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לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של בית שמש מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי י"ט באלול תשע"ח 30/8/18 • גיליון מס' 450

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

פרסם ותתפרסם 
03-5796643

6 יום 
4

ירות
לבח

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות / שטח מוניציפאלי, עמ' 28-29

בית שמש: שחקנים חדשים בזירה: החרדים העובדים, אלי ישי וחב"ד משלבים 
ידיים בדרך למועצת העיר • ראשי הרשימה: יעקב עמאר וישראל מנדלסון • חשיפה

חדרה: אחרי אינספור ספקולציות, הודיע הרב בנצי נורדמן על ריצתו ברשימת 'כולנו': "אי של 
שפיות בעולם בו פוליטיקאים משסים ציבורים" • כך קרסה החזית החרדית-דתית

יקנעם עילית: כזה עוד לא היה: הקהילה החרדית מריצה מפלגה חדשה, מול הנציג הוותיק שחבר 
לבית היהודי • משני הצדדים – שני אחים • פרסום ראשון

קרית מלאכי: נציגי חב"ד מתכתשים על הבכורה • מצד אחד - סגן ראש העיר המוכר והוותיק, מצד 
שני – איש עסקים צעיר • וגם: פורש ש"ס רץ עצמאית

רחובות: רגע לפני הקמפיין, הזמינו אנשי ש"ס את נציגי קרעטשניף לפגישה, וניסו להציע אחדות – 
לשווא • המתווה, חילוקי הדעות והסיכונים • פרסום ראשון

בני ברק: ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע תמיכה ברשימת הליכוד למועצת העיר בראשות קובי 
וידר • הורה: לשים נציג דתי לאומי במקום השני

6 יום 
4

ירות
לבח

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות / שטח מוניציפאלי, עמ' 10-11

בית שמש: שחקנים חדשים בזירה: החרדים העובדים, אלי ישי וחב"ד משלבים 
ידיים בדרך למועצת העיר • ראשי הרשימה: יעקב עמאר וישראל מנדלסון • חשיפה

חדרה: אחרי אינספור ספקולציות, הודיע הרב בנצי נורדמן על ריצתו ברשימת 'כולנו': "אי של 
שפיות בעולם בו פוליטיקאים משסים ציבורים" • כך קרסה החזית החרדית-דתית

יקנעם עילית: כזה עוד לא היה: הקהילה החרדית מריצה מפלגה חדשה, מול הנציג הוותיק שחבר 
לבית היהודי • משני הצדדים – שני אחים • פרסום ראשון

קרית מלאכי: נציגי חב"ד מתכתשים על הבכורה • מצד אחד - סגן ראש העיר המוכר והוותיק, מצד 
שני – איש עסקים צעיר • וגם: פורש ש"ס רץ עצמאית

רחובות: רגע לפני הקמפיין, הזמינו אנשי ש"ס את נציגי קרעטשניף לפגישה, וניסו להציע אחדות – 
לשווא • המתווה, חילוקי הדעות והסיכונים • פרסום ראשון

בני ברק: ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע תמיכה ברשימת הליכוד למועצת העיר בראשות קובי 
וידר • הורה: לשים נציג דתי לאומי במקום השני

המפץ האשכנזי: דגל ואגודה נפרדות, 'שלומי אמונים' דורשת בוררות
הפיצול: כפי שנחשף ב'קו עיתונות', דגל התורה ואגודת ישראל ירוצו בנפרד בירושלים

ההוראה: רבני 'דגל' בירושלים עלו לבתי גדולי ישראל, שאישרו את הצעד – למען השלום
ההבחנה: "לא תהיה שנאה ומחלוקת, אלא מקסום יכולות בקלפי ובדיקת יחסי הכוחות"

שאלת הראשות: ב'דגל' טרם החליטו, ממתינים לתוצאות סקר שיכריע בין דייטש לליאון
העימות: סגן השר פרוש במכתב חריף לגפני – בוררות או שישראל פרוש יתמודד באלעד

טוען: "ר' משה, אנחנו למודי סבל מהסכמים כתובים וסיכומים ברורים שלא קוימו"
מאשים: דגל התורה מדברת איתי בשלושה קולות - ת"ח חשוב, גפני וגוטרמן

ההכחשה: ב'דגל' מגיבים למכתב וטוענים כי שמו של גוטרמן הובלט שלא בצדק 
/ עמ' 8

האיש משה )גפני( שנושא על גבו את התנועה מיום צאת הציבור הליטאי 
משעבוד לחרות – מסתובב כשגבו שפוף. ברגע של געגוע הוא נזכר לאחרונה 
בצוותא עם אריה מכלוף דרעי בימים אחרים, נטולי להקות מצייצים והמוני 
ולא מקור  היו מען אמיתי לקבלת תשובות  חצרנים. כשכתובות בבני ברק 

לאינספור ספינים והדלפות. 
אם סטנדרט ההתנהלות של היום, בגובה הקו השחור של הכינרת, היה 
תקף בשנת תשמ"ט, דגל התורה הייתה מוצאת עצמה לכל היותר מתמחרת 
בין ש"ס לאגודה – ומשיגה איכשהו חצי מנדט ברוטציה, במחצית השנייה 

של הקדנציה.
אבי בלום / בית ספר לפוליטיקה, עמ’ 12-14

שברי לוחות

יש תוצאות: 
פרוייקט 'דירה 

להשכיר' יוצא לדרך

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

/ עמ' 4

/ עמ' 6

מפץ מקומי: טוב, יחד וחב"ד רצים 
סוםברשימה חדשה

פר

אשון
ר

לקראת הבחירות: 
התנאים המגבילים הוסרו 

שורת פרויקטים תחבורתיים 
בכניסה לעיר / עמ' 6



הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

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

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים

שעות פתיחה מיוחדות ל'בין הזמנים'



ביצוע והתקנת כל סוגי עבודות הברזל

כל החומרים עוברים
תהליך כימי

למניעת קורוזיה

31.8.18

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

365 *

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

בס"ד

סורגים | דלתות | גדרות ושערים מעוצבים | קונסטרוקציות מתכת

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

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

8*

מחירים מיוחדים
לקבוצות רכישה ולקבלנים!

3*

795
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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

 שעות של חרדה: אברך נעדר
בית  וחרדה עברו על משפחת תושב  שעות של לחץ 
שמש, בן 35, חסיד חב"ד, שיצא בחצות ליל שני מביתו 
לתמונה  נכנסה  ישראל  משטרת  עקבותיו.  נעלמו  ומאז 
שצוותי  תוך  באיתורו,  הציבור  עזרת  את  וביקשה 
בעיקר  שהתמקדו  בחיפושים,  החלו  רבים  מתנדבים 

באזור רמה א'.
החיפוש  מלאכת  את  שריכז  חפ"ק  הוקם  בשכונה 
ובטרקטורונים  משטרתי  במסוק  נעזרה  אף  והמשטרה 
נקרא  מיחידת הטרקטורונים במשטרת ישראל. הציבור 
לעזור באיתור הנעדר, "בעל מבנה גוף מלא, זקן שחור 
עבות, מרכיב משקפי ראייה ודובר את השפה הספרדית 
ומעט עברית". על פי ההודעה, "הנ"ל ככל הנראה נמצא 

עם רכבו מסוג סיטרואן C4 בצבע אפור".
ובתום שעות חיפוש  יומיים לאחר שיצא מביתו  כמעט 
אינטנסיביות, יצר הנעדר קשר, הודיע כי מצבו טוב וכי 

הוא אינו נמצא באזור בית שמש והחיפושים הופסקו.

 חברי המועצה התברכו אצלך האדמו"ר
ביום רביעי האחרון נכנסו ראש העיר משה אבוטבול 
שמעון  פרנקל,  נחמן  ארנרייך,  ישעיהו  המועצה  וחברי 
השנה  לקראת  להתברך  גרינברג  ושמואל  גולדברג 
בעיר  קהל  שקיבל  מצאנז,  האדמו"ר  אצל  החדשה 

לקראת הימים הנוראים הקרבים.

 המנדט לכולנו
השבוע הודיע יו"ר האופוזיציה אלי כהן על פרישתו 
לסיומה  זו מגיעה  הודעה  יחד עם  מהחיים הפוליטיים. 
חוזרת', אותה הקים כהן  'בית שמש  דרכה של רשימת 
ותקציב הבחירות אותו יכול היה לקבל כהן נשאר מיותם. 
עמי בוזגלו, מקום 2 ברשימת 'כולנו' המקומית, פנה אל 
אלי כהן בבקשה כי יעביר את המנדט שלו אליהם ולאחר 

פגישה עם שר האוצר משה כחלון, נענה כהן לבקשה.

על המקום
החדשות המקומיות של     בית שמש
freyisrael@gmail.com :לעדכונים

אלי רובין וישראל פריי

החרדיות  הסיעות  בין  שהקצוות  בזמן 
הולכות  העיר,  בראשות  התמיכה  בסוגיית 
ונסגרות, רשימה חרדית חדשה צפויה להכריז 
מאזן  את  לשנות  ועשויה  למועצה  ריצה  על 
המפלגה  מרגוע.  יודעת  שלא  בעיר  הכוחות 
חרדיות:  רשימות  ארבע  לצד  תרוץ  החדשה 
שלומי  )כולל  ישראל  אגודת  התורה,  דגל 

אמונים שבבחירות עברו רצו בנפרד(, ש"ס 
ואף  ריצה  על  שהכריזו  הירושלמי,  והפלג 

מאיימים בהצבת מועמד לראשות העיר.
תורכב  והמפתיעה,  החדשה  הרשימה 
משלושה חוגים שונים: טוב, יחד וחסידות 
חב"ד. מאחורי הרשימה אף ניצבת מפלגת 
לתקצבה  שהבטיחה  הלאומי',  'האיחוד 

במימון בחירות.
יעקב  הוא  הראשון,  במקום  שישובץ  מי 

במטה  הבולט  החרדי  השם   - עמאר  ישראל 
של  נציגם  שיהיה   - בלוך  עליזה  המועמדת 
השני  ובמקום  במשולב,  וטוב  יחד  מפלגת 
חסידות  את  שייצג  מנדלסון  ישראל  יוצב 
בתור  הבאים  המקומות  לגבי  כאשר  חב"ד, 

ברשימה עדיין לא הוחלט.
על פניו, למפלגה שכזו, יש כמעט בוודאות 
העיר  למועצת  להיכנס  שיצליח  אחד  נציג 
פי  על  שניים.  אפילו  אולי  נוסף,  ובמאמץ 
ההסכם בין הצדדים, במידה והרשימה תקבל 
עמאר  ברוטציה  בו  יתחלקו  אזי  אחד,  מקום 

ומנדלסון, חצי קדנציה כל אחד.
היא  החדשה  מהמפלגה  הישירה  הניזוקת 

להכניס  הצליחה  שכזכור,  אמונים',  'שלומי 
 ,2013 בחירות  של  השני  בסיבוב  שני  נציג 
שהצביעו  קיצוניים  חוגים  התגייסות  בזכות 
תמיכת  בזכות  ובעיקר  פעמי,  חד  באופן 
חסידות חב"ד, שעברה אליהם בסיבוב השני, 
לאחר שבסיבוב הראשון תמכו במפלגת 'דור 
הצירופים,  בזכות  בלעיש.  מאיר  של  אחר' 
קולות   3,650 לקבל  'כח'  מפלגת  הצליחה 
ראשון,  בסיבוב   2,699 לעומת  שני  בסיבוב 

גידול של כמעט 1,000 קולות. בהתאם לכך, 
זו,  רשימה  הרצת  האם  לראות  יהיה  מעניין 
לשלומי  ישראל  אגודת  בין  בסיכומים  תפגע 
אמונים, על ריצ’רץ בין שתי הסיעות, להרצת 

רשימה משותפת.
בסיבוב  ש"ס.  מפלגת  היא  עקיפה  ניזוקת 
קבלה  הקודמות,  הבחירות  של  הראשון 
המפלגה שלושה נציגים ובסיבוב השני ירדה 
על  היה  השלישי  שהמנדט  לאחר  לשניים, 
גבול אחוז החסימה. כעת, עם הכרזת מפלגת 
יחד - שבבחירות לכנסת ב-2015 קבלה בעיר 
2,421 לעומת ש"ס שקבלה 4,860 - על ריצה 
במסגרת אחרת, נראה שגם המנדט השני של 

ש"ס בסכנה. 
שבבחירות  אף  על  כי  לציין,  ראוי 
המוניציפאליות הקודמות ב-2013, קבלה ש"ס 
ב-2015,  בכנסת  לבחירות  דומה  מספר  בעיר 
כאשר בסיבוב הראשון קבלו 4,835 ובסיבוב 
קולות  כי  כביכול  שמוכיח  מה   ,5,009 השני 
'יחד' הינם נלקחים גם מהם – טעות היא, זאת 
ממצביעי  ישנם  המקומיות  ולבחירות  מאחר 
ש"ס שמצביעים לסיעות מקומיות, בשונה 

מהארציות.   
ובתוך כך, הפלג הירושלמי שהכריז כבר 
איימו  העיר,  למועצת  רשימה  הרצת  על 
השבוע להריץ מועמד לראשות העיר, זאת 
העיר  ראש  ידי  על  נדחו  ולטענתם,  מאחר 
אבוטבול. לדבריהם, הם ניסו לסגור קצוות 
לאחר  שיקבלו  תמורה  על  אבוטבול  עם 
הבחירות בהתאם לתוצאות שיביאו, אך ראש 
מאימת  הסיכומים,  לשלב  להגיע  סירב  העיר 

'דגל התורה' שהטילה וטו על המהלך.
המו"מ  במסגרת  מעורים,  גורמים  פי  על 
דורשת  התורה',  'דגל  לבין  אבוטבול  בין 
האחרונה להכניס סעיף המתנה כל כניסה של 
מפלגה לקואליציה בהסכמתם, מהלך שנעשה 
עילית  ובמודיעין  ברק  בבני  עברו  בבחירות 
ושנועד לחסום את נציגי 'בני תורה'. בעקבות 
כך, עסקניים מקומיים בעיר, מנסים לתווך בין 
לא  אחד  שמצד  הסכם  להבשלת  עד  הצדדים 
יהיה מקובל הן  'ינגוס' באבוטבול ומצד שני 

על 'דגל' והן על 'הפלג'.

אלי רובין

רשות מקרקעי ישראל, יחד עם חברת 'דירה 
 11 להשכיר', פרסמו מכרז למכירת מגרש בן 
שמש,  בית  ברמת  המשקפיים  בשכונת  דונם 
מדובר  להשכרה.  דירות   132 לבניית  המיועד 
ופעם  להשכיר'  'דירה  של  התוכנית  בהרחבת 
בפרויקט  נכללת  שמש  בית  שגם  ראשונה 

חשוב זה.
על פי הפרסומים של רמ"י, המגרש יימכר 
הוצאות  גם  שישלם  במחיר,  המרבה  לכל 
ומס  וכן מע"מ  מיליון שקל  כ-32  פיתוח של 
רכישה. כל הדירות מיועדות להשכרה ובניגוד 
למכרזים אחרים מסוג זה, אין דירות למכירה. 
בין  התחרות  מינימום,  מחיר  ללא  המכרז 

המציעים במכרז תהיה על מחיר הקרקע.
בית שמש  רמ"י להכליל את  ההחלטה של 
בפרויקט 'דירה להשכיר' לא באה בחלל ריק, 
אלא כתוצאה של סיור שערכו בעיר לפני כשנה 
יו"ר  השתתפו  בו  הפרויקט,  את  לקדם  בכדי 
סיעת יהדות התורה ח"כ  מנחם אליעזר מוזס 
פולקמן,  רועי  ח"כ  כולנו  סיעת  יו"ר  עם  יחד 
אבוטבול,  משה  העיר  ראש  של  כאורחיו 
לזכאים  חדשה  שכונה  בניית  לקדם  במטרה 
האוצר  שר  שהקים  להשכיר'  'דירה  במסגרת 

משה כחלון.
ישיבת  לאחר 
בלשכת  עבודה 
בה  העיר,  ראש 
חברי  השתתפו 
וחברי  הכנסת 
העיר  מועצת 
משה  שמש,  בית 

הגורמים  ובהשתתפות  אדרי,  ושלום  מונטג 
דרייפוס  בנימין  הרלוונטיים:  המקצועיים 
מנהל אגף בכיר שיווק במשרד הבינוי והשיכון, 
'דירה  הממשלתית  החברה  מנכ"ל   - לוי  עוזי 
הנוכחים  קיימו   - נוספים  ובכירים  להשכיר' 
בפניהם  שהציג  העיר  ראש  ע"י  מודרך  סיור 
בית  ברמת  הנבנות  החדשות  השכונות  את 
שמש ואת השטחים המיועדים לבניה עתידית 
המיועד  בשטח  יחידות,  אלף  כעשרים  של 
ד3.  שמש  בית  רמת  החדשה,  השכונה  עבור 
כנציג  דרייפוס,  בנימין  אישר  הסיור  במהלך 
לפרויקט  מתאים  המקום  כי  השיכון,  משרד 

וכי המשרד תומך בו.
העיר  ראש  בירך  המכרז  פרסום  לאחר 
האוצר,  משרד  אנשי  את  אבוטבול  משה 
על  להשכיר'  'דירה  וחברת  השיכון  משרד 
עם  ולצאת  שמש  בית  את  להכליל  הנכונות 

בבית  גם  להשכיר'  'דירה  של  ראשון  פרויקט 
הפרויקט  כי  היא  תקוותו  כי  באומרו  שמש, 
שיקלו  נוספים  פרויקטים  עמו  יביא  הראשון 

על מצוקת הדיור של הזוגות הצעירים.
מדובר  המכרז  תנאי  לפי  כי  לציין  ראוי 
שיכלול  מגורים  מתחם  של  והפעלה  בהקמה 
להשכרה  תיועדנה  אשר  לפחות,  יח"ד   132
ארוכת טווח למשך תקופה שלא תפחת מ-20 
שנה. 25% מהדירות להשכרה תיועדנה לדיור 
מהדירות   75% לזכאים,  מפוקח  דירה  בשכר 
במחיר  החופשי  בשוק  תושכרנה  להשכרה 
רשאי  כאמור,  ההשכרה  תקופת  בתום  שוק. 

יהיה הזוכה למכור את הדירות.
למכרז  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד 
 12:00 בשעה   12.11.2018 בתאריך  הוא 
'דירה  בצהרים, במשרדי החברה הממשלתית 

להשכיר' בכתובת אפעל 25 פתח תקווה.

מפץ מקומי: טוב, יחד וחב"ד רצים ברשימה חדשה

יש תוצאות: פרוייקט 'דירה להשכיר' יוצא לדרך

שחקנים חדשים בזירה: החרדים העובדים, אלי ישי וחב"ד משלבים ידיים בדרך למועצת העיר • ראשי 
הרשימה: יעקב עמאר וישראל מנדלסון • ומי המפסידים העיקריים?

מכרז למכירת מגרש בן 11 דונם בשכונת המשקפיים ברמת בית שמש, המיועד לבניית 132 דירות להשכרה, יצא 
לדרך על ידי רמ"י בשיתוף 'דירה להשכיר' • ההחלטה היא תוצאה של סיור שנערך בעיר לפני כשנה במטרה לקדם 

פרויקט זה
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בנין המרכז לגיל הרך יחנך בשבוע הקרובלקראת הבחירות: התנאים המגבילים הוסרו 

שורת פרויקטים תחבורתיים בכניסה לעיר

אחרי החלטת בית המשפט לרכך את התנאים המגבילים על חבר המועצה משה 
כמעט  המגבלות  הוסרו  השבוע  במהלך  מעורב,  הוא  בה  חקירה  בשל  מונטג 

באופן מלא, על מנת שיוכל לקיים את מערכת הבחירות ללא מגבלות

לאחר השקעה של קרוב ל-10 מיליון שקלים בבניית המרכז, שיהיה יחיד מסוגו 
בעיר, ביום שני הקרוב יערך טקס חניכת הבניין • הבניין החדש צפוי להכיל 

בתוכו את כל המקצועות והסדנאות להתפתחות הילד

150 מקומות חניה,  עם  חניון האצטדיון  ונשלם  לנוחות משתמשי הרכבת הולך 
שמואל  העיר  ראש  סגן   • והנרחב  החדש  החניון  להשלמת  עד  תחליף  שיהווה 
גרינברג: "אנחנו רואים כיום בכניסה לעיר שינוי מהותי ממה שבית שמש הכירה"
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ביום שלישי האחרון הסיר בית המשפט השלום 
חבר  על  שהוטלו  ההגבלות  את  לציון  בראשון 
לחזור  לו  הותר  ובכך  מונטג  משה  המועצה 
אסר  אך  שמש,  בית  בעיריית  מלאה  לפעילות 

עליו לנהל שיחות הקשורות לחקירה.
המשפט  בית  הוחלט  וחצי  כחודש  לפני  כבר 
שהוטלו  המגבילים  התנאים  את  חלקית  לבטל 
עליו ובכך התאפשר לו לחזור לפעילות בעירייה 
שעוסקות  אלה  מלבד  במליאות,  ולהשתתפות 
ההנדסה.  ואגף  ובניה  לתכנון  והוועדה  בענייני 
כמו כן הותר לו לחזור ולשמש כמנכ"ל הגמ"ח 
המרכזי, אך לא להיכנס למשרדיהם, כשהחלטה 
המחוזי  המשפט  בבית  בשנית  אושררה  זאת 
בלוד, לאחר שהמשטרה ערערה על כך ונדחתה.

המגבילים  התנאים  הוסרו  כאמור,  השבוע, 
מונטג  כי  קבע  המשפט  ובית  במלואם  כמעט 
כולל  המועצה,  בישיבות  להשתתף  ימשיך 
ההנדסה,  ואגף  ובניה  תכנון  בנושאי  עיסוק 
כשבנוסף בתפקידו כמנכ"ל הגמ"ח המרכזי אף 
יוכל להיכנס למשרדיו, אך לצד זאת, אסר עליו 
תכנון  ועדת  וכיו"ר  ההנדסה  אגף  כיו"ר  לכהן 
ובניה, כשאת החלטתו נימק השופט בכך שיש 
חשיבות לאפשר למונטג לקיים מערכת בחירות 

ללא מגבלות.
כזכור, לפני קרוב לארבעה במוצאי שבת פרשת 
בהר, פשטה המשטרה על בתי עשרה מתושבי 
שחיתות  בפרשת  למעורבות  בחשד  העיר, 
שוחררו  כשבועיים  במשך  כאשר  ציבורית, 
שונים,  בית  למעצרי  בטפטופים  העצורים 

בתנאים מגבילים.
ניצב  הפרשה  במרכז 
מאה  בן  בנייה  פרויקט 
יח"ד דיור בשכונת בית 
ומנוחה בעיר, כשעל פי 
החשד הוא עבר הסבה 
)המיועד  חום  משטח 
למבני ציבור( לפרויקט 
באמצעות  מגורים, 
בתוכנית  שינויים 
השטח,  של  המתאר 
החשד,  פי  כשעל 
אחד  כל  העצורים, 
בתפקידו, קיבלו טובות 

הנאה בניגוד לחוק. 
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של  הבית  חנוכת  טקס  יערך  הקרוב  שני  ביום 
בבית  הרך'  לגיל  המרכז   - קשת  'מרכז  בנין 
קומות  שלוש  ובן  ידיים  רחב  בניין  שמש, 
ילדים  לקידום  שקשור  מה  כל  את  שיכלול 

והתפתחותם.
כבר כיום מפעילה רשת המתנ"סים בבית שמש 
האחד  הרך,  לגיל  קהילתי  התפתחותי  מרכז 
גוונים  במתנ"ס  והשני  מאירהוף  במתנ"ס 
החרדית.  לקהילה  המותאם  א',  ברמב"ש 

שעריו  פתיחת 
החדש  הבניין  של 
את  תשדרג 
לבלי  הפעילות 
הכר, כאשר יש בו 
יותר חדרי פעילות 
ובנוסף  ואולמות, 
יותר  גם  בו  יהיו 
פרא- תחומים 

לקידום  רפואיים, 
בבעיות  וסיוע 
 , ת ו י ת ו ח ת פ ת ה
המרכז  כאשר 
בשיתוף  עובד 
כל  עם  פעולה 
החולים  קופות 

בעיר.
הגדול  הבניין 
על  שמשתרע 
ידיים  רחב  שטח 
ומתמר לגובה של 

מיליון  כ-8  של  מתקציב  נבנה  קומות,  שלוש 
שקלים, שהגיע בשיתוף פעולה של כמה גורמי 
בני  של  לבם  תרומת  ובעיקר  וקרנות  ממשלה 
לעיריית  בנוסף   וינברג,  וקרן  סעדה  משפחת 
הבניין,  בהקמת  שותפה  היא  שאף  שמש  בית 
והמוסד   360 הלאומית  התוכנית  עם  יחד 
יקרא  לתורמים  הערכה  כאות  לאומי.  לביטוח 
ע"ש  הרך  לגיל  קשת  "מרכז  החדש  הבניין 

קוקה ויהודה סעדה".
סגן ראש העיר שמואל גרינברג שסייר במקום 
יחד עם מנכ"ל רשת המתנ"סים עמית קדמון, 
נרגש  הוא  כי  אמר 
בהשלמתו  לראות 
החדש  הבניין  של 
רבים  שילדים 
מאחר  לו,  מחכים 
ובניין זה נוטע בהם 
הרבה תקווה. כל יום 
לקראת  שמתקדם 
הוא  המרכז  פתיחת 
לילדים  בשורה  יום 
"לא  והוריהם. 
בבניין  רק  מדובר 
בשינוי  אלא  חדש, 
כל  של  מערכתי 
התפתחות  תחום 
שמש,  בבית  הילד 
יותר  כאן  יהיו 
ויותר  קידום  תחומי 
אמר  טיפול",  חדרי 

גרינברג.
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ועדת  ידי  על  לעיר,  בכניסה  שנערך  בסיור 
גרינברג,  שמואל  ראש  סגן  בראשותו  התנועה 
מספר  התקדמות  על  המשתתפים  עמדו 
הכניסה  פני  את  שישנו  תחבורתיים  פרויקטים 
החניה,  פתרונות  בתחום  במיוחד  לעיר, 
מרכזי  ובאי  הרכבת  לנוסעי  ביותר  הנחוצים 

הקניות הגדולים בכניסה לעיר.
של  השלמתו  הוא  הגדולים,  הפרויקטים  אחד 
של  חניון  על  הוא  המדובר  האצטדיון.  חניון 
נוסעי הרכבת  150 מקומות חניה, שישמש את 
עד להשלמת חניון הרכבת החדש, שאף בנייתו 
נמצא  האצטדיון  חניון  מהיר.  בקצב  מתקדמת 
במרחק ארבע דקות הליכה מתחנת הרכבת ועם 
השלמת כביש 37 זמן ההליכה יתקצר ל-2 דקות 

בלבד.
פיתוח  תהליך  עוברים  הכבישים  בנוסף, 

שעתידים  חדשים,  תנועה  והסדרי  משמעותי 
באזור.  והחניה  הנסיעה  מצוקת  את  לפתור 
בהמשך לדרישת כיבוי אש ייסלל כביש חירום 
ליצור  מנת  על  העליון,  למפלס  אבקו  ממפעל 

אפשרות יציאה במקרה שריפה חלילה.
תחנת  להוסיף  פועלת  התנועה  ועדת  במקביל, 
מוצא לקו 15 מחניון האצטדיון, על מנת לחבר 
את האזור החדש של שערי העיר לכל שכונות 

העיר.
או  אישור  כל  לפני  לדגש  שמה  תנועה  "ועדת 
והחשובים  הקטנים  לפרטים  לב  שימת  שינוי, 
התנועה  ועדת  ונוחות.  נראות  בטיחות,  כמו 
הוועדה  תוכנית  בכל  ולכן  למכלול  מתייחסת 
האזרח  לטובת  לפרטים  ירידה  להכליל  דורשת 
ועדת  ויו"ר  העיר  ראש  סגן  אומר  הקטן", 

התנועה שמואל גרינברג.
בכניסה  כיום  רואים  שאנחנו  "מה  לדבריו: 
מהותי  שינוי  הוא  לעיר, 
ממה שבית שמש הכירה. 
לקבל  הולכת  שמש  בית 
ומודרניות  חדשות  פנים 
מערי  לאחת  כראוי 
השקעה  ישנה  העתיד. 
רבה בכל מתחם הכניסה 
אזור  גם  ובמקביל  לעיר 
עובר  הצפוני  התעשייה 
פנים,  ומתיחת  שינוי 
פינה  בכל  השקעה 
של  משמעותי  ושדרוג 

הכבישים והמדרכות".

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

להרשמה ותיאום למבחני קבלה
יצחק ראשי - 050-7219916
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המפץ האשכנזי: דגל ואגודה נפרדות, 'שלומי אמונים' דורשת בוררות
ההכנות לקראת הבחירות המקומיות עולות מדרגה: גדולי ישראל אישרו ל'דגל התורה' לרוץ בנפרד בירושלים • במקביל, הויכוח בין שלומי אמונים לדגל 
התורה מתחדד, וסגן השר פרוש מבהיר במכתב חריף לגפני – אם לא תהיה בוררות, ישראל פרוש ירוץ לראשות העיר אלעד • עוד במכתב פרוש: "אנחנו 

למודי סבל מהסכמים כתובים וסיכומים ברורים שלא קוימו"

אלי כהן

הקרע הפוליטי בין דגל התורה לאגודת ישראל מחריף, זאת כאשר 
אמונים,  לשלומי  התורה  דגל  בין  עקשני  מו"מ  מתנהל  במקביל 
יהיו  בו התפתחות רודפת את חברתה, וספק אם השורות הבאות 

עדכניות בשעה שאתם קוראים אותם.
אך תחילה להוראה הדרמטית של גדולי ישראל, מרן שר התורה 
שהורו  אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה  ראש  ומרן  קנייבסקי  הגר"ח 
כסיעה  הקרובות  בבחירות  לרוץ  בירושלים  התורה  דגל  לרבני 

נפרדת, כפי שנחשף לראשונה ב'קו עיתונות'.
כזכור, כבר לפני שלושה חודשים פרסמנו כאן על הקרע שנוצר בין 
הסיעות והטענות לקיפוח מצד דגל התורה, בשבוע שעבר חשפנו 
שנערכה  לגשר  בניסיון  אחרונה  ישיבה  וכי  נפלה  ההחלטה  כי 
שנותר  כל  בכישלון.  הסתיימה  סולובייצ'יק,  הגר"ב  של  בביתו 
לנציגי 'דגל' הוא לקבל את אישורם של גדולי ישראל למהלך, וזה 

כאמור ניתן אתמול.
גורם ב'דגל התורה' מחדד בשיחה עם 'קו עיתונות': "כפי שאמרנו 
ללא  השלום,  למען  נפרדת  בריצה  מדובר  הרעיון,  כשעלה  כבר 
את  למקסם  רצון  מתוך  אלא  חלילה.  שנאה  מתוך  ולא  מחלוקת 
כוחן של שתי המפלגות וגם למדוד אחת ולתמיד את כוחה המדויק 

של כל סיעה".
והיא  החלטה,  התקבלה  טרם  הראשות  בשאלת  כי  לציין  ראוי 
תתקבל לאחר שייבחן סקר עומק שהוזמן על ידי המפלגה, ומטרתו 
יוסי   – החרדי  למגזר  מחוץ  קולות  יותר  להביא  יכול  מי  לבדוק 
דייטש או משה ליאון. הנחת היסוד בין המועמדים היא כי ש"ס 
לצאת  ממהר  לא  עדיין  איש  אך  בהחלטה,  התורה  לדגל  תצטרף 
הזמן  שיעבור  שככל  הנחה  נקודת  מתוך  ובש"ס,  בדגל  בהכרזות 
יחולו התפתחויות בגזרות נוספות, ובעיקר בקרב על הקול החילוני 

בין עופר ברקוביץ לשר זאב אלקין. 

פרוש במכתב חריף: "אנחנו למודי סבל"

במקביל, התפרסם אתמול )ג'( מכתב דרמטי של סגן שר החינוך 
הוא  בו  התורה,  דגל  יו"ר  גפני  משה  ח"כ  לעמיתו,  פרוש  מאיר 
ודורש  כה  בין המפלגות עד  כל השתלשלות העניינים  מפרט את 
מטעם  אלעד  העיר  ראש  יתמודד  כן  לא  שאם   - לבוררות  הליכה 

שלומי אמונים ישראל פרוש לראשות העיר גם בקדנציה הבאה.
ומגיב  לכן,  קודם  יממה  גפני  לו  ששלח  למכתב  מתייחס  פרוש 
לעתיד...  כוונותיכם  בדבר  רבות  תהיות  אצלנו  משאיר  "מכתבך 
לפני מספר חודשים מונה על ידכם לבקשת גדולי ישראל, הגר"י 
סילמן שיבדוק את בקשות תושבי העיר, לפיהן טובת העיר תהיה 
לפני  הבאה.  בקדנציה  עיר  כראש  לכהן  ימשיך  פרוש  שישראל 
כ-3 שבועות הודיע לנו הגר"י סילמן שהגיע להחלטה –הוא ציין 
כך,  על  דגה"ת  ראשי  את  עדכן  ואף   - סופי  אישור  ללא  שעדיין 
שטובת העיר שישראל פרוש ימשיך לכהן בקדנציה הקרובה כראש 

העיר אלעד, בתנאים מסוימים שסוכמו, ואישרנו אותם".
ההסכם  כי  אמונים  שלומי  לטענת  גם  פרוש  מתייחס  הדרך,  על 
הדיין  כי  ומציין  באלעד,  התורה  דגל  ידי  על  כבר  הופר  המדובר 
המוסכם לא עסק בכך אך הביע דעה כי יש צדדים לפיהם צודקת 

שלומי אמונים בטיעון זה. 
"לפני  כך,  להתנהל  יותר  אפשר  אי  מדוע  פרוש  מסביר  בהמשך 
כ-10 ימים דגל התורה דיברה איתנו באמצעות הרב יעקב גוטרמן 
בשליחות ועל דעת הרב יעקב קנייבסקי על הסכם ברוח הדברים 
ותיקונים רלוונטיים,  שנחתם בינינו ב-ז' תשרי תשע"ד ובתוספת 
בין היתר )ולא אפרט כעת את כלל הסיכום( סוכם שאתה כיו"ר דגל 
בפני  יתחייבו  בית שמש  בעיר  נוספים הקשורים  וגורמים  התורה 
לאחד  קנייבסקי שליט"א שבנוסף  הגר"ח  מרן  דעת  ועל  דין  בית 
ובניה( שנקבל  תיק תכנון  או  עיר  )סגן ראש  התפקידים הבכירים 
שבשנת  הרי  תשע"ט,  חשוון  של  הקרובה  בקדנציה  שמש  בבית 
בנציג שלומי אמונים לראשות העיר  דגל התורה תתמוך  תשפ"ד 

בית שמש. 
ועל  גוטרמן בשליחות  הרב  לבין  בינינו  "יצוין שהסיכום שסוכם 
אלול  ב-ט'  שוב  ואושר  אלול  ב-ח'  קנייבסקי  יעקב  הרב  דעת 
ורבנן  מרנן  בפני  הוצג  קנייבסקי,  יעקב  הרב  בנוכחות  בפגישה 
ראשי הישיבות שליט"א, ונאמר שם שזה על דעת שלומי אמונים. 
אציין, שבשיחות לאחר הפגישה האמורה עם הרב יעקב קנייבסקי, 
דובר שיש כמה תוספות ללבן, והוסכם לדבר על התוספות, לאחר 

קבלת הצעתכם הכתובה".
בהתייחסו באופן ישיר למכתבו של גפני, קובע פרוש: "הופתעתי 
אתמול לקבל ממכם מכתב עמום ולא מפורט, בניגוד למה שסוכם... 
דרישתנו לבוררות מיידית נובעת מכך שההסכם שנחתם בתשע"ד 
שובש כבר בכמה נקודות מהותיות. משום כבוד התנועות אבקש 

שלא לפרט בכתובים אלא בפני הבוררים, כדרכם של יראי ה'.
וסיכומים  כתובים  מהסכמים  סבל  למודי  ואנחנו  היות  משה,  "ר' 
מיידי  דיון  לקיים  ושוב  שוב  מבקשים  אנו  קוימו,  שלא  ברורים 
בפני בוררות", כותב פרוש, ומזכיר לגפני כי ביקש זאת כבר שלוש 
בתשובת  אלא שגם  נענה,  עתה  ורק  האחרונים  בחודשים  פעמים 
גפני יום קודם לכן, בה הסכים לבוררות, לא ציין מתי. פרוש מסיים 
את מכתבו בהצהרה ברורה: "ככל ודבר זה לא יקרה, הרי שישראל 

פרוש יתמודד לראשות העיר אלעד בבחירות הקרובות".
נכבדות  הצעות  בחורף  לנו  "הציעו  נשכחות:  מזכיר  הוא  לסיום, 
בבית שמש והתעכבנו מלחתום, כי חיכינו לדגל התורה. הציעו לנו 
בקיץ הצעות נכבדות באלעד והתעכבנו מלחתום, כי חיכינו לדגל 

התורה. כי היינו נאמנים להסכם".
מנגד, גורמים ב'דגל התורה' מסייגים כי שני פרטים במכתב שנויים 
במחלוקת, "ראשית הרב סילמן לא הכריע בעד פרוש באלעד, זה 
"שנית,  עיתונות',  ל'קו  במפלגה  בכיר  טוען  מהמציאות",  רחוק 
האזכור החוזר של גוטרמן מוגזם, הוא היה רק אחד מבין עשרות 

שליחים ובוחשים בקדירה בסיפור הכאוב הזה".

חגים של סבל: הקשישים שסובלים מבדידות
למרות ריבוי העמותות, סובלים אלפי קשישים מבדידות, שפוגעת בחיי היומיום שלהם ועשויה חלילה לדרדר את מצבם • ח"כ בן 
צור: "נתונים מבישים, נקיים ישיבת חירום" •  ח"כ שמולי: "ממשלת ישראל מקבלת ציון נכשל" • ח"כ תמנו שטה: "הממשלה 

מפקירה את האזרחים הותיקים" • ח"כ מלכיאלי: "הנתונים בכתבה קשים, אגיש בקשה לדיון בכנסת"

חיים וייס

אינו  ישראל  במדינת  הקשישים  של  מצבם  קצרה:  הקדמה 
מהטובים שיש, והקשישים אשר סובלים יותר מכל הינם הקשישים 
הקשישים  אוכלוסיית  של  מצבה  את  לבדוק  יצאנו  הגלמודים. 
כך  לצורך  החגים.  תקופת  במשך  ובפרט  השנה  בכל  הבודדים 
שוחחנו עם שני ראשי עמותות שמטפלים באוכלוסיית הקשישים 
- שמואל )סמי( קידר מנכ"ל עמותת הל"ב )אשר מאגדת תחתיה 
מאות עמותות אשר מטפלות בקשישים(  וגב' תמר שיף, מנהלת 

עמותת 'משגב לקשיש'.
אברהמי  רחל  הגב'  עיתונות':  ל'קו  שהגיע  קשה  בסיפור  נפתח 
לשוחח  יכולה  )שלא  נאווי  שושנה  גב'  גיסתה,  מצב  על  מספרת 
לבדה  חיה  "שושנה  הרפואי(.  מצבה  בעקבות  בעצמה,  איתנו 
בביתה ומצבה הבריאותי לא טוב וגם מבחינה נפשית היא זקוקה 
צריכים  היו  להתקלח  ובשביל  אמבטיה  הייתה  בביתה  לסיוע. 
להיכנס  חששה  היא  הבריאותי  מצבה  בעקבות  מדרגה,  לעלות 
ולהתקלח שמא תיפול. שושנה אף נמנעה מלהיפגש עם משפחתה 
התקלחה  לא  שהיא  למצב  הגיע  וזה  במצבה,  הבושה  בעקבות 

במשך חודשים ארוכים". 
עד לפני כשנתיים, שושנה התביישה מלספר על כך, עד שגיסתה 
ל'משגב  הסיפור  את  והעבירה  המצב,  את  גילתה  אברהמי  הגב 

לקשיש', שם לא חיכו אף לרגע ותיקנו את המצב.
"דבר ראשון אני רוצה לומר כי ישנה בעיה אחת קשה ומאסיבית 
תמר  גב'  פותחת  הבדידות",  והיא  הקשישים,  אוכלוסיית  בקרב 
תומכת  קרובה  משפחתית  חברה  אין  הבודדים  "לקשישים  שיף. 
ומסייעת במהלך כל השנה ובחגים הבעיה הזו מתעצמת שבעתיים. 
אתה  בודד  נהיה  שקשיש  ברגע  ולצערנו  חלקלק  במדרון  מדובר 
רואה שהוא מהר מאוד נהיה חולה ולאחמ"כ מתאשפז ואז הקשיש 
נהפך לסיעודי. כיום הממשלה לא נותנת לבעיית הבדידות מענה".

לדבריה, "אדם שמתחיל את השנה ותמיד היה רגיל לשמוע תקיעת 
והוא  לו משפחה  כיום הקשיש הבודד שאין  שופר בבית הכנסת, 
מתקשה בהליכה, נמצא במצב שאיננו יכול לצאת מביתו ולשמוע 
זה  ורפואית,  נפשית  במבחינה  עליהם  הזה משליך  והדבר  שופר, 
פשוט קטסטרופה עבור הקשיש, או אם מדובר באמירת 'יזכור' - 
ישנם ניצולי שואה ששרדו את התופת ומה שהם רוצים זה לומר 
יזכור על משפחתם שנספתה בשואה ואינם יכולים מבחינה פיזית 

לצאת ולומר יזכור על יקיריהם".
מכת  היא  "הבדידות  הנקודה:  שזו  מסכים  קידר  )שמואל(  סמי 
עמותות  ומתרחבת.  הולכת  הבעיה  ישראל,  קשישי  בקרב  מדינה 
החסד עושות פעולות אותן הממשלה צריכה לעשות, צריך להקים 
משרד ממשלתי מיוחד שיהיה הגוף היחיד האחראי על הקשישים".

לקראת  ביוזמה  יוצא  המשרד  כי  בתגובה  מסרו  הרווחה  ממשרד 
החגים של חלוקת 700,000 סלי מזון ובנוסף המשרד נותן מענה 
לכל קשיש בודד אשר פונה ומבקש מקום להתארח בו בחג. כמו 
כן הוסיפו ממשרד הרווחה כי "סיפוריהן של שתי הקשישות אשר 
את  ביקשו  גם  במשרד  יטופלו".  עיתונות  קו  מערכת  ליד  הגיעו 

העברת פרטי הקשישות לידי המשרד.
יו"ר סיעת ש"ס בכנסת, ח"כ יואב בן צור, מסר: "נתוני התחקיר 
מבישים והמציאות בה קשישים חסרי ישע חיים בעוני מחפיר היא 
כואבת ואכזרית. חרף העובדה שתנועת ש"ס הממשיכה את דרכו 
ומשאבים  מאמצים  משקיעה  זצ"ל,  יוסף  עובדיה  הרב  מרן,  של 
לרבות  קשישים,  של  רבות  ציבור  בפניות  לטפל  מנת  על  רבים 
בתיקון עוולות כלליות ופרטניות, משרדי הממשלה עמם נמנים: 
האוצר, הרווחה והמשרד לאזרחים ותיקים, צריכים לקיים ישיבת 
וכן  הקצר,  בטווח  הקיימים  הליקויים  את  למזער  מנת  על  חירום 
לקשישים  הסיוע  את  שתתגבר  שנתית  ורב  שנתית  תכנית  לגבש 
נזקקים וחולים. בבני הגיל השלישי יש לנהוג כאילו היו ההורים 
את  להם משפחות שישמיעו  ואין  עריריים  הם  אם  גם  כולנו,  של 

התקציבים  את  יש  ישראל  למדינת  כי  ספק  אין  לעזרה.  צעקתם 
לטפל בעוולות שהוצגו ולמנוע מתחקיר כזה לחזור על עצמו". 

הוותיקים,  האזרחים  למען  השדולה  יו"ר  שמולי,  איציק  ח"כ 
לטיפול  הנוגע  בכל  נכשל  ציון  מקבלת  ישראל  "ממשלת  הגיב: 
האוצר  אחד  מצד  במדינה.  המוחלשות  ובאוכלוסיות  בקשישים 
הוסיף 6 שקלים מעליבים לקצבאות הזקנה ומהצד השני הממשלה 
כולה מפריטה גם את הדאגה לקשישים, שהופכים להיות תלויים 
בעמותות פרטיות ותרומות. על רקע תקופת החגים הנושא בולט 
יותר, אך במשך כל השנה יש לדאוג לשיפור רווחתם ותחושותיהם 
בכנסת. המאבק  פועל בתפקידיי  אני  וכך  בישראל  של הקשישים 
שבסופו  מקווה  ואני  התחיל  רק  הזקנה  קצבאות  להעלאת  שלנו 

הקשישים יקבלו את מה שמגיע להם."
ישראל  "ממשלת  מסרה:  עתיד'  מ'יש  שטה  תמנו  פנינה  ח"כ 
ובכך  החסד  עמותות  אלו  תפקידה  את  שממלא  שמי  התרגלה 
מפקירה את האזרחים הותיקים במקום לקחת אחריות ולספק מענה 
בדידות  או  רעב  בחרפת  זקנה שחיים  או  זקן  יום שיש  כל  הולם. 
הוא כישלון לאומי שלנו כמדינה. לא ייתכן שנפקיר רבים להמתין 
מקיפה  לאומית  תכנית  לקדם  חייבת  המדינה  האחרון.  ליומם 
ששמה את זקני הארץ בראש סדר העדיפויות. לא כל שכן כאשר 
מהווים  הותיקים  האזרחים  באוכלוסייה-  זניח  בחלק  מדובר  אין 
יותר מ10% מכלל אזרחי ישראל ומספרם עולה ביחד עם תוחלת 

החיים בעידן המודרני".
ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס הגיב: "הנתונים שמתפרסמים בכתבה 
עם  לנו  אוי  מאוד.  וקשים  מצערים  הקשישים  של  מצבם  אודות 
הדור  לאוכלוסיית  מתייחסים  המוסמכים  והגופים  המדינה   כך 
השלישי שתרמו רבות לחברה ולמדינה. בד בבד, עם פתיחת מושב 
החורף, בכוונתי להגיש בקשה לדיון מהיר במליאת הכנסת בעניין. 

לא נעבור על כך לסדר היום".

הכתבה המלאה בסוף השבוע ב-

תחקיר 'קו 

עיתונות'
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

בני ברק

מפלגת 'הליכוד' פתחה את קמפיין הבחירות 
יעמוד  הרשימה  בראשות  ברק.  בבני  שלה 
"יו"ר התא החרדי  וידר, הנושא בטייטל  יעקב 
בליכוד". וידר נפגש השבוע עם ראש הממשלה 
בנימין נתניהו ועל פי ההודעה, ראש הממשלה 
נציג  הצבת  על  והורה  ברשימה  תמיכה  הביע 

דתי-לאומי במקום השני.

ביבי וב"ב

יוםעוד 64
אלי כהן הודיע על פרישה ו'הבית היהודי' בחר רשימה 

 בית שמש

גרשי מסתבך ומסרב להתרגש
עמנואל

החליטה  כי  הודיעה  המדינה  פרקליטות 
עמנואל  מועצת  ראש  נגד  אישום  כתב  להגיש 
בנתינת  בחירות,  לשוחד  בחשד  גרשי,  עזרא 
בעיר  חב"ד  לקהילת  והטבות  התחייבויות 
ההודעה   .2013 בבחירות  בו  לתמיכה  בתמורה 
לפני  חודשיים  לגרשי,  רגיש  בזמן  מגיעה 

בחירות, כשעתידו הפוליטי עדיין לוט בערפל.
גרשי  מגיב  מוניציפאלי',  'שטח  עם  בשיחה 
היא  כי  וטוען  הפרקליטות  להודעת  לראשונה 
לדבריו,  מאומה.  תכניותיו  על  משפיעה  אינה 
מבחינה משפטית אין כל בעיה להתמודד פעם 
לא  החרדי  "הציבור  ציבורית,  ומבחינה  נוספת 

מתרגש מזה".
רבנים  וועדת  הוקמה  עמנואל  ביישוב 
שאמורה  הקהילות,  רבני  מכל  המורכבת 
המועצה.  לראשות  מוסכם  מועמד  על  להחליט 
לדברי גרשי, שני המועמדים המובילים כעת הם 
התכנסה  "אתמול  והוא.  מסלונים  לויפר  יעקב 
הועדה ושאלו אותי אם אני רוצה לרוץ, אמרתי 
כולם  עם  להסכם  להגיע  יכולים  הם  אם  להם, 
לויפר, המטרה  עם  לא, שיגיעו  כן, אם   – עליי 
שלנו היא שלא יהיו מלחמות היהודים, שהעיר 
באופן  להתנהל  יודעת  שהיא  תוכיח  עמנואל 

בוגר".

תל אביב

בליל-שישי  הגיע  בנט,  נפתלי  החינוך  שר 
מפלגת  של  ראשון  בחירות  לכנס  האחרון 
'מאמינים' בתל אביב, המורכבת מנציגי 'הבית 
היהודי', 'אגודת ישראל' ו'יחד'. לצד בנט ישב 
ונציג  'יחד'  בנימין בביוף, איש מפלגת  בכינוס 

העדה הבוכרית.
דתי  לגוש  להפוך  עשויה  החדשה  הרשימה 
משמעותי, מאחר ופתחה את שורותיה לקהלים 
הגדולה,  הצרפתים  קהילת  בהם  נרחבים, 
'מאמינים',  לצד  הרביעי.  המקום  את  שתקבל 
תרוץ רשימת ש"ס, שבבחירות עברו הייתה חלק 
מהגוש הדתי וכעת פרשה. נציגה נתן אלנתן אף 

יצא להתמודדות חסרת סיכוי לראשות העיר.
את המקום הראשון ב'מאמינים' יתפוס חיים 
הנציג  את  שמחליף  היהודי'  'הבית  איש  גורן, 
יוצב  השני  במקום  גפן.  הוותיק שמואל  הד"לי 
ובמקום  לוברט  נפתלי  ישראל'  'אגודת  נציג 

השלישי יהיה נציג 'יחד' בני בביוף.
ובתוך כך, השבוע הודיעה חברת הכנסת סתיו 
ראשות  על  להתמודד  שלא  החליטה  כי  שפיר 
העיר. בשפיר דובר נכבדות על התמודדות והיא 
הייתה לתקוות מתנגדי רון חולדאי. בהודעתה, 
הסבירה סתיו שפיר כי החליטה להישאר בכנסת 
"על מנת להשלים את המהפכה שהתחלנו לפני 

שבע שנים ברחובות".

גוש חדש: דתיים, חרדים 
וצרפתים

מהחיים  פרישתו  על  כהן  אלי  האופוזיציה  יו"ר  הודיע  השבוע  במהלך  הקודמות,  בבחירות  התבוסה  לאחר 
הפוליטיים • 'הבית היהודי' בחרו רשימה חדשה ומי שנבחר לעמוד בראשה היא חברת המועצה רינה הולנדר 

הנציג הליטאי חובר למפלגת 'כולנו'
אחרי אינספור ספקולציות, הודיע הרב בנצי נורדמן על ריצתו ברשימת 'כולנו' • "אי של שפיות בעולם בו 

פוליטיקאים משסים ציבורים" • וגם: כך התנפץ חזון החזית הדתית לרסיסים
חדרה

בעיריית  הליטאי  הנציג  נורדמן,  בנצי  הרב 
חדרה, חובר לרשימת 'העיר של כולנו' בראשות 
ניר בן חיים, הפועלת תחת מפלגת 'כולנו' של 
הזדהות  בישיבת  כחלון.  משה  האוצר  שר 
שנערכה בשבוע שעבר במועצה, הודיע נורדמן 
רשמית על תמיכתו ובכך שם קץ לספקולציות 
נורדמן  רבות שהתרוצצו. לאחר הכרזתו, הגיע 
אבוחצירא,  דוד  רבי  האדמו"ר  מפי  להתברך 
בניהו  רבי  והמקובל  גרוסמן  דוד  יצחק  הרב 

שמואלי.
מוכר  חדרה,  לגבולות  מחוץ  רבים  עבור 
נורדמן כרב מאיר פנים, שבין היתר מפרסם את 
הגיגיו התורניים והאקטואליים מעל גבי עיתון 
בעיר חדרה,  עיתונות'.  'קו  ישראל' מרשת  'כל 
ודלתו  מועצה  כחבר  שנה   15 מזה  הוא  מכהן 
לדמות  נחשב  הוא  התושבים.  בפני  פתוחה 
מוכרת ומשפיעה בציבוריות החדרתית ומקורב 

לבכירים במערכת הפוליטית בישראל.
'דגל  של  רשמי  כנציג  מכהן  לא  נורדמן 
למפלגת  חבר  האחרונות  ובבחירות  התורה' 
'הליכוד', איתה נכנס למועצה. לקראת הבחירות 
הנוכחיות, ניסה נורדמן להוביל – לצד גורמים 
נוספים – מהלך לליכוד כל הרשימות הדתיות 

ולרגעים נדמה היה שהיוזמה תצא לפועל.
בסופו של דבר העניין לא יצא לפועל, בעיקר 
המקומי  היהודי'  'הבית  סניף  הצבעת  בשל 
החרדית- בזירה  גם  זאת,  מלבד  החבירה.  נגד 
מפלגת  בין  הפילוג  להעמיק  צפוי  ספרדית 
'זהות  לבין מפלגת  ביטון,  בועז  ש"ס בראשות 

יהודית' בראשות מלכיאל אלבז.
כעת, כאמור, חובר נורדמן למפלגת 'כולנו', 
שם יוצב "באחד המקומות הראשונים", מיקום 
מדויק לא נמסר. "מצאתי בניר בן חיים מנהיג 
נורדמן  אמר  הראשונה",  מהמעלה  חברתי 

"חדרה  החדש.  השותף  על 
שבו  בעולם  שפיות  של  אי  היא 

ציבורים אחד  , פוליטיקאים משסים  י נ ש ב
אנחנו בוחרים בדרך האחרת ומאמינים שכאשר 
על  להסתכל  בלי  העיר  תושבי  למען  פועלים 
להגיע  אפשר  כיפה,  או  מוצא  העור,  צבע 

להישגים משמעותיים", אמר.
כחשמלאי  דרכו  את  שהחל  חיים,  בן  ניר 
בעירייה, הפך במשך השנים לדמות דומיננטית 
ההסתדרות  כיו"ר  מכהן  הוא  וכיום  וחזקה, 
למועמד  נחשב  הוא  חדרה-שומרון.  במרחב 
יקח  ברשימה  העיר.  לראשות  פוטנציאלי 
בבחירות  לבייב, שהתמודד  נתן  עו"ד  גם  חלק 
את  מלעבור  קולות   2 מרחק  והיה  האחרונות 

אחוז החסימה.

האופוזיציה  יו"ר  הודיע  האחרון  שני  ביום 
על  כהן,  אלי  שמש  בית  העיר  מועצת  וחבר 
שהתמודד  לאחר  הפוליטיים,  מהחיים  פרישה 
למועמד  והפסיד  פעמיים  האחרונות  בבחירות 
פרישה,  על  בהכרזתו  אבוטבול.  משה  החרדי 
'הבית  מטעם  העיר  מועצת  חברי  אחרון  הוא 
היהודי', שכיהנו מתחילת הקדנציה והודיעו על 

פרישתם.
"לפני  כהן:  כתב  לתומכיו  ששיגר  בהודעה 
שש שנים יצאתי למסע מרתק למען בנייתה של 
חברה ציונית דמוקרטית ושוויונית בבית שמש, 
ניהלתי  שהינה בבואה של החברה הישראלית. 
העיר  מתושבי  וחצי  הטובים  חברי  עם  יחד 
במאבקים  תקדים  שהיוותה  בחירות  מערכת 
לראשונה  יצרתי  בארץ.  המקומיים  הפוליטיים 
יחדיו  מאוחדת,  ציונית  חזית  היחידה  ובפעם 
הובלנו מאבק ציבורי עממי ציבורי משמעותי".

צודק  משפטי  מאבק  "לאחר  כי  הוסיף,  כהן 
יצרנו תקדים משפטי בשתי ערכאות משפטיות, 
חד  באופן  שקבע  תקדים  והעליון,  המחוזי 

וזויפו  זוהמו  שמש  בבית  הבחירות  כי  וברור 
העיר  לראשות  חוזרות  בחירות  יתקיימו  וכי 
דמוקרטי  תהליך  של  שבסיומו  העיר  ולמועצת 
בבחירות  זה,  ומשמעותי  חשוב  ומשפטי 
וכי  העיר  ראש  יהיה  מי  הציבור  החוזרות קבע 

בית שמש תהיה לעיר חרדית.
מכלל  רבות  ופומביות  אישיות  פניות  לאחר 
חרדיים  ציבור  ונציגי  רבנים  בהם  הציבור 
להמשיך ולהוביל את הציבור ולאחר התלבטות 
ולא  זה  פרק  לסיים  החלטתי  וארוכה  קשה 
העיר.  למועצת  הקרובות  בבחירות  להתמודד 
בית שמש היא הבית שלי, הייתה, הינה ותהיה 

תמיד הבית שלי שלנו".
את דבריו סיים בקביעה, כי "בית שמש בחרה 
להמשיך  בחרתי  ואני  חרדית  כחברה  לחיות 
ולהיאבק למען נחיה בחברה ציונית דמוקרטית 
פועל  אני  כך  לכולם,  יותר  טובה  ושוויונית 
ובכך  הציבורית  ובפעילותי  הנוכחי  בתפקידי 

אמשיך לפעול".
סניף  האחרונה  השבת  במוצאי  כך,  ובתוך 

אתה  המקומי,  היהודי  הבית 
בבחירות  במשותף  כהן  אלי  רץ 

האחרונות, קיימו פריימריז שהכריע על 
הרכבת הרשימה המקומית. מי שנבחרה לעמוד 
בראש המפלגה היא חברת המועצה עו"ד רינה 
לאחר  הקדנציה,  באמצע  שנכנסה  הולנדר, 
נבחר  השני  למקום  ורמן.  אליסף  של  פרישתו 
אלישיב  נבחר  השלישי  למקום  בריח  ניסים 
גוטמן ולמקום הרביעי נבחרה נציגת הצעירים 

בבית היהודי בת אל וקנין. 
לרשימתו  היהודי  הבית  בין  השותפות 
נוצרה  חוזרת’,  שמש  ‘בית   – כהן  אלי  של 
מפלגתם  במסגרת  להריצו  ההחלטה  בעקבות 
לראשות העיר, במקום עליזה בלוך. הברית בין 
הצדדים לא החזיקה מעמד וכשנה וחצי לאחר 
הבחירות, כש’הבית היהודי’ החליטו להצטרף 
לקואליציית אבוטבול, הודיע כהן על פרישתו 
את  שמסמסה  הצטרפותם  בעקבות  מהמפלגה 
אותה  הקואליציה  נגד  החילונית  האופוזיציה 

הקים יריבו הפוליטי משה אבוטבול.

קרע בחב"ד: הנציגים מתכתשים על הסגנות
הדחה מכוערת או התרעננות מתבקשת? נציגי חב"ד מתכתשים על הבכורה • מצד אחד - סגן ראש העיר 

ריית מלאכיהמוכר והוותיק, מצד שני – איש עסקים צעיר • וגם: פורש ש"ס רץ עצמאית
 ק

מלאכי  בקריית  חב"ד  בקהילת  הרוחות 
חברי  שני  בין  איתנים  קרב  רקע  על  סוערות, 
נמצא  אחד  מצד  החסידות.  מטעם  המועצה 
ניצב חבר  ומולו  חיים שטיינר  העיר  ראש  סגן 
מי  המחלוקת:  סלע  מזרחי.  בצלאל  המועצה 
ויזכה  הבאה  בקדנציה  הבכיר  הנציג  יהיה 

לתפקיד סגן ראש העיר.
למפלגה  שייכת  בעיר  החרדית  הנציגות 
 4 המונה  חב"ד,  ולקהילת  לש"ס  משותפת 
טפירו  מישל  הבכירים,  הנציגים  שני  מנדטים. 
מחזיקים  מחב"ד,  שטיינר  וחיים  מש"ס 

בתפקידי סגן ראש העיר.
לו  רב  שידיו  הוותיק,  שטיינר  לעומת 
האחרונה  בקדנציה  דרך  העירייה,  במסדרונות 
כוכבו של הנציג החב"די השני, בצלאל מזרחי, 
ומצפה  לכתר  כעת  טוען  רשמי  לא  שבאופן 

להפוך לנציג הבכיר של הקהילה.
אליעזר  לשעבר  חה"כ  של  בנו  הוא  מזרחי 
המסריח',  ב'תרגיל  פרסומו  את  שקנה  מזרחי 
הוא  מצליח.  עסקים  ואיש  עו"ד  ובעצמו 
מקושר, צעיר ודומיננטי. בצלאל, המוכר יותר 
האחרונה  בקדנציה  הוכיח  צלי,  החיבה  בשם 

רבים  בעיני  הפך  ומשכך,  משובחות  יכולות 
הרשימה  להובלת  ומתבקש  ראוי  למועמד 
ולקבלת הבכורה. מנגד, קולות אחרים טוענים 
וותיק  נציג  והדחת  הפיכה  של  מהלך  נגד 

ששירת נאמנה את קהילתו.
בהם,  המצדדים  ובין  הצדדים  בין  העימות 
'ישיבת  הגיע השבוע לנקודת רתיחה, על רקע 
המועצה,  במליאת  שהתקיימה  ההזדהות' 
הוא  סיעה  לאיזו  מצהיר  מועצה  חבר  כל  בה 
משתייך. שטיינר עצמו לא נכח במקום ומשם 

החלה מהומה.
שטיינר  בקהילה,  הטובות  הלשונות  לפי 
יקבל  לא  אם  מפלגתו,  עם  להזדהות  סירב 
התחייבות להמשך כהונתו בסגנות. לידי 'שטח 
מוניציפאלי' הגיעה טיוטת מכתב אותה התכוון 
ככל הנראה שטיינר להגיש לראש העיר, בו הוא 
'ובחרת בחיים'.  מזדהה כסיעה עצמאית בשם 
בסופו של דבר שלח שטיינר מכתב הזדהה עם 

סיעתו המקורית.
מי שהעניין יובא לפתחו ולהכרעתו הוא רב 
ירוסלבסקי,  יהודה  יצחק  רבי  הגאון  הקהילה 
השבוע  בתחילת  חב"ד.  רבני  דין  בית  מזכיר 

נערכה ישיבת ועד בה כל אחד 
אך  טענותיו  את  הכרעה מהצדדים שטח 

טרם נפלה.
מועצה  חבר  מלכה,  שלומי  כך,  ובתוך 
וערק  ליריב  הפך  שבינתיים   – מש"ס  לשעבר 
התמודדות  על  הודיע   – הליטאי  למחנה 
מלכה  העיר.  למועצת  עצמאית  ברשימה 
הנראה לתמיכת קהילת הרב עמית,  ככל  יזכה 
ושלחו  ניסיונות  אינספור  ביצעו  שראשיה 
נציג  להכניס  בניסיון  ש"ס  לראשי  מכתבים 
מטעמם למפלגה. יצוין כי בש"ס טרם החליטו 
מלכה  מילא  אותו   – השני  נציגם  יהיה  מי 
ברוטציה – והשם המדובר הוא שאול שטרית, 

שממתין לאישור הח"כ הממונה ינון אזולאי.
לשעבר  העיר  ראש  הוא  הלא  אחר,  ומלכה 
הרשעתו  בעקבות  שהתפטר  מלכה,  מוטי 
בבחירות  התמודדות  על  הצהיר  זאת  בכל  אך 
לראשות העיר, הודיע השבוע כי פרש מהמרוץ 

סופית ולא יתמודד.
תגובה  לקבלת  ונשנים  החוזרים  ניסיונותינו 

מהצדדים המעורבים – לא צלחו.
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הרב עם ש"ס, המקובל 
נותר לבד

גבעת שמואל

טבריה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

מתמודדים  שני  הודיעו  יממה,  של  בהפרש 
לראשות העיר גבעת שמואל כי שלטי הבחירות 
שלהם הושחתו. ראשונה הייתה זו המתמודדת 
שלטי  על  המתנוססת  שדמותה  לב,  רונית 
שהריצה  "כנראה  בגרפיטי.  רוססה  בחירות 
לא  אבל  מישהו.  על  מאיימת  לניצחון,  שלנו 
רושם",  עלינו  יעשו  חשוכים  מעשים  ולא  זה 

אמרה.
ברודני  יוסי  העיר  ראש  העלה  אחריה,  קצת 
קרועים  כשהם  שלו  בחירות  משלטי  תיעוד 
לרונית  בניגוד  נרחב.  פוסט  בלווי  ומושחתים, 
בחר  ברודני  במשטרה,  תלונה  שהגישה  לב 
שלא להגיש תלונה, תוך שהוא מסביר כי אינו 
"אני  מיותרת.  לגרור את העיר למלחמה  רוצה 

מתמודד באהבה ובשמחה", כתב.

שיצא  אחרי  שבועות  שלשה  לכת:  למיטיבי 
מכתבם המשותף של רב העיר הגאון רבי אברהם 
דב אוירבך והמקובל הצדיק רבי דב קוק, בו הם 
קוראים להתאחד תחת מפלגה חדשה בראשות 
אבישי הכהן, הוציא השבוע הרב אוירבך מכתב 
בו הוא מביע תמיכה חד משמעית בסיעת ש"ס. 
בכך, נותר הרב דב קוק לבדו בהנהגת הרשימה 

החדשה.
תמיכתו של הרב אוירבך בש"ס מגיעה לאחר 
הרב,  לקהילת  ש"ס  בין  רבים  גישור  מאמצי 
במקום  הרב  נציג  את  לשבץ  הבטחה  שהניבה 
לפנינו  ובאו  בדבר  שהתיישבנו  "אחרי  השני. 
כל שיקולי הצדדים בעניין הגלויים והנסתרים, 
ע"ע  וקיבל  זגדון  אליהו  אצלי  שהיה  ואחרי 
כפי  רק  העיר  הנהגת  עניני  בכל  להתנהג 
להתאחד  הזאת  לעת  לנכון  מצאתי  הוראותיי, 
לרשימה אחת משותפת, כך שמפלגתנו 'איחוד 
הר"ר  ידידנו  עומד  בראשה  אשר  התורה'  בני 
פנחס ועקנין, תתאחד בבחירות אלו להתמודדות 
המקומית",  התורה  ודגל  ש"ס  מפלגת  עם  יחד 

דברי הרב.

תחרות: למי השחיתו יותר שלטים?

קנעם עילית
י מלחמת אחים: האח העסקן VS האח הרב

כזה עוד לא היה: הקהילה החרדית מריצה מפלגה חדשה, מול הנציג הוותיק שחבר לבית היהודי • מצד 
אחד – הרב עודד סירי, מראשי הקהילה, מצד שני – דני סירי, סגן ראש העיר • דני: "הוא לא אח שלי"  בית שמש

רחובות פיצוץ: הניסיון האחרון לאיחוד שורות – נדחה על הסף
רגע לפני הקמפיין, הזמינו אנשי ש"ס את נציגי קרעטשניף לפגישה, וניסו להציע אחדות – לשווא • 

המתווה, חילוקי הדעות והסיכונים • ורק ברחובות: פעילי 'הליכוד' חוברים ל'העבודה'

אלעד

חבר מועצת העיר אבי דיין הודיע השבוע על 
הקהילות  'איחוד  בשם  עצמאית  רשימה  הקמת 
אלעד' שתתמודד למועצה יחד עם מפלגת 'יחד' 
של אלי ישי. הסיעה המשותפת תיקרא 'יחד חי'. 
בהודעה שפרסם אלי ישי, אליה צורפה תמונה 
כנציג  ידוע  "אבי  נכתב:  השניים,  של  מחויכת 
מפלגת  ובעז"ה  לשולחיו,  ונאמן  מסור  ציבור 

'יחד חי' תמשיך לפעול למען תושבי העיר".
דיין נבחר בבחירות האחרונות ברשימת ש"ס, 
'שבר'  הוא  עצמאית.  לדרך  יצא  מהרה  עד  אך 
את הגוש החוסם שהציבה ש"ס לישראל פרוש 
את  מה שאילץ  העירונית,  לקואליציה  והצטרף 
יריבה.  לקואליציית  כורחה  בעל  להיגרר  ש"ס 
הש"סניקים  בעיני  אדום  לסדין  דיין  הפך  מאז, 
כי  העת  כל  הצהיר  רשמי  שבאופן  ולמרות 
נפרדה  שדרכו  ברור  היה  לכל  ש"ס,  נציג  הוא 

מהתנועה בה נבחר.
דיין רשמית לדרך עצמאית, לצד  יוצא  כעת, 
'יחד', שבבחירות לכנסת קיבלה מספר  מפלגת 
אוהדיו  לצד  אלו  קולות  באלעד.  נכבד  קולות 
איש  של  שם  לעצמו  שקנה   - דיין  של  הרבים 
לרשימה  להעניק  עשויים   - נלאה  בלתי  עשייה 

מספר מנדטים נאה.

אבי דיין חובר ל'יחד'

סום
פר

אשון
ר

לא ברגע האחרון: המפלגות החרדיות יוצאות חדרה
הקמפיין של ש"ס כבר עלה לאוויר, וצוות חשיבה ואסטרטגיה שילווה את הקמפיין - החל את פעילותו • 

קווהגם ביהדות התורה החלו לאייש את תפקידי המפתח לקראת העלאת הקמפיין
פתח ת

את  תקווה  פתח  בש"ס  משיקים  אלו  בימים 
במטה  הקרובות.  הבחירות  לקראת  הקמפיין 
ואנשי  הקמפיינרים  ממיטב  המורכב  ההסברה, 
הפרסום, עמלו ממושכות על קו הסברה שילווה 

את המפלגה לכל תקופת הבחירות.
ונציגי ש"ס במועצת העיר  מצד אחד, ראשי 
פתח תקווה יכולים בהחלט להתגאות בעשייה 
יום יומית על פני שתי הקדנציות האחרונות. גם 
מסורת, גם עשיה, גם מסורת של עשיה על פני 
שנים ארוכות. מצד שני ישנה זהירות לא לעורר 
בתקופת  במיוחד  והלהבות  ההסתה  את  שוב 
רבנים  עם  והתייעצות  דיונים  לאחר  הבחירות. 
הוחלט שאין מנוס וחייבים להציג לציבור מה 
של  "מסורת  הקמפיין:  עם  ולהתחיל  נעשה  

עשיה".
בימים  עלתה  הקמפיין  לסיסמת  כהמשך 
האחרונים מודעת הקמפיין הראשונה של ש"ס 

רשימת  וקיימנו".  "הבטחנו  הכותרת:  תחת 
בעירייה  ש"ס  נציגי  של  הארוכה  ההישגים 
השבוע  בסוף  שפורסמה  במודעה  מובאת 
האחרון אבל עם זהירות של 'מגלה טפח מכסה 

טפחיים'.
השאלה שמעסיקה רבים במערכת הפוליטית 
ש"ס  של  התמיכה  בשאלת  עוסקת  בעיר, 
ביותר  הגדולה  כמפלגה  העיר.  לראשות 
להחלטה של ש"ס  העיר,  במועצת  והמשפיעה 
עשויה להיות השלכה על זהות ראש העיר הבא.

בקרב  גם  כי  נודע  מוניציפאלי'  ל'שטח 
הנהגת ש"ס המקומית וגם הארצית ישבו בימים 
כל  של  הסיכויים  את  לבחון  בכדי  האחרונים, 
אחד מהמועמדים. נכון לעכשיו, טרם התקבלה 
נקבעה  בנושא  נוספת  וישיבה  בסוגיה  הכרעה 

לשבוע הבא.
את  לאייש  החלו  התורה  ביהדות  גם 

האחרונים  בימים  התפקידים. 
גובש צוות חשיבה ואסטרטגיה 

הבחירות.  קמפיין  את  שיוביל 
בראש הצוות יעמוד ישראל מאיר, תושב העיר 

ואחיו של איש התקשורת ידידיה מאיר.
בשלב ראשון, עמל הצוות על עבודה פנימית 
התוויית  תוך  ומיקוד,  מצביעים  פילוח  של 
אסטרטגיה, הקמת צוותי חשיבה וניתוח נקודות 
החוזקה והחולשה של המפלגה. בהמשך, צפוי 
הקמפיין לפרוץ מגבולות המצביעים הטבעיים 
נוספים  קהלים  לכיוון  גם  הקשה,  והגרעין 
מטעם  המועצה  חברי  שני  ידי  על  שנעזרו 
חלק  להיות  צפוי  דיגיטל  קמפיין  גם  המפלגה. 
מארגז הכלים של קמפיין המפלגה כמו גם של 

תנועת ש"ס. נמשיך לעקוב ולעדכן.

המגעים לאיחוד שורות בין כל נציגי הציבור 
מהדהד.  כישלון  נחלו   – ברחובות  החרדי 
ש"ס  נציגי  בין  השבוע  בסוף  שנערכה  פגישה 
התפוצצה  קרעטשניף,  חסידות  נציגי  לבין 
שהונחה  בהצעה  ראו  החסידות  שנציגי  לאחר 
לפתחם השפלה. כמעט במקביל, יצאה 'אגודת 
שנראה  במה  נרחב,  חוצות  בקמפיין  ישראל' 

כהחלטה סופית לרוץ בנפרד.
ידעה  ברחובות  החרדית  הפוליטיקה 
בבחירות  ותככים.  עימותים  אינספור  בעבר 
והכניסו  בצוותא  ו'דגל'  ש"ס  רצו  האחרונות, 
3 מנדטים. קרעטשניף רצה עם 'הבית היהודי' 
לא  ההסכם  אך  נציג,  לקבל  הייתה  ואמורה 

מומש.
ש"ס  סיכמו  הקרובות,  הבחירות  לקראת 
כאשר  משותפת,  ריצה  המשך  על  ו'דגל' 
עצמאית.  רשימה  שתריץ  הודיעה  קרעטשניף 
כבר לפני מספר חודשים השיקו בחסידות מטה 
את  לחרוש  והחלו  רשת  דפי  פתחו  בחירות, 

השטח. בחסידות רואים בבחירות מלחמה על 
כבודם והם נחושים להוכיח אחת ולתמיד את 
גדלם הטבעי ואת השפעתם על חוגים נרחבים.

למרות הדברים, בסיעת ש"ס ביקשו לעשות 
מאמץ נוסף ולהביא לריצה משותפת. בפגישה 
ש"ס  אנשי  בנוכחות  השבוע,  בסוף  שנערכה 
ל'שטח  דלף  ושתוכנה  ישראל'  ו'אגודת 
המקום  על  לוותר  ש"ס  הציעה  מוניציפאלי', 
הומינר.  פנחס  נציג החסידות  לטובת  השלישי 
המאוחדת  והמפלגה  במידה  המתווה,  פי  על 
הומינר  יפרוש  מנדטים,   4 להביא  תצליח  לא 

במחצית הקדנציה עבור ש"ס.
מצד ש"ס ראו בכך ויתור גדול למען השלום, 
לא  "זה  השפלה.  בכך  ראו  שכנגד  בצד  אך 
נקרא שוויון, לתת לנו חצי מקום שלישי בזמן 
שאנחנו מסוגלים להביא לבדנו מנדט. מה גם 
הדתית  והמועצה  הסגנות  לנו,  המוצע  שלפי 

הולכת לש"ס, אז מה בדיוק נשאר לנו".
קיימים  הצדדים  בין  כוח,  משחקי  מלבד 

מהותיים.  פערים 
בש"ס טוענים כי ריצה משותפת 

שמייתר  מה  מנדטים,   4 ת תכניס  א
מציגים  בקרעשטניף  מנגד,  ברוטציה.  הצורך 
את היחלשות ש"ס הארצית וטוענים כי המקום 
ב'אגודת  החשש  בנוסף,  ריאלי.  לא  הרביעי 
ישראל' הוא כי במידה ויוצבו במקום השלישי/
רביעי, לא תהיה ל'דגל' – שתוצב במקום השני 
הרע  הדם  בגלל  בבחירות  לעבוד  אמביציה   -

שזורם בין הצדדים.
מצעירי  קבוצה  נוספת:  סוערת  ולזירה 
עם  משותפת  ריצה  על  סיכמה  'הליכוד' 
מרקוביץ'.  יניב  בראשות  'העבודה'  ...מפלגת 
פעילים  מזרחי,  וגלעד  שרעבי  ברועי  מדובר 
שניסיונותיהם  המקומי,  בסניף  דומיננטיים 
להוביל לריענון רשימת 'הליכוד' נחלו כישלון 
ובשל כך בחרו לחבור ליריב. מרקוביץ' נחשב 
להבטחה מקומית ומחזיקה כיום ב-4 מנדטים. 

שרעבי ומזרחי יקבלו מקום ריאלי ברשימה.

מקימה  עילית  ביקנעם  החרדית  הקהילה 
שתתמודד  'הדרך',  בשם  חדשה  מפלגה 
למועצת העיר ותהווה מפלגת לוויין של תנועת 
מאחורי  שעומדת  החיה  הרוח  הארצית.  ש"ס 
הרשימה הוא הרב עודד סירי, מראשי הקהילה 
התורנית. מנגד, אחיו של הרב, סגן ראש העיר 
וזרועו  הקהילה  נציג  היה  סירי, שבעבר  דניאל 
ברשימתו  יתמודד  הרב,  אחיו  של  הביצועית 

שתתבסס בעיקר על קולות דתיים לאומיים.
משתי  מורכבת  ביקנעם  התורנית  הקהילה 
 – וחסד'  'תורה  מוסדות  עיקריות:  קהילות 
ועקנין,  מיכאל  רבי  הגאון  העיר  רב  בראשות 
הרב  בראשות   – אליי'  'שובו  ומוסדות 
התורה  קרן  את  הקימו  השניים  סירי.  עודד 
תשובה,  מבעלי  בעיקר  מורכבות  וקהילותיהם 

יראים ושלמים.
יקנעם  שמביאה  נאה  קולות  מספר  למרות 
שבמקומי,  הרי  הארצית,  ש"ס  לתנועת  עילית 
בבחירות  שלה  נוכחות  כל  כמעט  נרשמה  לא 
המקומיות. בבחירות האחרונות התמודדה ש"ס 
וקיבלה מניין קולות זעום ביותר מבין כולם – 
195, שכמובן לא הכניסו מנדט. המצב נבע בין 
המקומית  הקהילה  בין  תקשורת  מחוסר  היתר 

לבין הנהגת ש"ס הקודמת בראשות אלי ישי.
היה  החרדית  הקהילה  את  כה  עד  שייצג  מי 

בסיעת  רץ  האחרונות  שבבחירות  סירי,  דני 
אלא  עצמו.  את   – אחת  מנדט  והכניס  'ישי' 
שבאחרונה, טוענים בקהילה כי הוא לא משרת 
אותם. נקודת שבר הייתה לפני שלש שנים, אז 
איבגי  אברהם  היהודי'  'הבית  לנציג  סירי  חבר 
– איתו ירוץ בבחירות – דבר שלדעת הקהילה 

החרדית מגיע על חשבון צרכיה.
החרדית,  הקהילה  החליטה  כך,  בשל 
שכאמור, מובלת על ידי הרב עודד סירי, להריץ 
סירי.  דני  של  רשימתו  נגד  עצמאית  רשימה 
הרשימה לא תישא את המותג הש"סי ותיקרא 
בין  היחסים  כיום,  כבר  כי  יצוין  'הדרך'.  בשם 
האחים רחוקים מלהיות תקינים והריצה הנגדית 

לא מפתיעה איש ביקנעם.
הנבחרת שתרכיב את הרשימה, נטועה היטב 
המקומות  שלושת  את  המקומית.  בעשייה 
של  גיסו   – אלנקווה  מיכה  יתפסו  הראשונים 
בכיר  ליכוד  פעיל  לשעבר  גלנט,  יואב  השר 
שהתפרסם במעורבותו בפרשת 'סיטי טאואר'; 
ומי  העיר  ראש  מקום  ממלא  כיום   – חן  ירון 
מזכיר   – רצאבי  זוהר  ימינו;  ליד  שנחשב 

מוסדות הרב סירי.
ביקשנו את התייחסותו של סגן ראש העיר דני 
סירי ונתקלנו בתגובה מדהימה: "עודד הוא לא 
אח שלי, אין לי שום קשר אליו, לא ביולוגי ולא 

טען  הוא  אמר.  טכנולוגי..." 
אינה  כלל  'הדרך'  רשימת  כי 

היחידה  היא  רשימתו  וכי  דתית 
סירי  קולות הדתיים.  שתקבל את 
)המוכחש(  אחיו  את  האשים 

הרב  תגובת  את  ושקרנות".  רמאות  ב"עורמה, 
עודד לא הצלחנו להשיג.

הרי  להתלהט,  עשויה  הרשימות  זירת  בעוד 
שבכל הקשור לראשות העיר, שום תרחיש לא 
סימון  העיר  ראש  של  כסאו  את  לערער  יוכל 
אלפסי, שמחזיק במושכות מזה שלשה עשורים. 
מזרחי  ויהודי  'העבודה'  מפלגת  איש  סימון, 
יהיו  הנוכחיות  הבחירות  כי  הודיע  וגאה,  חם 

האחרונות שלאחריהן יפרוש מהפוליטיקה.
שם  אי  ההם,  בימים  לסיום:  ואנקדוטה 
עמדה  בראשות,  אלפסי  של  ימיו  בראשית 
בו  'סולתם'  שמפעל  לאחר  שבר  בפני  יקנעם 
רגל.  פשט  העיר,  מבני  רבים  מועסקים  היו 
רבין,  יצחק  היו  המקום  לעזרת  שהתגייסו  מי 
איש מפלגתו של סימון ואריה דרעי, בן עדתו, 
יקנעם  הצליחה  מאז,  עתק.  תקציבי  שהזרימו 
קשת  אוכלוסייה  עם  מנומנמת  מעיירה  להפוך 
יום למעצמת הייטק ופיתוח ותושביה נמנים על 

המעמד הבינוני.

ריית מלאכי
 ק

יפה
חש
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יש  ויצר  המולקולה  את  בודד  הספרדי,  הגן  את  ששיבט  אחרי 
מאין - שלושים מנדטים בבחירות 2015, שב נתניהו השבוע לכור 
מחצבתו הליטאי. רק חזר לו הליטוואק הטרי מווילנה וכבר החל 
לפלוט בקצב של מכונת ירייה )ובעגה הדגלאית: בקצב של גפני( 
על  'ארבעים' שרשומים בטאבו  אותם  על  הידועות  את המנטרות 
שם הליטאים. אלא שאצל ביבי זוהי לא חלוקת ה'שישים-ארבעים' 
מערכה,  אחר  מערכה  התורה  דגל  את  לרעה  שמפלה  המפורסמת 

אלא ארבעים המנדטים. ארבעים יכנו, כן יוסיף.
היעד החדש של ראש הממשלה הוא לעקוף לא רק את בן גוריון 
במספר  מימין  שרון  אריאל  את  גם  אלא  השנים,  במניין  משמאל 
המנדטים. לבנו של ההיסטוריון בנציון נתניהו, שכמו בכל ביקור 
שקושר  הרלוונטי  המסמך  את  נתניהו  לשכת  מצאה  לים,  מעבר 
את גורל העם היהודי בגורל המשפחתי, יש תמיד מניעים נסתרים 
על  בדגש  היהודים,  צוררי  שעוללו  היסטוריות  עוולות  תיקון  של 

התקשורתנים. 
ב-2003 הוביל שרון את הליכוד להישג חסר תקדים של שלושים 
ושמונה מנדטים – שהפכו לארבעים עם החבירה לישראל בעליה 
במיוחד  בלט  שרון  של  ההישג  שרנסקי.  של  המנדטים  שני  בת 
לנוכח מצב הביש שבו קיבל את המפלגה מידי נתניהו ב-99' עם 19 
מנדטים בלבד. נתניהו מודל 2018 שואף להיות יותר ביבי מאריק 
במספר  לנגוע  מצליח  הוא  שנה  עשרה  חמש  שאחרי  ולהוכיח 

ארבעים בכוחות עצמו, ולא רק עצמונית כמו שרון בשעתו.
תגדל  הליכוד  סיעת  דשמיא,  בסייעתא  ובעזרתכם,  ה'  "בעזרת 
ומועמדי  הערים  ראשי  בכנס  השבוע  נתניהו  אמר  השמיים",  עד 
מערכת  את  שהשיק  כמי  ונשמע  לרשויות  בבחירות  הליכוד 
הבחירות - לא המקומית אלא הארצית. כמו בבדיחה הגלותית על 
הגביר של העיירה ששותפיו זיהו את קשייו כשהיה מזכיר את שם 
שמיים ומייחל לביאת הגואל, כך נתניהו בימים הנוראים שאחרי 
משלוש  יותר  ומוזכר  לשונו  על  שגור  שמיים  שם  אם  חקירותיו. 
המשפטי  החרדה  שמפלס  לכך  האות  זהו  הרי   – במשפט  פעמים 

בבית המשפחה עלה לאחרונה.
להקדים  אומר  כמי שגמר  נראה  נתניהו של התקופה האחרונה 
על  ולהכריז  לממשלה  המשפטי  היועץ  את  הסמכויות  במרוץ 
בכפוף  אישום  כתב  הגשת  על  ההכרעה  שתיפול  לפני  בחירות 
מקוצרת'  'ארכה  מתן  על  בג"ץ  החלטת  פרסום  לאחר  לשימוע. 
של שלושה חודשים לתיקון חוק הגיוס, הוא הגיע לפני שבועיים 
על  להכריז  ומיידית  ברורה  כוונה  עם  הקואליציה  ראשי  לישיבת 

הקדמת הבחירות.
להשגת  הסיכויים  אפסו  לדעתו  כי  למשתתפים  הסביר  ביבי 
פשרה במועד שקצב בג"ץ. למסקנה הנחפזת הזאת הוא הגיע אחרי 
שבחר לשוחח רק עם הצדדים הניצים ליצמן וליברמן ולא עם שאר 
החברים החרדים – במהותם ובהתנהלותם – מש"ס ומדגל התורה. 
אחרי  גם  בשותפותם  חפץ  שהוא  המפלגות  שראשי  אחרי  רק 
הבחירות, הפצירו בו לתת צ'אנס אחרון גם אם הסיכוי הוא אחד 
למיליון, נאות נתניהו להמתין ולהעניק לחרדים עשרת ימי תשובה. 

לקבל  בזמן:  קצוב  היה  לחרדים  נתניהו  שהציג  האולטימטום 
בתוך שבועיים החלטה האם בכוונתם לתמוך או להתנגד לתיקון 
 – השבוע  ראשון  ביום  מהשעון  אזל  החול  בהסכמה.  הגיוס  חוק 
אך כמו ליטאי אמיתי שנמנע מקבלת החלטה וממסמס כל הכרעה, 
הסכים נתניהו לתת פרק זמן נוסף של תקופת המתנה. המועד החדש 
שמסתמן הוא לא לפני, אלא אחרי החגים. אחרי שמיני עצרת יוכרע 
גורלם של לומדי התורה, אולם נתניהו נראה ונשמע כבר השבוע 

כמי שפתח את מערכת הבחירות הבאה. 

מעשה אמנון
מרכז  במת  מעל  המנוח  שרון  אריק  של  הסרקסטית  שאלתו 
לא  לשמאל,  או  לימין  לעזור,  נתניהו  של  מידיו  לאיזו   – הליכוד 
נתניהו  נכנס  מאז  עשורים  משני  יותר  אחרי  גם  פתרונה  על  באה 
לראשונה ללשכת ראש הממשלה. בחודשים האחרונים גם שותפיו 
החידה  את  ולפענח  מלנסות  חדלים  לא  נתניהו  של  העכשוויים 
אודותיה דובר כאן לאחרונה – האם נתניהו חפץ בבחירות מהירות 

או שמא בהשלמת ימיה של הממשלה. 
אלא שגם אם נתניהו היה מובהל לסי.טי. ראש דחוף ועוקף את 
שהודח  הבריאות  שר  סגן  באדיבות   - אפשריים  הבלתי  התורים 
אחריותו  עקב  הרצון,  שביעות  במדדי  הראשון  מהמקום  השבוע 
לא בטוח שהיינו  כלל   - ומדינה  דת  יחסי  הבלעדית למיגרנה של 

מקבלים דיאגנוזה ברורה. 
חג  של  המסכות  נשף  תום  אחרי  ימים  עשרה  סיפור:  תשמעו 
הפורים התשע"ה, הופתע פרשן חברת החדשות של ערוץ 2 אמנון 
קרה  זה  נתניהו.  מראש-הממשלה  אישי  טלפון  לקבל  אברמוביץ 
בצהרי כ"ו באדר, ביום הבחירות לכנסת העשרים, כמה שעות לפני 

הפצת סרטון הערבים נוהרים, כשהשמש עוד זרחה במטה המחנה 
הציוני. 

מאשים'  'אני  של  מונולוג  נתניהו  נשא  ארוכות  דקות  במשך 
כשהוא מסביר מדוע הליכוד בראשותו עומד להפסיד את המערכה 
לו  עוללה  אשר  על  והתלונן  חזר  ביבי  הבחירות.  יום  במוצאי 

התקשורת העוינת ובזה לא היה כל חדש לשני הצדדים.
השיחה  של  האפוקליפטי  לפרק  ההקדמה  רק  הייתה  שזו  אלא 
צבעוניים  בתיאורים  ומשונה.  שונה  ומחודש,  חדש  שהיה   –
גורמי  תנועת V-15 שבגיבוי  הגורדי של  נתניהו את הקשר  חשף 
של  האמריקאי  בממשל  עוינים  לגורמים  חברה  מבית  אופוזיציה 

אובמה – כדי לבצע הפיכה שלטונית. 
נתניהו דיבר על זיהוי מתלבטים דרך תגובותיהם ברשת ושליחת 
מסביר  כשהוא  החברתיות,  הרשתות  דרך  אובססיבית  מסרים 
המתלבטים  את  גם  מאתרות  תוכנות  שאותן  ההמום  לאברמוביץ 
וגם את אלה שאינם מתכוונים להצביע, ומובילות אליהם כהרף עין 
את הגורמים שמציידים אותם בפתק הנכון. הרבה לפני שמעללי 
כדרכו,  ביבי  לעולם,  באו  בארה"ב  בבחירות  הרוסית  ההתערבות 

היה הראשון שזיהה את השיטה.
"על מה אתה מדבר", אמר לו אברמוביץ בתגובה וחזר שוב ושוב 
שלפני  בימים  ישראל  צופי  כל  לעיני  השמיע  אותה  הערכתו,  על 
הממשלה".  כראש  קדנציה  לעוד  תיבחר  בערב  "היום  הבחירות: 
לנצח  עומד  הרצוג  ולפיה  המנטרה  על  וחזר  נרגע  לא  נתניהו 
באמצעים לא דמוקרטיים. הוא הפציר באברמוביץ לבל ישכח את 
הפרשנות כשהקלפיות יפתחו. הצופים – הסביר נתניהו – חייבים 
להבין הערב איך עבדה השיטה שהביאה להדחתי. זו אינה החלפה 

אלא הפיכה. 
דווקא  השיחה  את  לבצע  נתניהו  בחר  הסער,  יהום  כשמסביבו 
הבחירות  שלפני  שבשבוע  לכך  מודע  כשהוא   – לאברמוביץ 
ובניגוד להערכותיהם של פרשנים רבים, הרי שאברמוביץ העריך 
באופן עקבי שנתניהו ינצח את הרצוג, והתמיד בתחזיתו גם בימי 
האופוריה של השבט הלבן, אחרי צירופה של ציפי לבני כבת הזוג 
בעצם  נתניהו  של  והרציונל  השיחה  של  הסאב-טקסט  להנהגה. 
ביצועה היו שהן למתקשר והן למקבל השיחה – יש אינטרס פרשני 
ברור לתלות את כישלונו של נתניהו בהתערבות של כוח עליון עם 
העברית  דובר  הישראלי  הבוחר  בהחלטת  ולא  אמריקאי,  מבטא 

העממית.
את  שאפפה  המלנכוליה  האם  היום  עד  החליט  לא  אברמוביץ 
נתניהו באותה שעת צהריים של שלהי חודש אדר הייתה אמיתית 
או מזויפת, פורים או כיפורים. לפחות באותם רגעים, הוא התרשם 
שנתניהו מדבר מעמקי תודעתו כשהוא מאמין בכל מילה שיוצאת 

מפיו. 
להבין  בהחלט  ניתן  לאחור,  במבט  המציאות  את  כשבוחנים 
נתניהו  העריך  הקודמות,  הבחירות  ערב  החרדה.  נבעה  מהיכן 
כיחסי  והדוקים  איתנים  היו  עמו  שיחסיהם   - וליברמן  כחלון  כי 
הקווים  את  לחצות  להם  שתאפשר  פרצה  כל  ינצלו   - וישי  דרעי 

בית ספר לפוליטיקה

ראש ליטאי

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

מספק תעסוקה להנהגת התנועה. גוטרמן וגפני בימים יפים יותר
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טוב שההתנצלות שוגרה. 
אין מה להרוויח מהתנצחות 

פומבית ומתוקשרת עם 
ראש-ממשלה על רקע יחסי 

דת ומדינה. מופעי האיומים 
הבלתי פוסקים הללו 

מיותרים ומזיקים. הגישה 
הזאת מרחיקה לבבות 

ומשניאה עלינו את מרבית 
הישראלים. ובקיצור, זה לא 

טוב ליהודים

והפנימיים  תלויים  הבלתי  הסקרים,  לנוכח  מעולו.  ולהשתחרר 
מנדטים,  של  יותר  גדול  מספר  הציוני  למחנה  כאחד, שהעניקו 
הממשלה.  ראש  בלשכת  הטקס  תם  שמבחינתו  נתניהו  הסיק 
הגיע הזמן לפנות, או להיעקר – כפי שהוא עצמו תיאר באותה 
שיחה באישון לילה עם מפוני עמונה. לנגד עיניו הוא ראה את 
היסטריית המפלה ב-99' חוזרת על עצמה בתוך שעות ספורות. 

בשיחת הטלפון ההיא הוא ביקש לפזר מראש חומרים מעכבי 
'בואי  היום  במוצאי  לומר  גורלו  נגזר  אם  במהדורות.  בעירות 
מי  יהיה  הפחות,  שלכל  הראוי  מן  הביתה',  הולכים  שרל'ה, 

שיאפשר לו לחזור הביתה עם מעט סימפטיה.

חשדנותו אומנותו
איך זה נגמר בסוף – כולם יודעים. בשעות אחר הצהריים שלף 
תוצאה  והשיג  הנוהרים  הערבים  סרטון  את  מהשרוול  נתניהו 
העריך  אם  בין  להמר.  מסוגל  היה  לא  חזן  אורן  אפילו  שעליה 
זאת מראש ויצא למסע חרדה מתוכנן של שיחות טלפון, ובין אם 
האמיתית,  האישית  מהערכתו  נבעה  אכן  רגעים  באותם  חרדתו 
הרגע  היו   2015 בחירות  לחלוק.  ניתן  לא  אחד  דבר  שעל  הרי 
שבו הוכיח נתניהו שהקסם חזר. הוא היכה את כל מספידיו וכמו 
אביו של הח"כ הטרי חזן – השאיר במחסן את המוח של עורכי 

הסקרים.
אבל הסיפור הזה, לגנאי או לשבח, מלמד על עוצמת הביבי-
ונוסקת  בצהריים  בתהום  הנוגעת  אישיות  של  דפרסיה  מאניה 
בקדנציה  נתניהו  אחר  שעוקב  מי  ספורות.  שעות  אחרי  אל-על 
הנוכחית, רואה איך ההתנהלות הזאת הגיעה לממדים חדשים. 
הלכה  רק  הימין,  קץ  מפני  והחרדה  נתניהו  של  החשדנות 
של  הסדרתית  ההחתמה  לנוכח  האחרונות  בשנתיים  והתעצמה 
חרדית  מקורבת  תשאלו  )לכו  מדינה  עד  עסקאות  על  מקורביו 
לא  בכלל  והיא  וחששות.  חשדות  להפריך  לאחרונה  שנאלצה 
רק  לאיש.  מאמין  אינו   2018 מודל  נתניהו  כזאת(.  ידעה שהיא 

לאישה אחת – ושרה שמה. 
גם כאן אפשר להבין את האיש ואת מניעיו. אחרי שמקורביו 
יוצא  ללא  כולם  הבוגדניים,  לגדולי  הפכו  ביותר  הנאמנים 
עלול  פה,  פוצה  כל  חשודים.  בחזקת  מבחינתו  הם  הכלל  מן 
להפוך לעד מדינה, כל מטה אוזן, עשוי לשאת בכיס מקטורנו 
מכשיר הקלטה. בעיניו של האיש שחשדנותו אומנותו, בכל יום 
בהתאם  משתנות  המסקנות  וגם   – לכלותו  חדש  אויב  קם  ויום 

להתפתחויות. 
החשודים התמידיים הם הפרשנים והסוקרים. כשהם מדברים 
רוחו  בעיני  רואה  ביבי  הבא,  הממשלה  כראש  בוודאות  עליו 
כל הדרך  לנגוס בבשרו  כדי   – לבחירות  אותו  איך הם מריצים 
לקלפיות. התשובה לשאלה האם נתניהו חפץ בבחירות, תלויה 
אפוא במועד מתן המענה ובזהות הלוחש האחרון על אוזנו. כל 

ובלבד  זוכה,   – מספר  כל  היום.  סדר  את  משנה  חדשה  תחזית 
שיהיה המספר האחרון.

רע ליהודים 
גם אם נתניהו יחליט לבסוף להשהות את ההליכה לבחירות 
הבחירות  קמפיין  שאת  הרי  בחוק,  הקבוע  המועד  לקרבת  עד 
הרשמית.  ההכרזה  לפני  הרבה  החל  כבר  האיש  ה-21  לכנסת 
ניתן לומר כי גם בעניין הזה הליטוואק מרחוב בלפור מאמץ את 
מנהגי הליטאים החדשים, שתוקעים בכל החצוצרות הרבה לפני 

פתיחת המערכות האמיתיות.
נתניהו נוהג להתהדר בנוצות הראשון שזיהה, אבל את יריית 
כחלון,  האוצר  שר  דווקא  ירה  החוצות  קמפיין  של  הפתיחה 
להבין  אפשר  ביטחון.  )תקציב(  מר  כומתת  את  לראשו  שחבש 
את האיש שאחרי הפרסום על עליית מחירי הדירות, נאלץ כמו 
ביבי, למצוא לו איום בטחוני משלו בואכה קלפיות. בקצב הזה 

התוכנית הכחלונית הבאה תהיה: ממ"ד למשתכן.
להדאיג  אמורה  כחלון  של  הביטחונית  המשבצת  לא  אבל 
מתמקם  נתניהו  שעליה  האזרחית  הבלטה  דווקא  אלא  אותנו, 
כאחד,  ומדאיג  מפתיע  יוצרות  בהיפוך  מבחירה.   – לאחרונה 
הטווס  בזנב  לשזור  דואג  האחרון,  בעשור  ביטחון  מר  דווקא 
הפומבית שהוא  הביקורת  אזרחית.  מנהיגות  נוצות של  אלו  אי 
יהודית',  'גשר  בפרשת  כץ  ישראל  התחבורה  שר  נגד  השמיע 
כמו החלטתו מראשית השבוע להרחיב את רחבת 'עזרת ישראל' 
במעשים ולא בדיבורים, מבלי להיוועץ תחילה בשותפיו החרדים 
– צריכה להדליק נורות אזהרה בחדרי הסיעות החרדיות. בתפר 
שבין מדינה יהודית לדמוקרטית, ביבי של התקופה האחרונה – 
נראה כמי ששם דגש על ה'דמוקרטית-חילונית', יותר מאשר על 

ה'יהודית-אורתודוקסית'.
אם היו עורכים שאלון נטול זהות של 'מי אמר למי' ומציגים 
את שלל הביטויים בהקשרים אזרחיים שהושמעו לאחרונה, הרי 
שהתשובה מן הסתם הייתה, כי אמרות השפר הללו הושמעו על 
ידי הדמון הגדול יאיר לפיד, שמנסה לחזור ולהתקמבק על גב 
החרדים. ולא היא. ייתכן שגם ידו של יאיר בדבר – אך לא לפיד 
אלא נתניהו. הבן יקיר שהפך ליועץ הסתרים של אביו ומעניק את 
עצותיו ממרומי הדירה החדשה במגדל חדיש על גבול גבעתיים-

את  מורטים   – הכללית  לקוחות  רק  ולא   – )השכנים  אביב  תל 
שערותיהם(, נתן מן הסתם את ברכת הדרך לתוכנית ההתאזרחות 
החדשה של ראש-הממשלה. עם ההצהרות של נתניהו בתקופה 
האחרונה, ביבי נשמע כמי שמכין מצע שיאפשר לו להתמודד על 

ראשות העיר העברית הראשונה.
לשותפיו  גמור  ובניגוד  נתניהו,  ואצל  היות 
חשיבה  לאחר  רק  נאמרת  הצהרה  כל  החרדים, 
מדאיגה  במגמה  שמדובר  להסיק  ניתן   – תחילה 

הביקורת הפומבית שנתניהו 
השמיע נגד שר התחבורה 
בפרשת 'גשר יהודית', כמו 

החלטתו להרחיב את רחבת 
'עזרת ישראל' – צריכה 
להדליק נורות אזהרה 

בחדרי הסיעות החרדיות. 
עם ההצהרות של נתניהו 

בתקופה האחרונה, הוא 
נשמע כמי שמכין מצע 
שיאפשר לו להתמודד 

על ראשות העיר העברית 
הראשונה

הליטאי האחרון. רה"מ נתניהו ורה"מ הליטאי בווילנה, צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ
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תביעה  עד  לפיד  של  היותו  חרף  מטרה.  שמשרתת 
יעדיף  נתניהו  מילצ'ן,  ארנון  בפרשת  פוטנציאלי 
שיבוא  אישום  כתב  ואולי  שימוע  עם  להתמודד 
בכס  צמוד-צמוד  לצדו  יושב  לפיד  כשיאיר  אחריו, 
לפיד  את  לראות  ישמח  ביבי  הללו,  ההכרעה  ברגעי  החוץ.  שר 
הזאת  הטרשים  קרקע  את  אחת.  מספר  כדיפלומט  מילים  שוקל 
מכשיר  נתניהו  ודרדרים,  חרולים  העלתה  הקודמת  שבקדנציה 
כיום בשורה של התבטאויות אזרחיות, שמתאימות לעמדות לפיד 

כמו ג'ל לשיער.
נטלו חברי  - של חושים מחודדים,  תשעה קבין מתוך עשרה 
חשים  מגמות,  מזהים  הם  כתיקונם  בימים  החרדים.  הכנסת 
שנוהגת  הזאת,  החבורה  והנה  הקווים.  על  ונערכים  בשינויים 
לזהות סכנות עם חוש ריח מפותח של אנטילופה בסוואנה, נראית 
כמי שאיבדה את הכיוון. במקום לצופף שורות ולגונן על העדר, 
שמש,  ובבית  בירושלים  זה:  של  בבשרו  זה  ננעצות  הקרניים 

בקריית יערים ובאלעד. 
מי שיצא לרגע מהשטיבל המקומי והשמיע את קולו, היה יו"ר 
ועדת הכספים ח"כ משה גפני. "ראש הממשלה שאמר שאי אפשר 
מודע למה שקורה  כך  כל  לא  כנראה   - איילון  נתיבי  את  לסגור 

במדינה", אמר גפני בכנס פנימי בבית החולים מעייני הישועה. 
הזה  מהסוג  סדרתיים  שציטוטים  לכך  הורגלנו  כבר 
שנאמרים במחלקות פנימיות – מובילים את כולנו היישר 
למחלקת טיפול נמרץ. ההתבטאויות הללו שאפיינו בעבר 
הזהיר  של  לנחלתו  לאחרונה  הפכו  ומוזס,  אייכלר  את 
והמתון שבין החברים, שידע תמיד לנצור את לשונו כלפי 
גזירות  לבטל  כדי  הסגור  לחדר  ולהיכנס  המדינה,  מנהיגי 

קשות. 
בלשכת ראש הממשלה יודעים לספר, כי גפני עצמו מצא 
את הדרך לשגר הבהרה מפוארת שהמקור שלה שמור בגנזך 
)ועותק מונח מן הסתם בכספת הפרוצה של דגל  המדינה 
התורה(. בדגל התורה המאוחדת אומנם מספרים שמוישה 
הפיוס  במסרי  אמת  יש  אם  אבל  השתחווה,  ולא  כרע  לא 
הממשלה,  ראש  בלשכת  המקורות  מדווחים  אודותיהם 
טוב שההתנצלות שוגרה. אין מה להרוויח מהתנצחות עם 
ראש-ממשלה על רקע דת ומדינה. מופעי האיומים הבלתי 
משניאה  הזאת  הגישה  ומזיקים.  מיותרים  הללו  פוסקים 
עלינו את מרבית הישראלים. ובקיצור, זה לא טוב ליהודים. 

דקירה במפלגה
המפלגה  שחטפה  הדקירות  על  השבוע  דיברו  התורה  בדגל 
'מר  במודיעין עילית – לא פיזית )הס מלהזכיר(, אלא מנטלית. 
גוטרמן,  יענקי  העירייה  ראש  החרדי,  הציבור  של  תעסוקה' 
התנועתי,  היום  סדר  על  ומשתלט  המפלגה  הנהגת  את  מעסיק 
שלומי  נציגי  עם  רבים(  )בלשון  בלעדיות  מו"מ  לשיחות  נפגש 
אמונים ולקינוח גם מכריז עצמאות ומסרב להזדהות תחת הדגל 

של היו"ר משה גפני. 
במאמר המוסגר )שבחודש אלול גם הוא בבחינת משפט אחד 
יותר מדי(, סיפרו השבוע בגאווה המתנחלים החרדים ממודיעין 
הגבורה  עלילות  הירוק.  לקו  מעבר  גפני  את  הזיזו  איך  עילית 
מתארות איך החברים הצעירים גרמו ליו"ר הוותיק להוציא מכתב 
להזדהות  הערים  בכל  המפלגה  מנציגי  המבקש  בתוכנו,  חריג 
אחרי   - בהנהגתו  התורה  דגל  תחת  לרשויות  הבחירות  לקראת 
שקיבל מסרים מוטעים מאזור חיוג 03 כי אם גוטרמן ייקרא אל 

הדגל, הוא יתייצב כאחרון הנציגים. 
כשרבני דגל התורה בירושלים ביקשו להוציא עצמם מהכלל 
בידם  לשמר  כדי  ירושלים,  איש  מטעמם,  בא-כוח  על  ולהכריז 
הפציר  התקציבית,  האחריות  את  גם  אלא  הסמכות  את  רק  לא 
יראה בכך תקדים.  גפני שלא לנהוג כך, כדי שגוטרמן לא  בהם 
הנציגים,  לכלל  שגפני שלח  היטב שהמכתב  הבינו  המשתתפים 
אותו  גם  ולהכפיף  במקום  גוטרמן  את  להעמיד  למעשה  נועד 

למרותו של יו"ר התנועה. 
אלא שגוטרמן כדרכו עשה שבת )עם גנרטור( לעצמו. תחילה 
עצמאית.  להזדהות  הירושלמיים  הנציגים  את  לשכנע  ניסה  הוא 

לאחר שכשל, הכריז על עצמו כאיש דגל שלא חוסה תחת הצל של 
יו"ר המפלגה, וגרם ליתר החברים בעירו להפוך את הוראתו של 
גפני לחוכא ואטלולא. בעיתון הבית של שלומי אמונים 'המבשר', 
הקדישו עמוד שלם לסיקור מסע ההזדהות של הנציגים לקראת 
התורה,  בדגל  הפילוג  סיקור  של  כשהסיכה  לרשויות,  הבחירות 

ננעצה בחדווה יתירה ברובריקה הנוגעת למודיעין עילית.
אם תשאלו מצביע חרדי מהשורה, גם כזה שעוקב מדי שבוע 
את  וכי  מדובר.  במה  להבין  יתקשה  הוא  העלילה,  פיתולי  אחר 
מי מעניינת התייצבותו של חבר מועצה במודיעין תחתית, בשעה 
שהתייצבות חשובה ומהותית של בני הישיבות בלשכות הגיוס – 

עומדת על סדר היום? 
אבל האנקדוטה הזאת היא הרבה יותר מפיקנטריה רכילותית 
התנועה  בתוככי  שמתרחש  מה  על  מלמדת  והיא  היות  גרידא, 
הליטאית המפוארת. איש לא ייקח מגפני את מניות היסוד שיש 
הללו  המניות  את  להפוך  שמנסים  כאלה  יש  אבל  בתנועה,  לו 
לבלתי סחירות בבורסה הפוליטית. כשאלה הם פני הדברים, בל 
נתפלא ונשאל לפשר ההחלקות הלשוניות והאמירות המיותרות 
שמושמעות על ידי בכירי התנועה. קשה לשמור על קו מחשבה 

צלול, כשהמדדים בצניחה.

שברי לוחות
כפי  הליטאים  על  היום  אנחנו מסתכלים  גלויות.  נדבר  "בואו 
בכיר  כנות  ברגע של  עלינו", אמר השבוע  שהם הסתכלו בעבר 
באגודת ישראל, "אף אחד לא יכול לומר היום כמעט בשום נושא 
מהי העמדה של דגל התורה. בעבר הם הסתכלו עלינו בסוג של 
התנשאות. הרי אצלם הייתה דעת תורה ברורה בעוד שאצלנו לכל 
אדמו"ר הייתה את העמדה שלו. המציאות הזאת התהפכה. יכולה 
חברי  מהחדר  אבל  החסידית,  המועצת  בתוך  מחלוקת  להיות 
חבר-כנסת  כל  התורה  בדגל  ברורה.  הוראה  עם  יוצאים  הכנסת 

מספר על הנחיה אחרת שניתנה". 
את הקולות הללו שומע גם ראש הממשלה, שממתין אך ורק 
האגודאית  המועצת  של  מכיוונה  להגיע  שאמורות  לתשובות 
של  היוזמה  גם  האחרונה.  המילה  נאמרה  לא  עדיין  שבתוכה   –
דרעי לכינוס משותף של מועצת גדולי התורה של דגל ומועצת 
החכמים של ש"ס, מוסמסה לה אי שם במשעולים שבין אלעד 
לבית שמש ובין טלז סטון לירושלים. תירוצים והסברים לנוכח 
חדלות המעש הליטאית לא חסרים, אך כאותה אמרה המיוחסת 
למרן הגר"ח מבריסק זצ"ל ועליה מבוססים אינספור שיעורים-

לחפש  יש  רבות  לקושיות  הליטאיות:  הישיבות  בהיכלי  כלליים 
תשובה אחת טובה. באווירת הדומיננטיות החסידית, מן הראוי 
לצטט אמרה דומה המיוחסת למרן בעל האמרי אמת מגור זצ"ל: 
אני מבקש תירוץ אחד אמיתי שיענה על מאה קושיות, ולא מאה 

תירוצים על קושיה אחת אמיתית.

דומה שהסיבה היחידה לכל התחלואים היא העדר ההיררכיה 
ליטאית  ברציונליות  החלטות  לקבל  היכולת  וחוסר  הברורה 
היווסדה.  מיום  התנועה  את  שאפיין  מה  לכל  בניגוד  קרה, 
סדר  שנות  כשלושים  אחרי  ההחלטות  קבלת  כושר  התפוגגות 
ללא מצפן  לכך שהתנועה מתנהלת  הביאו   – מכוונת  ויד  פנימי 
רבת  האובססיה  את  שכלתני.  היגיון  ללא  גם  ולעיתים  פוליטי 
השנים נגד ראש עיר כגוטרמן שהצליח לפתח יש מאין מקורות 
גם  להבין.  אפשר  אי   – אברכים  נשות  לאלפי  מגוונים  תעסוקה 
לא את הוויתור על אותה הצעת זהב של ראש עיריית בית שמש, 
אבוטבול,  משה  של  מפיו  בשעתו  לראשונה  כאן  שפורסמה 
דגל  מועמד  לטובת  קרב  ללא  הראשות  על  יוותר  כי  שהכריז 
לאובססיה  רציונלי  הסבר  למצוא  גם  מונטג. קשה  התורה משה 
שמאיר  לאחר  וזאת  הם,  באשר  אמונים  שלומי  מועמדי  כל  נגד 
פרוש מילא את כל מאווייה של דגל התורה: מהחינוך העצמאי 

ועד לוועדת הכספים, מהנורווגי ועד לרשת הגנים. 
אפילו גדולי המתפלפלים הליטאיים מתקשים לספק הסברים. 
בבית שמש ויתרה התנועה על ראשות העיר לש"ס בזה ולשלומי 
הרי  הבאה,  לקדנציה  בנוגע  מערכת:  )עדכון  בבא  אמונים 
שבהתאם למפת הגישורים, הגישושים והתגוששויות המשתנית 
מדקה לדקה מסתמנת גם כאן תפנית בעלילה, שתישאר 
יממה, עד לתפנית הדרמטית הבאה(.  רלוונטית לכחצי 
בידי דגל התורה הייתה הזדמנות פז בלתי חוזרת לכבוש 
ללא קרב את ראשות עיריית בית שמש ולהריץ בהסכמה 
את  מסמסה  היא  אך  התורה,  מדגל  המקום  בן  את 
על התמודדות של  לוותר  גם החליטה  ולבסוף  ההצעה 
נציג מטעמה חרף היותה התנועה הגדולה בעיר, והכל 

באמתלה של ציות לדעת רבני העיר. 
התנועה  של  הצנחנים  חטיבת   - זאת  לעומת  באלעד 
הכריזה מלחמה על ראש עיר מכהן מיהדות התורה וגם 
פוסלת לעת עתה בצורה גורפת כל אופציית התמודדות 
של אחד מבני המקום, זאת בניגוד מוחלט לעמדת רבני 
נציג  כל  ועל  עיר  כל  על  המקומיים.  והנציגים  העיר 
'נהרא ונהרא ופשטיה' –  אפשר להחיל כיום את תורת 
עם עכברת מדבקת בכל אחד מערוצי הנהרות והנחלים. 
מהמסקנה  מנוס  אין  המאורעות  רצף  את  כשבוחנים 
קוהרנטיות  אין  השתנה.  התורה  דגל  של  שהדי.אן.איי 
כיום  הוא  מווילנה  שחזר  נתניהו  סדורה.  משנה  ואין 
במערכת  שימוש  לעשות  שמנסה  האחרון  הליטאי 
רוח.  קרת  בשכלתנות  ולהתנהל  הנושנה  הליטאית  ההפעלה 

מהראש ולא מהבטן.
צאת  מיום  התנועה  את  גבו  על  שנושא  )גפני(  משה  האיש 
הציבור הליטאי משעבוד לחרות – מסתובב כשגבו שפוף. ברגע 
דרעי  מכלוף  אריה  עם  בצוותא  לאחרונה  נזכר  הוא  געגוע  של 
בימים אחרים, נטולי להקות מצייצים והמוני חצרנים. כשכתובות 
בבני ברק היו מען אמיתי לקבלת תשובות ולא מקור לאינספור 
ספינים והדלפות. אם סטנדרט ההתנהלות של היום, בגובה הקו 
השחור של הכינרת, היה תקף בשנת תשמ"ט, דגל התורה הייתה 
מוצאת עצמה לכל היותר מתמחרת בין ש"ס לאגודה – ומשיגה 

איכשהו חצי מנדט ברוטציה, במחצית השנייה של הקדנציה.
קל להתרפק על העבר ולהיאחז בירידת הדורות כהסבר לגלישה 
עם  להתמודד  מהשרעפים,  להתנער  יותר  הרבה  קשה  במדרון. 
מי  יש  אם  ליושנה.  ליטאית  עטרה  ולהחזיר  העגומה  המציאות 
שיכול לעשות זאת זהו משה גפני. הציבור הליטאי מתגעגע יותר 
זה לחזור למתווה הליטאי  ממנו – לימים עברו. כל מה שצריך 
אמיצות  החלטות  וקבלת  רוח  בקור  התנהלות  של  והטוב  הישן 
במקום  למגע  חתירה  תוך  מהבטן,  ולא  מהראש  ומושכלות, 

בריחה מהכרעה. 
נשכח של הרב  בנאומו הבלתי  והיזכר  מוישה,  זה  לך בכוחך 
העברת  אליו  התורה  דגל  של  הייסוד  בכנס  ז"ל  רביץ  אברהם 
 – ששיברת  כח  יישר  הדיבור.  רשות  את  ואנרגטי  צעיר  כמנחה 
ודומה  שבת,  במסכת  הגמרא  דברי  את  בפאתוס  אז  ציטט  הוא 
שהזעקה ההיא מעולם לא הייתה כה אותנטית ורלוונטית, כהיום 

הזה ממש.

להחזיר עטרה ליטאית ליושנה. רביץ וגפני בשנת תשמ"ט )צילום: ארכיון דגל התורה( 

האיש משה )גפני( שנושא על גבו את התנועה מיום צאת הציבור הליטאי משעבוד לחרות – מסתובב 
כשגבו שפוף. ברגע של געגוע הוא נזכר לאחרונה בצוותא עם אריה מכלוף דרעי בימים אחרים, נטולי 
להקות מצייצים והמוני חצרנים. כשכתובות בבני ברק היו מען אמיתי לקבלת תשובות ולא מקור לאינספור 

ספינים והדלפות
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להתחיל מבראשית
'הצורפים', 

החברה 
המובילה 
בישראל 

ליצור 
לכלי כסף, 

מפתיעה 
לרגל השנה 
החדשה עם 

קולקציה 
יוקרתית ומרהיבת עין, קולקציית 

'בראשית'. בסדרה הייחודית תוכלו 
להתרשם ממגוון קנדלברות, קעריות 

לדבש, קופסאות אתרוג, סטים לקידוש 
ופמוטים. הכלים המיוחדים עשויים ביד 

אמן ומשלבים קו עיצוב עכשווי עם טאצ' 
מלכותי ונגיעות מוזהבות. לקראת החגים 
הבעל"ט, מכריזים ב'הצורפים' על מבצע 

מיוחד לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. 
במסגרת המבצע, ניתן לרכוש כלי כסף 

של קולקציית 'בראשית' בהנחות חסרות 
תקדים. לדוג': קופסת אתרוג עד 45% 

הנחה, זוג פמוטים עד 30% הנחה מחלקי 
יין עד 45% הנחה ועוד. ניתן להשיג בכל 

סניפי הצורפים. עד גמר המלאי.



מקררים למהדרין
קל 

להתחבר 
לקולקציית 

המקררים 
החדשה 

של אמקור. 
הסדרה 
עוצבה 

ותוכננה 
לענות 
באופן 

מדויק על 
צרכיו של הצרכן החרדי. המותג הישראלי 

עם 65 שנות ניסיון במקררים, אין ספק 
שמוצרי המזון שלכם יקבלו בדיוק את 

הטיפול הנכון כדי להישאר טריים זמן רב. 
בזכות הטכנולוגיה המתקדמת, העיצוב 
החדשני, נוחות התפעול, ועוד. תדיראן 
בעלת המותג אמקור חרטה על דיגלה 

מזה שנים להתאים את מוצריה לשומרי 
שבת והביעה את רצונה, לתת מענה שבתי 

מספק. החברה פנתה למשמרת השבת 
ולאחר חודשים של מאמץ ופיתוח מאסיבי, 
הגיעו לפתרון מושלם. מהיום, ניתן להוסיף 

את התקן השבת המהודר של משמרת 
השבת, וליהנות ממקרר מתקדם וחסכוני 

בחשמל המותאם לשימוש גם ביום 
השביעי. הדגמים הרלוונטיים הם: מקרר 

  AM-4540 מקרר AM-4600 מקרר AM-4500
מקרר AM-4550  מקרר AM-500 מקרר 

AF-707 מקפיא  AM665מקרר AM4700



איכות ותמורה למחיר
כבכל שנה, על מדפי 

רשתות השיווק תוכלו 
למצוא את סדרת 

האיכות המושקעת 
של יקבי כרמל, סדרת 

 ,Private Collection
שזוכה בשנים 

האחרונות לשבחים 
בזכות איכות היינות 

הגבוהה והתמורה 
למחיר שהיא 

מעניקה. הסדרה 
מזוהה יותר מכל עם הברון אדמונד דה 
רוטשילד, מייסד יקבי כרמל, ועם פועלו 

ותרומתו לתעשיית היין בישראל, ונושאת 
על גבי הבקבוקים את דיוקנו של הברון. 

הסדרה, שהענבים מהם מיוצרים יינותיה 
מגיעים מהכרמים המובחרים שניטעו 

על ידי היקב בכל רחבי הארץ, הינה זוכה 
סדרתית בתחרויות Best Value  וזוכת 3 
 Best Value 2018. מדליות זהב בתחרות

Private Collection היא הסדרה המובילה 
בקטגוריית המחיר שלה.  היינות האדומים 

של סדרת Private Collection בעלי אופי 
מורכב ומחוספס ונוכחות בולטת, היינות 

הלבנים בעלי חומציות גבוהה ותומכת, 
רעננים ומתאימים למנות הים תיכוניות 

שלנו. היינות בסדרה: האדומים - קברנה 
סוביניון, מרלו, שיראז, קברנה מרלו. 

הלבנים - שרדונה, סוביניון בלאן,  אמרלד 
ריזלינג קולומברד, מוסקט  ומוסקטו 
מבעבע בבקבוק כחול אופנתי. מחיר 

 Private Collection – מומלץ ליינות סדרת
35 שקלים.



1,000 ₪ מתנה

כמו בשנים האחרונות, גם הקיץ הזה 
יצאנו במבצע ענק למגזר החרדי שבסופו 
- עשרות זוכים באלף ₪ לקניות במתנה. 
מבצע הקיץ של 'הוד לבן' למגזר החרדי 

כבר הפך למסורת של ממש והוא מותאם 
במיוחד לתקופה הנוכחית של חופשת 

הקיץ וימי בין הזמנים – בהם הציבור  
לא מנהל סדר יום שגרתי, מטייל יותר 

בטבע, יוצא לפיקניקים וממילא משתמש 
יותר במוצרים הבשריים המגוונים שלנו, 
הידועים באיכותם ובטעמם, והכי חשוב 
– אהובים על כולם. אז איך משתתפים 

במבצע? קונים 2 ממגוון מוצרי הוד לבן 
הכוללים: פסטרמות, שניצלים, נקניקיות 

ונקניקים, מתקשרים לתיבת הטלאול 
שמספרה: 03-9411404  ונכנסים להגרלה. 

מבין המשתתפים יזכו עשרות בעגלת 
קניות בשווי 1,000 ₪ במתנה. המבצע 

בתוקף החל מי"ד באב 26/7 ועד כ"ו 
באלול 6/9. ט.ל.ח. את מוצרי "הוד לבן" 

ניתן להשיג ברשתות השיווק ובחנויות 
המובחרות.



נערכים לחג עם תנור מנצח

אתגר מעניין מצפה השנה לעקרות הבית 
החרוצות. מפגש קרוב מאוד בין החזרה 

לשגרה לראש השנה. חודש אוגוסט 
שמוקדש על פי רוב כולו לחופש – מתקצר 

השנה לטובת הכנות לחגים. עם התנור 
של סאוטר תהיו רגועים. תנור סאוטר 

משולב דו תאי דגם 680 של 'אלקטרה' , 
בהכשר המכון המדעי הטכנולוגי בראשות 

הרב הלפרין, הוא התנור שיבטיח לך את 
התוצאות המושלמות לעונת החגים. אפיה 

בתנור סאוטר תשאיר שובל של ניחוח 
מחמאות בלתי פוסקות. ועכשיו מבצע 

מיוחד: קונים תנור או כיריים מבית סאוטר 
ומקבלים מעבד מזון מקצועי – מתנה! 
כולל מגוון אביזרים: קערה בנפח 2 ל', 
כוס בלנדר בנפח 1.8 ל', מטחנת קפה 

ותבלינים, אביזר ללישת בצק, אביזר 
להקצפת ביצים ועוד. המבצע בתוקף 
מתאריך 5.8.18 עד 9.9.18 או עד גמר 

המלאי, המוקדם מבניהם.



אל תדאגו מערימות כביסה

אם תערכו סקר בקרב כל אדם שמתחזק 
בית, ותשאלו מהו הדבר שלעולם לא 

יהיה חופש ממנו – סביר להניח שבמקום 
הראשון תזכה הכביסה. גם במקרים 

נדירים של ניקיון מוחלט – סל הכביסה 

יישאר ריק רק עד למקלחת הבאה או 
להחלפת בגדי הילד ששוב התלכלך. לו 
היתה לכם אפשרות לייבש כביסה בחצי 

מהזמן שהתרגלתם, ובתוך כך לשמור על 
איכות הבגד, הייתם מסרבים? כשאתם 

משתמשים במייבש כביסה הפועל 
באמצעות גז – אתם עושים טובה לבגדים 

שלכם. מייבש כזה כמעט ואינו מייצר 
חשמל סטטי, כך שסיבי הבד והבגדים 

נשמרים לאורך זמן. בנוסף, הוא מייבש 
בכחצי (!) מזמן הייבוש של מייבש חשמלי 

וכך אתם חוסכים בזמן ובעלויות כספיות 
מיותרות. חברת 'פזגז' משווקת עבורכם 

את המותג Rinnai – מייבש כביסה 
מתקדם תוצרת יפן הפועל באמצעות גז, 
והופך לכם את החיים להרבה יותר נוחים. 

לפרטים והזמנות: כוכבית 9636 (פזגז).



שנה טובה ב'חמשקל'

רשימות הקניות הולכות ומתארכות. 
ראש השנה, יום כיפור וסוכות מהווים 

את החודש המרוכז ביותר מבחינת 
חגים ומוציאים אותנו למסע קניות מעל 

לממוצע. ברשת 'שוק מהדרין' כבר מוכנים 
לקראת הזריזים המקדימים ומקבלים 
את פני הצרכנים החרדים במבצעים 

שווים במיוחד בחנויות הרשת הפזורות 
ברחבי הארץ. מבצע 'חמשקל': מוצר 

אחד לבחירה ב-5 ₪ בלבד בכל קניה מעל 
300 ₪ (לא כולל המוצרים המשתתפים 

במבצע) בנוסף מבצעים מיוחדים 
במחלקות השונות של 'שוק מהדרין': 

מבחר יין מסדרת סלקטד 750 מ"ל יקבי 
כרמל *כולל פיקדון רק ב – 19.90 ₪ ליח' 

.  מיץ ענבים טבעי 1 ליטר תל ארזה *כולל 
פיקדון רק ב – 8.90 ₪. משקאות ספרינג 
בטעמים 1.5 ליטר, 5 יחידות רק ב- 20 ₪ 

ועוד. המבצעים תקפים בין התאריכים 
ט"ו-כ"ט אלול תשע"ח. 26.8-9.9.18



2 מתנות ב-2 שקל
ברשת 

'שיא 
החשמל 
והמיזוג' 
מציינים 
בסיפוק 

שבוע 
רביעי 

למבצע 
הענק. 

אלפי משפחות מאושרות קנו מוצר חשמלי 
ובחרו מתנה יוקרתית מתוך מבחר מתנות 

שוות - בתוספת שקל אחד בלבד! אם 
שאלתם את עצמכם איך תוכלו למקסם 

את הרווח וליהנות מ-2 מתנות בקניה 
אחת, הרי לכם התשובה: בקניית מוצר 

חשמל מעל 5,900 ₪, תוכלו לבחור 2 
מתנות! בחשבון פשוט: קניתם מוצר אחד, 

קיבלתם 3! המבצע הענק הינו השיא 
החמישי שמצטרף לארבעת השיאים של 

'שיא החשמל והמיזוג': מחיר מעולה, 
שירות ואמינות, אחריות כפולה והתאמה 

אישית. אגב, סתם שתדעו... ברשימת 
המתנות הכי מועדפות הוצב לראשונה 
האובר-בורד, משאת נפשו של כל ילד. 

אחריו במקום שני – מגהץ קיטור טפאל, 
ובמקום שלישי – תווי קניה בשווי 700 ₪. 
רוצים גם אתם ליהנות ממתנה יוקרתית 

בתוספת שקל אחד בלבד? היכנסו לאחד 
מסניפי הרשת הפרוסים ברחבי הארץ 
ורכשו מוצר חשמל המשתתף במבצע 

השני בשקל. לפרטים: 03-5045000



התחלה טובה לחיים בריאים 
קולגייט, המותג מספר 1 בהיגיינת הפה 
בישראל ובעולם, נושא את דגל העלאת 

המודעות והחינוך לבריאות הפה. החינוך 

להיגיינת 
פה בריאה 

ונכונה 
מתחילה 

עוד 
מינקות: 

טיפול מונע 
יומיומי, 
הכולל 

צחצוח במשחת שיניים המכילה פלואוריד 
ושימוש במי פה לאחר מכן, יסייע בבלימת 

בעיות הפה עוד לפני התפתחותן ויסייע 
רבות לשיניים ולחניכיים. לקראת החזרה 

לבית הספר ולשגרה, קולגייט משיקה 
בימים אלה 2 משחות שיניים המותאמות 

במיוחד לילדים: משחת שיניים לילדים 
קולגייט סמיילס לגילאי 2-5 - פותחה 

במיוחד עבור ילדים בגילאי 2-5 להגנה 
על שיני החלב מפני עששת ולטיפול עדין 

בחניכיים הרגישות. בטעם שילדים אוהבים, 
ניקוי עדין בטעם מנטה עדין, הוכחה 

מדעית כמגינה מפני עששת ועל זגוגית 
השן - ההתחלה הטובה ביותר לחיים עם 

חיוך בריא! משחת שיניים לילדים קולגייט 
דמויות מצוירות לגילאי +6 - פותחה 

במיוחד עבור ילדים בגילאי +6 עם שיני 
קבע, משחת שיניים בעלת ריכוז פלואוריד 

גבוה להגנה מפני עששת, ניקוי עדין בטעם 
שילדים אוהבים, הוכחה מדעית כמגינה 

מפני עששת ועל זגוגית השן, בעיצוב 
דמויות מצוירות האהובות על ילדים.



מהבריכה עד הצלחת
אוהבים 

קבב דגים 
על האש? 
מעדיפים 

דג אפוי 
בירקות 
בתנור? 

ואולי 
אתם 

בכלל אנשים של חריימה לוהטת או 
של גפילטע פיש מסורתי? דגי האיכות 
הישראלים מתאימים למגוון עשיר של 

מנות דגים, בכל הסגנונות ולכל בני הבית 
בכל הגילאים והכי חשוב, הטריות שעושה 

את הטעם! 
החגים בפתח, ואין סעודה אמיתית בלי 
מטעמי דגים על השולחן, אבל כדי שדג 

יהיה טעים באמת, הוא חייב להגיע הישר 
מהבריכה אל הצלחה, בטריות המרבית 

– טוב שבישראל אפשר ליהנות מדגים 
הגדלים בבריכות כאן בישראל ומגיעים 

טריים במיוחד, אל המטבח שלנו!
כל מי שאוהב לאכול דגים (ובינינו, גם מי 
שלא) יודע דבר אחד: אין תחליף לטעמו 

המעודן של דג טרי שזה עתה נשלה 
מהמים. הדגים הטריים הם מקור מצוין 

לחלבון איכותי ודל בנתרן ובקלוריות ולכן 
נחשבים לרכיב תזונתי בעל ערכים גבוהים 

במיוחד. לעומת דגי היבוא הקפואים 
שתהליך הובלתם לארץ במכולות יכול 

להימשך ימים ואף שבועות ארוכים, הדג 
הישראלי הטרי עושה את הדרך הקצרה 

ביותר מהבריכה אל נקודת המכירה ומשם 
לצלחת של כולנו.

בריכות הדגים הראשונות בישראל 
אוכלסו בשנת 1938 ומאז מספק ענף 

המדגה הישראלי לציבור בארץ דגי 
איכות טריים, ביניהם הבורי, האמנון על 
מיניו השונים, הבאס, הקרפיון, המוסר 

הישראלי, האדמונית, הפורל, הברמונדי, 
הלברק, האמור, הכסיף ועוד, כולם גדלים 

תחת פיקוח ובקרה שוטפים של משרד 
החקלאות, בתחומי הווטרינריה, הכשרות 

ובריאות הציבור. 
דגי הבריכות בישראל נקיים מכספית 

וחומרים משמרים ועשירים בוויטמינים, 
מינרלים וחומצות שומן מסוג אומגה 3, 
מה שהופך אותם למרכיב חיוני בשגרת 

תזונה מאוזנת ומומלצת לאורך כל מעגל 
החיים שלנו! 

ריכוז החלבון המצוי בדגים, הערך התזונתי 
הגבוה שלהם, יחד עם אחוזי השומן 

הנמוכים, במיוחד בדגי הבריכות הטריים, 
וקלות העיכול של הדגים, כולם יחד 

תורמים לתחושת שובע ממושכת ומהווים 
בשל כך אופציה מצוינת לפתיחת הארוחה, 

במיוחד בתקופת החגים, בה אנו מסבים 
לארוחות רבות ועשירות במנות ובקלוריות. 

ומעבר לכך, דגים הם מנה חגיגית, קלה 
להכנה ובעיקר, טעימה.

אז בחג ובכל השנה אומרים: בשבילי, רק 
דג ישראלי. בתאבון! 



קרמבו ידידותי לסביבה

קרמבו, הממתק החורפי הלאומי של 
גלידת שטראוס, מבית יוניליוור, מתעדכן 

ומתאים עצמו לשנת 2019. טעמו, מרקמו, 
מראהו ואיכותו של הקרמבו לא יעברו 

כל שינוי, אך בהתאם ליעדי הקיימות של 
החברה לצמצום חומרי אריזה, תוסר 

עטיפת האלומיניום מאריזות השמינייה 
של הקרמבו. 

בכך, כבר בעונת הקרמבו הקרובה שתחל 
בספטמבר הקרוב, תצמצם החברה 

שימוש במעל ל- 13 טון עטיפות אלומיניום, 
שמשמעותם 6000 קילומטר מרובע של 

אלומיניום, בכל שנה. בישראל פסולת 
האלומיניום אינה ממוחזרת והיא נטמנת 

בקרקע*. 
בשלב זה יוסרו עטיפות האלומיניום 

מאריזות קרמבו שמינייה בלבד, הבנויות 
מקופסת פלסטיק קשיחה הניתנת 

למחזור, המגינה על צורתו של הקרמבו 
העדין. מהלך זה, מלבד תרומתו לאיכות 

הסביבה, מגלם בתוכו התייעלות בתהליך 
יצור הקרמבו באריזות השמינייה הביתיות, 

ובכך מאפשר לגלידת שטראוס לשמור 
על מחירן הנוכחי של אריזות פופולאריות 

אלה, על אף שחיקה דרמטית ברווחיות 
הייצור בשנים האחרונות, שהובילה 

לעדכון מחירים באריזות הדיסקאונט (20 
ו-32 יחידות). הקרמבו שיימכר באריזות 

הדיסקאונט ימשיך להיות עטוף בעטיפות 
המקוריות עד אשר ימצא פתרון טכנולוגי 

לעניין.
בגלידת שטראוס שואפים לצמצם בעתיד 

גם את השימוש בפלסטיק באריזות 
השמינייה, ולכן מתכננת החברה שיתוף 

פעולה עם גופים מובילים בתחום חדשנות 
באריזה, בכדי למצוא פתרון לנושא. 

מיכל תמרי, מנהלת שיווק גלידת שטראוס 
ביוניליוור: "בספטמבר תחל מכירתו של 

הקרמבו המוכר והאהוב באותו הטעם 
ובאותה האיכות, רק ללא עטיפות 

אלומיניום, בהתאם ליעדי הקיימות של 
תאגיד יוניליוור העולמי".



אבינו מלכנו זכרנו לזכויות
צבי סילבר, יועץ כלכלי מטעם בנק פאג"י 

ומומחה להתנהלות כלכלית נבונה בטיפים 
חשובים להתנהלות כלכלית נבונה

מעשה במלך אחד שהיו לו שני בנים, 
אחד חכם ואחד שוטה. ציווה המלך את 

השוטה להיות ממונה על האוצר ולבנו 
החכם לא נתן שום מינוי, אלא ייחד לו 
ארמון  לישב שם ביחידות. היו הבריות 

תמהים ושואלים: מה ראה המלך למסור 
את מפתחות האוצר לידי בנו הטיפש, 

שהכול יהיו נצרכים לו ובאים אליו ומרצים 
לפניו את בקשותיהם, ואילו לחכם לא 

נתן כל משרה ולא העלה אותו למדרגת 
שררה? ענה המלך ואמר: מה פליאה היא 
זו? כלום רבותא היא לקחת ממה שמוכן 
בתוך האוצר ולהעבירו ליד הנצרכים לו? 

לא כן בני החכם, שאינו לוקח כלום מן 
המוכן. אדרבה הוא יושב תמיד ספון בחדרו 
ותפוש מחשבות להמציא לי מקורות-עושר 

חדשים. ועל ידי עצותיו המחוכמות אני 
כובש מדינות חדשות, שמהן מתמשך אלי 

שפע עושר חדש, זהו העושר שבני השוטה, 
הממונה עליו, מחלק ממנו לבריות. מעלתו 

של בני החכם, שאינו זקוק לשום שררה 
והתמנות. העליונה שבמעלות להיות 
ממשיך השפע. (רבי נחמן מברסלב)

 הילה פלאח | hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 

 קצרצרים
מהדורת ספלנדיד קרם - שוקולד איכותי 

במילוי שכבות קרם שוקולד בטעמים 
של תפוז ושברי שקדים, קרם בורלה 

ושבבי קרמל וקרם קרמל ושברי אגוזי לוז. 
כשרות: רבנות נצרת עלית

לראשונה בישראל, 
וודקה אבסולוט גאה 

 Absolut :להשיק
Extrakt המשלב 

וודקה וטעמים של 
תבליני הל. מחיר 

מומלץ לצרכן: 79 ₪

'יקב סגל' גאה להשיק 
 Petit' :לרגל ראש השנה

UF' קברנה סוביניון בציר 
2016  - יין עוצמתי ואלגנטי, 

בעל ארומה דומיננטית 
אשר נעשה בתהליך ייצור 
ללא סינון או הצללה. היין 

מגיע במארז מהודר. מחיר 
מומלץ לצרכן: 120 ₪  

טמפו מרחיבה את 
פורטפוליו בירות הפרמיום 

של החברה: תתחיל 
לייבא ולשווק לראשונה 
בישראל ארבעה מותגי 
בירות פרמיום מרחבי 

 BIRRA  :העולם ביניהן
MORETTI – מותג 

איטלקי אשר מייצר בירה 
לאגר בהירה ואותנטית. 

כשר

'יקב ברקן', היקב הישראלי המעוטר 
ביותר בתחרויות יין בינלאומיות, משיק 

מארזים חדשים וייחודים לרגל ראש 
השנה וחגי 

תשרי שישמשו 
כמתנות נהדרות 

למארחים 
ולמתארחים

שת"פ קייצי בין אסם 
לסונול: קונים 3 

חטיפי אסם בחנויות 
הנוחות של "סונול", 
מוסיפים 10 שקלים 

ומקבלים מגבת 
חוף של התינוק 

של במבה. המבצע 
יימשך עד 01.10.18 

או עד גמר המלאי

יקב היוצר מציע סדרת Lyrica במהדורה 
מוגבלת וייחודית לאספנים. הסדרה 

עטורת הפרסים, נושאת תוויות שנוצרו 
בפרויקט מיוחד עבור יקב היוצר בשיתוף 
אמנים צעירים ומבטיחים. 500 בקבוקים 

בלבד יוצרו עבור כל יצירה, ועומדות 
https:// :לרכישה לזמן מוגבל. ניתן להשיג

www.store.hayotzerwine.co.il

8 י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18 י"ח באלול תשע"ח 829/8/18



י"ט באלול תשע"ח 30/8/18בבית שמש1216

"מומחים ממליצים על חלב אם כמזון בלעדי, ללא תוספות עד גיל 6 חודשים", 
מדגישה ששון, "לאחר גיל זה יש צורך בתוספת מזון ומים, בצורה הדרגתית, על פי 

המלצות משרד הבריאות. לחלב אם יתרונות רבים ביניהם סיוע להתפתחות מערכת 
חיסונית חזקה יותר והפחתת הסיכון למחלות בדרכי הנשימה. גם בטווח הרחוק יותר, 

נמצא כי תינוקות יונקים נמצאים בסיכון נמוך יותר לפתח עודף משקל, כך שההמלצה 
להמשיך להניק או להזין בחלב אם רלוונטית תמיד".

 אז איך משלבים בקבוק בצורה קלה ומוצלחת?
מחקרים מראים שביסוס טכניקת ההנקה לוקח בערך 5-6 שבועות. לאחר פרק 

זמן זה ניתן להציע בקבוק בשילוב עם הנקה. בד בבד, ישנם מקרים רבים, בהם יש 
צורך או רצון של ההורים לשלב בקבוק הזנה בתזונת התינוק, עם חלב אם שאוב, ו/

או עם תרכובת מזון לתינוק )תמ"ל(. שילוב בקבוק בהזנת התינוק, נובע מסיבות 
אובייקטיביות כמו היערכות לקראת החזרה לעבודה וקושי או חוסר יכולת להניק, יחד 

עם סיבות אישיות כמו אי רצון להניק בציבור, רצון לשלב את האב בהאכלה, עייפות 
כבדה ועוד. חלב אם שאוב בבקבוק בשילוב עם הנקה, יאפשר לתינוק להמשיך להיות 

מוזן מחלב אם כמזון בלעדי, ליהנות מכל היתרונות הידועים של הנקה ויאפשר לך, 
להמשיך לייצר חלב בכמות מספקת. לצורך כך, נדרש לרכוש, לשאול או לשכור 

 משאבת חלב חשמלית או ידנית. 

על אופן ההתנהלות עם חלב אם, כולל זמן שמירת החלב השאוב במקרר, הקפאת 
החלב ואופן ההאכלה, כדאי להתעדכן אצל אחות טיפת חלב או באמצעות מידע אמין 
של יועצות הנקה. כאמור, ניתן גם לשלב תמ"ל בתזונת התינוק. את התמ"ל ניתן לתת 

במספר ארוחות ביום או אפילו כארוחה בודדת מדי מספר ימים, בשילוב עם הנקה. 
חשוב לדעת ששילוב תמ"ל במקביל להנקה, יפחית את כמות החלב המיוצרת ועלול 

לשנות מעט את מרקם הצואה של התינוק. לכן מומלץ לעשות זאת בצורה הדרגתית. 

היות וגידול התינוק מצריך הרבה משאבים ואנרגיה, חשוב מאוד שתקשיבי לעצמך 
ותיעזרי בבן הזוג, בחברה ובמשפחה ככל שניתן. הסביבה עשויה לבקר אותך על 

בחירות כאלו או אחרות, אך נסי להקשיב לעצמך ולאינטואיציה שלך כאימא, כי אף 
אחד אחר לא מכיר את הסיטואציה, את תינוקך ואת צרכיו יותר טוב ממך. לעיתים 

כמה שעות שמוקדשות רק לעצמך, יוכלו למלא את "המצברים" שלך ולהעניק לך את 
הרוגע והאנרגיה הדרושים להמשך התפקוד היומיומי.

 מתחילים לשלב 
מומלץ להתחיל את ההזנה מבקבוק כאשר התינוק רגוע ונינוח יחסית ולא רעב מאוד. 

התחילו בתהליך מספר שבועות לפני החזרה לעבודה על מנת לתת לתינוק מספיק 
זמן להתרגל. בפעמים הראשונות ישנה המלצה כי מישהו אחר יאכיל את התינוק 

בבקבוק, על מנת שלא יריח את חלב האם מגופך ויסרב לכל מזון אחר. במקרה וישנם 
קשיים במעבר לבקבוק, ניתן להתייעץ עם יועצת הנקה המתמצאת גם בתחום זה. 

 איך בוחרים בקבוק? 
מבחר בקבוקי ההזנה המצוי בחנויות גדול. אז איך בוחרים את הבקבוק המתאים 
ביותר? חשוב לדעת שלא כל בקבוק או פטמה מתאימים לכל התינוקות. על מנת 

להגדיל את הסיכוי להצלחת המעבר, יש לבחור בקבוק הקרוב ביותר לחוויית ההנקה 
הטבעית. עם התקדמות המחקר, הידע והטכנולוגיה, הבקבוקים כיום מעוצבים כך 

שהם דומים יותר למודל הטבעי של ההנקה . בכך מתאפשרת האינטימיות והרגשת 
הביטחון של התינוק גם בתהליך האכלה מבקבוק. לדוגמא, מחקרים חדשים הראו כי 
בהנקה ישנם מספר צינוריות חלב זעירות ליציאת החלב. ככל שהתינוק גדל עוצמת 

היניקה שלו גדלה וכמות החלב שהוא יונק גדלה. לכן, כדאי לבחור בקבוק עם פטמה 
מותאמת, בעלת מספר פתחים זעירים להאכלה יעילה ורציפה, המסייעת להתפתחות 

תקינה של שרירי הפה. כמו כן, חשוב המעבר בין השלבים בפטמה בהתאם לגיל 
ויכולת היניקה של התינוק. שימוש בבקבוק כזה יכול בהחלט להגדיל את ההצלחה 

במעבר מהנקה להזנה בבקבוק או בשילוב ביניהם. 

 מה חשוב לדעת כאשר מאכילים מבקבוק?  
על מנת להתחיל בהזנה עצמה, הכינו מגבת או חיתול בד שיספוג טפטופים של החלב 

 מהבקבוק. 
בזמן ההאכלה יש להחזיק את התינוק כך שהראש יהיה גבוה מעט יותר משאר הגוף. 

שפשפו בעדינות את שפתי התינוק בפטמת הבקבוק וכאשר התינוק יפתח את פיו תנו 
 לו למשוך אותה.

זמן האכלה יכול להיות דומה לזמן ההנקה או קצר יותר ומשתנה מתינוק לתינוק. 
התבוננו בהבעות פניו של התינוק ובהתנהגותו בזמן האכילה. בחנו את קצב הבליעה, 
האם נשפך מזון מהפה במהלך היניקה? האם הוא עוצם את עיניו תוך כדי? התצפית 

יכולה לספק לך מידע על מידת הרעב או מצב רוחו של תינוקך. זמן האכלה ארוך 
במיוחד או "מאבק" בארוחה, יכולים לרמז על קושי בשאיבת החלב, לכן כדאי לבדוק 

את הפטמה ובמידת הצורך להחליף אותה. שימו לב, שבכל מקרה ובכל מצב, אין 
להשאיר את התינוק לאכול לבד בסלקל, במיטה, על כרית או בטרמפולינה. 

מבחינת הבקבוק, כדאי שקצה הפטמה יהיה מלא בנוזל כל זמן האכילה, על 
מנת שהתינוק לא יבלע אוויר. במידה ובכל זאת התינוק יוצר ואקום בפטמה והיא 

משתטחת, ניתן להכניס את הזרת בזווית הפה של התינוק ולשחרר את הווקום 
להמשך אכילה. 

לעיתים, כמו בהנקה, התינוק ייקח הפסקות בהאכלה. אפשרו לו הפסקה קצרה 
והציעו לו שוב את הבקבוק. בסיום ההאכלה הרימו את התינוק, לטפו אותו וטפחו 

בעדינות בגבו, להוצאת גיהוק )גרעפס(. בכל פעם שהתינוק לא סיים את המזון 
מהבקבוק, זרקו בסיום האכלה את השאריות.

מבחינת טמפרטורת המזון, ניתן להגיש לתינוק מזון לא מחומם, כלומר בטמפרטורת 
 החדר.

במידה ומדובר בחלב אם שאוב, כדאי להגיש מזון בטמפרטורה דומה לטמפרטורת 
הגוף על מנת שיתקבל ביתר קלות. חימום החלב בבקבוק יעשה בתוך קערה עם מים 
חמים או במחמם בקבוקים. אין לחמם את החלב במיקרוגל עקב סכנה לחימום יתר 

או חימום לא אחיד, העלול לגרום לכוויות. בכל מקרה, חשוב לערבב היטב את החלב 
לאחר החימום, ותמיד לבדוק את הטמפרטורה על ידי טפטוף על גב כף היד ולא על 

 שורש כף היד, היות והמקום אינו רגיש מספיק לטמפרטורה.

 לסיכום
בכל הנוגע להאכלה בשלבים הראשונים, הקפידו להקשיב לתינוק ולצרכיו. ישנם 

תינוקות שאוכלים לעיתים קרובות יותר מנות קטנות יותר וישנם תינוקות האוכלים 
מנות גדולות יותר מהמקובל בגילם. לא מומלץ להתעקש שוב ושוב עם התינוק על 

סיום המנה בבקבוק. התינוק יאותת לכם כאשר יסיים לאכול על ידי סיבוב הפנים 
מהמזון. תינוקות גדולים יותר ידחפו את הבקבוק לכיוון השני. ניתן להתייעץ עם אחות 

טיפת חלב או רופא הילדים לגבי התאמה אישית של התזונה וגודל המנה לתינוק.

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

עוף בדבש

טיפים
טיפים לשדרוג 

חדר הילדים

שתפו את הילדים בהחלטה
בתינוקות,  או  קטנים  בילדים  כשמדובר 
ילדים  אבל  רלוונטי.  פחות  אולי  הזה  הטיפ 
מחזיקים  כבר  יותר  צעירים  ואפילו   7-8 בני 
רוצים  שהיו  מה  כל  לגבי  ברורות  בדעות 
לראות בחדר שלהם. אתם לא צריכים לתת 
בעצמם,  החדר  מראה  כל  את  לעצב  להם 
אבל רצוי בהחלט לנסות לתכנן ביחד צבע 
ויאפשרו  כולם  על  מקובלים  שיהיו  ועיצוב 
להם לבטא את האישיות שלהם. אם אתם 
אתם  ועימותים,  סיכונים  להפחית  רוצים 
אפשרויות  מספר  בפניהם  להציב  יכולים 
לעשות  להם  ולתת  בעיניכם  חן  שמוצאות 
את הבחירה הסופית. אפשרות נוספת היא 
לצבוע את רובו המוחלט של החדר בגוונים 
לקיר  צבע  לבחור  לילד  ולאפשר  נייטרלים 

אחד. 

חפשו השראה
על  לחשוב  אפילו  מתחילים  שאתם  לפני 
למצוא  יכולים  אתם  השראה.  חפשו  צבע, 
שראיתם  יפה  ספל  מקום:  בכל  אותה 
או  חברים  של  הבית  בסלון  שטיח  בחנות, 
יכול  דבר  כל  כמעט   – קניתם  שכמעט  בגד 
להוות השראה, כל עוד אתם אוהבים אותו, 
שמגיעה  ההשראה  את  תשכחו  ואל  כמובן. 
נסו  אוהבים?  הם  מה   – עצמם  מהילדים 
שהם  והצבעים  הצורות  סגנון  לפי  ללכת 

מבקשים.

הפסיכולוגיה של הצבע
לנו לתחושות שונות,  גורמים  צבעים שונים 
וכדאי לקחת את זה בחשבון. כתום ואדום, 
ולכן  אנרגטיים,  לצבעים  נחשבים  למשל, 
הלימודים  פינת  את  מלצבוע  להימנע  רצוי 
בעיקר אם מדובר  הילד בצבעים אלה,  של 
במקרה  מלכתחילה.  אנרגטיים  בילדים 
צבעים  הלימודים  לפינת  לבחור  כדאי  כזה, 
למשל  כמו  להתרכז,  לילד  שיעזרו  רגועים, 
לשלב  גם  כמובן,  אפשר,  ירוק.  או  כחול 
מספר צבעים בחדר אחד – אזור הלימודים 
פינת  בעוד  ירקרק,  או  כחלחל  להיות  יכול 
צהוב,  בגוון  או  בכתום  צבועה  המשחקים 

שמקושר עם שמחה.

עשו ניסיונות לפני הצביעה הסופית
כסף  הרבה  לכם  לחסוך  יכול  הזה  הטיפ 
על  שהחלטתם  אחרי  תסכול.  של  ושעות 
בגוון  קטנים  מיכלים  כמה  קנו  מסוים,  גוון 
יותר  וכהים  בהירים  שניים  או  ובגוון  הנבחר 
מהקירות,  גדולים  מספיק  חלקים  וצבעו 
כדי שתוכלו לראות איך הקיר נראה בשעות 
השונות של היום. לא בטוחים איזה מהגוונים 
שאתם  מרגישים  אתם  אם  מתאים?  הכי 
לבדיקה.  יותר  גדול  איזור  צבעו  חייבים, 
נכון, יעלה לכם קצת יותר כסף ותבזבזו עוד 
שעה של עבודה, אבל החיסכון במקרה של 

בחירה שגויה של צבע יכול להיות עצום. 

תפוח בדבש זה נחמד. אבל לדבש יש פוטנציאל אדיר במטבח, שפותח בפניכם אפשרויות רבות לגיוון הבישול לחג. אז אם 
אתם מתכוונים לבשל לחג הקרוב, קבלו מתכון לעוף קריספי בתנור בדבש וקונפיטורה באדיבות 'יד מרדכי':

טעימה

 כיצד לשלב בצורה מוצלחת הנקה והזנה מבקבוק? 
בזמן ערות  כולך בתינוק המקסים שלך. משחקת עמו במשחקי התפתחות, משכיבה אותו על הבטן  כל  ומשקיעה את  טוב! את אימא  מזל 
ומעניקה לו הרבה חום ואהבה • ומה עם התזונה? החלטת לשלב בקבוק בהזנה? מתי הכי מומלץ לעשות זאת? במה כדאי להאכיל אותו ואיך 

לבחור את הבקבוק המתאים ביותר לתינוקך? • עינת ששון, דיאטנית ויועצת מדעית ל- NUK מסבירה הכל
על  ביותר  המשפיעים  הגורמים  אחד 
במחיר  הקירות.  צבע  הוא  החדר  מראה 
של 2 מיכלי צבע וכמה שעות עבודה, אתם 
החדר.  מראה  את  לחלוטין  לשנות  יכולים 
של  שגרה  לקראת  והכנות  החופש  סוף 
ביותר  הטוב  הזמן  זהו  ללימודים,  חזרה 
וחמים  ליפה  הילדים  חדר  את  להפוך 
יום  כל  אליו  לחזור  כיף  שיהיה  כזה  יותר, 
פינת  את  לצבוע  מומלץ  צבע  באיזה  וגם: 
של  טיפים   4 קבלו  הילד?  של  הלימוד 
את  לבחור  לכם  שיעזרו  'טמבור'  מומחי 

הצבע המתאים.

• חממו מראש את התנור ל-180 מעלות
• ערבבו בקערה 1/2 כוס דבש עם 2 כפיות קונפיטורה אפרסק פסיפלורה או משמש 

• כסו 1.5 ק"ג חזה עוף בתערובת, וצפו אותו ב-4 כפיות גרגרי שומשום ו-2.5 כוסות פירורי פנקו
• רססו את תבנית האפייה בתרסיס שמן זית ואפו למשך 65 דקות או עד שהעוף משחים.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - בדים ואריגים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מנחה,מתנה. "לרבקה ו____" )בראשית כד נג( )בלשון 
יחיד(

5. פרסום לשבח,תהילה. "____ טוב" )אבות ב ז(
7. אוכף לרכיבה. "ו____ המדית" )כלים כג ב(

9. אשת בועז,המואביה.
10. חשב כי פלוני עשה דבר-מה. )ביחוד שלילי(  "מכאן 

ל___ את חברו" )ברכות לא: ( )בלשון עבר(
12. קיצור המילים : איסור דרבנן.

13. מלוח. "הרי עלי כבשר ____" )נדרים ב ד(
14. אף,איבר הריח והנשימה באדם ובבעלי חיים. "הפנים עם 

ה____" )יבמות טז ג(
15. אדם צדיק,אדוק באמונתו. "ירא __")ברכות ח.(

17. איזה. "____ סמוך למנחה" )שבת ט: (
19. לוח עץ לציד עופות. "וה___ והפלצור" )כלים כג ה(

1. עיקש וסרבן,שאינו רוצה לקבל את מרות הסמכות העליונה. "זקן 
____" )סנהדרין יא א(

2. חתוך,שרוט. "נאים ולא ____" )רש"י דברים יד א( )בלשון רבים(
3. מרתף,מחסן תת קרקעי לאצור בו תבואה או חביות יין.           

"לא את הבור ולא את ה____" )בבא בתרא ד ב(
4. רשע,נוכל. "נאספו עלי ___" )תהלים לה טו( )יחיד(

6. מכשיר עשוי-יתד מתכת ברגית הנתקעת על ידי תנועה סיבובית 
לתוך חומר וקודחת בו חור. "והמפסלת וה____" )כלים יג ד(

8. קביעה מוחלטת של הכהן שהנגוע מצורע הוא. "מתוך ___ או 
מתוך הסגר" )נגעים א ג(

11. הנחה. "שתהא ____ כנגד הלב" )ברכות יג: (
13. דבר-חמדה,מה שעינו או ליבו של אדם חומדים. "והיה כל-____ 

עיניך" )מלכים א כ ו(
15. כפוף. "ו____ עינים יושע" )איוב כב כט(

16. מפרץ. "לשון ה____" )יהושע טו ה(
18. כנוי לחרוץ ושקדן במלאכתו. "ו____ חרוצים" )משלי י ד(

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

אטון, משי, ארגמן, שני, בד, שש, בוץ, תולע, חור, תכלת, חורי, יריעת עזים, כרפס,

אנתאנאנאמאדבסנישא
ישרינמשישתאמארירש

סנשתגנזנסנלישאוסנ

ימשריעתדאנתכישיחג
סשאתתאמאישישתישסנ

אנתעישסנרנמאנאישא

שאיתדירשוסנישאסיש

שרשענירשחיאנאפירש

ישאילתדסנאנארשישא

שיאטיוינתסשכנתנשא

תשסנואתשסנישאישנא

סנאמאניתדנמאסנאנא

תשסנסנמאצובסנישרש

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.עיר שנכבשה לאחר הנפת הכידון
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. על מי קראו "עלה הקרח"?

7. שם העיר הראשונה
8. בן כמה היה יצחק כשנשא את רבקה לאשה?

9. מה מקור הביטוי "כמים הפנים לפנים"?
10. האדמה בלענ אותם חיים

1. העי 2. דבורה 3. חנה 4. עמלק 5. ישעיהו 6.אלישע 7. חנוך 8. בן ארבעים 9. "כמים 
הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" )משלי כ"ז( 10. קרח ועדתו



 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 הכי גדולה בבר אילן 3.5 
חד')84 מ"ר( ק"ב, מרפסת, 

מזגן מיני מרכזי, מיידי, בלעדי 
תיווך יעקב 1,200,000 ש"ח 

054-4901948)35-35(_____________________________________________

 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(
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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

לפרסום
03-6162228

אשדוד

אלעד

בני ברק

בית שאן

2-2.5 חדרים

+5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בית שמש

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 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

 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 
_____________________________________________)34-35ל(מאושרת. 053-8238066

 בטבריה/הר' קוק, 
דופלקס מחולק, בק"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(_____________________________________________

 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 

054-4901948)35-35(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בבנין חדיש עם מעלית 
ק"ד, במנחם באזור אחיה 

השילוני, 5 חד' גדולים, 
בשטח, של 140 מ"ר, 
ומעליה קומה נוספת 

של 140 מ"ר הכוללים 
חדר עם שירותים וגג 

ענק. 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

 ברחוב יואל 130 מ"ר, 
5 חד'+ מרפסת סוכה, קומה 

א', 3 כווני אויר, איזור שקט 
ומרכזי תיווך 052-7616600

053-2475946)34-35(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא קומה א', 
4 חד+100 מ"ר, משופצת+ 

חניה 2,170,000 ש"ח
050-7503129)34-38(_____________________________________________

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

לתמ"א, משוכר לשנה וחצי 
_____________________________________________)35-35(990,000 ש"ח 054-8491803

 מציאה ברובע ג', 2 חד', 
ק"ג, )יש תמ"א לעוד 2 חד'(

054-9200277)35-35(_____________________________________________

 דירה 2.5 חד'+שטח גדול 
לבניית עוד יחידת דיור בבנין 

חרדי, קומה 5, עם מעלית רק 
_____________________________________________)35-35(850,000 ש"ח 054-8413551

 4 חד', באדמור מבעלא 
אנ"ש, ק"א, רק 1,360,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח 054-9200277

 מציאה 4 חד', חדשה 
בפרויקט, תשתיות לחלוקה 
ל-3 יחידות דיור 1,320,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח 054-9200277

 4 חד', קרוב לז'+תמ"א 
לממ"ד וסוכה רק 1,300,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח 054-9200277

 בלעדי 4 חד', בפיטסבורג, 
שמופץ, 1,520,000 ש"ח גמיש 

054-8491803)35-35(_____________________________________________

 מציאה 4 חד', 104 מ"א, 
בפרויקט חדש רק 1,020,000 

מזומן עם בטחונות 
054-9200277)35-35(_____________________________________________

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

מאד רק 1,240,000 ש"ח 
054-9200277)35-35(_____________________________________________

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

גבוהה 1,090,000 ש"ח 
054-8491803)35-35(_____________________________________________

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

שכירות 1,500 ש"ח 
053-3154818)35-35(_____________________________________________

 בחיים לנדא בתהליך 
בניה ק"א, חזית, כ-75 מ"ר, 
1,320,000 ג"ח גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)35-35(הקריה 050-3000121

 בשניים בבנייה יש 
היתרים!! כניסה 18 חודש 

החל מ-1,235,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)35-35(הקריה 050-3000121

 ברימון/קהילות יעקב 
902 מ"ר, מחולקת 

ל-2 דירת, ק"ב, 
חזית+אופ' מיידית 25 
מ"ר 1,780,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 
ק"ב, מחולקת לשתי 
דירות יפיפיות, מיידי, 

1,700,000 ש"ח לסגירה
אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 פרסמו בחינם את 
דירתכם למכירה והצטרפו 

גם אתם להצלחות 
הבלעדיות של אפיקי 

נדל"ן בועז 050-4156080
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 אתר לוח דירות חינם 
לציבור החרדי ללא דמי מנוי 

למוכר ולקונה ולמשכיר כנסו 
dira4me.co.il אפשר לפרסם 

דירות גם בטלפון
074-7020616)35-35(_____________________________________________

 פינוי בינוי למגזר בבני 
ברק, פינוי מיידי! מכירת/וניהול 

_____________________________________________)35-38(נכסים 055-9278552

 באיזור קרית הרצוג 
דירות אחרונות, דירת גן+חצר 
1,600,000 ש"ח, דירת 4 חד' 
גדולה ויפה 1,600,000 ש"ח 
B.D.A 054-8449423 35-35(תיווך(_____________________________________________

 באבני נזר! 6.5 חד', 
בשני מפלסים+אופציה 

נוספת! מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות בגני גד 11 
4+2 חד', 145 מ"ר, גדולה 

ומרווחת,  מחולקת ומושכרת 
קומה 1 +סוכה גדולה תיווך 

050-4122744)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור יהודה הנשיא 
דופלקס 6 חד')4+2(+מ.גדולה 
190 מ"ר, ק"ג+מעלית+חניה, 

6 דיירים, חזית משופצת 
כחדשה 2,800,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)35-35(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 
_____________________________________________)35-35(א.פנחסי 03-5799308

 ירד המחיר!! א.רח' 
ביאליק "דופלקס" כ-130מ"ר, 

מחולקת )ז.לשיפוץ( 
1,520,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)35-35(לדיור" 052-5222690 

 ללא תיווך באיזור 
סלבודקא דופלקס, 180 
מ"ר, מעלית, חנייה, נוף 

מדהים, 2,450,000 ש"ח 
לביא נכסים 

054-8834479)35-35(_____________________________________________

 למבינים בלבד! 
למכירה ברחוב ירושלים, 
דופלקס 8 חד', ענקית, 

220 מ"ר+מרפסת, 
משופצת, אפשרות 

להפוך ל-3 יחידות כולל 
הכנות! מחיר 3,390,000 
סופר נדלן 058-4569962

050-6452128)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! דופלקס, 6 חד', 
מפוארת, ברחוב השלושה, 

קומה ד', באיזור הטוב, 230 
מ"ר+מעלית+חנייה+חזית 

3,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב 054-5500263

 בגניחובסקי 5 חד', 
מחולקת ל-2 דירות, 

ענקית, ק"א, 2,000,000 
ש"ח לסגירה! אפיקי 

נדל"ן בועז 058-3200078
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 במרכז 10 חד', מחולק 
ל-3, בכניסות נפרדות, 200 

מ"ר, משה דסקל 
050-5926021)35-35(_____________________________________________

 ברב קוק! חדשה! 5 
חד'+ מרפסות+מדרגות 

חיצוניות לגג מוצמד 
+ מעטפת של הגג 

2,850,000 ש"ח 
מפתחות ב-"אביחי-

_____________________________________________)35-35(מתווכים" 03-5701010

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

ק"א, חזית, חדשה, מושקעת 
ברמה גבוהה+סוכה גדולה 
2,500,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)35-35(_____________________________________________

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

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

2,430,000 א.פנחסי 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

 באיזור העירייה רח' שקט 
5 חד', 120 מ"ר, ק"א, חזית, 

רח' שקט, חדשה, ניתנת 
לחלוקה 2,400,000 ש"ח 

_____________________________________________)35-35(גמיש א.פנחסי 03-5799308

 בק. הרצוג 5 חד', ק"א, 
125 מ"ר+מרפסת 18 מ"ר + 
יח"ד, 2,500,000 ש"ח פנחס 

_____________________________________________)35-35(נכסים 055-6789653

 במנחם בגין פ"כ, 6.5 חד', 
משופצת+ מחסן וחניה +חצר 

25 מטר 2,140,000 ש"ח 
_____________________________________________)35-35(פנחס נכסים 055-6789653

 בקריית הרצוג דופלקס 
10 חד', 250 מ"ר, מעלית, 

אופ' לחלוקה בקלות פנחס 
_____________________________________________)35-35(נכסים 055-6789653

 בעזרא/קהילות יעקב 
כ-100 מ"ר, מטופחת, 
מחולקת ל-2, מכניסה 

כ-7,000 ש,ח רק 
ב-1,990,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)35-35(נכסים 050-4177750

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

ויפה לביא נכסים 
054-8834479)35-35(_____________________________________________

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

קומפלט ויפיפייה לביא 
_____________________________________________)35-35(נכסים 054-8834479

 בחנה סנש ברביעייה, 
5 חד', מושקעת, 150 

מ"ר+גג צמוד 150 מ"ר 
+ אופ' 3,250,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
_____________________________________________)35-35(והשקעות 054-4290600

 במנחם, מציאה!! 
5 חד', 120 מ"ר+12 
מ"ר, מטופחת, ק"א, 

1,980,000 ש"ח "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בהראשונים 4 חד', 

בנין חדש, ק"ב+סוכה, 
חזית+מעלית, מיידי 

1,750,000 ש"ח גמיש 
"סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בשלוש השעות בנין 
חדש, 4 חד', 100 מ"ר+ 

סוכה +חזית+מעלית, 
כניסה תוך חודשיים 

1,675,000 ש"ח "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בגניחובסקי
4 חד'+ סוכה, ענקית, 

ק"ב, משופצת וממוזגת, 
כיוונים מעולים, אופציה 

גדולה לבניה נוספת 
ב-1,650,000 ש"ח
אפיקי נדל"ן בועז 

054-8474843
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 בקובלסקי 4 חד', 
סלון ענק, ק"ב, 

חזית, 95מ"ר, במחיר 
לסגירה! 1,750,000 

ש"ח אפיקי נדל"ן בועז 
058-3200078
03-5702323)35-35(_____________________________________________

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

שמש/סוכה, מחיר 
לסגירה! אפיקי נדל"ן 

בועז 058-3200078
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 4 חד' קומת קרקע באבן 
 B.A גבירול 1,650,000 תיווך

_____________________________________________)35-35(יזמות דורון 054-4980159

 בחנה סנש 4 חד'
 + 2 יחידות, חצר ענקית, 
מושקעת מאד. לפרטים: 
_____________________________________________)35-35(050-6452128 סופר נדלן

 בשד' רמז 4 חד', 115 
מ"ר, מרווחת מאד, בנין 

חדש, ק"א, מעוצבת 
אדריכלית + סוכה 

2,440,000 ש"ח לפרטים: 
_____________________________________________)35-35(050-6452128 סופר נדלן

 ברב קוק 4.5 חד', 100 
מ"ר, ק"ב ואחרונה 3כ"א, 

רק 1,695,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)35-35(_____________________________________________

 בהזדמנות!! באיזור 
צפניה 4 חד', 110 מ"ר, סלון 
ענק, ק"א, חזית, 2,490,000 

ש"ח נדלן-בעיר 052-7637799
053-3177272)35-35(_____________________________________________

 ברבי עקיבא/קוטלר 
4 חד', 4כ"א, עורף, 

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

)יש חתימות( "מקסימום 
_____________________________________________)35-35(נדלן" 054-4340843

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

גדולה ומרווחת, קומה שניה, 
בנין חדש ומתוחזק, סוכה, 
_____________________________________________)35-35(חניה. תיווך 050-4122744

 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 גמיש 

_____________________________________________)35-35(א.פנחסי 03-5799308

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

ק"ב+מעלית 2,290,000 ש"ח 
גמיש )לא כולל את היחידה( 

_____________________________________________)35-35(א.פנחסי 03-5799308

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

משופצת+סוכה+חניה 
1,470,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)35-35(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-

_____________________________________________)35-35(לדיור" 052-5222690 

 בבלעדיות בדב גרונר, 4 
חד', חדשה מהקבלן, ממ"ד 

וסוכה, 1,600,000 ש"ח 
"פנחס נכסים" פנחס נכסים 

055-6789653)35-35(_____________________________________________

 באיזור מרכזי נותרו 
דירות אחרונות, דופלקס ענק 
3,900,000, 4 חד' גדולה ויפה 
2,100,000 ש"ח  3,900,000 
B.D.A 054-8449423 35-35(תיווך(_____________________________________________

 באלישע 100 מ"ר, 4 
חד'+סוכה, חזית, ק"ג, 
גג בטון+חתימת לבניה 

מיידית+חניה 2,200,000 
ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בחגי קרוב לרב שך 
בבנין חדיש, 3 חד', 

מטופחת, מעלית+חניה, 
1,720,000 ש"ח גמיש

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בקוטלר 3.5 חד'+ 
מרפסות, חזית כ-85 

מ"ר, מיידי, 1,850,000 
ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 ברמת אהרון! בניין 
חדש! 4 חד', מרווחת! 

כניסה לחנוכה! מפתחות 
ב-"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)35-35(_____________________________________________

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

רק 1,700,000 ש"ח 
מפתחות "אביחי-

_____________________________________________)35-35(מתווכים" 03-5701010



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

 להשקעה אלפסי קומה 
שלישית 3 חד', קרוב לקהילה 
רק 610,000 ש"ח תיווך "ארץ 

הצבי" 052-5253470
08-9931163)35-35(_____________________________________________

 חדשה בשוק!! 
ברמת שרת,  בית וגן, 
ברחוב נובומינסקי, דוד 
מרץ, 4.5  חד'+פינת 

אוכל גדולה, ק"ב+מרפסת 
לסוכה+מחסן+חנייה 

_____________________________________________)35-35(בלעדי ליצמוקי 02-5638221

 ברמות ב', 4 חד', 
משופצת+ת.ב.ע לעוד 26 

מ"ר, נוף, ק"א, כניסה פרטית. 
1,750,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)35-35(הכוכבים 02-5713375

 ברמות א' 4 חד')82 מ"ר 
נטו(+גינה )51 מ"ר(+ת.ב.ע, 
כ"פ, נוף, לשיפוץ 1,800,000 

ש"ח תיווך הכוכבים 
02-5713375)35-35(_____________________________________________

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

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

050-3333699)33-36(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
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

י”ח - כ’ באלול תשע”ח  29-31/8/2018

גבעת שמואל

דימונה

 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

וילות ובתים

1-1.5 חדרים

נתיבות

מגדל העמק

 דירה 3.5 חד' משופצת 
ויפה, איזור חרדי קרוב לקהילה

054-6808270)27-35(_____________________________________________

+5 חדרים

+5 חדרים
+5 חדרים

+5 חדרים

+5 חדרים

 באיזור העירייה 2.5 
חד' משופצים קומת 

כניסה 1,280,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

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

 בבית ישראל בהשילוח 
דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 

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

פנטהאוזים ודירות גןפנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

4-4.5 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(_____________________________________________

 בטבריה קרוב לחרל"פ, 
3 חד' גדולים 75 מ"ר, ק"ג, 

גג רעפים, אופציה לבניה 
על הגגג )קיים אישור 

שכנים( 1,465,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב קוק 

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

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

2-2.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 במנחת יצחק, מרפסת 
לסוכה, נגישה לנכים+חנייה 

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

עפולה

ערד

לוד

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

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

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

_____________________________________________)33-36(ללא תיווך 052-5341404

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

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

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

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

 בפלמ"ח פרדס כץ, 
3 חד', משופצת מהיסוד+חצר 
סוכה, 17 מ"ר, ק"א+אופציה 

1,315,000 ש"ח לל"ת 
052-7117419)34-35(_____________________________________________

 למכירה דירת נכה 2 
חד', ק"קף רהילות יעקב קרוב 

_____________________________________________)34-35(לויז'ניץ 052-8841133

פנטהאוזים ודירות גן

פנטהאוזים ודירות גן

 בהזדמנות פנהאוז 
חדש ומפואר ברח' 

התשעים ושלוש
5 חד', 2,450,000 ש"ח 

052-3330965)34-35(  _____________________________________________

 בחפץ מרדכי, 4 חד', 
משופצת, חנ"ה, מעלית, 

יחידת הורים, עורפית, לל"ת
054-2206294)34-35(_____________________________________________

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

_____________________________________________)32-35ל(050-4167153

 מציאה! באלתר מיהוד, 4 
חד', עורפית, חנייה משותפת, 

משופצת, יחידת הורים, 
1,390,000 ש"ח רם נכסים 

054-5566145)35-35(_____________________________________________

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

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

 בטרומפלדור קרקע 3 
חד', כ-50 מ"ר, מפוארת 

1,065,1000 מפתחות במשרד 
_____________________________________________)35-35(נדל"ן הקריה 050-3000121

 בפלמ"ח 3 חד', קרקע 
כ-55 מ"ר, מפוארת+אופציה 
+מ"ס 1,300,000 ש"ח נדל"ן 

_____________________________________________)35-35(הקריה 050-3000121

 בשיכון ה', בט"מ, דירת 
3 חד', קא, 60 מ"ר, רק 

1,050,000 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)35-35(_____________________________________________

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

_____________________________________________)35-35(תיווך 050-4122744

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

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

_____________________________________________)35-35(תיווך 050-4122744

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

גדולה ומרווחת, כניסה מיידי 
_____________________________________________)35-35(תיווך 050-4122744

 באדמו"ר מקוצק, 3.5 
חד', 67 מ"ר, 1,695,000 ש"ח 

054-8786736)35-38(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור הנביאים 
3.5 חד'+מרפסת סוכה 

93 מ"ר, משופצת כחדשה 
ק"א, חזית+מחסן בק"ק 

עם כיור ושירותים א.פנחסי 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

 בלעדי בסוקולוב 3 חד', 60 
מ"ר, ק"ג+א.בגג בטון, חזית, 
משופצת כחדשה 1,500,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

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

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

03-5799308)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור ירושלים 
)לפני העירייה( 3 חד', 90 

מ"ר, מצב מצויין, ק"ג, א.בגג, 
חזית+סוכה 1,700,000 ש"ח 

_____________________________________________)35-35(א.פנחסי 03-5799308

 השניים! 3 חד' כ-66 
מ"ר, ק,ג, א.בצד וברעפים, 

מ.מהיסוד, 1,260,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

 052-5222690)35-35(_____________________________________________

 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)35-35(_____________________________________________

 למבינים!! בקרית הרצוג, 
ק"ב, 3 חד' כ-63מ"ר+יציקת 

בטון כ-45מ"ר 1,355,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

 052-5222690)35-35(_____________________________________________

 לרציניים! א.המכבים 3 
חד' כ-60מ"ר, ק"ד, משופצת, 
א.בצד ובגג 1,290,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
 052-5222690)35-35(_____________________________________________

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

"מ.מהיסוד" 1,580,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

 052-5222690)35-35(_____________________________________________

 בלעדי בירמיהו 
כ-3.5חד'+ מ.שמש כ-92מ"ר, 
3כ"א, שמורה 1,585,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
 052-5222690)35-35(_____________________________________________

 נדירה!! בדב גרונר 
3כ-64מ"ר, קומה ב', 3כ"א, 

מ.מהיסוד, א.להרחבה 
1,270,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)35-35(לדיור" 052-5222690 

 למהירי החלטה!! 
א.ביאליק כ-73מ"ר, ק"א, 

משטופחת 1,290,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

 052-5222690)35-35(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3 חד', 
70 מטר, קומה 2, ממ"ד 

וסוכה+יח"ד, הכל משופץ 
קומפלט, 1,720,000 ש"ח 

גמיש פנחס נכסים 
055-6789653)35-35(_____________________________________________

 בחנקין 3 חד', 63 מטר, 
קומה 3, אופציה בגג בטון 

1,500,000 ש"ח פנחס נכסים 
055-6789653)35-35(_____________________________________________

 בדנגור 3 חד', קומה 
3, אינסטלציה חדשה, 

מטבח חדש, חזית, אופציה 
1,245,000 ש"ח גמיש פנחס 

_____________________________________________)35-35(נכסים 055-6789653

 באלוף שמחוני/
יהודית דירת 3 חד', 75 

מ"ר, קומה א', חזית, עם 
אופציה ממשית לתוספת 
של 35 מ"ר, 2,000,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
 03-5797756

 050-5308742)35-35(_____________________________________________

 ללא תיווך בהרצוג 
3 חד'+ יחידת דיור + 
גג בטון, הכל מסופץ 

קומפלט 1,940,000 ש"ח 
054-8834479)35-35(_____________________________________________

 3 חד', ק"א, 
בז'בוטינסקי, עורפי, 65 

מ"ר, ב-1,280,000 ש"ח 
גמיש! אפיקי נדל"ן בועז 

058-3200078
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 בדנגור, ק"ב, 3 חד', 
כ-60מ"ר+אופציה 

30מ', מחיר לסגירה! 
1,230,000 ש"ח אפיקי 

נדל"ן בועז 058-3200078
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! 3 חד', 
בז'בוטינסקי, עורפית לבני 

ברק, בניין אברכים, קומה ב', 
משופצת ויפה, 1,320,000 

תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)35-35(_____________________________________________

 באיזור העירייה 2.5 חד' 
45 מ"ר+אופציה להרחבה 
כ-20 מ"ר, ק"ק, משופצת, 

חזית 1,230,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)35-35(א.פנחסי 03-5799308

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

ק"ב, משופצת, א.להרחבה!! 
1,370,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)35-35(לדיור" 052-5222690 

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

בגג וברעפים, משופצת, 
1,190,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)35-35(לדיור" 052-5222690 

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

מעלית 1,320,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

 052-5222690)35-35(_____________________________________________

 בדנגור 2.5 חד', משופצת, 
קומה 1, חזית, אופציה 42 

מטר, 1,260,000 ש"ח פנחס 
_____________________________________________)35-35(נכסים 055-6789653

 באיזור רמת אהרון דירת 
נכה, 2.5 חד', רמת גימור 

מושלמת 1,200,000 ש"ח 
B.D.A 054-8449423 35-35(תיווך(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 2.5 
חד' כ-65 מ"ר, משופצת, 

ק"ב, 1,310,000 גמיש 
"סלומון-נכסים-והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 
עורפי, 2.5 חד', ק"ג, 

אחרונה+היתרים לבנייה 
בגג, מיידי 1,220,000 

ש"ח אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 בפלמ"ח, ק"א, מרכזי 
ביותר 2 חד' גדולים, מטבח 

נפרד, 55 מ"ר, אופציה 
לסוכה, אינסטלציה חדשה, 

1,230,000 ש"ח אפיקי 
נדל"ן בועז 058-3200078

03-5702323)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! בברוט, בניין 
אברכים, 2 חד', ק"ג, גג 

בטון+רצפה קיימת לעוד 25 
מ"ר, רישיון לבנייה בגג ובצד 
1,285,000 תיווך אלטרנטיב

054-5500263)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! 2 חד', בברוט, 
ק"א, כ-50 מטר+אופצייה 

ממשית לעוד 25 מטר, 
חזית, 965,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב 054-5500263

 פנטהאוז בגרינברג 252 
מ"ר, 5 חד', 3 חניות, מחסן, 

_____________________________________________)35-35(משה דסקל 050-5926021

 בהולצברג 6 חד', 157 
מ"ר, קו"4, מעוצבת, 2 חניות, 

מחסן, מ"ש, משה דסקל 
050-5926021)35-35(_____________________________________________

 בנתניהו 4 חד', קו"5, 113 
מ"ר, מרפסת שמש, 2 חניות, 

_____________________________________________)35-35(משה דסקל 050-5926021

 להשקעה ברשותינו מבחר 
גדול מאד של דירות להשקעה 
כולל שוכרים מעולים, מנוהל 
ברמה מקצועית מאד. תיווך 

ארץ הצבי 08-9931163 
052-5253470)35-35(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)35-35(תיווך הכוכבים 02-5713375

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

350 מ"ר, במשעולים, 
3,500,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)35-35(הכוכבים 02-5713375

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

מ"ר(+חלל, נוף, גישה, 
4,950,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)35-35(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 
_____________________________________________)35-35(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב' 6 חד', 
משופצת+מרפסות 34 
מ"ר+מחסן+חניה, נוף, 

ק"ב, 2,190,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)35-35(הכוכבים 02-5713375

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

תחבורה/מכולת/ביה"כ 
1,580,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)35-35(הכוכבים 02-5713375

 ברמות א' 2 חד' גדולים 
)50 מ"ר נטו( משופצת+ת.ב.ע 

להוסיף 42 מ"ר! נוף 
1,420,000 ש"ח תיווך הכוכבים 

02-5713375)35-35(_____________________________________________

 בשלמה המלך מחולקת 
ל-2 יח' מנוהלת ע"י חברת 

ניהול מו שרת ב-3,500 שח רק 
795,000 ש"ח תיווך "ארץ הצבי" 

052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

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

_____________________________________________)35-35(410,000 ש"ח 053-3154818

 דירת קרקע בקהילה 
120 מטר+חצר, מיקום מעולה 

פינתית במחיר מציאה רק 
1,250,000 ש"ח תיווך "ארץ 

הצבי" 052-5253470
08-9931163)35-35(_____________________________________________

 דירת גן בחרדי 4 
חד'+חצר מקדימה ומאחורה 
מסודרת ויפה רק 1,105,000 

ש"ח תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

 חדש מהקבלן דירת גן 5 
חד'+חצר+מחסן+תוספות, 
קרוב לרכבת רק 1,350,000 

ש"ח תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

 להשקעה דירת קומת 
קרקע+חצר גודלה ופרגולה 

מושקעת ומושכרת ב-2,000 
רק 695,000 ש"ח תיווך "ארץ 

הצבי" 052-5253470
08-9931163)35-35(_____________________________________________

 ברחוב נצרים בנייה ארזי 
הנגב 5 חד', קומה ראשונה 

130מ"ר+מרפסת 30 מ"ר, רק 
1,180,000 ש"ח תיווך "ארץ 

הצבי" 052-5253470
08-9931163)35-35(_____________________________________________

 מעולה להשקעה/ 
מציאה דירת 4 חד', 112 מ"ר 
מושקעת+מרפסת בחרדי ליד 

הרכבת רק 880,000 ש"ח 
תיווך "ארץ הצבי" 

052-5253470
08-9931163)35-35(_____________________________________________

 חדש מהקבלן מבחר 
דירות 4 חד', קומות א/ד/ה 

+מרפסת ומחסן כניסה מיידי 
רק 1,105,000 ש"ח תיווך 
"ארץ הצבי" 052-5253470

08-9931163)35-35(_____________________________________________

 מציאה, מחולקת ל-2 
מושכרת ב-4,000 ש"ח רק 

640,000 ש"ח לווי מלא+ניהול 
053-3154818)35-35(_____________________________________________

 מחולקת ל-3 רק 865,000 
ש"ח מושכרת ב-5,800 ש"ח 

ליווי מלא+ניהול 
053-3154818)35-35(_____________________________________________

 מציאה למכירה 3 חד', 
במתחרד, רק ב-405,000 

ש"ח, מושכרת ב-1,600 ש"ח 
053-3154818)35-35(_____________________________________________

 דירת גן 3 חד'+חצר 
מושכרת כל הזמן לזוג נחמד 

דתי רק 480,000 ש"ח
 תיווך "ארץ הצבי" 

052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

 רחוב חן 5 חד', קומה 
שניה, מחולקת ל-2 יחידות 
חדשות רק 510,000 ש"ח 

תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

 להשקעה 2.5 חד', קומה 
שלישית מסודרת ומושכרת כל 
הזמן  רק 265,000 ש"ח תיווך 

"ארץ הצבי" 052-5253470
08-9931163)35-35(_____________________________________________

 להשקעה דירת שותפים 
חוקית במרכז העיר משופצת, 

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

050-4104044)35-35(_____________________________________________

 למשקיעים במרכז העיר, 
מושכרת ב-4,800 ש"ח מחיר 

1,030,000 ש"ח "בית ישראל" 
050-3916980)35-35(_____________________________________________

 מבחר דירות למגורים/
השקעה בתשואות גבוהות, 

בכל רחבי העיר מ-1,000,000 
ש"ח "בית ישראל" 

050-3916980)35-35(_____________________________________________

 רחוב רמז דוד, דירת 
קרקע 45 מ"ר+אפשרות בנייה 

מאושרת 42 מ"ר, מושכרת 
1,500 ש"ח רק 495,000 ש"ח 

תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

 להשקעה דירת שותפים 
חוקית במרכז העיר משופצת, 

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

050-4104044)35-35(_____________________________________________

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

6 חד'+מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)35-35(חניות. 052-2656825

 פנטהאוז 230 מ"ר, 
באמצע בנייה רק 1,670,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח 054-9200277

 בהרצל דירת גג, 6 חד', 
185 מ"ר בנוי, יחידת דיור עם 

כניסה חיצונית 2,250,000 
ש"ח תיווך דרים טרגט 

053-2817721)35-35(_____________________________________________

 בכץ מיני פנטהאוז
4 חד', משופצת, מרפסת 

30 מטר, סוכה מלאה, מחסן 
2,150,000 ש"ח תיווך דרים 

_____________________________________________)35-35(טרגט 054-3320655

 בפינקל )גני הדר( דירת גג 
5 חד', 3 מרפסות, 2 חניות, 

2,550,000 ש"ח ישראל 
_____________________________________________)35-35(רינהולד 054-6401612

 בתשעים ושלוש דירת 
גג 4 חד', גג פתוח+חניה 
1,590,000 ש"ח ישראל 

_____________________________________________)35-35(רינהולד 054-6401612

 בבילו 5 חד', 130 מטר, 
פוטינציאל אדיר, מ.שבת, 

שמורה 1,850,000 ש"ח
תיווך דרים טרגט 

 054-3320655)35-35(_____________________________________________

 בהיבנר 5 חד', 118 מ"ר, 
מ.שמש 12 מטר, משופצת 
2,100,000 ש"ח תיווך דרים 

_____________________________________________)35-35(טרגט 054-3320655

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

בהזדמנות משופצת! רק 
050-4811122 1,650,000)35-35(_____________________________________________

 מציאה!! בטרומפלדור 
4 חד', מפוארת, ק"א, סוכה, 
בניין מעולה, 1,570,000 ש"ח 

_____________________________________________)35-35("בית ישראל" 03-6508808

 הדף היומי איזור ה-93, 4 
חד', משופצת, מתאים מאד 
למגזר הדתי! עידן תיווך דרים 

_____________________________________________)35-35(טרגט 053-2817721

 ברוטשילד 4 חד' 
משופצת+מעלית וחניה, 

1,650,000 ש"ח גמיש
_____________________________________________)35-35(ישראל רינהולד 054-6401612

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

_____________________________________________)35-35(יוחנן 050-4104044

 באורלוב )תחנה מרכזית( 
3 חד', ק"ג, לא אחרונה, 
מעולה להשקעה!! רק 

1,030,000 ש"ח 
050-4811122)35-35(_____________________________________________

 בהסתדרות/מונטיפיורי 
3 חד', מושקעת ויפה 
כ-80מ"ר, מעולה לכל 

מטרה)מגורים/השקעה(
רק 1,185,000 ש"ח

050-4811122)35-35(_____________________________________________

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

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

050-4811122)35-35(_____________________________________________

 באיזור חרדי, רחוב 
מעולה, 3 חד', קומה נוחה, 

1,200,000 ש"ח "בית ישראל" 
050-3916980)35-35(_____________________________________________

 באורלוזרוב 3.5 חד', ק"ב, 
80 מ"ר, משופצת וממוזגת, 

1,370,000 ש"ח בלבד! "בית 
_____________________________________________)35-35(ישראל" 054-6215521

 יחודית במרכז השקט, 
3.5 חד', ק"ק, כ-90מ"ר, חצר 

גדולה, 1,390,000 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)35-35("בית ישראל" 054-6215521

 בהלר בין אחד להרצל,
3 חד', גדולה מהסטרדנט, 90 

מ"ר, מחיר 1,360,000 ש"ח 
תיווך דרים טרגט 

053-2817721)35-35(_____________________________________________

 באיזור ביל"ו ק"א, 
מסודרת, פיוני מיידי, טובה 

_____________________________________________)35-35(להשקעה 052-2948691

 במרכז העיר מתחרד 
2.5 חד' גדולים, 70 מ"ר, ק"ב, 
למגורים/השקעה 1,160,000 

_____________________________________________)35-35(תיווך יוחנן 050-4104044

 בהרצל ק"ג, 2 חד'+ 
מרפסת סגורה, משופצת, 

1,130,000 ש"ח ישראל 
_____________________________________________)35-35(רינהולד 054-6401612

 במתחרדים 4 חד', גדולה, 
במצב טוב, קומה נוחה, צופה 
_____________________________________________)35-35(לנוף, 560 אלף 050-3202551

צפת

 בעיר העתיקה מעל 
מקווה האר"י, 3 יחידות, 

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

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

_____________________________________________)34-37ל(ש"ח 055-6662393

 דרום העיר משופצת, 
קומה נוחה, אופציה לבניה 

_____________________________________________)35-35(ונוף, 630אלף 052-8045458

דירות 
להשכרה

 ברש"י 4 חד', ק"ג, מעלית 
ומחסן, מ.סוכה, י.הורים, 

ערבים ותלושי משכורת חובה. 
_____________________________________________)33-36ל(מיידי 03-9232697

אלעד

 בעלי הכהן 3.5 חד' 
במקור כ-80 מ"ר, בבנין 
חדש, 3 כיווני אויר, רק 

ב-1,590,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)35-35(נכסים 050-4177750

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

1,570,000 ש"ח "אביחי-
_____________________________________________)35-35(מתווכים" 03-5701010

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

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

03-5701010)35-35(_____________________________________________

 מציאה! באבן גבירול! 
3 חד', ק"ק+אופציה 

מוכה של 15 מ"ר, בלעדי 
ל"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)35-35(_____________________________________________

 ברש"י 110 מ"ר, ק"א, 
מחולקת ל- 2 דירות של 

3 חד' כ"א, משופצות 
מהיסוד 2,500,000 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

  מציאה!! בסמטת 
רחל /ירושלים 3 חד', 75 

מ"ר, חזית, ק"ג, מחולקת 
ל-3 יחידות+אופ' 

)רעפים( 1,500,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)35-35(_____________________________________________

  בבעל שם טוב, ק"א, 
חזית, 95 מ"ר, 3 חד' 

+ מרפסות + סוכה 
"מקסימום נדל"ן"

052-2452820)35-35(_____________________________________________

 BA 3 חד' בירמיהו, בלעדי 
_____________________________________________)35-35(יזמות 054-4980159

 רחוב רמז דוד, דירת 
קרקע 45 מ"ר+אפשרות בנייה 

מאושרת 42 מ"ר, מושכרת 
1,500 ש"ח רק 495,000 ש"ח 

תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________



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

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

מרווח, מרפסות, נוף, ענקית 
א.לקבוצה 050-7362739 

050-2403750)35-37/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באלפסי קומה שלישית, 
3 חד', מיקום מעולה, שכנים 

מצויינים, רק 1,700 ש"ח תיווך 
"ארץ הצבי" 052-5253470 

08-9931163)35-35(_____________________________________________

 באבן דנן חרדי, 3 חד' 
קומת כניסה , יפה, מסודרת 
ומושקעת 2,100 ש"ח מיידי 

תיווך "ארץ הצבי" 
08-9931163 052-5253470)35-35(_____________________________________________

 חדש מהקבלן בניסנית 5 
חד', קומה שלישית עם המון 

תוספות רק 3,600 ש"ח תיווך 
"ארץ הצבי" 052-5253470 

08-9931163)35-35(_____________________________________________

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

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

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1-1.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

י”ח - כ’ באלול תשע”ח  29-31/8/2018

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 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

+5 חדרים

+5 חדרים

ביקוש 
דירות

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-50/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-22/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי. אבינועם,

054-8001138)36-37/19(_____________________________________________

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

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

■ 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

אזורים

ביריה

 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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-52(הכי זול שיש. 055-9275552

 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

 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: 053-5836675 אסף

מבנים

מחסנים

משרדים

מגרשים

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:
y0556780890@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(_____________________________________________

 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

1-1.5 חדרים
 דירה 4 חד' 130מ"ר 
יוקרתית+יחידה מרוהטת 

ממוזגת 6,500 שכון ה' ברואה 
050-7877492)27-38(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

טבריה

נתיבות

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

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

 3.5 חד' בהרצוג ליד 
הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

4,000 ש"ח בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
050-538742)27-27(_____________________________________________

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

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

 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

 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(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה וממוזגת 
במיקום מרכזי, נוף מרהיב 

קרובה מאד לכנרת. 
054-8487125)32-35(_____________________________________________

 על הכינרת, 5 חד', 12 מ', 
צמוד לרב קוק, מרפסת גדולה, 

נוף קסום, מבצעים.
050-4124556)32-35(_____________________________________________

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

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

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

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

 בסירקין/הרב שך 2 
חד', 60 מ"ר ענקית, 

ק"א, מסודרת, מיידית, 
3,300 ש"ח בלעדי 

ל-תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

 נדל"ן באנגליה, 
תשואות גבוהות + עליית 
ערך, רישום בטאבו בליווי 

_____________________________________________)33-36(עו"ד. 055-9419672

 סוויטות יוקרתיות 
סגנון מלון בוטיק+בריכה 

וג'קוזי, 10 דק' הליכה 
_____________________________________________)33-36(מהכינרת. 050-6480390

 ביוסף חיים, 3 חד', 
ק"א, חדשה ומשופצת 

מהיסוד, 3 כ"א, מוארת, 
ממוזגת, מסורגת 
ומאווררת+מ.סוכה

052-7605270)33-36(_____________________________________________

 בסמטת רחל 3 חד', 
חדשה לגמרי, 62מ"ר+סוכה, 

ק"ג, ממוזגת, 3,800 ש"ח 
052-7606607)34-37(_____________________________________________

 בהראשונים, 3 חד', ק"ה, 
חדשה וממוזגת + מעלית + 
מרפסות שמש וסוכה 3,600 

_____________________________________________)34-37(ש"ח 052-7671305

 בקרית הרצוג 2 חד', 
כ-45 מ"ר, יפה וממוזגת, ללא 
ריהוט, בניין שקט, קומה 2.5 

_____________________________________________)34-37ל(3,000 ש"ח 054-6969961

 דרושה דירת 4 חד' לקניה 
בבני ברק/קרית הרצוג לל"ת 

_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

 דרושה דירת 4 חד' בבני 
ברק לל"ת במחיר 1,800,000 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-6651365

 דרושה דירה+סוכה בב"ב 
למשך חג הסוכות הבעל"ט 

_____________________________________________)34-35ח(054-8420848

 חנות וגלריה להשכרה 
משופצת, 25 מ"ר, מול דובק, 

לטווח ארוך 054-3453911 
_____________________________________________)34-35ל(אריה

 להשכרה חנות ברחוב 
רבי טרפון )קרוב לר"ע( 

19מ'+גלריה, מיקום 
מרכזי, 4,500 ש"ח, 

בלעדי לתיוך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
בז'בוטינסקי  100 בני ברק 

_____________________________________________)34-37(80 מ"ר 052-5039991

 דירת נופש מדהימה 
בחצור הגלילת 10-50 איש, 

בריכה, בית כנסת, נוף מדהים
054-7964399)34-37(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

■ "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, -058
052-5004466 ,3777500)18-17/19(_____________________________________________

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי 

_____________________________________________)24-35(לכינרת טלפון: 052-7165660

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-38/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 בלעדי בהראשונים 
4 חד', בנין חדש, ק"ב, 

סוכה, חזית + מעלית + 
חניה, מיידי 4,800 ש"ח 

"סלומון-נכסים-והשקעות 
054-4290600)35-35(_____________________________________________

 4 חד' אזור רשב"ם, 
ק"ג)בלי( 5,200 ש"ח  ***4 
חד', א.הראשונים +מעלית 

רק 4,200 ש"ח "טוב הארץ" 
03-5793001)35-35(_____________________________________________

 ברמת אהרון! בבניין 
חדש ומיוחד! 4 חד', 

מרווחת! מפתחות 
ב-"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)35-35(_____________________________________________

 באחיה השילוני 3 חד' 
גדולים +שתי מרפסות ק"א 

משופצת מהיסוד 
_____________________________________________)35-35ל(052-3504272

 בבלעדיות 
ברחוב גניחובסקי 22, 3 חד', 
65 מ"ר, קומה שניה, עורפית 

ושקטה, כניסה מיידי, לל"ת 
050-4122744)35-35(_____________________________________________

 3 חד', כ-60 מ"ר, 
חדשה מהקבלן, מרווחת 
ומוארת+סוכה, מרוהטת 

קומפלט, מזגנים בכל חדש, דוד 
שמש, שעוני שבת, 4 דיירים 

בבנין, קומה 2.5 ב-3,500 ש"ח 
_____________________________________________)35-36(גמיש, מיידית. 052-7004457

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

_____________________________________________)32-35ל(5,350 ש"ח 050-6578656

 מהודרת ומשופצת במקום 
יוקרתי, 200 מטר, קומה 

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

 2.5 חד' 55 מ"ר, משופצת 
ומה ב', חזית, ממוזגת+סוכה, 

_____________________________________________)35-36ל(איזור טוב 058-7970931

 בדניאל 10, 2.5 חד', 
משופצת ומרוהטת. 4,000 

ש"ח החל מ-01.09.18
050-5511847)35-38(_____________________________________________

 בפלמ"ח 2.5 חד', ק"ב, 
כ-55 מ"ר, משופצת חלקית, 

3,100 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)35-35(_____________________________________________

 מול העירייה 2 חד', 
מרוהטת, קומה ג'-ללא 
+מ.סוכה 3,600 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ל(03-6195580/052-4476744

 בטבריה כ. מיידית, 
כ-60 מ"ר, 2 חד' + 

מרפסות, ק"ג ואחרונה, 
ב-3,150 ש"ח  להב 

_____________________________________________)35-35(נכסים 050-4177750

 בבנין חדש ברב שר/
בן פתחיה יח' דיור 25 מ"ר, 

ממוזגת, מרוהטת, קומת 
מינוס 2,100 ש"ח 

054-8435566)35-38(_____________________________________________

 במרכז העיר 2 חד', ק"א 
+ מרפסת סוכה ללא ריהוט, 

_____________________________________________)35-36ל(מיידי, 054-4241797

 קוטג' בארזי הנגב 
5.5 חד', פינתי מושקע מאד, 

מזגנים בכל הבית 4,800 ש"ח 
תיווך "ארץ הצבי" 

08-9931163 052-5253470)35-35(_____________________________________________

 דירת גן ביובל 4 חד', 108 
מטר+110 מטר חצר כניסה 

1/9 3,200 תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

 ביובל ק"ג עם מעלית 
4 חד', יפה ושמורה, מיידית 

3,000 תיווך "ארץ הצבי"
08-9931163 052-5253470)35-35(_____________________________________________

 יחידת דיור באור לציון 40 
מטר כולל ארון ביגוד+מחסן 
לציוד רק 2,000 ש"ח כולל 
ארנונה תיווך "ארץ הצבי" 

08-9931163 052-5253470)35-35(_____________________________________________

 בכץ כפר גנים ב', 5 חד', 
קו"1 +מעלית+חניה, מיידי 
_____________________________________________)35-35(משה דסקל 050-5926021

 במיסקין כפר גנים ג', 5 
חד', משופצת, מרפסת סוכה, 

מחסן, 6,000 ש"ח
054-3320655 תיווך דרים 

_____________________________________________)35-35(טרגט 053-2817721

 במרכז העיר באיכילוב 
3.5 חד', 90 מ"ר, מרווחת 
ומסודרת ק"3, 3,200 ש"ח 

_____________________________________________)35-35(תיווך יוחנן 050-4104044

 להשכרה קומה 1 ברח' 
הר ב קוק כ-50 מטר מתאים 
למשרד או לכל מטרה, במיידי.

053-5353739)35-38(_____________________________________________

 ברמת גן משרדי יוקרה 
כ-17 מטר כולל ציוד ומיזוג, 

מיקום מעולה ומבוקש 
להשכרה רק 400,000 ש"ח 

תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

 באלעד חנות להשכרה 28 
מ"ר, במרכז המסחרי, אבטליון 

23, מיידי, 058-4420300
054-3456791)35-38(_____________________________________________

 להשכרה חנות ברב 
קוק חנות/משרד 30 

מ"ר, חזית משופצת לכל 
מטרה, 3,000 ש"ח מיידי 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)35-35(_____________________________________________

 מעונין לפתוח חנות 
בבני ברק? בשביל זה 

אנחנו כאן בשבילך תיווך 
B.A יזמות דורון
054-4980159)35-35(_____________________________________________

 מציאה חנות למכירה 
 B.A 25 מ"ר, ברב קוק תיווך

_____________________________________________)35-35(יזמות דורון 054-4980159

 חנות להשכרה 25 מ"ר, 
הרב קוק, 13 מטר, בשיפוץ 

ע"י הבעלים תיווך B.A יזמות 
_____________________________________________)35-35(דורון 054-4980159

 200 מטר להשכרה, 
הכנת המקום ע"י הבעלים, 
 B.A איזור הרב קוק. תיווך
_____________________________________________)35-35(יזמות דורון 054-4980159

 משרד 30 מ"ר להשכרה 
ברב קוק קומת כניסה רק 
 B.A ב-2,500 ש"ח תיווך
_____________________________________________)35-35(יזמות דורון 054-4980159

 בקרית הרצוג! 
להשכרה! מבנה דו 

קומתי! 200 מ"ר 
משרדים+200 מ"ר 

מחסנים! לרציניים! 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)35-35(_____________________________________________

 בק. הרצוג  דירה +
 מגרש 250 מ"ר אופציה לבנין 

6 קומות דירות 5 חד'
 4,500,000 ש"ח

050-4102467 )35-38(_____________________________________________

 למכירה בקריית הרצוג 
מחסן מינוס 1, מחולק ל-5 

חד', יש חלונות בלגים, מחיר 
מיוחד אצל פנחס נכסים 

055-6789653)35-35(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
משרדים/מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר, עם חניות, 
גישה להעמסה, במיקום מצוין. 

052-2656825)35-35(_____________________________________________

 להשכרה קומה 1 ברח' 
הר ב קוק כ-50 מטר מתאים 
למשרד או לכל מטרה, במיידי.

053-5353739)35-38(_____________________________________________

 ברמת גן משרדי יוקרה 
כ-17 מטר כולל ציוד ומיזוג, 

מיקום מעולה ומבוקש 
להשכרה רק 400,000 ש"ח 

תיווך "ארץ הצבי" 
052-5253470/08-9931163)35-35(_____________________________________________

 בקרית מטלון רחוב 
הסיבים, 3 קומות )אפשרות 
לחצאי קומות( מיידי משה 

_____________________________________________)35-35(דסקל 050-5926021

 משרד להשכרה במגדלי 
השקל 70 מטר, מחולק ל-4 
חדרים תיווך B.A יזמות דורון

054-4980159)35-35(_____________________________________________

 מציאה! בר"ע! 4 
חד' בבניין מגורים, ק"א, 

3 חזיתות לר"ע! רק 
1,200,000 ש"ח "אביחי-

_____________________________________________)35-35(מתווכים" 03-5701010

 יחידת דיור-צימר 
מאובזרת, 10 דקות מטבריה 
והכינרת, קרוב לקברי צדיקים 

_____________________________________________)35-35(ובתי כנסת 052-8834610

 סוויטת נופש לזוגות+ 
משפחות, מותאם לחרדים, על 

_____________________________________________)35-46(שפת הכינרת 050-8954654

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-34/19(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

יבניאל
 צימרים יוקרתיים 

ברמה אירופאית לזוגות 
ומשפחות סמוך לכינרת, 

ג'קוזי + חצר גדולה
055-6733843)20-49(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-48(_____________________________________________

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, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבית ישראל לזוג, 
מפוארת, נקיה הליכה לכותל, 

מבצע אלול 200 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ל(052-7681369

כלנית

 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!

+5 חדרים

וילות ובתים

בני ברק
 ברבי עקיבא, גן וורשא, 

80 מ"ר, קומת קרקע, 
מתאימה מאד לעסקים! יעד 

_____________________________________________)34-35(נדל"ן 054-8410006

 בית ענק בגודל 450 
מטר בשלושה מפלסים בהר 

השלום ברחוב האדמו"ר 
מרוזין בית מסודר ומרוהט 
16,000 ש"ח מיידי בלעדי 

לתיוך ש.מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

 בלעדי בגוטמכר 
בית פרטי ומפואר 4 

מפלסים, גג גדול, בריכה 
פרטית+מעלית+חניה 
למטרת מגורים/מוסד/
ישיבה ועוד! לפרטים 

"סלומון-נכסים-והשקעות  
054-4290600)35-35(_____________________________________________

 בניין חדש בז'בוטינסקי/
השומר פנהאוז 120 

מ"ר+מרפסת ענקית, מיידי, 
_____________________________________________)35-36(תיווך 050-4193366

 בהר שלום, דו 
משפחתי, 5 חד', 200 

מ"ר, מרווחת מאוד + חניה 
פרטית + גג גדול סופר 

_____________________________________________)35-35(נדלן 050-6452128

 בלעדי! באזור העירייה, 
3 חד' + 3 מרפסות, ענקית, 
90 מ"ר, ק"ב, מצב מעולה, 
חזית, 4,200 )אפש' לטווח 

ארוך" א. פנחסי 03-5799308 
054-7843709)35-35(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

 בפנקס 3.5 חדרים, קומה 
א', פנויה לכניסה מיידית, 

4,000 ש"ח. ישראל ריינהולד 
054-6401612)35-35(_____________________________________________



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

 "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

ערד

 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)35-34/19(_____________________________________________

 "לרגלי ההר" - צימרים 
נקיים ומאובזרים + בריכה 14 
מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה 

_____________________________________________)17-41/18(פרטיים, 050-2004839

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228

 "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

י”ח - כ’ באלול תשע”ח  29-31/8/2018

 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

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)30-52/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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, במצפה 

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-05/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

  "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

קצרין
 זה הזמן לטייל בגולן 

דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לזוגות ומשפחות, 

קורבים לאטרקציות ומסלולים 
הנחות לאטרקציות

_____________________________________________)25-36ל(050-5275981 04-6961175

מאזדה

טויוטה

קרייזלר

רני גרנד

סיטרואן

קאיה

מיצובושי

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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)36-34/19(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

הוצאה לאור
 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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

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)31-30/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 לשבתות וחגים, יחידת 
דיור יפיפיה ומאובזרת בלב 

העתיקה, לשבתות, נוף 
להרים, לזוגות/משפחה 

054-5259470)32-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

בריכה בחורף ומוצנעת, מבצע 
_____________________________________________)37-37/18(חורף חם!! 054-6242965

 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(_____________________________________________

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
 וילה 7 חד', ממוזגת, 

משחקים לילדים ונוער, בריכה, 
_____________________________________________)34-45(ביה"כ צמוד 053-2827371

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, נוף מהמם, ליד 

העתיקה, להזמנות 
_____________________________________________)34-37ל(052-7668387

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת 

מזגנים וחצר. 
08-6601778

052-7113937)34-43(_____________________________________________

 מאזדה cx-9 שנת  
2013, יבוא אישי, 7 מקומות, 

מפוארת, מושבים מעור, 
_____________________________________________)34-35ל(054-4526513

 גרנד וויאיגר 2012, 
יד ראשונה כולל רמפה 

להעלאת נכים, שמור במיוחד
_____________________________________________)34-37ל(050-2432210

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

סוכות

רפואה משלימה

 "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(_____________________________________________

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)33-42(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006

(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)35-46(60 איש 052-8860953

 מרחק הליכה מהעיר 
העתיקה + מרפסת + נוף 

לשבתות! מחירים הכי זולים 
_____________________________________________)35-42(שיש! 054-8476755

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת ומאובזרת + בריכה 
מחוממת, שולחן סנוקר, נוף 
מדהים לחרמון 050-4296661

050-7477127)35-51(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-34/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

 מתחם יחידות ארוח 
סטודיו, מיקום מרכזי שקט 

ויפה + חצר, קרוב לעתיקה 
050-7697594)35-38(_____________________________________________

 טויוטה קורולה 2010 
אוטומט מצב מצויין טל: 

055-8856959)35-35(_____________________________________________

 מאזדה לאנטיס 232 
2002 במצב טוב 5,000 ש"ח 

גמיש, טסט עוד 4 חודשים 
_____________________________________________)35-35ל(054-8484104 

 מיציבושי אוטלנדר מודל 
2008, 7 מקומות, אוטומטית 

_____________________________________________)35-35(טל: 052-7336064

 C-4 ,2010 סיטרואן 
שמורה, מטופלת, מחיר 

_____________________________________________)35-35(12,000 ש"ח 055-8856959

 קאיה קרניבל מודל 2006, 
7 מקומות במצב מצויין טל: 

053-4707059)35-35(_____________________________________________

 רני גרנד סניק מודל 
2011, 7 מקומות, יד ראשונה 

_____________________________________________)35-35(פרטית טל: 053-4707059

 ישירות מהיבואן
קישוטים לסוכות, מארזי 

תמונות לסיטונאים ולבעלי 
_____________________________________________)35-38ל(דוכנים בלבד! 055-6687487

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(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-34/19(דרושים זכיינים

אבידות

 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

 בחודש אב נמצאו 2 
טבעות בשירותים בתחנה 

במרכזית בירושלים 
_____________________________________________)34-35ח(058-3221407

 אבדה מצלימה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים צבע אפור עם נרתיק 

_____________________________________________)34-35ח(תכלת 052-7145526

 אבד נגן MP3 עם אוזניות 
בנחל קיבוצים י"ט אב 

_____________________________________________)34-35ח(058-3237037

 בחודש אב לפני 3 שנים 
נמצאה טבעת נישואין ברוחב 

_____________________________________________)34-35ח(פתח תקווה 052-7129251

 אבד תיק של פאה, עם 
פאה בתוכו בקו 292 ביום 

_____________________________________________)34-35ח(שלישי ג' אלול 053-3126670

 נמצא נגן עם אוזניות 
בפארק הכט בחיפה

054-8416170)34-35(_____________________________________________

 נמצאה מצלמה בקו 419 
מירושלים לכיוון בית שמש 

_____________________________________________)34-35ל(058-7174070

 אבדה מצלמת קנון בבין 
הזמנים במרינה באשדוד

052-7181751)34-35(_____________________________________________

 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

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-04/19(_____________________________________________

 דרושה עגלה בתרומה או 
_____________________________________________)35-36ח(במחיר סמלי 054-8421867

 דרוש טייפ בתרומה או 
_____________________________________________)35-36ח(במחיר סמלי 054-8421867

 מעוניין לקנות מגילת 
אסתר )כתב אשכנזי( עד 

_____________________________________________)35-36ח(1,800 ש"ח 054-8408459

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________
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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 

 ספות 2-3 מעור ניקולטי 
אטלקי, שנה בשימוש, חדשים.

052-4227714)25-38(_____________________________________________

 שולחן + 6כסאות מעץ 
מלא, חום כהה, מושב מעור 

אופייט-חדשים,  )אפשרות 
לשולחן או לכסאות בנפרד( 

052-4227714)35-38(_____________________________________________

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

תינוקות

 058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

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.
תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-08/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 קוים כשרים ורגילים החל 
מ- 9.90 לחודש משלוחים 

חינם לכל הארץ. 
055-6774334)24-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום. 
03-6884123/050-5274348)32-35(_____________________________________________

 למכירה פאת סרט של 
גלית אטליה בצבע חום כהה 

_____________________________________________)34-35(כחדשה 052-7165993

 אקורדיון סופרנו, 32 בס, 
היה בשימוש מועט, כולל תיק.

03-6169291)34-35(_____________________________________________

 עגלת קרוס המפוארת+
כל האביזרים, כחדשה. 

_____________________________________________)34-35ל(03-6169291

 "עוז והדר" ש"ס, שפה 
ברורה, גדול, מפואר, חדש. 

_____________________________________________)34-37ל(052-7161181

 למכירה בהזדמנות 
אקורדיון קטן לריתמיקאית 

1,500 ש"ח במצב טוב 
_____________________________________________)34-37ל(052-2503617

 בהזדמנות!! סוכה 
קומפלט כולל בדים, כולל סכך 

5/10 מטר רק 4,000 ש"ח 
050-6561610)34-37(_____________________________________________

 למכירה אופניים של 
ילדים 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)34-35ח(חדש 250 ש"ח 054-8483032

 תיק גברי שחור חדש 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח 054-8483032

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים לתוכי 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית 250 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 מושב שיאצ'ו חדש 
_____________________________________________)34-35ח(באריזה 03-9342918

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגה )כדרורגל שולחן ילדים( 

 121X59X31 ב-490 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(052-7966786

 חליפה שחורה מידה 48 
ישיבתית, יפה, עיצוב מודרני, 

_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח 054-4514210

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי חדש מאירופה רק 120 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4514210

 למכירה אופני הרים 
במצב מצוין 280 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-9340317

 זיכוי למשקפי מולטיפוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת 
א', הוצאת הדרת קודש חדש 

_____________________________________________)34-35ח(ב-70 ש"ח 050-4135002

 ספר בישול חדש מכיל 
מתכונים קלים וזמינים 50 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשדה באריזה 

_____________________________________________)34-35ח(65 ש"ח 052-4831449

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב 15 ליטר 

_____________________________________________)34-35ח(חדשה 40 ש"ח 052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר צורת רימון 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור 50 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-483449

 ספר שער הגלגולים 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-4831449

 4 שמלות חדשות 
וצנועות מחו"ל, לא נלבשו, 

_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח 054-5745359

 שמלת ערב סגולה 120 
ש"ח שמלת ערב כחולה ב-2 
חלקים  120 ש"ח, מעיל לגבר

_____________________________________________)34-35ח(180 ש"ח 03-9342918 

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשלפת ומסתובבת חיות 
במצב מעולה 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 שמלות ערב מהממות 
מקסי וקצר 250 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7662723

 שטיח מהמם! בצבע 
בז'/ שחור 150 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4110991

 בטריה של אופניים 
 36V 10 סמסונג כחדשה

אמפר 500 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-4110991

 ספרי לימוד לביה"ס כל 
הסוגים 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7188017

 סיר לחץ סולתם 
מנירוסטה 7 ליטר 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 קופסת מזון רפואי 
"מודולן" במחיר מוזל 

_____________________________________________)34-35ח(054-8454289

 קורקינט מאלומניום קל 
וחזק בצבע אדום מתקפל, 

_____________________________________________)34-35ח(מצויין 60 ש"ח 050-2897977

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 054-8464909

 בד לסוכה "סוכת 
ירושלים" 2*3 יפה במיוחד 350 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7664430

 הליכון לקשישים+מקל 
מתקפל להליכה 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-6245339

 שעון יד לנשים איכותי 
ויוקרתי חדש ברמה 150 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-8776286

 עגילים זהב טהור יפות 
_____________________________________________)34-35ח(ב-250 ש"ח 050-8776286

 פראק חתנים חדש 
באריזה מידה 42 בירושלים 

_____________________________________________)34-35ח(350 ש"ח 054-8415306

 תוכי קוקטייל ב-120 ש"ח 
וזוג תוכונים ב-80 ש"ח 

 08-9765927
_____________________________________________)34-34(בישוב חשמונאים 

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשלפת ומסתובבת, במצב 

מעולה 120 ש"ח
052-2727474)34-34(_____________________________________________

 תלת אופן 3 שלבים עם 
_____________________________________________)34-34(גגון 370 ש"ח 053-3155425

■ 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(_____________________________________________

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 דרוש מיני בר/מקרר 
קטן במצב מצוין/חדש 

לחדר בישיבה 
054-6337121)34-35(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת אברך בן תורה 

_____________________________________________)34-35(בתרומה 054-8432271

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב-800 ש"ח/

אפשרי מקולקלות בתרומה 
054-8432271)34-35(_____________________________________________

 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

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)35-36ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
בתרומה או במחיר סמלי 

_____________________________________________)35-36ח(054-7432035

 דרוש ארון בגדים במצב 
טוב 5/6 דלתות למשפחת 
_____________________________________________)35-36ח(אברך בב"ב 052-7670211

 למשפחה גדולה דרושה 
ספה, שולחן+כסאות 

_____________________________________________)35-36ח(050-4125549

 דרושה קולנועית של 
הבמבה החשמלית לקניה מיד 

_____________________________________________)35-36ח(2 050-4176776

 דרושה עגלת בסיס 
למכונת כביסה, פתח קדמי 

_____________________________________________)35-36ח(050-6651365

 שואב אבק רובוטי חדש 
בקופסא 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3121020

 מעונין לקנות נגן סנדיסק 
במצב טוב עד 50 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7163334 י-ם

 תנור עם כיריים במצב 
מצויין 500 ש"ח חברת 
_____________________________________________)35-36ח(פריסמה 054-8420444

 מזגן חלון קטן של חברת 
אלקטרה 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7432012

 מכונת כביסה קריסטל 
במצב מצויין פתח קדמי 350 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-9472004

 מציאה מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש המחיר 

_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 054-8453370

 מחשב נייד לצפייה 
וכתיבה+ווינדוס+אופיס 400 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 053-3346080

 מ.כביסה מעולה 
קונסטרוקטה ב-300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8482801 משעות אחה"צ

 למכירה 2 גופי תאורה עם 
פלורסנטים דקים, צבע נחושת 

במצב מצויין 160 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-8464909

 מכונת תספורת 
"פנסוניק" חדשה באריזה 
אחריות לשנה 320 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8498187

 מזגן חלון 3/4 גוניור 
אלקטרה 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-6651365

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים, נטענת דגם 

930 ב-150 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7966786

 דרוש מקפיא קטן/מקרר 
קטן/מזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)35-36ח(054-7938641

 למכירה משאבת חלב 
אוונט ידני חדשה ב-200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7676969

 כסא אוכל לתינוק עם 
מגש נשלף כפול מצב מעולה 

_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 052-7623377 

 מאוורר עמוד בלו סטאר, 
עוצמתי במיוחד, מהירות 
כפולה, כחדש, 190 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7623377

 רולים לשיער רומינגטון 
מקצועי 45 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 מבערים לחצובות בלרס, 
פסחים מהדרין במבצע 80 

ש"ח של כל השנה 40 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 מיקרוגל מעולה ואיכותי 
קריסטל עם אופציות 150 

ש"ח )בשווי 700 ש"ח ( 
_____________________________________________)35-36ח(052-711779

 מנורה לסלון 170 ש"ח 
מנורה למטבח 130 ש"ח, 

מנורה לפ"א 130 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-2727474

 מכשיר סודה 
סטרים+בלון ל-30 ליטר גז 

_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 052-7396092

 2 רמקולים למחשב 
סבופר ענק+ שלט חברת 

לוגיטק 400 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-2437292

 hp A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך מגע 
_____________________________________________)35-36ח(400 ש"ח 052-2437292

 שעון יד חכם עם 
מצלימה, מקרופון, בלוטוס 

ועוד... חדש באריזה 300 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-2437292

 טלפון כפול אלחוטי 
כחדש חברת יונדאן דגם 9600 

_____________________________________________)35-36ח(190 ש"ח 054-8981054

 אוזניות בלוטוס חדשות 
ויפות, 200 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)35-36ח(054-8497499

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה חדש באריזה 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 עכבר+מקלדת אלחוריים 
של מיקרוסופט 75 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 מכונת אספרסו 
אוטומטית קפסולות 

NESPRESSO במצב מצויין 
_____________________________________________)35-36ח(260 ש"ח 052-6784969

 שמיכה חשמלית חדשה 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 052-7188017

 כיריים לגז 5 להבות 
מצוינות מזכוכית 400 שח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7188017

 3 גופי תאורה, נורות 
_____________________________________________)35-36ח(הלוגן 70 ש"ח 052-463482

 פקס הכולל מכונת צילום 
"זרוקס" PE120 ש"ח 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 053-8585960

 LG בהזדמנות!! מקרר 
כמעט חדש היה בשימוש שנה 
550 ליטר מוכסף, רק 1,900 

_____________________________________________)35-36(ש"ח 054-8420684

 מציאה!! קומודה ארונית 
ושידה תואמת רק 450 ש"ח 

054-8420684)35-36(_____________________________________________

 4 כסאות מטבח עץ 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-5705546

 שולחן נפתח ל-1.60 מטר 
ללא כיסאות 400 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-4919299

 למכירה ספה 2 מושבים 
נפרדים בלבד מצב מצויין 

חזקה ויציבה 230 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח( 052-5737813

 שולחן נוער, עץ מלא 
100X75X75 ס"מ במצב 

מצויין בב"ב 250 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4575757 

 למכירה ארון 4 דלתות 
לבן במצב טוב 250 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-4184747

 למכירה עמודון ספרים+ 
דלתות תחתיות X 2 יחידות 

במצב טוב 150 ש"ח כל אחד. 
_____________________________________________)35-36ח(052-7662125

 מזנון סלוני מפואר כחדש 
עץ מלא 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8481585

 שולחן סלוני ו-5 כסאות 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח 054-8421867

 כסא דלפק שחור, יש 
אפשרות להגביה ולהנמיך 30 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-8421867

 למסירה ספה 
דמוי עור 3 מושבים שמורה. 
_____________________________________________)35-36ח(03-5700672 055-6785805

 דרושה סוכה מברזלים 
או מעצים לבן תורה בתרומה 

_____________________________________________)35-36ח(054-7432012

 ספת עור 3 מושבים צבע 
שמנת 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8487449

 שטיח חדש ללא שימוש 
יפיפה 1.90X1.40 ס"מ 150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4514210

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה 350 
ש"ח יש אפשרות לקנות שאר 

_____________________________________________)35-36ח(החלקים 052-7110779

 סלקל לתינוק כחדש 80 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7188017

 למכירה לול ומזרון צבע 
לבן מצב מצוין 170 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 מיטת לתינוק צבע חום 
_____________________________________________)35-36ח(90 ש"ח  053-3155415

 בהזדמנות עגלת איזי בייבי 
במצב מצויין 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-4160457

 בהזדמנות!! עגלת 
תאומים במצב מצויין 250 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4160457

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק+מגש מתקפל ב-150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7966786

 מיטת תינוק צבע חום 
+מזרון 120 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-7041010

 עגלת פג במצב מעולה, 
ריפוד נשלף+תיק+כיסוי גשם 
_____________________________________________)35-36ח(220 ש"ח בלבד 052-761867

 עריסת פלסטיק צבע לבן 
+ מזרון וקרש חדש 180 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(מתקפל 03-6169291

טרמפולינה חזקה "פישר 
פרייס" כמעט חדש+קשת 

משחקים 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(03-6169291

 כסא אוכל אינפנטי שמור 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 03-6169291

 שולחן וכסאות לפעוטות 
"פו הדוב" במצב מצויין 80 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 03-6169291

 צמיג 24 אינץ 5 ש"ח , 
גאנט קדמי 24 אינץ 10 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-3177932

 גאנט אחורי 24 אינץ 20 
ש"ח גאנט קדמיראלי 20 אינץ 

_____________________________________________)35-36ח(20 ש"ח 054-3177932

 אופני הילוכים 50 ש"ח, 
אופניים ללא הילוכים 150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-3177932

 2 תוכונים יפיפיים+ 
כלוב+מתקן לאוכל, מתקן 
לשתיה+אוכל רק 100 שח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3202097

 שטרות ישנים ומטבעות 
_____________________________________________)35-36ח(10 ש"ח 052-7653753

 אוסף גדול דל טלכרטים 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 052-76553753

 גז מן ליו"ט ושבת 24 
שעות, חדש באריזה! 400 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-5981054

 שמלת ערב מידה 38-40 
יפה ועדכנית וחדשה! 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-8497499

 דרבוקה מצרית, חדשה! 
איכותית! 150 ש"ח בלבד

_____________________________________________)35-36ח(054-8497499

 חליפה קצרה כחולה 
חדשה, בגיר 44, נקנתה ב-700 

ש"ח נמכרת ב-430 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(058-3234734

 קורקניט מאלומניום קל 
וחזק, צבע אדום מתקפל. 

_____________________________________________)35-36ח(מצוין 60 ש"ח 0502897977

 ספר בישול חדש מכיל 
מתכונים קלים וזמינים 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 נעלי דייר סטר, ספורט 
מידה 21-22 בקופסא לבן 

כחול חדש, מבצע 50 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 2 נעלי בד שחור לבן 
לבנות, מידה 39-40 מציאה 15 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח כ"א, 052-7110779

 מספריים מדללות 
מעולות לספריות 30 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 למכירה ספר אלגברה 
3 יחידות לימוד של אספיס 

_____________________________________________)35-36ח(כחדש 20 ש"ח 052-7110779

 למכירה כחדש ספר 
הבנה הדעה ולשון-הכנה 

ותרגול לבגרות 2015 20 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 2 כרכים של עיתוני ילדים 
"מגדלור" כרוכים בכריכה 
קשה, כל השנה. 45 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7600336

 מזגן 1 כ"ס מקרר משרדי, 
ארון בגדים, שולחן גדול 

ומכתבייה סה"כ 2,800 ש"ח
_____________________________________________)35-36ל(053-3119493/053-3121520

 סיר לחץ סולתם 
מנירוסטה 7 ליטר 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-2727474

 מנדולינה 2/1 בטן 
מרומניה+אביזרים 300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7188183

PURE- בושם 
CRYSTAL 100 מ"ל )95 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח( 050-4188923

 בושם NOA 30 מ"ל,60 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4188923

 ספר אור המאיר מסדרת 
המאורות מרהיבים 12 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3174459

 כלוב גדול לתוכים 490 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-546206

 תמונות ממוסגרות גדולי 
ישראל 30-300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8421867

 שולחן מעץ לילדים ו-2 
כסאות פלסטיק 40 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8421867

 כרית הנקה 40 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-8421867

 פאזל חדש באריזה 
3,000 חלקים 200 ש"ח 

איכותי ביותר+דבק לפאזל 
_____________________________________________)35-36ח(054-8421867

 מנעול הגה לרכב 
כחדש+2 מפתחות 80 ש"ח, 
כיסוי לרכב נגד שמש כחדש 

_____________________________________________)35-36ח(90 ש"ח 053-3121020

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עודיות חדשה באריזה 

_____________________________________________)35-36ח(65 ש"ח 052-4831449

 מארז מתכונים לילשים 
מעודד אכילה בריאה חדש 25 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-4831449

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר, 

_____________________________________________)35-36ח(חדשה 052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון 20 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור 50 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים אריז"ל 
עם הגהות ומראה מקומות 50 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-4831449

 שעון זהב של נשים דניאל 
קליין יוקרתי כחדש עם אחריות 

_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 054-8400759

 חלוק רחלי ברית 150 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(058-3289108

 גמרות למכירה 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(כ"א 058-3289108

 נעלי ניו בלנס 37.5 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-3289108

 כובע שאנל נשים שחור 
_____________________________________________)35-36ח(חדש 058-3289108

 פלנציה חדשה 60 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7188017

 ספרי לימוד קרא כצבי, 
ילדותינו, סודות הלשון ועוד 25 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7188017

 למכירה ראש דיו 
_____________________________________________)35-36ח(למדפסת 650HP ב-40 ש"ח 

 גיליונות עיתונים ישנים 
)"בתוך", ו"משפחה( 350 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7458429

 שרוך גומי ללא צורך 
בקשירה 30 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7167995

 גיטרה קלאסית 130 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7167995

 מוצץ מד חדש באריזה 
צבע חום 30 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7167995

 2 ערכות כלים+חומרים 
לימוד מקצועי ויטראז' 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-5858631

 כסא נוח מתקפל 
)מתאים לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 קורקינט לילד קטן/גדול 
במצב טוב, צבע אפור 50 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(כ"א. 052-6539056

 סטנדר יפיפה חדש 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-7041010

 סידור פרחים מלאכותיים 
בכלי גבוה יפיפה חדש ממש 

_____________________________________________)35-36ח(400 ש"ח 03-6169291

 למכירה ג'קט חדש מידה 
38 צבע כחול טורקיז מאח 

אקספרסס ב-50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7163334

 מכנס ג'ינס מקסטרו 
מידה 40 100 ש"ח -053

_____________________________________________)35-36ח(3155415

 חליפה שחורה מידה 48 
ישיבתית, יפה, עיצוב מודרני 

_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-4514210

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי חדש מאירופה רק 120 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4514210

 7 ויטרינות זכוכית כהה 
גודל 2.02X103 למרפסת 

כחדש 200 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4514210

 לחנות בומבלינה למוצרי 
תינוקות 10% הנחה בזיכוי של 

_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח 052-7171488

 חליפה לגברים בחורים 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 058-7041010

 מזוודה 2 גלגלים שמורה 
גודל בינוני 50 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(03-6169291

 2 כריות נוי מיוחדות 
בהירה וכהה 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)35-36ח(03-6169291

 תמונת קנבס יפה 
ואיכותית בגודל בינוני 40 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(03-6169291

 BCD מנורת הבריאות 
האלקטרומנגנטית המיוחדת 

500 ש"ח נקנתה ב-2,200 
_____________________________________________)35-36ח(03-6199806

 מצלימת פילים+פלש 
מניולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(03-6199806 בערב

 תלת אופן לילדים עם 
מוטי נשיאה חזק מאד 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7676856

 תחפושת משה רבינו 
חדשה מידה 4 40 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 חליפת 3 חלקים חדשה 
מידה 5 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 ילקוט לבנים כחול-ירוק 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7676856

 שמלה למחותנת מחנות 
חצי שחור חצי שמנת מידה 48 

_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 052-7676856

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשפלת ומסתובבת במצב 

מעולה 120 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-2727474

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון וורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)34-35ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון וורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(ירושלים 054-8415306

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיפיות למשחקים ווכו' 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)34-35ח(20 ש"ח 052-3073826

 מכניס ג'ינס קסטרו לגבר 
_____________________________________________)34-34(מידה 40 053-3155415

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)34-34(ש"ח 053-3155415

 למסירה מכשיר גלקסי/
אפשרי תמורת החלפה 

_____________________________________________)35-36ח(במכשיר כשר 052-7396092

 למכירה אוזניות בלוטוס 
סמסונג מקורי באריזה 60 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(בלבד 052-7165780

 מיטה יהודית במצב 
מצויין 500 ש"ח 

050-4184747)34-35(_____________________________________________

 ספת נוער נפתחת 500 
ש"ח 6 כסאות מעץ בהיר, 
מושב עור חום, 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ל(052-4227714

 מחשב 17-19 אינץ' 
סמסונג במצב מצויין בירושלים 

050-4104529)31-36(_____________________________________________

 כסא לתלמיד אירואוולי 
כחדש אורטופדי שחור 150 

ש"ח בפתח תקווה 
_____________________________________________)35-36ח(052-2786557

 2 מזגני תדיראן ג'וניור, 
במחיר מציאה, 400 ש"ח כל 

_____________________________________________)32-35(אחד. 054-8460500



י”ח - כ’ באלול תשע”ח  629-31/8/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 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

 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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-02/19ל(03-5782180

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(_____________________________________________

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

 למעון בק.הרצוג דרושות 
מטפלות ומבשלות, תנאים 

_____________________________________________)32-39ל(טובים. 054-8471166

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 

לכיתת תינוקיה, ת.מצוינים. 
054-2058545)32-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 נשים שמעונינות לעבוד 
בעבודה מאתגרת מלאה 

בסיפוק, ומשכורת הולמת,
_____________________________________________)32-18/19(ח. כהן 050-4137343

 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

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 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

 בבני ברק, ל"פתשגן", 
מוכרת חביבה ונחמדה לשעות 

אחה"צ, תנאים מעולים 
_____________________________________________)33-36(למתאימות, 052-7659115

 לסופרמרקט בב"ב, 
דרושים/ות קופאים/ות 

סדרנים/ות ועוד 054-3066726
073-7069072)33-36(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
למאפיה+רישיון על אופנוע 

054-2146510)33-36(_____________________________________________

 "לפרפרים" הלבשה 
אישית, דרושות מוכרות 

למשמרות, ניסיון במכירות 
_____________________________________________)33-35(חובה. 050-8266772

 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

 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

 למשרד ניהול נכסים 
בתל אביב דרושה מנהלת 
חשבונות סוגי +1-2ניסיון 

שליטה באאוט לוק התאמות 
וגביה מיידי למשרה 7 שעות 

office@fuehrer. ביום .קו"ח
co.il)34-35(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס בפתח 
תקווה מנה"ח סוג 3, ניסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, קו"ח 
ml2460@partner.net.il)34-37ל(_____________________________________________

 בב"ב למעון איכותי 
ונעים, לתינוקות, משטפלות 

חמות ומסורות עם יר"ש אחרי 
_____________________________________________)34-37(החגים 054-8413913

 לישיבה בב"ב דרושים 
*מחסנאי *טבח/ית לארוחת 
בוקר 03-6714809 להתקשר 

_____________________________________________)34-37(בין 10:00-14:00 

 לניקיון חדר מדריגות 
דרוש עובד חרוץ לרציניים 

בלבד! 054-2421996
052-4003742)34-37(_____________________________________________

 למאפיה בבני ברק דרושים 
*אופים *מנהל חנות עדיפות 

לבעלי ניסיון, תנאים טובים
054-6855447)34-35(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב 
מטפלת למשרה חלקית 

052-7641817)34-37(_____________________________________________

 דרושים נערים לדוכנים 
לערב ראש שנה ויו"כ אחוזים 

_____________________________________________)34-35ל(טובים 050-4153051

 דרוש מוכר לחנות אוכל 
מוכן )עם ניסיון( בבני ברק 

052-7643783)34-35(_____________________________________________

 לחברה בתחום הנדל"ן 
דרוש איש שטח עם 

ניסיון קו"ח למייל:
   wolfgroup@gmail.com)34-35ל(_____________________________________________

 דרוש עובד לחנות 
פלאפל בבני ברק+עובד נקיון 

_____________________________________________)34-35ל(ב-11 בלילה 054-8099198

 למרכז על"ה בב"ב 
דרושות טפלות למשרה 

מלאה/חלקית קו"ח 
dvora@aleh.org

054-6838445)34-37(_____________________________________________

 לישיבה בתל אביב 
דרוש עוזר טבח+ ניסיון 

7:00-11:30 בבוקר 
052-5676038)34-37(_____________________________________________

 לחברה בתחום הביטוח 
והפינססים, דרושה מתאמת 

פגישות לחצי משרה אביה 
054-9474755)34-37(_____________________________________________

 לנעלי גיל דרושות מוכרות 
חרוצות לשעות אחה"צ 

058-5160462)34-37(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
עוזרת לטבחית, חצי משרה 

050-4162484)34-35(_____________________________________________

 איש אחזקה לתלמוד 
תורה רצוי בעל רכב, 7 שעות, 
_____________________________________________)34-35(5 ימים בשבוע 050-4130909

 לקונדטוריה בגאולה, 
דרושים מנהלים/מנהל עבודה 
/מוכרים/עובדי יצור מעל גיל 

24. ת.טובים למתאימים
053-3133344)34-37(_____________________________________________

 מגורים בחינם בבית 
שמש לרווקות מחזקות עד 
גיל 25 מותנה בהשתתפות 

בשיעורי חיזוק שעתיים בלילה.  
053-4100529)34-37(_____________________________________________

 לרשת חוגים ברמת 
גן ובשרון דרושות מורות 
לאנגלית, הסעות מב"ב, 
_____________________________________________)34-37(שכר גבוה 058-4114777

 למחסן שיש בפתח 
תקווה דרוש/ה פועל/ת 

למ.מלאה רישיון נהיגה חובה 
052-4251252)34-38(_____________________________________________

 דרוש קופאי למכולת 
_____________________________________________)34-35ל(בב"ב עם ניסיון 050-6408008

 לארגון חסד גדול דרושים 
נהגים/ות ומתנדבים/ות 

לאיסוף עוגות ברחבי ב"ב עבור 
_____________________________________________)34-37(בתי חולים 055-6610818

 לפנימייה חרדית בב"ב 
דרושה עוזרת מטבח לחצי 

_____________________________________________)34-35(משרה 054-8401241

 ילד מעונין להצטרף 
לרכב הנוסע כל יום 

משיכון ה' לאיזור עזרא 
חזו"א, בוקר בסביבות 

השעה 8:00 חזור בשעה 
1:00 ושוב הלוך בשעה 

רבע לשלוש 
052-4456199)34-35(_____________________________________________

 למטבח למזון קר 
בב"ב דרוש עובד רציני 

מ-4:00 בבוקר שכר טוב 
למתאימים

055-9474416)34-37(_____________________________________________

 דרושים אנשים לניהול 
עסק בתחום השיווק, הובלת 

צוותים, אין צורך בניסיון 
053-3169946)35-38(_____________________________________________

 לחברה פקיד/ה 
לתיאום פגישות, עבודה 

מהבית, שיחות קלות ונעימות, 
שעות גמישות מאד, שכר 

בסיסי 50 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)35-35(קריירה 072-22-222-62

 לחברה פקיד/ה לתיאום 
פגישות סמוך לבני ברק, א'-ה' 

9:00-15:00, 7,500 ש"ח 
_____________________________________________)35-35(קריירה 072-22-222-62

 לחברה חרדית מנהל/ת 
צוות, עבודה מהבית, 7-8 

שעות ביום, שכר 9,000 ש"ח 
_____________________________________________)35-35(קריירה 072-22-222-62

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 
לשעות אחה"צ בין 

15:00-19:00 5 ימים 
בשבוע. לפרטים נוספים: 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לגן-מעון 
בפ"ת, למשרה מלאה/חלקית 

_____________________________________________)35-36ל(ציפי 052-7603242

 סייעת לגן ילדים פרטי 
מקסים בגבעת שמואל 

משרה מלאה/חלקית
_____________________________________________)35-38(052-3876056 סמדר

 דרוש עובד אריזה וליקוט 
למאפיה בפ"ת ימים א'-ה' 
שעות עבודה 13:00-22:00

_____________________________________________)35-38(לפרטים: 054-7708222

 דרושה עובדת נקיון  
לביה"ס לבנות בקרית הרצוג

בוקר 9:00-13:00 משרה 
_____________________________________________)35-35(מלאה/חלקית 054-5888747

 לגן ילדים בגבעת שמואל 
דרושה גננת משלימה/מטפלת 

_____________________________________________)35-38(משלימה 052-2959591

 דרושים עובדים לחנות 
בייגל בגאולה ועובדי מטבח 

02-5375516)35-36(_____________________________________________

 דרושים למרכז הספורט 
הדתי מדריכי כדורגל, 
כדורסל ברייקדאנס. 

מורים/ות חנ"ג ואנגלית, 
שכר גבוה 

053-5242789)34-38(_____________________________________________

 לאסביט חומרי בניין 
דרושים נהגי משאית מעל 15 
טון ועובדי דלפק באיזור פ"ת 

054-2199260)35-38(_____________________________________________

 דרושה מזכירה וקלדנית 
למשרד עו"ד, בר"ג, משרה 
חלקית 15:30-8:30 קו"ח: 
gidansky@zahav.net.il)35-35(_____________________________________________

 לגן פרטי בפ"ת דרושה 
סייעת רצינית, תנאים טובים 

_____________________________________________)35-36ל(050-7208097

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)35-46(_____________________________________________

 דרושה אישה לניקיון 
ביה"ס לבנות 10:00-13:00 

6 ימים בשבוע 053-5330717
_____________________________________________)35-36ל(03-5704092

 למאפיית מצות בארה"ב, 
דרושים עובדים רציניים, עם 

ניסיון בלבד, בעלי ויזה בתוקף 
להתקשר בין 18:00-21:00 

_____________________________________________)35-38ל(בלבד 054-8474734

 דרושים בחורים שמעונינים 
להתרים בערב ר"ה ויום כיפור 

_____________________________________________)35-36ל(שכר נאה 054-8590346

 למאפיה בבני ברק 
עובד למשמרת ערב+יום ו', 

וכן דרוש נהג לימי ו'. 
_____________________________________________)35-36(054-2802057 ישראל 

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בפרדס כץ 

)ב"ב( למשרה מלאה -08:00
16:00 / חלקית- 13:00-16:00

054-8432610)35-36(_____________________________________________

 לעזר מציון ב"ב לפרויקט 
ימים נוראים דרושות טלפניות 

למשמרות בוקר/צהריים. 
תנאים טובים למתאימות 

052-5808957/052-4428837)35-36(_____________________________________________

 בפ"ת למינימרקט 
דרוש/ה קופאי/ת אחריות 

_____________________________________________)35-36(וחריצות 058-7910000

 דרושות נשים לניהול 
מהבית, עסק יציב בחברה 
_____________________________________________)35-36ל(מבוססת  054-8447473 

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 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

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים למערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 בחור חרוץ מחפש עבודה 
בירושלים בסבלות או סידור 

_____________________________________________)35-36ח(סחורה במחסן 053-3147562

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפה בתור שכיר 

_____________________________________________)35-36ח(054-7938941

 מעוניין לעבוד כעוזר 
_____________________________________________)35-36ח(טבח/נהג 052-7191083

 בוגר נתיבות עולם, 
תואר שני בתקשורת, ניסיון 

במדיה בקירוב ובניהול במשרה 
_____________________________________________)35-36ח(בכירה! 050-4160390

 לחברת שליחויות נהג 
עם רישיון עד 12 טון מאיזור 

_____________________________________________)33-36(המרכז 074-7030025

לערכים
דרושים בחורים

050-4119446

לעמידה בדוכנים 
בערב ר"ה ויוכ"פ

לפרטים: 

 דרושה פקידת 
אדמנסטרציה לקביעת 
פגישות, הצעות מחיר. 

דרישות לתפקיד: שיחות 
טלפון, חצי משרה, עם אופציה 

למלאה. שכר בסיס בונוסים, 
שליטה באופיס. לשליחת קו"ח 

meyda@bezeqint.net
_____________________________________________)34-37(מיד פלסט בע"מ

 דרושה מנהלת 
חשבונות ספקים, 

ל"תמיר מחזור" בפ"ת 
ניסיון 2-6 שנים 

קו"ח לפקס
153-99666003

haya@tmir.org.il :34-37(מייל(_____________________________________________

 דרוש/ה מוכר/ת +ידע 
בגרפקיה למשמרות בחנות 

צילום. 03-6199392 
054-5793174)34-37(_____________________________________________

 לגן באוירה נעימה 
בגבעת שמואל, דרושה סייעת 

לגילאי שנה וחצי למלאה/
_____________________________________________)34-35ל(חלקית 052-6471287

 דרוש סוכן לחברה לשיווק 
קפואים, רישון חובה!! תנאים 

_____________________________________________)34-37(טובים. 052-3355338

 דרוש מלגזן עם ניסיון 
_____________________________________________)34-37(בב"ב 03-5709972





בבית שמש

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

כי תבוא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:29
18:46
18:26

19:40
19:42
19:42

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של בית שמש מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי י"ט באלול תשע"ח 30/8/18 • גיליון מס' 450

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

פרסם ותתפרסם 
03-5796643

6 יום 
4

ירות
לבח

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות / שטח מוניציפאלי, עמ' 28-29

בית שמש: שחקנים חדשים בזירה: החרדים העובדים, אלי ישי וחב"ד משלבים 
ידיים בדרך למועצת העיר • ראשי הרשימה: יעקב עמאר וישראל מנדלסון • חשיפה

חדרה: אחרי אינספור ספקולציות, הודיע הרב בנצי נורדמן על ריצתו ברשימת 'כולנו': "אי של 
שפיות בעולם בו פוליטיקאים משסים ציבורים" • כך קרסה החזית החרדית-דתית

יקנעם עילית: כזה עוד לא היה: הקהילה החרדית מריצה מפלגה חדשה, מול הנציג הוותיק שחבר 
לבית היהודי • משני הצדדים – שני אחים • פרסום ראשון

קרית מלאכי: נציגי חב"ד מתכתשים על הבכורה • מצד אחד - סגן ראש העיר המוכר והוותיק, מצד 
שני – איש עסקים צעיר • וגם: פורש ש"ס רץ עצמאית

רחובות: רגע לפני הקמפיין, הזמינו אנשי ש"ס את נציגי קרעטשניף לפגישה, וניסו להציע אחדות – 
לשווא • המתווה, חילוקי הדעות והסיכונים • פרסום ראשון

בני ברק: ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע תמיכה ברשימת הליכוד למועצת העיר בראשות קובי 
וידר • הורה: לשים נציג דתי לאומי במקום השני

6 יום 
4

ירות
לבח

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות / שטח מוניציפאלי, עמ' 10-11

בית שמש: שחקנים חדשים בזירה: החרדים העובדים, אלי ישי וחב"ד משלבים 
ידיים בדרך למועצת העיר • ראשי הרשימה: יעקב עמאר וישראל מנדלסון • חשיפה

חדרה: אחרי אינספור ספקולציות, הודיע הרב בנצי נורדמן על ריצתו ברשימת 'כולנו': "אי של 
שפיות בעולם בו פוליטיקאים משסים ציבורים" • כך קרסה החזית החרדית-דתית

יקנעם עילית: כזה עוד לא היה: הקהילה החרדית מריצה מפלגה חדשה, מול הנציג הוותיק שחבר 
לבית היהודי • משני הצדדים – שני אחים • פרסום ראשון

קרית מלאכי: נציגי חב"ד מתכתשים על הבכורה • מצד אחד - סגן ראש העיר המוכר והוותיק, מצד 
שני – איש עסקים צעיר • וגם: פורש ש"ס רץ עצמאית

רחובות: רגע לפני הקמפיין, הזמינו אנשי ש"ס את נציגי קרעטשניף לפגישה, וניסו להציע אחדות – 
לשווא • המתווה, חילוקי הדעות והסיכונים • פרסום ראשון

בני ברק: ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע תמיכה ברשימת הליכוד למועצת העיר בראשות קובי 
וידר • הורה: לשים נציג דתי לאומי במקום השני

המפץ האשכנזי: דגל ואגודה נפרדות, 'שלומי אמונים' דורשת בוררות
הפיצול: כפי שנחשף ב'קו עיתונות', דגל התורה ואגודת ישראל ירוצו בנפרד בירושלים

ההוראה: רבני 'דגל' בירושלים עלו לבתי גדולי ישראל, שאישרו את הצעד – למען השלום
ההבחנה: "לא תהיה שנאה ומחלוקת, אלא מקסום יכולות בקלפי ובדיקת יחסי הכוחות"

שאלת הראשות: ב'דגל' טרם החליטו, ממתינים לתוצאות סקר שיכריע בין דייטש לליאון
העימות: סגן השר פרוש במכתב חריף לגפני – בוררות או שישראל פרוש יתמודד באלעד

טוען: "ר' משה, אנחנו למודי סבל מהסכמים כתובים וסיכומים ברורים שלא קוימו"
מאשים: דגל התורה מדברת איתי בשלושה קולות - ת"ח חשוב, גפני וגוטרמן

ההכחשה: ב'דגל' מגיבים למכתב וטוענים כי שמו של גוטרמן הובלט שלא בצדק 
/ עמ' 8

האיש משה )גפני( שנושא על גבו את התנועה מיום צאת הציבור הליטאי 
משעבוד לחרות – מסתובב כשגבו שפוף. ברגע של געגוע הוא נזכר לאחרונה 
בצוותא עם אריה מכלוף דרעי בימים אחרים, נטולי להקות מצייצים והמוני 
ולא מקור  היו מען אמיתי לקבלת תשובות  חצרנים. כשכתובות בבני ברק 

לאינספור ספינים והדלפות. 
אם סטנדרט ההתנהלות של היום, בגובה הקו השחור של הכינרת, היה 
תקף בשנת תשמ"ט, דגל התורה הייתה מוצאת עצמה לכל היותר מתמחרת 
בין ש"ס לאגודה – ומשיגה איכשהו חצי מנדט ברוטציה, במחצית השנייה 

של הקדנציה.
אבי בלום / בית ספר לפוליטיקה, עמ’ 12-14

שברי לוחות

יש תוצאות: 
פרוייקט 'דירה 

להשכיר' יוצא לדרך

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

/ עמ' 4

/ עמ' 6

מפץ מקומי: טוב, יחד וחב"ד רצים 
סוםברשימה חדשה

פר

אשון
ר

לקראת הבחירות: 
התנאים המגבילים הוסרו 

שורת פרויקטים תחבורתיים 
בכניסה לעיר / עמ' 6
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