________________________________

בית מאיר

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי + 

ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 
גדולה + ובריכה, 

052-2611920 ,054-5461450)10-10/19(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

ביריה

 לחגים, שבתות חתן 
וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-37/18(_____________________________________________

 "אחוזת אלטונא" - 
מערות+ סוויטה לארוח+ 

ג'קוזי+ בריכה ונוף. 
052-7703470)21-32(_____________________________________________

אילת

אחיעזר

 בחוף שמורת האלמוגים 
קראוון מאובזר למשפחה עד 7 

_____________________________________________)24-31(נפשות 054-7967089 חווה

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
052-7613554)19-44(_____________________________________________

בני ברק

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 
גינה+מרפסת, 052-3452522, 

04-6987547 ,052-3771789)34-35/18(_____________________________________________

בר יוחאי

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-32(ומאובזרת, 052-5207326

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)10-32(גן וורשא, 052-7623544

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-38/18(_____________________________________________

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3452522
052-3771789)24-23/19(_____________________________________________

גליל מערבי
 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,052-8669090 ,04-9969141
mikibs.co.il:12-14/19(בקרו באתר(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)33-34/18(_____________________________________________

דימונה

דלתון

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133098)29-28/19(_____________________________________________

גליל עליון
 צימר במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-39(טרמפולינה, 050-4017808

טבריה

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-22/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-11/19(_____________________________________________

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

052-4481113 ,058-7736573)19-18/19(_____________________________________________

חצור הגלילית

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי לכינרת

_____________________________________________)24-35(טלפון :052-7165660

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק.שמואל מאובזרת 

עם חצר. קרוב לטיילת
 052-7130111)24-33(_____________________________________________

 וילה יפיפיה 4 חד' 
ממוזגת + חצר גדולה,

7 דקות מהכינרת ו 2 דקות 
מהשטיבלעך 052-7606968 

_____________________________________________)25-34ל(050-4121032

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-51(_____________________________________________

 "זריחת הירדן"- 
סוויטות מפוארות בפוריה 

מאובזרות וממוזגות + 
בריכה בנויה + ג'קוזי 

050-6480390)26-33(_____________________________________________

 דירת נופש משופצת 
וממוזגת, עד 10 נופשים, 

קרוב לקריה ולכנרת, 
במרחק הליכה
052-7127837)26-33(_____________________________________________

 לחוש בתוך הים
יוקרתי. ייחודי. חדש. חלומי, 
למשפחות! מ-1,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-37(שווה!! 052-7687606

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-37/18(השקה!! 053-3128502

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-47(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
בהכל, עד 8 נפשות, נוף ראשון 

_____________________________________________)23-34(לכינרת, 053-8882702

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-48(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-25/19(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

אזורים
 יחידת דיור-צימר מאובזרת 
10 דק' מטבריה והכינרת קרוב 

לקברי צדיקים ובתי כנסת. 
052-8834610)31-34(_____________________________________________

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-52(הכי זול שיש. 055-9275552

 דירת 4 חד' ממוזגת 
ומאווזרת לבין הזמנים נוף 
לים ולהרים, קרוב לטיילת. 

050-6515642)27-31(_____________________________________________

 בין הזמנים מבצע ל-3 
לילות + בריכה. זוג + 2 

1200 ש"ח, סוויטה ל-7,  
2100 ש"ח, דירה ל-10 

3,000 ש"ח קרוב לכנרת
054-2076792)27-31(_____________________________________________

סוויטות נופש מאובזרות
במרכז העיר נהריה 

צמוד לחוף הים

054-6388082
054-6299082
מחירים 
מיוחדים!

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-16/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

  2 צימרים פלוס עד 10 
נפשות כ"א פלוס נוף לרשבי 
והר מירון מאובזרים וממוזגים

052-4624543)28-01/19(_____________________________________________

הושעיה
 יחידת אירוח לזוג + 5 

בצפון. ממוזגת ומאובזרת + 
גינה + טרמפולינה + פ.מנגל 

04-6470374 050-6904225)28-31(_____________________________________________

 דירת נופש לבין הזמנים, 
קרקע 4 חד' ממוזגת עם נוף 
לכינרת+גינה 054-8191579

04-6732102)28-31(_____________________________________________

 סוויטה יוקרתית ל-10 
נפשות, נוף מדהים 

לכנרת, ג'קוזי, קרובה 
_____________________________________________)28-08/19(להכל. 052-7164243

 דירה ממוזגת וגדולה + 
חצר ודשא לבין הזמנים

052-7126899)28-31(_____________________________________________

 מבצעים לאלול! 5 חד', 
13 מיטות, מתאים לזוגות, 

מרפסת ענקית לכנרת, 
מרווחת ומבריקה! 

050-4124556)28-35(_____________________________________________

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לימים/שבתות/תקופות 

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)29-40(לבעלז, 052-7118100

 2 חד' גדולים סלון 
גדול, דירה ממוזגת, בריכה 

מחוממת, נדנדה, טרמפולינה, 
_____________________________________________)29-32(חצר גדולה. 052-6920506

 יחידת נופש מושלמת, 12 
מיטות, מושקעת, חצר ענקית 

מטופחת+מתקנים
052-7610014)29-34(_____________________________________________

 דירה עם נוף מדהים 
לכינרת, נקייה, ממוזגת, 

מסודרת, 8 דק' הליכה ממרכז 
_____________________________________________)29-36ל(העיר 050-7753360

 פנטהאוז לבין הזמנים 
ולשבתות נוף מרהיב לכינרת, 

נקיה, ממוזגת, חדשה. 
054-8475006)29-32(_____________________________________________

 דירות נופש מפוארות/
פנהאוז על הים טבריה 

למשפחות, באיזור חרדי 
_____________________________________________)29-36(לפרטים: 052-7647399

 דירות נופש בטבריה 
בכל רחבי העיר לתקופת בין 

_____________________________________________)29-32(הזמנים. 055-9923279

 דירת נופש עם נוף
מדהים לכינרת, קומה א', 

מרווחת וממוזגת. 
_____________________________________________)29-32ל(054-8484075/058-3294637

מחסנים

משרדים

 במרכז מסחרי נחלת יצחק 
3 חנויות 180 מ"ר )בחניה( 
מושכרות ב-12,000 ש"ח 

לחודש 2,000 ש"ח 
052-7671305)30-31(_____________________________________________

 דירה עם חצר גדולה 
ויפה, עצים וערסלים, במחיר 

_____________________________________________)30-31ל(מוזל, 054-8410806

 ל"בין הזמנים" ממוזגת, 
נוף מקסים, להרי מירון מתאים 

למשפחה עד 6 נפשות
_____________________________________________)30-32ל(050-4397775

 לנופש מושלם- בית שתי 
קומות 3 חד'+ מרפסת+ 

נוף מדהים לכינרת, מאובזרת 
_____________________________________________)21-32(ויפה! 055-6782491

 דירה יפה וממוזגת, 4 חד', 
בלב הקריה החרדית, מעלית 

וחניה פרטית, למשפחות.
_____________________________________________)30-31ל(052-7193843

יבניאל
 צימרים יוקרתיים 

ברמה אירופאית לזוגות 
ומשפחות סמוך לכינרת, 

ג'קוזי + חצר גדולה
055-6733843)20-49(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-38/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)13-38/18(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-17/19(_____________________________________________

פתח תקווה

קרית מוצקין

רחובות

רעננה

עסקים

 הלוואה מיידית לעסקים 
של 200,000 ש"ח, ללא 
צורך בערבויות, תנאים 

מעולים, תוך ימים ספורים 
הכסף אצלך, שרות למענה 

מהיר ומקצועי, שיתוף 
פעולה עם כל הבנקים 

המובילים, שפת אמת 10 
ב"ב, 055-6780890 מייל:
y055678089@gmail.com)22-21/19(_____________________________________________

 לרגל סגירה למכירה 
במציאה! 300 שמלות כלה, 
_____________________________________________)25-32(בדים, נעליים 053-2827371

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן דירת 

45 מ', 2.5 חד' בק"א, 
שניתן להשכיר מחסן 

דירתי וחניה, 2,200,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

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

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 במושב הזורעים 
וילה 5 חד'+סלון נקייה 

ומטופחת, ממוזגת, מאובזרת. 
דשא+טרמפולינה+נדנדה, 

חצר יפה+בריכה קטנה 
לילדים, עד 14 איש.

052-2270453)27-34(_____________________________________________

 בקרית אתא 3 חד', קומה 
שניה, מסודרת, רק 485,000 

ש"ח מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)31-31(פרויקטים! 048-441111

 דירת קרקע מחולקת 
ומניבה, משופצת מהיסוד, 
כולל גינה קטנה! מציאה! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)31-31(פרויקטים! 052-2790370

דירות 
להשכרה
אדם

 בישוב גבע בנימין )אדם( 
5 דק' נסיעה מירושלים, 3 חד' 

חדשה וממוזגת ומאובזרת 
כולל מרפסת סוכה, נוף 
מדהים! רק 2,000 ש"ח

054-2040678)28-31(_____________________________________________

 המציאה!!! א.ההגנה, 
3 חד', כ-68מ"ר, 3כ"א, 
שמורה+א.להרחבה, נוף 

פסטורלי, 1,100,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-31(תיווך 052-5222690

 בהר סיני, דופלקס 6 חד', 
3 מרפסות סוכה, מעלית, 

חניה 054-2390027
_____________________________________________)31-31(גניה אמא נכסים

1-1.5 חדרים

3-3.5 חדרים

בני ברק

+5 חדרים
 מהודרת ומשופצת במקום 

יוקרתי, 200 מטר, קומה 
_____________________________________________)29-32(א'+מעלית 054-4338135

 בגוטליב, 4 חד', בניין 
חדש, חזית+חניה, מרפסת 
שמש, יחידת הורים, סוכה, 

מזגנים, פינוי מיידי. 6,300 ש"ח
_____________________________________________)29-34(052-8900573 )לא תיווך(

 ברמז, דירת 4 חד', חדשה, 
קומה א', חזית+מזגנים 6,300 

_____________________________________________)29-34(ש"ח 054-8418243

4-4.5 חדרים

 דירה 4 חד' 130מ"ר 
יוקרתית+יחידה מרוהטת 

ממוזגת 6,500 שכון ה' ברואה 
050-7877492)27-38(_____________________________________________

 ביחזקאל 4 חד'+יחידת 
הורים, קומת קרקע, מוגבהת, 

משופצת, ממוזגת ומסורגת.
050-8676410/050-4119420)28-31(_____________________________________________

 בגוטליב, 4 חד', בניין חדש 
ק"ד, חזית+חניה, מרפסת 

שמש, יח' הורים, סוכה, 
מזגנים. פינוי מיידי 6,300 ש"ח 

_____________________________________________)28-31(052-8900573 )ללא תיווך(

 נכנסים לפני, משלמים 
מאלול! בכהנמן 83, 5 חד', 

ק"ד-ללא, מטבח חדש. 
_____________________________________________)30-31ל(5,350 ש"ח 050-6578656

 להשכרה דירת 4 חד' 
ברח' בריה ק"ב 3,800 ש"ח 

_____________________________________________)30-33ל(050-5540887

 לזוג צעיר בנורוק, 2 לד', 
ק"ג, חדשה, מרוהטת וממוזגת 

ומרווחת 38 מ"ר מיידי 2,650 
_____________________________________________)30-31ל(ש"ח 052-7663771

 לזוג צעיר בנורוק, 2 חד', 
ק"ג, חדשה, מרוהטת וממוזגת 

ומרווחת 38 מ"ר מיידי 2,650 
_____________________________________________)30-31ל(ש"ח 052-7663771

 בשבטי ישראל 3.5 חד' 
ק"ב, חזית, בנין חדיש+מעלית 

וחניה 3,900 ש"ח 
_____________________________________________)28-31ל(054-8117238

 ברח' מינץ' מרווחת 
וממוזגת, 3.5 חד'  כ-100 מ"ר, 

שירותים כפולים ק"ד-ללא 
_____________________________________________)28-32ל(מעלית. 054-5778503

 דירת 2 חד' ברח' צירלזון 
כניסה מיידית 2,800 ש"ח

052-4491995)28-31(_____________________________________________

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, ק"א 3,000 ש"ח

054-4797080)28-31(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 ברח' חברון 2 ק"ב, 

יפיפיה, משופצת כחדשה, 
מרוהטת וממוזגת. 

_____________________________________________)29-31ל(050-6285999

טבריה
 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-41/18(_____________________________________________

עמנואל

 בבני ברק ברמב"ם ק"ק 
2 חד' 20 מר' משופץ וממוזג 
למשרד קטן וכו' 2,000 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ל(053-3181043/4 

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

4,000 ש"ח בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
050-538742)27-27(_____________________________________________

 דירה גדולה ברח' בעלז, 
חזית, משופצת, ק"ב ממוזגת 

_____________________________________________)31-32(לל"ת 054-8449156

 **ברמז חדשה, 4 חד', 
ק"א, חזית+מ.שמש, 
סוכה, מעלית, חניה, 

6,200 ש"ח **בגוטליב, 
4 חד', ק"ד+מ.שמש, 
חזית, מעלית, חניה. 
6,300 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)31-31(_____________________________________________

 ברמב"ם, 4 חד', חדשה 
ויפה+מעלית וחניה 5,500 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בפרדס כץ, רזיאל 
בבנין החדש, 4 חד', נוף 

עוצר נשימה, 4,100 ש"ח 
מיידי "אפיקי נדלן בועז"

058-3200078)31-31(_____________________________________________

 באלוף שמחון 3.5 חד', 
כ-80 מ"ר ק"ג, מרפסת סוכה, 

_____________________________________________)31-31(4,000 ש"ח 054-9466802

 ליד השלישות, 
יפיפיה, מרווחת, עורפית, 
ממוזגת, קומה ראשונה, 

_____________________________________________)31-32(חניה. 050-2060329

 שלמה בן יוסף 3 חד', 
קומה ג', הדירה מרוהטת 

3,000 ש"ח מס' נכס 17859
אורי תיווך אדוארד 

050-5750880/077-2050410)31-31(_____________________________________________

 בר"ע דובק! בבניין חדש, 
ק"ב, מרווחת, 4,500 ש"ח 

_____________________________________________)31-31(מיידי, 050-4152330 "בנין עד"

 **ברב קוק השקט, 
3 חד', 80מ"ר, משופצת 

ק"ב+מעלית, מיידי. 
4,600 ש"ח **במוהליבר 

4 חד', ק"ד+מעלית 
5,000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)31-31(_____________________________________________

 בקוטלר 80 מ"ר 3 
חד'+מרפסות, ק"ב, 
חזית, כניסה מיידית, 

4,200 ש"ח גמיש 
"סלומון-נכסים  

-והשקעות" 
054-4290600)31-31(_____________________________________________

 באיזור הדסים קריית 
הרצוג, בניין חדש, 

3.5 חדרים, ק"ב, יפה 
וממוזגת. 3,950 ש"ח 

"א.צ.נכסים" 
 050-9777755
050-2044100)31-31(_____________________________________________

 בבניין חדש בשמעיה, דירת 
3 חד' מפוארת, 5,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)31-31(_____________________________________________

 אברבנאל 2.5 חד'+ 
מרפסת קטנה כ-45 מ"ר ק"א 

מחיר 2,900 ש"ח מס' נכס 
17860 אורי תיווך אדוארד 

050-5750880/077-2050410)31-31(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 2.5 חד'+ 
מרפסת כ-45 מ"ר, קומה ד', 

משופצת, מס' נכס 17563
אורי תיווך אדוארד 

050-5750880/077-2050410)31-31(_____________________________________________

 בר אילן 1.5 חד', קומת 
קרקע, כ-35 מ"ר, פינוי מיידי, 
_____________________________________________)31-31(2,800 ש"ח מס' נכס 17767

 דירת גן 5 חד', מוארת, 
גינה פרטית, מסודרת, כניסה 

ב-1.9.18 2,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-34ל(054-7736585

 במסקין כפר גנים ג', 5 
חד', משופצת, מרפסת סוכה, 

מחסן, 6,000 ש"ח 
אתי תיווך דרים טרגט 

054-3320655)31-31(_____________________________________________

 במרכז ר' עקיבא חנות 50 
מ"ר חזית, משופצת, 7,800 
_____________________________________________)31-31(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 למכירה ספא יחיד 
במינו בישראל, לסקטור 
הדתי מעוצב ומושקע, 

_____________________________________________)31-34ל(ברשל"צ. 053-4309760

 להשקעה באיזור מצוין 
מחולקת לשתי יח"ד מרווחות 

מושכרות ב-5,400 ש"ח 
1,140,000 ש"ח תיווך יוחנן 

050-4104044)31-31(_____________________________________________

 הצטרף למגרש 
המשקיעים הגדולים וקבל גם 
אתה 1.8% לחודש עם רגבים 

_____________________________________________)31-34(השקעות 1700-509-876

 מגרש לבנין בוטיק! 
בקריית אתא מציאה! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים! 
052-2790370)31-31(_____________________________________________

 מציאה חנות למכירה 25 
מ"ר ברב קוק תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)31-31(054-4980159 דורון

 חנות להשכרה בגן וורשא 
רק 7,500 ש"ח BA יזמות

_____________________________________________)31-31(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות ברח' 
 BA ירושלים 5 במחיר מציאה

_____________________________________________)31-31(יזמות 054-4980159 דורון

 ברחבי העיר למכירה/
השכרה, מגוון חנויות, 

משרדים ומחסנים, 
בגדלים שונים! "אביחי-
_____________________________________________)31-31(מתווכים" 03-5701010

 חנות במרכז רח' כהנמן 
בב"ב, חזית 60 מ"ר, ממוזגת+ 

_____________________________________________)31-34ל(שירותים. טל:03-5709011

 להשכרה חנות 
בנחמיה פינת חזון איש 

ב"ב, משופצת לכל 
מטרה, מיידי. 
_____________________________________________)31-34ל(054-3062814

 למכירה מחסן 
בז'בוטינסקי קומת קרקע 

כ-30 מ"ר 530,000 ש"ח מס' 
נכס 851 אורי תיווך אדוארד 

050-5750880/077-2050410)31-31(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בפ"ת 
משרדים/מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם חניות, 
גישה להעמסה, במיקום מצויין

 052-2656825)31-31(_____________________________________________

 מפרטי, השכרה! מכירה 
ב"ב, משרד מול מכון מור, 
בבני ברק כולל ריהוט, מיידי

_____________________________________________)31-32ל(052-3332859

 להשכרה! 20 מ"ר 
חדשה ומפוארת בגני טל 

ב"ב+מטבחון ושירותים, לכל 
מטרה 050-8759071

_____________________________________________)31-32ל(052-7624906

 קייטרינג "טעמו וראו" 
באור הגנוז, סעודות שבת 
וארוחות צהריים אישיות 

בהשגחה מהודרת
04-6777381

0548489960/1)29-32(_____________________________________________

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-28/19(חצר. 054-2273670

 דירה גדולה מאד+גג חציו 
מקורה+מזגנים באיזור ויז'ניץ 

050-4123938)31-32(_____________________________________________

 בחצור הגלילית, דירת 
נופש מדהימה לכל השנה, 

בריכה, מצעים, מגבות, בית 
מדרש צמוד, 800 ש"ח. 

054-7964399)31-32(_____________________________________________

 דירה חלומית עם נוף 
לכינרת, ממוזגת, בק.שמואל, 
5 דק' מהכינרת והשטבלעך 

_____________________________________________)31-31ל(והרב קוק. 052-7139760

 סוויטה במלון 
"לב ירושלים" 3 חד', 
מב' אלול-ט"ז אלול 

052-7473222 13/8-27/8)31-32(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-51/18(נוף, 055-6678585

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-20/19(_____________________________________________

 צימר משפחתי מרווח 
בריכה פרטית, נוף 

מהמם, 10 דק' מהכינרת. 
058-7697174)27-40(_____________________________________________

 וילת קומות +חצר 
משחקים, 8 חד' סגורים+ 
בריכה מתאים למשפחות 

וגיבוש עד 35 איש. 
054-8450432/054-8470433)29-40(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-02/19(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 1,800 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

 מעוניין לפתוח חנות 
בב"ב? בשביל זה אנחנו כאן 
בשבילך!!! תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)31-31(054-4980159 דורון



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

 הסעות לבין הזמנים, 
רכבים מ4-20 מקומות 

לכל מקום בארץ 
054-8538184)31-32(_____________________________________________

 פג'ו 307, מודל 2005, 
סטיישן, 7 מקומות ישיבה, יד 
_____________________________________________)31-31(ראשונה, פרטי.052-7336064

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

מירון

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-11/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-48/18(_____________________________________________

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

04-6987450 054-5989347)25-28/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-39/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/18(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-26/19(מים מהדרין. 054-5742965

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

ספסופה

מעלות

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג,

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-39/18(_____________________________________________

נתניה

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-35ל(054-5726412

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת ח.פרטית 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)11-38(_____________________________________________

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-13/19(למירון, 050-2606535

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-02/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-43/18(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 "לרגלי ההר" - צימרים 
נקיים ומאובזרים + בריכה 14 
מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה 

_____________________________________________)17-16/19(פרטיים, 050-2004839

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-17/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-17/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-09/19(15 נפשות 050-4666403

 "ארמונות שלזינגר" 
לקבוצות עד 37 איש ברמה 

גבוהה, במחירים מיוחדים 
_____________________________________________)22-33(לקיץ, 054-5990551

מרכז
 קמפוס גדול ומרווח + 

בית מדרש וחדר אוכל, 
חצר גדולה ויפה לשבתות 
ובין הזמנים, א.לקייטרינג, 

052-7142331)22-33(_____________________________________________

 בצאנז, דירה חדשה, נקיה, 
יפה וממוזגת, 8 מיטות. 

052-7154292 בערב, 
_____________________________________________)23-34ל(053-3114368

כ’ - כ”ב באב תשע”ח   1-3/8/2018

מצפה נטופה
 יחידת נופש כשרה 

מאובזרת ומטופחת בישוב 
הדתי מצפה נטופה, דתי  

050-8567889)26-33(_____________________________________________

 בצ'אנז- נקיה מסודרת 
וממוזגת, 7 מיטות קומת 

קרקע, 2 דקות מהים 
054-8572623/054-8461149)26-31(_____________________________________________

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-26/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

נוף כנרת
 סמוך לצפת וילה

3 מפלסים נוף מדהים + 
בריכה מאובזרת + ג'קוזי 

עד 20 איש
050-2695027)28-31(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג+1 
במרכז נתניה, קרוב לטיילת 
_____________________________________________)28-31ל(במחיר מוזל. 052-7177318

 בין הזמנים בתפוסה 
מלאה! נופש על הים, 
אפשרות עד 30 אנשים

052-6460451)07-08/19(_____________________________________________

 מתחם נופש חדש 
ויוקרתי! 3 יחידות מפוארות 
+ בריכה גדול + ג'קוזי ספא 

_____________________________________________)28-27/19(פרטי 054-2562686

 וילה בהר כנען 6 חד' 
מרפסות לנוף מדהים, בריכה 

+ טרמפולינה מרווחת
050-3327788 )28-31(_____________________________________________

 מרווחת וממוזגת, נוף 
למירון, בקרבת העתיקה 

ביה"כ, משחקים, לכל ימות 
_____________________________________________)28-31ל(השנה. 050-4102388

 בית פרטי מאבן,
הכולל 2 צימרים +

חצר גדולה + בריכה, 
בצלע ההר צופה לנוף 

מדהים, 053-3147542,
052-7155422)47-47/18(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-28/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 בכפר שמאי, מתחם עם 
צימרים משפחתיים + בריכת 

שחיה + ג'קוזי ספא, מתחם 3 
_____________________________________________)29-32ל(דונם 054-4385580

 וילה בצפת ברח' נוף גולן, 
4 חד'+סלון 3 שירותים, 2 

מקלחות. 
052-5564708/04-6970895)28-31(_____________________________________________

 וילה 4 חד' + סלון פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

מקפידים על נקיון!! 
050-4296661 ,050-7477127)17-42(_____________________________________________

 4 חד' + מרפסת, כניסה 
פרטית, לשבתות קיץ ובין 
הזמנים, 058-3238889, 

_____________________________________________)17-32ל(054-8436149

 דירת נופש לזוגות 
משפחות+ גקוזי גינה ענקית 

_____________________________________________)25-37(ובריכה 052-2797223

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים מקום יפה פינתי 

ושקט עד 40 איש 
_____________________________________________)26-37ל(052-6377060 שמרית

קיט בחו”ל

מכוניות

קניית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה, 052-4714818, 
050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

מכירת רכבים

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-33/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה 

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-02/19(_____________________________________________

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-37/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-38/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות 050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-30/18(_____________________________________________

רמת הגולן

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-26/18(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)13-39(_____________________________________________

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

רמת מגשימים

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-44(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, באיכות! 

אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)19-30(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-45(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)20-45ל(_____________________________________________

 "אתנחתא בעתיקה" 
- חדרי אירוח באווירה אחרת, 

מרפסת נוף, עד 13 איש,
052-8785596 ,052-8785591)20-31(_____________________________________________

 באביב השכרת רכב, 
מבחר רכבים למכירה עד 
18 תשלומים, ללא ריבית 

_____________________________________________)20-33ל(ומקדמה, 03-5790909

 בעתיקה, 2 דירות נופש 
4 חד' ממוזגת, יפה ונקיה 

במיוחד, מרפסות נוף למירון. 
_____________________________________________)21-33ל(053-3133173

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-21/19(_____________________________________________

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

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-22/19ל(054-8592082

 ראש השנה באומן - לינה 
החל מ- 20 איש, מקומות 

אחרונים, כולל הסעות, מהרו 
להזמין, יש לתאם מראש, 

055-9765707)23-34(_____________________________________________

 יחידת נופש למשפחה 
גדולה, נוף מדהים, 

ממוזגת,קרוב למרכז העיר
_____________________________________________)24-31ל(054-7730765

 4 סוויטות נוף להרי מירון,
מאובזרות היטב לשבת,

לזוג 2+, חלל אחד 
053-7234516)24-31(_____________________________________________

שברולט

קצרין
 זה הזמן לטייל בגולן 

דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לזוגות ומשפחות, 

קורבים לאטרקציות ומסלולים 
הנחות לאטרקציות

_____________________________________________)25-36ל(050-5275981 04-6961175

 צימר לתפארת מבצע 
"בין הזמנים" 6,000 ש"ח 

לשבוע ימים עד 11 מיטות. 
צימר מפואר מומלץ ביותר! 

 ,052-7623725
כמוכן לזוג + 1, מרפסון 

_____________________________________________)27-26/19(לרשב"י 052-7638501

 וילה, דירות למשפחות 
ולזוגות קורב לבית הכנסת 

052-2582452/04-6961029)27-31(_____________________________________________

מאזדה

סיטרואן

פג’ו

טויוטא

 במרכז העתיקה בית גדול 
וממוזג, למשפחות/זוגות, נוף, 

_____________________________________________)28-31(מרפסת, חצר 052-8833331

קריית שמונה
 להשכרה בק.שמונה 

דירה  לבין הזמנים 
משופצת ומרוהטת 
_____________________________________________)29-32(050-2442421 אבי

 וילה חדשה, ענקית, 10 
חדרי שינה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 

_____________________________________________)29-40(נפרדת בישוב 050-9303353

תעוז
 בריכה פרטית מוצנעת, 
מחוממת, פ.מנגל, פ.ישיבה 

לזוגות וקבוצות. 
052-3135105)29-40(_____________________________________________

 שברולט ספאק, ידני, 
שמורה, מטופלת, מחיר 

מציאה. מפרטי, 133 
קמ"ש, ללא תאונות. 

054-4543701)29-32(_____________________________________________

 דירת קיט 4 חד', מטבח 
מאובזר, ממוזגת, כ. נפרדת, 
לזוגות ומשפחות, 10 דקות 

מהעיר העתיקה
053-9662366)30-33(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חד', 
ממוזגת, נוף לאגם, מחיר 

מיוחד לשבוע הקרוב ואלול. 
_____________________________________________)30-33ל(052-7609717

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

בריכה בחורף ומוצנעת, מבצע 
_____________________________________________)37-37/18(חורף חם!! 054-6242965

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-22/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)50-50/18(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי ובריכה, 

050-2565636)09-35(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-42(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

 צימרים נופי כלנית  
לזוגות ולמשפחות +בריכה 
וגקוזי,מאובזרים ומושקעים, 

שעון מים מהדרין. 
בקרבת קברות צדיקים

054-9917000)24-31(_____________________________________________

צימר ונופש בים המלח

054-471-4979

צמוד לחוף הנפרד ולעשרות 
מסלולי טיולים 

דירות גדולות למשפחות 
וחדרים לזוגות

כרמיאל
 קוטג' נקי ומיוחד ברכמיאל 

עם גינה ממוזג קרוב לרשב"י 
ולים הנפרד בעכו 

04-9987070 ,058-3261711)25-32(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-37(_____________________________________________

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-19/19(_____________________________________________

מושב גורן

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-47(דתי. מרים, 054-9911490

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה
050-5990545)25-32(_____________________________________________

מגדל
 במושבה מגדל וילה 
מפוארת+יחידה, בריכה.

לסופי שבוע. נופש למשפחות 
050-8743574)27-38(_____________________________________________

 בקתת עץ, ג'קוזי, נוף, 
חדש, קורב לרשב"י + חצר 

גדולה. יחס חם!
050-9070487)28-39(_____________________________________________

מושב תרום

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-07/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-35/18(_____________________________________________

 דירות נופש להשכרה+ 
גינה גדולה +בריכה, נוף, 

יפיפה, קרובות לאגם מונפורט 
ולבתי כנסת.058-3230807

_____________________________________________)30-31ל(052-7109322

מעלות תרשיחא

 מאפיית צפת'ר - 
מאפייה בייתית, מקבלים 
הזמנות מכל אזורי הצפון 

050-4110893)30-31(_____________________________________________

 בעיר העתיקה מבחר 
יחידות אירוח למשפחות או 

לזוגות, נקיות, יפות וממוזגות. 
052-7679018)30-33(_____________________________________________

 דופלקס, 5 חד', עד 12 
איש, ממוזגת, עם חצר גדולה, 
_____________________________________________)30-31(מחירים נוחים. 052-7165035

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

0722-777-200)03-03/19(_____________________________________________

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-37/18(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-08/19(_____________________________________________

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)20-45(_____________________________________________

השכרת רכב בארץ ובחו"ל
ב"ה

הרץ - באדג’ט - קל אוטו

מבצעי אוגוסט 
לחצי שנה -

 רכב חדש 0 ק"ש
בלי חיוב שבת וחג

050-576-54-49
052-712-34-19

 מבצע בהשכרת רכב, 
מחיר חודשי ללא הגבלת ק"מ, 

החל מ- 2,000 ש"ח לחודש, 
_____________________________________________)23-34ל(054-8160001

הוצאה לאור
 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)26-33(רחבי הארץ 053-4271269

מוצרים 
ושירותים

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)06-32(_____________________________________________

בריאות
 טחורים ופיסורה - 

התרופה המרפאה לחלוטין 
- והצילה רבבות אנשים ללא 

ניתוח, 050-6882047, 
02-5822586)20-32(_____________________________________________

 לאוכלוסייה בוגרת של 
פגועי נפש, לנופש או למגורים 

ממושכים במרכז הארץ 
_____________________________________________)28-31(בסביבה דתית.052-8476646

אירועים

 מניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 
דרוש נהג! "ציפי הסעות"

050-4110855/052-3821702)29-36(_____________________________________________

 הסעות ל8-10 מקומות 
לכל הארץ, נתב"ג, חתונות 
וכו' 24 שעות, שומר שבת

_____________________________________________)29-32ל(052-8381326

 סיטרואן גמפי חדשה 
9 מקומות )ידנית( רק לבין 

_____________________________________________)29-32ל(הזמנים 052-7626431

 וילה עד 16 מיטות, חצר 
גדולה, מתחם גדול, בריכה, 

1,650 ש"ח ללילה 
_____________________________________________)31-32ל(050-3804386

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764, -052
7634389)46-46/18(_____________________________________________

 חדרים ממוזגים בוילה 
מקסימה, מטבח קומפלט, 
מרפסות, נוף, גן,פרטיות, 

לתקפות גמישות. 
052-5435511)28-31(_____________________________________________

 סוויטות מפוארות בשערי 
חסד, במרחק הליכה מהכותל 

.WIFI ומהשוק
אבי 054-4033121 

www.shaarechessd.co.il)28-31(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין, 

עד 12 איש. לא דירת כוך!
_____________________________________________)28-01/19(חיים 054-6371079

 סויטה 3 חדרים במלון לב 
ירושלים מ-י"ד-י"ח אב אלול 

052-9482232/054-8480860)28-32(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-43/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-16/19(שבועי, 052-7638702

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-44(_____________________________________________

 דירת 2/4 חד' לימים 
שבתות וחגים, באזור גאולה/

_____________________________________________)24-33ל(הבוכרים. גוטמן 050-2638641
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*2016
054-9199038

 המרכז העולמי תהילה לדוד, ירושלים.  

הרב
איפרגן

את הנופש הזה 
לא תשכחו!

החופשה המושלמת 
לכל המשפחה

כפר הנופש

בקיבוץ האון

כפר כנרת
על הים

מלון מפואר | ארוחות 
שף עשירות | מיטב האומנים 
והפעילויות לכל הגילאים | 

חוף ים נפרד למלון 
ועוד הרבה הפתעות...

אז תתחילו לארוז:

מחזור א': יא'-יד' אב 23/7-26/7
מחזור ב': יז'-כא' אב 29/7-2/8

054-9199038 | *2016

 FR-V הונדה 
6 מקומות, מודל 2007, 

שמורה במצב מצויין. 
_____________________________________________)31-31ל(053-4707059

 טויוטא קורולה מודל 
2010, יד שניה אוטומט. 

_____________________________________________)31-31ל(055-8856959

 MPV מאזדה 
שנת 2001, 7 מקומות. 

_____________________________________________)31-34(טל: 052-4788488

הונדה

 סיטרואן c-4 מודל 2010, 
110,000 קמ"ש, שמורה מאד.

052-7336064)31-31(_____________________________________________

 תקליטיית "עת רקוד" 
בהנחיית דניאל אהרונוב, 
מוזיקה בכל הסגנונות, 
ואטרקציות לאירועים. 

052-3018899)31-38(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)22-47/18ל(052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/19(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-03/19(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-47/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-20/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 משה אלסייג מורה 
לנהיגה, רכב חדש. גיר רגיל. 

ידני ואוטומט. מלמד גם 
תאוריה, אוירה נעימה וסבלנית, 

מחירים זולים! 
052-2523284)28-31(_____________________________________________

לימוד משניות
 אקרא עבורכם ח"י פרקי 
משנה עם פירוש הברטנורא, 

לעילוי נשמת או להצלחה בכל 
יום,עבור תשלום לפרטים:

_____________________________________________)29-32ל(052-7105642

לפרסום
03-6162228

 הגיע הזמן שנדאג 
לעצמינו. צורי הראל 

יעוץ, הרצאות, סדנאות. 
054-2239350)30-33(_____________________________________________

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)29-30/18(_____________________________________________

מוניות
 מוניות עד 6 נוסעים 

מרווחות וממוזגות, 
מחירים מיוחדים לנתב"ג, 

 ,053-6200064
054-5251530)09-35(_____________________________________________

מיזוג אויר
 טכנאי מזגנים, שטיפת 

מזגנים, תיקון תקלות, מחירים 
נוחים)באיזור המרכז( 

054-7384283)27-31(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ’ - כ”ב באב תשע”ח   1-3/8/2018

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-32/18(הלקוח, 054-2821847

אבידות

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-01/19ל(052-7333955

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-37/18(_____________________________________________

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-45(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

 ממשיכים בגדול!! 
"שידוכי המרכז" - שידוכים 

לחרדים ודתיים בלבד! מחלקה 
מיוחדת לאשכנזים, חסידים 

לטאים, ספרדים, דת"ל
ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105

03-6189388)13-39(_____________________________________________

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-02/19(לחתונות 0525-778544

צילום

משכנתאות

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

ספרי תורה

קורסים

ריפוד
 ריפוד כסאות, ספות 

במבחר בדים, מבצע מושב 
כסא ב-70 ש"ח ניתן להזמין 
גם תיקוני נגרות ופוליטורה 

052-4227714)24-31(_____________________________________________

 לימוד שפות בביתך, 
אנגלית למתחילים 350 ש"ח 
ומתקדמים 300 ש"ח אידיש 

250 ש"ח ועוד 30 שפות. 
_____________________________________________)25-37(מהות: 03-50325527

 שידוכים ברמה גבוהה 
מאר הצעות איכותיות 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים, דת"ל/חרדים ובנות 

_____________________________________________)24-31(סמינרים 052-3245153

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך
כתב ספרדי תימני ואשכנזי

קדושת הכתב
מכון

שיפוצים
 בס"ד-השכרת שרוולים 

מכולות ופיגומים לפינוי 
פסולת בניין ביצוע 

עבודות הריסה ושיפוצים 
כלליים שירות אדיב.

מחירים נוחים.
_____________________________________________)28-31(054-6302601 יחזקאל

קוסמטיקה

 פדיקור רפואי מקצועי 
כולל ציפורן חודרנית, יבלות 
ופטריות בציפורניים ואבקה 

יחודית לריפוי הפטריות 
_____________________________________________)28-35(בציפורניים. 055-6610818

 אופניים חשמליים לאברך 
בהשאלה/בתרומה תזכו 

_____________________________________________)28-28(למצוות 052-7621791

 מחשב נייד לאברך 
בהשאלה/בתרומה לכתיבת 

_____________________________________________)28-28(דברי תורה 052-7621791

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות רבנים ושאר אלבומי 
_____________________________________________)28-29ח(תמונות שיצאו 054-2509001

 דרוש מקפיא קטן/מקרר 
_____________________________________________)28-29ח(קטן לזוג צעיר 054-7938941

 אפרת טולדנו מאפרת 
מקצועית, במבצע חד פעמי 

איפור ערב/מלוה 180 ש"ח
איפור כלה- 380 ש"ח

052-6692686)29-40(_____________________________________________

פדיקור

 בבר מצווה של מאור נגר 
ב-לה פלומה, אבדה טבעת 

זהב המוצא הישר יתקשר ל: 
_____________________________________________)29-30ח(054-8406526

 אבד צמיד זהב ברחובות 
בני ברק בשבת כ"ד תמוז

052-8222875)29-29(_____________________________________________

054-2233562
מבצעים מיוחדים לחגים

 בדים
 קנבסים
 זכוכיות

 פרספקטים
PVC/קאפות 

CNC/חיתוך לייזר 
 רולאפים

 באנרים
 גבי במה

 דוכנים

R.S  DESIGN

הדפסה על:

הדפסות 
באיכות גבוהה

דרושים
עובדים

 למשפחת אברך דרוש 
בדחיפות עגלת טיולון 

_____________________________________________)29-30ח(053-3132807

 דרוש מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)29-30ח(תורה 052-7396092

 לבית כנסת תפארת 
שלום בת ים זקוקים בדחיפות 
לרפד 30 כסאות לבית כנסת

_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 דרוש מקפיא קטן/מקרר 
קטן/מזגן קטן בתרומה לזוג 

_____________________________________________)29-30ח(צעיר 054-7938941

 תיק גברי שחור חדש 150 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8483032

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

 מכונות תפירה - זינגר, 
תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 ב"ב, 
 ,03-5791036
050-5894918)09-44(_____________________________________________

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות ושטרות 
_____________________________________________)27-30(כסף. 052-4040221

ריהוט
 תכולת שולחן + 6 

כיסאות, ספות יפות, 10 
כיסאות, מקרר, תנור 

_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

 6 כסאות לסלון מעץ מלא 
חדשים בהזדמנות 

_____________________________________________)28-31ל(052-4227714

 ספת הנקה נדנדה, 2 
שידות, קומודה עם מראה 

לחדר שינה בהזדמנות!
_____________________________________________)28-31ל(052-4227714

 אבד צמיד זהב/גורמט 
באיוזר ר' עקיבא/כהנמן/מיכה 

שבוע שעבר 7.7.18
_____________________________________________)30-31ח(058-6192706

 דרושים חלקים למסק 
קונווד אלקטריק במחיר סמלי/

_____________________________________________)30-31ח(תרומה 054-8474661

 דרוש מכשיר נוקיה 
208 או סמסונג 1,200 ש"ח 
בתרומה אפשרי במקולקלים 

_____________________________________________)30-31ח(052-3595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)30-31ח(054-7432035

 דרוש מטען לפלאפון סוני 
 T707 אריקסון דגם

_____________________________________________)30-31ח(050-4145512

 מעוניין במכשיר פלאפון 
K33 במצב תקין או תקול 
)לחלקים( במחיר זול ב"ב

_____________________________________________)30-31ח(054-8491154

 מעונינים לקנות מגהץ 
קיטור במצב מעולה בלבד 

_____________________________________________)30-33ל()עדיף טפאל( 054-8474221

 מסך מחשב 19 שטוח, 
_____________________________________________)30-31ח(180 ש"ח 050-28979977

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-3558949

 מחשב נייד ווינדוס +10 
תכניות 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(03-6187374/053-3179093

 מחשב נייד ללא דיסק 
קשיח 300 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(03-6187374/053-3179093

 LENOVO מחשב נייד 
במצב מצויין 450 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-8380655

DVD  נייד 9 אינץ' 
כולל שלט, אוזניות, מטען 

לרכב+תיק 250 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(052-8380655

 מציאה! מייבש כביסה 
מצוין בהזדמנות רק 420 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(053-3346080

 מחשב שולחני מצוין+ 
תוכנות ללא תקלות 
בהזדמנות 400 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-3346080

 מכשיר חשמלי לנקניקיות 
בלחמנייה, חדש באריזה! רק 

_____________________________________________)30-31ח(85 ש"ח 052-7647636

 סיר חשמלי לחמין 120 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 03-9342918

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה 

_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח 052-4831449

 רמקול עם מיקרופון 
איכותי ביותר לשימוש ממושך 

_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח 055-6780481

 למכירה ילקוט אוטופדי 
קל גב במצב מצויין ב-40 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-8482378

 ברה"ע למכירה 
תיק מזוודה שחור מידות 

55X35X15 ב-60 ש"ח -052
_____________________________________________)30-31ח(7966786

 ספר בישול חדש מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-4831449

 מעבד מזון רב תכליתי, 
מסחיטה ובלנדר, חדש באריזה. 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח 052-4831449

 נגן MP3 עם 
סוללה פנימית+מתאם 

למחשב+אוזניות חדש 80 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-2897977

GPS  מצב חדש כולל כל 
האביזרים 250 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-8416705

 מסך דק של מחשב במצב 
מצויין 180 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-8416705

 טלפון אלחוטי פנסוניק 80 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-7561146

 טאבלט איכותי אינץ' חדש 
כולל נרתיק 350 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-8380655

DVD  נייד 9 אינץ' 
כולל שלט, אוזניות, מטען 

לרכב+תיק 250 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(052-8380655

 מכונת גילוח פיליפס 
חדשה באריזה 250 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-2786557

 נגן סאנדיסק קליפ 8 ג'יגה 
כחדש+מגן 200 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)30-31ח(055-6780481

 אוזניות בלוטוס איכותיות 
ביותר לצוואר חדשות ב-60 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 055-6780481

 נגן בלסבה בלוטוס 8 ג'יגה 
במצב מצויין+מגן 100 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(055-6780481

מוצרי חשמל תנור בישול
,תמי 4,ציפסר ומיקרוגל

_____________________________________________)30-31ח( 100-400ש"ח 052-4227714

 סיר בישול איטי 6.5 ליטר 
של גרץ באריזה רק ב-120 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-7647637

 למכירה אורגן סילוני ימהה 
 EF-30 שתי קומות, דגם

_____________________________________________)30-31ח(ב-500 ש"ח 053-3127941

 מחשב שולחני אינטל 
לשימוש בסיסי+תוכנות+מסך 

+17 מקלדת 395 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(058-6545655

 דיסק USB 500 ג'יגה עם 
סרטי טבע, כחדש 180 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(058-6545655

 רחפן עם מצלימה 
לפלאפון, 6 מנועים, חדש 

באריזה 180 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-2897977

 מכונת חישוב ישנות כ"א 
_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח 03-9342918

 מכונת מיצים קשים 
חדשה באריזה 300 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(03-9342918

 מכונת פילטר לקפה 70 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח  03-9342918

 נגן בייסיק+אוזניות נוקיה 
_____________________________________________)30-31ח(ב-100 ש"ח 03-6164553

 מסך דיסק למחשב 180 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-2421622

 מחשב נייח מצויין 350 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-2421622

 למכירה טייפ+ קלטת+ 
כניסה לכלכ החיבורים

)הדיסק טעון תיקון( ב-100 
ש"ח בלבד גמיש

_____________________________________________)30-31ח(08-9768378

 מיטה זוגית פשוטה, ללא 
הפרדה 200X220 ללא מזרון 

_____________________________________________)30-31ח(בב"ב 500 ש"ח 058-6545655

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד מבד משובץ מצב מצויין, 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-5705546

 שידה קטנה 100 ש"ח, 
שיה גדולה 200 ש"ח מעץ 

_____________________________________________)30-31ח(מלא 053-3160767

 4 כסאות למטבח, 
משענת אלומניום 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-3160767

 שולחן עץ חזק חדש 150 
ש"ח, שידת החתלה 100 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(03-6760434

 6 כסאות עץ מרופד 30 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בירושלים 054-842305

 מציאה! שטיח מהמם 
בצבע בז' או שחור 150 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-4110991

 למכירה בירושלים, ספה 
מעור, צבע חום יפה, נוחה 
_____________________________________________)30-31ח(ב-500 ש"ח 052-7665283

 ספת אירוח דו מושבית 
 1.90X1.40-1.40 נפתחת ל

כחדשה, איכותית, ארגז 
מצעים 950 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ל(052-3892095/052-2566434

לפרטים והרשמה:
050-3131740 | 03-6880091 

 סופ"ש עם אוצרות חיים
במלון ציפורי בטבריה

ראש השנה עם אוצרות חיים
במלון המצודה צפת

בהשתתפות:
 הרב שחר לוי ⋅
הרב אמנון בן סימון ⋅
הפייטן דוד שלמה שירו ⋅

לנשים:
הרבנית אוריאנה בן סימון ⋅

תוקע ירא שמים ⋅הרצאות מרתקות⋅

בהשתתפות:
⋅ הרב שחר לוי

⋅ הפייטן דוד שלמה שירו.

⋅ יום ה' - הופעה עם הזמר בנימין דנישמן. 
⋅ יום ו' - טיול לגולן. 

⋅ מוצ"ש - הופעה מיוחדת נושאת פרסים

⋅ בריכת שחייה נפרדת
⋅ פעילות ענפה לילדים

11.09 - 09.09 
אפשרות מיום שישי עד שלישי

בין הזמנים חמישי עד ראשון 
2-5/8 כ"א-כ"ד אב

נופשים עם אוצרות חיים
חוויה רוחנית וגשמית

כמיטב המסורת

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות 
ושטרות כסף.
052-4040221)31-34(_____________________________________________

 "שמש" צילום ועריכה.
* 30 שנות ניסיון 

*שירות ויחס אישי 
*המוצר המוגמר על גבי 

אלבום דיגיטלי איכותי
052-2577708)31-37(_____________________________________________

 אבדה מצלמה איקסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 

חיים, צבע אפור, נרתיק תכלת 
_____________________________________________)31-32ח(052-7145526

 אבד כרטיס זיכרון 32 
ג'יגה בקו 422 לירושלים או 

להפך. או בערים אלו.
_____________________________________________)31-32ח(052-7136879 

 נמצא תיק גב עפ תכולה 
בפארק רידינג בת"א ביום 

_____________________________________________)31-32ח(חמישי י"ד אב 052-7366616

 דרוש מזגן חלון לאברך 
בתרומה/בתשלום סמלי 

אפשרי מקולקל/ישן 
_____________________________________________)31-32ח(054-8432271

 דרושות אופניים חשמליים 
לאברך ב-800 ש"ח/אפשרי 

מקולקלות בתרומה
_____________________________________________)31-32ח(054-8432271

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)31-32ח(חילוף 050-6651365

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)31-32ח(054-7432035

 מעונינים לקנות מזגן נייד 
_____________________________________________)31-32ח(או חלון 052-7103046

 מעונין לקנות מגילת 
אסתר)כתב אשכנזי( עד 1,600 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-8408459

 זיכוי למשקפי מולטיפוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש. 
_____________________________________________)31-32ח(ב-70 ש"ח 050-4135002

 דרוש כיסוי לקרש גיהוץ 
_____________________________________________)31-32ח(של חברת כתר 054-8421886

 דרוש מדפים )אפשר מעץ 
או מברזל( או עמודונים 

_____________________________________________)31-32ח(054-8421886

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)31-32ח(בעבר 054-2509001

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן לזוג צעיר.

_____________________________________________)31-32ח(054-7938941

 למכירה אופניים מידה 20 
אופני שטח שיכוך מלא 190 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח בני ברק 050-4169800

 אופניים 26 הילוכים במצב 
_____________________________________________)31-32ח(טוב 350 ש"ח 052-2421622

 סיר חשמלי לבישול מהיר 
חדש עדיין בקופסא, 80 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3114819

 מסך מחשב 19 אינץ' 
שטוח עם רגל למחשב וכבל 
_____________________________________________)31-32ח(חשמל מצוין. 050-2897977

 נגן MP3 עם סוללה 
פנימית ומלא שירים 
ומערכונים+מתאם 

למחשב+אוזניות. חדש 80 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-2897977

 כיריים סווטאר +תנור 
במצב תקין 100 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-6389446

 בלנדר מוט חזק 300 
BRAUN MR מקציף, 

_____________________________________________)31-32ח(קיצוץ 99 ש"ח 054-4783220

 930C דגם HP מדפסת 
במצב כמו חדש. 70 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4119420

 מציאה! משך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש, 200 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-8453370

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים+שלט חברת 

לוגיטק 400 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-2437292

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים, ועוד.
_____________________________________________)31-32ח(400 ש"ח 052-2437292

 שעון יד חכם עם מלצמה 
מקרופון בלוטוס ועוד...
חדש באריזה 300 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(052-2437292

 בירושלים מסך חדש 
בקרטון במחיר מציאה. 100 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-6256846

 רדיו טיים "סניו" 50 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-3463482

 מכונת כביסה 
ELECTROLUX במצב 
חדיש )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(בלבד 054-7216671

 מיקרוגל דיגיטלי כחדש 
רק 100 ש"ח בשרי. 

_____________________________________________)31-32ח(050-9089110

 מיקרוגל "גרף" 20 ליטר 
ללא צלחת 60 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-3463482

 3 גופי תאורה, נורות 
_____________________________________________)31-32ח(הלוגן, 90 ש"ח 052-3469482

 מארז מחשב נייח עם 
ווינדוס XP 180 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-4992952

 למכירה תנור עם כיריים 
במצב מצויין ב-500 ש"ח 

חברת פריסמה 
_____________________________________________)31-32ח(052-84220444

 מחשב נייח ללא דיסק 
קשיח 300 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(03-6187374/053-3179093

 מחשב נייח מצויין 320 
ש"ח מסך דק 19 אינץ' 200 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 053-3346080

 בירושלים מייבש כביסה 
כחדש בקו 8 ק"ג 

_____________________________________________)31-32ח(050-6256846

 בירושלים פלאפון סמסונג 
_____________________________________________)31-32ח(יאנג 150 ש"ח 050-6256846

 למכירה כיריים גז בילדאין 
במצב מצויין 150 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-5661174

 מדפסת קנון משולבת 
צבעונית כמו חדשה. רק 200 

ש"ח ברמת גן גבול ב"ב
_____________________________________________)31-32ח(054-4980062

 למכירה תנור אפיה 
משוךב גז 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)31-32ח(052-5737813

 למכירה מסך מחשב 
_____________________________________________)31-32ח(מצויין 95 ש"ח 052-5737813

 למכירה כריטיסי זיכרון 
ודיסק און קי 16 ג'יגה מהירים 

_____________________________________________)31-32ח(וחדשים 053-9157620

 למכירה סיגרייה 
אלקטרונית כולל 2 מילואים 
נקנתה ב-190 ש"ח נמכרת 
_____________________________________________)31-32ח(ב-140 ש"ח 053-4157620

 למכירה נגן MP5 חדש 
באריזה כולל רמקול חיצוני 
_____________________________________________)31-32ח(ב-150 ש"ח 053-4157620

 למכירה נגן סאן דיסק 
מקולקל לחלקי חילוף ב-30 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 053-4157620

 למכירה נגן אייבס כולל 
בלוטוס כחדש ב-300 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(כולל אחריות 053-4157620

 סיר לחץ סולתם 7 ליטר 
_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח 052-2727474

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות 

_____________________________________________)31-32ח(ב-250 ש"ח 052-7966786

 מנגל על גז שני ראשים, 
הצתה אלקטרונית ללא בלון 

_____________________________________________)31-32ח(290 ש"ח 02-6561606

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה חדש באריזה 50 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-4831449

 מגהץ טפאל קיטור במצב 
_____________________________________________)31-32ח(טוב ב-90 ש"ח 052-7148004

 סורק למחשב מצויין 
_____________________________________________)31-32ח(ב-150 ש"ח 052-7148004

 סיר בישול איטי צבע 
לבן)מתאים לישיבה( 80 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(052-7148004

 טוסטר אובן כחדש חברת 
HOME 200 ש"ח מציאה 

_____________________________________________)31-32ח(מי-ם 058-3216830

 רדיו דיסק פנסוניק לרכב 
150 ש"ח חברת ZED כחדש 
כולל אונקס בלוטוס ועוד 450 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 058-3216830

 מערכת קולנוע ביתית 
של פיליפס 5 רמקולים וסאב 
_____________________________________________)31-32ח(רק 350 ש"ח 058-3216830

 כסאות משרדיים/
כסאות מחשבים במצב מצויין 

_____________________________________________)31-36(בירושלים 050-4107529 

 מחשב 17-19 אינץ' 
סמסונג במצב מצויין בירושלים 

050-4104529)31-36(_____________________________________________

 ספות 2-3 מעור ניקולטי 
אטלקי, שנה בשימוש, חדשים.

_____________________________________________)31-34(6,000 ש"ח 052-4227714

 שולחן + 6כסאות מעץ 
מלא, חום כהה, מושב מעור 
אופייט-חדשים, 2,400 ש"ח 

הכסאות בלבד. )אפשרות 
_____________________________________________)31-34(לשולחן( 052-4227714

 ספה 2+3 במצב מצויין 
בצבע חום 500 ש"ח בלבד

_____________________________________________)31-32ח(052-5737813

 למכירה ארון שירות דלת 
אחת עם מדפים, צבע חום 

_____________________________________________)31-32ח(160 ש"ח 052-5737813

 שולחן מרובע+4 כסאות 
מעץ מלא במצב מעולה. 

בצבע עץ ב-500 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(053-3114819

 שולחן מחשב מזכוכית, 
רגליים ממתכת, מדף 

למקלדת 300 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(050-2935101

 מיטת גלריה לילדה עם 
מדפים וארון 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-2935101

 כוורת 9 תאים, עץ עם 3 
דלתות 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-3574793

 כסא נוח מתקפל 
)מתאים לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-3463482

 למכירה כורסאות ישיבה 
ושכיבה במצב מצויין ב-400 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 03-6748820

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצויין, 

_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-5705546

 מיטה וחצי איכותית 
מתוצרת עמינח+ארגז מצעים 

_____________________________________________)31-32ח(490 ש"ח 052-6784969

 כסא מנהלים במצב 
מצויין עם גלגלים וידיות 160 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 מציאה! ספה 3 מושבים 
2.20X90 צבע בז' 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-8401217 ב"ב

 חדש מהאריזה, שידה עם 
מראה מעץ מלא וונגה 499 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4783220

 כסא מנהלים )משרדי( 
הכולל מנגנון נאומטי+משענת
+ידית הגבהה בב"ב, 120 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 2 כסאות גבוהים מרופדים 
כחדשים 150 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-9089110

 למסירה מיטות לחדר 
שינה צבע עץ ללא ארגז 

_____________________________________________)31-32ח(מצעים+מזרנים 050-4146777

 כסאות למטבח מברזל 
שחור, יציב עם ריפוד 40 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(כ"א. 050-4135002

 מיטה מתקפלת חדשה 
פעמיים בשימוש מתאים 

לסוכה 150 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4514210

 מציאה שטיח חדש ללא 
שימוש יפיפה 1.90X1.40 ס"מ 

_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח 054-4514210

 7 ויטרינות זכוכית כהה 
גודל 2.25X1.03 למרפסת 

כחדש 200 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-4514210

 למכירה כסא ישיבה 
מתכת וריפוד רק 40 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-5737813

 למכירה ארונית 
למטבח+שיש 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)31-32ח(052-5737813

 4 מגירות על גלגלים 
פורמייקה צבע עץ 180 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-7148004

 מיטת יחיד במצב מצויין 
צבע שמנת ארגז מצעים 499 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח חב' טובה 052-7148004

 מראה איכותית+מסגרת 
צעוצבת צבע וונגה )מידות 

100X95ׂ( ב-140 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-4178005

 מזרוני שינה מתפנפחים 
זוגיים כחדשים 3 ב-160 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(058-3216830

 שולחן עץ עגול, קוטר 
182, צבע אגוז, 250 ש"ח י-ם 

_____________________________________________)31-32ח(054-2633790

 למכירה ספריה מצויינת 
_____________________________________________)31-32ח(210 ש"ח בלבד 052-737813

 ספה עור במצב מצויין 
270 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 שולחן מתקפל על 
הקיר)חדש( 1.45X45 ס"מ 

_____________________________________________)28-29ח(350 ש"ח 052-7148004

 ספה תלת מושבית מעור 
אמיתי נוחה מאד, צבע שחור 

_____________________________________________)28-29ח(380 ש"ח 052-7148004

 כיור+ארון+מראה במצב 
מצויין 60X40 ס"מ א.לברז 

380 ש"ח במצב חדש 
_____________________________________________)28-29ח(052-7148004

 תכולת בית למסירה ארון 
קיר גדול, מכתביה לילדים, 

ספריה לילדים, ספריה בגווני 
עץ עם 2 וטרינות, שידה 

כוללת 6 מגירות. 
054-9446320)28-28(_____________________________________________

 ארון 4 דלתות בצבע חום 
2.65X1.60 בבני ברק

052-7622152)28-28(_____________________________________________

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר חדש בקופסא במחיר 

מציאה 90 ש"ח
052-7621791)28-28(_____________________________________________

 שולחן סלון מעץ בצבע 
שחור מהמם! 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-3980448

 מעמד ספרי קודש מעץ 
עם ארון אכסון בצבע שחור 

_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח 054-3980448

 כוננית 3 מדפים מנצרים 
בצבע קש במחיר מציאה! 

_____________________________________________)28-29ח(054-3980448

 שולחן אוכל מעץ מלא 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 054-4919299

 למכירה ספרייה כפולה 
לחדר ילדים מצב מעולה 

כחדשה 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(050-7428764

 חדשה מהאריזה! שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)28-29ח(499 ש"ח 054-4783220

 למכירה שידה יפיפיה מעץ 
מלא 350 ש"ח ספריה מעץ 

_____________________________________________)28-29ח(טבעי 200 ש"ח 054-5769990

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 שידה יפיפיה במצב מצויין 
צבע וונגה 2 דלתות 3 מגירות 

)28-29ח(420 ש"ח 052-5316312
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

תינוקות

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

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-08/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 קוים כשרים ורגילים החל 
מ- 9.90 לחודש משלוחים 

חינם לכל הארץ. 
055-6774334)24-36(_____________________________________________

 INFANTI עגלת 
)אקסליין( חדשה!! במחיר 

מציאה 500 ש"ח, כולל 
_____________________________________________)30-31ח(אמבטיה וטיולון 052-7134832

 MAX עגלת 
אמבטיה+טיולון במצב מצויין 

כולל תיק מתנה, 500 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(בלבד! 052-7134832

 מציאה! משאבת חלב דו 
צדדית חדשה! 200 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 עגלת תינוק 200 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 כסא תינוק צ'יקו במצב 
מצויין 70 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)30-31ח(052-7671922 בערב

 למכירה משאבת חלב 
אוונט ידני חדשה ב-200 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-7679696

 פלאפון סמסונג טאצ' דגם 
3300 כשר כחדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(גמיש 055-6780481

 טלפון חכם סמסונג 
גלקסי 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-2421622

 ילקוט ניקי במצב מעולה 
עם עגלה 60 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 ילקוט ניקי חדש 90 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 כלוב לארנבת וורוד 60 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 058-3245685

 בובת ניו יורק אופנתיתי 
חדשה באריזה! 99 ש"ח בלבד

_____________________________________________)30-31ח(052-7647637

 בטריה של סמסונג 
כחדשה 36V 10 אמפר 500 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח050-4110991

 קורקניט מאלומניום קל 
וחזק, אדום מתקפל מצוין 60 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
מדהימות לסוללרי, סוללה 
נטענת 240 ש"ח מציאה!

_____________________________________________)30-31ח(050-2897977

 MP3 ראדיו דיסק מקורי 
לרכב מזדה 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-8412903

 פלש למצלמה 150 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(054-8412903

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(054-8423405 בירושלים

 שמלת ערב סגולה )120(, 
שמלה כחולה ב-2 חלקים 

)120( מעיל לגבר )180( 
_____________________________________________)30-31ח(03-9342918

 מושב שיאצ'ו חדש 
באריזה 300 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(03-9342918

 חליפה חדשה צמר, 
עבודת יד לרג' שלושה חלקים 

_____________________________________________)30-31ח(380 ש"ח 050-6658234

 20 ש"ח של 60 שנה 
למדינת ישראל ב-80 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-7179591

 140 חוברות טבע 
ובריאות "אורגינל" חומר מאלף 

שאינו מתיישן 490 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-6658234

 שמלת ערב מידה 38 ורוד 
עדין עם פייטים יפיפה 350 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-7148609

 5 אביבים צבעוניים, 25 
ש"ח כל אחד. 

_____________________________________________)30-31ח(03-6772527/054-8498406

 למכירה כל הסט של מגזין 
זמן 15 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)30-31ח(050-4123652

 אינצקלופדיה לבית 
ישראל, תשנ"ה, 20 כרכים, 
שמורה כחדשה, 400 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(גמיש.02-5823305

 למכירה גליונות זמן, כל 
המגזינים 15 ש"ח לכרך

_____________________________________________)30-31ח(052-5111141

 צנצנת פרוצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשה באריזה 

_____________________________________________)30-31ח(65 ש"ח 052-4831449

 מארז מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה, חדש 25 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-4831449

 צידנית רכה ומתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

_____________________________________________)30-31ח(חדשה 052-4831449

 מעמד קרימיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

סיר לחץ מנירוסטה 7 ליטר 
_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח 052-2727474

 כלובים לציפורים, אוכל, 
ויטמינים לתוכים 

_____________________________________________)30-31ח(050-8412903

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר+מדפי זכוכית החל 
_____________________________________________)30-31ח(מ-50 ש"ח 052-7966786

 למכירה גמרות לישיבות 
_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח 050-4131038

 למכירה נעלי ניובלנס 
_____________________________________________)30-31ח(ספורט נשים 050-4131038

 למכירה עליונית שחורה 
אלגנטית מידה 40-42 100 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4131038

 למכירה סנדל שחור 50 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 058-3289108

_____________________________________________

 למסירה מיחם מיים ענק 
120 כוסות, 3 פזות 
_____________________________________________)30-31ח(לפקס:03-5702721

 למסירה משטח בלוקים 
מספר 15 )70 יחידות( 

_____________________________________________)30-31ח(03-5702216

 למכירה גמרות לישיבות 
_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח 050-4131038

 למכירה נעלי ניובלנס 
_____________________________________________)30-31ח(ספורט נשים 050-4131038

 למכירה עליונית שחורה 
אלגנטית מידה 40-42 100 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4131038

 למכירה סנדל שחור 50 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 058-3289108

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור 50 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח( 052-4831449

 עכבר+מקלדת אלחוטיים 
של מייקרוסופט 75 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

 תיק סמינר חדש בצבע 
כחול ירוק ב-120 ש"ח בלבד

_____________________________________________)30-31ח(058-3293009

 למסירה מיחם מיים ענק 
120 כוסות, 3 פזות 
_____________________________________________)30-31ח(לפקס:03-5702721

 טבלט במצב חדש חברת 
"סןני" )ללא מטען( ב-350 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-5918474

 מכונת תספורת במצב 
טוב )לא חדשה( ב-30 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-5918474

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" חדש, איכותי ב-70 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-5918474

 אופניים חשמליות, 
סוללה 48, מחיר מציאה 500 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-5299950

GPS  במצב מעולה+ארגז 
בינוני לאופנוע+מנעול מחיר 

מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(052-5299950

 למכירה אופניים לילדים 
150 ש"ח במצב טוב

_____________________________________________)30-31ח(052-7126106

 בימבה פלא 50 ש"ח, 
אופניים לילדים תלת, 130 

ש"ח, קורקניט 70 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(052-7126106

 4 שמלות חדשות וצנועות 
מחו"ל, לא נלבשו 100 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-5745359

 למכירה אופני כושר 
חדשים לגמרי 400 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(058-6609100

 PSR 413 אורגן ימהה 
_____________________________________________)29-31ח(058-3245685

058-3275870לפרטים:

קורס מזורז ודחוס 
עבור מוסדות 
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תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

 1.60X2.70 2 ארונות קיר 
הזזה מראות 400 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-3662700

 שולחן פינת אוכל חזק 
ויפה נפתח ל2.60 בצבע וונגה 

_____________________________________________)28-29ח(052-3662700 250 ש"ח

 כסאות משרדיים, מנגנון 
סינכרון, כחדשים 350 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(לפרטים: 050-6205446

 שולחן מחשב במצב טוב 
250 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7126106

 שידת החתלה בצבע לבן 
מצב מעולה 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(055-8817872

 שולחן פינת אוכל צבע 
חום כהה נפתח יפה. 240 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 ארון 4 דלתות ומגירות 
 2.4X1.6 צבע אגוז עץ סנדוויץ

מטר 350 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 כסא ישיבה מצב חדש רק 
70 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 ספריה בגווני עץ בוק 
כוללת בר עליון בר תחתון 

3X2.40 ושתי וטרינות
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 054-4636320

 ארון קיר 5 דלתות 
2.85X2.50 טקסטורה חרוטה 

ניתן לצביעה, כולל מדפחם, 
מגירות ותליה 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-9446320

 למסירה בירושלים:
ויטרינה מפוארת משולבת 3 

מגירות 90X45 מעץ מלא 
_____________________________________________)28-29ח(052-7607540

 למסירה בירושלים:
מסגרת לחלון, עץ מלא גובה 

1.5 מ' רוחב 1.3 מ' עומק 
_____________________________________________)28-29ח(0.30 ס"מ 052-7607540

 כסא מנהלים מצב מצויין 
_____________________________________________)28-29ח(150 ש"ח בלבד 052-5737813

 ארון 2 דלתות ומגירות, 
צבע חום, מפורק כבר 230 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה כסא הגבהה 
לתינוק)יושב על הכסא( 25 

ש"ח)ורוד/כחול(
_____________________________________________)31-32ח(058-7252151

 למכירה כסא בטיחות 
לרכב מגיל שנה ומעלה מצב 

מצויין 200 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(058-7252151

 עגלה לתינוק במצב טוב, 
תוצרת סין בצבע שחור. 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-6539056

 עגלת תינוק חב' 
GOBABY אמבטיה וטיולון 

במצב מצוין ב-500 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)31-32ח(053-3114819

 עגלת טיולון חב' דוקטור 
בייבי בצבע שחור במצב 
מעולה ב-150 ש"ח בלבד

_____________________________________________)31-32ח(053-3114819

 מיטת תינוק בצבע לבן 
במצב טוב+מזרון ב-300 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3114819

 עגלת צ'יקו תאומים 
כחדשה, 450 ש"ח גמיש, עדיף 

_____________________________________________)31-32ח(בערב. 052-7671922

 מציאה! עגלה כחדשה 
במצב מצוין+סלקל שמתחבר 

לאוטו 500 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(053-3346080

 שידת החתלה 100 ש"ח, 
טרמפיסט 110 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4151876/03-6760434

 כסא בטיחות לתינוק 
כחדש, וסל קל 120 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-9089110

 למכירה טיולון+שידה 
+לול+מיטת תינוק 180 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(כל אחד. 052-5737813

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4135002

 עגלת אמבטיה+טיולון 
בלו ברי שמורה ילד אחד 

_____________________________________________)31-32ח(בשימוש.050-4135002

 למכירה שידת החתלה 
מגירות חזק ויציב רק 170 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה מיטת תינוק 
מעולה רק 190 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-5737813

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-3073826

 כסא תינוק הליכון עם 
גלגלים ומגש במבצ טוב 90 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-7148004

 BOBO 'עגלת טיולון חב 
צבע ג'ינס כחול במצב מצויין 

_____________________________________________)31-32ח(480 ש"ח 052-7148004

 אמבטיה מקלחת 
לתינוק+מעמד במצב מצויין 
_____________________________________________)31-32ח(80 ש"ח בלבד 052-7148004

 כסא תינוק לרכב חב' 
טובה ונוח מאד ומתכוונן 90 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-7148004

 למכירה סוללרי סוני 
אריקסון 130 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-5737813

 סמארטפון דור 3 ודור 4 
_____________________________________________)31-32ח(250 ש"ח 054-8484675

 אוזניות בלוטוס חדשות 
מדהימות לסוללארי, סוללה 
נטענת, 240 ש"ח מציאה!

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 גלאקסי יאנג תומך כשר 
גחדש 180 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-8469339

 למכירה אוזניות חדשות 
באריזהכ ב-10 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-4157620

 פלאפון נוקיה C2 במצב 
מצויין +מתלמה, תמוך כשר 

כל החברות ב-299 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-7148004

 גלקסי יאנג כשר נטו וויז 
פנגו, תפילת הדרך חדש 500 

ש"ח מציאה בי-ם
_____________________________________________)31-32ח(058-3216830

 פלאפון אלקטל כשר 
תומך סלקום 130 ש"ח,

_____________________________________________)31-32ח(058-3216830

 מטען מגן לאייפון 52 50 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח חדש. 058-3216830

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-31/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , הילוכי 
פרפר ,קפיצים קדמיים, במצב 

מצוין 500 ש"ח באזור פ"ת 
050-6867740)31-31/19(_____________________________________________

 שואב אבק רובוטי חדש 
בקופסא ב-300 ש"ח בלבד

_____________________________________________)31-32ח(053-3114819

 גגון לרכב אלומניום מלא 
_____________________________________________)31-32ח(ב-500 ש"ח 053-3114819

 כובע שנאל לנשים שחור 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח חדש. 058-3285108

 ספרי להמן 20 ש"ח, 
גמרות לישיבות 50 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4131038

 נעלי ניו בלנס נשים 
ספורט 37.5 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4131038

 ברז מטבח, פיה ארוכה 
נשלפת, מסתובבת במצב 

מעולה 120 ש"ח. 
_____________________________________________)31-32ח(052-2727474

 ציידנית חדשה ענקית, 
 65X40 :חברת קולמן גודל

עומק:35 500 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-8401217

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי חדש מאירופה. רק 

_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 054-4514210

 חליפה שחורה מידה 48 
ישיבתית, יפה, עיצוב מודרני 

_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 054-45114210

 למכירה שמלות ערב 
יפיפיות מידה 36/38 350 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(כ"א 052-5316312

 למכירה אופניים ילדים 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 052-5737813

 עלוני פרשת השבוע 
)25 שנה( מבחר גדול 200 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-3463482

 שמשיית צל, כחולף גודל 
סטנדרטי, 100 ש"ח י-ם 

_____________________________________________)31-32ח(054-2633790

 2 שמיכות נוצות של פריד 
חדשות באריזה ב-155 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(כ"א 054-8421886

 2 סטים של מצעים 
מהממים באריזה של חברת 
אמטיקס ב-270 ש"ח בלבד

_____________________________________________)31-32ח(054-8421886

 למכירה דלת פלדלת מצב 
מעולה, 500 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)31-32ח(050-4102232

 ספרי קריאה במצב חדש 
כל ספר 15 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-8590879

 למכירה כובע פנתר 
במצב טוב ב-100 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-34157620

 בבני ברק אופני ילדים 50 
ש"ח, גלגלי עזר 20 ש"ח גלגל 

_____________________________________________)31-32ח(20 ש"ח 050-5343924 איתן

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי. 490 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-2727474

 4 שמלות חדשות וצנועות 
מחו"ל, לא נלבשו. 100 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-5745359

 למכירה כלים חקלאיים: 
מכוש, טוריה, אתי חפירה, 

מגרפה, ועוד... 50 ש"ח כ"א
_____________________________________________)31-32ח(052-6539056

 תמונות מצלימה של 
רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-7653753

 למכירה שטרות ומטבעות 
_____________________________________________)31-32ח(5 ש"ח 052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)31-32ח(עברי 250 ש"ח 052-7653753

 למכירה ספרי יודאיקה 
_____________________________________________)31-32ח(ישנים 50 ש"ח 052-7653753

 למכירה אופניים 100 
ש"ח מצב מצויין 

_____________________________________________)31-32ח(052-5737813

 למכירה אופני הילוכים 
מידה 24 במצב מצויין 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7938941

 סורג+חלון+תריס 300 
ש"ח גובה 90 רוחב 70 

_____________________________________________)31-32ח(050-4140143

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיפיות למשחקים מפלסטיק 

קשיח כול מכסה 20 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-3073826

 מציאה! תיק עור אמיתי, 
שחור, חדש, רק ב-300 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(050-4143035

 מציאה! שמלת ערב 
יפיפיה  מידה 36-38 רק ב-150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-4143035

 מתקן גדול מפלסטיק+ברז 
לאחסון קורנפלקס 50 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(050-9089110

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים. 50 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשה באריזה. 

_____________________________________________)31-32ח(65 ש"ח 052-4831449

 מארז מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה, חדש. 25 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-4831442

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר, 

חדשה. 40 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר צורת רימון, 20 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 מעבד מזון רב תכליתי, 
מסחיטה ובלנדר, חדש באריזה.

_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח 052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות. 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 ערכת משחה לריפוי עור 
הפנים )פצעים חניכיים וכו'( 

_____________________________________________)31-32ח(200 ש"ח מי-ם 058-3216830

 אזעקה חזקה לקטנועים 
וכו' שלטים רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(058-3216830

 סבלים לקמיקו סנטו ומובי 
_____________________________________________)31-32ח(רק 70 ש"ח 058-3216830

 משקפי מציאות מדומה 
סמסונג באריזה 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(058-3216830

 למכירה אורגן ימהה דגם 
 PSR240 500 ודגם PSR150

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח כ"א. 058-7252151

 למסירה משטח בלוקים 
מספר 15 )70 יחידות( 

_____________________________________________)30-31ח(03-5702216

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר, מחוגים ודיגיטלי כמעט 
_____________________________________________)29-30ח(חדש 200 ש"ח 054-8464909

 גרביים אלסטיות של 
 L2 לחץ AG "חברת "ונטורין

חדשות באריזה בסך: 150 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 050-4176661

 למכירה מערכת 
מולטימדיה לרכב, שירים, 

סרטים ועוד רקב-400 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(גמיש 050-2537485

 למכירה מסך מחשב דק 
גדול רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-2537485

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות נמוכות 

מתאים לנשיאה עם עגלה 
בלבד 70 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7600336 בני ברק

 למכירה שטרות ומטבעות 
_____________________________________________)29-30ח(ישנים 10 ש"ח 052-7653753

 ילקוט לבנים מוסרי כחול-
_____________________________________________)29-30ח(ירוק 50 ש"ח 052-7676856

 תחפושת חדשה משה 
רבינו מידה 4 40 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7676856

 ספרי חשבונאות בניהול 
עסקי/חשבונאות כ"א 30 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7676856

 אופניים הילוכים מידה 24 
במצב מצויין 250 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 ילקוט ורוד ניקי מקורי 
במצב חדש כמעט לא 

_____________________________________________)29-30ח(השתמשו 058-3245685

 עגלה מאסיבית חדשה עם 
גלגלי אויר 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685 )לילדים(

 נעלי נייק וורוד-אפור 
לילדה מידה 38 100 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 מטענים למחשב נייד 
ולמצלימות פוג'י/אולימפוס 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 PSR 413 אורגן ימהה 
_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 ק"ס רך לגיטרה
 ולמנדולינה בפ"ת 50 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-3145019

 אקווריום 100 ליטר בפ"ת 
_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח 053-3145019

 מגבר לגיטרה ווליום חלש 
_____________________________________________)29-30ח(בפ"ת 50 ש"ח 053-3145019

 רסיבר)מגבר( פשוט עם 
קריוקי בפ"ת מחיר 300 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3145019

 חליל הודי בפ"ת 250 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(053-3145019

 כלי מיתר סיני או משהו 
כזה בפ"ת 350 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-3145019

 בירושלים פראק חתנים 
באריזה מידה 42 350 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-8415306

 בירושלים 2 שמלות ערב 
מקסי חדשות מהממות )-42
44( בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א

_____________________________________________)29-30ח(054-8415306

 בירושלים שמלת ערב 
מקסי חדשה מפוארת בגוון 

וורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)29-30ח(054-8415306

 שמלת ערב פייטים 
מהממת 500 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(050-5908579

 מזוודות טרול על גלגלים 
במצב טוב. קטנה-70 ש"ח, 

בינונית-100 ש"ח, גדולה-130 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח. 052-6539056

 תיק שחור גברי חדש 150 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-8483032

 כלובים לציפורים, אוכל, 
ויטמינים לתוכים 

_____________________________________________)29-30ח(050-8412903

 עלוני פרשת השבוע )25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי 490 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(052-2727474

 אופניים לילדים מידה 
_____________________________________________)29-30ח(14,16 100 ש"ח 052-767856

 ספרי לימוד: אלגברה, 
אספיס נחשב גיאומטריה 50 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7676856

 ספר הצתלבות  א.ב.ישי 
_____________________________________________)29-30ח(25 ש"ח 054-8454536

 חליפה קצרה כחולה 
חדשה בגיר 44 נקנתה ב-700 

נמכרת ב-450 ש"ח גמיש
_____________________________________________)29-30ח(058-3234734

PSR- אורגן ימאהה דגם 
PSR- 240 אורגן ימהה דגם

500 150 ש"ח כ"א )באלעד( 
_____________________________________________)29-30ח(054-2252171

 למסירה קרש גיהוץ 
לבחורי ישיבה )באלעד( 

_____________________________________________)29-30ח(054-2252171

 תמונות מצלימה של 
רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7653753

 2 שלוים בכלוב גדול 
מטילות ביצים אוכל ואביזרים 

מושקע. 120 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(052-7670311
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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 - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)37-38/18(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!
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מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. משמרת ערב: 

052-5540334)18-13/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

 לחלוקת עיתון גלובס 
בר"ג ב"ב 6:00-8:00 בערב, 
חמישה ימים בשבוע, שכר 
גבוה. עם אופנוע/ אופניים 
_____________________________________________)21-33(חשמליות. 054-2204060

סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

העבודה בבני ברק

 לארגון זק"א

1800-22-30-20
לפרטים:

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
 9:00-14:00

או 17:00-21:00
שכר בסיס 

+ בונוסים גבוהים 
ותנאים סוציאליים.

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)31-34ל(050-5245338

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-22/19(_____________________________________________

החלו מיונים לצוות החינוכי 
לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909
עבודה עם ילדים עד גיל 3 נסיון 

אפשרויות קידום בתוך הרשת
השתלמויות ולימודים במימון הרשת

החל מ-6,000 ש"ח נטו + 
בונוסים+מתנות

דרושות

 40 ש"ח לשעה

+סגנית מנהלת עם
 ניסיון בניהול תמ"ת 

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן סניף גבעת שמואל

 מענק התמדה

כוכבי ושות', משרד עו"ד | טל': 052-8631264




?פתחת תיק הוצאה לפועל נגד המעסיק , ולא הצלחת לגבות את החוב
 גם אם כבר עברו מספר שנים, אל תתייאש ופנה למשרדנו!!!

עובד יקר!!! 
מקום העבודה נסגר או הפסיק את פעילותו והמעסיק חייב לך כסף?
תבעת את המעסיק / קיבלת פסק דין - ולא הצלחת לגבות את הכסף?

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

 להשלמת הכנסה 
דרושים מחלקי עיתונים 

לאיזור המרכז לשעות 
הבוקר המוקדמות שכר 

_____________________________________________)26-37(גבוה! 054-4690222

עירית קרית אונו / 15532 )סייעות מוכן(
קו עיתונות דתית / 8174898 /סופי / דרור / 2

קריתאונו
תקציבאי/ת: ניר

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

 דרושה מטפלת לשנה"ל 
בק. הרצוג לבוגרים/תינוקיה 

למ.מלאה שכר נאה 
050-4146721)31-32(_____________________________________________

 מחסנאי/נהג לעבודה 
רצינית מיידית וקבועה, 
תנאים מצויינים! 5 פ' 
בשבוע, משרה מלאה. 

052-6364614)28-31(_____________________________________________

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 
לכיתות תינוקיה, ת.מצויינים.

054-2058545)28-31(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק והפרסום 

דרושם מועמדים/ות 
רציניים/ות הדרכות ע"ח 

החברה, א. כהכנסה 
_____________________________________________)28-39(נוספת 053-4210898

 לרשת מעונות בק.הרצוג 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית תנאים טובים.
054-4499177/054-8426675)28-31(_____________________________________________

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בניסיון, אפשרות מהבית 

058-3227787)28-40(_____________________________________________

 קופאית לחנות צעצועים 
בת"א תנאים ומשכורות 

מעולים: להתקשר מ-12:00
054-5230604)28-31(_____________________________________________

 דרוש מנהל ייצור מאפייה 
בפ"ת עם ניסיון בתחום בלבד, 

ניסיון בניהול עובדים חובה! 
תנאים מעולים ושכר גבוה 
_____________________________________________)28-31(למתאימים. 054-7708222

 סייעת לגן ילדים במושב 
ליד הוד השרון למשרה מלאה 

_____________________________________________)28-35()עם רכב( 050-7242499

 דרושה מנקה לחדרי 
טיפולים לקליניקה באיזור בית-

שמש פקס 03-6185488 
_____________________________________________)28-31ל(טל' 03-5454188

job@makom.org.il :קו"ח ל
או לפקס :073-2668888

לעמותה באלנבי, תל אביב
דרושה  
מנהלת חשבונות מנוסה

 למשרה מלאה

 דרוש עובד חרוץ 
למאפיה+ רישיון על אופנוע 

054-2146510)29-32(_____________________________________________

 דרושה מזכירה 
וקלדנית למשרד עו"ד 

בר"ג משרה מלאה -8:30
16:30 קו"ח

gidansky@zahav.net.il
052-7117085)29-33(_____________________________________________

 למטבח למזון קר 
בב"ב, דרוש עובד רציני 

מ- 4:00 בבוקר, שכר טוב 
למתאימים 

055-9474416)29-32(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-02/19ל(03-5782180

 דרושה מטפלת לפעוטון 
בקרית אונו לשנת הלימודים 
הבאה: משרה מלאה תנאים 
טובים למתאימה. לפרטים: 

_____________________________________________)29-32(050-4102929 שרית

 דרושות מטפלות למשרה 
מלאה/חלקית, לשנה"ל למעון 

באוירה נעימה בב"ב 
_____________________________________________)29-32ל(050-4179969

 לחברה בתחום הביטוח 
והפינססים פקידה אלמטרי 
לשיחות נכנסות, 8 שעות 
riki@tlp-ins.co.il .30-33(ביום(_____________________________________________

 דרוש בב"ב מלווה אחראי 
לקשיש למספר פעמים ביום, 
_____________________________________________)30-33ל(לביה"כ ולכולל 03-6192827

 דרוש מחסנאי בב"ב חרץ 
ונמרץ, חצי משרה 

_____________________________________________)30-33ל(03-5709972

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בב"ב שעות 16:00-22:00 

_____________________________________________)30-33ל(053-3391691

 דרוש/ה סייע/ת לבי"ס 
ממ"ד חינוך מיוחד, מוגבלות 

שכלית התפתחותית קלה 
בבני ברק. שעות עבודה: 

 14:30-17:00 /08:00-14:30
קו"ח למייל:

etzion.bb@gmail.com
ניתן ליצור קשר בטלפון: 

03-6168713)31-32(_____________________________________________

 למעון חרדי מוביל בפתח 
תקווה דרושה גננת לגיל הרך 

בין השעות: 8:00-16:00
050-4144711/054-8416034)30-31(_____________________________________________

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון, דרושים מורות 

לאנגלית, הסעות מב"ב, 
_____________________________________________)30-31(שכר גבוה 058-4114777

 דרושים מתרימים/ות 
בעמותה למשפחות נזקקות, 

תגמול הולם, 
054-7411712/055-9829388)30-33(_____________________________________________

 משרה מלאה /חלקית
 סביבת עבודה חמה ונעימה
 טל: 053-3137743

למעון בב"ב דרושה
 מטפלת /גננת

 לחברת ההשמה 
המובילה לציבור החרדי. 

רכז תעסוקה לגברים. 
נסיון במכירות ונסיון 

תעסוקתי חובה. העבודה 
במרכז בני ברק בהפרדה 

מלאה. קו"ח ל:
073-2590326)30-31(_____________________________________________

 מתארגנת קבוצה 
לקורס מכירות בבני ברק 

בהנחיית המאסטר ר' 
אליעזר כהן, בימי בין 

הזמנים. עבודה מובטחת 
למסיימים בהצלחה. 

לשליחת קורות חיים עד 
יום ראשון בפקס:

077-3179093)30-31(_____________________________________________

 למעון איכותי בקרית. 
הרצוג דרושות מטפלות 

מנוסות, שכר בסיס גבוה.
_____________________________________________)30-31ל(לפרטים: 052-7630833

 מחסנאי/נהג לחצי 
משרת בוקר, עבודה קבועה, 

תנאים מצוינים. אפשרות 
_____________________________________________)30-31ל(למשרה מלאה. 052-6364614

 תופרת חרוצה+ניהול ל-4 
ימים בשבוע 5-6 שעות ביום. 

03-5781152)30-31(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
פלאפל בב"ב למשרת בוקר/

_____________________________________________)30-31ל(ערב 054-8099198

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 דרושה מטפלת למעון
מ. מלאה אוירה טובה לשנה"ל  

_____________________________________________)29-32(תשע"ט 052-7686713

 לאסביט חומרי בניין 
דרושים עובדי דלפק ונהג 

משאית.שכר נאה למתאימים!
054-2199260)29-32(_____________________________________________

 דרוש/ה מוכר/ת 
סטייליסט/ית להלבשת אופנה 

עילית לגברים. עבודה לטווח 
ארוך, תנאים ושכר מעולים 

_____________________________________________)29-32ל(בבני ברק 050-6964424

 לסוכנות ביטוח 
ופינססים באיזור פ"ת 

דרוש/ה מתאם/ת 
פגישות שעות גמישות! 

שכר הולם! 
054-6870882)29-32(_____________________________________________

 לגן באוירה נעימה 
בגבעת שמואל דרושה סיעת 

לשנה"ל לגליאי 2,3 תנאים 
_____________________________________________)29-32ל(טובים 052-6471287

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, ניסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד.
ml1264@015.net.il :29-32ל(קו"ח ל(_____________________________________________

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אדם שעוסק בתחום 
החינוך עם נסיון רב, מעונין 

בתפקיד של מפקח, המלצות 
בשפע, 052-7170283, 

052-7630931)22-25(_____________________________________________

 התפנה עורך ספרים ותיק 
ומנוסה לקבלת עבודה רצינית 

בתחום התורני בלבד! 
_____________________________________________)26-29ל(054-8590879

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 אישה מחפשת לעבוד 
בשבתות בלבד, במלצרות 

או בשמירה על ילדים וכדו', 
)בירושלים או מרכז(

053-2475946)30-31(_____________________________________________

 דרושים/ות עובדים/ות, 
עם מוטיבציה, לעבודה בשעות 
הפנאי, אפש' לעבודה מהבית 

053-3173244)30-31(_____________________________________________

 לשנת הלימודים הבאה 
דרוש/ה משלב/ת לליווי 

ילד בן 4 וחצי בגן ילדים עם 
התפתחות תקינה בגבעת 

שמואל. שעות עבודה: 
8:00-16:00 עם יום חופשי 

בשבוע)עדיין לא ידוע היום( ימי 
שישי: 8:00-12:00

הדרכה מקצועית תנתן בגן
mayakariv@bezeqint.net :מייל

_____________________________________________)31-32ל(פקס: 077-3181374
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דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

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

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 העבודה בבני ברק

 לגן דתי בפ"ת כפר גנים, 
דרושות לשנת תשע"ט סייעות 

למשרה מלאה ולחקית. 
_____________________________________________)31-34ל(052-8530061/052-8226582

 לבית ספר תיכון תורני 
באיילת. דרושים מורות, 

תנאים טובים למתאימות. 
קו"ח למייל: 

MOSAD22@WALL.COM
055-6684442)31-32(_____________________________________________

 לחברה פינססית מתאמת 
פגישות לחצי משרה בבנ ברק 

riki@tlp-ins.co.il :31-32(מייל(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
בייגל בגאולה ועובדי מטבח 

02-5375516)31-34(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
הביטוח באיזור ב"ב, 

מתאמות פגישות 
מקצועיות, יכולת ביטוי 

גבוהה.א. למשרת 
אם. תנאים סוציאליים 

_____________________________________________)31-34(מעולים! 054-4771509

 דרושה מטפלת לשנה"ל 
בק. הרצוג לבוגרים/תינוקיה 
למ.מלאה, מסורה שכר נאה,

 050-4146721)31-32(_____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובד אחמ"ש בוקר/ערב חרוץ 
ומסור+עובד מטבח למשמרת 

_____________________________________________)31-34(בוקר 052-6607070

 דרושה בבני ברק מזכירה 
אסרטיבית, עצמאית ואחראית 

לניהול משרד עם ניסיון וידע 
בהנהלת חשבונות. 
שעות 10:00-14:00 

keren210890@gmail.com)31-32(_____________________________________________

 לחברה מזכיר/ה לתיאום 
פגישות לעבודה מהבית, 

שיחות קלות ופשוטות, 3 
שעות ביום, 4,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-31(קריירה 072-22-222-62

 למשרד חרדי באיזור 
גאולה בירושלים מנהלת 

משרד, שעות גמישות, עבודה 
משרדית נוחה, 7,000 ש"ח 

_____________________________________________)31-31(קריירה 072-22-222-62

 לחברה בתחום הבנייה 
בבני ברק מזכיר/ה חברה 

א-ה 8:15-15:00 6,500 ש"ח 
_____________________________________________)31-31(קריירה 072-22-222-62

 למשרד רו"ח במתחם 
הבורסה מנה"ח ניסיון 

בחשבשבת/מיכפל חובה. 
GILAC@SHALRON.CO.IL:31-32(מייל(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת 
לחנות בב"ב לאחה"צ.
____________________________________________)31-32(שלמה 050-6686389

 במרכז בני ברק לתינוקיה 
נעימה, דרושה מטפלת 

מסורה, משרה מלאה, תנאים 
_____________________________________________)31-32(מצוינים. 054-5841018

 למ.הספורט הדתי, 
מדריכות, התע' קרקע, 

ריקוד ומדריכי כדורגל/סל 
תד"כ, לחימה. שכר גבוה

_____________________________________________)31-34ל(053-5242789/0

 דרושה משלבת, ללווי 
ילד בן 5, בגן בגבעת שמואל. 
שיעורי: 10:45-16:00 קו"ח: 

mayakariv@bezeqint.net)31-34(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים בב"ב 
דרושות מוכרות לשעות 
אחה"צ, תנאים טובים 

_____________________________________________)31-34ל(למתאימות. 054-7694963

 לחברה בהתרחבות, נציג/
ות ורכזים/ות למגוון תפקידים, 

לא מכירות, מתאים גם 
_____________________________________________)30-33ל(למורים/ות 058-6500715

 דרוש עובד קופאי 
למכולת, עדיפות עם ניסיון 

_____________________________________________)31-32ל(050-6408008

 דרושה סייעת למשרה 
מלאה למכון בתל אביב, שכר 

הולם למתאימה.
052-5456295)31-34(_____________________________________________

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

elimelech@kav-itonut.co.il :פקס: 03-5796645קו”ח למייל |



בני
פרידמן
במופע
קיץ

יום ראשון כ"ד אב 5.8.18

בהיכל התרבות רח' המכבים 5,פ"ת

בשעה 20:00 סגירת דלתות בשעה 20:30

הישיבה נפרדת

הזמר
ישי לפידות

הזמר והיוצר
מאיר גרין

ובקופת ההיכל )באשראי( 03-9125222רח' אחד העם 31 קומה 3 03-9112002/48ניתן להשיג באגף לחינוך ותרבות תורניים

 כרטיסים
במחיר

₪ 30

מארח את



בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

עקב

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:59
19:16
18:56

20:12
20:15
20:14

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה • יום שישי כ"ב באב תשע"ח 3/8/18 • גיליון מס' 1276

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

סקר 'קו עיתונות' בדק ומצא: 77% מהציבור החרדי משוכנעים - צריך ראש עיר חרדי בירושלים / עמ' 12

ומאמצים  גלוי  קמפיין  ישראל?  בבירת  החילונים  של  השוויון  שובר  ה'נשק'  נמצא  האם 
נחל   - הבחירות  לקראת  בעיר  הלומדים  סטודנטים  של  מאסיבית  כתובות  להעברת  חשאיים 
הצלחה מסחררת ועשוי לשנות את מפת המצביעים בירושלים • 'שטח מוניציפאלי' התחקה 
אחר הצעדים והשיטה, מצא את אדריכלי המהלך ועלה על מניין הסטודנטים המדויק שנמצא 
לגיטימי  "קמפיין  במימון?  מעורבת  ירושלים  עיריית  האם   • לעיר  הכתובת  מעבירי  במאגר 
והכרחי" • פינדרוס: "הניסיונות להשפיע בצורה מלאכותית ולהטות את הבחירות הינו חמור, 
לא ראוי ולא דמוקרטי" • ברקוביץ': "יש סטודנטים שרק מטעמי עצלנות לא מעבירים כתובת” 

• תחקיר מיוחד / שטח מוניציפאלי, עמ' 18-19

חשיפת 'קו 

עיתונות'

החילונים נוהרים: 3,256 סטודנטים העבירו כתובת לירושלים
הוא הציבור  מי שבאמת מפסיד מכל הסיפור, 
החרדי בירושלים, שמתקדם בצעדי ענק לאבד 
הזדמנות פז נדירה ואולי בלתי חוזרת לכבוש 
של  המתמטיקה  לנצח.  הנצח  עיר  ראשות  את 
ירושלים פשוטה לחלוטין וגם מי שאינו מנהל 
יוכל  הכספים,  בועדת  המדינה  תקציבי  את 

להבינה בקלי קלות 

/ אבי גרינצייג, עמ' 16

חשבון ירושלמי

חיבור מפתיע: 'כולנו' תתמוך 
בש"ס פתח תקווה

להרחיב  ומצליחה  מפתיעים  חיבורים  מציגה  תקווה  פתח  ש"ס 
משמעותית את קהל תומכיה • מפלגתו של שר האוצר כחלון נמצאת 
לא  וזה   • בוסו  אוריאל  ש"ס  ביו"ר  תמיכה  על  רשמית  הכרזה  לקראת 

הכל: יו"ר ועד שכונת יוספטל מצטרף אף הוא / עמ' 4

פרסום 

ראשון

פריד: "פתח תקווה, יש לכם 
מקום עמוק בליבי" / עמ' 4

תלמידי חכמים 
צעירים

/ עמ' 4
/ עמ' 10

אבל כבד: 

אריאל נהרג 
שלשה שבועות 

לפני החתונה

גינה ציבורית על שם 
נרצחי בורגס / עמ' 10

בעקבות תלונות: 
18 מיליון שקל קנס / עמ' 8

דרושות משפחות דתיות
לאירוח בחורה יתומה
כולל שבתות וחגים, 

כולל לינה 

תזכו למצוות
054-8727070
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