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לשלוחה

 בס"ד • מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה • יום שישי כ"ט באב תשע"ח 10/8/18 • גיליון מס' 1277

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

פרסם ותתפרסם 
03-5796643

משגריר  לתרומה  זכה  מי   • בירושלים  הבחירות  לקמפיין  שמוזרמים  המיליונים  אחר  התחקה  עיתונות'  'קו 
פוליטיקאית  ואיזו  לאלקין  שתורם  החסידי  העסקים  איש  מיהו  פרוטה,  מגייס  לא  ליאון  משה  למה  לוקסמברג, 
תרמה לרשימה מתחרה? • וגם: ערבות הענק שהעמיד בעלה של הח"כית, הבנק מכפר שמריהו שמזרים מיליון 

שקלים והסיבה בגלל סיעת 'ירושלמים' מחזיקה שני חשבונות / שטח מוניציפאלי, עמ' 20-21

קשרים, אינטרסים ותרומות: 
8 יום 

5

ירות
לבח

הכסף הגדול שעושה את הבחירות

רויקט אלול בפתח: 
פ

מיוחד

שיפוצים, מינויים 
והיערכות בישיבות

עמ' 12

אלפים באירועי 
בין הזמנים בעיר

די לשנאה: הקמפיין והסערה
הכיתוב:  עם  כחרדים  לבושים  העיר  לראשות  המועמדים  נראים  היהודי'  ‘הבית  של  הקמפיין  בכרזת 
גם   • גינויים  גל  וגרר  סערה  עורר  הקמפיין   • החרדים"  השפעת  את  יבלום  מנצח  יהודי  בית  “רק 
המועמדים לראשות העיר מיהרו להתנער מהקמפיין המביש • יו"ר הבית היהודי השר בנט גינה: “זה 

לא על דעתנו" / עמ' 14

מור יוסף אינו הסיפור. גם לא חגית משה. זה היה 
מתיחת  הזו.  הבחירות  מערכת  של  הניסוי  בלון 
החבל בין המגזרים בעיר המורכבת ביותר בעולם 
את  ולהעיר  קולות  לקושש  היחידה  הדרך  היא 

מערכת הבחירות
ינון פלח, עמ' 14

זה רק הפרומו 
לפני שאנו מכים על החזה החילוני ודורשים די 
להסתה, אולי כדאי שנפנה את האצבע המאשימה 
חדלו  להצתה.  די  מח"כינו:  ונבקש  פנימה, 
מדורות.  להבערת  זרדים  כמו  כותרות  מלקושש 

תנו לנו לחיות בשקט בארץ הזאת
אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה עמ' 18-19

די להצתה

עמ' 6
עמ' 10עמ' 6

עמ' 8

פרויקט 'פינוי בינוי' בשכונה הוותיקה 
יוצא לדרך

מאה ילדים בקייטנת 
'אור מנחם'

הלשכה 
של הציבור



₪ 3,790
החל מ- 

₪ 2,790
החל מ- 

במקום 3,630 ₪בקניית מיטת נוער 400 ₪ הנחה המחיר מתייחס לדגם קלאס במידה 1.90/1.40

מזרניםמזרנים נוער

עד

הנחה על המזרן הישן
מבצע טרייד אין

₪

על המבצעים האלה אסור לכם לפסוח!

רהיטי בלושטיין רח' גוטמן 4, פתח תקווה 03-9342754
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יעל גודינגר

הדר כלילי

יעל סלושץ

אתי לוי

מירי שולמן

הדס פריד

נאווה גרינשטייןנאווה אייזנשטיין

קישוטי סוכה

מהמטבח בהנאה

עיצוב בפלסטלינה

מהמטבח בהנאה

עיצובים וחיתוכים
בפירות וירקות

תכשיטנותעיצוב בבלונים

אומנות בתלת מימד

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
במשרד החוגים, רח' מנחת שלמה 1, פ"ת

לכיתות ה'-ח'לכיתות א'-ד'

בוקר

בוקר

אחה"צ

אחה"צ

לתלמידות ביה"ס 
בית יעקב "גני הדר" ובעש"ט. 

כמידי שנה, נקיים אי"ה 
פעילות קיץ

סדנאות
 קיץ

בית חוגים 
מלאכת מחשבת
 מזמינים אתכם

הפעילות תתקיים בתאריכים הבאים:
יום חמישי ה' באלול | יום ראשון ח' באלול | יום שלישי י' באלול

היחידה לחינוך חרדי 
ותרבות מורשת ישראל

 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

היחידה לחינוך חרדי
ותרבות מורשת ישראל

מחיר
כרטיס

מופע דרמה מיוחד לחודש אלול ₪40
המופע יתקיים ביום ראשון ח' אלול 19.8.18

באולם היכל התרבות רח' המכבים 5 פתח-תקוה
בשעה 20:00

לא תותר כניסה פחות מגיל 18 הכניסה בהצגת ת.ז. ׀ לא תותר כניסת עגלות ותינוקות ׀ חל איסור לצלם את המופע ׀ כניסה על בסיס מקום פנוי

רביעי, ו׳ אב............... 20:00-19:00

20:00-19:00 ............. חמישי, ז׳ אב

שני, י"א אב............... 13:00-12:00

13:00-12:00 .......... שלישי, י״ב אב

רביעי, י"ג אב............. 13:00-12:00

ראשון, י"ז אב............ 13:00-12:00

13:00-12:00 .............. שני, כ"ה אב

13:00-12:00 .......... שלישי, כ"ו אב

שלישי, ג' אלול.......... 19:00-18:00

חמישי, ה' אלול......... 19:00-18:00

18:00-16:00 ............ שלישי, ה' אב

18:00-16:00 .............. חמישי ז׳ אב

שני, י"א אב............... 13:00-12:00

13:00-12:00 .......... שלישי, י"ב אב

רביעי, י"ג אב............. 13:00-12:00

ראשון, י"ז אב............ 13:00-12:00

13:00-12:00 .............. שני, כ"ה אב

13:00-12:00 .......... שלישי, כ"ו אב

שלישי, ג' אלול.......... 18:00-16:00

חמישי, ה' אלול......... 18:00-16:00

מרכז קהילתי הדרים  רח׳ קהילות יעקב 8

מכירת כרטיסים:
מרכז קהילתי לב המושבה רח׳ סלומון 12
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ההשתתפות בתוכנית מותנת בראיון ובדיקת התאמה לתוכנית

הנכם מוזמנים לקחת חלק 
וליהנות ממיזם ייחודי. 

המיזם פועל בעירנו זאת השנה 
החמישית, בשיתוף המשרד 

לשיוויון חברתי 
ועיריית פתח תקוה

מס' המקומות 

מוגבל
כל הקודם זוכה

תיפתחנה 3 כיתות לימוד:
הרב תחומי א' )עמל א׳( -  רח' רמז 38, פתח תקוה

חטיבת בן צבי - רח׳ רחל המשוררת 18, פתח תקוה
אולפנת רעות - רח' שמואל הנגיד 8, פתח תקוה )נשים(   

הלימודים יתקיימו פעם בשבוע בימי רביעי, 
בשעות הבוקר

תחומי הלימוד יהיו מגוונים:
תיאטרון, תקשורת, עיצוב פנים, העצמה אישית, 

ניהול רשתות מחשב, אולפן רדיו, אזרחות, מוסיקה, 
משפטים, הגיל השלישי, תנ״ך, סטודיו לצילום,

גרפיקה ממוחשבת, אוטו-טק )איבחון מערכות רכב ממוחשב(

   ההרשמה תתקיים במינהלת הגמלאים, עד לתאריך 16.9.18, 
   ברח׳ חיים עוזר 30 פתח תקוה, קומה ב׳, 

   בטל׳:   9053073  9053049    
SHIRIM@PTIKVA.ORG.IL  efratz@ptikva.org.il  :במייל   

 

אזרחים ותיקים 
בבתי ספר

גמלאים יקרים

המשתתפים יטלו חלק בפעילות התנדבותית בבתי הספר

מספר המקומות 

מוגבל
כל הקודם זוכה!

חדר מצב 
לפתיחת שנת 

הלימודים תשע"ט

תפתח  תקוה  פתח  עיריית  שנה,  מידי  כנהוג 
חדר מצב מיוחד לקראת פתיחת שנת הלימודים, 
אנשי  פאנל  ידי  על  להורים,  מיידי  מענה  שייתן 
החינוך - גני ילדים, חינוך מיוחד, בתי ספר יסודיים 

ובתי ספר על יסודיים.

ההורים מוזמנים להפנות שאלות במגוון הסוגיות 
תקוה  פתח  ילדי  של  שובם  בעקבות  העולות, 

למוסדות החינוך. 

י' אלול,  ייפתח ביום שלישי,  חדר המצב 
21.8.2018 בין השעות 18:00-15:00 בלבד

מענה טלפוני
03-9146626 

ובאמצעות כתובת המייל
שתיפתח לציבור כבר ב-20.8.18
pt2018@ptikva.org.il

ניתן  עמוסה,  תהיה  הטלפונים  ומערכת  במידה 
לשלוח שאלות לכתובת המייל הנ"ל ואנו נשיבכם.

בברכת שנת לימודים פורייה



המחירים יוצאים לבין הזמנים

מהפריטים המשתתפים במבצע | לא כולל פריקה/ צבירה | 300 יח' מלאי מינימום | בתוקף עד ה-16.8.18

ירושלים כנפי נשרים 5ירושלים עמוס 10 בני ברק רבי עקיבא 55בני ברק כהנמן 72



כ"ט באב תשע"ח 1210/8/18 בפתח-תקוה6 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

 תאורה חדשה בחובבי ציון
לאחר תלונות רבות על כך שרחוב חובבי ציון אינו מואר דיו ויש 
בו קטעים שמוארים חלקית ובאופן לא אחיד, צוות אגף חשמל 
תכנן פרויקט להסדרת תאורת החשמל ברחוב. לאחר כחודשיים 
תשתית  עבודות  שכלל  הפרויקט  הסתיים  השבוע  עבודה,  של 
והתקנה מקיפות, זאת לאחר תכנון מדוקדק, בו הוחלט על תאורה 
שתאיר את הרחוב כולו, באופן אחיד הן מבחינת מראה הפנסים 
והן מבחינת האור המופץ. ברחוב הוצבו 26 עמודי תאורה חדשים 
שהוצבו במקום עמודי תאורה ישנים או שהוצבו במקומות שהיו 

חשוכים,  חלקי/מקומות  באופן  מוארים 
לשביעות רצון התושבים וסוחרי הרחוב.

 פיצוץ בלון גז בהדר גנים
הנשיא  יהודה  לרחוב  כוחות ההצלה  הוזעקו  בערב  ראשון  ביום 
שבשכונת הדר גנים בעיר, בעקבות דיווח על פיצוץ בלון גז בדירת 
מגורים. כוחות ההצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני לשני נפגעים 

ה-50  בשנות 
והם  לחייהם 
להמשך  פונו 
טיפול  קבלת 
בבית  רפואי 
ם  י ל ו ח ה
ן  ו ס נ י ל י ב
 , ר י ע ב
כשאחד מהם 

פצוע באורח בינוני והשני 
פעלו  חילוץ  ומנוף  והצלה  כבאות  של  צוותים  שש  קל.  באורח 

במקום.

 חדש בעיר: תחנת ניטור אוויר
והמשרד  הסביבה  לאיכות  האגף  של  משותפת  יוזמה  בעקבות 
להגנת הסביבה בדצמבר 2014 הוצבה למשך חודש ימים, תחנת 
ניטור אוויר בחצר בי"ס גורדון ברחוב וולפסון, במטרה לבחון את 
הוצבה  השבוע  העיר.  במרכז  מתחבורה,  האוויר  זיהום  השפעת 
שוב, ע"י עיריית פתח תקוה, תחנת ניטור לתקופה של שנה לפחות, 
באותו ביה"ס, במטרה לקבל תמונה איכותית יותר של רמות זיהום 

שמקורן   - בעיר  האוויר 
כחלק  בתחבורה, 
טווח  ארוכת  מתוכנית 
האוויר,  זיהום  לצמצום 
מסך  הותקן  כשבמקום 
עם נתוני אמת, המאפשר 
את  לראות  דכפין  לכל 
"מדידות  הנתונים. 
במרכז העיר יאפשרו לנו 
למדוד את איכות האוויר 

בעיר וגם להשוות עם איכות האוויר בשכונת אם המושבות, שם 
נוספת", אמר אהוד שטיין מנהל האגף לאיכות  ניטור  יש תחנת 

הסביבה. 

 בתום מרדף: גנב רכב נלכד
בעקבות דיווח על רכב שנגנב מאזור ראשל"צ ונמצא בתנועה על 
ישראל הציבו מחסומים בנתיב  5 לכיוון מזרח, במשטרת  כביש 
עליו נע הרכב הגנוב , כשבשלב מסוים הרכב זוהה סמוך לצומת 
ידי  על  בצד,  לעצו  הוראה  קיבל  עליו  שנהג  והחשוד  ירקונים 
השוטרים. בעקבות כך, הוא האיץ את מהירות נסיעתו, תוך שהוא 
סוטה הצידה בניסיון לנגח את ניידת המשטרה והמחסום שהוצב. 
משהבחינו השוטרים כי הוא מתקרב במהירות לכיוונם, ביצעו ירי 
לעבר גלגלי הרכב, אך החשוד התנגש בעוצמה בניידת משטרה 
החל  מכן,  לאחר  המחסום.  את  פורץ  שהוא  תוך  פ"ת  מתחנת 

רגלית,  במנוסה 
השוטרים  אך 
אחריו  דלקו 
אותו.  ועצרו 
תושב  החשוד, 
 ,29 בן  קלקיליה 

הועבר לחקירה. 

החדשות המקומיות של פתח - תקווה

על המקום פרויקט 'פינוי בינוי' בשכונה הוותיקה יוצא לדרך

מאה ילדים בקייטנת 'אור מנחם'

אחרי עשרים שנה של מחלוקות בין הדיירים והיזמים, בשכונה הוותיקה בעיר דגל ראובן צה"ל, בנוגע לביצוע 
פרויקט ‘פינוי בינוי’, הגיעו הצדדים להבנות אחרי פעילות מאומצת של ראש העיר • התושבים: "נתנו לנו את 

החיים במתנה, לא נחיה יותר כמו בכלא"
אלי רובין

החשובים  המתווים  אחד  נחתם  השבוע 
העיר  של  בהיסטוריה  ביותר  והמשמעותיים 
בלשכתו  עירונית"  "להתחדשות  תקוה  פתח 
עם  ברוורמן,  איציק  עו"ד  העיר  ראש  של 
חתימה על מתווה מסודר שיאפשר את ביצוע 
ראובן  דגל  בשכונת  בינוי'  'פינוי  פרויקט 
בעיר,  והישנות  הוותיקות  מהשכונות  צה"ל, 
זמן  משך  שנמשכה  ומחלוקת  סאגה  לאחר 
לביצוע  בנוגע  ליזמים,  המקום  דיירי  בין  רב 

פרויקט. 
העיר  ראשי  שמנסים  שנה  מעשרים  יותר 
של  ביצוע  להוביל  לדורותיה  תקוה  פתח 
ראובן  דגל  בשכונת  בינוי'  'פינוי  פרויקט 
צה"ל, ללא הצלחה. מדובר באחת השכונות 
שנעשו  בעיר,  ביותר  והישנות  הוותיקות 
שרון  אריאל  של  מתקופתו  עוד  מאמצים 
בין  להסכמות  להביא  והשיכון,  הבינוי  כשר 
התושבים והיזמים, אולם המחלוקות רק הלכו 
לעימותים  הגיעו  ואף  השנים  עם  והחריפו 
את  לפתור  המאמצים  כל  כאשר  קשים, 
צד התבצר  בתוהו, משום שכל  עלו  זו  בעיה 

בעמדתו.
 ,2013 לתפקיד בשלהי  לאחר שנבחר  מיד 

החלטה  ברוורמן  איציק  העיר  ראש  קיבל 
זו,  בשכונה  בינוי'  'פינוי  פרויקט  את  להפוך 
לפרויקט הדגל שלו. כבר בתחילת הדרך גילה 
ברוורמן כי מדובר במשימה מורכבת ועמוסה 
השנים  במשך  שעבר  רע"  ו"דם  במחלוקות 
מאמצים  לאחר  אך  ליזמים,  הדיירים  בין 
ובמקום שקודמיו נכשלו הצליח לאחר כמעט 
חמש שנים של דיונים ומשא ומתן עיקש עם 
הצדדים  כל  את  להביא  והיזמים,  הדיירים 
להסכמות ובמהלך השבוע האחרון חתם ראש 
על  והיזמים,  העיר  מהנדסת  עם  יחד  העיר 
מתווה שיביא לסיומו של הסאגה בשכונה זו.

יבנו  בשכונה  שנחתם,  המתווה  במסגרת 
ומרווחות  יותר  גדולות  דיור  יחידות  מאות 
השכונה  את  שיהפכו  חדשים  בניינים  ויקומו 
המיושנת הזו לאחת השכונות האטרקטיביות 
 104 ישנם  זו  בשכונה  כיום  בעיר.  ביותר 
יחידות דיור קטנות, שגודלן אינו עולה על 35 
דיירים  מאות  מתגוררים  בהם  אחת,  כל  מ"ר 
ובצפיפות  הקשים  בתנאים  שחיו  אומללים 
נוראה במשך שנים ארוכות, אך עתה במסגרת 
'הפינוי  את  יציע  הפרויקט  שהושג  המתווה 
בינוי' הבא לדיירים: כל דייר יקבל דירה עם 
עלות,  ללא  הקיים,  על  מ"ר   25 של  תוספת 
קרוב  יוסיף  יותר  גדולה  דירה  שירצה  כשמי 
ל-120 אלף שקל  ומי שירצה דירה של ארבעה 
חדרים בגודל 110 מ"ר, יתבקש להוסיף קרוב 

ל- 320 אלף שקל. 
בתהליך  מעורב  שהיה  מהגורמים  אחד 
מספר, כי "זו הייתה מלאכת מחשבת. לא מעט 
בפרויקט  לרעה  שיחקו  וחשדנות  אינטרסים 
הזה. כל צד משך לכיוון שלו ולך תמצא את 
צריך  הזה.  המטורף  בסיפור  האמצע  שביל 
לאחר  הסבלנות.  על  לברוורמן  שאפו  להגיד 
הסבל של כל השנים, לא רק הדיירים ירוויחו 
מזה, אלא גם האזור כולו. מדובר באזור מאוד 

אסטרטגי שישנה את פני המקום כולו".
כי לאורך כל התהליך  אחד הדיירים סיפר 
היו לא מעט חילוקי דעות וכי לא מעט יזמים 

שהקשה  מה  קופונים,  לגזור  חיפשו  ודיירים 
על סיום טוב לפרשה זו. לדבריו:  "היו הרבה 
בעיות ומתיחות בין האנשים. מדובר בשכונה 
קשה ומאוד מורכבת עם דירות קטנות וזנוחות 
בצפיפות איומה. ראש העיר ברוורמן הצליח 
דיירים   92 ש-  לכך  ולהביא  כולם  בין  לחבר 

חתמו על הפרויקט. זה לא פשוט". 
לפרויקט  מצטרף  זה  בינוי'  'פינוי  פרויקט 
של  נוספים  ולפרויקטים  העיר  מרכז  חידוש 
התחדשות עירונית, שמיצבה את העיר כאחת 
מחמש הערים עם התחדשות עירונית הגדולה 
שמאמינים  העיר  ראשי  של  מתווה  ביותר, 
יותר בהתחדשות עירונית על פני בניה חדשה 
השכונות  וחידוש  לחיזוק  כמתווה  בלבד, 

הוותיקות בעיר.
ראש העיר איציק ברוורמן, התייחס למתווה 
שנחתם ואמר: "הפרויקט המורכב הזה דרש 
המון סבלנות ורגישות, משום שהיו לא מעט 
על  להתגבר  הצלחנו  ומחלוקות.  התנגדויות 
ליישם  במרץ  ממשיכים  ואנו  המכשולים  כל 
זו  בעיניי  עירונית.  התחדשות  של  מדיניות 

המדיניות שצריך לבצע בפתח תקווה".

אלי רובין

'אור  עמותת  ערכה  השנה  גם  שנה,  כמידי 
סרטן,  חולי  ילדים  עבור  קייטנה  מנחם' 
תל  שניידר,  החולים  בבתי  מטופלים  אשר 
גם  הצטרפו  כשלפעילות  ואיכילוב,  השומר 
השתתפו  הכל  ובסך  החולים,  הילדים  אחי 

בפעילות כמאה ילדים. 
שהתקיימה  הקייטנה  של  הפתיחה  ביום 

יצחק  העיר  ראש  הגיע  ישורון,  באולפנית 
ברוורמן וסגנו  אוריאל בוסו בכדי להתרשם 
לברך  מנחם',  'אור  עמותת  מפעילות  מקרוב 
מנשה  העמותה  ליו"ר  ולהודות  הילדים  את 
כל  במשך  המיוחדת  הפעילות  על  שוורץ 
הילדים במהלך  את  מי שליווה  כולה.  השנה 
מדרכים  של  מיומן  צוות  היו  הקייטנה,  ימי 
מסניף בני עקיבא כפר גנים לצד רופא ואחות 

צמודים.

 , הקייטנה,  במהלך  שנערכו  התוכניות 
להתאימם  מנת  על  זאת  בקפידה,  נבחרו 
נהנו  הקייטנה  במהלך  וכך  החולים,  לצרכי 
הילדים מאירוח במשטרת ישראל, כמו גם יום 
פעילות ממוזג בפארק אתגרי וביקור בתחנת 
נהנו  כן, הילדים  נתניה. כמו  מכבי אש בעיר 
אף  הימים  ואחד  הרצליה  במרינה  משייט 
שייט  להם  נערך  שם  הצפון,  לכיוון  הצפינו 

קייקים ועוד. 

צילום: דוברות המשטרה

צילום: לשכת דובר העירייה

צילום: דוברות איחוד הצלה

צילום: עיריית פתח תקוה



הרה"ג מיכה הלוי שליט"א
רב העיר במסע התעוררות
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05
2-

76
70

94
8 

> 
לי

שא
מי

ל 
יכ

מ

ל' אב- ה' אלול

 שבת
 פרשת
ראה  <

לפני 
ביכנ"ס "בית בלומה" ברנדה 45ערבית

ביכנ"ס "אלי כהן" חיים עוזר פינת וולפסון8:15

ביכנ"ס "בית יוסף" רוטשילד 8:4035

ביכנ"ס "בינה לעיתים" חובבי ציון 29 ק"ב9:05

ביכנ"ס "לוריא" אליעזר בן יהודה 9:4511

״נחלת זאב״ מנין הצעירים פרנקפורטר 10:1511

ביכנ"ס "שונה הלכות" חובבי ציון 10:4546

ביכנ"ס "מקור חיים" פרנקפורטר 19:0811

כל ישראל חברים

בסיס צבאי סירקין 19:00ב' אלול  < 
ימי הרחמים והסליחותלחיילים

בימ"ד "אוהבי דעת" לוריא בן יהודה 10:0011ג' אלול  < 

אור התשובה

ביכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 20:3037ה' אלול  < 

כהנים משלחן גבוה קא זכו

ז' -י"ב אלול

 שבת
 פרשת

שופטים  <

לפני 
ביכנ"ס "אור מאיר" ביאליק 18ערבית

ביכנ"ס "נוה גן נוסח תימן" גרינשפן 8:154

ביכנ"ס "משכן מאיר ספרדי" גרינשפן 8:503

ביכנ"ס "רשב"י" אסירי ציון 9:1516

ביכנ"ס "שבת אחים" רח׳ טבצ׳ניק9:30

ביכנ"ס "משכן כדורי" קרול 9:4020

ביכנ"ס "ע"ש פסקל אברהמי" אסירי ציון 10:0018

ביכנ"ס "ארזי הלבנון" כצנלסון 10:305

כי ימצא חלל בקרבך

ביכנ"ס "בית אברהם" נחלת צבי 19:0520

למהלך פרשת עגלה ערופה

"אור דניאל" היבנר פינת סנדרוב11:00י' אלול  < 
והלכת בדרכיומדרשת נשים

ביכנ"ס "מעלות קדושים" אונטרמן 17:1516י"ב אלול  < 

גדלותם של הרהורי התשובה

ביכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 20:3037

כל העושה על דעת ראשונה עושה

י"ד - י"ט אלול

שבת 
פרשת

כי תצא  <   

לפני 
ביכנ"ס "עמוד האש" פנחס חגין 7ערבית
 במניין

ביכנ"ס "אהל יצחק" הרב הרצוג 12הנץ

ביכנ"ס "פאר הרש"ש" ר' עקיבא 8:107

ביכנ"ס "חן הצפון" שלומציון המלכה9:00

ביכנ"ס "בית לחם יהודה" הרב אונטרמן 9:3014

ביכנ"ס "היכל יונה" הרב גולד 10:008

ביכנ"ס "מעלות קדושים" הרב אונטרמן 10:2016

על קן ציפור יגיעו רחמיך

ביכנ"ס "רמב"ם" ריינס 11:0013

השבת אבידה ופריקה וטעינה

ביכנ"ס "כל ישראל" י"ד הבנים 16:3029

אהבת ישראל בהלכה ובאגדה

ביכנ"ס "אהל חיים" בר כוכבא 19:0022

ד' אורי וישעי

החברה למתנס"ים9:30י"ח אלול  < 
הסימנים לראש השנהלעובדי הרשת

האגודה למען החייל ברקוביץ 19:006
להוסיף זכויותלחיילים ומתנדבים

ביכנ"ס "דברי חיים - צאנז" רח׳ היסמין 20:305

לשמוע קול שופרלנשים

ביכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 20:3037י"ט אלול <

אשריכם ת"ח שדברי תורה חביבים עליכם

ביכנ"ס "יד יוסף" חנה רובינא22:00

וכתב לו את משנה התורה

כ"ח אלול- ד' תשרי

 שבת
 פרשת

ניצבים  <

לפני 
ביכנ"ס "רננים ספרדי" אוירבך פינת נקרערבית

ביכנ"ס "ע"ש אדמונד ספרא" בן גוריון 8:303

ביכנ"ס "היכל מאיר" טרומפלדור 8:5037

ביכנ"ס "נצח שלמה" וולף 9:205

ביכנ"ס "משכן שלום" מוסטבוי 9:5010

לצאת ידי ספק

ביכנ"ס "קהילות ישראל" שולזינגר 17:305

מלך יושב על כסא רחמים

ביכנ"ס "ישראל הצעיר" פלדמן 18:506

שמיעת קול שופר

מתנ"ס "אחדות" שפרינצק 10:4539ג' תשרי  < 

תשובה כרפואהלגמלאים

ביכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 20:3037ד' תשרי < 
ראו חיבתכם לפני המקום

ו' תשרי- ח' תשרי
 שבת

 פרשת
וילך  <

ביכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 16:4537

מצות שעיר המשתלח

אולפנת "דרכי נועם"8:45ז' תשרי  < 

דרכיה דרכי נועם

אולפנית "ישורון"10:20

ויהי בישורון מלך

מתנ"ס "רמת ורבר" הפורצים 12:0018

על הזקן שקנה חכמהלגמלאים

משרד עו"ד פריש, שפרבר, ריינהרץ ושות'15:00

דין וחשבוןלעובדי המשרד

 ביכנ"ס "מעלות קדושים" אונטרמן 22:0016

ברית י"ג מידות

 ישיבת "אמי"ת אלירז"7:00ח' תשרי <

"ועקידת יצחק ברחמים תזכור"סליחות עם הורים ותלמידים

ביכנ"ס "בית יוסף" מנחם בגין 20:0050

התרת נדרים - כח החרטה

דרשת
שובה

כ"א - כ"ו אלול

שבת 
פרשת

כי תבוא  <   

לפני 
ביכנ"ס "השופר" רח׳ השופר 104ערבית

ביכנ"ס ״המרכזי הד״ג״ חנה רובינא 22:005

שיח בענייני תשובה המיוחדים לדורנו

ביכנ"ס "קהל חסידים" בן אליעזר7:15

ביכנ"ס "תפארת מרדכי" חנה רובינא 8:005

ביכנ"ס "ע"ג חללי המסוק" חנה רובינא 9:105

קהילת "כרמים" משורר 9:258

ביכנ"ס "צעירי הדר גנים" בן אליעזר 9:4518

ביכנ"ס "יחדיו" בן אליעזר 10:3016

עבודת ד' בשמחה

ביכנ"ס "בראשית" ישעיהו משורר 8 ק"א11:00

שלשה ספרים נפתחים

ביכנ"ס "זכור לאברהם" מנחם בגין 17:0083

נחפשה דרכינו ונחקורה

ביכנ"ס "הציונות הדתית" מנחם בגין18:00

כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים

ספרדי דתי לאומי בן אליעזר 18 ק"ד18:45

בן אדם מה לך נרדם

מרכז רפואי "בית רבקה" החמישה 11:004כ"ב אלול <

תכלה שנה וקללותיה

מרכז רפואי "בילינסון"13:00

שניתן רשות לרופא לרפא

ביכנ״ס "היכל שמיר" רח׳ רמח״ל 19:157

מעגל 30 יום - ערב התעוררות

"שם לשמואל" בן אליעזר 20:3016
ליום הזכרוןמדרשת נשים

בחברת "אמפרסט מערכות"14:15כ"ג אלול <
מהותה של תפילהלעובדי החברה

חט"ב "בן צבי"8:45כ"ד אלול <

מלאים מצוות כרימון

ביה"ס "מורשה"9:30

מצוה אחת מכריעה את הכף

מרכז רפואי "שניידר"10:15

כל ילד עולם ומלואו

חברת "מלם תים"13:40
הכרת תודהלעובדי החברה

"אקסלנס" בית השקעות15:00כ"ה אלול <
הוה מחשב שכר מצוהלעובדי החברה

ביכנ"ס "זכור לאברהם" מנחם בגין 18:4583

תשובה גמורה

מרכז "פסגה" העצמאות 14:0068כ"ו אלול <
חינוך לשון התחלהלמפקחים בחמ"ד ת"א  

ביכנ"ס הגדול "בית יעקב" חובבי ציון 20:3037

ונשא אהרן את עוון הקדשים

ביכנ"ס "ספרדי לאומי משכן משה" יוכלמן 22:454

בדיל ויעבור

לנשים

לנשים

לאבות ובנים

ענג שבת לבני הנוער

lishkapt1@gmail.com .מודעה מס. 1לפרטים ותאומים:  טל'. 054-8177778   מייל
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כתבי אישום נגד מפעלים 
שגורמים לזיהום אוויר

אלפים באירועי בין הזמנים בעיר

צווי  את  ואישר  העירייה  ערעור  את  קיבל  בלוד  המחוזי  המשפט  שבית  לאחר 
השבוע  אוויר,  לזיהום  שגרמו  סגולה  התעשייה  באזור  מפעלים  לשני  הסגירה 
הגישה עיריית פתח תקווה כתבי אישום לשני מפעלים שלא התייחסו לצווים אלו 

לאחר שלושה שבועות של פעילויות שונות לכל שכבות הגיל, היחידה לחינוך 
חרדי מסכמת את אירועי הקיץ תשע"ח בהצלחה רבה, עם השתתפות של אלפים 

מתושבי העיר

אלי רובין

תקוה  פתח  עיריית  הגישה  השבוע,  שני  ביום 
כתבי אישום נגד שני מפעלים באזור התעשייה 
לשכונות  בסמיכות  הנמצא  שבעיר,  סגולה 
חומרים  שמאפסנים  כך  בעקבות  מגורים, 

החשודים כמזהמים ומסוכנים לציבור. 
איציק  העיר  ראש  חתם  חודשים  מספר  לפני 
למפעלים  מנהלי  סגירה  צו  על  ברוורמן 
המשפט  לבית  פנו  אלו  אך  ואקוכם,  טביב 
אותו  הסגירה  צו  את  שביטל  בעיר  השלום 
והחליטו  נכנעו  לא  אלו  אך  העירייה,  נתנה 
ופנו  לערער על החלטת בית המשפט השלום 
את  קיבלו  שם  בלוד,  המחוזי  המשפט  לבית 
השלום,  החלטת  את  והפכו  העיריה  טענות 
כי צווי הסגירה מוצדקים. למרות  כשהחליטו 
והיו  צווי הסגירה  זאת, המפעלים שקבלו את 
יום   30 בתוך  פעילותם  את  להפסיק  אמורים 
מאז נתינת הצו לא התייחסו לצווים ובעקבות 
כך בעירייה החליטו להגיש נגדם כתבי אישום.
אלו  מפעלים  נגד  למאבק  יצאו  בעירייה 
אם  שכונת  תושבי  של  תלונות  בעקבות 
נעימים,  לא  וריחות  ראש  כאבי  על  המושבות 
ממוקמים  בה  סגולה  התעשייה  אזור  מכיוון 

בנוסף  לשכונה.  בסמיכות  שנמצא  המפעלים, 
שהוגשו  האישום  וכתבי  הסגירה  לצווי 
כאמור,  שהמפעלים,  כך  בעקבות  השבוע 
פועלים  בעירייה  אלו,  צווים  אל  התייחסו  לא 
להביא מומחה חיצוני לזיהום אוויר תעשייתי 
וסביבתי במיוחד מאוסטריה, על מנת שיבדוק 
את התנהלות המפעלים, אך לעת עתה במשרד 
בהוצאות  להשתתף  שאמור  הסביבה,  להגנת 
אך  זה,  מומחה  בהבאת  מעוניינים  לא  אלו 
את  ומחפשים  פועלים  והתושבים  העירייה 

הדרך שתאפשר את הבאתו.
המגיע  הזיהום  נגד  מנהל  שאני  "המאבק 
מהמפעלים לא פשוט", אומר ראש העיר איציק 
ולדאוג  להמשיך  חובתי  זו  "אבל  ברוורמן, 
ההישגים  תקוה.  בפתח  התושבים  לבריאות 
יפים,  הם  המשפטית  ברמה  אליהם  שהגענו 
אבל לא מספיקים כי המפעלים עדיין פוגעים 
בתושבים. אני מבטיח להמשיך עד שהעניינים 
יוכלו  המושבות  אם  שכונת  ותושבי  יוסדרו 
לנשום אוויר נקי. חלק מהפתרון נמצא בתכנית 
שינוי  על  עובדים  אנחנו  עכשיו  וכבר  לעתיד 
מזהמים  מפעלים  כניסת  שימנע  דבר  התב”ע, 

לאזור התעשייה בסגולה". 

אלי רובין

לצד  זאת  סיום,  לקראת  עומדת  הקיץ  חופשת 
חרדי  לחינוך  היחידה  של  נרחבת  פעילות 
ותרבות מורשת ישראל בעירייה, כאשר במהלך 
לתלמידי  מיוחדות  פעילויות  נערכו  החודש 
לכלל  נוספות  ופעילות  הזמנים  בין  ישיבות 

המשפחה, בעלויות השוות לכל כיס.
בין  ישיבות  לתלמידי  נערכו  החודש  במהלך 
פעילויות  מגוון  הת"תים,  ילדי  של  הזמנים, 
ארגון  ידי  על  שנערכו  מיוחדות,  ואטרקציות 
תודעה, בסבסוד היחידה לחינוך חרדי, בריכוזם 
משה  והרב  מאינץ  אוריאל  הרב  המחנכים  של 
חכמון. כשבמהלך הימים, נהנו הילדים משחייה 
בפארק המים חפץ חיים ונחשונית במים ומיום 
שדה ואף נערך טיול מיוחד לצפון, כשהילדים 
נהנו משייט קייקים ומסלולי הליכה וסיימו את 

היום בתפילה בציון הרשב"י במירון. 
לקראת  היחידה  הקדישה  מיוחדים  מאמצים 
הישיבות  תלמידי  עבור  'בין-הזמנים',  ימי 
בין הזמנים ברחבי העיר,  שהשתתפו בישיבות 
לילית  שחיה  נערכה  הזמנים  בין  כשבסוף 
הזמנים  בין  ישיבות  תלמידי  לכלל  מיוחדת 

בליווי זיץ מיוחד. 
נערכו  המשפחה,  כלל  עבור  נוספת  פעילויות 
בפארק המים חפץ חיים, פארק נחשונית במים, 
ספידי כיף וחי כף, בהשתתפות מאות מתושבי 
העיר. בנוסף, במהלך ימי בין הזמנים נערכו ימי 
כיף ופעילות בקהילה, כשביחידה נערכו מבעוד 

מועד לקבל את אלפי המשתתפים.  
לגיבוש  הזדמנות  מהוות  אלו  "פעילויות 
הבית  לעיצוב  רבות  התורם  משפחתי, 
רואים  "אנו  שוורץ.  מנחם  אומר  והמשפחה", 
זכות לעצמנו לאפשר זאת למשפחות, באמצעות 
הקפדה על אווירה צנועה המתאימה לבני תורה 

ובביקורים במקומות שומרי שבת בלבד". 
העיר  במרכז  המשחקיות  הזמנים   בין  בימי 

הבוקר  שעות  לאורך  פעלו  הדר  גני  ובשכונת 
מגוון  ועם  מתוגבר  מדריכות  צוות  בליווי   ,
תכניות לעבודות יצירה והפעלות ייחודיות. כמו 
לגיל  מותאמים  ואטרקציות  הפעלות  נערכו  כן 

הרך.
התוכניות והפעילויות נעשות בסבסוד היחידה 
איציק  העיר  ראש  ובחסות  חרדי  לחינוך 
ההורים,  ציבור  על  המקל  דבר  ברוורמן, 
הכורעים לעיתים תחת נטל ההוצאות הכרוכות 

בחופשה ובהיערכות לשנת לימודים נוספת. 
הוקרתם  את  הביעו  היחידה,  מפעילות  הנהנים 
היחידה  למנהל  ברוורמן,  איציק  העיר  לראש 
מטעם  העיר  הנהלת  ולחברי  שורץ  מנחם 
פרידמן,  וישראל  ברוכי  אליהו  התורה,  יהדות 
בני  ציבור  לרווחת  המשמעותית  פעילותם  על 
והחסד,  ולרווחת מוסדות התורה  בעיר  התורה 
החופשה  ימי  ולקראת  בכלל  השנה  כל  לאורך 

בפרט. 

אתה לא לבד!

אנו שמחים לבשר  לתושבי השכונות
על פתיחת תחנה לסיוע משפטי חינם 

ע"י עורכי דין מתנדבים בתחומים שונים.

סיוע משפטי ינתן בתחומים הבאים: 
הוצאה לפועל, פשיטת רגל, דיני משפחה, 

דיני עבודה.

לא ינתן סיוע בתחום הפלילי, כולל תעבורה 
או לתובעים בתחום הנזיקין.

ייעוץ ו/או ייצוג משפטי מותנה בעמידה 
בתנאי זכאות כלכלית ומשפטית של לשכת 

עורכי הדין.

חדש באגף השכונות!

לקבלת הסיוע חייגו:

03-9327301

אגף השכונות
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ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

בס"ד

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

לפרטים התקשרו:

והכל בליווי מהנדס צמוד!השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.
והכל בליווי מהנדס צמוד! השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.

כבל 
פלדה 
מזויין

מנוע

מבצעים חמים ומפתיעים לכבוד החג הבעל"ט!

מרפסת קבועה על עמודיםמצב פתוחמצב סגור

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

בס"ד

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

לפרטים התקשרו:

והכל בליווי מהנדס צמוד!השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.
והכל בליווי מהנדס צמוד! השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.

כבל 
פלדה 
מזויין

מנוע

מבצעים חמים ומפתיעים לכבוד החג הבעל"ט!

מרפסת קבועה על עמודיםמצב פתוחמצב סגור

לפרטים התקשרו: 1-700-555-055

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

בס"ד

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

לפרטים התקשרו:

והכל בליווי מהנדס צמוד!השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.
והכל בליווי מהנדס צמוד! השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.

כבל 
פלדה 
מזויין

מנוע

מבצעים חמים ומפתיעים לכבוד החג הבעל"ט!

מרפסת קבועה על עמודיםמצב פתוחמצב סגור

השנה "צילותא דהימנותא"

כבר לא ברחוב
והכל בלווי מהנדס צמוד
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הלשכה של הציבור
מהמזכירה ועד מנהל הלשכה, כל פניה ללשכת מ"מ ראש העיר מטופלת עד למציאת הפתרון • הצצה לפעילות 

צוות לשכתו של מ"מ ראש העיר הרב אוריאל בוסו

מאת: יחיאל חן

"הלשכה של הציבור", זו שמה של הלשכה של יו"ר ש"ס ומ"מ 
רה"ע הרב אוריאל בוסו. מי שמגיע לשם בכל שעות היום רואה 

את השטח כמרקחה.
לשכתו של הרב אוריאל בוסו בעיריית פתח תקווה נראית ביום 
יום כמו חדר מצב. צוות הלשכה כבר מתורגל לקבל פניות ולטפל 

בהן במהירות המירבית.
את  הוותיקה, שמקבלת  מנהלת הלשכה  נחמה,  אצל  זה מתחיל 
הפניות בטלפון או במייל ופועלת מול הפקידות בעיר. כל פניה 
מטופלת. לכל בקשה יש מענה. חלק מהפניות עוסקות בנושאי 
יו"ר  שוקר  אשר  הרב  של  לטיפולו  היישר  מועברות  והן  רווחה 
או  התורני  החינוך  בנושא  עוסקות  מהפניות  חלק  רווחה.  אגף 
למבני בתי ספר והן מופנות היישר לטיפולו של הרב אליהו גינת. 
הרב  של  לטיפולו  מועברות  ונוף  גנים  בנושאי  העוסקות  פניות 
בארנונה,  הנחות  בבקשת  עוסקות  מהפניות  חלק  צאלח.  משה 
של  ארוכה  שורה  ובעוד  בתחבורה  בקייטנות,  הילדים,  בגני 
נושאים. כך הפניות, נמצאות במעקב מתמיד של מזכירת הלשכה 

עד לפתרונן הסופי.
יחד עם יוסי כהן מצוות הלשכה, כל בעיה מטופלת עד לפתרונה 
הסופי. צוות הלשכה עובר מאגף לאגף וממחלקה למחלקה עד 

למציאת הפתרון.
תכנון  בנושאי  עוסקים  לטיפול  המגיעים  מהנושאים  חלק 
עובדיה  איציק  הלשכה  ראש  ע"י  מטופלים  אלו  נושאים  ובניה. 
ניסיונו הרב כחבר מועצה  ולאור  רמה  ביד  שמנהל את הלשכה 
ובניה,  לתכנון  הוועדה  כיו"ר  גם  בעבר ששימש  עיר  ראש  וסגן 

בפניות התושבים  עובדיה מטפל  הנושא מקרוב.  את  מכיר  הוא 
יחד עם האזרחים המגיעים ללשכה אל  ניגש  באופן אישי, הוא 
החל  הבירוקרטי,  בסבך  להם  לסייע  מנת  על  ההנדסה  מחלקת 
מסיוע בגובה הערבות, דחיית משפטים, הסברים בנוגע להכנסת 
תיקים לוועדה או כל ליווי מקצועי אחר שנועד לפשט את הליכי 

הבירוקרטיה לאזרחים.
יו"ר ש"ס הרב אוריאל בוסו שמנצח באינטנסיביות על המלאכה 
ולא  בעבודה  יום  עליכם  עבר  "אם  לשכתו:  לצוות  פעם  אמר 
ציינתם איזה מצוות עשיתם, אזי לא עשינו את המוטל עלינו עד 

כדי ניכוי שכר".
בלשכה מעידים שלא פעם, כאשר אחד מתושבי העיר ל"ע נפטר, 
שעה  זוהי  בוסו.  לרב  הוא  המשפחה  בני  של  הראשון  הטלפון 
קשה למשפחה והם אובדי עצות ואף אחד לא מורגל לדבר כזה. 
לא פעם הרב בוסו מתחיל את היום בלהרגיע ולטפל במשפחות 

שאיבדו את יקירם.
שגם  מסתבר  העירייה,  ובמסדרונות  בלשכה  שקיימנו  בסיור 
הפקידות הבכירה בעירייה, כמו גם חברי מועצה ממפלגות אחרות 
יודעים להעריך את העבודה של הרב אוריאל בוסו ואנשי לשכתו. 
"זו הלשכה הכי פעילה בעירייה", אומר לנו בכיר בעירייה. "הכי 
הרבה פניות לטיפול מגיעות אלינו מהלשכה של הרב בוסו", הוא 
מוסיף. "באים לכאן אנשים מכל המגזרים, גם דתיים וגם חילונים 
ומהעובדה שהדלת פתוחה  והרצון  ויוצאים בהתפעלות מהיחס 

לכל אזרח. זו לא סתם סיסמא, זו האמת לאמיתה.
בשיחה עם השבוע בפתח תקווה", אומר הרב בוסו. "אני שמח 
העדות  מכל  קהילות  ראשי  גם  מהציבור.  המשוב  את  לקבל 
והחוגים, אשכנזים וספרדים כאחד, יוצאי הודו, יוצאי אתיופיה, 

יוצאי בוכרה, חרדים, דתיים לאומיים, מסורתיים ועוד, מרגישים 
שהלשכה הזו היא השלכה שלהם ונציגי העדות והחוגים מגיעים 
זכות  זו  שלהם.  הציבור  של  עזרה  לבקשת  פניות  עם  ללשכה 

גדולה עבורי להיות לסייע להם בכל פניה".

 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

בשורה משמחת 
הננו להזמין את אברכי הכוללים ותלמידי הישיבות 

גדולות וקטנות תושבי פ"ת 

להשתתף במיזם המיוחד כתבם על לוח ליבך 

         על לוח    כתבם
       ליבך

המיזם בהכוונתם של חברי ועדת הנשיאות 
הגאון רבי יגאל רוזן שליט"א - ראש הישיבה הגדולה אור ישראל 
הגאון רבי דוד סלומון שליט"א - ראש ישיבת נחלת דוד הגדולה

הגאון רבי שאול גרונר שליט"א - כולל לומזא

על האברכים לשלוח חבורות באורך 8 עמודים, תלמידי יש"ג 6 עמודים, תלמידי יש"ק 4 עמודים 
כל החבורות חיבים להגיע מוקלדים במחשב 

5 חבורות של האברכים המובחרות

יקבלו מילגות עד 2000& 
15 חבורות של תלמידי הישיבות

יקבלו מילגות עד 1200&

במעמד מרנן ורבנן ראשי הישיבות ורבני העיר 
לאחר חג הסוכות

את החבורות יש להכניס לתא הדואר עד ר"ח אלול 
מרכז העיר: בית לב המושבה, רחוב סלומון 12 | גני הדר: מרכז קהילתי הדרים, רחוב קהילות יעקב 8

גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה 

היחידה לחנוך חרדי 
ותרבות מורשת ישראל



11 בפתח-תקוהכ"ט באב תשע"ח 10/8/18

אהוב הממלכה: הגאון הרב 
אהרון מונסונגו זצ"ל

הנופש של מרן נשיא 
ה'מועצת' – טבריה ומירון

יענקי קצבורג

מונסונגו,  אהרן  הרב  לעולמו  הלך   90 בגיל 
שכיהן כרבה הראשי האחרון של מרוקו.

נפטר  שבירושלים  צדק  שערי  החולים  בבית 
אתמול )שלישי( הרב הגאון רבי אהרון מונסונגו 
תשנ"ד  משנת  מרוקו  של  רבה  זצוק"ל,   )91(
ועד לפטירת רעייתו לפני כשבע שנים. אז עלה 
בית  ובשכונת  עילית  במודיעין  והתגורר  ארצה 
שיבדלחט"א  בניו  אצל  בירושלים,  וגן  בית 
הרב יוסף מונסונגו והרב ידידיה מונסונגו. בחג 
החולים,  לבית  בנו  מבית  פונה  האחרון  הפסח 
בבית  ששהה  בזמן  מוחי  אירוע  שעבר  לאחר 

נכדו בירושלים. 
לבית  פונה  והוא  מצבו,  התדרדר  שני  ביום 
סובל  הוא  כי  נמצא  שם  צדק'  'שערי  החולים 
נאלצו  מכן  לאחר  יממה  בקיבה,  מחיידק 
הרופאים לקבוע את מותו כאשר לצידו שני בניו 

וכמה מחתניו.
בין  במרוקו,  כראב"ד  שימש  זצ"ל  הגר"א 
ירושלים  של  רבה  את  למנות  ניתן  תלמידיו 
לו  שספד  עמאר  משה  שלמה  רבי  הראשל"צ 

מרות בהלווייתו בירושלים.
אומר  הוא  מונסונגו  יוסף  הרב  בנו  עם  בשיחה 
ל'קו עיתונות': "אבא השקיע את כל כולו למען 
הנוער'.  'עליית  אנשי  מול  ישראל  ילדי  חינוך 
ברוך  רפאל  רבי  הגאון  אל  מאוד  מקורב  היה 

המשותף  מן  הרבה  להם  שהיה  זצ"ל,  טולידנו 
בדאגה לדור הבא".

אהרון  לרבי  היו  הממלכה  של  הראשי  כרבה 
יחסים קרובים עם ארמון המלוכה. "מלך מרוקו 
אהב אותו מאוד, לא הסכים שימונה רב ראשי 
בשבע  גם  הרשמיים  האירועים  ובכל  תחתיו, 
השאירו  בישראל,  היה  כאשר  האחרונות  שנים 
והערכה.  כבוד  לאות  אבא  לכבוד  ריק  כיסא 
גם שאל עליו בכל פעם כאשר ראה את  המלך 

מקומו ריק", מספר הבן.
רבי  חתנו  ובנות:  בנים  תשעה  אחריו  השאיר 
יהודה אדרעי בצרפת, בנו רבי שמואל מונסונגו 
ישיבת  מראשי  מונסונגו  יוסף  רבי  בנו  בפריז, 
'דרכי חיים' המתגורר בשכונת 'בית וגן', חתנו 
מסיקה  שלום  הרב  חתנו  זרביב,  ניסים  הרב 
מפריז, חתנו הרב מסעוד דרעי, חתנו הרב משה 
ר"מ בישיבת  ראובן אמויאל  זרביב, חתנו הרב 
'אוצר התורה' ובנו רבי ידידיה מונסונגו מקריית 

ספר.
יהא מליץ יושר על כל עם ישראל

אלי כהן

נשיא  מרן  מגיע  הזמנים  בין  בימי  שנה  כמידי 
לעיר  ביתו  בני  בלוויית  כהן  הגר״ש  המועצת 
לצורך  ימים  מספר  במשך  שוהה  שם  טבריה, 
ציבור  לצד  טבריה  מתושבי  מאות  מנוחה. 

בני  גם  הנופשים בעיר, כמו 
בקעמפים  השוהים  ישיבות 
להתפלל  עלו  בגליל, 
ולהתברך  במחיצתו 
העולים  בין  קדשו.  מפי 
הגיעו  וברכה  להתייעצות 
בוחבוט,  הגרמ״צ  העיר  רב 
אריה  הפנים  שר  ש״ס  יו״ר 
בטבריה  ש״ס  נציגי  דרעי, 
ובכירי  הסמוכות  ובערים 

העיר ופרנסיה. 
מרן  יצא  שנה  מידי  כמנהגו 
נשיא המועצת בסוף השבוע 
מצומצם  מניין  עם  שעבר 
בתפילה  להעתיר  מתלמידיו 
של  בציונם  ישראל  כלל  על 
בגליל  הקדושים  התנאים 
הנס,  בעל  מאיר  רבי  קבר 
קבר  יוחאי,  בר  שמעון  רבי 
רבי  הרמח״ל,  עקיבא,  רבי 
וקבר  הרמב״ם,  ובניו,  חייא 
השל״ה הקדוש. בשל היותו 
בתפילה  מרן  העתיר  כהן, 

בית  עמך  מאות  כאשר  התנאים  לציוני  מחוץ 
ישראל עוברים להתברך מפי קדשו. 

לקראת השבת יצא מרן ליישוב מירון שם שהה 
קודש  במהלך שבת  לאחר השבת.  עד  למנוחה 
התקיימו תפילות השבת במעון הקייט של מרן 
ומחוצה  היישוב  מתושבי  עשרות  בהשתתפות 
לה אשר עלו לשהות במחיצתו 

ולהתברך. 
בערב שבת קודש הגיע למעונו 
האדמו״ר רבי רפאל אבוחצירא 
מרן  וברכה.  להתייעצות 
מימי  בזיכרונות  עמו  הפליג 
מאיר׳  וה׳בבא  סאלי׳  ה׳בבא 
הרבנים  משפחת  שושלת  וכל 

אבוחצירא. 
שעת  שלישית,  סעודה  את 
נשיא  מרן  סעד  דרעווין,  רעווא 
השוהה  האדמו״ר  עם  המועצת 
במהלכה  בסמוך,  קייט  בדירת 
מעניינא  תורה  בדברי  הפליג 
דיומא ודברי שבח על האדמו״ר 
של  המפוארת  השושלת  ועל 

משפחת הרבנים אבוחצירא. 
תפילת  לאחר  השבת,  בצאת 
הכוס  על  מרן  הבדיל  ערבית, 
עוברים  המשתתפים  כשעשרות 
בשעות  קדשו.  מפי  להתברך 
מרן  שב  ראשון  יום  של  הערב 

לביתו שבעיר העתיקה.

בגיל 90 הלך לעולמו רבה הראשי של מרוקו, הגאון רבי אהרון מונסונגו 
זצ"ל • בנו הרב יוסף מונסונגו בשיחה עם 'קו עיתונות': "אבא השקיע 

את כולו למען הנוער"

קייט  למנוחה במעון  כהן שהה  הגר"ש  מועצת חכמי התורה  נשיא  מרן 
בעיר טבריה • את השבת האחרונה עשה בלוויית תלמידיו ביישוב מירון 
ואת סעודה שלישית סעד יחד עם האדמו״ר רבי רפאל אבוחצירא • מאות 

עלו להתברך ולשהות במחיצתו • תיעוד

השיחה המלאה עם בנו תפורסם 
במוסף שבת של -

צילום: יעקב כהן

 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
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יענקי קצבורג

ייחודו של ״זמן אלול״ נעוץ בכך שהוא מוקדש לעשיית תשובה, 
ולעבודה רוחנית מיוחדת לקראת בואם של הימים הנוראים. הדבר 
ולימוד  מוסר,  סדר  בהתארכות  לעיתים  שונים:  באופנים  מתבטא 
שערי  כדוגמת  השגרתיים,  המוסר  ספרי  במקום  אחרים  ספרים 
תשובה של רבנו יונה, ריבוי שיחות מוסר מצד המשגיח והתחזקות 
של התלמידים בינם לבין עצמם. יש שנוהגים לא לצאת מהישיבה 
ולמעט  להימנע מהשפעות העולם שבחוץ,  כדי  הזמן,  כל  לאורך 
באכילה, שינה וביטול תורה. תענית דיבור נפוצה אף היא בחודש 

אלול.
יצאנו למסע אחר ההכנות בעולם הישיבות לחודש אלול שעל בואו 

כבר הכריזו בבתי הכנסת בשבת האחרונה פרש עקב.
ההכנות לחודש אלול כבר החלו בסוף זמן הקיץ, אין בחור ישיבה 
אלול  לזמן  שלו  החברותות  שמפת  מבלי  הזמנים  לבין  שיוצא 
מסודרת, אפילו הבחורים שעולים לישיבות גדולות כבר יצרו קשר 

עם החברים העתידיים שלהם כדי לקבוע חברותא. 
בחנויות הספרים יודעים לספר כי המסכתות ״קידושין״ ו״כתובות״ 
הן המסכתות המבוקשות ביותר בימים אלו, בני ישיבות רוכשים 
כנהוג,  אותם  לכרוך  להספיק  כדי  יחסית  מוקדם  הגמרות  את 
״עוז  מהוצאת  דווקא  שלהם  הגמרות  את  לרוב  יעדיפו  הבחורים 

והדר״ שחידשו את המלאי בחנויות בימים אלו. 
בישיבת פוניבז' דווקא זמן אלול לא נפתח במעמד פתיחה הנהוג 
אלול  שזמן  משום  וחורף,  קיץ  זמן  בתחילת  הישיבה  בהיכל 

פוניבז'  בישיבת  אלול  זמן  הקיץ.  לזמן  'המשך'  הכל  בסך  הוא 
בגבעה  ללמוד  חדשים  תלמידים  מאות  הגעת  בשל  מאוד  מתוח 
המפורסמת, כך שהצפיפות יוצרת מתח פנימי משמעותי. בנוסף, 
בישיבה נערכים בזמן האלול לתפילות הימים הנוראים – פרויקט 

לוגיסטי כבד משקל.
גם בישיבה הדרומית המתח בשיאו בזמן אלול, במשך כל השנה 
מתנהלות רשימות בישיבת תושיה בתפרח לצורך ״דיבור בלימוד״ 
עם ראש הישיבה בדרך מהישיבה לביתו שבמושב, התור מתנהל 
בלילות  גם  בפומבי.  המתפרסמת  רשימה  פי  ועל  רבה  בקפדנות 

על  מוותרים  בחורים  כ-20  מעריב  תפילת  אחרי  שבת 
הקידוש המיידי בחדר האוכל ומלווים את ראש הישיבה 
בדרכו, אפילו בליל ראש השנה מלווים את הגר״א פילץ 
לביתו לפי הרשימה. בזמן אלול הביקוש הוא כפול והלחץ 

להשיג דקות של דיבור בלימוד עם ראש הישיבה גובר.
בישיבת חברון בגבעת מרדכי מתחילים את זמן הקיץ בצל 
״המרד״ שהסתיים ימים ספורים לפני תום זמן הקיץ. חלק 
אחרת.  לישיבה  לעבור  נאלצו  בישיבה  ב'  וועד  מבחורי 
הורי התלמידים קיבלו מכתב מראשי הישיבה עליו חתם 
החדשים.  הכללים  ובו  קניבסקי  הגר״ח  התורה  שר  מרן 
הישיבה עוברת תהליך בשנים האחרונות בהובלת הגר״ד 
כהן לשמירה על הכללים הנהוגים בשאר הישיבות, כמו 

האיסור על הנפקת רישיון נהיגה ועוד.
בישיבת ״בית מדרש עליון״ שבראשות הגר״י אונגרישר 
המפואר  הבניין  בהשלמת  מתקדמים 
קיץ  זמן  בסוף  ברק.  בבני  עוזיאל  ברחוב 
להשיג  כדי  לפנמה  הישיבה  ראש  יצא 
ל״קו  החדש,  הבניין  להשלמת  תקציב 
שהודיע  הנגידים  אחד  כי  נודע  עיתונות״ 
שיתרום סכום גדול לישיבה דחה בינתיים 
שמצריך  מה  ידוע,  לא  לזמן  תרומתו  את 
גיוס כספים ממקור אחר. למרות זאת ניתן 
מהעובדה  הבנייה  התקדמות  על  ללמוד 
לעוברים  לסמל  שהפך  הגדול  שהמנוף 
מתחם  את  אלו  בימים  עזב  גהה,  בכביש 

בתוך  העבודות  התחלת  לטובת  החדש  הקמפוס 
השלד של הבניין המפואר.

הגרד״ק  בראשות  החכמה  נתיבות  ישיבת  גם 
וולפסון ממתינה לסיום בניית בית המדרש החדש 

שיכיל 750 מקומות בשכונת בית וגן בירושלים.
בישיבת אור אלחנן בירושלים השיגו תקציב לבניית 

קומת פנימייה נוספת, והעבודות יחלו בקרוב. 
הגר״צ  בראשות  ברק  בבני  מאיר  בית  ישיבת  גם 
קמפוס  בניית  הליך  של  בעיצומו  נמצאת  רוטברג 
ואוצר  שיעורים  חדרי  פנימיה,  חדרי  עבור  גדול 
בצמוד  האוכל  חדר  בניית  גם  ובמקביל  הספרים. 
לת״ת תורת אמת. השנה התקבלו למעלה משישים 

תלמידים ל״בית מאיר״ עם כניסתו של הרה״ג אברהם פראגר לכהן 
כר״מ בישיבה הקטנה ואחראי רוחני על הרישום לישיבה הגדולה. 
בישיבת ״גאון יעקב״ בראשות הגר״ז ברלין צפויים להיכנס בזמן 
שהוקם  לייב״,  אהרון  רבי  ״היכל  החדש  הישיבה  להיכל  האלול 

לעילוי נשמת מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן זצ״ל.
בישיבות  שגם  נראה  בירושלים,  נח  היחסית  האוויר  מזג  למרות 
דרך  ישיבת  בפנימיות.  במזגנים  להתחדש  החלו  הקודש  בעיר 
חכמה סילבר התקינה מיזוג בפנימיות לקראת זמן אלול. יצוין כי 

עליון״ בבני ברק, הבחורים הם שמשלמים  ״בית מדרש  בישיבת 
את עלות המזגן והחשמל בחדרי הפנימיה.

התורה'  גדולי  'מועצת  חבר  בראשות  ישראל״  ״עטרת  בישיבת 
הגרב״מ אזרחי ממתינים למעבר הצפוי בשנה הקרובה למודיעין 
וגן.  עילית, עד אז הישיבה תמשיך במבנה השכור והצפוף בבית 
בשנים  קבוע  למסע  שהפך  הגרב״מ  של  השנתי  מסעו  כי  יצוין 
התבטל   - בחו״ל  הצדיקים  לקברי  אלול  חודש  לפני  האחרונות 

השנה ברגע האחרון. 
לישיבת קול תורה מונה 'משיב' חדש, הרה״ג יוסף קונשטט, בנו 
הגרא״מ  הישיבה  ראש  של  ונכדו  קונשטט  אהרן  רבי  הגאון  של 

קונשטט זצ״ל.

נערכים לזמן אלול בישיבות: ביקוש עצום למסכתות קידושין וכתובות, שיפוצים 
ובניית קמפוסים בישיבות, מינויים חדשים, מיזוג בפנימיות הישיבות בירושלים, 
הבחורים שלא יחזרו לחברון, התחזקות ולימוד המוסר והתור ל'דיבור בלימוד' 

בתפרח • אני לדודי ודודי לי

אלול בפתח: שיפוצים, מינויים 
והיערכות בישיבות מיוחדפרויקט 

הדמיית  בית המדרש של 'גאון יעקב'

ישיבת תפרח

היכל ישיבת חברון
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די לשנאה: הקמפיין והסערה

אריה ויס

אם נדמה היה שמערכת הבחירות בירושלים עתידה להיות סוערת, 
ב"ידיעות  לנו.  שצפוי  ממה  טעימה  קיבלנו  השבוע  בתחילת 
מפלגת  של  הקמפיין  מתוך  בחירות  כרזת  פורסמה  אחרונות" 

"הבית היהודי" בירושלים, בראשה עומדת חגית משה.
פאות,  עם  העיר  לראשות  המתמודדים  שלושת  נראים  בכרזה 
יהודי  בית  רק  לגורלם,  חרדים  שהם  "בזמן  במגבעות.  חבושים 

מנצח יבלום את השפעת החרדים".
בסיעת הבית היהודי בעירייה אמרו בתגובה ל"ידיעות אחרונות": 
"זה אינטרס עליון של תושבי ירושלים והציונות הדתית שירושלים 
אך  החרדים  נגד  דבר  וחצי  דבר  לנו  אין  לבני-ברק.  תהפוך  לא 
חרדית  ויותר  ליותר  ירושלים  שהפיכת  מוכיחה  החיים  מציאות 

מרחיקה ממנה את הציבור הציוני והחילוני".
מלכא  אלי  עו"ד  ירושלים  עיריית  של  המשפטי  היועץ  במקביל, 
לדבריו  העירוניים.  המודעות  בלוחות  הקמפיין  את  לפרסם  אסר 
הולם  לא  ובעיוות  האישים  של  ובדימוי  בכבוד  בפגיעה  "מדובר 
שלהם". היועמ"ש התנה את הפרסום בהורדת תמונות המועמדים 

בדימוי חרדי.

גינויים מקיר לקיר
שרים  העיר,  לראשות  המועמדים  החלו  הבוקר,  משעות  החל 
מלכיאלי  מיכאל  ח"כ  המביש.  הקמפיין  את  לגנות  כנסת  וחברי 
בירושלים המפולגת  היהודי  עיתונות': "מפלגת הבית  ל'קו  אמר 
שקיבלה בבחירות מנדט בודד ויחיד, חושבת שאם תצא לקמפיין 
כנגד המגזר החרדי היא תרוויח משהו. חברי בבית היהודי, ממליץ 
לכם להשקיע את זמנכם באיחודים הפנימיים שלכם בתוך הציונות 
פילוג  על  הודעה  יש  בוקר  כל  שבמסגרתה  בירושלים,  הדתית 
ואיחוד מחדש, ולעזוב אותנו. מלהתקיף את השני, לא מרוויחים".

 גם יו"ר הבית היהודי השר נפתלי בנט מיהר להתנער 
מגנה בתוקף את הקמפיין  היהודי  "הבית  מהקמפיין: 
שפורסם ע"י סניף המפלגה בבחירות המוניציפאליות 
ההנהגה  דעת  על  נעשה  לא  הקמפיין  בירושלים. 
כלפי  עמדתה  את  מייצג  ולא  המפלגה,  של  הארצית 
בחיבור  מאמינים  אנו  דרכנו.  זו  לא  החרדי.  הציבור 
הישראלית,  בחברה  השונים  החלקים  בין  והידברות 

ולא בהגדלת הקיטוב", דברי בנט.
האיחוד  "מפלגת  בתגובה:  אמרו  הלאומי  באיחוד 
והמכאיבה  החמורה  מהמודעה  מתנערת  הלאומי 
ירושלים היא עיר  שפורסמה היום בידיעות אחרונות. 
אינו  אוכלוסיות  בין  ושיסוי  פילוג  וכל  אחדות  של 
איך  להבין  כדי  שותפינו  מול  בבדיקה  אנחנו  דרכנו. 
יצא דבר תקלה שכזה בקמפיין ולדאוג לגניזתה באופן 
מיידי. מודעה שכזו אינה מקובלת עלינו ואנו מתנצלים 
על הטעות הנוראית ומבקשים את סליחתם של כל מי 

שנפגעו".
ח"כ יואב בן צור מש"ס תקף: "מפלגת הבית היהודי 
בי-ם הוכיחה לציבור שמלבד שנאת אחים היא כלום 
ושום דבר. כך בדיוק נראה קמפיין אנטי יהודי, המבוסס 
ומנותק מתקווה ותכלית. אני קורא  על רדיפת חרדים 

למנהיגי המפלגה לערוך בדק בית בסיעה המקומית".
אליעזר  בירושלים  התורה"  "יהדות  סיעת  יו"ר 
קשה  במצב  כנראה  היהודי  "הבית  הגיב:  ראוכברגר 
בקושי  קיבלו  הם  הקודמות  בבחירות  בירושלים. 
מנדט אחד, ובבחירות אלו גם זה מוטל בספק. המוצא 
האחרון שהם החליטו לנסות הוא להכות בחרדים וכך 
להתרומם. אני מציע להם לבדוק בהיסטוריה ולהיווכח 
לא  זה  לחרדים,  שנאה  על  קמפיין  שעשה  מי  שכל 
לפיד  יאיר  אצל  תתעניינו  התרסק.  ובסוף  לו  השתלם 

אותו אתם מנסים לחקות".
"קמפיין  בתגובה:  כתב  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ  גם 
בבחירות  מטעמנו  הבוקר  שפורסם  ומביש  כואב 
דעתנו  על  שלא  נעשה  בירושלים,  המוניציפאליות 
את  ודורשים  מוחלט  באופן  ממנו  מתנערים  ואנחנו 

גניזתו. מבקש להתנצל באופן אישי ממי שנפגע".

אף  תקיף  היה  בירושלים,  היהודי  הבית  מבכירי  יחזקאל,  הרצל 
נשמתי.  אני מזועזע עד עמקי  וחרפה.  "זו בושה  יותר בתגובתו: 
כנראה שאין להם גבולות כשהם מבינים שאת אחוז החסימה הם 

יראו מלמטה".

המועמדים מגנים

את  זה  אחר  בזה  לגנות  מיהרו  העיר,  לראשות  המועמדים  גם 
הבוקר:  בשעות  להגיב  מיהר  ליאון  משה  המביש.  הקמפיין 
"הסתייגותו של בנט כיו"ר הבית היהודי אומרת הכל ואני מברך 
אינו  דתי  הציוני  שהציבור  יודע  אני  דתי  כאיש  כך.  על  אותו 
משקף את הקמפיין המשסע והמפלג הזה שראינו הבוקר. יצירת 
קריקטורות בדמויות יהודים מחזירה אותנו לימים אפלים - זה דבר 
שלא יכול לקרות בשום מקום/קמפיין במדינת ישראל כולה ועל 

אחת כמה וכמה בירושלים".
דגלי  על  חורט  אני  הבא,  ירושלים  עיריית  "כראש  ליאון,  לדברי 
בדיוק ההפך - איחוד. איחוד והרמוניה בין תושבי ירושלים הוא 
וזוהי משימתנו העליונה. אני   - גורם קריטי להצלחתה של העיר 
השני  כלפי  האחד  בכבוד  לנהוג  המועמדים  לכלל  מפה  קורא 
וכלפי הציבורים השונים, ולשמור על מערכת בחירות נקייה. לכל 

בחירות יש מוצאי בחירות".
הגיב  דייטש,  יוסי  העיר,  לראשות  והמועמד  העיר  ראש  סגן  גם 
לקמפיין: "הלב נחמץ וכואב לראות הבוקר את הקמפיין המסית 
והמפלג של מפלגת הבית היהודי כלפי הציבור החרדי. אני מברך 
את שר החינוך ויו"ר הבית היהודי, נפתלי בנט, על הגינוי המהיר 

של הקמפיין המכוער.
"אנו יודעים כי הקמפיין אינו מאפיין ומשקף את דרכה של הציונות 
לנו  שהיה  והפורה  הטוב  הפעולה  בשיתוף  ונמשיך  בעיר  הדתית 
עם נציגיה לאורך השנים. בפתח ראש חודש אלול, חודש הרחמים 
אנא,  המפלגות:  ולכל  המתמודדים  לכל  קורא  אני  והסליחות, 

שמרו על לשון נקיה וקמפיין מכבד כלפי כל אדם וכל מגזר".
התרעמות  שיש  שומע  "אני   :ynet-ל בריאיון  אמר  אלקין  השר 
גדולה בתוך הבית היהודי נגד המודעה הזאת, כי היא באמת מאוד 
לא חכמה. אגב, מי שיבדוק במציאות מה קרה יגלה שבהצבעות 
שונות שהיו בעירייה נציגי הבית היהודי - גם לשעבר וגם הנוכחיים 
- הלכו עם החרדים בהצבעות או שנמנעו. לכן מבחינה זאת, שאף 

אחד לא יטיף לי מוסר".
"בבית  הקמפיין:  את  לגנות  מיהרה  עזריה  רחל  ח"כ  המועמדת 
או  השפלה  של  כאקט  חרדים  אנשים  מציירים  לא  שלי  היהודי 
איך  עיניו  לנגד  רואה  ירושלים  את  ואוהב  פה  שחי  מי  פגיעה. 
מחברים בין המתונים בכל הקבוצות ולא איך מקצינים מחלוקות. 
תפיסת  שזאת  בנציגים  ובחירה  אחריות,  חסר  הוא  כזה  קמפיין 
עולמם זה חוסר אחריות. אני יודעת שיש מקום לחיים משותפים 
שבהם אנחנו משתקפים לא רק כייצוג החיצוני שלנו אלא קודם 
כל כאנשים, כאזרחים וכתושבים. אני חוזרת לירושלים כדי למגר 
כל ניסיון של הסתה ופילוג, ומתחייבת שירושלים בראשותי תהיה 
וחיים משותפים בין כל הקהילות והמגזרים.  מופת של סובלנות 

תאמינו. זה אפשרי".
גם תנועת 'התעוררות' בראשות עפר ברקוביץ שאף הוא מתמודד 
'הבית  סיעת  "קמפיין  השנאה:  לקמפיין  הגיבה  העיר  לראשות 
היהודי' מעורר שאט נפש ותחושה קשה, על גבול האנטישמיות. 
גם בדיון הציבורי יש לשמור על התנהלות אחראית ולהימנע מביזוי 
על  שחתומה  הבית-היהודי  שסיעת  אירוני  שלמות.  אוכלוסיות 
העברת מוסדות חינוך ממ"ד לחינוך החרדי תחת הסכם השכונות 

הכושל שפגע בירושלים היא שיוצאת בקמפיין נגד התחרדות".

בכרזת הקמפיין של "הבית היהודי" נראים המועמדים לראשות העיר לבושים כחרדים עם הכיתוב: "בזמן שהם 
חרדים לגורלם, רק בית יהודי מנצח יבלום את השפעת החרדים" • הקמפיין עורר סערה וגרר גל גינויים של 
שרים, חברי כנסת וכל המועמדים לראשות העיר מיהרו להתנער מהקמפיין המביש • גם יו"ר הבית היהודי 

השר בנט מיהר להתנער מהקמפיין: "זה לא על דעתנו" 

ינון פלח

הקמפיין של מור יוסף ושות' ייגנז באותה מהירות שבה 
שהקמפיין  יוסף  מור  ידע  מלכתחילה  כי  ייתכן  נולד. 
המפלגה.  ראשי  של  הסנסורים  את  יעבור  לא  הנוכחי 
מהכרזה  התנערו  היהודי  הבית  ראשי  שבה  המהירות 
המדוברת, מולידה את החשש שמישהו הגיע רק כדי 

לעשות סיבוב.
"הבית  מפלגת  את  למודעות  להעלות  רצה  יוסף  מור 
היהודי", מפלגה אפורה בזירה הירושלמית שבבחירות 

2013 חילצה מנדט בודד מתוך 31. 
כדי לעלות טפח מעל הקרקע, מור יוסף חיפש קמפיין 
זעקות  אחריה  גוררת  תמיד  אחים  מלחמת  אגרסיבי. 
היו  עבר  מכל  הזעקות  שהפעם  אלא  "גיוואלד", 
מחרישות אוזניים ומור יוסף נאלץ לקפל את הלפטופ 

ולחפש לעצמו מקורות הכנסה חלופיים.
היה  זה  משה.  חגית  לא  גם  הסיפור.  אינו  יוסף  מור 
בלון הניסוי של מערכת הבחירות הזו. מתיחת החבל 
בין המגזרים בעיר המורכבת ביותר בעולם היא הדרך 
היחידה לקושש קולות ולהעיר את מערכת הבחירות. 

צפויה  בעתיד,  חרדי  מועמד  ולכל  דייטש  ליוסי 
של  הקמפיינרים  הזו.  בזירה  קלה  לא  התמודדות 
נוספות.  שעות  עובדים  והמפלגות  המועמדים  יתר 
המקלדות לא נחות לרגע. סיסמאות נכתבות ונפסלות 
זו. מתי שהוא במהלך הקמפיין, הנשק הזה  בזו אחר 
שיעוררו  בכרזות  זה  את  יעטפו  לא  אולי  הם  יישלף. 
לכולנו  להסביר  יטרחו  הם  אבל  תקשורתית,  מהומה 
שזה או אנחנו או הם. החרדים או החילונים. החשוכים 
רואי  או  המגזריים  הטובים.  או  הרעים  הנאורים.  או 

טובת הכלל. המועמד החרדי או כל היתר.
לקראת  הפרומו  רק  הוא  הבוקר  שנחשף  הקמפיין 
נקווה  שלושת החודשים הבאים. לטובת כולנו, בואו 

שנעבור את זה בשלום.

זה רק הפרומו



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(
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ירידאוכל מוכן
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₪
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 קבב כבש

 מבחר רולים מבצק פילו.

במילויים בשר שונים.
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 חזה עוף ברוטב צימיצורי

ועוד מבחר תבשילים עצום...
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יכולנו  לא  מגדרית,  הדרה  נטול  כזה,  לשוויון 
יו"ר העבודה –  וגם לא  יש עתיד  יו"ר  לפלל. לא 
וראשת  החדשה  האופוזיציה  ראשת  דווקא  אלא 
הן  מירושלים,  החלשה  היהודי  הבית  סיעת 
שאחראיות לתדלוק קמפיין ההסתה נגד החרדים. 
להדיר  שהחליטו  הערים  מראשי  כמה  ולצדן  הן, 

מגינותיהם חרדים.
אחרים,  על  ורק  אך  נלין  כי  לנו  מה  אבל 
לשונם  את  נוצרים  לא  שלנו,  הכנסת  חברי  כאשר 
הזאת  בקדנציה  חרצובותיהם.  את  ומשחררים 
לא  אם  גם   – מתוכנו  דווקא  באו  המסיתים  גדולי 
להתערב  מובנת  הבלתי  האובססיה  במתכוון. 
ולתקוף  במחשכים  דיל  לסגור  חקיקה,  הליך  בכל 
מוסר  להטיף  העיתונים,  דפי  מעל  כך  אחר  אותו 
שמחזירה  היא   – ולהשתלט  להתערב  ולחנך, 
בדלת הראשית את טרנד שנאת החרדים. וזה אחרי 
הזה,  הצולע  הסוס  הבין שעל  לפיד  יאיר  שאפילו 

כבר אי אפשר לרכוב. 
שבחברי  מהחכמים  אחד  את  לדוגמה  קחו 
הכנסת החרדים, משה גפני. זה לו כמעט שלושה 
לא  מעולם  לשונו  חדות  אך  בפוליטיקה,  עשורים 
הוא  הבחנה  ללא  הירי  את  זהירותו.  את  הכהתה 
הותיר לתוך גבולות הנגמ"ש. הארכיונים של ש"ס 
פרס,  רחוב  במרתפי  ישראל,  אגודת  של  ובעיקר 
מלאים בציטוטים נוקבים ולעיתים משפילים, של 
לאחרונה  רק  להאזין  די  הלשון.  חד  הפוליטיקאי 
האגודאית,  התנועה  מכיוון  שמגיע  והבכי  לנהי 
פנימיות  משיחות  שיוצאים  הציטוטים  לנוכח 
שלומי  של  ענייניה  עולים  במהלכן  גפני,  שמנהל 
אמונים. “למה מגיע לנו יחס של בוז וזלזול? הרי 
וגם  לו  הבאנו  אנחנו  הכספים  ועדת  ראשות  את 

ובמקומות אחרים הלכנו עם דגל התורה לאורך  בחינוך העצמאי 
הקלטה  עוד  אחרי  אמונים  בשלומי  השבוע  שאלו  הדרך",  כל 
מתוך  אמונים  שלומי  על  זהב  ציטוטי  עם  לאוזניהם  שהתגלגלה 

שיחותיו של גפני.
גפני העדיף  ליחסים הפנים-חרדיים משה  אם בכל מה שקשור 
תמיד להכות בסלע ולא לדבר, הרי שבכל מה שנוגע ליחסי חרדים-

חילונים – האיש תמיד השכיל להתנהל בתבונה. לדבר ולא להכות, 
בין  להלך  וידע  מדנים  נשמר מלעורר  הוא  להתריס.  ולא  להסביר 
הטיפות. כיו"ר ועדת הכספים הוא ידע איך לסלול מסילות דווקא 

לליבותיהם של ג'ומס, גלאון ושפיר. 
והנה, בקדנציה הזאת, הוא נתפס ולא פעם אחת, כמי שמתבטא 
סיבת  על  שלו  המיותרת  האמירה  מחושב.  ולא  זהיר  לא  באופן 
התמיכה החרדית בחוק הלאום – שינתה את כיוון הרוח. במקום 
הימין,  מפלגות  לכיוון  יופנה  השמאל-מרכז  ממחנה  שהזעם 
כורחם,  בעל  בו  לתמוך  החרדים  את  וגררו  החוק  את  שהובילו 
ראשיים  לשחקנים  הפכנו  במה,  מעוזרי  לעברנו.  האש  הופנתה 

להדלקת  נסתרת  פינה  שמוצא  נופש  לאותו  נדמה  גפני  בהצגה. 
המנגל, סועד את לבו בנעימים, אך לא נזהר בסיום הסעודה ושופך 
את הגחלים. גפני המחושב של שנות התשעים והאלפיים, לא היה 

גורם לשריפת היער אליה נקלענו כולנו שלא בטובתנו. 
אז לפני שאנו מכים על החזה החילוני ודורשים די להסתה, אולי 
די  מח"כינו:  ונבקש  פנימה,  המאשימה  האצבע  את  שנפנה  כדאי 
להצתה. חדלו מלקושש כותרות כמו זרדים להבערת מדורות. תנו 

לנו לחיות בשקט בארץ הזאת.

ההיסטריה חוזרת

הנה מה שאמר על ציפי לבני, ראשת האופוזיציה החדשה-ישנה, 
שותפה הבכיר להנהגת המפלגה: "מתנהל כאן קמפיין שנאה נגד 
החרדים. אני נגד קמפיין השנאה הזה. לא התקיים דיון בסיעה ואני 
חושב שלפחות מחצית מחברי הסיעה הם נגד הקמפיין שמובילה 

ח"כ לבני נגד החרדים. קראתי כמה מהאמירות של לבני, 
ואני לא יכול לומר שאני מסכים לזה. אני נגד אלו שיוצאים 
ומצרפים את קולם כשונאי חרדים. אני בוודאי לא נמצא 

בחלק הזה, שמטיף לשנאה נגד חרדים".
חלק  נהיה  "זה  במילים:  קימץ  לא  הבכיר  השותף 
מהטרנד הפוליטי. בעקבות קמפיין השנאה, הם חושבים 
שיקבלו מנדטים בקרב מגזרים שונים. להפוך את הקמפיין 
נגד החרדים לשיקול אלקטורלי זו טעות ממדרגה ראשונה, 

טעות ברמה הלאומית". 
העבודה  יו"ר  חתום  הדברים  שעל  לרגע  קיוויתם  אם 
כזאת  חופשה  )עוד  במרוקו  חופשתו  ממקום  גבאי  אבי 
את  גינה  טרם  גבאי  אבי  בידכם.  טעות  ו'עבדנו'(, 
ההשתלחות של לבני בחרדים. אם פיו ולבו שווים ואת מה 
שהוא אומר בשיחות סגורות הוא מתכוון לומר ברבים, יש 

לקוות שהוא יעשה זאת במהלך הימים הקרובים. 
לא  שאיש  הרי  לבני,  של  להתנהלותה  שנוגע  מה  בכל 
הופתע. רק נבחרה הגברת - עם קוטור בלתי נסבל כדרכה 
נגד  פיה  את  ופתחה  שבה  והיא  האופוזיציה,  לראשות   -
הוא  לזה  יהודית  מדינה  על  מדבר  "כשנתניהו  החרדים: 
מתכוון – שהיא נעשית יותר חרדית", היא אמרה השבוע 

בראיון לרשת ב'.
הזאת  שבאמירה  יודעת  לבני  בהווייתה  כתל-אביבית 
ולא   - השתנה  הסטטוס-קוו  אם  מהסתה.  לבד  מאום  אין 
בהצהרות חרדיות מזיקות אלא במעשים יומיומיים - הרי 
שהוא לרעת ולא לטובת החרדים. אין דוגמה טובה יותר 
בכל  הפרק.  על  השבוע  שעמדו  הנושאים  משני  להוכחה 
מה שנוגע לסערת מרכולי השבת, הרי ששר הפנים דרעי 
 )26.4.17 לפוליטיקה,  )בי"ס  הדרך  בראשית  כבר  הצהיר 
למרכולי  הנוגעת  שהחקיקה  השבוע  גם  והבהיר  ושב 
כי  הבהיר  דרעי  בלבד.  הצהרתית  מבחינתו  היא  השבת 
בצד רצונו לשמר את הסטטוס-קוו ולמנוע מצב של הכשרה חוקית 
מעשית  כוונה  כל  לו  שאין  הרי  בשבת,  עסקים  לפתיחת  רשמית 
לחוק  שנוגע  מה  בכל  גם  השבת.  למרכולי  מטעמו  פקחים  לשגר 
הלאום, ברור לכולם כי גפני ודרעי, ליצמן ופרוש – הוכרחו ולא 
נהנו לתמוך בחוק. אבל לבני בשלה. רק נבחרה, וכבר מצאה יעד 

חדש-ישן להתקפה. הכה בחרדים והצל את המפלגה.
אחרי  עליזים  ימים  לאותם  אותנו  מחזירה  הזאת  ההיסטריה 
על  במנדט  הכביר  ניצחונה  את  לבני  חגגה  בהם   ,2009 בחירות 
האופוזיציה  כשראשות  עשור,  אחרי  למצבה  בניגוד  נתניהו. 
הפכה לפסגת שאיפותיה, הרי שאז היא התיישבה בלשכת ראשת 
הגדולה  ההחמצה  לנוכח  מתמשכת  תסכול  בתחושת  האופוזיציה 
אחרי  ידה,  בהישג  שהיה  התפקיד  את  הממשלה.  ראשות  כס  של 
הרכבת  את  עליה  הטיל  והנשיא  להתפטר  נאלץ  שאולמרט 
הממשלה, היא פספסה אך ורק בשל יהירותה וחוסר נכונותה לעגל 

את תקצוב הקצבאות מתשע מאות מיליון למיליארד שקלים. 
הנשיא המנוח פרס שפגש בשעתו את אטיאס התפלא ולא הבין 
גם  ענייני כספים.  רק בגלל  פוליטי שכזה לא מתקדם  איך שידוך 

בית ספר לפוליטיקה

די להצתה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

ד' בסיון תש"ע 1217/5/10 בני ברק2

: ן בלעדי ו מופז שתיקה בראי ל  , שובר ח"כ שאו י לבנ "ר מפלגתו  ו י לה  בי -חרדי שמו על רקע מסע ההסתה האנטי

נגד  מהחברים  מחצית  ולפחות  בסיעה  דיון  התקיים  לא  לבני.  של  לאמירות  מסכים  "אינני  מבהיר: 
ברמה  טעות  זו  אלקטורלי  לשיקול  החרדים  נגד  הקמפיין  את  "להפוך  מזהיר:    השנאה"  קמפיין 
   ליבה"  ללמוד  בג"ץ,  הוראת  ידי  על  החרדים  את  להכריח  אפשר  "אי  מתנגד:    הלאומית" 
מצהיר: "יש למצוא דרך מגשרת ולא מבדלת לקירוב בין חלקי האוכלוסייה" מעיד: "עשיתי זאת. 
אחת  טעות  היא  "ההקפאה,  מבקר:    ובאקדמיה"  בצה"ל  חרדים  שילבתי  ביטחון  וכשר  כרמטכ"ל 
זמן שאול   מיליארדים"  חוסכת למשק  הייתה  "עלות הקמת ממשלה עם ש"ס  חושף:    גדולה" 

"מתנהל 
קמפיין 
שנאה 
נגד 

החרדים"

אול מופז בא טעון. רגע לאחר שהחלה השיחה הוא יורה את כותרתה 
כמו מלוע של תותח, "מתנהל כאן קמפיין שנאה נגד החרדים. אני 

נגד קמפיין השנאה הזה".
כשסיים, ספרתי. לא פחות משמונה פעמים חזר מופז על המונח: 
'קמפיין שנאה', כל פעם מחדש, באותה נימת ביקורת חדה ונוקבת. 
אדם ניכר בכעסו, ומופז כועס: "לא התקיים דיון בסיעה ואני חושב 

שלפחות מחצית מחברי הסיעה, נגד הקמפיין שמובל נגד החרדים".
"קראתי כמה מהאמירות של לבני", הוא אומר באירוניה, ומכוון לכך שדיון מקדים בסיעה, 
קולה  את  שמע  ולא  ב'הארץ',  לבני  של  חרדי  האנטי  הראיון  את  קרא  ולפיכך  התקיים  לא 
בישיבת הסיעה, "אני לא יכול לומר שאני מסכים לזה". לא מסכים? מתנגד בתוקף! "בתוך 
קדימה, אני נגד אלו שיוצאים ומצרפים את קולם כשונאי חרדים. אני בוודאי לא נמצא בחלק 

הזה, שמטיף לשנאה נגד חרדים". 
שבין  היעד  לקהל  תכוון  אם  האנטי-חרדית.  למשבצת  לכוון  צריכה  לא  לטעמו,  קדימה, 
תהפוך  לא  לעולם  ובעפולה,  בשדרות  המסורתי  הציבור  את  ותזנח  אביב,  לרמת  שיינקין 
למפלגת שלטון. ובכלל, תהא התוצאה אשר תהא, הוא שולל תכלית השלילה, את השימוש 
בהסתה ככלי פוליטי: "זה נהיה חלק מהטרנד הפוליטי. בעקבות קמפיין השנאה, הם חושבים 
כל  כנגד  במדינה,  אזרחים  כלפי  שנאה  נגד  אני  שונים.  ציבורים  בקרב  מנדטים  שיקבלו 
אוכלוסיה. להפוך את הקמפיין נגד החרדים לשיקול אלקטורלי זו טעות ממדרגה ראשונה, 

טעות ברמה הלאומית".
עבורנו, דבריו הם כמים קרים לנפש עייפה. הציבור החרדי, צמא למילת תמיכה, ממתין 
מי  נמצא  ולא  כמעט  הזאת,  במערכה  ההסתה.  מסע  את  שיגנה  בכיר  חילוני  לפוליטיקאי 
שיעמוד לצידנו. יו"ר קדימה, המפספסת הסדרתית, מפטפטת ללא הרף בגנותנו. על בעיות 
יותר  לנו  להעניק  הסכימה  משנה  יותר  קצת  לפני  שעבר:  בשבוע  כאן  נכתב  שלה,  הזיכרון 

ממיליארד שקלים, לפרוש לישיבות רשת הגנה. היום היא מכפישה ומגנה.
ציפינו  לא  הוא שנאת חרדים,  מנהיגת השבט הלבן שהטרנד העכשווי שלו  אבל מלבני, 
למאום. האכזבה הגדולה היא דווקא מהליכודניקים, שבוחרים לשבת על הגדר, רגל פה רגל 

ש"ס. בראשם, ביבי נתניהו, האיש שבשני הסיבובים לא היה ראש ממשלה בלעדינו, ובוחר 
משום מה לשמור על זכות השתיקה כשהקדימאים עושים סיבוב על גבנו. בצר לנו, לא נותר 
עליה  שכזאת,  מיעוטים  אחוות  במן  טיבי,  אחמד  של  החוץ-מגזרית  בהגנתו  להתנחם  אלא 

היינו מוותרים.
קדימה. האיש מספר שניים במפלגה, מתייצב  מגיע החיזוק מתוככי  והנה, משום מקום, 
בוחר  מופז  שאול  להערכה:  ראויה  האכסניה  גם  הדם.  התרת  את  פה  בכל  ושולל  באומץ 
לעשות זאת לראשונה דווקא בפנייה ישירה לציבור החרדי, באמצעותנו. מבלי למצמץ ומבלי 

להתחמק. 
אין מלומד ממנו, בתוצאותיו של קמפיין דה-לגיטימציה. הקמפיינרים של לבני, גנבו לו את 
הניצחון בבחירות המקדימות בקדימה, באותה דרך בדיוק, של שלילת לגיטימיות ציבורית. 
האווירה האנטי-מופזית, הכשירה את כל הדרכים בדרך למטרה של בחירת לבני. לשיא, )נכון 
לומר: לשפל(, הגיעו הדברים, בשינוי כללי המשחק בדקה התשעים. מועד סגירת הקלפיות 
נדחה בחצי שעה. במקביל פירסמו ערוצי הטלוויזיה סקרים שעל פיהם לבני ניצחה בהפרש 
לגלות  כדי  רק  בייאוש  ההצבעה  תחנות  את  עזבו  מופז,  תומכי  אחוזים.  עשר  כארבעה  של 

למחרת היום, שלבני גברה בהפרש זעום של 431 קולות.
יש הבדל אחד, משמעותי למדי, בין הקמפיין שנוהל נגדו אז לקמפיין שמנוהל נגדנו היום: 
הבסיסית  קיומנו  זכות  זוהי  עבורנו,  שנרמסה.  הפוליטית  הקיום  זכות  זו  הייתה  מופז,  אצל 

כחברה שנשללת, בהסתה מתירת דם.
מעבר לזה, זהותם וסגנונם הוולגרי של 'כל אנשי הקמפיין', נותר כשהיה. רק האובייקט 

השתנה.

תנועת הקירוב

כשמופז מדבר על צמצום פערים בחברה, הוא יכול להציג את מסכת חייו כעדות חיה. כילד 
בן תשע, עלתה משפחתו מטהרן והתיישבה באילת. אביו, מנהל בית ספר מכובד באיראן, 
הפך לפועל דחק ישראלי. את החיים הטובים בטהרן, החליפה דירת חדר וחצי באילת. ולמרות 

| אבי בלום  צילומים: אליהו קובין |

 הראשון שזיהה. מופז נגד קמפיין ההסתה של לבניש
)קו עיתונות, 17.5.10(
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גפני נדמה לאותו נופש 
שמוצא פינה נסתרת 

להדלקת המנגל, סועד 
את לבו בנעימים, אך לא 

נזהר בסיום הסעודה 
ושופך את הגחלים. לפני 

שאנו מכים על החזה 
החילוני ודורשים די 

להסתה, אולי כדאי שנפנה 
את האצבע המאשימה 

פנימה, ונבקש מח"כינו: די 
להצתה. חדלו מלקושש 

כותרות כמו זרדים 
להבערת מדורות. תנו לנו 
לחיות בשקט בארץ הזאת

המשתתפים הדרוזים 
בקהל לא השתתפו 
בחגיגה. הם נזהרו 

מלקרוא בוז, נשמרו 
מלקרוא להתפטרותו 

של ראש הממשלה. הם 
שימשו כתפאורה ולרגעים 
הזכירו את היחס הפטרוני 
לעצורים בני עדות המזרח 

מהפריפריה, בהפגנות 
הפלג הירושלמי. טוב 

להשתמש בשירותיהם 
הטובים כעצורים 

וכמפגינים, עד לרגע שזה 
מגיע לקריטריון הקבלה 

לישיבות ולאוניברסיטאות 
של השבט הלבן

בטובה  תואיל  קדימה שהגברת  בראשי  אז  הפציר  ז"ל  גלס  דוד  עו"ד 
המילים  את  תאמר  בשביס,  כציפורה  יוסף,  הגר"ע  למרן  להיכנס 
להיכנס  וסירבה  התעקשה  שלבני  אלא  הקופה,  בכל  ותזכה  הנכונות 
רוני  דאז  האוצר  של  עצתו  את  העדיפה  היא  יוסף.  הגר"ע  מרן  לבית 
תסכים  לא  כי  כשהבהירה  'אף-שקל',  של  במדיניות  ונקטה  בר-און 
לתוספת תקציב לקצבאות, גם במחיר הוויתור על כס ראש-הממשלה. 
וצועדת  קשה  טעות  עושה  שהיא  לה  אמרו  בקדימה  חברים  מעט  לא 
בדרך הבטוחה לאיבוד כס ראש הממשלה, אך היא לא שמעה לקולם 

של אלה שהזהירוה ונשארה אדישה.
מועד  באותו  כי  כנות  של  ברגע  לבני  לי  הסבירה  הבחירות  לאחר 
כבר הבינה שמאחורי הקלעים נתניהו סגר עניין עם שרי ש"ס וכי כל 
שפה  אלא  המטרה.  את  תשרת  ולא  ככניעה  תתפרש  שלה  התקפלות 
בדיוק נמצא ההבדל בינה לבינו. נתניהו, בנעליה, לעולם לא היה מרים 
משכנע  וסדק,  חלון  כל  דרך  חודר  דלת,  כל  מחפש  היה  הוא  ידיים. 
ומסביר שאין טעם ללכת לבחירות – ובקיצור, עושה את כל מה שלבני 
הובילה  לבני  לכל.  ידוע  סיפור  אותו  סופו של  ולא פעלה.  לא עשתה 
לבחירות וגם זכתה בניצחון כביר שהוביל אותה עד הלום. היא השיגה 

מנדט עודף על ביבי, אבל נתקעה עד היום עם 'הגוש' בגרון.
אז כהיום האחריות כולה הייתה שלה, אבל את האשמה היא הפילה 
על החרדים. מי שהתייצב מולה באומץ היה הרמטכ"ל לשעבר שאול 
מופז. בראיון שהעניק באכסניה זו לפני כשמונה שנים )וממנו נלקחו 
הציטוטים המובאים בראשית הדברים( הוא יצא למרד גלוי במנהיגותה 
ניסיונה לקושש קולות באמצעות  וביקר קשות את  הכושלת של לבני 
ריב ומדון שהיא זורה בקרב פלגי העם. את הלקח לבני לא למדה ונותר 
רק לקוות שאחריתה תהיה כראשיתה. לא חסרים אנשים ישרים והגונים 
יהיה  ולראות מי  ולפיכך, מעניין לא פחות להמתין  במפלגת העבודה 
זה שיעמיד את הגברת במקומה  השאול מופז החדש של המפלגה – 

ויקרא תיגר על קמפיין ההסתה.

צבועים מהיסוד
 

מתוך עשרה קבין של ציניות שירדו לעולם הפוליטי – נטל נתניהו 
תשעה. את העשירי הוא שתה בקשית לשותפיו הנאמנים. אלא שבכל 
מה שנוגע להתקוממות הדרוזית נגד חוק הלאום, נתניהו יכול לטעון 
בצדק שבא בידיים נקיות. האיש שהואשם לא פעם בהססנות ובפחדנות 
והעביר  לגדר  שמעבר  הדרוזים  האחים  על  להגן  כדי  מגדרו  יצא   –
מהעבר  שנמצאים  הדרוזים  להצלתם.  שהביאו  חד-משמעיים  מסרים 
את  ששבר  לראש-הממשלה  הישרדותם  את  חבים  הגבול  של  הסורי 

המדיניות הישראלית של אי-התערבות, כדי להגן על חייהם.
תפאורה.  רק  שימשו  הדרוזים  האחרון  במוצ"ש  ההמונים  בהפגנת 
כשהמפגינים הישראלים כיוונו את חיצי הזעם לעבר ראש-הממשלה, 
נזהרו מלקרוא  המשתתפים הדרוזים בקהל לא השתתפו בחגיגה. הם 
שימשו  הם  הממשלה.  ראש  של  להתפטרותו  מלקרוא  נשמרו  בוז, 
הפטרוני  היחס  את  הזכירו  ולרגעים  הלבן  המחנה  של  כתפאורה 
הירושלמי.  הפלג  בהפגנות  מהפריפריה,  המזרח  עדות  בני  לעצורים 
טוב להשתמש בשירותיהם הטובים כעצורים וכמפגינים, עד לרגע שזה 

מגיע לקריטריון הקבלה לישיבות ולאוניברסיטאות של השבט הלבן.
היה  לו  ראש הממשלה.  עם  דומה שהצדק המלא  במישור החוקתי 
שהוא  להכריז  יכול  היה  נתניהו  בסביבתו,  יצירתי  יותר  קצת  מישהו 
מקבל את ההצעה לשנות את חוק יסוד הלאום, ובתנאי שיתוקן לצידו 
ערכי  יוכללו  הלאום  יסוד:  בחוק  וחירותו.  האדם  כבוד  יסוד  חוק  גם 

המדינה הדמוקרטית ובחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו יתווסף הערך 
הכיכר  את  שומטת  הייתה  הזה,  מהסוג  הצעה  יהודית.  מדינה  של 
מתחת לרגלי המפגינים. הכוונות האמיתיות היו נחשפות, המטרות היו 

מובהרות. 
חוק יסוד: הלאום מאפשר בסך הכל לגוורדיה החדשה של שופטים 
אסמכתא  למצוא   – השונות  בערכאות  למנות  מצליחה  שקד  שאיילת 
חוקתית כדי לפסוק בהתאם להשקפת עולמם. אם עד היום, שופטים 
את  לבסס  כדי  סימוכין  לקושש  נאלצו  רובינשטיין  אליקים  כמו 
הכרעותיהם הרי שמעתה ואילך, תיאורטית לפחות, יימצא להם מקור 

בחוק יסוד: הלאום.
הניסיון להוביל קמפיין ציבורי שיחייב את הממשלה לתקן בדיעבד 
את חוק יסוד: הלאום ולהוסיף לו את הערכים הכלולים בחוקי היסוד 
משנות התשעים – נועד לסרס את החוק שרק תמול שלשום בא לעולם. 
לא  הלאום  יסוד:  לחוק  האזרחיות  הזכויות  לתוספות  במקביל  אם 
תשונה אות אחת מחוקי היסוד האזרחיים שחוקקו בשנות התשעים – 

המשמעות תהיה שהערך של מדינה יהודית נחות מהערכים האחרים. 
אם נתניהו רק היה משיב: 'כן, אבל', ומביע נכונות לתקן את כל חוקי 
דורשי טובת  כל הנשמות הטובות  רואים את  היינו   – היסוד במקביל 
יעדים  ומחפשים  כזיקית  צבעים  מחליפים  כביכול,  הדרוזית  העדה 

חדשים להסתה, כלבני ביום היבחרה.

לישועה ולארכה

ראש חודש אלול הבא עלינו לטובה בסוף שבוע זה, אינו רק המועד 
שבו בני הישיבות שבים וחובשים את ספסלי בית המדרש ובני עדות 
המזרח מתחילים לומר סליחות. בהתאם להחלטת מועצת גדולי התורה 
של אגודת ישראל, זהו גם המועד שבו חברי הכנסת של אגודה נצטוו 
לפרוש מהממשלה במידה ושופטי הבג"ץ לא יעניקו ארכה לתיקון חוק 

הגיוס.
אלא שהבג"צניקים, כפי שנכתב כאן ביום מתן ההחלטה )החלטת 
המועצת. זו של הבג"ץ כידוע, טרם ניתנה(, לא נוהגים לפעול בהתאם 
להחלטות המועצות. לא החסידית, לא הליטאית וגם לא זו של חכמי 
ש"ס. הפגרה שלהם לא מסתיימת באלול, אלא תמה בספטמבר, כשבוע 

לפני ראש-השנה.
אי לכך ובהתאם לזאת ומחשש פן הבג"ץ יתעכב מלומר את דברו, 
את  שפירשו  ישראל  באגודת  רעננים  קולות  השבוע  בראשית  נשמעו 
החלטת המועצת כמתן היתר להמתין עד השליש הראשון של חודש 
שלפיה  יותר  עוד  מקלה  פרשנות  השמיע  אף  מהחברים  אחד  אלול. 
משמעותו של חודש אלול הינה חודש הרחמים והסליחות – ולפיכך 
הסליחות  אמירת  תחילת  למועד  עד  הפרישה  הודעת  עם  לחכות  ניתן 

)לפי נוסח אשכנז(.
מלאכתם של צדיקים נעשית על ידי אחרים וכאילו כדי לסתום פיות 
משטינים ומלעיזים התפרסמה ביום שלישי בערב, החלטת בג"ץ למתן 
ארכה בת ארבעה חודשים לתיקון חוק הגיוס. רגע לפני שנדרשו חכמי 
הפוליטיקה לנפק הסברים מפותלים, הוציא בג"ץ לליצמן ולחברים את 

הערמונים מהאש – שעל הדלקתה הורחב כאן בפתיח הטור.
לטובה  הזה,  החודש  את  עלינו  חדש  אבותינו  ואלוקי  אלוקינו 

ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולארכה.

שופך גחלים. גפני, צילום: הכנסת
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

יו"ר 'שינוי' מתמודד ומביא כסף

כפר סבא

תל אביב

הלאום  חוק  אבל  גבה,  תרימו  לבטח  אתם 
מוניציפאלי':  ל'שטח  ביושר  להסתנן  הצליח 
סמארה,  פלאח  ד"ר  סבא  בכפר  מר"צ  יו"ר 
על  במחאה  העיר  במועצת  מחברותו  התפטר 
החוק השנוי במחלוקת. עיקר זעמו הופנה כלפי 
חבר הכנסת ממפלגתו עיסאווי פריג', ש"הסכים 
על  ההצבעה  בעת  הכנסת  מליאת  יו"ר  להיות 

חוק הלאום".

שר הפנים ויו"ר 'שינוי' לשעבר אברהם פורז, 
 2 מספר  ויהיה  המקומית  לפוליטיקה  מצטרף 
המועצה  חבר  של  ירוקים'  'חילונים  ברשימת 
לכותרות  באחרונה  שעלה  לדיאנסקי,  ראובן 
באב.  בתשעה  מזון  עסקי  לפתיחת  היוזמה  עם 
"פורז, האיש שחולל את הבלתי ייאמן, ממשלה 
בלי חרדים, הוא לוחם ותיק במאבק על הצביון 
הציג  כך  ומדינה",  דת  הפרדת  ולמען  החילוני 

לדיאנסקי את הרכש החדש.
כמיליון  של  נכבדה  נדוניה  עמו  מביא  פורז 
למפלגת  שהגיע  בחירות  ממימון   )!( שקלים 
'חץ' בכנסת, מפלגה שהתפצלה מסיעת 'שינוי' 
למרות  החסימה.  אחוז  את  עברה  לא  ולבסוף 
את  מאפשר  החוק  שנים,   12 מאז  שחלפו 
המתמודדת  לרשימה  והעברתו  בכסף  השימוש 

ברשויות מקומיות.
הכנסת  חברת  כי  הערכה  גוברת  כך,  ובתוך 
לראשות  התמודדותה  על  תכריז  שפיר  סתיו 
העיר. השבוע, הכריז איש התקשורת אסף הראל 
בתחילה  שנראתה  ומה  למרוץ  הצטרפותו  על 
זכייה  לקראת   – מנומנמת  בחירות  מערכת 
בטוחה של חולדאי - מתחילה לקבל גוון דרמטי 

ומותח.

מתפטר במחאה

יוםעוד 85

חיבור מפתיע: 'כולנו' תתמוך בש"ס
מפלגתו של שר האוצר כחלון נמצאת לקראת הכרזה רשמית על תמיכה באוריאל בוסו • וזה לא 

הכל: יו"ר ועד שכונת יוספטל מצטרף אף הוא
קווה

פתח ת

קשרים, אינטרסים ותרומות: הכסף הגדול שעושה את הבחירות
ירושלים

קרית ביאליק

למועצת  רשימה  מריץ  מזוז,  ירון  השר  סגן 
העיר בשם 'התנועה החברתית בקרית ביאליק', 
רשימה בה איננו מתמודד אך הוא נחשב למתווה 
דרכה ואף מופיע בכל פרסומיה. הרשימה גררה 
השבוע סערה מקומית, לאחר שהתברר כי שני 
לחברות  מטעמה  כמועמדים  שהוצגו  אנשים 

במועצה – כלל אינם מתמודדים.
בכר,  משה  היה  ברשימה  המוצגים  ראשון 
המכהן כיום כחבר מועצה מטעם הסיעה, אלא 
שהוא הודיע כי אינו מתכוון להתמודד ובדעתו 
לפרוש מהחיים הציבוריים. לדבריו, הפרסומים 
נעשו ללא ידיעתו. בתגובה, אמר סגן השר מזוז 
כי "כל עוד בכר חבר מועצת עיר – הוא שייך 
לתנועה החברתית, אם יבקש לסיים את תפקידו 

לא נעמוד בדרכו".
האיש הנוסף שהוצג כמתמודד הוא משה זנה, 
אלא שאז התברר כי זנה כלל אינו מתגורר בעיר 
כמתמודד  הצגתו  ברשימה,  תומך  הוא  כי  ואם 
בטעות יסודה. בתגובה, אמר מזוז כי "זנה תומך 
בקרית  מתגוררת  משפחתו  איבריו,  ברמ"ח 
ביאליק והוא תומך בתנועה. התמונה לא תופיע 
בפרסומים כי הוא לא מועמד למועצת עיר, הוא 

תומך".

'טעויות' ברשימת סגן השר

'קו עיתונות' התחקה אחר המיליונים שמוזרמים לקמפיין הבחירות בירושלים • מי זכה לתרומה משגריר 
לוקסמברג, למה משה ליאון לא מגייס פרוטה, מיהו איש העסקים החסידי שתורם לאלקין ואיזו פוליטיקאית 
תרמה לרשימה מתחרה? • וגם: ערבות הענק שהעמיד בעלה של הח"כית, הבנק מכפר שמריהו שמזרים 

מיליון שקלים ולמה 'ירושלמים' מחזיקה שני חשבונות?

תנועת ש"ס-פתח תקווה מצליחה לפרוץ את 
גבולות מצביעיה ומביאה לחיבורים מפתיעים: 
מתקדמים  מגעים  מנהלת  'כולנו'  מפלגת 
כאשר  המקומית,  בש"ס  רשמית  לתמיכה 
המהלך כבר קיבל אישור עקרוני של שר האוצר 

משה כחלון.
החיבור  את  הקלעים  מאחורי  שמובילים  מי 
המפתיע הם יו"ר ש"ס פתח תקווה אוריאל בוסו 
פעיל  בעצמו  מוגמי,  יואל  בעיר  'כולנו'  ונציג 
שכונות מוכר מאד, שבבחירות האחרונות הריץ 

מפלגה עצמאית שזכתה לכ-1,700 קולות.
בין  נוסף  מפגש  התקיים  האחרונה  בתקופה 

גלנט,  יואב  השיכון  שר  גם  נכח  בו  הצדדים, 
החישוב  מלבד  המהלך.  את  הוא  אף  שמדרבן 
עצמאית  לרוץ  'כולנו'  סיכויי  של  המתמטי 
בעיר - במפלגת כחלון רואים בש"ס המקומית 
את  כתואמת  לשטח  נציגיה  של  ובחיבור 

האג'נדה החברתית שלהם.
יצוין כי מלבד התמיכה של 'כולנו', הצליחה 
ש"ס פתח תקווה ללכד סביבה באחרונה תמיכה 
ועד  יו"ר  איבגי,  משלומי  היתר  בין  נרחבת, 
שכונת יוספטל, פעיל חברתי מוכר שבבחירות 
האחרונות התמודד למועצת העיר והיה מרחק 
באחרונה  למועצה.  מכניסה  בודדים  קולות 

הצטרפותו  על  איבגי  הודיע 
שהוא  תוך  בעיר  לש"ס  וחזרתו 

מתחייב להפעיל את כובד משקלו, 
ולרתום את מיטב יכולותיו והשפעתו להצלחת 

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

אינטגרלי מהתנועה.

שליחות  תחושת  אידיאולוגיה,  מהרבה  חוץ 
העיר  לראשות  המרוץ  את   - גבוהות  ומילים 
ירושלים מזין כסף והרבה. על מנת לכבוש את 
נכבדה  נציגות  כס ראש העיר או בכדי להכניס 
גבוהים,  כסף  סכומי  לגייס  עליך  למועצה, 
שיעניקו לך נוכחות בשלטי חוצות, ידרבנו את 
שכרוכה  האופרציה  כל  את  ויממנו  הפעילים 

בהתמודדות.
שמביאה  נדיב  מפלגות  מימון  למרות 
לגייס  והרשימות  המתמודדים  על  המדינה, 
סכומי כסף רבים מראש ובכדי למנוע השפעה 
שורת  בחוק  ישנה  הון,  בעלי  של  חוקית  לא 
כך למשל, הסכום  תרומות.  על קבלת  הגבלות 
המקסימאלי לקבלת תרומה הינו 5,000 ₪ מכל 
 3 בית אב, ועל כל תרומה להיות מדווחת תוך 

ימים מעת קבלתה.
הצצה לרשימת התורמים ומעמידי הערבויות, 
מספקת נקודת מבט מעניינת על החיבורים בין 
בעלי אינטרס ואנשי עסקים לבין הפוליטיקאים 
המקומיים, מעלה תהיות שונות וגם, בוא נודה, 
מספקת את יצר הסקרנות הטבעי בו ניחנו. ובכן, 

הבה נסקור את נתיב הכסף הירושלמי.
זאב אלקין

לא  סכום  סך  כה  עד  גייס  והמתמודד  השר 
גבוה של 15,000 ₪ לטובת המרוץ. התרומות 
איש   – שליסל  קובי  אנשים:  משלשה  ניתנו 
היתר  בין  המוכר  מרעננה,  לאומי  דתי  עסקים 
ההון  לאצולת  מארגן  שהוא  חזנות  משבתות 
הכוורת  מחברי  כאחד  הוזכר  בעבר  המגזרית. 
דוד  לבחירת הרב הראשי  המצומצמת שפעלה 
'נפקא  ממייסדי   - צימרינג  מיכאל  חנוך  לאו; 
ירושלמיים;  דתיים  צעירים  של  ארגון  מינה', 
חיים שלסר – איש עסקים חסידי שניהל  יוסף 
של  רו"ח  משרד  נגד  משפטית  תביעה  בעבר 

המתמודד המתחרה משה ליאון.
גייס  אלקין  הצנועות,  התרומות  לעומת 
ערבויות שמנות ביותר: חצי מיליון שקלים מלב 
קנגו, אדם שקשה למצוא אחר פעילות כלשהי 
זלבנסקי,  מיורי  שקלים  ומיליון  בישראל,  שלו 
אוליגרך רוסי המתגורר בקיסריה. זלבנסקי נמנה 
על מייסדי עמותת 'מעלות' – המרכז למורשת 
כיו"ר  מתואר  הוא  שם  המועצות,  ברית  יהדות 
מועצת הקהילה של יהודי טומסק. אגב, באתר 
ברכת  את  קיבלה  היא  כי  מצוין  אף  העמותה 

השר זאב אלקין.
בתחילת השבוע, הופיעה ערבות של מיליון 
בנק  סניף  העמיד  אותה  ותקילין  טבין  שקלים 
להבין  ביקשנו  לאלקין.  שמריהו  בכפר  לאומי 
האם  עתק,  ערבות  הבנק  העמיד  מה  סמך  על 

היא ניתנה ישירות לשר או על ידי גורם שלישי, 
למרוץ  שמריהו  בכפר  סניף  מגיע  איך  ובכלל, 
לבדוק  הבטיחה  השר  דוברת  הירושלמי? 
ולחזור עם תשובות. הבטיחה בבוקר, הבטיחה 
ניסתה  לבין  בין  בערב,  והבטיחה  בצהריים 
להרשים בכך שהשר היה עסוק בישיבת קבינט, 
בהמשך,  התקבלה.  לא  תגובה  כה,  עד  אך 
נעלם הדיווח על הערבות מבנק לאומי ותחתיו 

הופיעה הערבות של האוליגרך האמור.
קנגו,  לב  האלמוני  העסקים  לאיש  בהתייחס 
קיבלנו את התגובה שניתנה ל'שקוף': "מדובר 
מרוסיה,  עולה  ישראלי  אזרח  עסקים,  באיש 
השניים  ופועלו.  אלקין  זאב  השר  את  שמכיר 

נפגשו באירועים של הקונגרס היהודי רוסי".
'התעוררות' – עופר ברקוביץ'

למרות שהיא מנהלת קמפיין מושקע ומצוידת 
באנשי קמפיין יקרים במיוחד, הסיעה שראשה 
לראשות  חזק  למועמד  נחשב  ברקוביץ'  עופר 
רק  דיווחיה,  פי  על  כך  כה,  עד  גייסה  העיר, 

44,900 ₪ שהתקבלו מ-13 תורמים.
בין תורמיה ניתן למצוא את איסמעיל ושאחי 
– קבלן ירושלמי עתיר נכסים, שתרם את הסכום 
המקסימלי 5,000 ₪; עו"ד גלעד חריש – תושב 
תרם  'לשובע',  עמותת  ומנכ"ל  השרון  רמת 
1,000 ₪; מירון איזקסון - משורר, איש עסקים 
וקונסול כבוד של לוקסמבורג בישראל, שתרם 

.₪ 5,000
משה ליאון

היותר  הכיסים  בעל  המתמודד  אולי  הוא 
החשבון  ראיית  אימפריית  בזכות   – עמוקים 
אך   – באחרונה  רק  פרש  ושממנה  שהקים 
לטובת  מימון  לגייס  אמור  הוא  גם  כמקובל, 
על  כלל  דיווח  לא  ליאון  זאת,  למרות  המרוץ. 

מאומה, לא על תורמים ולא על ערבויות. 
זה,  "בשלב  בתגובה:  נמסר  ליאון  ממטה 
ממקורות  ממומן  ליאון  משה  של  הקמפיין 
תדווח  בהמשך  שתתקבל  תרומה  כל  עצמיים. 

ע"פ חוק למבקר המדינה".
יוסי חביליו

אביר שלטון החוק ומי שהיה היועץ המשפטי 
שלשה  על  כה  עד  דיווח  ירושלים,  עיריית  של 
אגב,   .₪  11,250 של  כולל  בסך  תורמים, 
ברשומות, מופיעה רשימתו של חביליו בכיתוב 

הבא: "מצילים את ירושלים )לא סופי(".

'ירושלמים' – רחל עזריה

חה"כ  הודיעה  מחודש,  יותר  מעט  לפני  רק 
וכבר  העיר  לראשות  התמודדותה  על  עזריה 

מה  'כבדות',  ערבויות  לגייס  הספיקה 
התמיכה  כוונותיה.  רצינות  על  ללמד  שעשוי 
אישה,  הוא  הלא  מבית,  הגיעה  הראשונה 
סך  על  ערבות  שהעמיד  פרנקל,  אלישיב 
280,000 ₪. ערבות נוספת על סך 300,000 ₪, 

קיבלה עזריה מאדם העונה לשם 'אדם ג'ואל'.
רחל  בראשות  'ירושלמים  לסיעת  במקביל 
'ירושלמים',  לסיעת  נפרד  רישום  קיים  עזריה', 
שהיא למעשה קופת המפלגה עד לעידן כניסתה 
סכומים  גייסה  הסיעה  עזריה.  של  המחודשת 
מ-144   ₪  14,500 הכל  סך  לחלוטין,  זניחים 
כ-100  של  ממוצע  לאמור,  ותורמים,  תורמות 

₪ לתורם.
על  שהכריזה  לאחר  ספורים  ימים 
התמודדותה, תרמה רחל עזריה, ובכן ...100 ₪ 
לטובת הרשימה. מי ש'נפלה בפח' היא היו"רית 
הספיקה  שעדיין  חסן-נחום,  פלר  המודחת 
טרם   ,₪ ב-100  המפלגה  קופת  את  'להעשיר' 

נדדה למפלגתו של השר זאב אלקין.
"אדם  בתגובה:  נמסר  עזריה  רחל  ממטה 
ירושלמי  ישראלי,  אזרח  הוא  פרנק  ג'ואל 
ערכי  עם  ומזדהה  העיר,  מעתיד  לו  שאכפת 
עזריה  העמידה  זה  בשלב  ירושלמים.  תנועת 
ושמונים אלף  לקמפיין מאתיים  אישית  ערבות 

שקלים.
שבה  השנה  בחצי  הסיעה,  מימון  "לעניין 
פלר  הגברת  ידי  על  הובלה  ירושלמים  סיעת 
חסן נחום צברה הסיעה חוב עליו היא מסרבת 
לקחת את האחריות הנדרשת לאחר שלא כיבדה 
התנועה.  את  ונטשה  את ההכרעה הדמוקרטית 
עזריה  החליטו  יועציהם המשפטיים,  בהמלצת 
הדברים  שיתבהרו  עד  כי  בירושלמים  וחבריה 
לקמפיין  המשאבים  גיוס  החוב,  כיסוי  בעניין 

הנוכחי יהיה באמצעות סיעה חדשה".
'מאוחדים' – אריה קינג

הרשימה החדשה בראשות אריה קינג דיווחה 
על שתי תרומות, אחת על סך 5,000 ₪ מאברהם 
 IRA A צימרינג ו-364 ₪ מאשה העונה לשם

.MOSENCHUK
רשימות לא נתרמות

חדשות  רשימות  שלוש  מופיעות  ברשומות 
שטרם דיווחו על כל תרומה או ערבות. מדובר 
תושבי  קולות  על  המתחרות  רשימות  בשתי 
בראשות  המפה',  על  זאב  'פסגת  זאב;  פסגת 
בדרך  ו'ירושלים  ענתבי  יעל  העיר  ראש  סגנית 
בנוסף לרשימה  נחמיה אסף,  לפסגה' בראשות 

בשם 'ירושלמים לירושלים'.

חשיפת 'קו 

עיתונות'
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בן הרב מקים מפלגה

באר שבע

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

איציק דהאן, בנו של רב העיר לשעבר הרה"ג 
זצ"ל, שאף היה ראש אבות בתי  מישאל דהאן 
הדין בעיר, החליט להקים מפלגה חדשה בשם 
המקומית.  בש"ס  שתתחרה  שבע'  באר  'קול 
כמנכ"ל  שימש  בעיר,  מוכרת  דמות  דהאן, 
של  הארצי  הוועד  ויו"ר  בעיר  הדתית  המועצה 

המועצות הדתיות.
'מיינט באר שבע' אמר דהאן כי  בשיחה עם 
"אני הולך בדרכו של אבי ומורי שדרכו הייתה 
את  ולא  המאחד  את  למצוא  לבבות,  קירוב 
למען  לפעול  העיניים,  בגובה  לדבר  המפריד, 
הפשוטים  התושבים  של  והזכויות  הצרכים 

ולהיות להם לפה".
אמור  איציק  יעמוד  ברשימה  השני  במקום 
המועצה  כיו"ר  שימש  הוא  שאף  במיל'  סא"ל 
חברות  כמה  של  כמנכ"ל  ולאחמ"כ  הדתית 

פרטיות בעיר.

רב העיר מנסה להוביל אחדות חרדית
למרות משקעים רבים בין נציג 'דגל התורה' לנציגי ש"ס, רב העיר מנסה להוביל ריצה משותפת: "הכדור 
נמצא במגרש של ש"ס" • וגם אחרי שהודח מהקואליציה, אלעד צדיקוב לא שולל תמיכה בראש העיר

קווה
פתח ת

הרצליה

ר יהודה
או יו"ר ש"ס מתמודד עצמאית, עוזרו לוקח את המושכות

יו"ר ש"ס המתמודד לראשות העיר, מקים מפלגה עצמאית. את מקומו בראש התנועה יתפוס עוזרו הצעיר 
ציון גזלה • מפלגה דתית חדשה מעוררת סערה: "ליאת שוחט נמצאת בחרדה מש"ס" • כל הפרטים ירושלים

מכה למלול: החברתי עורק

רחובות

'הליכוד'  מטעם  מועצה  חבר  איטח,  אביב 
 – מלול  רחמים  העיר  ראש  עומד  בראשה   –
רשימת  לטובת  המפלגה  את  עזיבתו  על  הודיע 
בן  בעבר  שהיה  דיל,  דיל.  מתן  של  'רחובותי' 
דומיננטית  לדמות  הפך  מלול,  של  טיפוחיו 
על  מלהכריז  רגע  והיה  עצמו  בזכות  וחזקה 
ירד  לבסוף  מלול.  מול  בראש  ראש  התמודדות 
להגדלת  מלפעול  חדל  לא  לרגע  אך  מהרעיון 
רשימתו, ככל הנראה לקראת התמודדות עתידית 

על הראשות.
איטח, נשיא התאחדות הסטודנטים בישראל 
צובר  צעירים,  וזוגות  השכונות  תיק  ומחזיק 
בקרב  יזם  אותם  הישגים  של  שורה  מאחוריו 
הקדנציה,  במשך  בעיר.  הצעירה  האוכלוסייה 
עשה לא מעט כאבי ראש לראש העיר ואף פרש 

לתקופה משורות הקואליציה.
סובל  ברחובות  'הליכוד'  סניף  כי  יצוין 
מסכסוכים פנימיים רבים ומרים, ולא מן הנמנע 
רשימות  שתי  של  לפיצול  יוביל  שהסכסוך 
 – הירושלמית  בזירה  למתרחש  במעט  דומה   -
אנשי  בשליטת  והשנייה  מלול  בראשות  האחת 

הסניף.

פריצת דרך: תיק החינוך תמורת שליטה במתנ"סים בית שמש
סוף סוף, הושגו הבנות שקטות בין 'דגל התורה' למשה אבוטבול • ה'דיל': 'דגל' תקבל חלקים 

מתיק החינוך ובתמורה תוותר על חברת המתנ"סים לטובת 'אגודת ישראל'

בשלישית: בורובסקי רץ לראשות

חיפה

שתי  בעבר  שהפסיד  אחרי  ייאוש:  אין 
הודיע  יהב,  יונה  למתחרה  בחירות  מערכות 
המחודשת  התמודדותו  על  בורובסקי  יעקב 
וותיק  מועמד  היותו  למרות  העיר.  ראשות  על 
תושבים  של  אמונם  את  בעבר  קיבל  שכבר 
רבים, הערכה בעיר היא כי מועמדותו לא צפויה 

לצבור תאוצה.
עד השבועות האחרונים, המתמודדת היחידה 
שבלטה במרוץ מול ראש העיר יונה יהב הייתה 
בחיפה'  'חיים  סיעת  יו"ר  קליש,  רותם  עינת 
שעבר,  בשבוע  יהב.  של  עיקשת  ואופוזיציה 
חיפה  נמל  מנכ"ל  זלצמן,  מנדי  למרוץ  הצטרף 
המקומית  בפוליטיקה  ומוכר.  אהוד  ואיש 
לגורם  יהפוך  הוא  האם  בדריכות  בוחנים 

משמעותי בבחירות.
אינו  כי  זלצמן  אמר  חיפה'  ל'כלבו  בראיון 
ולא  במידה  העיר,  במועצת  להישאר  מתכוון 
ייבחר. "באתי להיות ראש העיר הבא של חיפה, 
לא באתי להתייגע בדיוני מועצת העיר. עם כל 
הכבוד, אני מציע את שירותיי לתושבים כראש 
ספסלי  את  לאייש  שאיפה  בי  מקננת  לא  עיר, 

מועצת העיר".

חשיפה יחיאל  יצחק  רבי  הגאון  הרצליה  של  רבה 
איחוד  של  מהלך  להוביל  מנסה  יעקובוביץ' 
הבחירות  לקראת  בעיר  החרדיות  המפלגות 
הקרובות. בין מפלגת 'גשר' - המזוהה עם 'דגל 
התורה' ומפלגת ש"ס המקומית, שוררים יחסי 
אי אמון על גבול האיבה והדרך לשלום נראית 

ארוכה וקשה מתמיד.
זו שלושה  בקדנציה  הרצליה מכהנים  בעיר 
נציגים חרדיים. שני נציגי ש"ס ונציג אחד של 
המפלגה שכאמור מזוהה עם הסיעה הליטאית. 
הצדדים  בין  תהום  נפערה  הקדנציה,  במהלך 
קו  הוביל  צדיקוב,  אלעד  'דגל'  נציג  כאשר 
השבת  ענייני  על  במחאות  ובלט  נוקשה 

והצניעות, לעומת שתיקת נציגי ש"ס.
תסיסה  שעורר  מכתב  רקע  על  כשנה,  לפני 
את  פדלון  משה  העיר  ראש  הדיח  מקומית, 
והתייחס  העירונית,  מהקואליציה  צדיקוב 
הרצוף  "מכתבך  המהומה:  את  שגרר  למכתב 
באי דיוקים, בורות מדעית וערכית, פחד וחוסר 
הבנה של העידן בו אנו חיים". בתגובה, ביטל 

יו"ר 'דגל התורה' חבר הכנסת משה גפני פגישה 
מתוכננת עם פדלון ובמכתב נזעם הזכיר לו כי 

המפלגה תמכה במועמדותו לראשות העיר.
העיר  רב  מנסה  העבר,  משקעי  למרות  אך 
לאיחוד  להביא  יעקובוביץ'  יחיאל  יצחק  הרב 
הרב,  משותפת.  לריצה  ולהביא  הצדדים  בין 
המזוהה עם מפלגת 'גשר' של צדיקוב, העביר 
לנציגי ש"ס הארצית מספר דרישות עקרוניות 
בהן הוא רואה את עיקרי הדת, דרישות שאם 

יתקבלו – יסללו את הדרך לריצה משותפת.
מסרב  מוניציפאלי',  'שטח  עם  בשיחה 
לפרטי  להתייחס  צדיקוב  אלעד  חבר המועצה 
המגעים, ואומר: "יש לנו את רב העיר, החזון 
איש מינה אותו ועל פיו ישק כל דבר. כל עניין 

יובא להכרעת הרב והוא זה שיחליט".
צדיקוב מוסיף: "אני אומר את זה כבר קרוב 
הרצליה  כמו  בעיר  התורני  הציבור  לשנתיים, 
הכוח  את  להגדיל  הדרך  זו  יחד,  ללכת  צריך 
שלנו, אבל ההחלטה היא של הרב. הרב קבע 
מהלך על פי קוד והדגשים שנתן וכעת הכדור 

נמצא בידיים של ש"ס".
אתה אופטימי?

הפנימית,  "בתחושה 
אם הם עד עכשיו לא נתנו מענה – יש 

כאן גרירת רגליים".
תתמכו  שעברתם,  מה  כל  אחרי 

במשה פדלון לראשות?
בעבר  היו  בזה,  מתעסקים  לא  "אנחנו 
סיפורים אבל אנחנו לא מתרגשים. לא מביטים 
טוב  הכי  מה  קדימה,  מסתכלים  אלא  אחורה 
ממה שיש על השולחן. יש כמה מועמדים ולכל 

אחד מהם משנה סדורה, נבחר בטוב ביותר".
המקומות  איוש  הושלם  כך, השבוע  ובתוך 
הראשונים בסיעת 'גשר', ומי שיוצבו ברשימה 
נציג  בוטבול,  מיכאל  הם  צדיקוב  אחרי 
העיר,  במערב  המתפתחת  הצרפתית  הקהילה 
והרב משה גרשי, ראש מרכז תורני חפץ חיים.

התחממות  ומורדות,  עליות  אינספור  אחרי 
האחרונים  בימים  וכותרות,  ספינים  והקפאה, 
התורה'  'דגל  צמרת  בין  שקטות  הבנות  הושגו 
אבוטבול.  משה  העיר  ראש  לבין  שמש  בבית 
היו  אמורות  זה  שבשלב   – ההבנות  במרכז 
התיקים  חלוקת  עומדת   – בחשאי  להישאר 
התורה'  'דגל  לעצמה  רושמת  שם  העתידית, 

הישגים נאים.
עולה  מוניציפאלי'  ל'שטח  שהגיע  ממידע 
כי על פי הסיכומים בין הצדדים, 'דגל התורה' 
משה  העיר  בראש  תמיכתה  תמורת  תקבל 
הדתית,  במועצה  מלאה  שליטה  אבוטבול 
סלע  ש"ס.  אנשי  בשליטת  נמצאת  שכיום 
מחלוקת עיקרי בין הצדדים היה בדרישת 'דגל 
התורה' את תיק החינוך – שכיום מוחזק על ידי 
וכעת,   – המרכזית  מהסיעה  ארנרייך  ישעיהו 

נמצאה נוסחת הפשרה.

על פי המתווה, תיק החינוך יפוצל לשתיים, 
וחלקים  המרכזית  הסיעה  בידי  יוותר  חלקו 
התורה'.  ל'דגל  יינתנו  ממנו  משמעותיים 
 – החינוך  תיק  ממלוא  לנישולה  בתמורה 
תקבל   – הדרך  פריצת  הגיעה  הזאת  ובנקודה 
שכיום  המתנ"סים,  חברת  את  ישראל'  'אגודת 
מוחזקת על ידי סגן ראש העיר מ'דגל', שמוליק 
לעתירת  אותה  והפך  חיל  בה  שעשה  גרינברג, 

השפעה ותקציבים.
חשיבות  מעט  לא  מייחסים  התורה'  ב'דגל 
לשליטה במועצה הדתית, מאחר ולדבריהם הוא 
המשפיע ביותר על חיי הדת בעיר ובאמתחתם 
בנוסף,  הנוכחי.  הניהול  על  ביקורת  מעט  לא 
משרת יו"ר המועצה הדתית הינה נושאת שכר 
נאה ועל פי הערכה, מי שעשוי לזכות בתפקיד 
העולה,  המקומי  והכוח  המועצה  חבר  הוא 

ישראל סילברסטיין.

ההבנות שהושגו אמורות 
הבחירות  לסאגת  קץ  לשים 

חזית  ולהביא  שמש  ת בבית  י ד ר ח
'דגל  הקרובות.  בבחירות  ' אחידה  ה ר ו ת ה

תוכל להציג את התמורה שקיבלה כהישג נכבד, 
'אגודת ישראל' תוכל להציג פני וותרנים ורודפי 
לקדנציה  הדרך  כל  ואבוטבול? ייהנה  שלום, 

שלישית.
'דגל  צמרת  בין  הושגו  ההבנות  כי  יצוין 
התורה' המקומית בתיאום עם קודקודי הסיעה, 
להתבהרות  עד  ימתין  הסופי  ההסכם  אך 
העניינים בזירה הארצית וכל עוד 'דגל התורה' 
ויתר  ירושלים  באלעד,  צעדיה  על  הכריעה  לא 
הערים החרדיות, לא תוכל היא לצאת בפומבי 

עם ההסכם בבית שמש.

ראשות  על  המתמודד  אהרן  עוזי  ש"ס  יו"ר 
מצרף  הוא  אליה  עצמאית  סיעה  מקים  העיר, 
ינסה למתג  אנשי ציבור חילוניים ובאמצעותה 
שלו,  האם  תנועת  התושבים.  כל  כנציג  עצמו 
ש"ס, תתמודד בנפרד ומי שיעמוד בראשה הוא 
גזלה, צעיר נמרץ שכיהן כעוזרו של עוזי  ציון 

אהרן.
ש"ס  יו"ר  עיתונות',  ב'קו  שנחשף  כפי 
מול  הראשות  על  להתמודד  באחרונה  החליט 
ראש  להיות  "בכדי  שוחט.  ליאת  העיר  ראש 
ממלכתי  להיות  חייב  אני  חילונית,  בעיר  עיר 
את  אהרן  עוזי  מסביר  חדש",  משהו  ולהביא 
לא  פעם  "אף  נפרדת.  מפלגה  בהקמת  הצורך 
הייתי סקטוריאלי, אבל צריך גם להביא רשימה 

מגוונת וחדשה".
עולה  מוניציפאלי'  ל'שטח  שהגיע  ממידע 
להיכנס  שצפויים  המבטיחים  השמות  בין  כי 
ניסים  ד"ר  את  למצוא  ניתן  החדשה  לרשימה 
טל  המועצה  חבר  ואת  בכיר  מנתח  ארביב, 
מפלגת  מנכ"ל  כמ"מ  בעבר  שכיהן  אשכנזי, 

'קדימה'
תרוץ  אהרן,  של  העצמאית  הריצה  בעקבות 
יקבל  ואת מושכות התנועה  סיעת ש"ס בנפרד 
מהכוחות  אחד  וכבר   25 בן  רק  גזלה,  ציון 

של  עוזרו  היה  הוא  התנועה.  בשטח  הבולטים 
ציבור,  לפניות  מרכזית  לכתובת  והפך  אהרן 
טיפול בביורוקרטיה מול משרדי ממשלה וסיוע 
מדי  התנדב  באחרונה,  לנישואיו  עד  לחיילים. 
במשמרות  הארץ  במרכז  חולים  בבית  לילה 
לשלשה  ההתנדבות  את  'צמצם'  כעת,  מלאות, 

לילות בשבוע.
ובתוך כך, השבוע יצאה לדרך מפלגה חדשה 
בשם 'מאמינים באור יהודה', המורכבת מאנשי 
חב"ד, וחלקים מהקהילה הבוכרית והגיאורגית. 
בורוכוב,  אברהם  עומדים  הרשימה  בראשות 
האחרונות  שבבחירות  העיר,  ראש  סגן  בעבר 
לא עבר את אחוז החסימה, ושאול סאלם, חבר 

מועצה לשעבר.
שעומדת  מי  כי  היא  בעיר  הרווחת  הערכה 
מאחורי הרשימה החדשה היא ראש העיר ליאת 
ש"ס  תנועת  את  'לפרק'  מניסיון  כחלק  שוחט, 
ואת המתמודד מולה עוזי אהרן ולהביא לזליגת 
קולות דתיים למפלגה שתהיה נוחה  ולויאלית 

כלפיה.
יו"ר ש"ס הנוכחי והמתמודד עוזי אהרן מגיב 
לדברים בחריפות ואומר: "ליאת שוחט נמצאת 
בחרדה, תנועת ש"ס מדירה שינה מעיניה והיא 
לא בוחלת בשום אמצעי כדי לצמצם את הכוח 

היא  ש"ס.  ושל  שלי 
שלא  מפלגות  מריצה 

בכדי  רק  מנדט  לרבע  ע יגיעו  ו ר ג ל
המנגינה  את  אומר:  ואני  מאיתנו.  קולות  כמה 

הזאת אי אפשר להפסיק".
יו"ר ש"ס החדש ציון גזלה אומר: "זה הכי 
לאורך  עזר  מי  יודע  הציבור  עלינו,  מאיים  לא 
אני  בקלפי.  דברו  את  יגיד  גם  והציבור  שנים 

מאחל הצלחה לכל המתמודדים".
בתגובה:  נמסר  שוחט  ליאת  של  מטעמה 
"נראה שאנשי ש״ס בעיר נבהלו מאוד מהקמת 
הרשימה החדשה והם מחפשים להשמיץ אותה, 
עומדת  העיר  שראש  ברשימה  מדובר  כאילו 
לא  שוחט  ליאת   - ברור  באופן  יובהר  אחריה. 
עוסקת בהקמת רשימות אחרות והקמפיין שלה 
עוסק בשיכנוע הציבור לבחור בה וברשימתה. 
לעומת זאת, היחיד שמריץ שתי רשימות בעיר 
אשר  אהרון,  עוזי  יהודה,  באור  שס  יו״ר  הוא 
מריץ גם את רשימת שס וגם רשימה עצמאית. 
לא  הוא  כאילו  הציבור  את  להטעות  כדי  זאת 
שאנו  כיוון  לנו,  ברור  לא  הדבר  שס.  מועמד 
מכבדים את תנועת שס ולא מבינים מדוע יו״ר 

שס בעיר מסתיר את תנועתו".

פרסום 

ראשון

פרסום 

ראשון
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היותה  מלבד  החופשה, 
אוכל  בפיתויי  מלאה 
מזינים,  אינם  שבהחלט 
היא גם זמן מצוין לבלות 
הפנוי  הילדים.הזמן  עם 
מצוינת  הזדמנות  הוא 
ערך  יחד.מלבד  לבשל 
בבישול  הצוות  עבודת 
נחשפים  הילדים  יחדיו, 
האוכל  הכנת  לדרך 
היכולות  את  ומפתחים 
טונה  שלהם.  האישיות 
מציגה  סטארקיסט 
טיפים לבישול עם ילדים 
לפיצה  מתכון  ומציעה 
המשפחה  שכל  טונה 

תאהב. 

כללי  על  הקפידו 
בטיחות

תינתן  שלילדים  כדי 
במטבח  עצמאות  יותר 
להיות  תוכלו  ואתם 
השתמשו  רגועים, 
ידידותיים  בכלים 
בכלים  ולא  לילדים 
מסוכנים כמו סכין חדה. 

לידה  להיות  תמיד  שעליכם  לב  שימו  באש,  שימוש  נעשה  כאשר 
ולהשגיח. הסבירו לילדיכם את חשיבות כללי הבטיחות וליווי אדם בוגר 

בעת העבודה במטבח. 

תנו להם לקחת חלק
מתאים,  קולפן  בעזרת  הירקות  את  בזהירות  לקלף  הילדים  את  למדו 
העצמי,  הדימוי  את  בונה  זו  פעולה  קציצות.  ליצור  או  רכיבים,  לערבב 
גורמת לילדים תחושת גאווה והישג, ואתם תתפלאו איך הם טורפים את 

מה שהכינו בלי שתצטרכו לנדנד. 

הגביהו אותם
יותר  יהיה  ידי כיסא או דרגש כדי שלילדים  דאגו להגבהה מיוחדת על 

קל להצטרף לבישול.

שלבו מזונות בריאים
את  שתחשפו  ככול 
בעבודה  ילדיכם 
חדשים  גלם  לחומרי 
דגים,  ירקות,  כמו 
הם  וכדומה,  תבלינים 
הבישול  מתהליך  יהנו 
לטעום  יעזו  וכן  יותר 
את המאכלים שסירבו 
לאכול קודם לכן. בדרך 
מבשלים  שילדים  כלל 
כדי  תוך  טועמים  הם 

התהליך.
נשלב  אם  לדוגמא: 
טונה,  הארוחה  בהכנה 
נראית  אינה  אשר 
גם  נאפשר  דג,  כמו 
לילדים שאינם חובבים 
והמראה  הריח  את 
להיחשף  הדג,  של 
לאכילת דגים ולערכים 

התזונתיים שלהם. 

שמרו על היגיינה
הקפידו על כללי ניקיון והיגיינה בעבודה במטבח. פעולה זו תרגיל את 

הילדים לדאוג לסדר ולניקיון בשגרה היומית שלהם. 

תנו לילד לבטא את עצמו
אפשרו לילד חופש יצירתי, תנו לו להפעיל את הדמיון בצורת ההגשה 
וירגיש  החלטות  יקבל  הילד  במתכון.  נמצא  שאינו  מרכיב  בתוספת  או 

תחושת שייכות. 

העיקר הכוונה
אל תשכחו לכל אורך הדרך להחמיא לילד גם אם המתכון לא יצא בדיוק 
כמו שרציתם. בסופו של דבר, העיקר שהילדים נהנו ואכלו את המנה 
שהכינו. חשוב לחזק את הביטחון העצמי של הילד גם כאשר הוא מתכוון 

ולא מצליח. 

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פיצה בתוספת טונה מעושנת* 

טיפים
עזרה ראשונה שמומלץ 

לקחת לחופשה

• אמצעי הגנה מפני השמש: כובע רחב שוליים ומגן עורף, משקפי שמש 
מסנני קרינה, קרם פנים וגוף עם מקדם הגנה גבוה מפני השמש, שפתון 

להגנת השפתיים מיובש ומשמש. 
שלא  למקרה  )ולהורים(  לילדים  החום  למדידת  דיגיטלי  חום  מד   •

מרגישים טוב. 
• הגנה מפני עקיצות יתושים: תכשיר דוחה יתושים למבוגר ולילד.

• קרם או ג'ל להרגעת העור במקרה של עקיצה או לאחר חשיפה לשמש.

• לטיפול בכאבים: כדורים או סירופ לשיכוך כאבים. טיפות לכאבי אוזניים.
• לטיפול בכאבי שרירים: שמנים ארומטיים או משחות ייעודיות לעיסוי 

שרירים תפוסים ולשיכוך כאבים. 
פלסטרים,  אנטיספטיים,  חיטוי  חומרי  ובפצעים:  בחתכים  לטיפול   •

תחבושות, צמר גפן, פינצטה )לשליפת קוצים(. תחבושת אלסטית.
• בעיות במערכת העיכול: כדורים ללא מרשם לטיפול בשלשול, תכשיר 
)לטיסה,  והקאות  בחילות  נגד  תכשיר  ועצירות,  בטן  כאבי  על  להקלה 

נסיעות ארוכות ברכב או שייט(.
• לטיפול בכאבי גרון: תכשירים למניעת כאבי גרון והתקררות, ולהקלה. 

10. להורדת חום: כדורים, סירופ במינון מתאים לגיל הילד ומשקלו, נרות 
)לילדים(.

הרגל  )בכף  פטרת  נגד  תרחיף  או  קרם  ובשפשפת:  בפטרת  לטיפול   •
ובגוף, "פטריות שמש"(. קרם לטיפול ומניעה של שפשפת )במקרה של 

הליכה מרובה(.
• טיפות עיניים להקלה במקרה של אדמומיות או רגישות קלה.

• טיפות אף ותרופות ייעודיות, למקרה של צינון.
• תכשירים אנטיהיסטמיניים למקרה של אלרגיה )ידועה או פתאומית(.

כתוצאה  בהירדמות,  וקושי  שינה  הפרעות  על  להקלה  תכשירים   •
מתופעת ג'ט לג בטיסות ארוכות.

• לחולים הנוטלים תרופות קבועות מומלץ להצטייד באספקת התרופות 
למשך מספר ימים מעבר לתקופת הטיול. 

• למטיילים בחו"ל: מומלץ לקחת מהרופא את רשימת התרופות, כאשר 
שונה מאשר  )בחו"ל שם התרופה  כל תרופה  הגנרי של  בה השם  מצוין 

בארץ(.
• לנוסעים לחו"ל: יש להצטייד בתרופות מרשם לפי אזור הנסיעה. את 
או  המשפחה  מרופא  לקבל   אפשר  בנושא  וייעוץ  הייעודיים  המרשמים 

במרפאות מטיילים של קופות החולים.
www.sharampharm.co.il

קבלו מתכון לפיצה טונה שכיף להכין עם הילדים וגם כולם יאהבו. *)לנוהגים(

טעימה

לכבוד החופש הגדול: 
טיפים לבישול עם ילדים

החופש הגדול כבר כאן, הילדים בחופש, ביליתם בכל מקום אפשרי, אכלתם בחוץ וטעמתם מכל הבא ליד 
• קבלו הצעה לבילוי משותף עם הילדים במטבח 

מצרכים לבצק:
• 2 כוסות קמח 
• 1/2 כפית מלח

• 1  כף שמן )שסונן מקופסת הטונה(
• 20 גר' שמרים יבשים

• 1/2  כפית סוכר
• 3/4  כוס מים פושרים 

מצרכים לרוטב:
• קופסת עגבניות מרוסקות )400 ג'(

• 150ג' גבינת מוצרלה או גבינה צהובה מגורדת
• 1 קופסת פילה טונה מעושן בשמן קנולה

)מסוננת – יש לשמור את השמן בצד - ומפוררת(
• 2 עגבניות פרוסות לפרוסות דקות

• חופן זיתים שחורים מגולענים
• בצל סגול בינוני פרוס לפרוסות דקות

• פפריקה מתוקה, מלח ופלפל שחור לפי הטעם

אופן ההכנה:
שנהיה  עד  לבצק,  החומרים  את  מערבבים   .1
גמיש, מכסים את הקערה בניילון נצמד, ומתפיחים 

כשעה וחצי.
2. מטגנים בצל מוסיפים שום ועגבניות מרוסקות 

ומתבלים לפי הטעם.
רוטב  את  מעליו  ומורחים  הבצק  את  מרדדים   .3

העגבניות.
וזיתים  עגבניות  בצל,  טונה,  גבינה,  מפזרים   .4

שחורים.
5. אופים בתנור על 180 מעלות למשך כחצי שעה 
- תלוי בעובי הרידוד של הבצק – עד אשר הבצק 

זהוב.

זכרונות  לצבור  נהדרת  הזדמנות  היא  הגדול  החופש  תקופת 
יפים של חופשה וטיולים משפחתיים כייפים ומגבשים, בארץ או 
בחו"ל. כדי שהחופשה תהיה מוצלחת מומלץ להצטייד מראש 
ובמהירות  ביעילות  להתמודד  שיסייעו  ומוצרים  בתכשירים 
צורך  יש  או  טוב,  מרגיש  לא  המשפחה  מבני  שאחד  במקרה 
בעזרה ראשונה. רוקחי רשת בתי המרקחת הקהילתיים "ש.ר.מ. 
פארם" ממליצים על רשימת הפריטים שכדאי לקחת כשיוצאים 

לחופשה, במיוחד עם ילדים:



הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

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

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים

שעות פתיחה מיוחדות ל'בין הזמנים'
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - תחבורה יבשתית במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. הקצף העולה ברתיחת רוטב בשר או מזון אחר בקדרה. 
"על המלח ועל ה____" )נדרים נה: (

5. נוסף על הדברים הקודמים. "ואף ___ זאת" )ויקרא כו מד(
7. עוות,אי יושר.  "ממך ____ פה" )משלי ד כד(

9. התחברות אנשים לשם מרד. "עתליה את בגדיה ותקרא 
___  ___" )מלכים ב יא יד(

10. כתב,העלה על הכתב. "ולא בכל דבר ש____ אלא בדיו" 
)סוטה ב ד( )בלשון עבר(

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

13. נשיא בית-אב לשבט שמעון. )במדבר כה יד(
14. אגודה של שיבולים. "לא יעשה אותן ____" )מנחות י ט( 

)בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(
15. לוחץ,נוגש,מציק. "אפס ה____" )ישעיה טז ד(

17. יתרון. "כי מה ___" )קהלת ו ח()בהיפוך אותיות(
18. בגדודים,בסך. "כבני ____" )ראש השנה א ב(

19. קיצור המילים : תפילת נעילה.

1. גערה. "נשמעים מ____ מושל בכסילים" )קהלת ט יז( )לא בלשון 
סמיכות(

2. מעלה קושיה. "שכן דרך הש"ס ה____ מהפך"  )רש"י שבת קד.(
3. תמים,נאמן,צדיק. "____ אתה וטוב" )שמואל א כט ו(

4. שוב,עוד. "מה חובתי ____ ואעשנה" )סוטה כב: (
6. השפיל,עשהו נמוך משהיה. "____ לו מקום כשיושב בדין" )רש"י 

מועד קטן טז: (
8. מרמה,רמאות,אונאה. "החזיקו ב____ מאנו לשוב" )ירמיה ח ה(

11. שלטון. "____ על הצבור" )שקלים ה ב( )בלשון רבים(
13. בעל זיכרון,מי שכוח זיכרונו חזק.

15. מאותיות ה-א"ב.
16. צור,סלע קשה.  "פרסות סוסיו כ___" )ישעיה ה כח(

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

גמל, ובצבים, האתון, חמור, הפרדה, סוס, הרכש, עגלה, ובכרכרות, רכב

יתדשסנישראמאהתאנא
אנתסשסהגסשתיאבשתג

שנואתפאשנואישרכגא

נסשדראנתרשאנאבתרג
תיעדישרכשנעאדשכימ

דאהשסנריתדגירנארג

יראתשכסנמאלאפאמאד

תרשיבישרתגהיהשאנת

סרנויתדתילשרנגואי

מונישארימשכניתתגא

אמאסשסנגנששיאסשתג

תחמשירשאאנאהתאאנת

תאבסשובצבימנמאאמא

1. "דין פרוטה כדין ...."
2. למפחד יש "פיק..."

3. ארנונה היא...                                                                                                         
4. "פתח פיך ויאירו..."

5. רודנות היא...
6. מהי סכלות?

7. מה המשותף לאיסור, גרה ובקע?
8. ביל"ו על שם הפסוק...

9. "...קול", "...שחוק", "...מצווה"
10. איזה צד מתארת המלה "ימה"?

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. מאה  2. ברכיים 3. מס 4. דבריך 5. שלטון דיקטטורי 6. טפשות 7. מטבעות 
קדומות 8. בית יעקב לכו והלכה 9. בת 10. מערב



לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי

* 6 0 5 0 � w w w . b t l . g o v . i l

בשנת הלימודים תשע"ט ישולם המענק עבור ילדים
שנולדו בתאריכים מ-1.1.2001 עד 31.12.2012

סכום המענק- 1,006 ₪ לכל ילד

לבדיקת זכאותכם למענק ולבירור אם עליכם להגיש בקשה למענק

היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או התקשרו למוקד הטלפוני 6050*

לילדי הורה עצמאי )משפחה חד-הורית(
וכן לילדי משפחות עם ארבעה ילדים ויותר
המקבלות הבטחת הכנסה, נכות כללית,

מזונות או שאירים

מענק לימודים
 מהביטוח הלאומי

המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק שלכם
עד ליום שישי, 10 באוגוסט 2018, כ״ט באב תשע״ח

החברה לפיתוח פתח תקוה
רשות החניה העירונית

 

 

במסגרת שיפור השירות לתושב
אנו מפעילים מערכת ממוחשבת, חדשנית ומעודכנת

המאפשרת לציבור להגיש בקשות ולטפל בנושאי חניה 
באופן מקוון:

 

תשלומי דו"חות חניה ופיקוח עירוני
הגשת בקשות לביטולי דו"חות

הגשת בקשות להישפט
חידוש תווי דייר לדיירי קבע לשנים 2019-2020 במסלול מהיר:

יש למלא את הטופס המקוון במלואו ולשולחו באמצעות האתר כנדרש.
בתום הליך אישור הזכאות, יימסר תו הדייר בהתאם לזימון אישי 

למשרדי רשות החניה וכנגד התו הקודם.
 

www.metropark.co.il :האתר זמין לשירותכם בכתובת

  

ועדת הבחירות 2018
הגשת מועמדות לתפקיד 

מזכירי ועדות קלפי בבחירות 
לעיריית פתח-תקוה

דרושים מועמדים לתפקיד 
מזכירי ועדות קלפי בבחירות

לראשות העיר ולמועצת עיריית פתח תקוה 
שתיערכנה ביום שלישי, כ"א בחשון תשע"ט, 

30 באוקטובר 2018

תיאור התפקיד: מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת 
הקלפי ביום הבחירות, לשם כך ולצורך מילוי תפקידו כנדרש, עליו להיות בקיא 

בהנחיות ובנהלים לקיום הבחירות החל מפתיחת הקלפי, תהליך ההצבעה, 
ניהול פרוטוקול הועדה, יעוץ לוועדת הקלפי, סגירת הקלפי והעברת תוצאות

ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל הבחירות

דרישות:
• יסודיות ודיוק בפרטים
• ידיעת השפה העברית

• יכולת ארגון ותפעול
• עמידה בתנאי לחץ ועומס

• ניידות
• יתרון לעובדי מדינה ולבעלי ניסיון קודם כמזכירי ועדות קלפי

תהליך המיון:
• ראיון קצר בעל פה

• ביצוע לומדה למזכיר ועדת קלפי ומעבר המבחן בציון עובר
• השתתפות בהדרכה פרונטלית ועמידה במבחן מסכם בסיומה

דגשים נוספים:
• כשיר לכהן כמזכיר ועדת קלפי רק מי שמלאו לו 17 שנה.

• על המועמד להצהיר כי אינו מועמד או חבר מפלגה או ברשימה מקומית 
   ב-5 השנים האחרונות.

• על המועמד להצהיר כי אינו פעיל וכי לא חתם כמגיש רשימה או הצעת 
   מועמד בבחירות אלה.

• על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של מנהל הבחירות באותה רשות.
• על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של חבר מועצה, של מועמד 

   בבחירות, של נציג או בעל תפקיד מטעם מועמד או רשימת מועמדים, או של 
   מי שהביע כוונה להיות אחד מאלה.

• לא כל המסיימים בהצלחה את הליך ההכשרה ישובצו לתפקידי מזכירים.
• מנהל הבחירות אינו מתחייב לראיין את כל מי שיגיש מועמדות ואינו 

   מתחייב להעסיק את כל מי שיעבור את תהליך המיון.
   מנהל הבחירות שומר לעצמו את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של 

   המועמדים על פי צורכי הבחירות.
• התחייבות לעבודה ביום הבחירות משעת פתיחת הקלפיות ועד לסיום 

   הליכי הספירה ומסירת החומרים.
• שכר העבודה למזכיר קלפי הינו 1,970 ₪ )ברוטו(. שכר העבודה ישולם רק 

   לאחר יום הבחירות, והוא מותנה בקבלת כתב מינוי ובביצוע התפקיד בהצלחה.    
   ללא ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לעבודה. 

   לצורך תשלום השכר, על המועמד להביא עמו לראיון צילום של ת.ז. וצילום 
   של המחאה או מסמך אישור ניהול חשבון בנק.

• אי הופעה לראיון שנקבע ייחשב לוויתור/הסרת מועמדות לתפקיד.
• הגשת מועמדות תתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני, 

www.petah-tikva.muni.il בכתובת   
   או באמצעות מילוי טופס רישום במזכירות הועדה ברח׳ אמסטרדם 11 פ"ת,

   בימים א׳-ה׳ בין השעות 09:00 - 15:30
  

        לפרטים נוספים ניתן לפנות למטה יום הבחירות בימים א׳-ה׳ 
        משעה 09:00 ועד עה 15:30 בטל׳:  03-9286817

        פרטים נוספים אודות התפקיד מופיעים באתר הרשות המקומית 
         ובאתר משרד הפנים

        ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 23 באוגוסט 2018 בשעה 15:30

        המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.    

 
       

 
                          ג'קי דהן

               מנהל הבחירות לעיריית פתח-תקוה

דרושיםדרושים
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

באר שבע

וילות ובתים

לפרסום
בלוח

03-6162228

אחיסמך

אלעד

אופקים

בני ברק

+5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

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

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

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

 הבניה בעיצומה!!! 
באחיסמך דירות אחרונות החל 

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

וילות ובתים

 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 ש.מאירוביץ, 

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

 בהרב קוק השקט 
קרוב לחרל"פ, בבנין יפה 

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

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

בטאבו, 3,000,000 ש"ח, 
בלעדי 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 הר' 
שר ק"ג עם מעלית, 

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

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

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

 ביטוח משכנתא
בתעריפים מוזלים

חיסכו אלפי שקלים
_____________________________________________)24-35("ביטוח נאמן" 03-9075551
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 בחברון באיזור שמידמן 
דירת 5 חד' ק"ג ומעליה 
3 חד' עם סוכה ענקית 

סגורה. מושקעת, חזית, 
חניה צמודה, ומעלית. 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 -050

03-5797756 ,5308742)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
 בטבריה באיזור עמי _____________________________________________)26-26(050-5308742

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 לתווך 
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(_____________________________________________

+5 חדרים

 דירת גן בנחל נחשון 145 
מ"ר במפלס אחד+מחסן 

_____________________________________________)29-32(וחנייה מקורה 058-4198767

 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

 דלת כניסה מעוצבת 
וחדשה, דלתות פנים פולימר, 

סורגים ושער טרילדור, 
ממוזגת, מקלחת חדשה 

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

 במהוליבר 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

 בהצבי ק.הרצוג, 4 חד' + 
תוספת בנייה ק"ב + מעלית 

במחיר ירד חניה בשפע
_____________________________________________)31-32ל(054-8481372 

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

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

וילות ובתים

  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

 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 03-5797756

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 5 חד', ענקית, יפיפייה 
באמת+יח' הורים+יח"ד 

מושכרת, ש.מעולה לל"ת 
_____________________________________________)32-35ל(050-4114142

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" מציאה!! בעליון 3 

חד'+מחסן+מרפסת מרווחת, 
נוף 1,330,000 ש"ח גמיש 

052-5752500)32-32(_____________________________________________

 3 חד', בפינת רח' רגר/ 
הסנהדרין 66 מ"ת משופצת, 

ממוזגת, קומה 2/4 רק 
ב-590,000 ש"ח הבית מושכר 

לשנה 2,200 ש"ח 
054-4490025)32-32(_____________________________________________

 מדהימה ומשופצת, 
5 חד'+מחסן צמוד, גינה 
גדולה)145 מ"ר(+אופציה 
_____________________________________________)32-33ל(מאושרת. 054-8435155

 וילת חלומות מפוארת, 
7 חד', 330 מ"ר, בנוי, עיצוב 

אדריכלי+בריכה+יח"ד מניבה. 
לפרטים: W נדלן 

054-4502728)32-32(_____________________________________________

 בבן זכאי!! 4.5 חד' 
+ ק"א + חזית, מושקעת. 
2,150,000 ש"ח *** 3 + 

4 + גג, ק"א + חזית + 
כניסה פרטית + רבע מגרש( 

3,500,000 ש"ח *** בבן 
זכאי שדרות גרשטנקרון, בית 
בנוי 280 מ"ר, על מגרש 400 

מ"ר, בהזדמנות המפתחות 
_____________________________________________)32-32(ב"שפיצר נכסים" 03-6188685

 "מדורגי הפארק" במרכז 
ב"ב, שקט + נוף + מעלית 

+ מ.שמש + )לכל בנין 2 
כניסות( + פוטנציאל, 

3.5 חד' 1,600,000 ש"ח
*** 4 חד' 1,920,000 ש"ח
*** 6 חד' 2,450,000 ש"ח

*** 7 חד' + גג + מחולקת. 
2,290,000 ש"ח בלעדי 

_____________________________________________)32-32(ל"שפיצר נכסים" 03-6188685

 מעונין לפתוח חנות 
בבני ברק? בשביל זה 

אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)32-32(054-4980159 דורון 

 פרסמו בחינם את 
דירתכם למכירה והצטרפו 

גם אתם להצלחות 
הבלעדיות של 'אפיקי 

נדלן בועז' 03-5702323 
050-4156080)32-32(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)32-32(_____________________________________________

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

הארץ תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בבניה חדשה! בקוטלר 
פינת סוקולוב דירות 3/4 חד', 

מפוארות וגדולות, חזית, 
3 כ"א, החל מ- 1,600,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בעזרא חזו"א 140 מ"ר, 
ק"ו, נוף לבית קברות, מפוצלת 

ליח"ד, חדשה, מחיר פיצוץ, 
_____________________________________________)32-32(תיווך הנדלן 050-4177419

 בלוין מרישא ק"א, 
מפוארת+מעלית+חניה, 
80 מ"ר, 1,730,000 ש"ח 
_____________________________________________)32-32(תיווך הנדלן 050-4177419

 מציאה!! בסמטת 
רחל, 75 מ"ר, מחולקת 
ל-3 יח', ק"ג+אופ' בגג, 

כניסה מיידי, 1,520,000 
ש"ח "סלומון-נכסים  

_____________________________________________)32-32(והשקעות" 054-4290600

  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 
"סלומון-נכסים-והשקעות 

052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בחנה סנש, 4 חד'+ 
2 יחידות+חצר ענקית, 

מושקעת מאד, לפרטים: 
_____________________________________________)32-32(סופר נדלן 050-6452128

 במימון פנטהאוז, 150 
מ"ר, משוקע במיוחד, נוף 

לים+גג מוצמד+חניה, מפוצל 
ליחידת דיור, תיווך הנדלן 

050-4177419)32-32(_____________________________________________

 בשיכון ה', דירת גן, 
5 חד', 124מ"ר, משופצת 
כחדשה+חצר 100 מ"ר, 

2,900,000 ש"ח א.פנחסי 
03-5799308)32-32(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בבניין חדש באהרון דב 
פנהאוז מפואר ויחודי, 

200 מ"ר, 4,000,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)32-32(_____________________________________________

 בנתן הנביא דופלקס 
משופץ ברמה גבוהה 

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

052-7168090)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות באלישע 
דופלקס 5 חד'+מרפסת 
ענקית ק"ג ללא מעלית. 
מחיר: 2,400,000 ש"ח 

דלוקס נכסים 
054-8451271)32-32(_____________________________________________

 ברח' טבריה/הרב 
קוק, דופלקס מחולק, 

בקומה ב', 3.5 חד', 
קומפלט ובקומה ג' 3 
חד', קומפלט. הדירות 
משופצות ומושכרות. 

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 בקריית הרצוג דופלקס 
פאר, 250 מטר, עם מעלית, 

מתאים לחלוקה בקלות, 
_____________________________________________)32-32("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באיזור העירייה 
דופלקס, 5 חד', 160 מ"ר, 
מחולק ל-4חד'+מרפסת 

גדולה בגג+יחידת דיור קומה 
ג', חזית מאוררת חדשה+פיר 
למעלית)שכנים רוצים לעשות(

2,400,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)32-32(א.פנחסי 03-5799308

 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 
_____________________________________________)32-32(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באיזור 
הנביאים, 4 חד', 92 מ"ר, 

ק"ג+מעלית+חניה משופצת, 
חזית, 3 כ"א, 1,950,000 ש"ח 

_____________________________________________)32-32(א.פנחסי 03-5799308

 בר' עקיבא, איזור 
הרצוג, 4 חד', 92 מ"ר, 

משופצת+סוכה, ק"ב, חזית, 
1,850,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)32-32(_____________________________________________

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

מחולקת ל-4 )ז.לשיפוץ( 
1,520,000  "תיווך-משגב-

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 למבינים בלבד!!  
למכירה ברח' ירושלים, 

דופלקס, 8 חד', ענקית, 
220 מ"ר+מרפסת, 
משופצת, אפשרות 

להפוך ל-3 יחידות כולל 
הכנה! מחיר 3,390,000 

ש"ח סופר נדלן 
058-4569962
050-6452128)32-32(_____________________________________________

 בדניאל דופלקס, 7 
חד', מקסים ביופיה, 
לאחר שיפוץ+מטבח 

גדול, סלון 46 מ"ר, 
מרפסת שמש, 64 מ"ר, 
מרפסת שרות וגג צמוד 

52 מ"ר, 4,575,000 ש"ח 
050-5511847)32-35(_____________________________________________

 בבן פתחיה מחסן וחנייה 
בטאבו, 3 כיווני אויר, קומה 

א',+מעלית+מיזוג 
050-2525025)32-33(_____________________________________________

 בבילו בטרום בניה, 5 
חד', גדולה, ק"ג, קבלן אמין, 
2,200,000 ש"ח, תשלומים 

נוחים, תיווך הנדלן 
050-4177419)32-32(_____________________________________________

 באיזור גבעת רוקח, 5 
חד', 125 מ"ר, ק"א+מעלית 
+חניה+2 מחסנים, חזית, 3 
כ"א, משופצת, 2,430,000 

ש"ח גמיש א.פנחסי 
03-5799308)32-32(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)32-32(גדולה א.פנחסי 03-5799308

 למבינים!! בשיכון ה', 6.5 
חד', כ-110 מ"ר+כ-35מ"ר 

גינה)1מתוך 8( נ.לחלוקה ל-2 
2,600,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

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

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

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 מציאה בגני הזית 
)פדרמן( חדשה, 5 חד', 

עורפית ושקטה, מוארת 
ומאווררת+מעלית, מיידי 
1,820,000 ש"ח "סלומון-

נכסים  -והשקעות" 
054-4290600)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בחזון איש 
קרוב למגדל המים, 5 
חד'+מ.שמש/סוכה, 
ק"ד, חזית, מטופחת 

ומיוחדת+מעלית+מחסן 
+ חניה 2,500,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)32-32(_____________________________________________

 בגורדון דירת גן, 5 דד', 
משופצת כחדשה+חצר 
ענקית 2,900,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)32-32(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)32-32(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד'+יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 

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

052-7168090)32-32(_____________________________________________

 בהרצוג, 6 חד', מחולקת, 
משופצת ויפה, 1,850,000 
ש"ח תיווך-ישוב-הארץ -03
052-7168090 8007000)32-32(_____________________________________________

 בשיכון ה', 100 מ"ר+ 
20 מ' אופציה, דירה 
יפה, בנין חדש, ק"ג, 

2,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)32-35ל(050-3329999

 בר' עקיבא/קוטלר, 4 
חד', עורף, שקט, פתוח 
לנוף, ק"ג ואחרונה+א. 
בניה בגג )יש חתימות(, 

"מקסימום נדל"ן"
054-4340843)32-32( _____________________________________________

 בבלעדיות בשיכון ה', 
דירת 4 חד'+חצר גדולה, 
פרגולה, ממוזגת, קרוב 

ללעלוב. דלוקס-נכסים
054-8451271)32-32(_____________________________________________

 באיזור צפניה/זכריה 
כ-90 מ"ר, מטופחת + 
מעלית וחנייה, חזית, 

ב-1,950,000 ש"ח פינוי 
גמיש, להב נכסים

050-4177750)32-32(_____________________________________________

 BA 4 חד', בירמיהו בלעדי 
_____________________________________________)32-32(יזמות 054-4980159

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

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

058-3200078)32-32(_____________________________________________

 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)32-32(_____________________________________________

 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)32-32(_____________________________________________

 באביעד, 4 חד', ק"א, 
סלון ענק, מטבח מרווח, 
יחידת הורים, 2 מרפסות 

שמש/סוכה, מחיר 
לסגירה! 'אפיקי נדלן 

בועז' 03-5702323 
058-3200078)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי, 
4 חד'+סוכה, אופציה 

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

 03-5702323
 054-8474843)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין 
4 חד+יחידה+חצר ענקית, 

הכל משופץ קומפלט "פנחס 
_____________________________________________)32-32(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בדב גרונר, 
4 חד', ק"ד + ממ"ד וסוכה, 
בניין חדש, "פנחס נכסים" 

055-6789653)32-32(_____________________________________________

 מציאה בצייטלין/שך, 
4 חד', משופצת ומפוארת, 
חזית, מעלית, חניה, סוכה 

גדולה, 1,900,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)32-32(הנדלן 050-4177419

 בבלעדיות בטרום בניה 
)אכלוס שנתיים( בהרב ניסים, 
4 חד' יפים, חזית, קבלן אמין, 
1,750,000 ש"ח תיווך הנדלן 

050-4177419)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם 9,
4 חד', 103 מ"ר, גדולה 

ומרווחת, ק"ב, בנין חדש 
ומתוחזק, סוכה, חניה תיווך 

050-4122744)32-32(_____________________________________________

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

חד'+יחידה מושכרת, משופצת 
כחדשה+סוכה, ק"ג)פיר 

למעלית( חזית+ א.בגג בון 
1,950,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)32-32(_____________________________________________

 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( א.פנחסי 

03-5799308)32-32(_____________________________________________

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

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

משותפת, 1,980,000 ש"ח 
_____________________________________________)32-32(א.פנחסי 03-5799308

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

חתימות שכנים, חזית. 
2,000,000 ש"ח

_____________________________________________)32-32(א.פנחסי 03-5799308

 בבנייה ברח' כהנמן/הר 
סיני+ליווי בנקראי!! דירות 4 
חד', ענקיות 1,850,000 ש"ח

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)32-32(_____________________________________________

 בבניין חדש באנילביץ, 
דירת 4 חד', אחרונה, 

2,100,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)32-32(_____________________________________________

 באלישע 4.5 חד', 
משופצת, קומה אחרונה+ 

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

052-7168090)32-32(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בהרצוג אזור ישעיהו 
4 חד' גדולה כ-100 מטר, 
ק"א חזית, לא משופצת 
1,690,000 ש"ח בלעדי 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742 5797756)27-27(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לוח דירות חינם לציבור 
החרדי למוכר למשכיר ולקונה 

ללא דמי מנוי כנסו לאתר 
dira4me.co.il לפרסום נכס 

_____________________________________________)32-32(אפשר בטל 074-7020616

באלעד

דירת 4 חדרים
מושקעת מאד, + יחידת הורים,
אופציות הגדלה משמעותיות

ברח' יהודה הנשיא / ברטנורא (חפציבה)

052-7694729

 בבר אילן 3 חד', ק"ג, 
סוכה על הגג, סורגים, מזגן, 
1,150,000 ש"ח תיווך יעקב 

0544901948)32-32(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן



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

3-3.5 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’ז - כ”ט באב תשע”ח  8-10/8/2018

טבריה

גבעת שמואל

 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

וילות ובתים

1-1.5 חדרים

1-1.5 חדרים

נתיבות

עומר

 דירה 3.5 חד' משופצת 
ויפה, איזור חרדי קרוב לקהילה

054-6808270)27-35(_____________________________________________

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

צפת

קריות

קרית אתא

קרית ביאליק

קרית ים

לפרסום
03-6162228

 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
+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

פנטהאוזים ודירות גן

פנטהאוזים ודירות גן

פתח 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

4-4.5 חדרים

 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

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)30-33(נדלן 052-7276299

 בטרומפלדור, 3 חד', ק"ק, 
משופצת כחדשה 1,150,000 

_____________________________________________)31-33(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

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 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 

_____________________________________________ )32-32(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ג' קוטג' 5 חד'2+ 
גינות)85 מ"ר(, נוף, אור, גישה 
נוחה, בזרחי, 2,700,000 ש"ח 

_____________________________________________ )32-32(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות זרחי וילה 
10 חד', )236מ"ר(+גינה 

)220מ"ר(+חלל, נוף, גישה 
נוחה, 4,950,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________ )32-32(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב', דו משפחתי, 
300 מ"ר, לשיפוץ על קרקע 

350 מ"ר, במשעולים, 
3,500,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________ )32-32(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב', 6 חד', 
משופצת+מרפסות 

34מ"ר+מחסן+חניה, נוף 
ק"ב, 2,190,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________ )32-32(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)32-32( _____________________________________________

 ברמות א' 3 חד'+ת.ב.ע, 
ק"א, נוף, אור, כיוונים, 

תחבורה/מכולת/ביה"כ 
1,600,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________ )32-32(הכוכבים 02-5713375

 ברמות א' 3 חד',)60מ"ר 
נטו(+ת.ב.ע, להוסיף 109 מ"ר 
ולחלק!, נוף, 1,650,000 ש"ח 

_____________________________________________ )32-32(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 
_____________________________________________ )32-32(הכוכבים 02-5713375

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

משופצת+סוכה+חניה 
1,490,000 ש"ח  "תיווך-

_____________________________________________)32-32(משגב-לדיור" 052-5222690

 פרדס כץ! חדשה! 
4 חד'+גינה כ-90 מ"ר, 3 כ"א, 
רומת קרקע, 1,600,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)32-32(_____________________________________________

 המציאה!! א.פרישמלן , 
4 חד', כ-85 מ"ר, ק"א, 3כ"א, 
א.להרחבה, 1,510,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)32-32(_____________________________________________

 באלישע המבוקש, 
4 חד' גדולים + סוכה, 

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

לבניה בגג + חניה 
2,200,000 ש"ח גמיש 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בגורדון, 4 חד'+מעלית 
וחניה+אופציה גדולה 

2,050,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)32-32(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה חדשה, 4 חד'+יחידה 

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

052-7168090)32-32(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)32-32(_____________________________________________

 בנועם אלימלך 
4.5 חד', מפוארת, ק"ב, 
3כ"א, 2,600,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)32-32( _____________________________________________

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

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

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

 באברבנאל, 3 חד', 60 
מ"ר, קומה א', משופצת 

אדריכלית, שקטה 
ואטרקטיבית. "מקסימום 

_____________________________________________)32-32(נדל"ן" 054-4340843

 באיזור יהושע 3 חד'+ 
חניה ,חדשה, קומת קרקע 
1,650,000 ש"ח "בנין-עד" 

050-4152330)32-32(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סומך 3 
חד', קומה ד' ואחרונה, גג 

בטון, 1,300,000 ש"ח מס' 
נכס 7180 אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)32-32(_____________________________________________

 מציאה! בעלי הכהן 
בבניין חדש, 3.5 חד' + 

מרפסת שמש וסוכה, פינוי 
גמיש רק ב-1,650,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)32-32(_____________________________________________

 ברח' חברון 3 חד' + 
3 מרפסות, מרווחת מאוד, 
_____________________________________________)32-32(שמורה. נטלי 052-2948691

 3 חד', ק"א, 
בז'בוטינסקי, עורפי, 

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

בועז' 03-5702323 
058-3200078)32-32(_____________________________________________

 בדנגור, ק"ב, 3 
חד', כ-60מ' + אופציה 

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

058-3200078)32-32(_____________________________________________

 3 חד', בנויפלד, 
בלעדי עם אופציות יפות, 
בנין מעולה, מחיר אמיתי 

רק ב-'אפיקי נדלן בועז' 
 03-5702323
050-4156080)32-32(_____________________________________________

 3 חד', בלעדי בפרויקט 
המדובר ביותר, בפ"כ, 

נשארו לנו 2 דירות בלבד, 
לפרטים נוספים 'אפיקי 
נדלן בועז' 03-5702323 

050-4156080)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד! 3 
חד', משופצת חלקית, 
אופציה ענקית לבניה 

1,350,000 ש"ח 'אפיקי 
נדלן בועז' 03-5702323 

 054-8474843)32-32( _____________________________________________

 הזדמנות במכבים!! 
3.5 חד', ק"א, משופצת 
מהיסוד+מרפסת סוכה 

ומחסן, אופציה להרחבה. 
רק 1,460,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)32-32(נכסים 052-7684074

 בפרדס כץ, 3 חד', דירת 
פאר+ממ"ד וסוכה+יחידה 

דיור, קומה 2 "פנחס נכסים" 
055-6789653)32-32(_____________________________________________

 בהאי גאון, 3 חד', 80 
מ"ר, מרפסת גדולה, ק"ק, 
משופצת כליל, 1,600,000 

ש"ח תיווך הנדלן 
050-4177419)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' ביאליק 
32 פינת טרומפלדור, 3 חד', 
70 מ"ר, מרווחת ומסודרת, 
קומה שניה, חזית, 3 כ"א 

_____________________________________________)32-32(תיווך 050-4122744

 בבלעדיות ברח' קובלסקי 
12, דירת 3.5 חד', 85 

מ"ר, קומה 4, משופצת 
מיסוד+סוכה גדולה, 2 

כ"א+אופציה לבניה על הגג 
_____________________________________________)32-32(תיווך 050-4122744

 בבלעדיות ברחוב הרב 
קוק 57, דירת 3 חד', כ-80 
מ"ר+2 מרפסות, קומה 2, 

גדולה ומרווחת, כניסה מיידי.
_____________________________________________)32-32(תיווך 050-4122744

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

ומרווחת, קומה 4, אפשרות 
לבניה על הגג, לעסקה מהירה 

_____________________________________________)32-32(תיווך 050-4122744

 בלעדי! באיזור עזרא, 
3 חד', 60 מ"ר+אופציה 

30 מ"ר, )בתהליך בעירייה( 
ק"ג+מעלית+חניה, חזית 
1,790,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)32-32(_____________________________________________

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

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

03-5799308)32-32(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן/הר 
סיני+ליווי בנקאי! דירות 3 חד' 

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

052-3344721)32-32(_____________________________________________

 בבלוי, 3 חד', ק"א, 
חזיתית+אופציה 1,570,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 03-8007000)32-32(_____________________________________________

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

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

052-3344721)32-32(_____________________________________________

 לרציניים!! א.קובלסקי, 
3 חד'+מרפסת, ק"ב, כ-110 

מ"ר, שמורה, 1,410,000 ש"ח 
 "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)32-32(_____________________________________________

 מציאת העונה!! 
א.דנגור, כ-3 חד', כ-55 

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

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! א.אהרונסון, 3 
חד', כ-67 מ"ר, ק"ב, א.בצג 

וברעפים!!! 1,410,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)32-32(_____________________________________________

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

א', מ.מהיסוד, א.להרחבה, 
1,295,000 ש"ח  "תיווך-

_____________________________________________)32-32(משגב-לדיור" 052-5222690

 למהירי החלטה!! 
א.ביאליק, כ-73 מ"ר, 3 חד', 
ק"א, מטופחת, 1,300,000 

ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)32-32(_____________________________________________

 בלעדי ז'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)32-32(_____________________________________________

 ברחוב טרומפלדור 2 חד', 
כ-50 מ"ר קומה ד', גג רעפים, 

מחיר 1,230,000 ש"ח מס' 
נכס 7368 אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)32-32(_____________________________________________

 ברחוב החלוצים 2 חד', 
כ-50 מ"ר, קומה 1, מסודרת, 
1,220,000 ש"ח מחיר גמיש 

מס' נכס 7176 אורי, תיווך 
אדוארד 077-2050410

050-5750880)32-32(_____________________________________________

 2 חד', ברח' מימון 
ליד רח' אחיעזר, 2 חד', 
משופצים ק"ק, כניסה 

נפרדת 1,100,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בפלמח, 2 חד' 
גדולים, 55 מ"ר, אופציה 
לסוכה, 1,230,000 ש"ח 

'אפיקי נדלן בועז' 
 03-5702323

 054-8474843)32-32( (_____________________________________________

 מציאה בבלעדיות!! 
בסמטת רחל, 2.5 חד', 

ק"ב, 70 מ"ר, מושקעת 
ומפוארת, אופציה 

לסוכה. 1,400,000 ש"ח. 
מ.כהן נכסים 
052-7684074)32-32(_____________________________________________

 באיזור העירייה 2.5 חד', 
45 מ"ר+אופציה להרחבה 
כ-30 מ"ר, ק"ק, משופצת, 

חזית, 1,250,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)32-32(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בפרדס כץ, 
2.5 חד', 50 מ"ר, ק"ג+א.
בגג+אישורים. 1,280,000 

_____________________________________________)32-32(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 לרציניים!! א.רמב"ם 2.5 
חד', כ-67 מ"ר+א.להרחבה, 

שמורה, 1,360,000 ש"ח  
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)32-32(_____________________________________________

 מציאת השבוע!! בשיכון 
ה', 2.5 חד', כ-64מ"ר, ק"ב, 

משופצת, א. להרחבה!! 
1,380,000 ש"ח  "תיווך-

_____________________________________________)32-32(משגב-לדיור" 052-5222690

 המציאה!! א.הרצל, 2.5 
חד', "היתרים" בגג-רעפים 

משופצת 1,190,000 ש"ח  
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)32-32(_____________________________________________

 רח' ירושלים, כ-2.5 
חד', ק"ב, כ-60 מ"ר, 

משופצת+סוכה, מעלית, 
1,330,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! בבנימין 
אברהם, 2.5 חד', 

כ-65מ"ר, משופצת 
חלקית, ק"ב, 1,380,000 

ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)32-32(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2 
חד' משופצת+אופציה בגג 

1,300,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)32-32(_____________________________________________

 בשמעייה בבניין חדש 1.5 
חד', עם טאבו 835,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)32-32(_____________________________________________

 פנטהאוז מפואר 
ומושקע ק"9, שטח 240 

מ"ר, כולל 3 מרפסות 
ומטבח מושקע, נוף 

פנורמי עד הים, ברמת 
הדר ליד רח' מנחם בגין 
4,400,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

050-53608742)32-32(_____________________________________________

 בקריית שמואל 
)בקרייה החרדית( 

למכירה דירת 4 חד', 
120 מטר, גדולה מאד, 
מרווחת, קומה רביעית, 

מעלית, חניה, מחסן, נוף 
לכינרת+חנייה בטאבו, 

רק 840,000 ש"ח 
לפרטים: סופר נדלן 

050-6452128)32-32(_____________________________________________

 בגאולה, 75 מ"ר, 
3 כיווני אויר, מאווררת 

ושקטה, קומה ב', 
1,950,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)32-32ל(058-3269915

 מבצע קוטג'ים/דו 
משפחתיים/וילות למכירה 

ברמות! החל מ-2,700,000 
ש"ח עד 7,700,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________ )32-32(הכוכבים 02-5713375

 במנחת יצחק, מרפסת 
לסוכה, נגישה לנכים+חנייה 

+מיזוג+מעלית 
053-3173323/02-58166338)32-35(_____________________________________________

 5.5 חד', בעומר, שטח 
850 בנוי 250 וילה עם בריכה 
ברמה גבוהה מאוד. לפרטים: 
_____________________________________________)32-32(סוגדא נכסים 054-4490025

עמנואל

 6 חד' ק"א 130מ"ר, 
סמוך למרכז המסחרי 
650,000 ש"ח גמיש 

לרציניים בלבד!
_____________________________________________)32-33ל(050-7877767

 בעמנואל 4 חד' 110 מ"ר 
+ 2 מרפסות משופצת + נוף 

יפה 570,000 ש"ח
_____________________________________________)28-34ל(054-2300995

+5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 להשקעה!! באיזור מצוין, 
מחולקת ל-2 יח"ד, מרווחות, 

מושכרות ב-5,400 ש"ח
1,140,000 ש"ח תיווך יוחנן

050-4104044)32-32(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בכפר 
אברהם, קוטג', משופץ כחדש, 

6חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)32-32(חניות 052-2656825

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה 
עוז צמוד לכפר גנים בית 8/9 

חד', מרתף+כניסה, ממ"ד, 
_____________________________________________)32-32(גינה, חניות. 052-2656825

 בכפר אברהם, מעלית 
שבת, מרווח מאד, חדש, 
1,980,000 ש"ח מיידית. 

052-5194411)32-32(_____________________________________________

 בהדר גנים 4 חד'+
גג,עם כניסה נפרדת ללא 

מעלית, חניה, מיידי, 
_____________________________________________)32-32(נטלי 052-2948691

 "רימקס עוצמה" בגוטמן, 
בפרוייקט "מגדלי העיר" מ"ש, 

מחסן, חניה. רביד 
072-3957393)32-32(_____________________________________________

 בהזדמנות! בכפר גנים 
ג', רח' שמחי המבוקש, 

2,800,000 ש"ח 
052-3330965)32-33(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בגוטמן, 
בפרוייקט "מגדלי העיר" מ"ש, 

מחסן, חניה, נוף לכיוון הים. 
_____________________________________________)32-32(רביד 072-3957393

 בפרנקפורטר המבוקש, 
4 חד', משופצת ברמה גבוהה, 
90מ"ר, ק"א, 1,470,000 ש"ח 

_____________________________________________)32-35ל(050-4167153

 בכפר גנים א', 112 מ"ר, 
מעלית שבת, חניה, מיידית, 

1,690,000 ש"ח 
050-7505449)32-32(_____________________________________________

 בהדר גנים 4 חד'+ 
מעלית)שבת(+חניה+מרפסת 
שמש)סוכה( 1,650,000 ש"ח 

050-4811122)32-32(_____________________________________________

 מציאה!! ברוטשילד 
בן יהודה! 4 חד', עורפית 

ושקטה, משופצת, ממוזגת, 
קומה ראשונה, יחידת הורים, 

חנייה, רק 1,430,000 ש"ח 
לפרטים נוספים: רם נכסים 

054-5566145)32-32(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בגוטמן, 
בפרוייקט "מגדלי העיר", 

מרפסת שמש, מחסן, חניה. 
_____________________________________________)32-32(רביד 072-3957393

 בהדר גנים, מעלית, חניה, 
מ"ש, ממ"ד, קומה ג', מיידית, 

1,430,000 ש"ח גמיש 
050-7505449)32-32(_____________________________________________

 בדף היומי! 3 חד'+ חצי 
ק"א, כ- 90מ"ר, מסודרת 
ביותר, 1,290,000 ש"ח 

050-4811122)32-32(_____________________________________________

 מחולקת! ל-3 יח', ברח' 
ההסתדרות/מונטיפיורי הכנסה 

7,800 ש"ח חודשי! רק 
1,300,000 ש"ח 

050-4811122)32-32(_____________________________________________

 מעולה לכל מטרה 
במהוליבר, 3 חד', ק"ב, 

מושכרת )ב-3,500 ש"ח( רק 
1,190,000 ש"ח 

050-4811122)32-32(_____________________________________________

 3.5 חד' באיזור הרב קוק 
3.5 במקור, מרווחת, מסודרת

_____________________________________________)32-32(נטלי 052-2948691

 במרכז העיר, מתחרד, 
3 חד', ק"ג, משופצת במצב 
מצויין 1,190,000 ש,ח תיווך 

_____________________________________________)32-32(יוחנן 050-4104044

 מעולה להשקעה! 
בוולפסון 2.5 חד', ק"ב, 

מסודרת וגדולה )אפשרות 
לחלוקה!!( רק 1,190,000 

_____________________________________________)32-32(ש"ח 050-4811122

 במרכז העיר, חפץ חיים, 
2.5 חד' גדולים, 70מ"ר, ק"ב, 
במצב מצויין 1,160,000 ש"ח 

_____________________________________________)32-32(תיווך יוחנן 050-4104044

 בעיר העתיקה מעל 
מקווה האר"י, 3 יחידות, 

מרפסות, נוף, קרקע.
052-8484726)32-35(_____________________________________________

 בחרדי 95 מ"ר, ק/1, 
שכירות עוברת, הקודם זוכה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)32-32(פרויקטים! 052-2790370

 דירת קרקע, 6 חד', 
ממ"ד, גינה, משופצת מהיסוד, 

רק להיכנס! מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרויקטים! 

052-2790370)32-32(_____________________________________________

 דירת 5 חד', ניתן להוסיף 
יחידת דיור, גינה ענקית, 

מציאה! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרויקטים! 

052-2790370)32-32(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק/1, שכירות 
עוברת רק 450,000 ש"ח! 

המלצת השבוע! מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרויקטים! 

052-2790370)32-32(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק/2 ניתנת 
לחלוקה רק 425,000 ש"ח! 
לזריזים בלבד! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרויקטים! 
052-2790370)32-32(_____________________________________________

 רחוב ז'בוטינסקי 4 חד', 
80 מ"ר, פינתית, מתאימה 

לחלוקה, מחיר 550,000 ש"ח 
_____________________________________________)32-32(ניר דהן 050-2962666 

 רחוב שי עגנון 3 חד', 
קומה 3, שכירות 2,400 מחיר 

510,000 ש"ח מנחם כהן 
053-9312551)32-32(_____________________________________________

  רחוב גיורא 3 חד', קומה 
2, מחיר מציאה, 600,000 

_____________________________________________)32-32(ש"ח מנחם כהן 053-9312551

דירות 
להשכרה

בני ברק
 מרווחת ומרוהטת, 2 חד' 
+ מרפסת + סוכה, משופצת 

וממוזגת, חזית, ק"ב בבעלז. 
054-8449156)31-32(_____________________________________________

 רחוב יוספטל, 3 חד', 
70 מ"ר, קו ראשון לים, מחיר  

650,000 ש"ח ניר דהן 
 050-2962666)32-32(_____________________________________________

 תיווך מבחר ענק של 
דירות להשכרה בבני ברק 

ופרדס כץ, לשןכרים טובים 
במחירים זולים, אפשרי 

מרוהטות מוטי
03-5444815/054-7477054)32-32(_____________________________________________

 בפרדס כץ, רזיאל, 
בבנין החדש, 4 חד', נוף 

עוצר נשימה, 4,100 ש"ח 
מיידי. 'אפיקי נדלן בועז' 

 03-5702323
058-3200078)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בגוטמכר, 
בית פרטי ומפואר, 4 

מפלסים, גג גדול, בריכה 
פרטית+מעלית+חניה, 

מתאים למגורים/ישיבה 
וכו' לפרטים "סלומון-
נכסים  -והשקעות" 

054-4290600)32-32( _____________________________________________

 להשכרה בהר השלום, 
דו משפחתית, 5 חד', 

200 מטר, מרווחת 
מאד+חניה פרטית+גג 

גדול לפרטים: סופר נדלן 
050-6452128)32-32(_____________________________________________

+5 חדרים
 מהודרת ומשופצת במקום 

יוקרתי, 200 מטר, קומה 
_____________________________________________)29-32(א'+מעלית 054-4338135

 בלעדי בפ"כ במתחרדים 
כ3.5 ח' קומה ג' גג בטון 

משופץ בניין חרדי 9 דיירים  
1.405.000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)32-32(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בז'בוטנסקי 
במתחרדים עורפית לבני ברק 
קומה ב' משופצת + אופצייה 

לסוכה 1340.000 תיווך 
_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב 054-5500263

 בשד' רמז, 4 חד' 115 
מ"ר, מרווחת מאוד, ק"א 

מעוצבת אדריכלית + 
סוכה, 2,440,000 ש"ח 

בניין חדש סופר נדלן 
050-6542128)32-32(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

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

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

כ’ז - כ”ט באב תשע”ח  8-10/8/2018

 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

 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(_____________________________________________

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

•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(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)32-44(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

 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)27-32(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 סוויטה יוקרתית ל-10 
נפשות, נוף מדהים 

לכנרת, ג'קוזי, קרובה 
_____________________________________________)28-08/19(להכל. 052-7164243

 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

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים כ-80 

מיטות, פרגולת ענק 
_____________________________________________)32-6/19ל(050-4198070

 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: 054-7177004

 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

 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

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

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(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

1-1.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בכהנמן 83, 5 חד', ק"ד-
ללא, מטבח חדש. 

_____________________________________________)32-35ל(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 
_____________________________________________)30-32ל(ש"ח 052-7663771

 ברח' מינץ' מרווחת 
וממוזגת, 3.5 חד'  כ-100 מ"ר, 

שירותים כפולים ק"ד-ללא 
_____________________________________________)28-32ל(מעלית. 054-5778503

2-2.5 חדרים

טבריה
 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-41/18(_____________________________________________

עמנואל

 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(_____________________________________________

 דירת גן 5 חד', מוארת, 
גינה פרטית, מסודרת, כניסה 

ב-1.9.18 2,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-34ל(054-7736585

 למכירה ספא יחיד 
במינו בישראל, לסקטור 
הדתי מעוצב ומושקע, 

_____________________________________________)31-34ל(ברשל"צ. 053-4309760

 הצטרף למגרש 
המשקיעים הגדולים וקבל גם 
אתה 1.8% לחודש עם רגבים 

_____________________________________________)31-34(השקעות 1700-509-876

 חנות להשכרה במרכז 
רח' כהנמן בב"ב, חזית 60 
מ"ר, ממוזגת+ שירותים. 

_____________________________________________)31-34ל(טל:03-5709011

 להשכרה חנות 
בנחמיה פינת חזון איש 

ב"ב, משופצת לכל 
מטרה, מיידי. 
_____________________________________________)31-34ל(054-3062814

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברח' עמי, יפיפיה, 
מרווחת, עורפית, 

ממוזגת, קומה ראשונה, 
_____________________________________________)31-32(חניה. 050-2060329

 בפרדס כץ, בניין חדש 
ומפואר, 4 חד', כ-100 מ"ר, 

אפשרות לתקופה ארוכה 
ב-4,500 ש"ח להב נכסים 

050-4177750)32-32(_____________________________________________

 במכבים, בבנין חדש 
ומפואר, 4 חד', כ-100 

מ"ר, אפשרות לתקופה 
ארוכה ב-4,500 ש"ח, 

כניסה תוך חודשיים להב 
_____________________________________________)32-32(נכסים 050-4177750

 ברמב"ם, 4 חד', חדשה 
ויפה+מעלית וחניה 5,500 
ש"ח תיווך-ישוב-הארץ -03
052-7168090 8007000)32-32(_____________________________________________

 ברמז החדשה 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)32-32( _____________________________________________

 בחברון קרובה לשלישות, 
3 חד', ענקית, ק"א, מרוהטת, 

מתאימה לנכה. 4,500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ל(052-3663117

 בלעדי! באיזור העירייה, 
3 חד', ענקית, ק"ב, מצב 
מעולה, חזית, 4,200 ש"ח 

)אפשרי לטווח ארוך( א.פנחסי 
03-5799308)32-32(_____________________________________________

 בבנין חדש, 
בשמעיה, דירת 3.5 חד', 

מפוארת, לטווח ארוך, 4,700 
ש"ח תיווך-ישוב-הארץ -03
052-7168090 8007000)32-32(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 3 
חד', 80 מ"ר, משופצת, 

ק"ב + מעלית, מיידי, 
4,600 ש"ח** במוהוליבר 

4 חד', ק"ד+מעלית 
5,000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)32-32( _____________________________________________

 בקוטלר, 80 מ"ר, 
3 חד'+מרפסות, 

ק"ב, חזית, כניסה 
מיידית, 4,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)32-32( _____________________________________________

 להשכרה 3 חד', 
ענקית עם מרפסות, 

ברח' סעדיה גאון/
וילקומירר, ק"א, חזית, 
מרוהטת עם 2 מזגנים, 

4,600 ש"ח מיידי בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

 2 חד' בחת"ם סופר 7 
ק"ב, יפיפיה מרוהטת וממוזגת 

_____________________________________________)32-33ל(מיידית. 052-8421010

 אברבנאל, 2.5 חד'+ 
מרפסת קטנה כ-45 מ"ר, 

קומה א', מחיר 2,900 ש"ח 
מס' נכס 17860 אורי, תיווך 

אדוארד 077-2050410
050-5750880)32-32(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 2.5 חד'+ 
מרפסת כ-65 מ"ר, קומה ג', 

משופצת, מס' נכס 17064
אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)32-32(_____________________________________________

 ברח' חברון, 2 חד', ק"ב, 
יפיפיה, משופצת כחדשה, 

מרוהטת וממוזגת. 
_____________________________________________)32-33ל(050-6285999

 לזו"צ 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי ק"א, 3,000 ש"ח 

054-4797080)32-35(_____________________________________________

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

_____________________________________________)32-39(ממוזגת מיידי, 052-3632080

 בר אילן 1.5 חדר, קומת 
קרקע, כ-35 מ"ר, פינוי מיידי, 

מחיר 2,800 ש"ח מס' נכס 
17767 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)32-32(_____________________________________________

 יח"ד לזו"צ בזוננפלד ק"ק, 
30 מ"ר, חדשה, מרוהטת, 

_____________________________________________)32-33ל(ממוזגת, מיידי. 052-7145611

 בהדר גנים 4.5 חד', בבגין, 
עורפית+מרפסת סוכה+יח' 

הורים, 3 מזגנים, מיידי, לטווח 
_____________________________________________)32-33ל(ארוך. 054-4346744

 יח"ד בהדר גנים, 
מרוהטת+מוצרי חשמל, 
משופצת, ק"ד+מעלית, 

_____________________________________________)32-33(2,900 ש"ח 054-2542771

 להשכרה חנות/משרד 
ברח' הרצוג ליד הרב 

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

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

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 במרכז מסחרי נחלת 
יצחק חנות/משרד 80 

מ"ר, ממוזגת, משופצת 
בחניה+גלריה 4,000 ש"ח 

052-7671305)32-33(_____________________________________________

 בק.אתא חנוית למכירה 
בק. אתא עם תשואה גבוהה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)32-32(פרויקטים 052-27910370

 מציאה! חנות למכירה 
 BA 25 מ"ר, ברב קוק תיווך

_____________________________________________)32-32(יזמות 054-4980159 דורון

 חנות להשכרה בגן וורשא 
 BA רק 7,500 ש"ח תיווך
_____________________________________________)32-32(יזמות 054-4980159 דורון

 להשכרה 70 מטר, 
קומת כניסה, איזור קוטלר/רבי 

עקיבא תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)32-32(054-4980159 דורון

 200 מטר להשכרה, 
הכנת המקום ע"י הבעלים, 
 BA איזור הרב קוק, תיווך
_____________________________________________)32-32(יזמות 054-4980159 דורון

 תיווך חנות כ-30 
מ"ר+גלריה במיקום מרכזי 
בזבוטינסקי, 3,000 ש"ח, 
גמיש, מיידי. 03-5444815

054-7477054)32-32(_____________________________________________

 להשכרה בהרב קוק 
השקט, 30 מ"ר לחנות 

או משרד, חזית, משופץ 
ומושקע, כניסה מיידית, 

3,000 ש"ח "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)32-32(_____________________________________________

 למכירה מחסן 
בז'בוטינסקי קומת קרקע 

כ-30 מ"ר, 530,000 ש"ח מס' 
נכס 851 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)32-32(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
משרדים/מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם חניות, 
גישה להעמסה, במיקום מצוין. 

052-2656825)32-32(_____________________________________________

 4 חדרי אירוח מאובזרים 
מאוד! קרוב לכינרת, לבתי 
כנסת ולר' מאיר. מושב דתי

054-7270028)32-33(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
וממוזגת במיקום מרכזי, נוף 
מרהיב קרובה מאד לכנרת. 

054-8487125)32-35(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה מאוד! 

קרובה מאוד לשטיבלעך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)32-33ל(054-8523020

 על הכינרת, 5 חד', 12 
מ', צמוד לרב קוק, מרפסת 
גדולה, נוף קסום, מבצעים.

050-4124556)32-35(_____________________________________________

 בתנובת הארץ, יחידת 
אירוח+מרפסת ונוף, משופצת 

_____________________________________________)32-33(לזוג+תינוק, 052-7672575

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-46/18(_____________________________________________

 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

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

 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)24-33(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228



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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בצאנז, דירה חדשה, נקיה, 
יפה וממוזגת, 8 מיטות. 

052-7154292 בערב, 
_____________________________________________)23-34ל(053-3114368

כ’ז - כ”ט באב תשע”ח  8-10/8/2018

מצפה נטופה
 יחידת נופש כשרה 

מאובזרת ומטופחת בישוב 
הדתי מצפה נטופה, דתי  

050-8567889)26-33(_____________________________________________

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-26/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 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

 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 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(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן

 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)באביב השכרת רכב, _____________________________________________)20-45ל 
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(_____________________________________________

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

מאזדה

טויוטא

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

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בעיר העתיקה מבחר 
יחידות אירוח למשפחות או 

לזוגות, נקיות, יפות וממוזגות. 
052-7679018)30-33(_____________________________________________

 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

התנדבות

 טחורים ופיסורה - 
התרופה המרפאה לחלוטין 

- והצילה רבבות אנשים ללא 
ניתוח, 050-6882047, 

02-5822586)20-32(_____________________________________________

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

 MPV מאזדה 
שנת 2001, 7 מקומות. 

_____________________________________________)31-34(טל: 052-4788488

 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 
_____________________________________________)22-47/18ל(חינם! 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

לימוד משניות
 אקרא עבורכם ח"י פרקי 
משנה עם פירוש הברטנורא, 

לעילוי נשמת או להצלחה בכל 
יום,עבור תשלום לפרטים:

_____________________________________________)29-32ל(052-7105642

 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(_____________________________________________

 *וילת אירוח יפיפיה,
4 חד', חצר ובריכה פרטית
* 10 חדרי אירוח + נוף + 

בריכה, ילדים חינם!!!
050-5236390 054-2515630)32-43(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)32-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים, יחידת 
דיור יפיפיה ומאובזרת בלב 

העתיקה, לשבתות, נוף 
להרים, לזוגות/משפחה 

054-5259470)32-35(_____________________________________________

 טויוטא קורולה, שנת 99, 
הנעה בנזין וגז, במצב טוב, 
_____________________________________________)32-33ל(6,000 ש"ח 054-6610110

 אבקה יחודית המרפאה 
פטריות בציפורניים ורשומה 

_____________________________________________)28-35(כפטנט עולמי. 055-6610818

 משה אלסייג מורה 
לנהיגה, רכב חדש אוטומט וגם 

הילוכים, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסובלנית, 

_____________________________________________ )32-39(מחירים זולים! 052-2523284

 דרושים מתנדבים/ות 
עם רכבים/ללא רכבים לאיסוף 

עוגות, מב"ב לביה"ח על 
_____________________________________________)32-36(השומר. 055-6610818

משכנתאות
 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

 יועצת משכנתאות 
מסורה, גם לבעייתים, גם 

כשאין הוכחת הכנסות. 3,000 
_____________________________________________ )32-35ל(ש"ח גמיש 058-4414354

 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

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-52(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-02/19(לחתונות 0525-778544

צילום

ספרי תורה

קורסים

ריפוד
 ריפוד כסאות, ספות 

במבחר בדים, מבצע מושב 
כסא ב-70 ש"ח ניתן להזמין 
גם תיקוני נגרות ופוליטורה 

052-4227714)32-39(_____________________________________________

 לימוד שפות בביתך, 
אנגלית למתחילים 350 ש"ח 
ומתקדמים 300 ש"ח אידיש 

250 ש"ח ועוד 30 שפות. 
_____________________________________________)25-37(מהות: 03-50325527

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך
כתב ספרדי תימני ואשכנזי

קדושת הכתב
מכון

קוסמטיקה

 פדיקור רפואי מקצועי 
כולל ציפורן חודרנית, יבלות 
ופטריות בציפורניים ואבקה 

יחודית לריפוי הפטריות 
_____________________________________________)28-35(בציפורניים. 055-6610818

 אפרת טולדנו מאפרת 
מקצועית, במבצע חד פעמי 

איפור ערב/מלוה 180 ש"ח
איפור כלה- 380 ש"ח

052-6692686)29-40(_____________________________________________

פדיקור

 "שמש" צילום ועריכה.
* 30 שנות ניסיון 

*שירות ויחס אישי 
*המוצר המוגמר על גבי 

אלבום דיגיטלי איכותי
052-2577708)31-37(_____________________________________________

  "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 
חסידים לטאים, ספרדים, 

דת"ל, נכים/ות ופרק ב', שדכן 
מקצועי עם המון הצעות.

03-6189388 054-8422105)13-39(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-04/19(_____________________________________________

אבידות

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(_____________________________________________

 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

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות 
ושטרות כסף.
052-4040221)31-34(_____________________________________________

 לאברך דרושים ספרי 
"והגדת" בתרומה או המחיר 

_____________________________________________)32-32(מוזל 058-3237037

 דרוש עגלת תאומים 
במצב מצויין במחיר סמלי 

052-7119148)32-32(_____________________________________________

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)32-32(תורה 052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)32-33ח(חילוף 050-6651365

 דרוש ספר רפואת 
חירום לחובש מד"א/איחוד 
_____________________________________________)32-33ח(הצלה)עדיף( 054-8529043

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת אברך בן תורה 

_____________________________________________)32-33ח(בתרומה 054-8432271

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 /

₪

₪
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לפרסום
בלוח

03-6162228

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

 מכונות תפירה - זינגר, 
תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 ב"ב, 
 ,03-5791036
050-5894918)09-44(_____________________________________________

ריהוט
 תכולת שולחן + 6 

כיסאות, ספות יפות, 10 
כיסאות, מקרר, תנור 

_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

 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,  )אפשרות 
לשולחן או לכסאות בנפרד( 

052-4227714)31-34(_____________________________________________

 ספת הנקה נדנדה, 2 
שידות, קומודה עם מראה 

לחדר שינה, בהזדמנות
052-4227714 )32-35(_____________________________________________

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב-800 ש"ח/

אפשרי מקולקלות בתרומה 
_____________________________________________)32-33ח(054-8432271

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1,200 בתרומה 

אפשרי מקולקלים. 
052-3595314)32-32(_____________________________________________

  03-6880091050-3131740 |

בהשתתפות:  ⋅ הרב שחר לוי  ⋅ הרב אמנון בן סימון  ⋅ הפייטן דוד שלמה שירו
לנשים:  הרבנית אוריאנה בן סימון

⋅ תוקע ירא שמים ⋅ הרצאות מרתקות

11.09  09.09
אפשרות מיום שישי עד שלישי

 עם אוצרות חיים
במלון המצודה צפת

לפרטים נוספים:

 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

 אשה מעונינת לשמור 
על ילדים בביתם+אוכל 

משעות הצהרים+המלצות 
_____________________________________________)32-33ח(054-8428746

 אדם רציני אחראי ונאמן 
מעונין בעבודות ניקיון כולל 

_____________________________________________)32-38(המלצות 055-6672036

 חרדית נעימת הליכות, 
למשמרות יום/לילה בבית 

קשישה או בית חולים 
באיזור המרכז 
_____________________________________________)32-35ל(050-9101921

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 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(_____________________________________________

058-3275870לפרטים:

קורס מזורז ודחוס 
עבור מוסדות 

ובתי ספר ע"י כ"ק האדמור 
מפרס שליטא.

"א
יט

של
כ"ק האדמו"ר מפרס 

א
בי אדמו"רי דורינו שליט"

א

הקורס לא כרוך בתשלום!

בנושא: 
"מצב רוח וביטחון"

אורך הקורס כ-45 דקות

 
 

058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

 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 

_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 סיר חשמלי לבישול מהיר 
חדש עדיין בקופסא 80 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 חלקים של מקרר אמקור 
500XL מדפים ומגירות מצב 

מצויין 150 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3419552

 מכסחת דשא חשמלית 
במצב מעולה+חרמש בוש 

_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 052-5773251

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)32-33ח(90 ש"ח 052-3463482

 "רדיו טייפ סניו" 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 מייבש כביסה כחדש 
 ELECROLUX EDE 1070 PDW
7 ק"ג, מחיר מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(050-4154203/077-7081184

 בלנדר מוט חזק 
 300MR BRAUN

NEMH, קיצוץ, מקציף 90 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4783220

 מסכי מחשב 21 אינץ 
למחשב PC חדשים 220 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-3205446

 ברה"ע למכירה מיחם 
חים לשבת 30 כוסות ב-100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7966786

 מדפסת קנון משולבת 
צבעונית כמו חדשה רק 150 

ש"ח ברמת גן גבול ב"ב 
_____________________________________________)32-33ח(054-4980062

 מציאה! מסך מחשב 
ריכותי 22 אינץ' כחדש במחיר 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-8453370

 תנור משולב כיריים 
KINK כשמו כן הוא 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3346080

 מחשב נייח מצוין 320 
ש"ח מסך דק 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3346080

 מכונת צילום ופקס 
HP3835 במצב מצויין 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-8585960

 רביעיית בטריות נטענות 
AAA פנסוניק חדשות 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8441856

 ראדיאטור בטיחותי לילדים 
חדיש+שעון שבת ללא צלעות 

054-8483032)32-32(_____________________________________________

 מסך מחשב שטוח 160 
_____________________________________________)32-32(ש"ח 052-3595314

 פלטת שבת ענקית 6 
סירים כחדשה 120 ש"ח 

052-7119148)32-32(_____________________________________________

 מעבד מזון רב תכליתי, 
מסחטה ובלנדר חדש באריזה 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח 052-4831449

 2 נורות לילה גבוהות 
בעלות בסיס מתכת, צבע לבן 
וכסף חדש במחיר 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 ראדיאטור לחדר ילדים 
בצבע אפור, לבן במחיר 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-3980448

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצויין 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7396092

 מסך מחשב שטוח 160 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3595314

 מנורה לסלון 170 ש"ח 
מנורה למטבח 130 ש"ח, 

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)32-33ח(052-2727474

 גיטרה במצב טוב 130 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7126106

 אינציקלופדיה לבית 
ישראל של הרב רפאל הלפרין 

3 כרכים ב-50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(03-6297418

 גליונות "משפחה" 
"בקהילה" "בשעה טובה", 

מבחר ענק! 15 גליונות ב-50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 03-6297418

 גליונות כל העלונים "חיכו 
ממתקים" 30 גליונות ב-100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 03-6297418

 ספרי מ.ארבל, ש.ברקת, 
נ.גרשונוביץ, צ.אדלר חדשים 

ממש! 20 ש"ח לכל ספר 
_____________________________________________)32-33ח(03-6297418

 ספור לחג יאיר וינשטוק 
חלקים ב', ג', ד' 25 ש"ח כ"א

_____________________________________________)32-33ח(03-6297418

 2 מזגני תדיראן ג'וניור, 
במחיר מציאה, 400 ש"ח כל 

_____________________________________________)32-35(אחד. 054-8460500

 ראדיאטור 8 צלעות, 
חברת DAVO איכותי במצב 

מצויין בשימוש כשנה 150 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7628985

 מיקרוגל חברת גולדליין, 
איכותי, חזק, צבע לבן, מחיר 

_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 052-7628985

 בטריה של אופניים 
סמסונג כחדשה 36V אמפר-
_____________________________________________)32-33ח(10 500 ש"ח 050-4110991

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה חדש באריזה 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449]

 עכבר+מקלדת אלחוטיים 
של מייקוסופט 75 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 שולחן מרובע+4 כסאות 
מעץ מלא ב-500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 למכירה שולחן כתיבה 
במצב טוב צבע חום ב-100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-6245339

 בב"ב שולחן עץ בהיר 
173X87 חזק ונוח 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(058-3297027

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 בב"ב מיטת ילדים+מיטה 
נפתחת+מגירות במצב מצוין 

_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח 058-3297027

 למכירה מיטה יהודית 
עם ארגז מצעים 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 למכירה ארון עץ מלא 
עם מגירות ותליה 420 ש"ח 2 

_____________________________________________)32-33ח(דלתות 052-5737813

 למכירה תנור אפיה וגז 4 
להבות מצב מצויין 210 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 חדשה מהאריזה שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)32-33ח(499 ש"ח 054-4783220

 מיטת נוער נפתחת 
כחדשה+מגירות 400 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(כ"א 052-7177539

 מיטה משולבת עץ מלא 
כולל מזרונים עם ארגז 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8461423

 שולחן כתיבה /ספריה 
400 ש"ח כולל כוננית בעלת 3 

_____________________________________________)32-33ח(מגירות כחדש 052-6140800

 שידת 4 מגירות על 
גלגלים 200 ש"ח צבע עץ 

משולב פיסטוק בהיר כחדש 
_____________________________________________)32-33ח(052-6140800 

 כוורת שמחולקת ל-4 
מרווחת 150 ש"ח צבע עץ 
_____________________________________________)32-32(משולב פיסטוק בהיר כחדש

 סלון עור בצבע שחור 400 
_____________________________________________)32-32(ש"ח 052-2655837

 למכירה מיטה יהודית 
מצב חדש 500 ש"ח 

052-5316312)32-32(_____________________________________________

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד משובץ מצב מצויין. 500 

_____________________________________________)32-32(ש"ח 054-5705546

 1.65X2.35 שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח 

054-5705546)32-32(_____________________________________________

 שולחן וכסאות כ"א 500 
_____________________________________________)32-32(ש"ח 054-8483032

 מזנון ויטרינה בצבע בוק 
במצב טוב 450 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-6325550

 מיטה נפתחת+ארגז 
בסגול ג'אמס כחדשה 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-6325550

 ארונית 2 דלתות נמוכה, 
בהזמנה מנגר, כחדשה!! 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-6325550

 פינת טואלט עתיקה, 3 
חלקי, צבע קרם, כחדשה!! 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 052-6325550

 90X40 מיטה זוגית+ארגז 
ללא מזרון בצבע חום 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-6325550

 ארונית גבוהה במצב טוב, 
בצבע בוק מדפים+דלתות 

_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 052-6325550

 יחידה סגורה למזנון 
משולב זכוכית בצבע בוק 

כחדש 400 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-6325550

 שטיח מהמם בצבע בז' 
או שחור 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-4110991

 ארון שירות מפלסטיק 
כתר חדש צבע חום 2 דלתות 

במחיר מציאה! 300 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 ארגונית 3 מגירות מעץ 
עם 4 רגליים הצהע ירוק 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-3980448

 שולחן עץ לסלון בצבע 
שחור מבמם 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שולחן פינת אוכל כחדש 
בצבע חום כהה ל-4 זועדים 
במחיר מציאה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 כוננית 3 מדפים מנצרים 
בצבע קש מציאה 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שידה גדולה בעלת 3 
מגירות מעץ צבע חום אפרפר, 

במחיר מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 סט כורסת הנקה והדום 
מעור בצבע קרם במצב חדש 

במחיר מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שולחן בר מעץ מתכת 
בצבע לבן כסוף כחדש, במחיר 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-3980448

 2 שידות קטנות בעלות
2 מגירות כל אחת, מעץ חום 

אפרפר, 250 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 לול לתינוק מפלסטיק 
מרובע במצב טוב+גלגלים 

ללא מזרון 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-6539056

 תיק לעגלה חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב מצויין בהזדמנות!! 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3346080

 מציאה! כחדשה במצב 
מצויין+סלקל שמתחבר לאוטו 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 053-3346080 

 עגלת תינוק חב' 
GOBABY אמבטיה וטיולון 

במצב מצוין ב-500 ש"ח בלבד
_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 מיטת תינוק בצבע לבן 
במצב טוב+מזרון ב-300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 053-3114819

 עגלת טיולון חב' דוקטור 
בייבי בצבע שחור במצב 

מעולה ב-150 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 למכירה כסא תינוק לרכב 
_____________________________________________)32-33ח(ב-50 ש"ח 050-6245339

 שידת תינוק, חמש 
מגירות במצב מצויין ב-250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8465270

 בב"ב טיולון סיבקס סצבע 
_____________________________________________)32-33ח(שחור 250 ש"ח 058-3297027

 למכירה עגלת אמבטיה 
"ציקו" במצב מצויין" 180 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 052-5737813

 אמבטיית תינוק עם 
מעמד מתכוונן מפלסטיק 

בצבע תכלת במחיר מציאה 
_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח 054-3980448

 נדנדת תינוק חשמלית 
מבד פלסטיק בצבע לבן-

אופרייט במחיר מדליק! 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-3980448

 כסא תינוק במצב מעולה 
במחיר מציאה 180 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-2449915

 לול תינוק מתקפל 
מפלסטיק בצבע לבן 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-3980448

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי S3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח 
054-4783220)32-32(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום. 
03-6884123/050-5274348)32-35(_____________________________________________

 תלת אופן חדש באריזה 
_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 053-3155415

 מכנס ג'ינס חדש במידה 
_____________________________________________)32-33ח(4 של קסטרו 053-3155415

 גגון לרכב מאלומניום מלא 
_____________________________________________)32-33ח(ב-500 ש"ח 050-4145023

 קורקינט במצב חדש 
_____________________________________________)32-33ח(ב-100 ש"ח 050-6245339

 הליכון לקשישים+מקל 
מתקפל להליכה 100 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6245339

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, לתוכי, 500 ש"ח 

054-8483032)32-32(_____________________________________________

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח 

054-8483032)32-32(_____________________________________________

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית 250 ש"ח 

054-8483032)32-32(_____________________________________________

 ברה"ע למכירה שק 
 210X70 שינה לטיולים מידות

_____________________________________________)32-33ח(ב-100 ש"ח 052-7966786

 למכירה שתי תיכונים 
ב-100 ש"ח 052-7664337

_____________________________________________)32-33ח(03-5707062

 למכירה ספרי יודאיקה 
_____________________________________________)32-33ח(ישנים 50 ש"ח 052-7653753

 למכירה שטרות ומטבעות 
_____________________________________________)32-33ח(5 ש"ח 052-7653753

 למכירה תמונות מצלימה 
של רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7653753

 2 ערכות כלים+חומרים 
ללימוד מקצועי ויטראז' 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-5858631

 BCD "מנורת הבריאות" 
האלקטרומגנטית המיוחדת 

בס"ד 500 ש"ח נקנתה 
_____________________________________________)32-33ח(ב-2,200 ש"ח 03-6199806

 מצלימת פילים+פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6199806 בערב

 מסך דק למחשב 150 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7938941

 פראק חתנים חדש 
באריזה מידה 42 בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 054-8415306

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון וורוד 500 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)32-33ח(ירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון וורוד 500 ש,ח 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים 054-8415306

 עלוני פרשת השבוע )25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 תיק ליטל פרינסס חדש 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 050-4176776

 מבחר קלטות חדשות 
וארוזות, שירים וסיפורי ילדים, 
_____________________________________________)32-33ח(8 ש"ח לקלטת 052-7600336

 סורג בטן בצורת חבית 
1.00X1.17 מגוולן נגד חלודה, 
עבה וחזק במיוחד, 215 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7600336 בב"ב

 שמלת ערב פייטים, 
יפיפיה, רק 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-4143035

 נעל עור בורדו, 39,"מורן", 
_____________________________________________)32-33ח(רק ב-99 ש"ח 050-4143035

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשלפת ומסתובבת במצב 

מעולה 120 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-2727474

 ילקוט מרובע אורטופדי 
פסים צבעוניים, כחדש, נקנה 

בפתשגן 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7628985

 אופני הילוכים 26, 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-5385013

 מעמד קרימקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים אריז"ל 
עם הגהות ומראה מקומות 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449

 ספר "בראש חרדי" 
יסודות הפרסום במגזר החרדי 
_____________________________________________)32-33ח(כחדש 50 ש"ח 058-3237037

 למכירה 4 קרטונים של 
בדים מהממים במחיר מדליק 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-3980448

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים זמינים וקלים, 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשה באריזה 

_____________________________________________)32-33ח(65 ש"ח 052-4831449

 מארז מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה, חדש, 25 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

_____________________________________________)32-33ח(חדשה 052-4831449

 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

 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

 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

 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



כ’ - כ”ב באב תשע”ח   61-3/8/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ 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  
 21:00-23:00 ה-ימים א

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!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
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

 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(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק והפרסום 

דרושם מועמדים/ות 
רציניים/ות הדרכות ע"ח 

החברה, א. כהכנסה 
_____________________________________________)28-39(נוספת 053-4210898

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בניסיון, אפשרות מהבית 

058-3227787)28-40(_____________________________________________

 סייעת לגן ילדים במושב 
ליד הוד השרון למשרה מלאה 

_____________________________________________)28-35()עם רכב( 050-7242499

 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(_____________________________________________

 דרושים מתרימים/ות 
בעמותה למשפחות נזקקות, 

תגמול הולם, 
054-7411712/055-9829388)30-33(_____________________________________________

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)32-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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@walla.com
055-6684442)31-32(_____________________________________________

 לחברה פינססית מתאמת 
פגישות לחצי משרה בבנ ברק 

riki@tlp-ins.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

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
lymlk0758@gmail.com 

העבודה בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
lymlk0758@gmail.com

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 דרושה סייעת למשרה 
מלאה למעון בתל אביב, שכר 

הולם למתאימה.
052-5456295)31-34(_____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובד אחמ"ש בוקר/ערב חרוץ 
ומסור+עובד מטבח למשמרת 

_____________________________________________)31-34(בוקר 052-6607070

 למשרד רו"ח במתחם 
הבורסה מנה"ח ניסיון 

בחשבשבת/מיכפל חובה. 
GILAC@SHALRON.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(_____________________________________________

 דרושה בבני ברק מזכירה 
אסרטיבית, עצמאית ואחראית 

לניהול משרד עם ניסיון וידע 
בהנהלת חשבונות. 
שעות 10:00-14:00 

keren210890@gmail.com)31-32(_____________________________________________

 למעון בק.הרצוג דרושות 
מטפלות ומבשלות, תנאים 

_____________________________________________)32-39ל(טובים. 054-8471166

 למרפאת שיניים ב"ב 
דרושה מזכירה עם ניסיון 

עבודה במשמרות. 
054-5424005)32-33(_____________________________________________

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 

לכיתת תינוקיה, ת.מצוינים. 
054-2058545)32-35(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)32-33(לשעה. 054-3607420

 לעזר מציון ב"ב לפרויקט 
ימים נוראים, דרושות טלפניות 

לשעות הבוקר/ערב תנאים 
מצוינים למתאימות נא 

להשאיר הודעה בתא קולי: 
052-5808957)32-33(_____________________________________________

 לחברה מזכיר/ה לתיאום 
פגישות לעבודה מהבית, 

שיחות קלות ופשוטות,
3 שעות ביום, 4,000 ש"ח 

_____________________________________________)32-32(קריירה 072-22-222-62

 למשרד באיזור גאולה 
בירושלים מנהלת משרד, 

שעות גמישות, עבודה 
משרדית נוחה, 7,000 ש"ח 

_____________________________________________)32-32(קריירה 072-22-222-62

 דרושות מורות לשה"ל 
תשע"ט בירושלים ובני ברק 

והסביבה. מנהל/ת חשבונות 
סמוך לבני ברק, 6 שעות ביום, 

8,000 ש"ח קריירה 
072-22-222-62)32-32(_____________________________________________

 למשרד מוביל ברמת 
גן )ז'בוטינסקי( פקיד/ה 

סורק/ת עם ניסיון מוכח!!! 
תנאים מעולים! 

פקס: 03-5270376
itzik1073@walla.co.il :32-35(מייל(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית וכן טבחית 

לארוחת בוקר להתקשר בין 
03-6714809 10:15:00)32-35(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה סייעת למשרה מלאה/

חלקית גננת לחצי משרה 
050-7884864)32-35(_____________________________________________

 דרושה עובדת לניקיון 
ביה"ס בקרית הרצוג -9:00

054-5888747 13:00)32-32(_____________________________________________

 דרושים זכיינים לעסק 
אינטרנטי פעיל, כולל 
ציוד. דרושה השקעה.

054-4215109)32-34(_____________________________________________

 למעון פרטי בפתח 
תקווה, דרושה עובדת 
למ.מלאה- 7:00-5:00, 

מטפלת לתינוקיה- 7:00-1:00 
עובדת לצהרים- 2:00-5:00 

052-6348543)32-33(_____________________________________________

 נשים שמעונינות לעבוד 
בעבודה מאתגרת מלאה 

בסיפוק, ומשכורת הולמת, 
_____________________________________________)32-32(טובי 054-8477787

 לת"ת חשוב בב"ב 
דרושים מלמדים אחה"צ 

15:00-18:00 ניסיון בלבד קו"ח 
_____________________________________________)32-33(לפקס 153-3-577-9518

 לניקיון מרפאות דרוש/ה 
מנקה 12:00-16:00 ב"ב/ר"ג/

_____________________________________________)32-32(ת"א ועוד 052-7646401

 לניקיון מרפאות דרוש 
עובד ניקיון 10:00-15:00 רישיון 

_____________________________________________)32-32(לקטנוע חובה 052-7646401

למרכז הרפואי 'מעיני הישועה' דרוש
עובד/ת מטבח כללי 

למשרה חלקית 75%-50%
דרישות המשרה: אחריות, 6 ימי עבודה, הבנה בסיסית במחשב, 

עדיפות עם נסיון במטבח מוסדי
tzevet10@mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל

פקס 03-5771144

למרכז הרפואי 'מעיני הישועה' 
דרוש/ה עובד/ת אחזקה כללי

משרה מלאה
 דרישות התפקיד: 

התפקיד כולל מתן מענה לקריאות אחזקה שוטפות, 
Tzevet10@mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל

פקס 03-5771144

המרכז הרפואי 
מעייני הישועה מחפש אותך
מאסטרים עם נשמה, מקצוענית עם נשמה

אחראית משמרת צהריים/ערב

דרישות:
 ניסיון מקצועי ניהולי חובה

 ניסיון מוכח במכירות
 ידע בתוכנות אופיס

 יצירתיות, ראש גדול ואמינות גבוהה

 הכשרה מושקעת על חשבון ביה"ח
 יציבות ועבודה לטווח ארוך
 תנאים מעולים למתאימה

קו”ח לשליחה במייל:
karmita@mhmc.co.il

לפרטים נוספים:
טל. 03-5771202/146

פקס: 03-5771144

המרכז הרפואי 
מעייני הישועה מחפש אותך
מאסטרים עם נשמה, מקצוענית עם נשמה

אחראית משמרת צהריים/ערב

דרישות:
 ניסיון מקצועי ניהולי חובה

 ניסיון מוכח במכירות
 ידע בתוכנות אופיס

 יצירתיות, ראש גדול ואמינות גבוהה

 הכשרה מושקעת על חשבון ביה"ח
 יציבות ועבודה לטווח ארוך
 תנאים מעולים למתאימה

קו”ח לשליחה במייל:
karmita@mhmc.co.il

לפרטים נוספים:
טל. 03-5771202/146

פקס: 03-5771144

למרכז הרפואי 'מעיני הישועה' דרוש
עובד/ת מטבח כללי 

למשרה חלקית 75%-50%
דרישות המשרה: אחריות, 6 ימי עבודה, הבנה בסיסית במחשב, 

עדיפות עם נסיון במטבח מוסדי
tzevet10@mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל

פקס 03-5771144

למרכז הרפואי 'מעיני הישועה' 
דרוש/ה עובד/ת אחזקה כללי

משרה מלאה
 דרישות התפקיד: 

התפקיד כולל מתן מענה לקריאות אחזקה שוטפות, 
Tzevet10@mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל

פקס 03-5771144

המרכז הרפואי 
מעייני הישועה מחפש אותך
מאסטרים עם נשמה, מקצוענית עם נשמה

אחראית משמרת צהריים/ערב

דרישות:
 ניסיון מקצועי ניהולי חובה

 ניסיון מוכח במכירות
 ידע בתוכנות אופיס

 יצירתיות, ראש גדול ואמינות גבוהה

 הכשרה מושקעת על חשבון ביה"ח
 יציבות ועבודה לטווח ארוך
 תנאים מעולים למתאימה

קו”ח לשליחה במייל:
karmita@mhmc.co.il

לפרטים נוספים:
טל. 03-5771202/146

פקס: 03-5771144

המרכז הרפואי 
מעייני הישועה מחפש אותך
מאסטרים עם נשמה, מקצוענית עם נשמה

אחראית משמרת צהריים/ערב

דרישות:
 ניסיון מקצועי ניהולי חובה

 ניסיון מוכח במכירות
 ידע בתוכנות אופיס

 יצירתיות, ראש גדול ואמינות גבוהה

 הכשרה מושקעת על חשבון ביה"ח
 יציבות ועבודה לטווח ארוך
 תנאים מעולים למתאימה

קו”ח לשליחה במייל:
karmita@mhmc.co.il

לפרטים נוספים:
טל. 03-5771202/146

פקס: 03-5771144

 תיווך דרוש/ה סוכנ/ת 
מאיזור ב"ב למשרד תיווך, 

אין צורך בניסיון קודם, שעות 
גמישות, 3 חודשים ראשונים 

עמלות ואחוזים לאחר מכן 
_____________________________________________)32-32(משכורת 054-7477054

 לרשת מעונות בגן 
הרצוג דרושות מטפלות 

לשנה"ל למ.מלאה/
חלקית תנאים טובים. 

054-4499177
054-8426675)32-35(_____________________________________________

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

lymlk0758@gmail.com :קו”ח למייל

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברקקו”ח למייל





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'

ראה

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:52
19:10
18:49

20:05
20:07
20:07

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה • יום שישי כ"ט באב תשע"ח 10/8/18 • גיליון מס' 1277

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

פרסם ותתפרסם 
03-5796643

משגריר  לתרומה  זכה  מי   • בירושלים  הבחירות  לקמפיין  שמוזרמים  המיליונים  אחר  התחקה  עיתונות'  'קו 
פוליטיקאית  ואיזו  לאלקין  שתורם  החסידי  העסקים  איש  מיהו  פרוטה,  מגייס  לא  ליאון  משה  למה  לוקסמברג, 
תרמה לרשימה מתחרה? • וגם: ערבות הענק שהעמיד בעלה של הח"כית, הבנק מכפר שמריהו שמזרים מיליון 

שקלים והסיבה בגלל סיעת 'ירושלמים' מחזיקה שני חשבונות / שטח מוניציפאלי, עמ' 20-21

קשרים, אינטרסים ותרומות: 
8 יום 

5

ירות
לבח

הכסף הגדול שעושה את הבחירות

רויקט אלול בפתח: 
פ

מיוחד

שיפוצים, מינויים 
והיערכות בישיבות

עמ' 12

אלפים באירועי 
בין הזמנים בעיר

די לשנאה: הקמפיין והסערה
הכיתוב:  עם  כחרדים  לבושים  העיר  לראשות  המועמדים  נראים  היהודי'  ‘הבית  של  הקמפיין  בכרזת 
גם   • גינויים  גל  וגרר  סערה  עורר  הקמפיין   • החרדים"  השפעת  את  יבלום  מנצח  יהודי  בית  “רק 
המועמדים לראשות העיר מיהרו להתנער מהקמפיין המביש • יו"ר הבית היהודי השר בנט גינה: “זה 

לא על דעתנו" / עמ' 14

מור יוסף אינו הסיפור. גם לא חגית משה. זה היה 
מתיחת  הזו.  הבחירות  מערכת  של  הניסוי  בלון 
החבל בין המגזרים בעיר המורכבת ביותר בעולם 
את  ולהעיר  קולות  לקושש  היחידה  הדרך  היא 

מערכת הבחירות
ינון פלח, עמ' 14

זה רק הפרומו 
לפני שאנו מכים על החזה החילוני ודורשים די 
להסתה, אולי כדאי שנפנה את האצבע המאשימה 
חדלו  להצתה.  די  מח"כינו:  ונבקש  פנימה, 
מדורות.  להבערת  זרדים  כמו  כותרות  מלקושש 

תנו לנו לחיות בשקט בארץ הזאת
אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה עמ' 18-19

די להצתה

עמ' 6
עמ' 10עמ' 6

עמ' 8

פרויקט 'פינוי בינוי' בשכונה הוותיקה 
יוצא לדרך

מאה ילדים בקייטנת 
'אור מנחם'

הלשכה 
של הציבור
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