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הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה • יום שישי ו' באלול תשע"ח 17/8/18 • גיליון מס' 1279

פרסם  
ותתפרסם
03-5796643

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

דרעי: נתניהו רוצה בחירות ולא פתרון
המוקש: ארכה של 3 חודשים בלבד שהקציב בג”ץ לתיקון חוק הגיוס במושב החורף

הזיגזג: אחרי שניסה בכל הכוח לשמר את הממשלה - נתניהו מעדיף הליכה לבחירות
הטענה: ראש הממשלה פנה דווקא לליצמן ולא לגפני ודרעי, כדי לשמר את המשבר

התכנית: כינוס של מועצות גדולי וחכמי התורה - משותף ל‘דגל התורה' ולש”ס 
התקווה: כמה מגדולי האדמו”רים שנמנעו עד כה – יביעו דעה ברורה בעד החוק

וגם: מחלת ה'עכברת' של המפלגות החרדיות בבחירות לראשות העיר ירושלים

אבי בלום, בית ספר לפוליטיקה / עמ' 14-16

ההצעה המפתיעה של נתניהו לראשי סיעות הקואליציה: להכריז מיידית כבר השבוע על בחירות מוקדמות

צילום: יעקב כהן צילום: אוהד צויגנברג

א' אלול בת"תים: 
הפוליטיקאים הגיעו לברך / עמ' 12

דרושות משפחות דתיות
לאירוח בחורה יתומה
כולל שבתות וחגים, 

כולל לינה 

תזכו למצוות
054-8727070

יוצאי רומניה: "מה שברוורמן 
עשה למעננו, לא נעשה מעולם"

/ עמ' 6

/ עמ' 8

גרינברג מלכד שורות: 

הפעילה חוזרת, 
מר"צ תומכת / עמ' 6

"בחורי ישיבה 
יקרים, אנחנו 
שואבים את 

הכוח מכם" / עמ' 8

זעזוע: 
צלבי קרס רוססו על 

חזית בית הכנסת



הרה"ג מיכה הלוי שליט"א
רב העיר במסע התעוררות לקראת השנה החדשה
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 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

ביכנ"ס "ברית שלום" הסיגליות 19:208ט״ז אלול < 

סלחתי כדברך

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  <

לפני 
"מנין ותיקין כפ"ג" פלדמן 8ערבית

ביכנ"ס "משכן ישראל" גליצנשטיין 8:458

ביכנ"ס "ניגוני חיים" ויצמן 9:1545

ביכנ"ס "שלהבת" מסקין 9:403

ביכנ"ס "בת גנים" י"ד הבנים 10:0030

ביכנ"ס "אהל יצחק" י"ד הבנים 10:2066

וכיפר בעדו ובעד ביתו

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 "מעיין רבקה" בן אליעזר 18 ק״א10:10

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 21:3016
פקידתה של שרהמדרשת 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

ביכנ"ס "בית אליהו" מבצע יפתח 23:309

אבינו מלכינו

לנשים

לנשים

לאבות ובנים

ענג שבת לבני הנוער

lishkapt1@gmail.com .מודעה מס. 2לפרטים ותאומים:  טל'. 054-8177778   מייל



יום חמישי י״ט אלול 30.8.18 | היציאה בשעה 18:00

מזמין את כל תושבי פתח תקוה

לאמירת סליחות מרכזיות
ברחבת הכותל

ותפילה בקבר רחל

טלפוןכתובתאזור/שכונהשם הרכז
054-5969630מימון -19 גן התשעהמחנה יהודההרב חיים אורשלומי

יעקב גוזי
שעריה/אחדותאבישי חנינה

 רח׳ החמישה )ליד בני עקיבא(
ליד בית רבקה

052-4715067
 054-4930488

050-3273279בית חם רח' טבריהעמישבמתי פינטו
054-6733244רח' שולמית 1צפנתמתנס  שערים
050-4110212יהודה הנשיא 47חזון עובדיהיהודה אשכנזי

050-3303731הקרן 7הדר גניםאשר בללו
הגב' לאה צאלח

)להתקשר החל מהשעה 16:00(
050-8764007מרכז מסחרי יונה גריןכפר אברהם

054-5460300מרכז מסחרי יונה גריןכפר אברהםצביקה לוי
052-3278471ביהכס "ספרא" בן גוריון 3כפר גניםגיא קחטן

מרכז העירפנחס אלקיים
נחלת צבי 18

ביה"כ בית אברהם
053-6227800

054-2283663רחבת העיריהמרכז העירבנימין כהן
052-4783070רחבת העיריהמרכז העירמיכאל זגורי
054-8418538קלאוזנר 13 רמת ורבריעקב איבגי

אחווהשלומי בן רחמים
יקותיאל אדם

)במרכז המסחרי(
050-8810600

050-7390942משכן שלמה השומר 34יוספטלשלומי אבגי
052-2844883בית אליהו בן חור 8אם המושבותאייל שגיב

050-2674135ברנר 1יוספטלאלברט כהן

במעמד רבני העיר ואישי ציבור

ההרשמה חובה - אצל הרכזים להצטייד בשתיה מזון ולבוש חם
הסליחות בכותל יתחילו בשעה 12:30



אגף הפיקוח הרב תכליתי  

  
ארבעת המינים

התשע"ט - 2018   
רחבת ״חניון העירייה״ - רח׳ חיים עוזר

שוקשוק
 השוק יפעל בין התאריכים:

יום חמישי, י"א בתשרי תשע"ט, 20.9.18   14:00 - 22:00

 יום שישי, י"ב בתשרי תשע"ט, 21.9.18   08:00 - 12:30
מוצ"ש, י"ג בתשרי תשע"ט, 22.9.18   20:00 -  24:00

יום ראשון, י"ד בתשרי תשע"ט, 23.9.18   08:00 - 12:30

 
בתאריך: 04.09.18 בין השעות: 10:00 - 14:00 

תערך הרשמה לדוכן שוק ארבעת המינים במשרדי אגף הפיקוח, 
רח' בר כוכבא 63. במעמד זה יגבה תשלום חובה ע"ס 500 ₪ 

הכוללים דמי רישום ואגרת רישוי.

תשלום שיתקבל בגין ההרשמה לא יוחזר.

• לידיעתכם 
לאחר הרישום תערך הגרלה סגורה שלא בנוכחות הנרשמים

ובפיקוח הלשכה המשפטית.
השלמת התשלום בסך 500 ₪ לרכישת דוכן יבוצע בתאריך

6.9.18 בין השעות: 11:00 - 14:00 במשרדי אגף הפיקוח 
רחוב בר כוכבא 63, סה"כ לדוכן 1.000 ₪

 
את תוצאות ההגרלה יהיה ניתן לקבל במחלקת רוכלות.

לא תורשה כניסה עם נשק למתחם השוק.

חל איסור מוחלט למכור את ארבעת המינים בשווקים שאינם 
מאושרים ע"י המשטרה.

לבירורים ניתן להתקשר לטל': 03-9052982   03-9113480        
 
 

הנדסאי תוכנה
בני 21-27? נשוי בן 18 ומעלה?

הצטרפו לקבוצה איכותית ובואו ללמוד לתואר

בתוכנית לימודים מיוחדת המותאמת לאורח החיים החרדי
ובמימון מלא למתאימים!

ההרשמה בעיצומה:
052-770-8932

יציאה לשוק העבודה
עם ניסיון מהותי

הכוונה, יעוץ ואבחוני
התאמה מקצועית

השתלבות בעבודה בתחום
כבר בתחילת הלימודים

תואר מבוקש

מימון מלא

פרנסה בזמן הלימודים

כל התשובות נכונות



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

ב-1,000 ₪ לקניותעשרות זוכים 

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

הזכיה הזו יכולה להיות שלכם!
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי

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

 כמעט אסון: רחפן פגע במסוק
תאונה אווירית חמורה: מסוק ריסוס המופעל על ידי 
שדות  מעל  שטס  בזמן  מרחפן,  נפגע  'כימניר',  חברת 
ופרדסים באזור פתח תקווה, בגובה 100 רגל ובמהירות 
מצא  מהרה  ועד  בשטח  מיידית  נחת  הטייס  קשר.   60
הטייס  המסוק.  של  הריסוס  בצנרת  כלוא  הרחפן  את 
שב לביתו בריא ושלם, והאירוע ייחקר על ידי החוקר 

הראשי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

 השבת החסידית של המשלחת הסרוגה
'הפורום הדתי לאומי' פתח  50 מחברי  משלחת של 
תקווה, בהדרכתו ובנגינתו של יצחק מאיר, ציינה בשבת 
הבעש"ט,  של  קברו  ציון  ליד  אלול  ר"ח  את  שעברה 
ביום  החל  המסע  שבאוקראינה.  מעז'יבוז'  בעיירה 
חמישי על שפת האגם שבגן סופיה, אומן, בהתוועדות 
לציונו  סוחפת, שלאחריה המשיכה המשלחת  חסידית 
של רבי נחמן מברסלב. לקראת שבת, הגיעה הקבוצה 

למעז'יבוז', שם העבירה שבת התעלות.
אירוע יוצא דופן נרשם במהלך הסעודה השלישית, 
מתולדות  האדמו"ר  של  בנו  בהפתעה  הגיע  אליה 
חוצבי  חיזוק  דברי  שנשא  קאהן,  נחום  הרב  אהרון, 
בתוך  שערים  ממאה  החסידי  המשפיע  מראה  להבות. 
קבוצת ה'סרוגים' היה מלבב ומרתק. את המסע סיימו 
יצחק  לוי  רבי  ישראל,  סנגורם של  אצל  הפורום  חברי 

מברדיצ'ב. את המסע יזם עו"ד צביקה וישנגרד.

 נתפסו בפשיטה: נשק וחומרים מסוכנים
שלל חומרים מסוכנים ונשק נתפסו השבוע בפשיטה 
משטרתית על שתי דירות מגורים בעיר. המקרה הראשון 
רבים  סמים  נמצאו  שם  הנשיא,  יהודה  ברחוב  נרשם 
מסוגים שונים, כשהם מוסלקים בחלון הדירה. החשוד 
במחסן  ובחיפוש  בהמשך  לחקירה.  והובא  נעצר   )28(
סמים  נמצאו  הצוערים,  ברחוב   )27( נוסף  חשוד  של 
מסוג הידרו, מחולקים לאריזות, משקלים אלקטרוניים 
רובה  של  מחסניות  לחימה:  אמצעי  שהכילה  וקופסה 
החשוד   .m16 מסוג  נשק  וחלקי  אקדח  כדורי   ,m16

נעצר והובא לחקירה בתחנת המשטרה.

 רכב התהפך, הנהגת יצאה בשלום
דגל  לרחוב  הוזעקו  ההצלה  כוחות  שבת:  מוצאי 
צדו.  על  שהתהפך  רכב  על  דיווח  בעקבות  ראובן, 
נהגת  את  מצאו  למקום  שחשו  הכוננים  נס,  באורח 
הרכב, בת 25, כשהיא במצב מאושש לחלוטין ומצבה 
הוגדר קל. היא פונתה לבית החולים לבדיקות, במקביל 

לפינוי הרכב מהכביש.

החדשות המקומיות של פתח - תקווה

על המקום יוצאי רומניה: "מה שברוורמן עשה למעננו, לא נעשה מעולם"

גרינברג מלכד שורות: הפעילה חוזרת, מר"צ תומכת

בראיון   • בברוורמן  תמיכה  נציגם  הביע  והשבוע  בעיר,  מתגוררים  שואה,  ניצולי  רובם  רומניה,  עולי  מאות 
ל'השבוע בפתח תקווה', מספר מוני שונשטיין על פעילות ארגונו ומסביר מדוע בחר להביע תמיכה פוליטית

ליאורה ליבוביץ, בכירה במטה רמי גרינברג שהודיעה על פרישה, חזרה לשתף פעולה: "רק טובת תושבי העיר 
והעיר עצמה, הם שעומדים לנגד עיננו" • וגם: מר"צ לא תתמודד בבחירות ומוניקה כהן תתגייס למען גרינברג

מאת: ישראל פריי

זה אולי לא המהלך שיכריע את הבחירות, 
קיבל השבוע  תקווה  פתח  עיריית  ראש  אבל 
ניצולי  רובם  רומניה,  מיוצאי  נאה  חיזוק 
תקווה  פתח  סניף  שיו"ר  לאחר  שואה, 
הביע  בישראל,  רומניה  יוצאי  בהתאחדות 
תמיכה בלתי מסויגת ביצחק ברוורמן, לקראת 

הבחירות הקרובות.
מוני  לבין  העיר  ראש  בין  מפגש  בתום 
רומניה  יוצאי  ארגון  יו"ר  הוציא  שונשטיין, 
בברוורמן  לתמוך  הקורא  מכתב,  בפ"ת 
לעדנה  זכה  שלנו  "הארגון  נוספת.  לקדנציה 
אחרת"  קדנציה  באף  כמותה  הייתה  שלא 

כתב.
הפעילות  לנו מה  ספר  מר שונשטיין,  שלום 

של הארגון בעיר?
הוא  בישראל  רומניה  יוצאי  "התאחדות 
פעילות  שעורך  ביותר  הוותיק  הארגון 
בפתח  רומניה.  ועולי  שואה  ניצולי  למען 
הקליטה  למחלקת  מסונפים  אנחנו  תקווה 
מאד  הרבה  עושים  ואנחנו  העירייה,  של 
פעילויות. הבאנו סרט רומני לאחרונה, ארגנו 
סיור  עם  לירושלים  שואה  לניצולי  טיול 
עם  כינוסים  עושים  ואנחנו  ישראל,  בכנסת 
הדרכה וייעוץ לקבלת כספי פיצויים ופנסיות 

מרומניה".
כמה יוצאי רומניה יש בפתח תקווה?

אנחנו  לכולם  לא   ,500-600 "בסביבות 
מפגשים,  הרבה  עורכים  אנחנו  אבל  מגיעים 
רובם  אנשים,   20-25 מגיעים  כינוס  בכל 

דור  עצמי  אני  השואה.  את  מבוגרים שעברו 
שני לניצולים, נולדתי מעט אחרי המלחמה".

מה גרם לכם להביע תמיכה בברוורמן?
מה  אבל  שנה,   30 כבר  קיים  "הארגון 
שקיבלנו לאחרונה, בארבע שנים האחרונות, 
הרבה.  לנו  עזרו  פעם.  מאי  יותר  מוגבר  היה 
אני אמנם מכיר את ברוורמן הרבה שנים אבל 
לא זה העניין, הגישה שלו והתמיכה בארגון 

הם אלה שהביאו אותנו להביע תמיכה".
תקציבית  תמיכה  על  מדבר  שונשטיין 
רגשית  תמיכה  על  הרבה  גם  אבל  וארגונית, 
הטקס  את  דוגמה  "קח  מכבדת.  נוכחות  ועל 
באנדרטה  עושים  שאנחנו  השנתי  האזכרה 
גם  שנה,  כל  הגיע  ברוורמן  מטלון,  בקריית 

עלייה  של  התרבות  בהיכל  שהיה  האירוע 
וקליטה, אנחנו הוזמנו, ברוורמן עשה הרבה 

מה שבשנים עברו לא היה".
ראשי העיר לפניו היו פחות בעניין?

הוא  לזה,  התייחס  פחות  אוחיון  "איציק 
תמך אבל בצורה אחרת".

שהבעתם  לפני  החברים  עם  התייעצתם 
תמיכה?

מספר  ועם  הראשי  הסניף  עם  "דיברתי 
שזה  לי  ונראה  הקרובים  לכל  פניתי  חברים, 
אבל  אחד,  אף  לחייב  הולך  לא  אני  הכיוון. 
והבעתי אמון. אני מוכן  אני עשיתי את שלי 

להסביר לכל אחד למה אני תומך בו".

מאת: ישראל פריי

גרינברג  רמי  העיר  לראשות  המועמד 
ומעבה  השבוע,  נאים  הישגים  לעצמו  רשם 
ומפתיעים.  שונים  מכיוונים  בו  התמיכה  את 
תחילה, הצליח להחזיר לשורותיו את הפעילה 
קיבל  ובהמשך,  ליבוביץ,  ליאורה  החברתית 
ציבורית  דמות  כהן,  מוניקה  תמיכת  את 

מוכרת ויו"ר מר"צ בפתח תקווה.
דומיננטית  פעילה  ליבוביץ,  ליאורה 
על  שעבר  שבוע  הודיעה  גרינברג,  במטה 
סיום דרכה במטה הבחירות, בין היתר בגלל 
במקום  להשתבץ  עשויה  לא  שהיא  הבנתה 
לשבצני  לנכון  מצאת  "לא  ברשימה.  בכיר 
במקום ריאלי ברשימתך זאת למרות פעילותי 
ויכולותיי,  כישוריי  הענפה,  הציבורית 
למענך  שעשיתי  והנפשות  וקשריי,  השכלתי 

יום וליל 24/7 בקרב תושבי העיר", כתבה.
הצליח  ההודעה,  לאחר  ספורים  ימים 
שבו  והשניים  הקרעים  את  לאחות  גרינברג 
לעבוד בצוותא ולהציג חזית אחידה. בהודעה 
משותפת שהוציאו השניים נכתב: "לאחרונה 
נוצרה אי הבנה בכל הקשור לשיתוף הפעולה 
וחבריות  אישיות  שיחות  לאחר  אך  ביננו. 
הובהרו הדברים והחלטנו בהחלטה משותפת 

בדרכנו  משותפים  בכוחות  ממשיכים  שאנו 
תקוה  פתח  למען  השנים  ארוכת  המשותפת 

ותושביה.
"רק טובת תושבי העיר והעיר עצמה, הם 
מה שעומדים לנגד עיננו ומניעה אותנו. מכאן 
ממשיכים  אנו  שלנו,  האיתנה  ומהחברות 
בעשייה בכל העוצמה יחד עם כל השותפים 
לדרך ואלפי הפעילים. זאת בכדי להבטיח את 
הניצחון ב-30 לאוקטובר שלאחריו נוביל את 
העיר בראשות רמי גרינברג ונהפוך את פתח 
שכונות  ולכל  לתושביה  יותר  לטובה  תקוה 

העיר", נכתב.
מר"צ  יו"ר  הודיעה  השבוע  כך,  ובתוך 
"סיעת  בגרינברג.  תמיכתה  על  כהן,  מוניקה 
באופן  תומכת  בראשותי  תקווה  פתח  מרצ 
מסרה  העיר",  לראשות  גרינברג  ברמי  מלא 
את  סביבו  מאחד  "גרינברג  כי  שציינה  כהן, 
האדם  והוא  בעיר  והאוכלוסיות  הקצוות  כל 
הנכון ובעל הכישורים המתאימים לנהל את 
פתח תקווה. גרינברג הוא איש עשייה ובעל 

מחויבות טוטאלית לעיר ולתושביה".
מילאה   ,1973 מאז  במרצ  פעילה  כהן, 
תפקידים ציבוריים רבים ופעלה רבות לטובת 
כיהנה  כהן  תקווה.  פתח  תושבי  ולרווחת 
1993- השנים  בין  העיר  מועצת  כחברת 

1998 ושימשה 
ראש  כסגנית 
לשעבר  העיר 
אוחיון  איציק 
וממלאת מקום 
העיר  ראש 
השנים  בין 
 .1998-2003
מילאה  בנוסף, 
תפקידים  שלל 
 , ם י י ר ו ב י צ
ם  ה י נ י ב
מינהל  יו"ר 
 , ת ו ב ר ת ה

מנהלת המחלקה לשימור אתרים והאחראית 
על קשרי החוץ של עירייה עד 2017.

תתמודד  לא  מר"צ  סיעת  כי  נודע  השבוע 
למרות  העיר,  למועצת  הקרובות  בבחירות 
כהן.  מוניקה  היו"ר  של  והיערכותה  כוונתה 
הנהגת  החלטת  בעקבות  מגיע  הריצה  אי 
מערכת  את  לתקצב  שלא  הארצית  המפלגה 
הבחירות בעיר. כהן עצמה מתחה ביקורת על 
בת  עיר  על  "לוותר  מפלגתה  ראשי  החלטת 
לרתום  הבטיחה  היא  תושבים".  מיליון  רבע 

את מלוא כוחותיה להצלחת גרינברג.

צובר תמיכה. גרינברג

חלק מהשלל שנתפס. צילום: דוברות המשטרה

 צילום: דוברות הצלה פתח תקווה 

המסוק והרחפן, שניות אחרי הנחיתה הפתאומית



ללדת בשיבא- תל השומר
זו ה"השתדלות" שלך

לצד כל הסגולות

ארוחות
 עשירות  

בד"צ

תנאים
לשבת 
כהלכתה

מענה 
 הלכתי 
שוטף

בכירי
וטובי 

הרופאים

ותק 
וניסיון 

רב

מכשור 
רפואי 
מתקדם

פרופ' איל סיון
מנהל אגף נשים 

ויולדות

פרופ' שלי מזעקי
 מ"מ מנהל אגף 
נשים ויולדות

אנחנו כאן. שיבא יולדות

 בהחלטה החשובה של בחירת מרכז רפואי לקראת הלידה, 
את הולכת על הכי בטוח.

 אגף נשים ויולדות בשיבא – תל השומר מזמין אותך ליהנות
מחוויית לידה מקצועית ונעימה, מהצוות הרפואי הבכיר ביותר, 

וממקצוענות רפואית ללא פשרות אשר יעניקו לך בס"ד לידה בטוחה.
 בשיבא, כמרכז הגדול בארץ ניתן לקבל מענה מיידי לכל סיטואציה

רפואית מורכבת.
 האגף לנשים ויולדות בשיבא פועל תחת הכוונתו ההלכתית של

הרה"ג ר' צבי פורת שליט"א ומציע לך תנאים לשמירת שבת כהלכתה 
וארוחות טריות ומגוונות בכשרות בד"צ העדה החרדית. 

זו ההשתדלות שלך שהכל יסתיים במזל טוב ובשעה טובה.

מוקד מענה הלכתי: 03-530-7819

לסיורים, קורסים ולכל מידע,
מתאמת קשרי קהילה:
052-6667991
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"בחורי ישיבה יקרים, אנחנו 
שואבים את הכוח מכם"

זעזוע: צלבי קרס רוססו 
על חזית בית הכנסת

במהלך קומזיץ ומלווה מלכה לבחורי הישיבות, נשא מ"מ ראש העיר אוריאל 
בוסו דברים נרגשים: "אין לנו ספק שהצלחתנו מגיעה רק בזכותכם" • הקפיצו 

וסחפו: אמן הרגש פיניי איינהורן ותזמורתו של רובי בנט

מתפללי בית הכנסת 'מקדש משה' שהשכימו לאמירת סליחות, נחרדו לגלות 
• החשוד במעשה תקף במברגה את  צלבי קרס מרוססים על קיר בית הכנסת 

השוטרים שבאו לעצור אותו

מאת: משה אברהמי

לסיום  זכו  תקווה,  פתח  של  הישיבות  בחורי 
בסעודת  הזמנים',  'בין  לימי  במיוחד  מוצלח 
שהתקיימו  מיוחד  'קומזיץ'  עם  מלכה  מלווה 
התקיים  האירוע  האחרונה.  השבת  במוצאי 
ותרבות  לחינוך  האגף  בחסות  'מייפל'  באולמי 

תורניים ומ"מ ראש העיר אוריאל בוסו.
בחורי  מאות  נהרו  השבת,  צאת  לאחר  שעה 
משובחת  מסעודה  ונהנו  לאולם,  ישיבות 
'אלול'  באווירת  שהייתה  סוחפת  הופעה  לצד 
מי  בתורה.  ודבקות  הנוראים  ימים  שירי  עם 
אמן  היו  המוזיקאליים  הפרקים  על  שהופקדו 
של  המורחבת  ותזמורתו  איינהורן  פיני  הרגש 

המנצח רובי בנט.
בדברים קצרים ונרגשים, בירך מ"מ ראש העיר 
אוריאל בוסו את בני התורה, אשר שקדו ולמדו 
בישיבות בין הזמנים בכל העיר לקראת תחילת 
היקרים,  הישיבות  בחורי  "אתם  אלול.  זמן 
ציבור  כנציגי  אנו  הדור.  של  ושמנה  סלתה 
שואבים את הכוחות לעשיה ממכם אין לנו ספק 
התורה  לימוד  בזכות  ורק  אך  היא  שהצלחתנו 
וכבר  עת  בכל  לרשותכם  נעמוד  אנו  שלכם. 
לקראת סוכות יערך מעמד אדיר בנשיאות גדולי 
לכם'  'כתבו  בפרויקט  החתנים  להכתרת  הדור 
תושבי  ואברכים  בחורים  מאות  השתתפו  שבו 
פורה  אלול  "זמן  לבחורים  איחל  הוא  העיר". 

ומוצלח בלימוד תורה ובעבודת השם".

חבר  להצלחתו:  ותרמו  באירוע  נכחו  עוד 
גינת, מנהל האגף  ויו"ר האגף אליהו  המועצה 
זאב יעקב ושאלתיאל קוהלת, מנהל האירועים.

מאת: משה אברהמי

סמוך לחצות ליל רביעי, רוסס גרפיטי בצורות 
משה'  'מקדש  הכנסת  בית  קיר  על  קרס,  צלבי 
ברחוב אחד העם במרכז העיר. בהמשך התגלו 
ריסוסים דומים על קירות סניף משרד הבריאות 
הלאומי  הביטוח  סניף  קיר  ועל  רחוב  באותו 

ברחוב רוטשילד.
הדבר עורר זעזוע בקרב התושבים והתגובות היו 
לחברה  עניות  תעודת  "זאת  וכואבות.  המומות 

הארס  שזורעי  הישראלית 
מרשים לעצמם לפגוע ברגשות 
ובמקומות  היהודי  הציבור 
הדברים  דתי.  מוסרי  ערך  בעלי 
אלו,  בימים  שבעתיים  חמורים 
אויבים  ידי  על  נרדפים  כשאנו 
מבחוץ ודי לנו בהם. יש להוקיע 
אמר  המזעזע",  המעשה  את 

אחד המתפללים ל'מעריב'.
הביע  'הסקופים',  עם  בשיחה 

כי  חשש  שטרית  אברהם  הרב  הכנסת  בית  רב 
וכי  הבחירות  רקע  על  נעשה  השפל  המעשה 
למישהו יש אינטרס להצית מחדש מלחמת דת. 
יצוין כי ריסוס צלבי קרס אינו חדש כלל בפתח 

תקווה ובעבר נרשמו לא מקרים דומים.
שרוססו  קרס  צלבי  בבוקר  לראות  "מזעזע 
המועצה  חבר  אמר  הוותיק",  הכנסת  בית  על 
והמתמודד לראשות, רמי גרינברג. "המתפללים 
הסליחות  לאמירת  בבוקר  מוקדם  שהגיעו 
שבמדינת  כולנו,  כמו  נדהמו  אלול  חודש  של 

ישראל, באם המושבות בשנת 2018 יש ביטויי 
את  עבר  ישראל  עם  כאלה.  קשים  אנטישמיות 
ובזה  לתפארת  מדינה  והקים  הנוראית  השואה 
ניצח ניצחון גדול את כל אלו שרצו לכלותינו. 
בעירנו.  ראש  להרים  לאנטישמיות  נאפשר  לא 
נמשיך לחנך לאהבת העם והמולדת ולסובלנות 

בין כל חלקיי עם ישראל".
פחות מיממה לאחר המקרה, הצליחה משטרת 
במעשה.  חשוד  על  ידה  את  להניח  ישראל 
תושב  החשוד,  של  לביתו  שהגיעו  השוטרים 
העיר בן 36, נתקלו תחילה בסירובו 
לפתוח את הדלת, ותוך כדי הניסיון 
לתקוף  הוא  ניסה  אותו,  לעצור 
השוטרים.  את  מופעלת  במברגה 
טייזר,  באקדח  שימוש  לאחר  רק 
על  להשתלט  השוטרים  הצליחו 
הוא  למעצר.  ולהביאו  החשוד 
הובא לבית המשפט להארכת מעצר 

ויעמוד בפני כתב אישום.

"צלם בהיכל" 

המברגה בה תקף החשוד

לייוי מוסיקאלי מנחם בריסטובסקי

ישראל רנד

חזן אורח צבי וייס

יוסי שוורץ

יחזקאל קלאנג

יום שלישי     י"ז אלול תשע"ח  
28.8.2018     בשעה 20:00

B I R N A N A

האגף לתרבות יהודית

הנוראים לימים  רות  היצי במיטב 
בבית הכנסת המרכזי הדר גנים 

לזכר ע"ג הנופלים באסון המסוקים, 
רח' חנה רובינא 5 פתח תקווה

בית הספר המרכזי לחזנות פתח תקוה

המנהל המוסיקלי - ביה"ס לחזנות בפתח תקוה

דברים בעניני החג 
הרב שלמה רבינוביץ שליט"א  

רב שכונת הדר גנים

בס"ד

כניסה חופשית

בהשתתפות: 
תלמידי, בוגרי, מורי בית הספר המרכזי לחזנות 

וחזנים אורחים ביצירות לימים נוראים

ערב התעוררות

מאסטרו אלי יפה



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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שיח נבזי: "שלא נהפוך לבני ברק", 
"אסור שיהיה ראש עיר דתי"

אחרי 40 שנה: 
טיפת חלב בשעריה 

הדיונים תשנה פניה במוקד  תקווה  בפתח  הדתי  הציבור  עצמו  מוצא  ושוב,  שוב 
• חברת רשימתו של איתי שונשיין טענה שבפתח תקווה  הפוליטיים 
אסור שיהיה ראש עיר דתי • שונשיין ביקש למחוק את הפוסט והבהיר: 

"זה שרמי גרינברג אדם דתי לא פוסל אותו כמועמד"

לבריאות המשפחה בשכונת שעריה תעבור שדרוג  התחנה 
משמעותי, שיכלול תוספת קומה, שיפוץ והרחבה

מאת: ישראל פריי

 – העיר  ברחובות  היטב  המורגשת  הבחירות  אווירת 
בשלטי חוצות ובקמפיינים צבעוניים – מורגשת עוד יותר 

ברשתות החברתיות, שם, למרבה הצער, 
גולש השיח לכיוונים פחות נעימים.

תומכי  בין  סוערת  התכתבות  במהלך 
רמי גרינברג לבין אורלי שטרית, פעילה 
המועמד  ברשימת   3 ומספר  חברתית 
שטרית  טענה  שונשיין,  איתי  לראשות 
פתח  של  גודל  בסדר  שבעיר  "אסור  כי 
בהמשך,  דתי".  עיר  ראש  יהיה  תקווה, 
רשימתה, מחקה  ראש  לאור בקשתו של 

היא את הדברים.
רמי  תומכי  התנצחו  הסוער,  בדיון 
גרינברג עם שטרית, וצלפו ללא רחמים. 
לבני  נהפוך  אנחנו  ייבחר  ברוורמן  "אם 
ברק", טען בתוקף אחד הגולשים, והציע 
של  מהכיפה  'להירתע'  לא  לשטרית 
ותראי  זה  מול  זה  את  "שימי  גרינברג. 
שמברוורמן  באמת  קלה,  די  שהבחירה 
שותף  היה  שונשיין  לעלות.  רק  אפשר 
חותמת  כמו  יד  הרים  ההחלטות,  לכל 

גומי".
אחרונה  "פעם  נרגע:  לא  והאיש 
לא  ברוורמן  של  הראש  על  שהסתכלתי 
הייתה לו כיפה אבל הוא התנהג כאחרון 
אוצרות  כל  את  וחילק  ויז'ניץ  חסידי 
הדתי.  ולמגזר  לש"ס  וכספיה  העיר 

נגד  בהפגנה  לעמוד  ממנו  מנע  לא  וזה  כיפה  יש  לרמי 

זה לא מנע ממנו לצעוק  השתלטות ש"ס בשכונת שיפר, 
ששוב  מועצה  בישיבות  פ.(  י.  במקור,  )הטעות  חמאס 
ושוב העבירו כספים, איזה פוליטיקאי יעשה זאת בידיעה 

שמסתכן באיבוד הקול הדתי?"
שבעיר  טענה  כאמור,  מצידה,  שטרית 
עיר  ראש  להיות  יכול  לא  תקווה  פתח 
דתיים,  נגד  משהו  לי  שיש  "לא  דתי. 
אבל אסור שבעיר בסדר גודל כמו פ"ת 
יהיה ראש עיר דתי, אחרת נהפוך לבית 
שמש או בני ברק. האיש היחידי שיכול 

להנהיג ולתקן זה איתי שונשיין".
תקווה',  בפתח  'השבוע  עם  בשיחה 
דברי  כי  להבהיר  שונשיין  איתי  מבקש 
וכי  עליו  מקובלים  לא  רשימתו  חברת 
הם נכתבו בלהט הדיון ואינם משקפים 
את השקפת עולמם. "זה שרמי גרינברג 
אדם דתי לא אומר שצריך לפסול אותו 
באורלי  ביקשתי  גם  ולכן  כמועמד 

שתמחק את הפוסט".
בה  ההתכתבות  את  מציג  שונשיין 
גרינברג  תומכי  ידי  על  מואשם  הוא 
תקציביות  להעברות  שותף  שהיה  בכך 
אכזבה  ומביע  הדתי,  לציבור 
ניגרר  לא  "אנחנו  השיח.  מהידרדרות 
לזה גם אם הם ינסו לגרור אותנו בכוח. 
בקדנציה הזו לא הייתה חלוקה הוגנת, 
לא לציבור הדתי ולא לציבור החילוני, 
אם הייתה חלוקה מאוזנת ונכונה לא היינו מגיעים למצב 

הזה, אבל זה ראש העיר".

מאת: משה אברהמי

שנפתחה,  אחרי  שנים  עשרות 
תעבור התחנה לבריאות המשפחה 
החמשה  ברחוב  חלב(  )טיפת 
ושיפוץ  שדרוג  שעריה,  בשכונת 
מן היסוד. התחנה נמצאת במקום 
והעבודות  שנה  מ-40  למעלה 
ומעלית  קומה  הוספת  ייכללו 
לקבלת  חדרים  והוספת  למבנה 

קהל.
בשלב  נמצא  הפרויקט  זה  בשלב 
ההיתרים, כאשר 6 חודשים לאחר 
העבודות.  יסתיימו  ההיתר  קבלת 
הקרקע  בקומת  התכנית,  פי  על 
מרכזי  חלל  אחיות,  חדרי   4 יהיו 
יהיו  הראשונה  בקומה  ומטבחון. 

וכן  נוספים  אחיות/רופא  חדרי 
יהיו  הכל  סך  תכליתי.  רב  אולם 

במבנה החדש 8 חדרים.
אמר  ברוורמן  איציק  העיר  ראש 
שבהם  שנים  עשרות  "לאחר  כי 
לא  שעריה  בשכונת  התחנה 
עברה שיפוץ, הגיעה העת לתחנה 
ה-21  למאה  עצמה  שתתאים 
טיפול  יקבלו  הסביבה  ותושבי 
איכותי בסביבה נגישה ומודרנית".

אשר שוקר, ראש האגף לשירותים 
"אנו  אמר:  ובריאות,  חברתיים 
שיפור  את  עינינו  לנגד  רואים 
נמשיך  לתושבים.  השירות 
העיר  תושבי  למען  במלאכתנו 

ורווחתם".

ביקש למחוק והבהיר. איתי שונשיין

 הדמיית המבנה החדש: שמעון חן הנדסת בניין 

רשימת אכפ״ת מזמינה אתכם להרמת כוסית

ראש השנה תשע״ט

* חשיפת הרשימה המלאהחנייה במקום

בס״ד

נשמח לראותכם,
איציק ברוורמן

ראש העיר
אדי קואז ורועי פן

חברי הנהלת העיר

מוצ״ש  |  25.8.18  |  י״ד אלול תשע״ח

שעה 21:00  |  ב״ספורטן״  |  רח׳ גרינשפן 8 פ״ת

תכנית אמנותית | כיבוד קל





ו' באלול תשע"ח 1217/8/18 בפתח-תקוה

א' אלול בת"תים: הפוליטיקאים הגיעו לברך
נשיא המדינה רובי ריבלין פתח את שנת הלימודים עם סגן שר הבריאות יעקב ליצמן בבני ברק • המועמד לראשות העיר ירושלים יוסי דייטש 
סייר עם סגן שר החינוך מאיר פרוש במוסדות הר המור • ח"מ העיר ירושלים אליעזר ראוכברגר קבע מזוזות ב'תורה ודעת' בנשיאות מרן שר 
התורה • ח"כ אורי מקלב סייר בנווה יעקב ובגני הילדים • שר הפנים אריה דרעי חנך את המוסדות של הרב עמרמי • ח"כ יעקב מרגי סייר 

במוסדות שנאבק עבורם • ויו"ר החינוך העצמאי סייר במוסדות

מאת: יענקי קצבורג

של  בסיורים  שנה  כמידי  לוותה  בת"תים  הלימודים  שנת  פתיחת 
הצטלמו  הבית,  בחנוכת  מקומות  בכמה  שהתכבדו  פוליטיקאים, 

ושוחחו עם צוותי המחנכים והמורים.
• שמחה גדולה שרתה בשכונת "נוה יעקב" בירושלים, במעמד 
שר  מרן  בנשיאות  ודעת"  "תורה  החדש  תורה  התלמוד  פתיחת 
התורה הגר"ח קנייבסקי. את המזוזות בפתח הת"ת החדש קבעו 
המרא דאתרא הגאון רבי צבי ובר, רב השכונה הגאון רבי ישראל 
אליעזר  ירושלים  בעירית  התורה"  "יהדות  סיעת  ויו"ר  זילברמן, 

ראוכברגר, שליווה ועמד מאחורי הקמת הת"ת החדש.
לאחר טקס קביעת המזוזות וסיור ברחבי מבנה הת"ת שבו החלו 
שבו  "לחיים"  מעמד  התקיים  תלמידים,   36 הלימודים  שנת  את 
הודו רבני השכונה לראוכברגר על פועלו הרב למען הקמת הת"ת 
־ושרק בזכותו הת"ת הוקם, כמו גם כל תנופת פיתוח מוסדות התו

רה, החינוך והדת בנוה יעקב בשנים האחרונות, כולל הקצאת בתי 
כנסת, מבנים, כיתות, גנים ועוד.

החדש  התורה  בתלמוד  גם  הלימודים  שנת  את  פתח  ראוכברגר 
־שהוקם בשכונת רמות א', בנשיאותו של הגאון רבי יהושע איכנש

טיין, ראש ישיבת "יד אהרון". בת"ת זה החלו את שנת הלימודים 
למעלה מ-300 ילד. גם בת"ת זה קבע ראוכברגר מזוזות יחד עם 
הרבנים ומנהלי הת"ת, בהשתתפות ראשי אגף חינוך חרדי בעירית 

ירושלים איתמר בר עזר וברוך הלפגוט.

• ביקור ממלכתי ונרגש קיימו נשיא המדינה ראובן ריבלין וסגן 
שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן במרכז הרפואי מעיני הישועה בבני 
ברק. הביקור התקיים לרגל פתיחת שנת הלימודים בכיתות החיידר 
ובית הספר שע"י מחלקה הילדים בניהולו של ראש האגף פרופ' 

אלי סומך. 
בשל הרגישות המיוחדת בביקור הנשיא בבית חולים שהוא מקום 
־הומה אדם, נדרשה היערכות ביטחונית מיוחדת של היחידה לא

בטחת אישים ואנשי לשכת הנשיא בשיתוף מחלקת הביטחון של 
מעיני הישועה בראשות הקב"ט ואיש מערכת הביטחון ר' ליאור 

אביטן. 
הלימודים  שנת  פתיחת  לרגל  כאמור  התקיים  עצמו  הביקור 
התשע"ט בישיבות ובתלמודי התורה במגזר החרדי ובכללם בבית 
־הספר והתלמוד תורה הפועלים באופן רשמי ומוכר בצמוד למחל

קת הילדים בה מאושפזים ילדים עד גיל 18. 
• מפכ"ל המשטרה רב ניצב רוני אלשיך בליווי סגן מפקד מחוז 
ביום  הגיעו  ברכיהו  רמי  המשטרה  ורב  כזרי  אלי  תנ"צ  ירושלים 
ראשון השבוע עם פתיחת שנה"ל במגזר החרדי אל תלמוד תורה 
'מענה שמחה' בשכונת רוממה בירושלים. המפכ"ל פגש את ילדי 
הגנים ותלמידי כיתה א' ואת צוות המורים והמנהלים. שוחח עם 
־התלמידים ואמר להם כי ה"משטרה היא משטרת בין האדם לחב

רו. כל מה שאנחנו עושים זה בין אדם לחברו". 
ובתלמודי  התורניים  הספר  בבתי  הלימודים  שנת  תחילת  עם   •

ח"כ  והטכנולוגיה  המדע  ועדת  יו"ר  ראשון  ביום  הגיע  התורה 
שם  להפליא,  המתפתחת  יעקב  נווה  בשכונות  לסיור  מקלב  אורי 
נפגש עם תושבי השכונה ושמע מהם את מצוקת הציבור במקום 
ובייחוד תושבי 'רחוב רביץ' אשר קרוי על שמו של אברהם רביץ 
־ז"ל ממייסדי דגל התורה, אשר נאלצים לכתת רגליהם למקום מגו

ריהם כאשר אין במקום תחבורה זמינה או תנאים מינימליים בכדי 
להתקיים.

לאחר מכן יצא מקלב לגני הילדים החדשים בשכונה, שם עמד על 
־הגידול במוסדות החינוך אשר מגיעה כתוצאה ישירה מהתפתחו
־תה התורנית של השכונה והתרחבות הקהילה במקום, מקלב הס

ביר כי הצלחתה של השכונה טמונה בראש ובראשונה במוסדות 
החינוך האיכותיים שבמקום, תושבי השכונה שהתלו לביקור הודו 
למקלב על הביקור והסיוע לכל אורך השנה. למקלב התלווה גם 

חבר המועצה ישראל קלרמן.

• במעמד מיוחד ומרומם נפתחה שנת הלימודים בקריית חינוך 
תורה  תלמוד  ילדי  מאות  לומדים  שבו   - תערוג'  'כאייל  מוסדות 
יוסף'  'בני  החינוך  רשת  שע"י  תערוג'  'כאייל  לבנות  הספר  ובית 
־ובנשיאות הרה"ג אייל עמרמי. התלמידים החלו את לימודם במ

תחם החינוך החדש שנבנה עבורם ברחוב שמחת הכהן בשכונת 
'הר חומה' בירושלים. יש לציין, כי הפתרון הינו לשנים הקרובות 
עד לסיום בניית מבנה הקבע ורחב הידיים שיבנה בשכונה עבור 

מאות התלמידים.
המתווה המסוכם על בניית מתחם החינוך החדש, הוחלט לאחר 
בסיועם  בחודשים האחרונים  וממושך שנעשה  ארוך  ודברים  דין 
של אישי ציבור רבים ובראשם יו"ר תנועת ש"ס ושר הפנים אריה 
מר  העירייה  ומנכ"ל  ברקת  ניר  מר  ירושלים  עיריית  וראש  דרעי 

אמנון מרחב. 
יוסי  ירושלים  עיריית  ראש  וסגן  פרוש  מאיר  החינוך  סגן שר   •
דייטש ערכו סיור רשמי במוסדות החינוך בירושלים, כדי לעמוד 
מקרוב אחר הליך פתיחת שנת הלימודים ולהתעדכן בדבר הצרכים 

העתידיים של המוסדות. 
יום הסיורים פתחו בת"ת 'מעוז חיים' ובישיבת בית ה', המ ־את 

רב  אדלשטיין  הרב  קיבלו  פניהם    את  החרד"לי,  לזרם  שתייך 
־הקהילה ור"מ בישיבת 'הר המור', והרב יחזקאל כהן מנכ"ל המו

סדות. הנוכחים התרשמו מילדי החמד והתפעלו לנוכח קול התורה 
הבוקע מבחורי חמד החובשים את ספסלי בית המדרש ושוקדים 

על תלמודם.
שנכ שלמה'  'אבני  תורה  לתלמוד  הפמליה  המשיכה  מכן  ־לאחר 

זאת לאחר שנים ששהו במבנים  ומרווח,  נס השנה למבנה חדש 
שאינם ראויים, את פניהם קיבלו הרב שלמה לוין מנהל המוסד, 
הרב שמואל בן שלום מנהל המוסד והרב אריה פיין, מפקח חינוכי 

של המוסד. המנהלים הציגו בפני הנוכחים את המבנה החדש ואת 
הצרכים העתידיים של המוסד. 

סגן השר פרוש דיבר על החשיבות הרבה של העצמאות החינוכית, 
ומעניקות  והזכיר את תקנות הפטור שנחתמו השנה שמאפשרות 
עצמאות חינוכית שלא הייתה על הנייר עד עתה ומנהלי מוסדות 
נאלצו לחתום על מסמכים שהם הפרה של מהות מוסדות הפטור. 
לאחר מכן, המשיכו לסיור בתלמוד התורה 'הכלל חסידי' שבעיר, 
הלימו פתיחת שנת  הליך  ועמדו מקרוב אחר  נוספים  ־ובמוסדות 

דים.

• יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ יעקב מרגי, פתח את שנת 
הלימודים בסיור במוסדות "ירים משה" בראשות הרב עזרא ניסן 
־בשכונת גאולה. מרכז הסיור: ת"ת 'מסילת ישרים'. מרגי אמר לת

וככל  למידים: "אני מחויב לעזור למען לומדי התורה בכל מצב 
שיידרש בכל עת". מרגי עמד מקרוב על שיטת הלימוד בישיבה 

הגדולה והקטנה, בתלמוד התורה ובכיתות המכינה. 
מול  לקשיים  ניסן  הגר"ע  שבראשות  המוסדות  נקלעו  לאחרונה 
משרד החינוך, קשיים שהגיעו עד כדי מצב של סגירת המוסדות. 

־לבקשת חבר מו
התו חכמי  ־עצת 
בע הגר"ש  ־רה 

דני, התערב יו"ר 
החינוך  ועדת 
־מרגי והחל במא

בתוך  פנימי  בק 
החינוך  משרד 
שעבר  ובשבוע 
הנהלת  התבשרה 
כי הע ־המוסדות 

ניין הסתדר.
פתיחת  עם   •
הלימודים  שנת 
העצמאי  בחינוך 
ערך יו"ר החינוך 
הרב  העצמאי 
יוסף  אברהם 
סיור  לייזרזון 
במספר  נרחב 
תורה  תלמודי 
הע החינוך  ־של 

ברחבי  צמאי 
ירושלים, ביניהם 
"לויכטר"  ת"ת 
שעבר  וגן  בבית 
חדש  למבנה 
בשכונה,  ומרווח 

ת"ת "נתיבות שלמה" בשכונת הר נוף, ות"ת "סנהדרין" שאף הוא 
עזרת  לשכונת  בסמוך  ידיים  ורחב  חדש  לבניין  לאחרונה  הועתק 

תורה.
לייזרזון, בליווי המפקח הרב שמואל לוריא וקצין הביטחון ישראל 
אללוף, עברו בכיתות הלימודים, נפגשו עם מנהלי הת"תים וצוות 
ההוראה, ושמעו מהם סקירות מפורטות על ההיערכות הארגונית 
בר"ח  הת"תים  שערי  פתיחת  את  שאיפשרה  המקיפה  והחינוכית 

אלול בצורה תקינה ומסודרת.

דייטש עם הילדים

דרעי בהר חומה

לייזרזון בחינוך העצמאי

מקלב וקלרמן

מרגי במוסדות של הרב ניסן

ראוכברגר קובע מזוזה

ריבלין וליצמן במעיני הישועה

ריקוד של שמחה בנוה יעקב

המפכ"ל מתרשם



זה יכול לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים... אף אחד לא יכין 
אתכם מראש אבל גם אתם עלולים להיות סיעודיים.

כשמדברים על חולה סיעודי, אתם בטח חושבים על אנשים 
את  למצוא  יכולים  וילדים  צעירים  אנשים  גם  אבל,  זקנים. 
עצמם במצב סיעודי בעקבות תאונות או מחלות, שלא נדע. 
מה שבטוח שכדאי להיות מוכנים עם ביטוח סיעודי שמכסה 

אותנו, כדי להבטיח איכות חיים סבירה גם בזמנים קשים.
לצערנו, מספר המקרים הסיעודיים בישראל גדל, חולים רבים 
משמעותי  קושי  מול  עצמם  את  מוצאים  משפחותיהם  ובני 
בנושאים  מטיפול  החשש  למרות  סיעודי.  למצב  בהגיעם 
כואבים - עכשיו הזמן המושלם לוודא שיש לכם ביטוח סיעודי 
ואם לא, שתבחרו בביטוח הסיעודי המתאים ביותר בשבילכם 

ובשביל ילדכם.

מהו ביטוח סיעודי? ומי מוגדר בתור ‘חולה סיעודי’?
למבוטח,  חודשיים  תגמולים  מעניק  בישראל  סיעודי  הביטוח 
במידה ויהפוך לחולה ‘סיעודי’. ‘סיעודי’ מוגדר ברוב המקרים, 
מסוגל  אינו  ירודים  ותפקודי  בריאותי  מצב  שבעקבות  כאדם 
להתלבש  ולשכב,  לקום  כגון  שגרתיות  פעולות  בעצמו  לבצע 
ביכולות  שנפגע  אדם  גם  ועוד.  לבד  לאכול  עצמו,  בכוחות 
שעות  ברוב  מירבית  השגחה  המצריכה  ברמה  הקוגניטיביות, 

היממה, יחשב על פי קביעת רופא, לסיעודי.

‘לאומית  את  ללקוחותיה  מציעה  בריאות’,  שירותי  ‘לאומית 
סיעוד’, ביטוח סיעודי באמצעות חברת כלל ביטוח בע”מ.

לעומת הביטוחים הסיעודיים הפרטיים, שהינם יקרים ועלותם 
ביטוח  בודד,  למבוטח  בחודש,  שקלים  למאות  להגיע  עשויה 
זול  ‘לאומית שירותי בריאות’ מציע פתרון  סיעודי קבוצתי של 
באופן משמעותי, אשר יאפשר לכם להרגיש בטוחים, גם בעתיד 
הרחוק. אם אתם לקוחות של ‘לאומית שירותי בריאות’ ועדיין 
אין לכם פוליסת ‘לאומית סיעוד’, זה הזמן המושלם להצטרף 
וגם לחשוב על הילדים. אף פעם אי אפשר לדעת מתי היקרים 

לנו מכל, יזדקקו חלילה לטיפולים כאלו ואחרים.
18 מצטרפים  גיל  ילדים עד  חשוב שתדעו שבלאומית סיעוד, 

לביטוח הסיעודי ללא עלות! 
מכוסים  שהם  הנפשי  השקט   - לכם  יש  ילדים  כמה  משנה  לא 
תוכלו  יותר,  מוקדם  שתצטרפו  ככל  לכם.  מגיע  מצב,  בכל 
יותר, ולדאוג  יותר בתשלום החודשי, לקבל כיסוי גדול  לחסוך 

לעתיד שלכם - כבר עכשיו.

ההצטרפות לביטוח בכפוף לחיתום רפואי ואישור המבטח, ומעל גיל 18 
בתשלום חודשי נוסף.

כל מה שרציתם לדעת על 
ביטוח סיעודי משתלם ואיכותי

זה הזמן לדאוג 
לעתיד שלכם 

למגמת חזנות ונוסח מורחבת - אלי יפה
פתיחת שנת הלימודים חשוון תשע"ט | אוקטובר 2018

להרשמה ותיאום למבחני קבלה
יצחק ראשי - 050-7219916

תפילת מנחה 19:00        |         כיבוד קל        |        עזרת נשים פתוחה

להילולת הבן איש חי
וחנוכת מקלט מועדון תורני

ברח' צאלח שלום 12, עמישב

הרה"ג בנימין אטיאס שליט"א - רב ואב"ד פ"ת

הרב עמנואל שרעבי שליט"א - רב השכונה

הרב מאיר אלול שליט"א – ראש מוסדות ״היכל הקודש״

הרב אברהם סבג שליט"א - רב ביה"כ "דוד ומשה"

לאחר שדרוג ושיפוץ המועדון במימון המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
והאגף לחינוך ותרבות תורניים בעיריית פ"ת

אי"ה ביום חמישי י"ב אלול (23.8.18)
במעמד הרבנים:

ר' יעקב נחמיאס הי"ו
חברי ועד שכונת עמישב אשר שטרית יו"ר

ומתי פינטו סגן יו"ר ועד השכונה 
ואישי ציבור נכבדים

ובהשתתפות:
את הערב ינעים

הפייטן

שמעון
מישעלי

תפילת מנחה 19:00        |         כיבוד קל        |        עזרת נשים פתוחה

להילולת הבן איש חי
וחנוכת מקלט מועדון תורני

ברח' צאלח שלום 12, עמישב

הרה"ג בנימין אטיאס שליט"א - רב ואב"ד פ"ת

הרב עמנואל שרעבי שליט"א - רב השכונה

הרב מאיר אלול שליט"א – ראש מוסדות ״היכל הקודש״

הרב אברהם סבג שליט"א - רב ביה"כ "דוד ומשה"

לאחר שדרוג ושיפוץ המועדון במימון המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
והאגף לחינוך ותרבות תורניים בעיריית פ"ת

אי"ה ביום חמישי י"ב אלול (23.8.18)
במעמד הרבנים:

ר' יעקב נחמיאס הי"ו
חברי ועד שכונת עמישב אשר שטרית יו"ר

ומתי פינטו סגן יו"ר ועד השכונה 
ואישי ציבור נכבדים

ובהשתתפות:
את הערב ינעים

הפייטן

שמעון
מישעלי



ו' באלול תשע"ח 17/8/18בפתח-תקוה1214

התפשטות  את  לבדוק  כדי  הצפון  בנחלי  פתע  בביקורת  לא 
בה,  לוקה  שאינו  החרדים  הח"כים  מבין  היחיד  שהוא  ה'עכברת' 
בתל-אביב  לשכתו  אנשי  לו  שערכו  הפתעה  במסיבת  לא  וגם 
בנוכחות כל המי ומי. לא בדברי חנופה של החברים מדגל התורה 
לצרכי מחקר  מקיז.  )מקיז.  בקשית  הדם  את  ליצמן שותה  להם   -
רפואי, כמובן(, וגם לא בטיש כלל-חסידי עם בני הברית החדשים 

משלומי אמונים. 
תרצו,  אם  או   - ההולדת  יום  חגיגות  של  ה'אפטר-פארטי'  את 
ה'מירי רגב' של אירועי השבעים - החברים חגגו לסגן השר יעקב 
מבלי  ורענן  צעיר  חתן.  ובלי  עוגה  בלי  בהיעדרו.  דווקא  ליצמן 
להפוך אף שערה לבנה לסגלגלה. בן שבעים לשיבה – ולשיב"א, 

אינשאללה, רק במסגרת העבודה.  
החגיגה הזאת, נטולת החתן, התקיימה תכף ומיד בתום ישיבת 
לאחר  בדרום.  הביטחוני  המשבר  באווירת  שהתנהלה  הממשלה 
שהסגל הרחב התפזר, התכנס לו הפורום המתוח יותר – בו יושבים 
ראשי המפלגות זה לצד זה. מדי שבוע הם מתכנסים, שופכים את 
אשר על לבם, פורקים מטען כדי לפנות מקום למילוי מחדש של 
השק בתלונות וקיטורים, אכזבות וכעסים. סנטימנטים כידוע, יש 

רק בשירים. 
מחובת ההתייצבות לכל ישיבת ממשלה משמימה - ליצמן נגמל 
עם התפטרותו מתפקיד השר. נוכחות בישיבת ראשי הקואליציה, 
לעומת זאת, היא זכות יותר מחובה, ובפרט בימים בהם יו"ר דגל 
התורה משתתף בישיבה. ליצמן משתדל לנכוח במרבית הישיבות 
ומבריז רק מסיבות רפואיות מוצדקות. אלא שהשבוע הוא הרשה 
לעצמו לדלג על הישיבה – אחרי שאת שלו הוא כבר אמר בסופ"ש 

האחרון, בשיחות ישירות עם ראש-הממשלה.
דווקא  נבחנת  הפרסונה  של  ההשפעה  יכולת  בהם  גילאים  יש 
המדדים  האם  לבדוק  כדי  שבעים  גיל  כמו  ואין  בהיעדרה, 
הפוליטיים-רפואיים עודם יציבים. אם לשפוט על פי ישיבת ראשי 
בשיאו.  שליצמן  הרי  השבוע,  ראשון  ביום  הקואליציה  מפלגות 
"ישבו איתנו דרעי וגפני", תיאר אחד מראשי המפלגות את שאירע, 
"אבל כולם דיברו דווקא על ליצמן שלא השתתף בישיבה. מה הוא 
או  להסתדר,  לו  יורה  מגור  יגיב, האם האדמו"ר  הוא  איך  יעשה, 
ינחה אותו ללכת עד הסוף ולפרוש מהממשלה. ליצמן, ליצמן ועוד 

פעם ליצמן". 

תחילת הסוף

מחצית  את  להעניק  שעבר  השבוע  מן  הבג"ץ  שופטי  החלטת 
הטילה   – הגיוס  חוק  העברת  לצורך  הממשלה  שביקשה  הארכה 
של  המיידית  המשמעות  הקואליציה.  ראשי  ישיבת  על  כבד  צל 
ההחלטה התפרשה כמתן אור צהוב מהבהב להישארות בממשלה 
ניתן  כי  ביבי של השבוע שעבר – הצהיר  ואכן,  בתקופת החגים. 
להעביר את חוק הגיוס במהירות ונשמע כמי שנאחז בארכה הכל 

כך קצרה כדי לדחות את ההכרעה.
הביבי-מאניה דפרסיה הידועה של נתניהו באה לידי ביטוי קיצוני 
בשינוי מצבי הרוח בין סופ"ש לראשון שלאחריו. רק בשבוע שעבר 
את  לשמר  כדי  הכל  לעשות  שנחוש  ישיבה  כראש  נתניהו  נשמע 
אווירת האלול בין כתלי המוסד שבאחריותו. חלף עבר לו הסופ"ש 
ביעף, ועל ישיבת הממשלה שפתחה את 'זמן אלול' התשע"ח הוא 

כבר השרה אווירה של סיום זמן. 
נתניהו הפתיע וביקש להודיע  כשהגיע לישיבת ראשי הסיעות, 
ליצמן  עם  גם  "בדקתי  לבחירות.  מוסכם  מועד  על  השבוע  כבר 

הפינות  את  לעגל  אפשר  היא שאי  שלי  והמסקנה  איווט,  עם  וגם 
ולהגיע לנוסח מוסכם במהלך שלושת החודשים שבג"ץ נתן. אין 
ברירה. צריך להקדים את הבחירות ולהודיע על זה עכשיו", הוא 

אמר לחברים. 
לקיר,  מקיר  כמעט  השותפים,  של  שכנוע  מלאכת  לאחר  רק 
ולהמתין,  ועכשיו  כאן  המועד  על  להכריז  שלא  נתניהו  הסכים 
אך לא עד אחרי, אלא עד לפני החגים. "נמתין עד תחילת חודש 
ללא  הדיון  את  וחתך  המועד  את  קצב  הוא  יותר",  לא  ספטמבר, 
גדולי התורה טרם  עוררין – כאדמו"ר האומר את דברו במועצת 

צאתו לחופשה. 
לא אחרי – אלא לפני החגים. את האמרה הזאת מן הראוי היה 
לתלות על הקיר בלשכותיהם של חברי הכנסת החרדים. אם מנהיגי 
החרדים  המועמדים  כלפי  רצינות  באותה  נוהגים  היו  המפלגות 

ברשויות, היינו מסודרים.
לכאן,  או  לכאן  שההכרעה  הרי  נתניהו,  שקצב  ללו"ז  בהתאם 
אמורה ליפול בשבוע שלפני ראש השנה. אם הבחירות אכן יוקדמו 
הראוי  מן  בערפל,  לוט  יהיה  ישיבות  בני  רבבות  של  ומעמדם 
יתחילו  הספרדים,  ולא  שהאשכנזים,  ביום  יחול  ההכרזה  שמועד 

לומר סליחות ולהכות על חטא.

לפני החגים 

"אני רוצה לעזור לך, אבל אינני יודע לאיזו יד שלך לעזור, ליד 
ימין או ליד שמאל", סנט בשעתו מעל בימת מרכז הליכוד, אריק 
שרון המנוח, בביבי נתניהו. מה רוצה נתניהו בכל רגע נתון, היא 
שאלת מיליון המצביעים )וגם מיליון הדולרים של החברים נדבני 
השמפניה והסיגרים( שמרחפת מעל כל מהלך של בנימין נתניהו 

בעשורים האחרונים.
אלוף  של  התנהלותו  לנוכח  השבוע,  התעצמה  הזאת  השאלה 
הדחיות והעיכובים, שבמשברים שבשגרה נתלה בכל דף של לוח 
השנה ונסמך על כל תת-ועדה כדי לעכב כל הכרעה. אז מה רוצה 
נתניהו שהקדים את אחרי החגים – לחודש אלול, שאלו השבוע 

השותפים לקואליציה. 
כשנתניהו עשה בסוף-השבוע קולות של מי שמתכוון להכיל את 
הסיטואציה ולנסות בכל מחיר להגיע להסדרה, הסבירו בסביבתו 
שאין לו שום סיבה עדכנית ללכת לבחירות – מהן ממילא ישמח 

לצאת עם אותן תוצאות ואותם שותפים. 
אמרו לנו שהמצב המתוח בדרום והשקט שהופר - לא מעוררים 
אצלו עודף מוטיבציה לצאת למסע בחירות ולהפקיר את סדר היום 
בידי החמאס. מפריחי הבלונים העזתיים – עוד עלולים לתקוע את 

הסיכה בבלון הביטחוני של ראש-הממשלה. 
שבמהלכו  יולי,  חודש  את  לעבור  מעדיף  שנתניהו  לנו,  רמזו 
ישבור את השיא של ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון ויהפוך 
כהונה  שנות  של  בשיא  שמחזיקה  במעלה  הראשונה  לאישיות 
בנציון  פרופ'  ההיסטוריון  של  לבנו  כראש-ממשלה.  מצטברות 
נתניהו יש כידוע תודעה היסטורית מפותחת. פרשנים עוינים היו 
היסטרית  תודעה  גם  יש  שלאיש  תמיד  ולהוסיף  ללעוג  נוהגים 
והפגיז  בצפון  שהפציץ  אחרי  הזאת,  בקדנציה  אך  מפותחת, 
במרכז )הליכוד! את המשטרה, הפרקליטות וכל שאר אויבי העם 
והמשפחה(, אי אפשר לומר עוד על נתניהו שפחדנותו - אומנותו. 
אלא שכל התחזיות הללו על הרצון לדחות את קץ הימין ולאפשר 
לממשלה למלא את ימיה, עלו בעשן כמו שדה קוצים בעוטף עזה, 
ברגע שבו נתניהו פתח את פיו בישיבת ראשי הקואליציה. הפרשנים 

והשותפים  קולמוסם  את  לחדד  הכתבים  בלשונם,  לצקצק  נאלצו 
להוגיע את מוחם בשאלה שאף פעם אין עליה תשובה ברורה: אז 

מה, למען השם והתואר, רוצה מאיתנו ראש הממשלה נתניהו.

וידוא הריגה

אותנו  להשיג  איך  יודע  הוא  משבר  לפתור  רוצה  "כשנתניהו 
אמר  הלילה",  של  הקטנות  לשעות  עד  המערכת  את  ולהטריף 
טרח  לא  שנתניהו  העובדה  לנוכח  דרעי.  אריה  ש"ס  יו"ר  השבוע 
להרים טלפון אליו או לח"כ גפני מדגל התורה – הסיקו השניים 
ירה את החץ ורק אחר  שנתניהו, כמו במשל של המגיד מדובנא, 

כך סימן את המטרה.
ידע  שהוא  הנציגים  לשני  טלפון  להרים  במודע  בחר  נתניהו 
מראש מה תהיה תשובתם. ליצמן שמוביל את הקו הניצי הבהיר 
לו כי עד אחרי החגים, אין על מה לדבר. רבבות החסידים העולים 
על  לשבת  לאדמו"רים  יאפשרו  לא  ממילא  הנוראים  בימים  לרגל 
המדוכה בימים כה עמוסים ולהוביל להכרעה. מה יענה איווט? גם 

זאת ידע נתניהו לפני שהרים טלפון ושמע את ה'נייט'.
כשעוברים לדבר על ליברמן צריך לקחת נשימה, או להאריך את 
הפתיל, כפי שאיווט עצמו הצהיר ביום הצטרפותו לממשלה. גם 
השבוע יש חברי כנסת חרדים הסמוכים ובטוחים שיש עם מי לדבר 
במשרד הביטחון. ליברמן אומנם הצהיר לפני מספר שבועות שלא 
ומדגל  מש"ס  החרדים  החברים  אבל  בחוק,  אות  של  שינוי  יהיה 
התורה - שמהפכים בזכותו של ליברמן יותר מכפי שהם מסנגרים 
על החברים באגודה, מזכירים שאיווט המתין ימים ארוכים - מעל 
עצמו  לסנדל  מבלי   - הנייה  של  לחיסולו  שקצב  למועד  ומעבר 

בהצהרות מיותרות. 
את האמירה הכובלת של 'אף שעל' בישיבת סיעת ישראל ביתנו, 
הוא השמיע רק אחרי שבאגודה החלו לדבר על פירוק הממשלה. 
הקלעים  מאחורי  שמתנהלים  מגעים  על  שהמידע  חשש  ליברמן 
והדיבורים על נכונות עקרונית להוביל לפשרה, יודלפו לתקשורת 
מכאן  קרח  עצמו  ימצא  והוא  רה"מ  בלשכת  נעלמה  יד  ידי  על 
ומכאן, בלי מגבעת ובלי כומתה. רק אז, כשהבין שאבדה התקווה, 

הוא כינס את סיעתו ושחרר את ההצהרה.
מינוי  של  הנוכחית  והסיטואציה  במשרדו  מאוהב  ליברמן 
טוב  מבחינתו.  השיא  תקופת  להיות  אמורה  הייתה  הרמטכ"ל 
לשבת בקריה, אך קצת פחות נעים להתבונן בסקרים מתוכה. ללכת 
זו  ובועט,  נושם  וקיים,  חי  כשהנייה  הקרובה,  בתקופה  לבחירות 
מבחינתו כמעט כמו התאבדות בקפיצה – ממנחת המסוקים שעל 
גג הקריה. אם החרדים היו מוכנים להיכנס לחדר סגור ולצאת עם 
נוסחה מוסכמת שתבטיח עוד שנת כהונה, ליברמן היה מאריך גם 

את הפתיל החרדי.
אם נתניהו היה פונה גם לדרעי ולגפני ולא מסתפק במכוון רק 
בליצמן, הוא היה שומע דברים ברוח דומה. את המסר ולפיו הם 
מוכנים להעניק תמיכה לחוק הגיוס בשינויים מינוריים מתחייבים, 
"זה  מספר שבועות.  לפני  כבר  נתניהו שמע  וצלצולים,  רעש  בלי 
לא יקרה", הבהיר אז נתניהו, "לא אלך לשנה של קואליציה צרה". 
באותה שעה זו נראתה תשובה כנה של ראש ממשלה שכבר סבל 
דיו בעבר מממשלת צרה צרורה. השבוע זה נראה כתירוץ של מי 

שגמר אומר לפרק את החבילה.
"ברגע שנתניהו פנה לליצמן ומיד אחר כך רץ לאיווט כדי לספר 
סוף  קלטתי שהדיבוק של  שבצד החרדי השיבו תשובה שלילית, 
מושב החורף חזר להשתלט עליו", אמר השבוע שותף חרדי בכיר, 

בית ספר לפוליטיקה

מסיבת גיוס

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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רק בשבוע שעבר נשמע נתניהו כראש 
ישיבה שנחוש לשמר את אווירת האלול 
בין כתלי המוסד שבאחריותו. חלף עבר 
לו הסופ"ש ביעף, ועל ישיבת הממשלה 
שפתחה את 'זמן אלול' הוא כבר השרה 
אווירה של סיום זמן. "צריך להקדים את 

הבחירות ולהודיע על זה עכשיו", הוא 
חתך את הדיון – כאדמו"ר האומר את 

דברו במועצת גדולי התורה טרם צאתו 
לחופשה

היה  לא  אבל  בחירות,  רצה  ביבי  אז  "גם  מאגודה.  ולא 
החבילה.  פירוק  את  ויזם  כמי שהוביל  להצטייר  מעוניין 
פנה  הוא  לכן  העבודה.  תכנית  כנראה  ונותרה  הייתה  זו 
רק לליצמן. לכן הוא לא ניסה להושיב את כולם ולחפש 

מוצא. מבחינתו – הוא ביצע וידוא הריגה".

האצן שעצר

בפוליטיקה  הזמנים  בכל  הטוב  לרץ  לדאוג  מה  אין 
הישראלית שבחר לעצור על המסלול בהקפה האחרונה, 
ראשי  של  הכהונה  שיא  את  שובר  שהוא  לפני  רגע 
לפני הבחירות,  לא  יישבר ממילא, אם  הממשלה. השיא 

כי אז לאחריהן.
מה שמטריד את נתניהו יותר מכל זהו השיא של אולמרט 
גוריון. על המרוץ לשבירת שיא השהות של  ולא של בן 
ראש-ממשלה באגף האח"מים של מעשיהו – נתניהו היה 
חקירתו  להיערך  אמורה  הקרוב  בסופ"ש  לוותר.  מעדיף 
מעוניין  נתניהו  מדוע  להבין  בהחלט  ואפשר  האחרונה, 
על  שיוחלט  אחרי  ולא  לפני  הבחירות,  בהקדמת  כך  כל 
הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע. נתניהו ינסה למנף את 
האמון המחודש שהציבור ייתן בו כדי לאותת ליועמ"ש 
מנדלבליט שהעם אמר את דברו. הציבור בטוח בחפותו 

ולא מתרגש מבדלי סיגרים ובקבוקוני אלכוהול. 
לספר  יודעים  לאחרונה,  לסביבתו  שנקלעו  אנשים 
על  יתר  האיש  את  מטריד  לא  בדרום  הביטחוני  שהמצב 
המידה. ממרום גילו, או-טו-טו כליצמן, ומפסגת ניסיונו, 
יותר משל בן גוריון, נתניהו לא מתרגש מכמה  עוד רגע 
שריפות קוצים שעלותן הכוללת מוערכת בפחות מסכום 
הערבות שנדרש להעמיד השבוע, בחוסר הצלחה משווע, 

תאגיד השידור הציבורי.
מאתיים איש נהרגו בחודשים האחרונים בצד הפלסטיני 
ורק אחד, שהוא עולם ומלואו בפני עצמו, בצד הישראלי. 
בצד  בודדים  מול  עזתיים  פצועים  אלפי  של  סיטואציה 
קנה  בשום  השוואה  ברת  אינה   – עזה  בעוטף  הישראלי 
מידה. הוא לא מזלזל בירי שהתחדש, אך המענה שניתן 
הצה"לית  הכתישה  ומדויק.  מידתי  לטעמו  היה  כה  עד 
לביטחון  המשרד  מבנה  הריסת  כולל  האחרון,  בסופ"ש 
הפרק  את  סיימה  הרצועה,  כל  לעיני  הפלסטיני  פנים 
צה"ל  את  לגרור  שעלולה  יותר  נרחבת  תקיפה  הנוכחי. 

למבצע קרקעי – היא מבחינת נתניהו אופציה אחרונה. 
את  למוטט  אינטרס  כל  אין  ממילא  הישראלי  לימין 
הרשות  לידי  המפתחות  את  ולהעביר  החמאס  שלטון 
המתח  שבה  הנוכחית  הפוזיציה  כמו  אין  הפלסטינית. 
גואה, ההנהגה מבותרת, הציבור מפולג והשטח  הפנימי 
לוותר.  למי  אין  שלום,  ולעשות  לדבר  מי  עם  אין  בוער. 

ולמען הסר ספק, עסקינן בערבים ולא )להבדיל, להבדיל( 
בחרדים.

הפכפך  היגיון  לאותו  בהתאם  וזאת  אפוא,  לנתניהו 
שמאפשר לשותפיו להסביר, בדרך כלל רק בדיעבד, את 
אומרים  מהירות.  לבחירות  ללכת  בעיה  כל  אין  מהלכיו, 
שמלחמות כבר לא קורות בחורף, אבל צריך לזכור שגם 
לבחירות האחרונות הוא נורה היישר מלועו של צוק איתן 
וג'וקר  עשיריות  שלוש  מנצחת.  קלפים  סריית  עם  ויצא 

אחד בדמותו של אורן חזן.

ברית המועצות

חודשים  ארציות,  לבחירות  ללכת  גורלנו  נגזר  האם 
ספורים אחרי המקומיות? למרות חשרת העבים שנראית 
במפה הסינופטית, הרי שהחרדים טרם אמרו נואש. בש"ס 
וביהדות התורה ניסו השבוע למחזר את רעיון הכינוס רב 
חברי  של  בראשותם  הישיבות,  ראשי  של  המשתתפים 

מועצת גדולי התורה של דגל וחכמי התורה של ש"ס.
ההצעה המקורית של יו"ר ש"ס דרעי שנחשפה כאן לפני 
שלושה שבועות, מוסמסה בחוסר החלטיות ע"י ההנהגה 
הפוליטית של דגל התורה. האם הייתה זו הוראה מגבוה 
או שמא הנחיה מפיו של ינוקא? במצב בו התנודות של 
והנכדים משתנות בתזזיתיות מדהימה, כערך  המקורבים 

המטבע הטורקי – אין לדעת מה קדם למה.
מבלי  דברו  את  אמר  שנתניהו  ואחרי  זה,  לשבוע  נכון 
זאת  בכל  משהו  כי  נראה  וש"ס,  דגל  ח"כי  עם  שנועץ 
השתנה גם בגזרת דגל התורה. המסרים שהועברו ליו"ר 
הגרי"ג  מרן  של  בביתו  גפני  של  ביקורו  לאחר  ש"ס 
הגר"נ  דגל  של  הרבנים  ועדת  חבר  כשלצידו  אדלשטיין 
זוכובסקי, היו שיש על מה לדבר. רעיון הכינוס המשותף, 

קם לתחיה.
"איך נוכל להסתכל בעיניים של רבבות בחורי הישיבות 
והאברכים, אם נדחה במו ידינו חוק שהוא הרע במיעוטו 
עם תיקונים שניתן להעביר כיום, ומה נעשה אם בקדנציה 
הטוב  לפיד, כשבמקרה  יאיר  עם  קואליציה  נקבל  הבאה 
שינוי  בלי  אבל   - חוק  אותו  את  הראש  על  נקבל  ביותר, 
של אות", שב ושאל השבוע יו"ר ש"ס דרעי את החברים 

מדגל התורה.
גם בעתיד ממשלה בראשותו,  נראה  על השאלה האם 
שלפיד יושב בתוכה והחרדים מודרים ממנה, השיב נתניהו 
החרדית,  בהתנהלות  תלוי  יהיה  הדבר  כי  בכנות  בעבר 

שתשליך במישרין על מספר המנדטים של הגוש. 
 – סגורות  בשיחות  נתניהו  שמפריח  האיומים  חרף 
התביעה  לעד  הבחירות  לאחר  לחבור  יעלוץ  לא  הוא 
למשפט  בפרפרזה  לפיד.  יאיר  במשפטו,  הפוטנציאלי 

אפטר-פארטי בישיבת ראשי הקואליציה. מסיבת יום ההולדת לליצמן בלשכתו בת"א

לימין הישראלי ממילא אין כל אינטרס 
למוטט את שלטון החמאס ולהעביר את 

המפתחות לידי הרשות הפלסטינית. 
אין כמו הפוזיציה הנוכחית שבה המתח 

הפנימי גואה, ההנהגה מבותרת, הציבור 
מפולג והשטח בוער. אין עם מי לדבר 

ולעשות שלום, אין למי לוותר. ולמען הסר 
ספק, עסקינן בערבים ולא )להבדיל, 

להבדיל( בחרדים
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אלוני  שולמית  שטבעה 
ניתן לומר שאת השטריימל  בממשלת רבין 
של יש עתיד, ביבי יחבוש לראשו רק כמוצא 

אחרון לשימור שרידותו בשלטון.
להתייחס  מוכנים  לא  ובש"ס  בדגל 

ידועות  אינן  שתוצאותיהן  לבחירות 
ובצמרת  עבודה,  תכנית  כאל 

מי  יש  המפלגות  שתי  של 
האור  אם  כי  שמעריך 

משותף  לכינוס  הירוק 
יינתן,  המועצות  של 
יישמעו  באגודה  גם 
קולות הסכמה. ייתכן 
כזה,  שבמצב  מאוד 
מגדולי  כמה  גם 
האדמו"רים שדעתם 
נוחה  הייתה  לא 
שנפלה  מההכרעה 
האגודאית,  במועצת 
המופגן,  בהיעדרם 

הדרך  את  ימצאו 
להביע את דברם. 

ההפתעה,  למרבה 
הפוליטי  במחנה  שגם  הרי 

מי  השבוע  נמצא  האגודאי 
שהביע אופטימיות זהירה באשר 

של  המהלך  הצלחת  לסיכויי 
חקיקה מהירה בשינויים, עוד 

בקדנציה הנוכחית. אם אפילו בלשכת פרוש 
 – נאמרה  לא  האחרונה  שהמילה  סבורים 
המשבר  חרף  כי  מה,  בזהירות  להסיק  ניתן 

עדיין יש עם מי לדבר. 

העכבר שישאג 

לחוסר  עדים  אנו   – למקומי  מהארצי 
ולקבל  השולחן  סביב  לשבת  היכולת 
החלטות, בתהליך מזיק שהופך את החרדים 
מעדר שיש לו מנהיג ודרך, לצאן תועה ללא 

רועה. 
שנוצרה  הייחודית  הסיטואציה  על 
שאף  מועמדים  ריבוי  של  בירושלים, 
נגד  שנאה  עתה  לעת  מפיץ  אינו  מהם  אחד 
בשלומי  והותר.  די  נכתב  כבר  החרדים, 
אמונים מציגים נתונים ולפיהם ליוסי דייטש 
בסיבוב  הראשות  את  לקטוף  ממשי  סיכוי 
פנימיים,  בפילוחים  מגובים  הם  ראשון. 
בלתי  במשאלים  וגם  מוזמנים  בסקרים 
תלויים כמו זה של חדשות ערוץ 2, ובניתוחי 
עומק ולא של רק החבר'ה בשטיב'ל, אלא גם 
במהדורה  הפוליטיים  הפרשנים  בכירי  של 

הנצפית בישראל. 

אם בדגל ובש"ס מפקפקים, ולא על סמך 
שימצאו  הראוי  מן  )ריקה(,  בטן  תחושות 
גבם  מאחורי  להסתתר  ויפסיקו  העוז  את 
לציבור  מגיע  הלא-חרדים.  המועמדים  של 
להיכנס  יידעו  שנציגיו  החרדי-ירושלמי 
על  הנתונים  את  לשים  אחד,  לחדר 
שייצא  עד  לנטוש  ולא  השולחן 
עשן לבן ותיפול הכרעה לכאן 

או לכאן.
העכברת  מחלת 
ההנהגה  את  שתוקפת 
החרדית  הפוליטית 
מאנשים  ומונעת 
ומנוסים  ותיקים 
החלטות,  לקבל 
במערכת  פוגעת 
של  החיסונית 
המפלגות החרדיות. 
בסיבוב  גם  אם 
הקרוב, מועמד כיוסי 
ראוי  איש  דייטש, 
יפסיד  הדעות,  לכל 
רק  הבירה  ראשות  את 
הרגליים  גרירת  בגלל 
כיצד   – השותפים  יתר  של 
את  החרדים  הפוליטיקאים  יציגו 
חודשים  מצביעיהם  בפני  פניהם 
ספורים אחרי, במערכת הבחירות 

הארצית?
מי שמוותר על סיכוי פוליטי ממשי לנצח 
חייל  תקנה,  לו  שאין  לוזר  הוא   – מערכות 
כי  שסופו  גולן,  האלוף  של  קרב  רוח  עם 
יפסיד ללא קרב במערכות נוספות. בהתאם 
לאותו היגיון צרוף, אפשר לקפל את הדגל 
לידינו  מי  הרי  כי  הארציות.  בבחירות  גם 
יתקע שהצבעה למפלגה חרדית – לא תוביל 
בכלל  ואולי,  באופוזיציה.  לישיבה  לבסוף 
ולפקוד  סיכון  שום  מראש  לקחת  לא  עדיף 
המוני חרדים לליכוד – שם תהא השפעתנו 
ונטולת סיכונים, כפי שהציע בעבר  בטוחה 

ח"כ חרדי בכיר.
המצביעים  נתוני   – מהיום  ימים  חודש 
בירושלים לא ישתנו. לסחבת אין כל הסבר 
ידועים  המספרים  תוחלת.  אין  וגם  הגיוני 
ניתן  משמעותם,  לגבי  מחלוקת  יש  ואם 
אחרי  ולא  לפני  ועכשיו.  כאן  אותה  ליישב 

החגים. 
לכל  ישכילו  לא  האמיצים  נבחרינו  אם 
אחד  לחדר  ולהיכנס  להידבר  הפחות 
אז  כי  החלטות,  ולקבל  ביחד  לשבת  כדי 
את  שתזרז  הקריאה  בעתיד  כשתישמע 
הבוחרים לקלפיות, נזכור איך נהגו הנבחרים 
ובורחים  כאריות  ששואגים   - התובעניים 

כעכברים.

מחלת העכברת שתוקפת את ההנהגה 
הפוליטית החרדית ומונעת מאנשים ותיקים 

ומנוסים לקבל החלטות, פוגעת במערכת 
החיסונית של המפלגות החרדיות. מי שמוותר 

על סיכוי פוליטי ממשי לנצח מערכות – הוא לוזר 
שאין לו תקנה, חייל עם רוח קרב של האלוף 

גולן, שסופו כי יפסיד ללא קרב במערכות 
נוספות

חיסון מגזרי. יוסי דייטש

 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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מחשש בג"ץ: עשר נשים באסיפה הבוחרת ברבנות

משרד הבריאות: 12 בני אדם חולים בעכברת

שר הדתות מינה עשר נשים חרדיות לאסיפה הבוחרת, כדי להימנע מפסילת הגוף הבוחר על ידי בג"ץ • וגם: הראשל"צ 
אירח את רבה של מגדל העמק ב'יזדים' והצהיר: "חבר מועצת הרבנות הראשית בהווה ובעתיד"

• החשש: התפרצות משמעותית של המחלה,  וזוויתן  יהודיה, משושים  זאכי,  בהמלצות: להימנע מכניסה לנחלים 
המאפיינת לרוב מדינות עולם שלישי

חיים וייס

הרא לרבנות  הבוחרת  האסיפה  נציגי  בממשלה  אושרו  ־השבוע 
שית. לראשונה, מינה שר הדתות דוד אזולאי מש"ס עשר נשים 
לגוף המדובר, זאת בעקבות עשרות עתירות אשר הוגשו לבג"ץ 
בטענה שאין ייצוג נשי והחשש כי בג"ץ יפסול את הרשימה אם 

לא תכיל ייצוג נשי.
־אך ראשית, קצת הסבר על האסיפה הבוחרת ועל תפקידיה: ברב

נות הראשית לישראל ישנו גוף הנקרא 'האסיפה הבוחרת', הגוף 
שנים  ל-10  אחת  לישראל  ראשיים  רבנים  לבחירת  אחראי  הזה 
5 שנים מתקיימות בחירות למועצת הרבנות הראשית  ל-  ואחת 

לישראל. 
האסיפה הבוחרת כוללת כ-80 רבנים וכ-70 אנשי ציבור, מתוך 
70 אנשי הציבור ישנן כיום 5 נשים. בעקבות כך הוגשו עשרות 
עתירות לבג"ץ נגד 'האסיפה הבוחרת', בטענה שבקרב הנציגות 

הניתנת לאנשי הציבור ישנה הדרה מוחלטת של ציבור הנשים.
לשר הדתות יש את הזכות למנות כ-10 נציגי ציבור בגוף הבוחר, 

ולרבנים הראשיים ישנה את הזכות למנות 10 רבנים.
בעקבות העתירות הרבות שהוגשו לבג"ץ על מספרן הנמוך של 
הנשים בגוף הבוחר, הוחלט בסבב המינויים הקודם על ידי השר 
וזאת  לו,  שיש  המינויים  עשרת  מתוך  נשים  כ-5  למנות  אזולאי 
כאמור בכדי למנוע את התערבות הבג"ץ בהליכים המתקיימים 

ברבנות הראשית.
בסבב המינויים הנוכחי, בעקבות מחאות של חברי כנסת חילונים 
ודתיים, ובעקבות החשש הגדול מכך שבג"ץ יפסול את הועדה 
ובכך ישבש את ההליכים הפני ייצוג נשי  ־בטיעון שאין מספיק 

נשים,  מיים ברבנות הראשית, החליט השר אזולאי למנות עשר 
כלומר כל המכסה המוקצבת לו, לאסיפה הבוחרת. 

עו"ד  ברוידא,  חיה  גב'  אזולאי:  השר  מינה  אותן  הנשים  שמות 
מיכל רוזנבוים, גב' נעמי ברייטקופף, גב' מינה דינה טורנהיים, 
גב' אדל קוזין, גב' שלהבת חסדיאל, רו"ח הדסה רוזנברג, עו"ד 

גאולה אבידן, גב' דבורה שיינברג וגב' טליה אלפר.
'היזדים',  במקביל, בשיעורו הקבוע במוצאי שבת בבית הכנסת 
מיסודו של אביו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, התייחס הראשון לציון 
־הגאון רבי יצחק יוסף לסערה המתחוללת בימים אלו, בדבר הב

חירות למועצת הרבנות הראשית.
את השיעור המקדים במוצ"ש האחרון, מסר חבר מועצת הרבנות 
גרוסמן,  דוד  יצחק  רבי  הגאון  העמק,  מגדל  של  ורבה  הראשית 
לימים  כהכנה  והסליחות  הרחמים  ימי   - היום  ענייני  על  שעמד 

הנוראים וקרא להתחזקות בתשובה ומעשים טובים.
ורמז בדבריו על  וקרא  לו הראשון לציון  עם תום שיעורו הודה 
־השאיפה להותיר את מועצת הרבנות הראשית בידי הרבנים הנוכ

חים, ולא לתת לפורצי גדרות ולמחבלים בכרם בית ישראל אחיזה 
ידיד  ומגדול,  מעוז  הגדול,  לרב  וברוך  "חזק  הרבנות:  במועצת 
הגדול  הגאון  וארוכים,  טובים  לחיים  יבדל  זצ"ל,  מרן  של  נפש 
־רבי יצחק דוד גרוסמן, חבר מועצת הרבנות הראשית בהווה ובע

תיד - ורבה של מגדל העמק, מזכה הרבים, שמרן היה אוהב אותו 
כלבבו עשרות בשנים".

־הראשון לציון הגר"י יוסף המשיך וסיפר כי "בשנת תשל"ג כש
מרן זצוק"ל נבחר לרב הראשי לישראל, הרב גרוסמן היה אז רב 
צעיר, אני זוכר שהוא עלה על הבמה כדי לבדוק איך שסופרים 
מיני דברים  כל  יעשו  כדי שהמפלגות האחרות לא  את הקולות, 
לא טובים, כי הם לא רצו את הרב. ואז הרב גרוסמן עלה לבדוק, 

וברוך ה' הכול היה בסדר".
את  להותיר  ובין-מפלגתית  כללית  שאיפה  ישנה  המסתמן,  כפי 

הרבנים הקיימים במועצת הרבנות הראשית, ולא לתת לרפורמים 
אחיזה במועצת הרבנות הראשית.

הרבנות  מועצת  לנשיא  גרוסמן  הגרי"ד  איחל  השיעור  סיום  עם 
הראשית הראשון לציון הגר"י יוסף, "שה' ייתן לו אריכות ימים 
־ושנים טובות, להמשיך מה שהאבא מרן זצוק"ל, עשה את המה

פכה, הרים את כלל ישראל, שינה הכול, כל כך הרבה בני תורה. 
־אני זוכר עוד את מרן בהתחלה, כשהלכנו מיישוב ליישוב, כשה

לכנו פה בשכונת 'בית ישראל', בשכונת הבוכרים, הקטמונים. מי 
ובנו  וזכינו ברוך ה' שהרצון שלו התקיים,  יכול לתאר בכלל?! 
יום  לכפר,  מכפר  לעיר,  מעיר  ממשיך,  שליט"א  לציון  הראשון 
ולילה, להגדיל תורה ולהאדירה. נזכה בעזרת ה' לראות שיאריך 

ימים ושנים טובות".

אריה לוין

מחלת  להתפרצות  חשדות  בעקבות  בהלה  של  ימים  לאחר 
באופן  כעת  בצפון,  בנחלים  השוהים  נפגעו  ממנה  ה'עכברת', 
נפגעו  אכן  מהחולים  כמה  כי  הבריאות  במשרד  מאשרים  רשמי 
"בלפטוספירוזיס".  יותר  הרשמי  בשמה  או  העכברת,  ממחלת 
לגבי 12 בני אדם המאושפזים בבית החולים, כבר אושר לגביהם 
שהם אכן נדבקו במחלה ובנוסף להם, עוד עשרות חשודים כמי 

שנגועים בעכברת.
האופייניים  המחלה  סימני  למחלה:  באשר  פרטים  כמה  והנה 
דומים למחלת השפעת - חום, כאבי ראש, כאבי שרירים. עם זאת 

בחלק מהחולים תיתכן פגיעה בתפקודי כבד וכליה.
עכברת מועברת לבני אדם מבעלי חיים וישנם יותר ממיליון מקרי 
בישראל  שלישי.  עולם  במדינות  בעיקר  בשנה,  בעולם  תחלואה 
המחלה נדירה יחסית, עם ממוצע של כ-10 מקרים בשנה. המחלה 
דרך  החיידק  את  המפרישים  החיים  מבעלי  חלק  אצל  נמצאת 

הפרשות. 

המכרסמים  הם  המחלה  את  שמפיצים  העיקריים  החיים  בעלי 
פרות  כמו  חיות  גם  ומכאן שמה של המחלה.  ובעיקר העכברים 
וכלבים יכולות להפיץ את המחלה. עכברת זו מחלה תעסוקתית – 
מי שנדבק בה הם בדרך כלל וטרינרים או עובדי משק שעובדים עם 
בעלי חיים וחשופים אליהם, כמו גם אנשים שמטפלים במערכות 
ביוב ושפכים. בשנים האחרונות יש דיווחים על תחלואה הקשורה 

לתיירות במקורות מים בהם היו הפרשות של בעלי חיים.
כאב  חולשה,  ראש,  כאב  חום,  הם,  למחלה  התסמינים  כאמור 
ותשישות.  עייפות  העיכול,  במערכת  בעיות  גב,  כאב  שרירים, 
מהחולים  קטן  בחלק  שפעת.  מזכירים  התסמינים  רבות  פעמים 
המחלה עלולה להסתבך ולגרום לאי ספיקת כליות, לפגיעה בכבד 
בין שבוע  רוב, התסמינים מופיעים  פי  ולדלקת קרום המוח. על 
התסמינים  חריגים  במקרים  לחיידק.  החשיפה  לאחר  לשבועיים 

יופיעו לאחר שלושה ימים – או שלושה שבועות.
 – שכן  ואלו  מחלה.  יפתחו  לא  לחיידק  שנחשפים  האנשים  רוב 
יפתחו מחלה עם תסמינים קלים. רק במיעוט המקרים התסמינים 
לחיידק  חשיפה  מקרה  כל  לא  ומסוכנים.  קשים  להיות  הופכים 

מסתיים במוות. אין אף חשש להיות בסמוך או במגע עם חולה 
בעכברת, שכן ההדבקה היא רק במגע עם הפרשות החיות

וזוויתן.  משושים  יהודייה,  זאכי,  הם  ברחצה  שאסורים  הנחלים 
שאר הנחלים ברמת הגולן – לא דווחו מקרי תחלואה. בכל מקרה 

יש לשים לב לשילוט במקום.
הטיפול בעכברת נעשה ע"י באנטיביוטיקה ניתן בכדורים או דרך 
טיפול  לקבל  ואפשר  המקרים  בכל  באשפוז  חובה  אין  הווריד. 

ולהשתחרר לבית.
הנחיות לציבור מטעם משרד הבריאות:

1. חולים שטבלו במימי הנחלים זאכי, יהודייה, משושים וזויתן 
38 מעלות שהתפתח פחות  חום מעל  עם   ,1.7.18 החל מתאריך 

מ-3 שבועות לאחר הטבילה מתבקשים לפנות לרופא המשפחה.
2. מי שטבל באחד או יותר מהנחלים ואינו סובל ממחלת חום או 

סימני מחלה אחרים אינו צריך לפעול.
יהודיה,  זאכי,  בנחלים  לטבול  שלא  מזהיר  הבריאות  משרד   .3

משושים וזוויתן עד להודעה חדשה.

התקשרו והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

לקבלת מספר אישי:
הקישו 7

מיד בכניסה למערכת
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

חדרה

סיעת ש"ס בחדרה צירפה השבוע לשורותיה 
אירועים,  ומפיק  דתי  ג'יי  די  גבאי,  משה  את 
גבאי  "צירופו של  צעיר.  בניסיון לקרוץ לקהל 
לרשימת ש"ס למועצת העיר חדרה היא בשורה 
שכונת  ולתושבי  התרבות  לשוחרי  לצעירים, 
בית אליעזר", אמר יו"ר הרשימה בועז ביטון. 
"משה הוא בחור צעיר ודינמי המעורה בצורה 
אינטנסיבית בחיי החברה והקהילה של צעירים 
רבים בעיר ובשכונותיה, אין לי ספק כי מדובר 
עשייה  של  חזק  משוב  עמו  יביא  אשר  ברכש 

לצעירים בעיר".
למקרה שנסחפתם בהתרגשות, חשוב לציין 
החמישי  במקום  הוצב  הצעיר  התקליטן  כי 
והלא ריאלי. ש"ס מחזיקה כיום בשני מושבים 
מציבה  שהיא  ביעדים  וגם  העיר  במועצת 
לא  אף  עולה  לא  החמישי  המקום  לעצמה, 
בראשות  את  ש"ס  פתחה  השבוע  כשעשוע. 
האתגר  כאשר  הבחירות,  קמפיין  את  ביטון 
'זהות  הקשה מוצב לפתחה מכיוונה של סיעת 

יהודית' הנוגסת משמעותית בקהל בוחריה.

הרכש החדש של ש"ס: תקליטן

יוםעוד 78

נציג ש"ס הציב אולטימטום לדרעי ופוזל לכיוון 'דגל'
מאבק חצרות ושליטה או חילוקי דעות לשם שמים? כך או אחרת, חבר המועצה שמעון טובול מחפש 
התורני  מ"המוסד  להתעלמות  והטענות  'דגל'  של  הלבטים  חלקית,  שמוכחש  הראיון   • אלטרנטיבות 

הגדול בעיר"

באר שבע

סקר דרמטי: המתמודדים בוחרים נתונים מחמיאים
ירושלים

עקר שלטים ונעצר

אשדוד

בחירות  ספורות לאחר שנפרסו שלטי  שעות 
העיר,  ברחבי  לסרי  יחיאל  העיר  ראש  של 
הושחתו ונתלשו חלק מהם, על ידי פעיל פוליטי 
האיש  נראה  הסרטונים,  באחד  בעיר.  מוכר 
למצלמה:  ומסנן  בחירות  שלט  עוקר  כשהוא 
בעקבות  לסרי".  משכבך,  על  בשלום  "נוח 
ונלקח  ידי המשטרה  נעצר האיש על  המעשים, 

לחקירה.
המתמודדים  לכל  וקרא  לדברים  הגיב  לסרי 
אלימות,  נטולת  נקייה,  בחירות  מערכת  "לנהל 
איומים ושפה בוטה. יום אחרי הבחירות כולנו 

צריכים להישאר לגור כאן יחדיו".

בנימינה-גבעת עדה

עדה  וגבעת  בנימינה  אוחדו  שנה,   15 לפני 
חלק  מרגישים  ומאז,  אחת,  מקומית  למועצה 
וכחריגים,  כנספחים  עדה  גבעת  מתושבי 
הנבלעים בתוך המועצה שנשלטת בעיקר על ידי 
שתי  הוקמו  הבחירות,  לקראת  הבנימיני.  הרוב 
ו'גבעת  עדה'  גבעת  למען  'תושבים   - רשימות 
עדה שלנו' - שחרטו על דגלן את הייצוג לתושבי 
גבעת עדה, אלא שאז הבינו כי חבל להם לפצל 

כוחות ובחרו להתאחד בצעד שיתופי להפליא.
המייסדים  בגן  יתקיימו  ימים,  שלשה  משך 
מגבעת  תושב  כל  יוכל  בהן  פתוחים,  פריימריז 
את  להציג  או  ברשימה  נציגיו  את  לבחור  עדה 
סדר  ייקבע  הפריימריז,  ימי  בתום  מועמדותו. 

הרשימה.
לאחר  גם  כי  מבטיחים  הרשימה  אנשי 
הבחירות, את דרכה של הרשימה יטוו התושבים 
עצמם, וכל החלטה משמעותית תבוא להצבעה 
הם  האם  המקום.  תושבי  כל  בפני  חופשית 
או  עדה  גבעת  תושבי  כלל  את  לאחד  יצליחו 
שמא תירשם זליגת קולות לרשימות מבנימינה? 

– ימים יגידו.

ה'אח החורג' נגד הפטרונים

סקר שבחן את מפת ההתמודדות הירושלמית, הפך לשיחת היום • בסיבוב ראשון: דייטש בראש, אחריו 
הנתונים,  כל   • דחוק  רוב  עם  ברקוביץ'  דייטש,  על  פער  פותח  אלקין  שני:  בסיבוב  ואלקין,  ברקוביץ' 

הפרשנויות וקרבות הרשת

מאבק פנימי בין חצרות ונציגים בבאר שבע, 
החרדיות  המפלגות  מפת  את  לשנות  עומד 
בבחירות הקרובות. חבר המועצה שמעון טובול, 
בצרי,  חיים  יוסף  הרב  ונציג  בש"ס   2 מספר 
העביר ליו"ר ש"ס אריה דרעי רשימת דרישות, 
לישיבת המועצה שתתקיים  ייענו עד  לא  שאם 
מנגד,  עצמאית.  לדרך  הוא  יצא  הבא,  בשבוע 
בש"ס המקומית מסרבים להתרגש וטוענים כי 
כאשר  ושדרוגים,  דרישות  על  מו"מ  ינהלו  לא 

ברקע מרחף איום פרישה מהמפלגה.
מנדטים   3 מונה  שבע  בבאר  ש"ס  מפלגת 
עופר  בראשות  עשורים  כשני  מזה  ועומדת 
והרבנים  החצרות  מרבית  על  המקובל  כרדי, 
הרב  אברג'יל,  משפחת  רבני  בהם  המקומיים, 
רב  על  גם  ובאופן לא רשמי  פנחס אבוחצירא, 

העיר הרב יהודה דרעי.
שמעון  לעירייה  נכנס  האחרונה,  בקדנציה 
'בית  ומוסדות  בצרי  הרב  חצר  נציג  טובול, 
כרדי  בין  השני.  המקום  את  שקיבל  יוסף', 
לטובול פעורה תהום של חילוקי דעות, על פי 
תיאור  לפי  אך  שמים  ולשם  ענייניים  תיאורם 

גורמים בעיר, נובעים יותר ממניעים אישיים.
בראיון שפורסם השבוע באתר 'שבע' צוטט 
עצמאית  לדרך  יציאה  על  שמכריז  כמי  טובול 
הנכתב,  פי  על  התורה'.  'דגל  למפלגת  וחבירה 

המפלגה החדשה אף תישא את האות ג'.
בשיחה עם 'שטח מוניציפאלי', טוען טובול 
כי הדברים שנכתבו לא חד משמעיים, ו"הכתב 
דיבר איתי בישיבת מועצה, אמרתי לו שאנחנו 
שוקלים, הוא עשה שקלול של כל מיני ראיונות 

מהעבר".
מכחיש  לא  טובול  דברים?  של  לגופם  ומה 
אך  לפרוש מש"ס,  שהוא שוקל את האפשרות 
עדיין 'הכל פתוח'. הוא שוטח סדרה של טענות 
לדבריו,  כאשר  כרדי,  עופר  כלפי  מרומזות 
המוסדות התורניים של הרב בצרי לא מקבלים 

אך לא פרוטה שחוקה מתקציבים מקומיים.
"יש לנו דרישות וצרכים בסיסיים של הציבור 
נחשבים  "אנחנו  אומר.  הוא  בעיר",  החרדי 
אם  שבע.  בבאר  ביותר  הגדול  התורני  למוסד 
 ,50 300 שקל קיבלנו  וטוען שמתוך  הייתי בא 
היית אומר שאתם חושבים שמגיע לכם  ניחא, 
לגיטימי,  ויכוח  שפחות,  חושבים  הם  יותר, 
אנחנו  אפס,  שקל,  מקבלים  לא  אנחנו  אבל 
פשוט לא נחשבים. וזה לא שאין תקציב, יאמר 
לשבחו של ראש העיר שלא מפלה בין ילד חרדי 
לחילוני, אבל אנחנו לא מקבלים כלום. קח את 
 1,500 שם  מתפללים  המרכזיים,  השטיבל'ך 
הת"ת  סג'עיה,  כמו  נראה  המקום  ביום,  איש 
כן  מי  שואלים  כשאנחנו  'חירבה'".  כמו  נראה 
מקבל את הכסף, עונה טובול: "מי שיושב על 

השיבר".
מכחיש  המקומית  בש"ס  בכיר  גורם  מנגד, 
הרב  מוסדות  כי  ואומר  טובול  של  דבריו  את 
בצרי קיבלו תקציבים כפי שכולם מקבלים, ואף 
מעבר לכך. "אנחנו כמובן מצפים להכרת הטוב 
יוסף. אבל אנחנו  על כל העזרה למוסדות בית 
בריצה  מאיים  הוא  אם  אחד,  אף  קושרים  לא 
עצמאית, שיצא ויראה שהוא שווה כמה עשרות 
חכמי  למועצת  ורק  אך  נשמעים  אנחנו  קולות. 

שלום  חכם  מרן  בנשיאות  התורה 
כהן, ונציגו יו"ר התנועה הרב אריה דרעי, ולא 

לאיומים כאלו ואחרים בתקשורת".
מכתב  דרעי  לאריה  באחרונה  העביר  טובול 
וממתין  מוסדותיו,  של  דרישות  רשימת  ובו 
ויש  דרכו.  המשך  על  יוחלט  לפיה  לתשובה, 
גם דד-ליין. טובול מצפה לתשובה שתגיע עד 
ישיבה  הבא,  המועצה שתיערך בשבוע  ישיבת 
בה כל חבר מועצה צריך להצהיר לאיזה מפלגה 

הוא משתייך, לצורך מימון בחירות.
אך מסתבר שגם במידה ויחפוץ לחבור ל'דגל 
אותו  תקבל  בטוח שהתנועה  לא  כלל  התורה', 
בזרועות פשוטות. בשיחות עם גורמים בכירים 
במפלגה, מכחישים אף הם את החיבור לטובול 
לכך  פתוח. אם תצרפו  עדיין  הכל  כי  ואומרים 
חלקים  בין  ונרקם  ההולך  הארצי  הציר  את 
בה  סיטואציה  לתאר  קשה  ש"ס,  לבין  ב'דגל' 
בש"ס  ש"ס.  של  באופוזיציונר  תתמוך  'דגל' 
העניינים  את  לסגור  מעדיפים  היו  המקומית 
של  גישתו  את  מקבלים  לא  אך  שלום,  בדרכי 
טובול וכבר שולפים נגדו את הביטוי המקובל 
סולת  מעדיפים  "אנחנו  המפלגתי:  בז'רגון 

נקייה".
בבחירות  הריצה  התורה'  'דגל  כי  יצוין 
האחרונות מפלגה בראשות נחום קרליץ )אחיו 
של ראש עיריית ב"ב לשעבר מוט'לה( אך היא 
קולות   487 עם  החסימה  מאחוז  הרחק  סיימה 

בלבד.

'החדשות'  חברת  השבוע  שפרסמה  סקר 
עורר  ירושלים,  עיריית  לראשות  הבחירות  על 
סערה בין מטות המועמדים. הנתונים - ברורים, 
אך הפרשנות שכל מועמד העניק להם - שונה 

בתכלית.
דייטש  יוסי  הסקר,  פי  על  לנתונים.  ראשית, 
תמיכה,   23% עם  הראשון  המקום  את  קוטף 
זאב   ;22%  - ברקוביץ  עופר  נמצאים  אחריו 
והרחק   ,11%  - ליאון  משה   ;21%  - אלקין 
אחריהם משתרכים יתר המועמדים, רחל עזריה, 
עם  סלמן,  ואבי  אפשטיין  חיים  חביליו,  יוסי 

אחוזים בודדים לכל אחד.
רף  את  שעובר  מועמד  אין  הסקר,  פי  על 
שני.  לסיבוב  ייגררו  והבחירות  הנחוצים   40%
דייטש,  מול  מתמודד  ברקוביץ'  בו  בתרחיש 
תמיכה,  ל-39%  'התעוררות'  סיעת  יו"ר  זוכה 
כשהמועמד החרדי מקבל 36% בלבד. בתרחיש 
בו אלקין עולה לסיבוב שני, גובר השר לענייני 
ירושלים על סגן ראש העיר בתוצאה של 42% 
במגזר  נעוצה  הנראה  ככל  הסיבה,   .31% מול 
הדתי לאומי, שבתרחיש בו מתמודד ברקוביץ' 

בסיבוב השני, יעדיף את דייטש החרדי.
בדגל התורה וש"ס, שעדיין שוקלים ברצינות 
את האופציה של ליאון, יצאו מעודדים מהסקר, 
הם  בטרם  עוד  תמיכה,   11% לליאון  שמעניק 
את  לטענתם,  שמבטיח,  מה  תמיכה.  בו  הביעו 
ה-60/70  בצירוף  הראשון,  בסיבוב  ניצחונו 
היחידה  הבעיה  וש"ס.  דגל  של  קולות  אלף 
מ-10%  מורכבים  ליאון  של   11% בתאוריה: 
תמיכה שקיבל במגזר החרדי, ומאחוזי תמיכה 
לאומים  הדתיים  בקרב   )16%( יחסית  נמוכים 
מקבלים  וברקוביץ  אלקין  שם  והמסורתיים, 

ליאון  זוכה  החילוני  במגזר  אגב,  ממנו.  יותר 
החרדי  דייטש  כשאפילו  בודד,  תמיכה  לאחוז 

עובר אותו עם 2%.
קרב  לנהל  החלו  וברקוביץ  אלקין  במטה 
לפרוש.  לשני  האחד  הדדיות  בקריאות  מאסף, 
זה התחיל מאלקין, שהגיב ב'קול חי': "הסקר 
יוכל  לא  דייטש  שיוסי  ברורה  בצורה  מוכיח 
להיבחר לראשות העיר. אני קורא לש"ס או דגל 
העיר.  ראשות  את  ונכבוש  בי,  לתמוך  התורה 
על  וגם  דייטש  על  גם  גובר  אני  השני  בסיבוב 

ברקוביץ'".
וחביליו  "עזריה  ברקוביץ':  אמר  בתגובה 
מוכיח  בתגובתו  אלקין  ירושלים.  את  מסכנים 
ישראל  בבירת  הציוני  הציבור  על  שוויתר 
ומחפש דיל עם המפלגות החרדיות. נגמר הזמן 

למשחקים. הצטרפו אלי, הסירו מועמדות". 
"עופר  לתקוף:  ומיהר  חייב  נותר  לא  אלקין 
לך  קראתי  המלא,  לראיון  הקשבת  שלא  חבל 
להצטרף אליי בדיוק כמו שקראתי לשאר. אין 
צורך להגיע לסיבוב השני כדי שאנצח בגדול. 
אני היחיד שמנצח את דייטש בוודאות והיחיד 

שמאחד בין כל הציבורים בירושלים".
נגד  מסרים  וחידד  בציוציו  הפליג  אלקין 
לדייטש  תשאיר  אל  "עופר,  החרדי:  המועמד 

סיכוי לנצח, תצטרף אליי כבר עכשיו".
בסביבת דייטש היו מרוצים מהסקר, וטענו כי 
אחוזי התמיכה הגבוהים - עוד בטרם דגל וש"ס 
הצטרפו למהלך ולפני פתיחת הקמפיין בצורה 
יצליח  שהוא  האפשרות  על  מעידים   - רשמית 
לחצות את רף 40 אחוזי התמיכה הנדרשים כבר 
בסיבוב הראשון. בדגל לא אהבו את האמירות 
וגורמים במפלגה הליטאית הירושלמית  הללו, 

טענו כי התחשיב נכון, אבל במידה 
שאלקין  הרי  בדייטש,  יתמכו  והם 
כאשר  מהמרוץ,  יפרשו  ברקוביץ  או 

קרב  שמעיד  כפי  יפרוש,  מי  רק  היא  השאלה 
התגובות ביניהם.

גורם ב'דגל התורה' מסביר ל'קו עיתונות' את 
אחד  "מצד  הסיעה:  מבחינת  הסקר  משמעות 
הוכח שצדקנו בחשש שלנו שדייטש לעת עתה 
לא מביא קהלים מחוץ למגזר החרדי, אם כי זה 
נמתין  ואנו  לדרך  יצא  כשהוא  להשתנות  עשוי 
שליאון  נראה  מאידך,  לכך,  הוכחות  לראות 
כ7-8%  עוד  ולהביא  הסחורה  את  לספק  עשוי 
מה  החרדית,  לתמיכה  מחוץ  הקולות  מכלל 
שיספיק כנראה לניצחון בסיבוב ראשון, בצירוף 

קולות דגל התורה וש"ס".
הגורם גם מביע את דעתו כי 'דגל' לא תמהר 
לקבל החלטה, "על פניו לפני סוכות לא תתפרסם 
כל החלטה בנושא, מכמה סיבות. קודם כל מה 
ומי  גובה  הטעם למהר לפני שרואים מי תופס 
שהמועמד  בהנחה  שנית,  להמריא,  מצליח  לא 
יהיה דייטש או ליאון, סיכוייהם ישתפרו פלאים 
אם אכן גם ברקוביץ' וגם אלקין יישארו במירוץ 
כעת  כבר  נתמוך  אם  האחרונה.  הדקה  עד 
חילוני  לחץ  להיווצר  עשוי  דייטש,  או  בליאון 
הסיכון  ואז  לפרוש,  אלקין  או  ברקוביץ  על 
לישורת  להגיע  כדאי  לכן  משמעותי.  להפסד 
האחרונה, למצב בו שניהם כבר לא יפרשו, אם 

בגלל הכבוד ואם בגלל ההשקעה הכלכלית".
וברקוביץ,  אלקין  של  מצבם  אפרופו 
בסיעות החרדיות מרוצים מהתוצאה הצמודה, 
שמבטיחה לפחות לעת עתה שאף אחד מהם לא 

ימהר לפרוש ולאחד את הקול החילוני.
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משלבים ידיים: ליכוד-חרדים-כולנו

הדוברת מתמודדת

ערד

בית אל

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

במאמץ  ידיים  משלבים  ו'הליכוד'  החרדים 
ניסן בן חמו: ביום שני,  להדיח את ראש העיר 
לסיור  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  סגן  הגיע 
פנה  מכן  ולאחר  בעיר,  החסידי  תורה  בתלמוד 
לפגישה משותפת עם מועמד 'הליכוד' לראשות 
ביטן,  דוד  הכנסת  חבר  ועם  אדרי  משה  העיר, 
בבחירות  הטיפול  את  'הליכוד'  מטעם  המרכז 

המקומיות.
לפתיחת  טקס  נערך  שני,  של  הערב  בשעות 
קמפיין הבחירות של אדרי יחד עם חנוכת מטה 
שילוב  נרשם  באירוע  ערד.  בקניון  הבחירות 
ידיים בין מפלגת השלטון לבין מפלגתו של שר 
האוצר משה כחלון. את תמיכת 'כולנו' ייצגו שר 
הכלכלה אלי כהן, חברת הכנסת טלי פלוסקוב, 
מנו  המועצה  וחבר  ערד,  העיר  ראש  לשעבר 

ביטמן.

המועצה  דוברת  לשעבר  ישר,  בן  יעל 
התמודדותה  על  הכריזה  אל,  בית  המקומית 
בפעם  מדובר  בבחירות.  המועצה  ראשות  על 
התפקיד,  על  מתמודדת  אשה  בה  הראשונה 
ביישוב בו חלק גדול מתושביו מזוהה עם הזרם 

החרד"לי שבציונות הדתית.
המועצה  כדוברת  שימשה   ,51 ישר,  בן 
שסיירו  ומהעולם  מהארץ  אח"מים  ואירחה 
באתר 'סולם יעקב'. היא אף ייצגה את בית אל 
ישר  בן  הקומוניקט,  פי  על  הכנסת.  בוועדות 
עצם  על  רבנים  מכמה  ועידוד  תמיכה  "קיבלה 

הגשת מועמדותה כאישה בבחירות הקרובות".

באר שבע

חיפה חיזוק ליהב: הנציג החרדי הוותיק ימשיך בתפקידו
סערט ויז'ניץ הכריעה: אריה בליטנטל לקדנציה נוספת • איך זה ישפיע על התמיכה החרדית לראשות 

העיר? • וגם: הח"כ שקיבל הצעה מפתיעה מדרעי 'והרבאיי הקונסרבטיבי שיעמוד בראש מר"צ
ירושלים

קדימה צורן החרדים לשון מאזניים, אך נוטים לא להתערב
בחירות סוערות וצמודות במועצה הקטנה בשרון • ש"ס ו'דגל' מסוגלות להכריע את הקרב הצמוד, 

אך נוטות להימנע מהבעת תמיכה עד הסיבוב השני • הסיבה המרכזית: הכרת הטוב

בזכות דולר מהרבי: מתמודד אופטימי

נתניה

חסיד  דין,  עורך  פוגץ',  אברהם  את  הכירו 
חב"ד ועולה וותיק מרוסיה, שהכריז על ריצתו 
כמעט  אלמוני  שהוא  העובדה  העיר.  לראשות 
בעצמו  להאמין  לו  מפריעה  לא  לחלוטין, 
ותקווה  אמונה  שואב  שהוא  תוך  ובסיכוייו 
זכר  מלובביץ',  האדמו"ר  כ"ק  אצל  מביקורו 
עירייה  ראש  להיות  רוצה  "אני  לברכה.  צדיק 
ואני חושב שיש לי סיכוי. אני לא מפחד. הרבי 
מלובביץ' נתן לי ברכה וגם דולר", אמר פוגץ' 

לאתר 'בלינקר'.
של  הראשונה  הפוליטית  ההרפתקה  לא  וזו 
פוגץ'. בבחירות עברו התמודד ברשימת 'ברית 
ישראל', שכצפוי סיימה הרחק מאחוז החסימה. 
מגדיל  הוא  הפעם  הכושל,  הניסיון  למרות 
לראשות  ומתמודד  הציבורית  מעורבותו  את 
העולים  אלפי  עשרות  על  בונה  כשהוא  העיר, 
המתגוררים בנתניה, כמו גם על מכריו מקהילת 

חב"ד.
היותר  החיבורים  אחד  נפרם  כך,  ובתוך 
משמעותיים בזירה הפוליטית הנתנייתית: חבר 
המועצה הרצל קורן והח"כ לשעבר יוני שטבון 
איחוד  על  חודשים  שלשה  לפני  שהכריזו   -
והרצת שטבון  ריצה ברשימה מאוחדת  כוחות, 
השניים  נפרדה.  דרכם  כי  הודיעו   - לראשות 
מצטרף  עצמו  וקרן  נפרדות  ברשימות  ירוצו 

לרשימת מתמודדים ארוכה לראשות העיר.

קטנה  מושבה  צורן,  בקדימה  גם  כן.  כן, 
מותחת  בחירות  מערכת  יש  בשרון,  ויוקרתית 
מאזניים.  לשון  שמהוות  חרדיות  מפלגות  עם 
מול ראש העיר המכהן – הנמצא בשפל, נדיר 
יחסי לראשי מועצות מכהנים – מסתמנים שני 
הנראה,  פי  ועל  וצמודים,  חזקים  מתמודדים 
יימנעו  החרדיות  המפלגות  מפתיע,  באופן 
מלהביע תמיכה באי מי מהם, עד לסיבוב השני.
הוא  הנוכחי  המועצה  כראש  שמכהן  מי 
הצליח  האחרונות  שבבחירות  מס,  שביט 
לפניו,  עשור  בתפקיד  שהחזיק  מי  את  להביס 
על  רשום  לצורן  קדימה  בין  שהאיחוד  ומי 
שמו, יצחק גולברי. אלא שבשנות ישיבתו על 
כס הראשות, לא הצליח מס לבסס את מעמדו 
רחוקה.   - בראשות  שוב  לזכות  שדרכו  ונראה 
גם במועצה הנוכחית הוא נתקל בקשיים רבים, 
הראשות  את  מלאבד  רגע  היה  כשנה,  ולפני 
התקציב  את  להעביר  הצליח  ולא  מאחר 

העירוני השנתי.

בקרב  כמובילים  שמסתמנים  המתמודדים 
גולברי, ראש המועצה  יצחק  על הראשות הם 
דומיננטית.  מועצה  חברת  גרין,  וקרן  לשעבר 
מסקר שנערך באחרונה עולה כי כל אחד מהם 
הקרב  את  שהופך  מה  תמיכה,   38% מקבל 

לצמוד במיוחד.
ש"ס  הם  הקרב  את  להכריע  שעשויות  מי 
ו'דגל התורה', המחזיקות במאגר קולות נאה, 
ענפה. בבחירות  קירוב  חלקו הגדול מפעילות 
קולות  ל-986  ש"ס  רשימת  זכתה  האחרונות, 
נציגים  שני  והכניסה  מצביעים(   7,922 )מתוך 
למועצת העיר, אחד מהם, עופר גואטה, נחשב 
לנציג 'דגל התורה' ובהמשך עבר לכהן כיו"ר 

המועצה הדתית.
לאור הקרב הצמוד על הראשות, מחזרים כל 
ו'דגל התורה',  המתמודדים אחר תמיכת ש"ס 
כפי  אך  הבחירות,  את  להכריע  העשויה 
המסתמן, המפלגות לא יביעו כל עמדה ויימנעו 

מלתמוך באי מי מהמתמודדים.

ההחלטה  מאחורי 
הכרת  בעיקר  עומדת 

ראש  גולברי,  ליצחק  הטוב 
הדתי,  הציבור  לימין  שעמד  לשעבר  המועצה 
הספר  בית  על  במאבק  ביטוי  שקיבל  מה 
חילונית  בהתנכלות  שנתקל  משה',  'נתיבות 
הדתיות  הסיעות  התגייסו  ההם,  בימים  עזה. 
אנשי  פי  על  הפעם.  לא  אך  גולברי,  לטובת 
שעולות  מתחושות  המקומיות,  המפלגות 
לרענן את שורות  רצון  מרגישים  מהשטח הם 
ההנהגה ולראות דווקא את קרן גרין בראשות.

פי  על  כאמור,  אך  נפלה,  טרם  הכרעה 
המסתמן, המפלגות החרדיות יימנעו מלהביע 
סיבוב  לקראת  ורק  הראשון,  בסיבוב  תמיכה 
שני – שצפוי לבוא -  יבחרו צד, בניסיון להמר 

על המתמודד או המתמודדת המנצחים.

ספקולציות  דיונים,  אינספור  אחרי 
של  המדינית'  'הועדה  הכריעה  והתלבטויות, 
כ"ק האדמו"ר,  ובברכת  ויז'ניץ  סערט  חסידות 
כי אריה בליטנטל, נציג 'אגודת ישאל' הוותיק, 
סיעת  את  ומשכך,  החסידות  את  לייצג  ימשיך 
לראש  בחיזוק  מדובר  בחיפה.  ישראל'  'אגודת 
העיר יונה יהב - המתמודד עם ניסיונות עיקשים 
בשל   - להחלפתו  להביא  התורה'  'דגל  מצד 
היות בליטנטל לויאלי כלפיו ובין השניים יחסי 

אמון קרובים.
בעסקנות  שני  דור  הינו   ,70 בליטנטל, 
ז"ל כיהן אף הוא כחבר  ציבורית, כאשר אביו 
הקרובות  הבחירות  פא"י(.  )מטעם  מועצה 
יובילו אותו לקדנציה חמישית ורצופה במועצת 
כלל- לנציג  נחשב  שהוא  למרות  חיפה.  העיר 
מקור  את  המרכזית,  לסיעה  נטייה  עם  אגודאי 
כוחו שואב הוא מחסידות סערט ויז'ניץ הגדולה 
והנכבדה בעיר, שהמילה האחרונה שמורה לה.

דיונים  התקיימו  האחרונים,  בחודשים 
את  לרענן  האם  בשאלה  בחסידות,  מרתוניים 
למועצה.  חדש מטעמם  נציג  ולשלוח  השורות 

אך  ונפרמו,  נרקמו  מהלכים  וירדו,  עלו  שמות 
השבוע, כאמור, נפלה ההכרעה לטובת המשך 
כהונתו של בליטנטל. למען האמת, חלק מרכזי 
איתרו  לא  שבחסידות  מכך  נבע  בהחלטה 
מועמד אחר חזק, שבשבילו שווה להחליף נציג 

וותיק שידיו רב לו במסדרונות העירייה.
סיעות  רצו  האחרונות  בבחירות  כי  יצוין 
ברשימה  התורה'  ו'דגל  ישראל'  'אגודת  ש"ס, 
לאור  וכעת,  בקלפי,  הצלחה  שנחלה  משותפת 
התמיכה  בשאלת  הקשים  הדעות  חילוקי 
פירוק.  בסכנת  האיחוד  עומד  העיר,  לראשות 
לעשות  בליטנטל  הבטיח  שונות,  בהזדמנויות 
המשותפת  בריצה  להמשיך  מנת  על  הכל 
והעריך שלמרות כל המשקעים וחילוקי הדעות 

– כך יהיה.
יו"ר ש"ס השר  ועוד בגזרה החיפאית. האם 
אריה דרעי נרתם למאמצי 'דגל התורה' להדחת 
השרון,  ברמת  'שבתרבות'  במהלך  יהב?  יונה 
חשף חבר הכנסת איתן כבל )המחנה הציוני( כי 
השר דרעי הציע לו להתמודד על ראשות העיר 

חיפה, תוך תמיכה מלאה של סיעתו.

בעיר  המתגורר  כבל, 
העין,  ראש  ל הולדתו  ו כ י

כ'כפפה  להתאים  ' היה  ד י ל
להתמודדות, כאשר מצד אחד הינו איש מפלגת 
עמה  מזוהה  עדיין  חיפה  שהעיר  'העבודה', 
הפוליטיקאים  חביב  הוא  ומאידך,  ביותר, 
ובזכות  החרדים, בזכות עמידתו לצדם בכנסת 
בוגר  בהיותו  לדת,  עמוק  וחיבור  ישיבתי  רקע 
מאיר.  יששכר  רבי  הגאון  של  'הנגב'  ישיבת 
מיותר לציין שכבל דחה את ההצעה והוא לא 

נמנה על רשימת המתמודדים בחיפה.
רבאיי  חיון,  דובי  מחיפה:  ואחרון 
בשל  באחרונה  מעצרו  שדבר  קונסרבטיבי 
סידור חופה וקידושין מחוץ לרבנות עורר סערה 
המקומית  מר"צ  סיעת  בראש  יעמוד  ארצית, 
ויוביל אותה בבחירות הקרובות. חיון, שהוביל 
התפקד  שווה'  'חיפה  בשם  עצמאית  רשימה 
ראש  לשורותיה.  והצטרף  מר"צ  למפלגת 
במקום  ישובץ  להט,  תבור  הנוכחי,  הרשימה 

השני ברשימה.

פרסום 

ראשון

מאמצי השלום כשלו, ניסיון אחרון מול הרב זר
סופית: המאמצים לליכוד השורות בציבור הספרדי כשלו, ו'כסא רחמים' תתמודד עצמאית • המאמצים 

עוברים לכיוונו של הרב דניאל זר • וגם: רוחמקין לא יתמודד לקדנציה נוספת
בני ברק

המאמצים לליכוד השורות בין כלל הציבור 
סבב  לאחר  כישלון.  רשמו  בעיר,  הספרדי 
וגלויים,  סמויים  בערוצים  מרתוניות,  שיחות 
'כסא  ובמוסדות  'יחד'  במפלגת  החליטו 
רחמים' בנשיאות הגר"מ מאזוז, לרוץ ברשימה 
נמשכים  ובינתיים,  העיר.  למועצת  נפרדת 
בו  לחזור  זר  דניאל  לרב  לגרום  המאמצים 
המאמצים  כה  עד  רשימה,  להקים  מכוונותיו 

לא נשאו פרי.
לאור המרחק העצום בין ש"ס של דרעי לבין 
כרעיון  להישמע  היה  עלול  זה  ישי,  של  'יחד' 
חסר סיכוי מלכתחילה, אלא שבבני ברק, ריצה 
משותפת הייתה גם הייתה על הפרק ובשלבים 

מסוימים נראית כברת ביצוע.
ש"ס  במפלגת  רבות,  שנים  לאורך  שהלא, 
'כסא  לנציגי  מיוחדים  מקומות  שמורים  ב"ב 
הציבור  ורבני  התורה  גדולי  ובנוסף,  רחמים' 
הספרדי בב"ב מחזיקים ביחסי ידידות קרובים. 
באחרונה, נפגשו הגר"מ מאזוז והגר"ש בעדני, 

ביקור בו נתלו תקוות רבות.

בין אנשי המפלגות הועלו הצעות ורעיונות 
שונים לריצה משותפת, ביניהם ריצה בריצ'רצ' 
מלא; הרצת מפלגה ספרדית כללית ללא אזכור 
שמות המפלגות או ריצה באותו קונספט וותיק 
לנציגי הרב מאזוז.  תחת ש"ס, תמורת שדרוג 
אך למרות הכל, מאמצי השלום כשלו, ו'יחד' 
תרוץ  היא  ומוחלט,  סופי  באופן  כי  הודיעה 

עצמאית.
מהלכי  את  להוביל  היתר  בין  שניסה  מי 
האחדות הוא איש העסקים אייל משיח, שידיו 
לא רפו והוא מרכז כרגע כוחות – לצד גורמים 
מפלגתו  נוספת:  בגזרה   – אחרים  עירוניים 

החדשה של הגאון רבי דניאל זר.
הודיע  ההקצאות,  סערת  פרוץ  מאז  כזכור, 
חדשה  מפלגה  מאחורי  יעמוד  כי  זר  הרב 
פלטפורמה  כל  נבנתה  טרם  כה  שעד  ולמרות 
את  שיאיישו  אנשים  זוהו  ולא  מפלגתית 
הרשימה, בסביבת הרב מתעקשים על רצינות 
האכזבה  לאור  בבחירות,  להתמודד  כוונתם 
לכיוונו  הכוחות  מופנים  כעת,  מש"ס.  שנחלו 

של הרב זר, בניסיון 
דעתו  את  להפיס 

ולהבטיח את צרכי מוסדותיו, על 
מנת להניאו מריצה עצמאית.

"ההחלטה  בתגובה:  נמסר  'יחד'  ממפלגת 
לאחר  רק  התקבלה  עצמאי  באופן  להתמודד 
נציגי  לבין  ש"ס  נציגי  בין  אינטנסיבי  מו"מ 
יחד במטרה להרבות שלום ואחדות בעיר. מרן 
הבהיר  מאזוז  מאיר  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
ולא  במעשים  מתבטאים  ואחדות  שלום  כי 
של  מהדרישות  אחת  אף  לצערנו,  בדיבורים. 
יחד לא התקבלה ונאלצנו להתמודד עצמאית. 

מש"ס נמסר בתגובה: "פנינו תמיד לשלום".
ובתוך כך, השבוע הודיע חבר המועצה חיים 
לקדנציה  ימשיך  לא  כי  תורה(  )בני  רוחמקין 
חסר  לאופוזיציונר  היה  רוחמקין  נוספת. 
הצליח  אף  פעם  שלא  אקטיבי  ונציג  רחמים 
משה  לסיעה  חברו  של  כעסו  את  עליו  לעורר 
מלאכי. בפלג הירושלמי טרם הוחלט מי יחליף 

את רוחמקין בתפקיד.

חשיפת 'קו 

עיתונות'
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ישיבה בהפרדה באולם  
   כרטיס תושב: 40 ₪    כרטיס ביציע )מעורב( : 30 ₪ 

לרכישת כרטיסים:  מינהלת הגימלאים, בטל׳: 03-9053073
ובקופות היכל התרבות, בטל׳: 03-9125222

4.9.18
כ״ד באלול תשע״ח
שלישי  17:30

היכל התרבות פתח תקוה   

רי
חו

ה 
ש

 מ
ם:

לו
צי

ור
ש

 ב
לן

אי
ם: 

לו
צי

יץ
וב

א
ני 

 ב
ם:

לו
צי

התזמורת האנדלוסית בקונצרט

סליחות ושיר
הפקה מיוחדת ועשירה לתקופת ימי הסליחות

עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד

בקונצרט ״סליחות ושיר״ 
הפונה אל כל חלקי החברה הישראלית, על כל גווניה 

סליחות ושיר

לו
ש

ת 
די

הו
ו י
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טו

ס

אגף קשרי תושבים

דוד מנחם 
יוצר ומלחין

חיים ישראל 
מוכר בשירו ״לך אלי תשוקתי״

משה לוק  
פייטן

יעל ישראל- הדר גנים | 050-9332947
מוריה פרחי- כפר אברהם | 050-7577668     

בקליניקה של רותי גפני- מרכז העיר | 054-8123466

לרכישת כרטיסים: 
ישיבה בהפרדה באולם | כרטיס תושב: 40& | כרטיס ביציע )מעורב( 30 &

מינהלת הגימלאים, בטל: 03-9053073
בקופות היכל התרבות, בטל: 03-9125222

אגף קשרי תושבים- חיים עוזר 30 | 03-9053073
רבקי גמליאל- מרכז העיר | 050-399410

ועדות רפואיות שנקבעו לתאריכים אלה יתקיימו כרגיל.

סניפי הביטוח הלאומי
יהיו סגורים לקהל
מ-19.8.18 עד 30.8.18
ח׳ באלול - י״ט באלול

הביטוח 
הלאומי

הביטוח הלאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים

*6050�www.btl.gov.il

שימו
 

 בימים אלה תוכלו להגיש תביעות ומסמכים
באתר הביטוח הלאומי ובתיבת השירות מחוץ לסניף.
כמו כן תוכלו לבצע באתר מגוון פעולות בשירותים 

המקוונים, ולפנות אלינו בבירורים במדור "צור קשר".

בשאלות ובמקרים דחופים תוכלו לפנות
 

                                     *6 0 5 0 י  צ ר א ה י  נ ו פ ל ט ה ד  ק ו מ ל

יד מכוונת
 ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

 כדי שתבואו מוכנים
 לוועדות הרפואיות

 אתם צריכים להרגיש
בידיים טובות

מרכז יד מכוונת מייסודו של המוסד לביטוח לאומי, ומופעל על ידי חברה פרטית.

ייעוץ והכוונה לוועדות הרפואיות יכולים להוביל 
 להצלחה, לכן יותר ויותר אנשים בוחרים לממש

 את זכויותיהם בביטוח הלאומי באמצעות
יד מכוונת.

 אנו מזמינים אתכם להגיע למרכזי יד מכוונת
ולקבל מרופאים מומחים ייעוץ, ליווי וסיוע בהכנת 

 התיק הרפואי והכל ברגישות ובמקצועיות
ללא תשלום וללא עלות.

יד מכוונת
 ייעוץ והכוונה

 לוועדות הרפואיות
 של הביטוח הלאומי
חינם, ללא תשלום!

יד מכוונת -למצות זכויות ללא עלויות
לקביעת פגישה התקשרו 2496*
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אחד הדברים שמחברים בין הורים בנקודות שונות של זמן ומקום הוא הטפיל, שכולנו 
תופשים אותו כצורר אמיתי: הכינה. היא ליוותה אותנו כשהיינו ילדים, והיא חוזרת 
לחיינו ולראשנו כשהתבגרנו והפכנו להורים. חברת התרופות רפא, משווקת סדרת 
הדרין להגנה ולטיפול בכינים ובביצי כינים ערכה סקר בקרב אימהות לילדים בגילאי 
אימהות  -כמה  ושאלה  בכינים.  האחרונה  בשנה  אחת  פעם  לפחות  שנדבקו   ,3-14
נדבקות מילדיהן בכינים, והאם יש מקום להעיר להורים, שילדיהם מסתובבים עם 

ג'ונגל של כינים על הראש ומדביקים אחרים? 

שונאות, פשוט שונאות לטפל בכינים
כינים נחשבו לאחת המכות הקשות שידעה מצרים, ולאחת המכות שממנה סובלים 
הורים וילדים בכל דור ודור. הבעיה היא שהאורחים הכי לא רצויים בביתנו ועל ראשי 
ילדנו, מגיעים לביקור לעיתים תכופות מדי. 80% מהאימהות הצהירו שילדיהן נדבקו 
ל-5  מעל  נדבקו  מהם  וכחמישית  האחרונה,  בשנה  פעמיים  פעם-  לפחות  בכינים 
פעמים. כלומר, אנו נאלצים להתמודד עם ניקוי ראשי ילדינו לעיתים קרובות מדי. 
אפשר לומר, שהמטלה הזו די שנואה עלינו. עד כמה? בסקר נמצא שטיפול בכינים 
ובביציהן זוהתה כמטלה השנואה ביותר בקרב אימהות ביחס לשאר המטלות הלא 

נחשקות כמו לעשות סדר בארון הבגדים או להכין את הילד למבחן. 

מעדיפות לטפל פעם אחת ודי
כשאנחנו היינו ילדים, והחיים היו פחות אינטנסיביים, האימהות שלנו יכלו להרשות 

הכינים  את  לפלות  או לעצמן  באצבעותיהן  מראשינו 
במשך לסרק את שערינו במסרק  סמיך 

טיפולים  פחות שעות.  אחרים, 
שיצא  להכיר נעימים  לנו 
התספורות  ת הם  צו הקצו
 , ת ו ח ל ו ג מ ה ו ו מ ר ג ש
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הספר,  של  או 
שטיפת  או 

ו  נ י ש א ר
ט  פ נ ב

וחומץ, שאף יכלו להזיק לנו. היום, כשאימהות מודעות לחוסר היעילות של הטיפולים 
בכינים, 60% מהן מעדיפות  רבות לטפל  וכשאין ברשותן שעות  המסורתיים הללו, 

טיפול אחד בלבד, מבלי הצורך לחזור שוב על הטיפול אחרי שבוע. 
שילוב  המכילים  מוצרים  המדף  על  למצוא  תוכלו  היום  בוודאי.  אפשרי?  זה  האם 
אחד.  בטיפול  הכינים  ביצי  ואת  הכינים  את  להשמיד  המיועדים  ייחודי,  מרכיבים 
השמדת הביצים חשובה ביותר, כי הן הסיבה לכך שתוך 7-10 ימים בוקע דור חדש 

של כינים, ומעגל ההדבקה לא נפסק.

אבל למה גם אני נדבקתי?
זוחלות  כשהכינים  קורה  מה  אבל  וסובלים,  מגרדים  ילדינו  את  לראות  לנו  קשה 
לביקור על הראש של ההורים? כשאנחנו בקרב קולגות, חברים או בכלל עם קבוצת 
המבוגרים, לא נעים לנו לגרד ללא הרף את הראש. 65% מהאימהות הודו שהן נדבקו 
מילדיהן בכינים בשנה עד השנתיים האחרונות. הקרבה הפיזית בין אימהות לילדיהן 
נפסיק  לא  הרי  זאת,  למרות  לאחר.  אחד  מראש  ולזחול  לטפס  לכינים  מאפשרות 
לחבק ולנשק אותם, אז מה כדאי לעשות? אם לילד יש כינים, מומלץ שכל בני הבית 
ייבדקו. אם נמצאו כינים חיות, יש לערוך טיפול להשמדתן ולהשמדת הביצים שלהן. 
ומעלה,  מגיל חצי שנה  לתינוקות  חשוב לדעת, שכיום חלק מהמוצרים מתאימים 
ומיועדים גם לנשים הרות ומניקות. בנוסף, תוכלו למצוא מוצרים המיועדים למניעת 

התרבות ג'ונגל נוסף של כינים, וניתנים לשימוש קבוע על ראש נקי, שעבר טיפול.  

בלונדיניות וג'ינג'יות
לא רק שהן נהנות יותר, הן כנראה גם מגרדות פחות. בסקר שערכנו, עלה כי שיער 
בעלי  ואילו  בכינים,  נדבק  בקלות  שהכי  השיער  כסוג  האימהות  בקרב  נתפס  חום 

שיער בלונדיני או ג'ינג'י נתפסים ככאלה שפחות נדבקים בטפיל. 

הורים, לא הבנתם את הרמז?
של  ראשה  על  שחגגו  הכינים  ביצי  ואת  הכינים  את  והשמדנו  עמלנו  אתמול  רק 
ילדתנו. למחרת בבוקר אנחנו מלווים אותה לגן, ובכניסה ממתינה לה החברה היקרה 
שמקפצת משמחה לקראתה, ואיתה מקפצות כל הכינים שישמחו להגר לראש 
חדש ונקי. רוב הסיכויים שהילדה הזו לא תתארח אצלנו בקרוב. כמעט 
ילדיהן  של  חבר  לארח  מתנגדות  שהן  הודו,  מהאימהות  שליש  שני 
מאתרים  כאשר  עושים  מה  בכינים.  שנדבקו  לאחר  ימים  מספר 
ילד או ילדה בגן, שאחד מסימני הזיהוי שלהם הוא הגירוד הבלתי 
פוסק? שומרים על איפוק או אומרים להוריהם? 71% מהאימהות 

סבורות שיש מקום להעיר להורים, בצורה מנומסת ואדיבה. 

לקראת החזרה ללימודים, מתכוננים עם מארז הדרין 
לטיפול והגנה מכינים- "הדרין" מציג מארז לטיפול בכינים 
ובביציהן ולהגנה מהתרבות הכינים. המארז כולל 2 מוצרים 
במחיר מיוחד: הדרין ONCE - משמיד גם את הכינים וגם 

את ביצי הכינים, הדרין פרוטקט - מונע התרבות כינים על 
הראש.

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פרנץ טוסט 

טיפים

ראש נקי 

לגן  חוזרים  ישראל  ילדי  ימים  מחודש  פחות  בעוד 
ולביה"ס, ויחד עם חזרתם לביה"ס, שוב צצה ועולה 
כל  של  מחייו  אינטגרלי  לחלק  הפכה  אשר  הבעיה 
הורה וילד בישראל – הכינים.  מומחי נובוקיד מעניקים 

טיפים ועצות להבטיח ראש נקי מכינים וביצי כינים: 

יש  הספר  לבית  החזרה  לפני  שבועות  כשלושה   .1
לבדוק את ראשי הילדים וליזום "מבצע חפיף" של כל 
יובטח כי  ילדי הבית, המצעים ומברשות השיער. כך 
הילדים יתחילו את שנת הלימודים החדשה בראשים 

נקיים. 

או  שבוע  מדי  הילדים  ראשי  את  לבדוק  מומלץ   .2
יותר  כאשר מזהים שהילד מגרד את הקרקפת שלו 
שטיפלו  משפחות  מניעה.  טיפול  לבצע  מהרגיל 

מניעתית באופן קבוע דיווחו על ניצחון של הבעיה. 

בחומרים  ילדים  ראשי  על  להשתמש  מומלץ   .3
המכילים  בחומרים  משימוש  להימנע  ורצוי  טבעיים 
בריאים  כלא  שנמצאו  סיליקון,  או  הדברה  חומרי 

ומזהמים את הסביבה. 

השיער  ובעלי  בכיתה/גן  הבנות  את  לחייב  רצוי   .4
הארוך להגיע למסגרות עם שיער אסוף באופן הדוק 

או קלוע לצמה. 

5. הכינים אוהבות להטיל את ביציהם באזורים חמים 
בראש. על כן מומלץ לערוך את חיפוש הכינים בעורף 

ומאחורי האוזניים. 

בגני  חפיף"  "מבצע  רבעון  מידי  ליזום  מומלץ   .6
הידבקויות  למנוע  מנת  על  הספר  ובבתי  הילדים 

חוזרות בין הילדים. 

מצילומי  להימנע  יש  ההדבקה  בתקופת  במיוחד   .7
דרמטית  עלייה  נמצאה  צמודים–  כשהם  הילדים 
וצעירים,  נוער  בני  בקרב  כינים  של  הדבקה  במקרי 

ככל הנראה כתוצאה מהיצמדות ראשים בסלפיז. 

8. יש לחזור על הטיפול בנובוקיד כטיפול מונע אחת 
כל  בו  יום  לתאם  וכדאי  ההדבקה  בתקופת  לשבוע 
ילדי הבית יעשו יחד את הטיפול, כדי למנוע מצב בו 
ילד אחד שנושא כינים מדביק את כל השאר. לאחר 
השימוש השבועי הקבוע, אין חובה לחפוף או לסרק 

במסרק כינים. 

קבוע  מניעתי  שימוש  כי  מדגישים  נובוקיד  מומחי 
תסייע  בשבוע,  פעם  אחת  טיפול  קפסולת  של 
של  במקרה  כינים  מושבת  של  התפתחות  במניעת 

ה  ק ב ד את ה מונע  אף  קבוע  ושימוש 
של  קבוע  בסירוק  הצורך 
כיוון  סמיך.  במסרק  השיער 
רק  הינו  בנובוקיד  שהשימוש 
בחומרים טבעיים, השימוש במכשיר 
אחת לשבוע אף מועיל לבריאות 

השיער. 

ידוע כי ארוחת הבוקר היא הארוחה החשובה ביותר ביום היא מעניקה את האנרגיה למהלך היום על כן חשוב 
שתהיה מזינה. רשת קפה גרג מנדבת מתכון פרנץ טוסט מפנק במיוחד לפתוח את היום בחיוך. המתכון פשוט וקל  

להכנה כך, שניתן לשתף את הילדים בהכנה ולעשות בוקר יצירתי בו כולם תורמים לארוחת הבוקר.

טעימה

הכל בראש
מסקר שנערך בישראל עולים כמה נתונים מעניינים: המטלה השנואה ביותר על אמהות בישראל היא טיפול בכינים • 
אמהות מעדיפות טיפול אחד שיעשה את העבודה וסבורות שדווקא לשיער ג'ינג'י סיכוי נמוך להדבק בכינים • סקר 

בנושא הורים וכינים

מרכיבים: )מנה אחת( 
2 פרוסות לחם בריוש בעובי של 2 ס"מ 

1 כף חמאה ממוסת 
1/2 כוס שמנת מתוקה 

1/4 כוס חלב 
2 כפות סוכר חום 

2 ביצים 

אופן ההכנה:
1. מערבבים בקערה את החמאה, שמנת, חלב, סוכר חום והביצים 

ומטגנים משני הצדדים עד  2. טובלים את פרוסות בריוש בבלילה 
להשחמה של הפרנץ' טוסט. 

רצוי להגיש עם סלט פירות, שמנת חמוצה, ריבה  המלצת הגשה: 
ואבקת סוכר.

כיצד נמנעים מכינים וכיצד נפטרים מהם 
לקראת חזרה לביה"ס ולגן • טיפים ועצות 

שימושיות להורים....ולילדים



כל הדרכים מובילות לקלפי 

boharim.org.il :לפרטים נוספים 

לקראת הבחירות לעיריות, למועצות המקומיות והמועצות האזוריות, משרד הפנים קורא לכם לבדוק האם פרטיכם 
מעודכנים בפנקס הבוחרים, כדי שתוכלו לממש את זכותכם ולהצביע במקום מגוריכם.

לרשותכם מגוון אמצעים:

מענה ממוחשב 24 שעות ביממה. 
מענה אנושי בימים א'-ה' 8:30-22:00, יום ו' 8:30-12:30

ניתן לעדכן אותם עד תאריך 20/9/2018 בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה, 
piba.gov.il :או באתר הרשות

2018 הבחירות לרשויות המקומיות 

1. בטלפון: 1-800-222-290 
2. בפקס: 1-800-222-291 

הפרטים שלכם לא מעודכנים? 

משרד הפניםכ"א בחשון תשע"ט 30.10.18  
היחידה הארצית 

לפיקוח על הבחירות

דרוש נהג

03-909-77-40
שכר 6,000 ₪ נטו + הוצאות + בונוסים
אנגלית מינימלית, אמינות ודיסקרטיות, יחסי אנוש וסבלנות

לעבודה במשרה מלאה
(10 שעות ביום)

קו"ח ניתן 
לשלוח לפקס:

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

 העבודה בבני ברק



ו' באלול תשע"ח 1217/8/18 בפתח-תקוה24

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת -אדמה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. ספל. "ה____ של המנורה" )רש"י שמות ל,ז(
6. ערבוב. "בכף דרך ____ " )רש"י שבת קמ.(

8. כנוי לתפילה הנאמרת בלחישה ובכונה רבה. "צקון ____" 
)ישעיה כו טז(

9. התאוה,רצה מאוד. "כי למצותיך _____" )תהלים קיט 
קלא( )גוף שלישי,עבר(

11. מאמוראי בבל. ראש ישיבת פומבדיתא. "אמר ____ הכי 
קאמר רגילה" )כתובות סה.(

12. מתחנות בני ישראל ביציאת מצרים.
14. כנוי כבוד לבורא עולם. "____ זה הקדוש ברוך הוא" 

)מנחות נג.(
15. בתוכה. "אשר הוא ישב ____" )במדבר יג יט(

16. חזק,רב-כח,אמיץ. "____ העם הישב בארץ" )במדבר יג 
כח( )בהיפוך אותיות(

17. מאחורי. "עומד ____ כתלנו" )שה"ש ב ט(

1. אין ואפס,הבל. "והמפנה לבו ל___" )אבות ג ד(
2. האיר,הופיע,זוהר. "ו____ השמש" )קהלת א ה(

3. קיצור המילים : יין שרף.
4. צד זכות,הכרעה לטובת מישהו. "ל____ זכות" )אבות א ו(

5. נתינה. "אמירה נעימה כתיבה ____" )שבת קה.(
7. איסוף,ליקוט. "____ ושריפה" )סנהדרין קיב.(

10. האם משום כך? "____ לזאת" )ירמיה ה ז(
11. מבצר,מצודה בעברית. ובארמית? "____ דאגמא" )בבא בתרא 

קכז.(
12. ידיעה,דעת,חכמה. "ותשאל לך חכמה ו____" )דברי הימים ב 

א יא(
13. קיצור המילים : תלמוד ירושלמי.

14. בעת ההיא. "___ישיר משה" )שמות טו א(
15. שניתן לרפא אותו. "____ רפואה הוא" )חולין קכא.(

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

אחזה, מטע, הקרקע, ניר, חלקה, עפר, חמר, רגבי, חרבה, שדה, יבשה , כר נרחב, מגרש

נמאיתדאמאנמאסנאנא
תריניאשהיאבנימטעא

תיתדקאקשהיסחתיתדג

דתישארשזסנבתראישר
מאסנקיחאיאשגסניגא

רישעיאאנתרתארשרסנ

אמאירשסננמאאנתיכת

דנמאחשרניחישריאנת

רשיישרתגאתישביחתא

תסנאנאבשמנישילאנת

תיתדירשהסנהיקאשיש

ששדהידרישאדהשרפעא

תשיאנתישרנמאסנאנא

1. עיר שנכבשה לאחר הנפת כידון
2. מי ישבה תחת התומר?

3. מי אמרה "אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה"?                                                                                                         
4. עם שבא למלחמה בהיות ישראל ברפידים

5. שר שירת הדוד לכרמו
6. "מענה רך ישיב..."
7. מי רצתה גולות?

8. מי אמר למי "נצח ישראל לא ישקר"?
9. אביו של הנביא יחזקאל

10. בנותיו של איוב היו...
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. העי  2. דבורה 3. חנה 4. עמלק 5. ישעיהו 6. חימה 7. עכסה בת כלב 8. שמואל 
לשאול 9. בוזי 10. ימימה, קציעה וקרן הפוך



 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, 03-5797756,

050-5308742)16-16(_____________________________________________

ד’ - ו’ באלול תשע”ח  
15-17/8/2018
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3.5-3 חדרים
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

אשדוד

אשקלון
וילות ובתים

אלעד

אופקים

בני ברק

בית שאן

2-2.5 חדרים

+5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים

4 חדרים

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(_____________________________________________

 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, 
1,750,000 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

AMERICAN TAX BENEFITS

1000
 
IRS 14

08-86609402017
ההגשה החלה

הטבות עד 
לילד 

שבוע אחרון 
ל-2014

 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

,050-5308742
03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בטבריה באיזור עמי 
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

באר שבע

 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(_____________________________________________

4 חדרים

+5 חדרים

 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 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

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

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

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

 ברח' טבריה/הרב 
קוק, דופלקס מחולק, 

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

מתאים גם לטאבו 
משותף. 2,500,000 ש"ח 
בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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)33-33(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 3.5 חד', בשפירא מול 
רובע ז', 3 כ"א+תמ"א בקרוב 

מאד רק 1,240,000 ש"ח 
054-9200277)33-33(_____________________________________________

 המציאה, 3 חד', בחטיבת 
הנגב, מתחרד מאד, רק 

_____________________________________________)33-33(940,000 ש"ח 054-9200277

 בלעדי, 3 חד', בעוזיהו, 
חתום לתמ"א, משופץ ברמה 

גבוהה, 1,090,000 
054-8491803)33-33(_____________________________________________

 4 חד', חדשה, בפרויקט 
יש תשתיות לחלוקה ל-3 

+יחידת דיור. 1,330,000 ש"ח
054-9200277)33-33(_____________________________________________

 בלעדי 4 חד', בפיטבורג, 
משופץ 1,520,000 ש"ח גמיש

054-8491803)33-33(_____________________________________________

 4 חד', בבעלזא, אנ"ש, 
ק,א, רק 1,360,000 ש"ח 

054-9200277)33-33(_____________________________________________

 בלעדי 2.5 חד', ביהודה 
המכבי צמוד לז', חתום 

לתמ"א, מושכר לשנה וחצי 
_____________________________________________)33-33(990,000 ש"ח 054-8491803

 דירות 3/4 חדרים 
במחירים מפתיעים! 
_____________________________________________)33-33(עומרי 054-7313344

 למכירה בשכונה שומרת 
שבת: **5 חד' 145 מטר 
1,550,000 ש"ח, **4 חד' 

130 מטר 1,450,000 ש"ח, 
**4 חד' 100 מטר ליד הים 

1,300,000 ש"ח. 
_____________________________________________)33-33(עומרי 054-7313344

 וילה מהממת על שטח 
של חצי דונם, קו ישיר לים, 

בנוי 266 מטר, כוללת בריכה 
באיזור חלום 3.4 מיליון כוללת 

2 יחידות דיור! עומרי 
054-7313344)33-33(_____________________________________________

 להשקעה דירות 3 חד', 
איזורים יוקרתיים עד מיליון 

ש"ח מניבות תשואה גבוהה.
_____________________________________________)33-33(עומרי 054-7313344

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
ברמה גבוהה מושכרות 5,200 

ש"ח נטו שכונה י"א, משה 
_____________________________________________)33-33(אלוש אבני דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 3,800 ש"ח 

במצע עובדה במחיר מציאה 
משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)33-33(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
רחוב המעפילים שכונה ג' 

מושכרות 4,000 ש"ח במחיר 
מציאה משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)33-33(_____________________________________________

 דירה מחולקת בשכונה 
ג' ל-2 יחידות דיור מושכרות 

3,800 ש"ח משה אלוש אבני 
_____________________________________________)33-33(דרך 054-3255667

 בית קרקע קוטג' שכונה 
ב' מחולקת ל-4 יחידות דיור 

מושכרות ב-7,500 ש"ח משה 
_____________________________________________)33-33(אלוש אבני דרך 054-3255667

 דירת 100 מטר, שכונה 
ה', רחוב חוגלה המבוקש, 

ניתן לחלק בקלות ל-3 יחידות, 
תשואה של 6,000 ש"ח נטו 
במחיר מציאה משה אלוש 

_____________________________________________)33-33(אבני דרך 054-3255667

 דירה מחולקת בדימונה 
2 יחידות דיור מושכרות 

ב-3000 ש"ח נטו רק 530 
אל"ש כל הקודם זוכה משה 

_____________________________________________)33-33(אלוש אבני דרך 054-3255667

 דירה קומה 4, מבצע 
עובדה, מעולה לחלוקה רק 

540 אל"ש, מחיר מציאה, כל 
הקודם זוכה משה אלוש אבני 

_____________________________________________)33-33(דרך 054-3255667

 דירת 5 חד' 100 מטר, 
קרקע, ברחוב הסנהדרין, 
מעולה לחלוקה, קורבה 

לאונברסיטה במחיר מציאה 
משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)33-33(_____________________________________________

 קונה או מוכר נכס? 
התקשר עוד היום לשיחת יעוץ 
חינם לדירות בכל הדרום. משה 
_____________________________________________)33-33(אלוש אבני דרך 054-3255667

 מבחר דירות להשקעה 
והשבחה עתידית במחירים 

שפויים בכל איזור באר שבע 
משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)33-33(_____________________________________________

 בית קרקע מחולק ל-3 
יחידות דיור, שכונה א', חדוש 
+ממד 8,500 ש"ח נטו משה 
_____________________________________________)33-33(אלוש אבני דרך 054-3255667

 מציאה!! 4 חד', רק 
380,000 ש"ח איזור טוב, 

שכירות 1,500 ש"ח 
053-3154818)33-33(_____________________________________________

 הבניה בעיצומה 
בפרדס כץ/דב גרונר 

דירות 3/4 חד' + שתי 
מרפסות )אפשרות ליח'( 

*פנהאוז *דירת נכה
כרגע מחירים ותנאים 

מעולים בלעדיות תיווך 
_____________________________________________)33-33(המרכז 053-3136060

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

מפוצלת ליח"ד, חדשה, מחיר 
פיצוץ, תיווך הנדלן 

050-4177419)33-33(_____________________________________________

 בלוין מרישא, ק"א, 
מפוארת+מעלית+חניה, 80 
מ"ר, 1,730,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)33-33(הנדלן 050-4177419

 בזכרון מאיר, 170 מ"ר, 
ק"ב, אפשרות לפיצול, 

2,950,000 ש"ח תיווך הנדלן 
050-4177419)33-33(_____________________________________________

 "מדורגי הפארק" 
במרכז בני ברק, שקט, נוף, 

מעלית+מ.שמש )לכל בניין 2 
כניסות(+פוטינציאל, 3.5 חד', 

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

*** 7 חד'+גג מחולקת 
2,920,000 ש"ח בלעדי 

ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)33-33(_____________________________________________

 בבן זכאי!! 4.5 חד', ק"א, 
חזית, מושקעת, 2,150,000 

ש"ח *** 7 חד'+גג, ק"א, 
חזית+כניסה פרטית+)רבע 

מגרש( 3,500,000 ש"ח 
***בבן זכאי שדרות 

גרשטנקורן בית בנוי 280 מ"ר, 
על מגרש 400 מ"ר בהזדמנות, 

המפתחות ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)33-33(_____________________________________________

 ללא תיווך בהרצוג/
טבריה 3 חד'+יחידת 

דיור+גג בטון, משופצת 
קומפלט ויפייפיה, 
1,960,000 ש"ח 

054-8834479)33-33(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית 
יוסף, דירות 3/4 חד', יפות, 

החל מ- 1,550,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)33-33(_____________________________________________

 מציאה! באיזור ויז'ניץ, 
130 מטר, מחולקת ל-2 
+גג מוצמד בטאבו תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)33-33( _____________________________________________

 בבנייה חדשה! בקוטלר 
פינת סוקולוב דירות 3/4 חד' 

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

052-7168090)33-33(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון, דירות 3/4 חד' יפות 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)33-33(_____________________________________________

 פרסמו בחינם את 
דירתכם למכירה והצטרפו 

גם אתם להצלחות 
הבלעדיות של 'אפיקי 

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

 בלעדי לוח דירות חינם 
ללא דמי מנוי לקונה/למוכר/

  dira4me@.co.il למשכיר כנסו
אפשרות למכור דירה ללא 

תיווך גם בטל: 
074-7020616)33-33(_____________________________________________

 באבני נזר!, 6.5 חד', 
בשני מפלסים+אופציה 

נוספת! מפתחות בלעדי 
ל- "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)33-33(_____________________________________________

 בראשונים בבניין 
חדש, פנטהאוז, 120 

מ"ר+60 מ"ר מרפסת 
עם נוף מדהים+חניה 

ב-2,600,000 ש"ח )כרגע 
הדירה מחולקת ל-2( להב 

_____________________________________________)33-33(נכסים 050-4177750

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)33-33(_____________________________________________

 בבניין חדש באהרון דב, 
פנהאוז מפואר וייחוד, 200 

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

052-7168090)33-33(_____________________________________________

 בנתן הנביא דופלקס 
משופץ ברמה גבוהה 

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

052-7168090)33-33(_____________________________________________

 במנחם בגין, פ"כ, דירת 
גן, 6.5 חד', משופצת+מחסן 
וחניה, יש חצר של 25 מטר 

_____________________________________________)33-33("פנחס נכסים" 055-6789653

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

מחולקת ל-4 )ז.לשיפוץ( 
1,530,000 ש"ח " תיווך-

_____________________________________________)33-33(משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדי באזור יהודה 
הנשיא, דופלקס 6 חד')4+2( 

+מ.גדולה 190 מ"ר, 
ק"ג+מעלית+חניה, 6 דיירים, 
חזית, 2,900,000 ש,ח גמיש 

_____________________________________________)33-33(א.פנחסי 03-5799308

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

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

2,400,000 ש"ח גמיש 
____________________________________________)33-33(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
_____________________________________________)33-33(א.פנחסי 03-5799308

 באדמו"רי אלכסנדר, 10 
חד', ק"ג, 200 מ"ר, דופלקס, 

מחולקות בכניסות נפרדות 
רי/מקס משהדסקל 

 050-5926021)33-33(_____________________________________________

 למביני עניין! למכירה 
ברחוב ירושלים, דופלקס 

8 חד', ענקית, 220 
מ"ר+מרפסת, משופצת, 
אפשרות מוכנה לדירה+2 
יחידות, נוף פתוח, מחיר: 

3,390,000 ש"ח סופר 
נדלן 058-4569962

050-6452128)33-33(_____________________________________________

 בקריית הרצוג, דופלקס 
מפואר, 250 מטר, עם מעלית, 
אופציה לחלוקה בקלות )טאבו 

משותף( "פנחס נכסים" 
055-6789653)33-33(_____________________________________________

 בבנין חדיש עם מעלית 
קומה רביעית, ברחוב 

מנחם באזור אחיה 
השילוני, 5 חד' גדולים, 
בשטח, של 140 מ"ר, 

ומעליה חדר עם שירותים 
וגג ענק. הדירה מפוארת 
ומושקעת מאד, 2 חניות, 

חזית 3,490,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבן פתחיה, 5 
חד'+מחסן וחניה בטאבו, 

3 כיווני אויר, קומה 
א'+מעלית+מיזוג. 

050-2525025)33-34(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 ברב קוק! חדשה! 5 
חד'+מרפסות+מדרגות 

חיצוניות לגג מוצמד 
+מעטפת על הגג 
2,850,000 ש"ח 

מפתחות ב-בלעדי ל- 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)33-33(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור רח' הרצוג, 
5 חד', 130 מ"ר, מחולק 

ל-4 חד'+יחידה, ק"א, חזית, 
חדשה, מושקעת ברמה 

גבוהה+סוכה גדולה א.פנחסי 
03-5799308)33-33(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור רמב"ם 
5 חד', 125 מ"ר+אופציה, 

ק"א+מעלית+חניה+מחסן 8 
מ"ר בק"ק+מחסן בתוך הבית, 
משופצת, 3 כ"א, 2,430,000 

_____________________________________________)33-33(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 בחינקין בטרום בניה, 5 
חד', ק"ג, מרווחת, מרפסת 

שמש, קבלן אמין, 2,200,000 
ש"ח תיווך הנדלן 

050-4177419)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות בסוקולוב 
5 חד', 120 מ"ר, בנין 

חדש ומאוכלס, מרווחת 
מאד ויפה, לביא נכסים, 

054-8834479)33-33(_____________________________________________

 באיזור ס.אזר 5 חד', 
120 מ"ר, משופצת 
קומפלט ויפה, לביא 

_____________________________________________)33-33(נכסים, 054-8834479

 הר שלום 9 חד' מפוארים, 
300 מ"ר, נוף עד לים, רי/מקס 

_____________________________________________)33-33(משהדסקל 050-5926021 

 בפרויקט גני הזית, 
בקריית הרצוג, 5 חד', 

ענקית, משודרגת, קומה 
ראשונה, פינוי גמיש, 

ב-1,970,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)33-33(נכסים 050-4177750

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)33-33(_____________________________________________

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

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

052-7168090)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבן זכאי/
הרב לנדא 5.5 חד' גודלה 

ומרווחת, ק"ג, מעלית 
וחניה, בנין בוטיק, דירה 

בקומה. תיווך אשכנזי 
03-5791770)33-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בנחמיה/עזרא 
5 חד', ענקית, חזית+ 

מרפסות+ חניה בטאבו. 
2,230,000 ש"ח 

052-7689979)33-36(_____________________________________________

  

 ביואל ק"א, 4 חד'+יח"ד 
שמורה 94 מ"ר, עם אופציות 

להרחבה לל"ת 
03-5780419)33-36(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' הירדן, 
4.5 חד', כ-94 מ"ר, אופציה 

להרחבה כ-60 מ"ר, ניתן 
לחלוקה, מעלית, חזית , סוכה, 

חניה, ק"א, תיווך 
050-4144602)33-33(_____________________________________________

 בר' עקיבא/קוטלר, 
4 חד', 4כ"א, עורף 

שקט, פתוח לנוף, ק"ג 
ואחרונה+א.לבניה בגג 

)יש חתימות( "מקסימום 
_____________________________________________)33-33(נדלן" 054-4340843

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

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

072-3269850)33-33(_____________________________________________

 4 חד', קומת קרקע באבן 
גבירול 1.65 תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)33-33(054-4980159 דורון

 בבר אילן, חדשה, 4 חד', 
95 מ"ר, ק"ב+סוכה לל"ת, 

מיידית, 2,200,000 ש"ח 
050-6561605)33-36(_____________________________________________

 בהזדמנות!! בשיכון ג', 
4 חד', קומת כניסה+ 

אפשרות בניה גדולה+יח"ד 
_____________________________________________)33-33("תיווך אריה" 053-3172172

 בפ"כ! בנין חדש! 
מוכנה לחלוקה! רק 

1,700,000 ש"ח 
מפתחות ב-"אביחי-

_____________________________________________)33-33(מתווכים" 03-5701010

 בנחמיה! 4 חד', 
ק,ב, חזית! כ-125 

מ"ר, 2,300,000 ש"ח 
מפתחות ב-"אביחי-

_____________________________________________)33-33(מתווכים" 03-5701010

 בנורוק! כ-100 מ"ר, 
מחולקת ל-2 דירות יפות, 
ק"ד, רק 1,690,000 ש"ח 

"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)33-33(_____________________________________________

 בזבולון המר! 4 חד', 
ק"ב, חזית! 1,800,000 
ש"ח "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)33-33(_____________________________________________

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

חד'+יחידה מושכרת, משופצת 
כחדשה + סוכה, ק"ג )פיר 
למעלית( חזית+א.בגג בטון 
1,950,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)33-33(_____________________________________________



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

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

ד’ - ו’ באלול תשע”ח  15-17/8/2018

טבריה

גבעת שמואל

חיפה

 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
1-1.5 חדרים

1-1.5 חדרים

נתיבות

מגדל העמק

 דירה 3.5 חד' משופצת 
ויפה, איזור חרדי קרוב לקהילה

054-6808270)27-35(_____________________________________________

+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

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

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

_____________________________________________)29-34ל(055-6662393

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)29-36(_____________________________________________

 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

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

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

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

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

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

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

 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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 2 חד', ברח' מימון ליד 
רח' אחיעזר, ק"ק, כניסה 
נפרדת 1,100,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

050-5308742)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(_____________________________________________

 במנחת יצחק, מרפסת 
לסוכה, נגישה לנכים+חנייה 

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

עמנואל

עפולה

 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

4-4.5 חדרים

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

 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 

,03-5797756 ,23
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בפרדס כץ! חדשה!! כ-4 
חד', כ-80 מ"ר+מעלית+מ.

שמש 1,600,000 ש"ח ב.חרדי 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)33-33(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 פרדס כץ חדשה!! 
4 חד'+מ.שמש, כ-90 

מ"ר, 3כ"א, קומת קרקע, 
1,600,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 בלעדי! בלנדא 4.5 חד', 
115 מ"ר+יחידה בקרקע 
26 מ"ר+מרפסת שמש, 

ק"ב+מעלית 2,300,000 ש"ח 
גמיש )לא כולל את היחידה( 

_____________________________________________)33-33(א.פנחסי 03-5799308

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

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

משותפת, 1,980,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-33(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי באיזור הנביאים,
4 חד', 95 מ"ר, ק"ג+ 

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

_____________________________________________)33-33(א.פנחסי 03-5799308

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

גדולה, 1,900,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(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)33-33(_____________________________________________

 מציאה! בדב הוז, 4 חד', 
ק"א, משופצת כליל+חניה, 3 
כיווני אויר, 1,690,000 ש"ח, 

גמיש, תיווך הנדלן 
050-4177419)33-33(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת, 
בסוקולוב/קוטלר, 4 חד', 

חזית, 2,050,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הנדלן 050-4177419

 בבניה בסלנט, 4 חד', 
חזית, 1,850,000 ש"ח, נוף 

אדיר, תיווך הנדלן 
050-4177419)33-33(_____________________________________________

 למכירה בחנה סנש, 
דירת 4 חד'+חצר ענקית 
כ-200 מ"ר, עם אופציה 

גדולה, סופר נדלן 
050-6452128)33-33(_____________________________________________

 בשד' רמז למכירה 
4 חד', 115 מ"ר, 

מרווחת מאד, בנין 
חדש, קומה ראשונה, 

מעוצבת אדרכלית+סוכה 
2,440,000 ש"ח סופר 

_____________________________________________)33-33(נדלן 050-6452128

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)33-33(_____________________________________________

 בבנין חדש באנילביץ, 
דירת 4 חד', אחרונה 

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

052-3344721)33-33(_____________________________________________

 בגורדון 4 חד'+מעלית 
וחניה+אופציה גדולה, 
2,050,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)33-33(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים, 
בבנייה חדשה, 4 חד'+יחידה 

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

052-7168090)33-33(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)33-33(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)33-33(_____________________________________________

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

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

058-3200078)32-32(_____________________________________________

 באבוחצירא, 4 חד', 
גדולה, ק"ב, מושקעת 

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

ש"ח מיקום ובניין 
מעולים, 'אפיקי נדלן 
בועז' 03-5702323 

058-3200078)32-32(_____________________________________________

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

וסוכה קומה 4, דירה חדשה 
1,630,000 ש"ח "פנחס 

_____________________________________________)33-33("פנחס נכסים" 055-6789653

 במנחם בגין, 4 
חד'+יחידה, חצר ענקית, הכל 

משופץ קומפלט, "פנחס 
_____________________________________________)33-33(נכסים" 055-6789653

 בשלמה בן יוסף, 4 
חד', ענקית 95 מ"ר, 

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(_____________________________________________

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

אדריכלית, שקטה 
ואטרקטיבית. "מקסימום 

_____________________________________________)33-33(נדלן" 054-4340843

 בירושלים, 3 חד', ק"א, 
3 כ"א+אישורים להרחבה 

2,400,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-40ל(050-7793693

 בבלעדיות ברחוב ביאליק 
32 פינת טרומפלדור23 3 חד', 

70 מ"ר, מרווחת ומסודרת 
קומה שניה חזית, 3 כ"א. 

_____________________________________________)33-33(תיווך 072-3263850

 בבלעדיות ברחוב 
קובלסקי 12 דירת 3.5 חד', 
85 מ"ר, קומה 4, משופצת 

מהיסוד+סוכה גדולה, 2 
כ"א+אופציה לבניה על הגג. 

_____________________________________________)33-33(תיווך 072-3269850

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

גדולה ומרווחת, כניסה מיידי.
072-3269850)33-33(_____________________________________________

 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)33-33(_____________________________________________

 ברחוב חברון, 3 חד', 
מרווחת+ 3 מרפסות, שמורה. 

_____________________________________________)33-33(052-2948691 נטלי

 3 חד' למכירה ברחוב 
ירמיהו בלעדי BA יזמות 

054-4980159)33-33(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3.5 חד' 
87 מטר, קומה 1, משופצת+ 
מחסן וחנייה, 1,750,000 ש"ח, 

_____________________________________________)33-36(ללא תיווך 052-5341404

 ברמת אהרון 3.5 חד', 
ק"ב, גדולה ומושקעת+ 

אפשרות בניה גדולה+יח"ד 
_____________________________________________)33-33("תיווך אריה" 053-3172172

 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)33-33(_____________________________________________

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

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

03-5799308)33-33(_____________________________________________

 א.הצבי כ-3.5 חד', כ-72 
מ"ר+"היתרים" לכ-52+20 

מ"ר+מעלית מ.מהיסוד 
1,590,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 בבלעדיות!! א.ירמיהו 
כ-3.5 חד'+מ.שמש כ-92 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 1,590,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)33-33(_____________________________________________

 א. דנגור 3כ-73 מ"ר, ק"ב, 
משופצת, א.להרחבה כ-45 

מ"ר, מיידי!! 1,295,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)33-33(_____________________________________________

 מיידי!! גניחובסקי 3 
חד'+מרפסת, ק"ב, כ-115 

מ"ר, שמורה, 1,420,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)33-33(_____________________________________________

 לחטוף!! א.אהרונסן כ-3 
חד', כ-70מ"ר, סוכה, א.בצד 
וברעפים!! 1,410,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)33-33(_____________________________________________

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

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

052-5222690)33-33(_____________________________________________

 נדירה בדב גרונר, 
3כ-64מ"ר, 3 כ"א, מ. מהיסוד, 

א. להרחבה 1,290,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)33-33(_____________________________________________

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

ק"ג ואחרונה, מושכרת! 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)33-33(_____________________________________________

 הזריז נשכר בנויפלד! 
3 חד'2+ חד' מעטפת 

1,570,000 ש"ח "אביחי-
_____________________________________________)33-33(מתווכים" 03-5701010

 מציאה! במהרש"ל! 
3 חד', ענקית+אופציה 

בגג, רק 1,725,000 ש"ח 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)33-33(_____________________________________________

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

בלעדי ל- "אביחי-
_____________________________________________)33-33(מתווכים" 03-5701010

 בקוטלר, 3 חד', ק"א+ 
חזית, 76 מ"ר, 1,630,000 
ש"ח המפתחות ב"שפיצר 

_____________________________________________)33-33(נכסים" 03-6188685

 בשלמה בן יוסף, 
3 חד', 60 מ"ר, ק"ד, 

משופצת, אופציה בגג בטון, 
1,380,000 ש"ח, גמיש, בלעדי 
לתיווך עוצמה 052-7654346 

052-7113508)33-33(_____________________________________________

 3 חד', בעלי הכהן, 
3.5 חד', במקור! 
כ-80 מ"ר, בבניין 

חדש+מרפסת סוכה/
שמש רק ב-1,650,000 
ש"ח גמיש להב נכסים 

050-4177750)33-33(_____________________________________________

 בראב"ד, 3 חד', בטאבו 
משותף, 1,400,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)33-33(_____________________________________________

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

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

052-3344721)33-33(_____________________________________________

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

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

052-3344721)33-33(_____________________________________________

 בהזדמנות ברח' יגאל, 
3 חד', חדשה לחלוטין, 

כניסה פרטית מתוך 
חצר משותפת, מיידי, 
מפתח תיווך אשכנזי 

03-5791770)33-34(_____________________________________________

 3 חד', ק"א, 
בז'בוטינסקי, עורפי, 65 

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

 03-5702323
058-3200078)33-33(_____________________________________________

 בדנגור, ק"ב, 3 חד', 
כ-60 מ"ר+אופציה 30 

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

058-3200078)33-33(_____________________________________________

 ברב שך, 3 חד', קומה 3 
עם עליית גג )בטון( אופציה 
בגג, חזית, 1,490,000 ש"ח 

_____________________________________________)33-33("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי בפ"כ במתחרדים, 
כ-3.5 חד', משופצת, קומה 

ג', חזית, גג בטון, בניין חרדי, 9 
דיירים, 1,400,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)33-33(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בז'בוטינסקי עורפית 
לבני ברק, משופצת, קומה 
ב', 1,340,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(אלטרנטיב 054-5500263

  מיידי מציאה מתיווך 
2 חד', 3 כ"א, ברח' ביאליק, 

שקטה, מצוינת להשעה, 
טאבו מסודר, 930,000 ש"ח 

050-3333699)33-36(_____________________________________________

 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)33-33(_____________________________________________

 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)33-33(_____________________________________________

 2 חדרים גדולים+גג 
ברחוב טבריה תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)33-33(054-4980159 דורון

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

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

_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 למהירי החלטה!! 
א.נורדאו, 2.5 חד', "היתרים" 

בגג וברעפים, משופצת, 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)33-33(_____________________________________________

 מיידי! רח' ירושלים, כ-2.5 
חד', כ-62 מ"ר, שמורה+סוכה, 

מעלית, 1,330,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)33-33(_____________________________________________

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

חזית, 1,250,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)33-33(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי בפרדס כץ, 2.5 
חד', 50 מ"ר+א.בצד 40 

מ"ר, ק"א, חזית, משופצת, 
1,320,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)33-33(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה, 2 
חד', משופצת+אופציה בגג, 

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

052-7168090)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח 
, 2 חד' גדולים, 55 

מ"ר, אופציה לסוכה, 
1,230,000 ש"ח 'אפיקי 
נדלן בועז' 03-5702323 

058-3200078)32-32(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 3 חד', 
70 מטר, קומה 2, סוכה 
וממ"ד+יח"ד, משופצת 

קומפלט, "פנחס נכסים" 
055-6789653)33-33(_____________________________________________

 בשמעיה בבניין חדש, 
1.5 חד', עם טאבו 835,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ -03
052-7168090 8007000)33-33(_____________________________________________

 בלעדי!! בארלוזרוב 
)"גור"( 4 חד', 100 מ"ר, ק"ג, 

משופצת, 840,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-33(050-4141206/9 תיווך וילינגר

 בלעדי!! בבצלאל כ-3 חד' 
60 מ"ר, ק"א+מרפסת+סוכה 

675,000 ש"ח תיווך וילינגר
050-4141206/9)33-33(_____________________________________________

 בעקיבא קרוב לסרט ויזניץ 
בבנינים החדשים 3 חד', 75 
מ"ר+נוף לים+מחסן+חניה 
850,000 ש"ח תיווך וילינגר

050-4141206/9)33-33(_____________________________________________

 בלעדי!! בעקיבא 3 חד', 
70 מ"ר, ק"א+מטבח חרדי 
660,000 ש"ח תיווך וילינגר

050-4141206/9)33-33(_____________________________________________

 בקרית שמואל בקריה 
החרדית, למכירה, דירת 
4 חד', 120 מטר, גדולה 

מאד, מרווחת, קומה 
רביעית, מעלית חניה, 

מחסן, נוף לכינרת+חנייה 
בטאבו רק 840,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-33(סופר נדלן 050-6452128

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
)83מ"ר נטו(+חצר)27 מ"ר( 

+ת.ב.ע 55 מ"ר, משופץ, 
כ"פ, 2,080,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

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

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 ברמות זרחי וילה 10 
חד' )236 מ"ר(+גינה )220 

מ"ר(+חלל, נוף, גישה נוחה, 
4,950,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 ברמות מבצע קוטג'ים/
דו משפחתיים/וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 2,700,000 

ש"ח עד 7,700,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב', 6 חד', 
משופצת+מרפסות 

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

_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 בסנהדריה, 4 חד', גדולה 
ומשופצת, ק"ב, אפשרות 

לתמ"א 38, 2,530,000 ש"ח, 
_____________________________________________)33-36(גמיש 054-8453766

 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)33-33(_____________________________________________

 דירה חדשה בשוק ברחוב 
רש"י, 3 חד', ק"ב+2 מרפסות, 
בניין שקט וקטן. בלעדי לתיווך 

_____________________________________________)33-33(צימוקי 02-5638221

 חדשה בשוק, ברחוב 
שמואל הנביא, 3 חד', 

ק"ב+מרפסות. בלעדי לתיווך 
_____________________________________________)33-33(צימוקי 02-5638221

 ברמות א' 3 חד'+ת.ב.ע, 
ק"א, נוף , אור, כיוונים, 
תחבורה/ביה"כ/מכולת 
1,600,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

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

_____________________________________________)33-33(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 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 מציאה!! 3 חד', מרכז 
העיר, מושכרת ב-1,550 ש"ח 

רק 410,000 ש"ח 
053-3154818)33-33(_____________________________________________

 למכירה דירת 4 חד', ק"ב, 
בקהילה, 2 מרפסות, שמורה 

מסורגת עם חניה.
050-4190339)33-36(_____________________________________________

 מציאה! מחולקת ל-2 
מושכרות ב-4,000 ש"ח 
רק 640,000 ש"ח ליווי 

_____________________________________________)33-33(מלא+ניהול 053-3154818

 מחולקת ל-3, 
רק 865,000 ש"ח מושכת 
ב-5,800 ש"ח ליווי מלא+ 

_____________________________________________)33-33(ניהול 053-3154818

 מציאה למכירה! 3 חד' 
במתחרד רק ב-405,000 
מושכרת ב-1,600 ש"ח 

053-3154818)33-33(_____________________________________________

 להשקעה באיזור מצויין 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

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

050-4104044)33-33(_____________________________________________

 להשקעה דירת שותפים 
במרכז העיר, משופצת 

ק"א, תשואה 8,000 ש"ח 
1,390,000 ש"ח תיווך יוחנן 

050-4104044)33-33(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



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(_____________________________________________

5 חדרים

3-3.5 חדרים

ד’ - ו’ באלול תשע”ח  15-17/8/2018

וילות ובתים

 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

ביקוש 
דירות

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

 יחידת ארוח ל- 20 איש _____________________________________________)49-50/18(052-5807915
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

■ 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(_____________________________________________

 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

 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

 "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

 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)26-37(_____________________________________________

 דירת נופש משופצת 
וממוזגת, עד 10 נופשים, 

קרוב לקריה ולכנרת, 
במרחק הליכה
052-7127837)26-33(_____________________________________________

 "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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-25/19(_____________________________________________

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

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

 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

 דירות נופש מפוארות/
פנהאוז על הים טבריה 

למשפחות, באיזור חרדי 
_____________________________________________)29-36(לפרטים: 054-7177004

מבנים

משרדים

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(_____________________________________________

 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

2-2.5 חדרים

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
 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

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-28/19(חצר. 054-2273670

 3 חד', ענקית עם 
מרפסות, בסעדיה 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

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

צפת

+5 חדרים

+5 חדרים

דופלקס

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

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

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

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

_____________________________________________)32-35ל(050-4167153

 בעיר העתיקה מעל 
מקווה האר"י, 3 יחידות, 

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

דירות 
להשכרה

בני ברק

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

052-5194411)33-33(_____________________________________________

 בהדר גנים 4 +גג עם 
כניסה נפרדת, חניה, ללא 

מעלית, כניסה מיידית 
052-2948691)33-33(_____________________________________________

 להשקעה באיזור מצויין 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

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

050-4104044)33-33(_____________________________________________

 במנחם בגין דירת גג 
משופצת, 2 כניסות נפרדות, 6 

חד', "סיטי נכסים" 
_____________________________________________)33-33(050-8505321 איתי

 בארלוזרוב ליד אבי עזרי! 
בבניין מטופח! דופלקס 4 חד', 

משופץ חלקית, שמור מאוד, 
סלון גדול ומרווח, מעלית, 

חניה בטאבו, רק 1,595,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח רם נכסים 054-5566145

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

1,690,000 ש"ח 
050-7505449)33-33(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" הנכם 
מוזמנים ליום ללא עמלת תיווך 

שיתקיים ביום שישי הקרוב 
17/8/18 באחד העם 9, בין 

השעות 9:00-12:00 קומה 2, 
מעלית, חניה שמורה ויפה.

_____________________________________________)33-33(050-2567111 אושר

 בהדר גנים 4 חד'+ 
מעלית )שבת( +מ"ש )סוכה( 

בהזדמנות, משופצת!! רק 
1,650,000 ש"ח 

050-4811122)33-33(_____________________________________________

 ברוטשילד 4 חד' מרווחים, 
משופצת+מעלית וחניה 

1,650,000 ש"ח גמיש. ישראל 
054-6401612)33-33(_____________________________________________

 בתשעים ושלוש 
המבוקש דירת גג, 4 חד' + 

חניה 1,600,000 ש"ח ישראל 
054-6401612)33-33(_____________________________________________

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

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

חנייה, רק 1,430,000 ש"ח רם 
_____________________________________________)33-33(נכסים 054-5566145

 בלוחמי הגטו המבוקש! 
4 חד',עורפית ושקטה, 

משופצת, ממוזגת, מעלית, 
חניה, רם נכסים 

054-5566145)33-33(_____________________________________________

 בהרצל קומה 3, לא 
אחרונה, 3 חדד', 90 מ"ר, 

1,290,000 ש"ח "סיטי נכסים" 
_____________________________________________)33-33(050-3955955 שרון

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

1,430,000 ש"ח גמיש 
050-7505449)33-33(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" ביצחק 
בן צבי, 3.5 חד', כ-88 מ"ר, 

קומה 1, חניה, שמורה ויפה. 
_____________________________________________33-33(050-2567111 אושר

 "רימקס עוצמה" 
בטרומפלדור, 3.5 חד', 94 

מ"ר, קומה 3, חניה, משופצת 
_____________________________________________)33-33(חלקית. 050-2567111 אושר

 באיזור הרב קוק 3.5 
חד', במקור, מרווחת ומסודרת 

_____________________________________________)33-33(052-2948691 נטלי

 בדף היומי +3חצי, ק"א, 
משופצת, כ-90 מ"ר מיידית!!

רק 1,305,000 ש"ח 
050-4811122)33-33(_____________________________________________

 במוהוליבר/הסתדרות 
)איזור מתחרד( מעולה לכל 
מטרה )מושכרת ב-3,500 

ש"ח( ק"ב, שירותים כפולים 
רק 1,150,000 ש"ח 

050-4811122)33-33(_____________________________________________

 חייבת להמכר!! בשפירא 
המבוקש, דירת 3 חד', ק"א, 

מעלית, משופצת חלקית.
050-7707700)33-36(_____________________________________________

 במרכז העיר חפץ חיים 
2.5 חד' גדולים 70 מ"ר, במצב 

מצויין 1,160,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(יוחנן 050-4104044

 בסנדר חדד, ק"א, 2 
חדרים גדולים ומשופצים 
)אופציה לחצי חדר נוסף( 
1,280,000 ש"ח ישראל 

054-6401612)33-33(_____________________________________________

 בהרצל באיזור החרדי 
המבוקש, 2.5 חד', משופצת, 

1,130,000 ש"ח ישראל 
054-6401612)33-33(_____________________________________________

 בהר השלום, דו 
משפחתית, 5 חד', 200 

מטר, מרווחת מאד+חניה 
פרטית+גג גדול, סופר 

_____________________________________________)33-33(נדלן 050-6452128

 5 חד', בזכרון מאיר, 
ק"ג, מעלית, חדרים 

גדולים, משופצת ויפה, 
תיווך אשכנזי 
03-5791770)33-34(_____________________________________________

 מהודרת ומשופצת במקום 
יוקרתי, 200 מטר, קומה 

_____________________________________________)33-36(א',+מעלית. 054-4338135

 בהרב ש"ך 93, אחרי 
ז'בוטינסקי 4 חד', 100 

מ', חזית, בנין חדש 
_____________________________________________)33-36(ושמור. 050-5586335

 4.5 חד', בטרפון, 135 
מ"ר, דופלקס+גג, מושקעת 

לטווח ארוך 6,000 ש"ח 
053-3197929)33-34(_____________________________________________

 ברמב"ם 4 חד', חדשה 
ויפה+מעלית וחניה, 5,500 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)33-33(_____________________________________________

 בפרדס כץ רזיאל בבנין 
החדש, 4 חד' + מעלית, 
נוף עוצר נשימה, 4,100 
מיידי 'אפיקי נדלן בועז' 

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

 ביחזקאל, 4 חד'+יח' 
הורים, שומת קרקע, מוגבהת, 
משופצת, ממוזגת, מסורגת, 

050-4119420 /050-8676410)33-36(_____________________________________________

 בשלוש השעות, 4 חד', 
גדולה ומרווחת, מרפסת סוכה, 

חניה מקורה, ק"ג+מעלית 
_____________________________________________)33-34ל(050-4186500

 בלעדי! באיזור העירייה, 3 
חד'3+ מרפסות, ענקית, 90 

מ"ר, ק"ב, מצב מעולה, חזית, 
4,200 ש"ח )אפשרי לטווח 

_____________________________________________)33-33(ארוך( א.פנחסי 03-5799308

 בבניין חדש, בשמעיה, 
דירת 3 חד', מפוארת, לטווח 

ארוך, 4,700 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)33-33(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 2.5 חד'+ 
מרפסת כ-65 מ"ר, ק"ג, 

משופצת מס' נכס 17064 
אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)33-33(_____________________________________________

 בלעדי ז'בוטינסקי 2.5 
חד', כ-50 מ"ר קומה ב', 

עורפית, חניה, 2,900 ש"ח 
מס' נכס 17886 אורי, תיווך 

אדוארד 077-2050410
050-5750880)33-33(_____________________________________________

 בדניאל 10, 2.5 חד', 
משופצת ומרוהטת. 

4,300 ש"ח החל 
מ-01/09/18 

050-5511847)33-34(_____________________________________________

 ברחוב סירקין/הרב שך 
דירת 2 חד' גדולים, ק"א, 
מסודרת, מיידית, 3,300 

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

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

 להשכרה בבני אברהם 
ק"1, יחידה מרוהטת 

ומשופצת 2,400 ש"ח 
_____________________________________________)33-33(תיווך: 054-2345633

 בר אילן 1.5 חדר קומת 
קרקע, כ-35 מ"ר, פינוי מיידי, 
2,800 מס' נכס 17767 אורי, 
תיווך אדוארד 077-2050410

050-5750880)33-33(_____________________________________________

 בויז'ניץ יחידת דיור,
ק"ק, מרוהטת קומפלט, 

מיידי, 30 מ"ר+חצר. 
_____________________________________________)33-34ל(050-4104418/054-4416258

 כפר גנים, כץ 27, 5 חד', 
קו'1, מעלית, חניה, כניסה 

מיידית. רי/מקס משהדסקל 
 050-5926021)33-33(_____________________________________________

 ברש"י 4 חד', ק"ג, מעלית 
ומחסן, מ.סוכה, י.הורים, 

ערבים ותלושי משכורת חובה. 
_____________________________________________)33-36ל(מיידי 03-9232697

 בפנקס ק"א, 3.5 חד' 
גדולים, פנויה לכניסה מיידית, 

4,200 ש"ח ישראל 
054-6401612)33-33(_____________________________________________

 ברחוב אחד העם, ק"ב, 
3.5 חד' גדולים, פנויה. 3,200 

_____________________________________________)33-33(ש"ח ישראל 054-6401612

 דירה עם סוכה, ז' תשרי-
כ"ה תשרי, 5-6 מיטות באיזור 

_____________________________________________)33-34ח(הרב קוק. 050-6840553

 באשקלון להשקעה!! 
משרדים/חנויות/דירות 
במחירים אטרקטיביים! 

_____________________________________________)33-33(עומרי 054-7313344

 נדל"ן באנגליה, 
תשואות גבוהות + עליית 
ערך, רישום בטאבו בליווי 

_____________________________________________)33-36(עו"ד. 055-9419672

 להשכרה בב"ב, באזור 
ביה"כ הגדול, קומה 

מינוס 1, כ-300 מטר לכל 
_____________________________________________)33-33(מטרה. 0533-130600

 באלעד חנות להשכרה 28 
מ"ר במרכז מסחרי, אבטליון 

23 מיידי 058-4420300
054-3456791)33-33(_____________________________________________

 למכירה מחסן 
בז'בוטינסקי קומת קרקע 

כ-30 מ"ר, 530,000 ש"ח מס 
נכס 851  אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)33-33(_____________________________________________

 מציאה חנות למכירה 
 BA 25 מ"ר, ברב קוק תיווך

_____________________________________________)33-33(יזמות 054-4980159 דורון

 חנות להשכרה בגן וורשא 
 BA רק 7,500 ש"ח תיווך
_____________________________________________)33-33(יזמות 054-4980159 דורון

 להשכרה 70 מ"ר קומת 
כניסה, איזור קוטלר/ר' עקיבא 
_____________________________________________)BA)33-33 יזמות 054-4980159 דורון

 200 מטר להשכרה! 
הכנת המקום ע"י הבעלים 
 BA איזור הרב קוק תיווך
_____________________________________________)33-33(יזמות 054-4980159 דורון

 משרד 30 מ"ר, להשכרה 
ברחוב הרב קוק קומת כניסה 
 BA רק ב-2,500 ש"ח תיווך

_____________________________________________)33-33(יזמות 054-4980159 דורון

 מעונין לפתוח חנות 
בבני ברק? בשביל אנחנו 

כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)33-33(054-4980159 דורון

 חנות בפסאז' בב"ב, 
באזור ביה"כ הגדול כ-20 
מ"ר, מיידי, 2,900 ש"ח 

0533-130600)33-33(_____________________________________________

 ברח' ירושלים סמוך 
לר' עקיבא להשכרה/ 

למכירה חנות, מיידית. 
חדשה לחלוטין 21 

מ"ר+18 מ"ר, גלריה, 
תיווך אשכנזי 
03-5791770)33-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות 100 
מ"ר בר' עקיבא באזור 

הסואן של גן ורשא, 
בפסאז', במחיר 10,000 

ש"ח לחודש תיווך 
_____________________________________________)33-34(אשכנזי 03-5791770

 להשכרה חנות 
במרכז ר' עקיבא, חזית, 

משופצת, 35 מ"ר, 
בתיווך אשכנזי 

03-5791770)33-34(_____________________________________________

 להשכרה במיידי שטח 
מסחרי של 100 מ"ר במרכז 

רבי עקיבא בפסאז' 
03-5785777)33-34(_____________________________________________

 מציאה! בר"ע! 4 
חד', בבנין מגורים, ק"א, 

3 חזיתות לר"ע! רק 
1,200,000 ש"ח בלעדי 

ל-"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)33-33(_____________________________________________

 בב"ב, באזור ביה"כ 
הגדול, חדר למשרד/
אחסנה ולכל מטרה

0533-130600)33-33(_____________________________________________

 בקרית מטלון, בהסיבים, 
3 קומות/חצאי קומות+חניה, 

כניסה מיידית, רי/מקס 
_____________________________________________)33-33(משהדסקל 050-5926021 

 משרד חדש להשכרה 
בהרב לנדא+מטבחון שרותים 

_____________________________________________)33-34(ומזגן. 052-7118514

 סוויטות יוקרתיות 
סגנון מלון בוטיק+בריכה 

וג'קוזי, 10 דק' הליכה 
_____________________________________________)33-36(מהכינרת. 050-6480390

 בתשעים ושלוש, 3 חד', 
ק"ב, משופצת + מעלית 

+ חניה 1,550,000 ישראל 
 054-6401612)33-33(_____________________________________________

 ביוסף חיים, 3 חד', ק"א, 
חדשה ומשופצת מהיסוד, 
3 כ"א, מוארת, ממוזגת, 

מסורגת ומאווררת+מ.סוכה 
052-7605270)33-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-33(יוחנן 050-4104044

אלעד

4-4.5 חדרים



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(_____________________________________________

 "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

ד’ - ו’ באלול תשע”ח   15-17/8/2018

מצפה נטופה
 יחידת נופש כשרה 

מאובזרת ומטופחת בישוב 
הדתי מצפה נטופה, דתי  

050-8567889)26-33(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

 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(_____________________________________________

 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)20-45ל(_____________________________________________

 באביב השכרת רכב, 
מבחר רכבים למכירה עד 
18 תשלומים, ללא ריבית 

_____________________________________________)20-33ל(ומקדמה, 03-5790909

 בעתיקה, 2 דירות נופש 
4 חד' ממוזגת, יפה ונקיה 

במיוחד, מרפסות נוף למירון. 
_____________________________________________)21-33ל(053-3133173

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-21/19(_____________________________________________

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

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-22/19ל(054-8592082

 ראש השנה באומן - לינה 
החל מ- 20 איש, מקומות 

אחרונים, כולל הסעות, מהרו 
להזמין, יש לתאם מראש, 

055-9765707)23-34(_____________________________________________

דייהטסו

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

טויוטה

שלומי

 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(_____________________________________________

 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

כרמיאל

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

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(_____________________________________________

 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

בריאות

התנדבות

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

 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

 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)27-26/19(_____________________________________________

 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

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 /

₪

₪

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה
050-5990545)33-40(_____________________________________________

 טחורים ופיסורה - 
התרופה המרפאה לחלוטין 

- והצילה רבבות אנשים ללא 
ניתוח, 050-6882047, 

02-5822586)33-40(_____________________________________________

אטרקציות
 "לעוף על המים"-

אילת שייט חוויתי 
בסירה המהירה 

באילת, אבובים, צפיה 
בדולפינים, שנירקול 

בשונית ונהיגה עצמית, 
)עד 10 אנשים(.
050-4454458)33-34(_____________________________________________

 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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-22/19(_____________________________________________

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי 

_____________________________________________)24-35(לכינרת 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

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-48(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-3/19(חיים 054-6371079

 תיווך לחגים
רוצים להשכיר או לשכור דירה 

בירושלים לחגים? לפרטים: 
053-3132927)33-36(_____________________________________________

 לחגים ולר"ה קוטג' נקי 
ומיוחד בכרמיאל עם גינה 
ממוזג, קורב לרשב"י ולים 
נפרד בעכו 058-3261711 

04-9987070)33-40(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-32/19(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפיה 
וממוזגת מתאימה 

לזוג+תינוק, מיקום 
מעולה, ליד קארליבך, 

שווה להכיר. 
052-7153475)33-36(_____________________________________________

 "צימרים גבריאל" מתחם 
4 חד' לזוג/משפחות מאובזר 

ברמה גבוהה נקי וממוזג 
053-7527999)33-44(_____________________________________________

 סריון 2010, 132ק"מ, 
לבנה, שמורה ומטופלת, יד 2 

מפרטי+חיישני רוורס 
_____________________________________________)33-34ל(050-5216630

ישיבות
 בחור יקר! אם התמודדת 

במסגרת ישיבתית והיה לך 
קשה אבל עדיין רוצה להרגיש 

שייך מקומך איתנו. "נועם 
השם" מסגרת מכילה ובונה 

ומאתגרת עם צוות מסור. 
_____________________________________________)33-36(בירושלים: 050-4107529

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
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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(_____________________________________________

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

תקשורתתינוקות

 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(_____________________________________________

 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

 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

 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 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(_____________________________________________

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)33-05/19(_____________________________________________

 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

 058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)33-42(_____________________________________________

 אבדה מצלימה קנון 
בשקית "קסטרו" בקו 3 לכותל 
ביום ב' כ"ה אב 053-4157984

_____________________________________________)33-34ח(054-8412935

 נמצא ספר חובת 
הלבבות בתחנת אוטובוס 

_____________________________________________)33-34ח(בעזרא בבני ברק 03-9088548

 נמצא נגן ביום חמישי כ"ח 
אב באיזור בילו בב"ב. 

_____________________________________________)33-34ח(052-7692529

 מעונין לקנות נגן 
סאנדיסק במצב טוב רק ב-50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7163334

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)33-34ח(054-7432035

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)33-34ח(70 ש"ח בלבד. 052-3463482

 למכירה מיקרוגל דיגיטלי 
)לבן( במבצ מצוין 450 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-9340317

 למכירה מסך למחשב 
_____________________________________________)33-34ח(מצב מעולה 054-3975847

 שואב אבק איכותי 
"פיליפס" 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-6951960

 מסך מחשב 21 אינץ' 
למחשב PC כחדש. 220 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4119140

 למכירה מצנן לחדר גולד 
ליין 300 ש"ח בפתח תקווה 

_____________________________________________)33-34ח(052-3548715

 מחשב נייח ללא דיסק 
קשיח, 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6187374/053-3179093

 מחשב נייד וינדוס 
10ותוכניות 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6187374/053-3179093

 למכירה מסך מחשב 17 
syncmaster במצב מעולה 

_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח 052-7651694

 מכונת כביסה 
electrolux במצב חדיש )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 BRAUN מגהץ אדים 
במחיר מפתיע במיוחד )בני 

_____________________________________________)33-34ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 מצלימת קנון במצב 
מצויין+נרתיק+כרטיס זיכרון 

32 ג'יגה 300 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-2347671

 למכירה מסך מחשב 
סמסונג 90 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 מנורה לסלון 170 ש"ח
מנורה למטבח 130 ש"ח
מנורה לפ"א 130 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-2727474

 מחשב נייח כולל מקלדת 
ומסך, מעבד I3 ב-500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-3077179

 מגהץ קיטור טפאל 440 
גרם )מקצר( 100 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 מטען למצלימות פוג'י/
אולימפוס 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 מטען למחשב נייד 
ACER 100 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 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

 2 מיטות+מגירות ארון 2 
דלתות, בצבע שמת וורוד.

במצב מצוין 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7112411

 כסא נוח מתקפל מתאים 
לטיולים, 50 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מסיבי במחיר נוח במיוחד 

)בני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 ארונית בצבע חום 
מדפים+מגירות מאוד שימושי 

500 ש"ח+ויטרינה בצבע 
_____________________________________________)33-34ח(שחור 300 ש"ח 050-9340317

 ספה מעור צבע חום 
יפה, אורך 1.60 ב-500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 052-7665283

 4 כסאות מטבח כחדשים 
בהזדמנות! )בני ברק( 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 למכירה שידת מגירות 
מצב מצויין 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 למכירה ספה מצב מצויין 
חזקה ויציבה 260 ש"ח בלבד

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 שולחן מנירוסטה מתאים 
ל- בית/חדר/עסק כולל 2 
מגירות קטנות 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-6140800

 מיטה מתקפלת עם 
מזרון במצב מצויין ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 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

 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

 מציאה! עגלה כחדשה 
במצב מצויין+סלקל שמתחבר 

לאוטו 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(053-3346080

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה ב-400 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3073826

 מיטת תינוק כחדשה 
בצבע עץ דרוש תיקון קל, 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7112411

 בהזדמנות! סלקל 
לתינוק+כסא בטיחות 100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-9089110

 עגלת MAX-X ד"ר בייבי 
אמבטיה+טיולון+תיק תואם 
במצב מעולה, חזקה ושמורה 

_____________________________________________)33-34ח(ב-500 ש"ח 052-7134832

 מציאה! מיטת תינוק 
במבצ מצוין בהזדמנות! 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3346080

 בב"ב טיולון סיבקס בצבע 
_____________________________________________)33-34ח(שחור 250 ש"ח 058-3297027

 כסא מנהלים 
הכולל מנגנון הנאומטי+ 

משענת+ידית הגבהה בב"ב 
_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח 054-7216671

 בוסטר יוקרתי לילד בגיל 
5/7 במצב מעולה, 70 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3466398

 משאבת חלב מיני של 
מדלה כחדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3466398

 משאבת חלב חדשה 
באריזה דו צדדית חשמלית. 

_____________________________________________)33-34ח(350 ש"ח 052-3466398

 עגלת תאומים שחורה 
בייבי ג'וקר 500 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 עגלת תינוק, 
טיולון+אמבטיה בריטקס. 

052-7129141)33-34(_____________________________________________

 למכירה מיטת תינוק 
ללא מזרון רק 190 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 עגלת בוגבו בצבע אדום 
במצב מעולה ב-200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק משומשת 50 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 משאבת חלב דו צדדית 
חשמלית באריזה חדשה 200 

_____________________________________________ )33-34ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת תאומים בייבי ג'וקר 
גלגלי אויר 300 ש"ח

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 עגלה מאסיבית עם גלגלי 
_____________________________________________ )33-34ח(אויר 200 ש"ח 058-3245685

 2G מכשיר מתקדם של 
מצב חדש ברמה ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-5918474

 אוזניות כפתור חדש 
איכותי ב-25 ש"ח  

_____________________________________________)33-34ח(052-5918474

 למכירה מכשיר סוללרי 
מעולה 110 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 מטענים להרבה סוגים של 
פלאפונים 20 ש"ח כ"א ב"ב 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)33-34ח(20 ש"ח 052-3073826

 למכירה מעטפה עם בולי 
דואר עברי 250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653753

 למכירה שטרות ישנים 
ומטבעות רק 10 ש"ח. 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653753

 בבני ברק 2 ארנבות+ 
כלוב+אוכל 180 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8457681

 X 'סוכת חזו"א 4 דפ 
דפ', הכל חיבורי עץ. 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4106655

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין. 

_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
במצב מעולה, 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-5705546

 בב"ב שולחן עץ בהיר 
173X87 ועוד הארכה, חזק 

_____________________________________________)33-34ח(ונוח. 150 ש"ח 058-3297027

 בב"ב מיטת ילדים+מיטה 
נפתחת+מגירות במצב מצוין 

_____________________________________________)33-34ח(300 ש"ח 058-3297072

 2 ערכות כלים+חומרים 
ללימוד מקצועי ויטראז', 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-5858631

 למכירה אופני הרים במצב 
_____________________________________________)33-34ח(מצוין 320 ש"ח 050-9340317

 למכירה אופני ילדים 
במצב מצויין 150 ש"ח גמיש, 
אופניי הרים מידה 25 במצב 

_____________________________________________)33-34ח(נהדר 350 ש"ח 050-9340317

 למכירה סיר לחץ סולתם 
מנירוסטה 7 ליטר 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-2727474

 למכירה מסחטת מיצים 
חשמלית חדשה לפירות 
וירקות קשים. 140 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-34666398

 למכירה אופניים מידה 
20 שיכוך מלא בבני ברק 190 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4169800

 שו"ע עם כף החיים 
כתב רש"י, חדש. 110 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-6389446

 למכירה זוג שלווים, 
מטילה ביצים, 60 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(02-5379135

 למכירה ז'קט חדש 
מידה 38, צבע כחול טורקיז 
מאלי אקספרס ב-50 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7163334

 טיטולים למבוגרים חב' 
שקמה/נועם 45 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 תלת אופן לילדים חדש 
באריזה 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 תלת אופן מברזל 45 
ש"ח בימבה פלא ללא הגה 70 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415
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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

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

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

058-3275870

"א
יט

של
כ"ק האדמו"ר מפרס 

א
בי אדמו"רי דורינו שליט"

א

עם עמלק לא 
עושים שלום

חב"ד )רק הרב יואל( יכול להביא שלום 
אמיתי, כדי שלא תהיה ח"ו השמדה 

המונית-השמדת הכל.
 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

 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

 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

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות. 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 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

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשלפת ומסתובבת במצב 

מעולה 120 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-2727474

 אופני הילוכים 26, 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-5385013

 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

 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

 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

 למכירה אופניים גדולות 
מידה 14 לבנות עם גלגלי עזר 

בצבע וורוד, 120 ש"ח  
_____________________________________________)33-34ח(054-5339488 אחרי 16:00

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות חדשות לחלוטיו 

ב-100 ש"ח פולו וכו' 
_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 מצבר 65 אמפר לרכב 
במצב חדש 350 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" חדש ואיכותי ב-100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-5918474

 למכירה טרוקטרון ילדים 
במצב מצוין 400 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 מעונין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים במחיר 

מציאה! הקודם זוכה!
_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 קופסת תה מעץ-ויסוצקי 
מהודרת 31X25 ס"מ, חדשה 

באריזה, 60 ש"ח בבנ ברק
_____________________________________________)33-34ח(054-8418662

 אופני הילוכים 26 300 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-5385013 ב"ב

 תיק קשיח אישי גימס 
בונד מיוחד חדש מהאריזה 350 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-6658234

 גגון מתאים לכניסה 
לבית/לחנות/לביה"כ וכד' 
1.65X0.85 ס"מ 180 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7600336 בב"ב 

 שמיכות זוגיות שתי 
יחידות אחת עבה ואחת דקה 

מיוחדות 290 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(050-6658234

 תוכי קוואקר מאולף 
ב-400 ש"ח בלבד!! 

 03-5241411
_____________________________________________)33-34ח(054-8464310

 כ-600 סרטונים ללימוד 
אנגלית בבית 100 ש"ח 
a0527103506@gmail.com

_____________________________________________)33-34ח(052-7103506

 למכירה 16 גליונות "זמן" 
ב-150 ש"ח 052-7157077 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק

 ספרי לימוד- אלגברה 
"אספיס" 40 ש"ח, "נחשב 

גאומטריה" 40 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7676856  

 ספרי לימוד יסודות 
החשבונאות בניהול עסקי 30 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7676856

 תלת אופן חזק במיוחד 
_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 052-7676856

 אגרטל מזכוכית+פרחים 
בצבע בורדו ירוק יפיפה 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7676856

 אופני הילוכים במצב 
מצויין ב-350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 דלת הזזה בצבע לבן 
להרכבה עצמית ב-300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 PRS 970 אורגן ימהה 
עם המון מקצבים 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 ילקוט ניקי מחובר לעגלה 
60 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 גלילי עטיפות לספרים 
ומחברות 3 ש"ח כ"א ב"ב 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 נעלי בית "מורן" פתוחות 
חדשות 100 ש"ח מידה 37

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 נעלי ספורט נייק וורוד 
אפור בהיר מידה 38 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 נעלי ספורט סאקוני 
חדשות באריזה לגבר מידה 44 

_____________________________________________ )33-34ח(350 ש"ח 058-3245685

 ילקוט ניקי וורוד כחדש 
_____________________________________________ )33-34ח(90 ש"ח ב"ב 058-3245685

 תוכי קוקטייל מאולף 
ב-250 ש"ח ופרא )רגיל( 

ב-120 ש"ח 08-9765927 
_____________________________________________ )33-34ח(ישוב חשמונאים 

 אישה מסודרת ומנוסה 
מכונינית לקפל לכם כביסות 

_____________________________________________)33-34ח(053-3371782

 בחור חרוץ מחפש עבודה 
בירושלים בסבלות או סידור 

_____________________________________________)33-34ח(סחורה במחסן. 053-3147562

 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

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

elimelech@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 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

 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

  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:

 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

 ילקוט מרובע אורטופדי 
פסים צבעוניים, כחדש, נקנה 

בפתשגן 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7628985

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשה באריזה. 

_____________________________________________)31-32ח(65 ש"ח 052-4831449

 מארז מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה, חדש. 25 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-4831442

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר, 

חדשה. 40 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 אזעקה חזקה לקטנועים 
וכו' שלטים רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(058-3216830

 משקפי מציאות מדומה 
סמסונג באריזה 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(058-3216830



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה ד' - ו' באלול תשע”ח   15-17/8/2018

■ 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 - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 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 
_____________________________________________)39-40/19(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. 
למשמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. למשמרת ערב: 

079-5740225)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(_____________________________________________

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

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

 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

 דרושה מזכירה 
וקלדנית למשרד עו"ד 

בר"ג משרה מלאה -8:30
16:30 קו"ח

gidansky@zahav.net.il
052-7117085)29-33(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-02/19ל(03-5782180

 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

 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

 לסוכנות ביטוח 
ופינססים באיזור פ"ת 

דרוש/ה מתאם/ת 
פגישות שעות גמישות! 

שכר הולם! 
054-6870882)32-36(_____________________________________________

 לגן דתי בפ"ת כפר גנים, 
דרושות לשנת תשע"ט סייעות 

למשרה מלאה ולחקית. 
_____________________________________________)31-34ל(052-8530061/052-8226582

 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: 

eran.shecter@gmail.com
052-5455702)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

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

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 

_____________________________________________)31-34(גלובאלי. 052-5456295

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובד אחמ"ש בוקר/ערב חרוץ 
ומסור+עובד מטבח למשמרת 

_____________________________________________)31-34(בוקר 052-6607070

 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

 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(_____________________________________________

 למשרד מוביל ברמת גן 
)ז'בוטינסקי( פקיד/ה בק 

אופיס, 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(_____________________________________________

 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, 
_____________________________________________)32-18/19(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

 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

קו"ח לפקס:

077-3510410

איש/ת

לשיא החשמל והמיזוג
סניף ירושלים

דרוש/ה
עבודה ומגורים בירושלים

נמרץ ובעל נסיון, ראש גדול ואמביציה -חובה!
מכירות

דרושות מורות
תנאים טובים למתאימות

לבית ספר תורני באילת

mosad22@walla.com קו"ח
055-6684442

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

ֹלמעון�באיזור�המרכז
ִדרושה

מנהֹלת
ניסיון�חובה!

שכר�מעוֹלה

meonot12@gmail.com
˜ו"ח:
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 לחברת שליחויות נהג 
עם רישיון עד 12 טון מגיל 24 
_____________________________________________)33-33(מאיזור המרכז 074-7030025

 דרוש עובד ניקיון לשעות 
הלילה לישיבה בת"א, שכר 

_____________________________________________)33-33ל(נאה לפרטים: 050-4195145

 למעון חב"ד בר"ג דורושות 
סייעות ומטפלות, תנאים 

טובים למתאימות
050-4140298 חדווה
_____________________________________________)33-36(054-9770395 מרים

 דרושה מדריכה עם ראש 
גדול לצהרון דתי בפ"ת 

052-3168162 12:30-16:30)43(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)32-35(לשעה 054-3607420

 למ"מ מזכירה מנה"ח 
במשרד דתי בת"א קו"ח 
פקס: 03-6963721 מייל:

office.korot@gmail.com)33-33(_____________________________________________

 למוסד חינוכי במרכז 
דרוש טכנאי יר"ש מיומן 

ומסור, מיידי. 
050-4105848)33-33(_____________________________________________

 בבני ברק, ל"פתשגן", 
מוכרת חביבה ונחמדה לשעות 

אחה"צ, תנאים מעולים 
_____________________________________________)33-36(למתאימות, 052-7659115

 דרושה עובדת לניקיון 
ביה"ס בקרית הרצוג -9:00

054-5888747 13:00)33-33(_____________________________________________

 לסופרמרקט בב"ב, 
דרושים/ות קופאים/ות 

סדרנים/ות ועוד 054-3066726
073-7069072)33-36(_____________________________________________

 לחברה במרכז מזכיר/ה 
לניהול משרד- עבודה מהבית. 

לעבודה משרדית נוחה מול 
ספקים ועוד. 3-4 שעות ביום-

גמיש. 3,200 ש"ח קריירה- 
072-22-222-62)33-33(_____________________________________________

 למשרד בירושלים 
מזיכר/ה לעבודה משרדית 

משולבת בעבודת שטח א-ה 
8:00-13:00, שכר גבוה,+רכב 
_____________________________________________)33-33(צמוד, קריירה 072-22-222-62

 למשרד קטן ושקט בבני 
ברק פקיד/ה לעבודה משרדית, 

שעות נוחות, 7,500 ש"ח 
_____________________________________________)33-33(קריירה 072-22-222-62

 דרוש עובד צעיר, נמרץ 
ומסור לעבודה במחסן שיווק, 

לשעות הבוקר, פ"ת
_____________________________________________)33-34ל(050-5384330

 דרוש עובד חרוץ 
למאפיה+רישיון על אופנוע 

054-2146510)33-36(_____________________________________________

 דרושים אנשים רציניים 
לניהול עסק והובלות, צוותים. 

אין צורך בניסיון.
053-3169946)33-40(_____________________________________________

 "לפרפרים" הלבשה 
אישית, דרושות מוכרות 

למשמרות, ניסיון במכירות 
_____________________________________________)33-35(חובה. 050-8266772

 בירושלים, מנהלת 
משרד, ניסיון חובה, שליטה 
במחשבים, אנגלית בסיסית, 

photocard@kraus-eng.co.il
_____________________________________________)33-34ל(פקס: 02-5400433

 לחברתינו דרושים נהגי 
משאית, צעירים ורעננים עד 

12 טון, תנאים טובים.
_____________________________________________)33-36ל(050-6563426

 דרוש נהג הסעות, 
אפשרות לפנסיונר, 
עדיפות לנהג מאיזור

_____________________________________________)33-36(ר"ג, ב"ב. 050-9894422

 דרושים קופאים/ות, 
סדרנים/ות מלקטי/ות 

לסופרמקט בכפר חב"ד, 
שכר נאה למתאימים. 

054-7870345)33-34(_____________________________________________

 לניקיון מרפאות דרוש/ה 
מנקה 12:00-16:00 ב"ב/ר"ג/

_____________________________________________)33-33(ת"א ועוד 052-7646401

 לניקיון מרפאות דרוש 
עובד ניקיון 10:00-15:00 רישיון 

_____________________________________________)33-33(לקטנוע חובה 052-7646401

 למשרד רו"ח 
בב"ב, מנה"ח עם ניסיון 

רב במשרד רו"ח בהנהלת 
חשבונות ובמשכורות בחברות 

ובעצמאים.קו"ח:
shr7240@gmail.com)33-34(_____________________________________________

 לחנות "באזר לב 
העיר", ב"ב, דרוש עובד 

לאחה"צ לפרטים: 
050-5586335)33-36(_____________________________________________

 לבית תבשיל גדול 
במרכז, נערים מתרימים 

בערב ראש השנה ויום כיפור, 
במקוואות ובבית העלמין, 

בב"ב, ירושלים, בית שמש, 
ביתר, מודיעין עילית. תנאים 

מצויינים 03-5743047
_____________________________________________)33-36(ובערב 052-7124416
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מחשש בג"ץ: עשר נשים באסיפה הבוחרת ברבנות

משרד הבריאות: 12 בני אדם חולים בעכברת

שר הדתות מינה עשר נשים חרדיות לאסיפה הבוחרת, כדי להימנע מפסילת הגוף הבוחר על ידי בג"ץ • וגם: הראשל"צ 
אירח את רבה של מגדל העמק ב'יזדים' והצהיר: "חבר מועצת הרבנות הראשית בהווה ובעתיד"

• החשש: התפרצות משמעותית של המחלה,  וזוויתן  יהודיה, משושים  זאכי,  בהמלצות: להימנע מכניסה לנחלים 
המאפיינת לרוב מדינות עולם שלישי

חיים וייס

הרא לרבנות  הבוחרת  האסיפה  נציגי  בממשלה  אושרו  ־השבוע 
שית. לראשונה, מינה שר הדתות דוד אזולאי מש"ס עשר נשים 
לגוף המדובר, זאת בעקבות עשרות עתירות אשר הוגשו לבג"ץ 
בטענה שאין ייצוג נשי והחשש כי בג"ץ יפסול את הרשימה אם 

לא תכיל ייצוג נשי.
־אך ראשית, קצת הסבר על האסיפה הבוחרת ועל תפקידיה: ברב

נות הראשית לישראל ישנו גוף הנקרא 'האסיפה הבוחרת', הגוף 
שנים  ל-10  אחת  לישראל  ראשיים  רבנים  לבחירת  אחראי  הזה 
5 שנים מתקיימות בחירות למועצת הרבנות הראשית  ל-  ואחת 

לישראל. 
האסיפה הבוחרת כוללת כ-80 רבנים וכ-70 אנשי ציבור, מתוך 
70 אנשי הציבור ישנן כיום 5 נשים. בעקבות כך הוגשו עשרות 
עתירות לבג"ץ נגד 'האסיפה הבוחרת', בטענה שבקרב הנציגות 

הניתנת לאנשי הציבור ישנה הדרה מוחלטת של ציבור הנשים.
לשר הדתות יש את הזכות למנות כ-10 נציגי ציבור בגוף הבוחר, 

ולרבנים הראשיים ישנה את הזכות למנות 10 רבנים.
בעקבות העתירות הרבות שהוגשו לבג"ץ על מספרן הנמוך של 
הנשים בגוף הבוחר, הוחלט בסבב המינויים הקודם על ידי השר 
וזאת  לו,  שיש  המינויים  עשרת  מתוך  נשים  כ-5  למנות  אזולאי 
כאמור בכדי למנוע את התערבות הבג"ץ בהליכים המתקיימים 

ברבנות הראשית.
בסבב המינויים הנוכחי, בעקבות מחאות של חברי כנסת חילונים 
ודתיים, ובעקבות החשש הגדול מכך שבג"ץ יפסול את הועדה 
ובכך ישבש את ההליכים הפני ייצוג נשי  ־בטיעון שאין מספיק 

נשים,  מיים ברבנות הראשית, החליט השר אזולאי למנות עשר 
כלומר כל המכסה המוקצבת לו, לאסיפה הבוחרת. 

עו"ד  ברוידא,  חיה  גב'  אזולאי:  השר  מינה  אותן  הנשים  שמות 
מיכל רוזנבוים, גב' נעמי ברייטקופף, גב' מינה דינה טורנהיים, 
גב' אדל קוזין, גב' שלהבת חסדיאל, רו"ח הדסה רוזנברג, עו"ד 

גאולה אבידן, גב' דבורה שיינברג וגב' טליה אלפר.
'היזדים',  במקביל, בשיעורו הקבוע במוצאי שבת בבית הכנסת 
מיסודו של אביו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, התייחס הראשון לציון 
־הגאון רבי יצחק יוסף לסערה המתחוללת בימים אלו, בדבר הב

חירות למועצת הרבנות הראשית.
את השיעור המקדים במוצ"ש האחרון, מסר חבר מועצת הרבנות 
גרוסמן,  דוד  יצחק  רבי  הגאון  העמק,  מגדל  של  ורבה  הראשית 
לימים  כהכנה  והסליחות  הרחמים  ימי   - היום  ענייני  על  שעמד 

הנוראים וקרא להתחזקות בתשובה ומעשים טובים.
ורמז בדבריו על  וקרא  לו הראשון לציון  עם תום שיעורו הודה 
־השאיפה להותיר את מועצת הרבנות הראשית בידי הרבנים הנוכ

חים, ולא לתת לפורצי גדרות ולמחבלים בכרם בית ישראל אחיזה 
ידיד  ומגדול,  מעוז  הגדול,  לרב  וברוך  "חזק  הרבנות:  במועצת 
הגדול  הגאון  וארוכים,  טובים  לחיים  יבדל  זצ"ל,  מרן  של  נפש 
־רבי יצחק דוד גרוסמן, חבר מועצת הרבנות הראשית בהווה ובע

תיד - ורבה של מגדל העמק, מזכה הרבים, שמרן היה אוהב אותו 
כלבבו עשרות בשנים".

־הראשון לציון הגר"י יוסף המשיך וסיפר כי "בשנת תשל"ג כש
מרן זצוק"ל נבחר לרב הראשי לישראל, הרב גרוסמן היה אז רב 
צעיר, אני זוכר שהוא עלה על הבמה כדי לבדוק איך שסופרים 
מיני דברים  כל  יעשו  כדי שהמפלגות האחרות לא  את הקולות, 
לא טובים, כי הם לא רצו את הרב. ואז הרב גרוסמן עלה לבדוק, 

וברוך ה' הכול היה בסדר".
את  להותיר  ובין-מפלגתית  כללית  שאיפה  ישנה  המסתמן,  כפי 

הרבנים הקיימים במועצת הרבנות הראשית, ולא לתת לרפורמים 
אחיזה במועצת הרבנות הראשית.

הרבנות  מועצת  לנשיא  גרוסמן  הגרי"ד  איחל  השיעור  סיום  עם 
הראשית הראשון לציון הגר"י יוסף, "שה' ייתן לו אריכות ימים 
־ושנים טובות, להמשיך מה שהאבא מרן זצוק"ל, עשה את המה

פכה, הרים את כלל ישראל, שינה הכול, כל כך הרבה בני תורה. 
־אני זוכר עוד את מרן בהתחלה, כשהלכנו מיישוב ליישוב, כשה

לכנו פה בשכונת 'בית ישראל', בשכונת הבוכרים, הקטמונים. מי 
ובנו  וזכינו ברוך ה' שהרצון שלו התקיים,  יכול לתאר בכלל?! 
יום  לכפר,  מכפר  לעיר,  מעיר  ממשיך,  שליט"א  לציון  הראשון 
ולילה, להגדיל תורה ולהאדירה. נזכה בעזרת ה' לראות שיאריך 

ימים ושנים טובות".

אריה לוין

מחלת  להתפרצות  חשדות  בעקבות  בהלה  של  ימים  לאחר 
באופן  כעת  בצפון,  בנחלים  השוהים  נפגעו  ממנה  ה'עכברת', 
נפגעו  אכן  מהחולים  כמה  כי  הבריאות  במשרד  מאשרים  רשמי 
"בלפטוספירוזיס".  יותר  הרשמי  בשמה  או  העכברת,  ממחלת 
לגבי 12 בני אדם המאושפזים בבית החולים, כבר אושר לגביהם 
שהם אכן נדבקו במחלה ובנוסף להם, עוד עשרות חשודים כמי 

שנגועים בעכברת.
האופייניים  המחלה  סימני  למחלה:  באשר  פרטים  כמה  והנה 
דומים למחלת השפעת - חום, כאבי ראש, כאבי שרירים. עם זאת 

בחלק מהחולים תיתכן פגיעה בתפקודי כבד וכליה.
עכברת מועברת לבני אדם מבעלי חיים וישנם יותר ממיליון מקרי 
בישראל  שלישי.  עולם  במדינות  בעיקר  בשנה,  בעולם  תחלואה 
המחלה נדירה יחסית, עם ממוצע של כ-10 מקרים בשנה. המחלה 
דרך  החיידק  את  המפרישים  החיים  מבעלי  חלק  אצל  נמצאת 

הפרשות. 

המכרסמים  הם  המחלה  את  שמפיצים  העיקריים  החיים  בעלי 
פרות  כמו  חיות  גם  ומכאן שמה של המחלה.  ובעיקר העכברים 
וכלבים יכולות להפיץ את המחלה. עכברת זו מחלה תעסוקתית – 
מי שנדבק בה הם בדרך כלל וטרינרים או עובדי משק שעובדים עם 
בעלי חיים וחשופים אליהם, כמו גם אנשים שמטפלים במערכות 
ביוב ושפכים. בשנים האחרונות יש דיווחים על תחלואה הקשורה 

לתיירות במקורות מים בהם היו הפרשות של בעלי חיים.
כאב  חולשה,  ראש,  כאב  חום,  הם,  למחלה  התסמינים  כאמור 
ותשישות.  עייפות  העיכול,  במערכת  בעיות  גב,  כאב  שרירים, 
מהחולים  קטן  בחלק  שפעת.  מזכירים  התסמינים  רבות  פעמים 
המחלה עלולה להסתבך ולגרום לאי ספיקת כליות, לפגיעה בכבד 
בין שבוע  רוב, התסמינים מופיעים  פי  ולדלקת קרום המוח. על 
התסמינים  חריגים  במקרים  לחיידק.  החשיפה  לאחר  לשבועיים 

יופיעו לאחר שלושה ימים – או שלושה שבועות.
 – שכן  ואלו  מחלה.  יפתחו  לא  לחיידק  שנחשפים  האנשים  רוב 
יפתחו מחלה עם תסמינים קלים. רק במיעוט המקרים התסמינים 
לחיידק  חשיפה  מקרה  כל  לא  ומסוכנים.  קשים  להיות  הופכים 

מסתיים במוות. אין אף חשש להיות בסמוך או במגע עם חולה 
בעכברת, שכן ההדבקה היא רק במגע עם הפרשות החיות

וזוויתן.  משושים  יהודייה,  זאכי,  הם  ברחצה  שאסורים  הנחלים 
שאר הנחלים ברמת הגולן – לא דווחו מקרי תחלואה. בכל מקרה 

יש לשים לב לשילוט במקום.
הטיפול בעכברת נעשה ע"י באנטיביוטיקה ניתן בכדורים או דרך 
טיפול  לקבל  ואפשר  המקרים  בכל  באשפוז  חובה  אין  הווריד. 

ולהשתחרר לבית.
הנחיות לציבור מטעם משרד הבריאות:

1. חולים שטבלו במימי הנחלים זאכי, יהודייה, משושים וזויתן 
38 מעלות שהתפתח פחות  חום מעל  עם   ,1.7.18 החל מתאריך 

מ-3 שבועות לאחר הטבילה מתבקשים לפנות לרופא המשפחה.
2. מי שטבל באחד או יותר מהנחלים ואינו סובל ממחלת חום או 

סימני מחלה אחרים אינו צריך לפעול.
יהודיה,  זאכי,  בנחלים  לטבול  שלא  מזהיר  הבריאות  משרד   .3

משושים וזוויתן עד להודעה חדשה.

התקשרו והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

לקבלת מספר אישי:
הקישו 7

מיד בכניסה למערכת



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'

שופטים

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:45
19:03
18:42

19:57
19:59
19:59

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה • יום שישי ו' באלול תשע"ח 17/8/18 • גיליון מס' 1279

פרסם  
ותתפרסם
03-5796643

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

דרעי: נתניהו רוצה בחירות ולא פתרון
המוקש: ארכה של 3 חודשים בלבד שהקציב בג”ץ לתיקון חוק הגיוס במושב החורף

הזיגזג: אחרי שניסה בכל הכוח לשמר את הממשלה - נתניהו מעדיף הליכה לבחירות
הטענה: ראש הממשלה פנה דווקא לליצמן ולא לגפני ודרעי, כדי לשמר את המשבר

התכנית: כינוס של מועצות גדולי וחכמי התורה - משותף ל‘דגל התורה' ולש”ס 
התקווה: כמה מגדולי האדמו”רים שנמנעו עד כה – יביעו דעה ברורה בעד החוק

וגם: מחלת ה'עכברת' של המפלגות החרדיות בבחירות לראשות העיר ירושלים

אבי בלום, בית ספר לפוליטיקה / עמ' 14-16

ההצעה המפתיעה של נתניהו לראשי סיעות הקואליציה: להכריז מיידית כבר השבוע על בחירות מוקדמות

צילום: יעקב כהן צילום: אוהד צויגנברג

א' אלול בת"תים: 
הפוליטיקאים הגיעו לברך / עמ' 12

דרושות משפחות דתיות
לאירוח בחורה יתומה
כולל שבתות וחגים, 

כולל לינה 

תזכו למצוות
054-8727070

יוצאי רומניה: "מה שברוורמן 
עשה למעננו, לא נעשה מעולם"

/ עמ' 6

/ עמ' 8

גרינברג מלכד שורות: 

הפעילה חוזרת, 
מר"צ תומכת / עמ' 6

"בחורי ישיבה 
יקרים, אנחנו 
שואבים את 

הכוח מכם" / עמ' 8

זעזוע: 
צלבי קרס רוססו על 

חזית בית הכנסת
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