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 בס"ד • העיתון המרכזי של חולון בת ים מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי כ"ו באלול תשע"ח 6/9/18 • גיליון מס' 451

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

כל העושה פדיון נפש
 מובטח לו שישלים 

שנתו (אר"י ז"ל)
שמות ניתן עד יוה"כ.
054-8405155

פדיון נפש

רבי עקיבא 90 ב"ב
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03-5796643 פרסם ותתפרסם

ש"ס בת ים מחממת מנועים לקראת 
הבחירות • ברנז בסבב תפילות ובקשות 

בקברי צדיקים ומקומות קדושים • "הייתי 
מפקד, היו לי עסקים, ויתרתי על חברות 
בכנסת וכיום עוסק כל הזמן רק בלעזור"

/ עמ' 6

בעקבות תחקיר 'קו עיתונות' על מצב הקשישים הבודדים, המערכת הפוליטית ממשיכה לסעור - ותגובות קשות מחברי הכנסת ממשיכות 
להגיע למערכת • במקביל, יו"ר סיעת ש"ס בכנסת ח"כ יואב בן צור הגיש את חוק האזרחים הותיקים, שמטרתו להנגיש לקשישים את 

זכויותיהם • ח"כ מלכיאלי הודיע כי ידרוש מיד עם פתיחת מושב החורף לקיים דיון דחוף במצב הקשישים
/ עמ' 8

הצעת חוק: מרכזי מידע וסיוע לקשישים

5 יום 
7

ירות
לבח

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות / שטח מוניציפאלי, עמ' 12-13

מודיעין עילית: לאחר שגולן חסידי הודיע על ריצה נפרדת, מפתיע יו"ר ש"ס וטוען כי 
ישנם מגעים לשיבוצו של יוני מזרחי • מזרחי: "ספין שנועד לעורר מתח ביני לבין גולן"

בית שמש: חילוקי דעות קשים בתוך 'דגל התורה' בשאלת הנציג הרביעי • מצד אחד: תושבי 
השכונות הוותיקות והמתחרדות, מצד שני: קהילה מרמה ג' שדורשת גם את תיק החינוך לאיש אמונם

קרית יערים: רוזנטל קובע עובדות בשטח ומצהיר: "פעם אחרונה", אך בצמרת 'דגל' לא מתרגשים 
ומבהירים: "מבחינתנו, יצחק רביץ עדיין נמצא על השולחן וסיכוייו טובים"

מעלות תרשיחא: אחרי נתק רב שנים בין ש"ס לבין קהילתו של הרב הכריזמטי, הקרעים אוחו והאיחוד 
הגדול יצא לדרך • יחסי הכוחות, התגייסות צמרת התנועה, המו"מ הקשוח ושלישיית הגיסים
חיפה: עינת קליש רותם מבססת את מעמדה בסקרים, מנדי זלצמן צובר תאוצה • בלתי הפיך: 

החסידים מתייצבים לצד יהב • וגם: קובעים מזוזה, מרימים כוסית, ושרי 'כולנו' מפוצלים בתמיכתם

בעקבות תחקיר 'קו עיתונות' 

המאבק על התמונה: 
"העדפתי להסתובב עם הורים כאובים"

/ עמ' 4

ברנז: "ויתרתי על חברות בכנסת, 
עוסק כל הזמן בעזרה לאנשים"

בהצלחה: 25,000 תלמידי בת ים 
התחילו את הלימודים / עמ' 6

עו"ד ומתנדבת, גולש ויזם: 
אלי יריב מרחיב את שורותיו / עמ' 4

התנגשו בעץ ונפגעו קשה
/ עמ' 4



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



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



בחולון בת ים כ"ו באלול תשע"ח 46/9/18

המאבק על התמונה: 

"העדפתי להסתובב עם הורים כאובים"

עו"ד ומתנדבת, גולש ויזם: אלי יריב מרחיב את שורותיו

מקור לגאווה או דוגמה למחדלים? כשמדובר בפתית שנת לימודים בתקופת בחירות, לכל אחד יש תשובה 
שונה • בכר גאה, ברוט מותח ביקורת ומציג תמונה מביכה ובוסקילה חוזר לבית הספר של ילדותו

מאת: משה אברהמי

הטוב  הזמן  ם  היא  הלימודים  שנת  פתיחת 
ציבור,  ואישי  נציגים  פוליטיקאים,  ביותר של 
ולגרוף  ולהצטלם  לחייך  נוכחות,  להפגין 
הדבר  בחירות,  בתקופת  כשמדובר  אהדה. 
חלק  ייקח  שלא  מי  ואין  שבעתיים,  מתעצם 
בפוסטים  בתמונות,  הפתיחה,  באירועי 

מרגשים ובאיחולים מלבבים.
ראש העיר יוסי בכר פתח את שנת הלימודים 
כשהוא  העירוניים,  החינוך  במוסדות   בסיור 
שמחה  ומזריק  ילדותו  מימי  זיכרונות  מעלה 
וגאווה בילדים, במחנכים ובהורים. "כל אחד 
הראשונה  הלימודים  שנת  פתיחת  את  זוכר 
שלו ואת האור בעיני הוריו כשראו אותו הולך 
ביום הראשון ללימודים, במבט של גאווה עם 
הבנתי  לא  ילד,  בתור  ואני,  דאגה.  של  נצנוץ 
אני בהחלט מבין.   - על מה הסיפור... עכשיו 
לראות את הילדים שלך גדלים לך מול העיניים 
בך  מעורר  החיים,  של  יומית  היום  במהירות 
שתוכל  מילולית  הבעה  שאין  פנימי  אושר 

לתאר אותו במלואו", כתב בכר.
הורים  לכם  "אז  ואיחל:  הוסיף  העיר  ראש 
על  להרעיף  שתמשיכו  מאחל  וגאים,  יקרים 
עד  ולתמוך  לתת  שתמשיכו  אהבה,  ילדיכם 
אין קץ, ושתיהנו כל חייכם מנצנוץ החיוך של 
רק  שחלקכם  יקרים,  תלמידים  ולכם  ילדכם. 
מתחילים וחלקכם כמעט ומסיימים, אני מאחל 
 - וזכרו  מאושרים,  תהיו  בתהליך  צעד  שבכל 
אשר  היקרים  החינוך  לאנשי  כוח!  הוא  ידע 

למורות,  לסייעות,  נהדרת  שנה  חיל!  עושים 
ואנשי  המזכירות  ולכל  למנהלות  לגננות, 
זכרו  החינוך:  במלאכת  עוסקים  אשר  הצוות 
כי כל ילד הוא עולם ומלואו ותפקידינו לגלות 
את חזקותיו ולמנפן להנאה ולהישגים: "חנוך 

לנער עלפי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה".
ביקש  העירייה,  של  החגיגי  למצג  בניגוד 
אלומת  להפנות  ברוט  צביקה  המתמודד 
החינוך  במערכת  יש  שלטעמו  לבעיות  אור 
את  לשפר  מבטיח  שהוא  תוך  העירונית, 
הדברים במידה וייבחר. "הנהלת העיריה יצאה 
שעלו  חמודים  תלמידים  עם  להצטלם  היום 
הלימודים  שנת  איך  להראות  כדי  א',  לכיתה 
הילדים.  חמודים,  באמת  הם  כסדרה.  נפתחה 

היא,  הבעיה  איתם.  להצטלם  אוהב  אני  גם 
נפתחה  לא  ממש  בבת-ים  הלימודים  ששנת 
עם  להסתובב  היום  העדפתי  אני  לכן  כסדרה. 
מול  אונים  חסרי  שמרגישים  כואבים,  הורים 

אטימות וביורוקרטיה מיותרת", כתב ברוט.
גנים  לילדי  הורים  מקרים,  "בכמה  לדבריו, 
לא  שהעירייה  האחרון  ברגע  הודעה  קיבלו 
בזמן.  שלהם  הילדים  גן  את  להכין  הספיקה 
בהפתעה,  מגיע  לא  לספטמבר  ה-1  כידוע 
אבל בכל זאת מישהו נרדם בשמירה. בתגובה 
הם  אם  שספק  למתקנים  הועברו  הילדים 
ראויים אפילו לשהות של אנשים בוגרים שעות 
"בעקבות  כי  עדכן  בהמשך  ביום".  ארוכות 

מחאת ההורים מצאו בהנהלת העיר מקום זמני 
אחר, ראוי יותר, לאחד הגנים".

ברוט המשיך ומנה: "במקרים אחרים הורים 
נאלצים לנסוע בכל רחבי העיר לפזר או לאסוף 
להסיע  או  בשיבוץ,  בעיות  בגלל  הילדים  את 
לא  העיר  הנהלת  כי  הספר  לבית  הילדים  את 
פתרה להם בעיות הקשורות להסעות. במקרים 
בהם יכולתי, סייעתי להורים הללו וכך אעשה 
להם  הבטחתי  בעיקר  אבל  הקרובים.  בימים 
תראה  כבר  הבאה  הלימודים  שנת  שפתיחת 
לא  זה  כסף.  של  עניין  לא  זה  לגמרי.  אחרת 
אכפתיות,  של  עניין  רק  זה  תקציבים.  בגלל 
עדיפויות  סדר  ושל  חדשה,  מפקד  רוח  של 
עיניה  לנגד  תציב  העיר  כשהנהלת  יותר.  נכון 
רק את האינטרס של התושבים, ולא את בעלי 

האינטרסים, העיר תראה אחרת".
המתמודד  המעוצה  חבר  בוסקילה,  אורי 
בו  מינימאלי  בפוסט  הסתפק  העיר,  לראשות 
הוא נצפה פותח שנה בבית הספר 'תחכמוני', 
בו למד בעצמו כילד. "התרגשתי מאוד לפתוח 
את הבוקר המיוחד הזה עם הילדים המתוקים 
למדתי  אני  שגם  'תחכמוני',  הספר  בית  של 
השנה  את  ומתחילים  הספר  לבית  חוזרים  בו, 
והתלמידים  התלמידות  לכל  מאחל  החדשה. 
שנת  החינוכי,  הצוות  ולכל  למורים  למורות, 

לימודים פורייה ומוצלחת", כתב בוסקילה.

על המקום

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

איציק מצרפי, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, חיים 
בנשק, 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

 הרב הכין את האברכים ליום הדין
בתוך ההכנות הרבות לימים הנוראים ולחגים, הגיע הרב 
לשיחת  שלום  בר  אליהו  רבי  הגאון  ים,  בת  של  הראשי 
חיזוק והכנה ליום הדין בפני אברכי כולל 'עטרת רחמים' 

בבת ים.

 התנגשו בעץ ונפגעו קשה
קשה  תאונה  בזירת  טופלו  בינוני  ופצוע  קשה  פצועה 
חובש  כהן  עמי  ים.  בבת  הקוממיות  ברחוב  שאירעה 
הענקנו  נוספים  חובשים  עם  "יחד  סיפר:  הצלה  באיחוד 
וצעירה  לצעיר  התאונה  בזירת  ראשוני  רפואי  טיפול 
רכבם  מהתנגשות  כתוצאה  ובינוני  קשה  באורח  שנפצעו 
בעץ. לאחר טיפול רפואי ראשוני בזירת התאונה הנפגעים 

פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים".

 עדכוני חגים
לקראת חודש החגים, הנה מספר עדכונים נחוצים: קבלת 
יהיו משרדי העירייה  קהל - במהלך החגים וחול המועד 
הבאים:  בתאריכים  קהל  קבלת  תתקיים  ולא  סגורים 
בין   - כבדה  פסולת  השלכת  איסור   .01.1-9.81  ;9.11-9
התאריכים 01.2-9.5 חל איסור על השלכת פסולת כבדה 
ריהוט  גרוטאות,  גזם,  לרבות  סוג  מכל  הציבורי  במרחב 
ישן, מכשירי חשמל וכדומה. שירותי הצלה בחוף הים - 
בשעה  המצילים  פעילות  תסתיים   )9.9( השנה  ראש  ערב 
00:11 ובמהלך החג תתקיים כרגיל )54:71-51:80(, בערב 
יום כיפור לא יינתנו שירותי הצלה ובסוכות יתקיימו ללא 
שינוי. אגב, עונת הרחצה לשנת 8102 תסתיים ב-81.01.8.

זאת ועוד: מבצע ניקיון - בימים אלו מבצעת עיריית בת 
ים מבצע ניקיון נרחב על מנת לפתוח את השנה החדשה 
באווירה נעימה ומצוחצחת. בכל רחובות העיר מבוצעות 
עבודות טיאוט ושטיפה, פינוי מוגבר של הפסולת, עבודות 
החל    ,9.3 ראשון,  ביום   - מזון  איסוף  עצים.  וגיזום  גינון 
שנה  כמידי  מתקיים  רחב אשר  עירוני  מזון  איסוף  מבצע 
בבתי הספר,  האיסוף מתבצע  ופסח.  ראש השנה  לקראת 
שמסתובבים  נוער,  בני  ובאמצעות  הקהילתיים  במרכזים 
ואזרחית  אזרח  שלכל  לדאוג  מנת  על  השיווק,  ברשתות 

יהיה חג שמח ושבע.

את  חידש  הילד  השנה:  ראש  לכבוד   

הלהיט של אביו
עידו קפטן, תושב 
עבר  ים,  בת 
הילדות  מעולם 
הנערות.  לעולם 
הוא  בו  עולם 
את  לתת  נדרש 
תשומת  מלוא 
פרט  לכל  הלב 
הכניסה  בחייו. 

בחרטות.  מלווה  לעיתים  אך  קסומה,  היא  המצוות  לעול 
בו  אלבומו  מתוך  שלישי  סינגל  קפטן  משיק  אלו  בימים 
הוא מחדש להיט מלפני חמש-עשרה שנה, שכתב והלחין 
אביו ניר ואף ביצע אותו ביחד עם שותפו למוסיקה באותם 
הרצון  את  המבטא  שיר  הוא  "יצר"  גולד.  נפתלי  הימים, 

להודות על הטעות, בקשת מחילה ממלכו של עולם.
"ימי אלול הם הימים המתאימים ביותר להשיק את הסינגל 
הזה" אומר קפטן הצעיר, "זאת לאור העובדה שאני ברוך 
אמרו  וכבר  השם,  לעבודת  המצוות,  לעולם  נכנס  השם 
מקווה  אני  רע,  ויצר  טוב  יצר  לאדם  יצרים  שני  חכמים 
ומייחל שה' ייתן לי כוחות תמיד שיצר הטוב יגבר על הרע 

ושאעשה רק דברים טובים".

freyisrael@gmail.com :לעדכונים
החדשות המקומיות של חולון בת ים

 בוסקילה חוזר לילדות. צילום: עמוד הפייסבוק של בוסקילה 
בכר בפתיחת שנה. צילום: פייסבוק 

הצד הלא חגיגי. צילום: עמוד הפייסבוק של צביקה ברוט 

מאת: משה אברהמי

העיר  לראשות  והמתמודד  המועצה  חבר 
פעילים  האחרונים  בימים  חושף  יריב,  אלי 
להשתלב  אמורים  ואשר  בו  תמיכה  שמביעים 
ברשימתו למועצת העיר. בין היתר, צירף יריב 
לשורותיו את דודו אדרי – פעיל חברתי מוכר 
ובעל עמותה הפעילה בקרב נוער חרדי נושר, 
ואת עו"ד רחל גדרון – מתנדבת מסורה וחברת 

ועד שכונת רמת הנשיא.
וכך הציג יריב את המצטרפים החדשים: "בת 
אחד  אדרי,  דודו  אדרי.  דודו  את  הכירו  ימים, 
מצטרף  ים  בת  העיר  שידעה  הגולשים  מטובי 
הקרובות  בבחירות  אחת"  ים  "בת  לרשימת 
ויתמודד ביחד איתי על עתיד העיר.  דודו נולד 
גדל וחונך בבת ים, אב לגבריאל ושילה, פעיל 
סביבתי ויזם. לצד זה, הוא גם ספורטאי מוביל 
במספר  ומחזיק  בישראל  הימי  הספורט  בענף 

הרב ביותר של הישגים בהיסטורית העיר בת-
ים.

המשלבת  עמותה  הקים  כשנתיים  "לפני 
שנשר  חרדי  נוער  למען  הפועלת  וים,  חינוך 
ממסגרות הלימוד המקובלות ובמקביל לטובת 
בנוסף,  ונכויות.  מגבלות  בעלי  ונוער  ילדים 
הוא מוביל את מאבקי הגולשים בעיר יחד עם 
הים  חופי  על  לשמור  במטרה  נוספים,  חברים 
הצעיר  הדור  את  מחנך  בכך  ופיתוחם,  בעיר 

למצוינות, ערכים ואהבת הסביבה.
אמונה  מתוך  אלי  להצטרף  החליט  "דודו 
אמיתית להוביל את העיר בת ים לעיר חוף טובה 
ומשפחות.  לצעירים  אטרקטיבית  ועיר  יותר 
לשדרג  במטרה  פרויקטים  מספר  נוביל  ביחד 
"עיר  להיות  העיר  את  להחזיר  החופים,  את 
הבירה" של הגולשים בישראל ונדאג לצעירים 

בת ימים".
"עו"ד  הנוספת:  הרכש  על  יריב  בישר  וכך 

רחל גדרון, תושבת שכונת רמת הנשיא ופעילה 
בקידום החינוך המיוחד בעיר, מצטרפת אלינו 
הקרובות  בבחירות  אחת"  "בת-ים  לרשימת 
ותתמודד ביחד איתי על עתיד טוב יותר לחינוך 

בעיר ולשכונות.
היעוץ  ממערך  חלק  בעבר  הייתה  "רחל 
ועדת  כיו"ר  וכיהנה  ויצ"ו,  של  המשפטי 
האחרונות  בשנים  בעירייה.  הארנונה  ערער 
בוועד  נוספים,  חברים  לצד  פועלת,  רחל 
אופי  על  לשמור  במטרה  הנשיא,  רמת  שכונת 
המסיבים  הבנייה  תכנוני  את  ולמנוע  השכונה 
בשכונה.  החיים  באיכות  לפגוע  העלולים 
מתנדבת  רחל  בשכונה,  לפעילותה  מעבר 
בהנהגת "המרכז למשפחות לילדים עם צרכים 
הפרויקט  ממקימי  אחת  והיא  בעיר  מיוחדים" 

"חוגים לילדים עם צרכים".



שנה 
מושלמת 
ומשתלמת

עם לאומית זהב, הביטוח המשלים 
שמאפשר לכם לחסוך עד כ-1,600 ₪ בשנה, 

בהשוואה לביטוחים משלימים מקבילים!

• יותר מומחים • יותר טיפולים • סל לידה נרחב בשווי 8,000 ₪*

כללית פלטינוםמאוחדת שיאמכבי שלילאומית זהב

₪58₪159₪111₪147זוג בני 22
₪83₪217₪192₪190זוג בני 2+24
₪140₪270₪254₪211זוג בני 4+29

עלויות הביטוח המשלים כפי שפורסמו באתרי האינטרנט של הקופות ב- 1.7.18

הצטרפו עוד היום ללאומית: 1700-507-507
*בכפוף לתנאי הסכם השב״ן.



כ"ו באלול תשע"ח 66/9/18 בחולון בת ים

ברנז: "ויתרתי על חברות בכנסת, 
עוסק כל הזמן בעזרה לאנשים"

ש"ס בת ים מחממת מנועים לקראת הבחירות • ברנז בסבב תפילות ובקשות בקברי 
צדיקים ומקומות קדושים • "הייתי מפקד, היו לי עסקים, ויתרתי על חברות בכנסת 

וכיום עוסק כל הזמן רק בלעזור"

מאת: אלי כהן

יבעוד פחות מחודשיים, ייגשו תושבי בת ים לק
ילפי וישלשלו את בחירתם לראשות העיר ולחב

רים שירכיבו את מועצת העיר. עבור סיעת ש"ס 
הק הרגעים  באחד  מדובר  ברנז,  רפי  יבראשות 

ריטיים, בו עליהם לתרגם את עשייתם בקדנציה 
החולפת לכדי כוח ממשי, שיהיה כרטיס כניסה 
נכבד עבורם כלפי תנועת ש"ס הארצית, הרואה 
והקדמה  פריימריז  מעין  המקומיות  בבחירות 
במוק לאחריהן,  שיתקיימו  הארציות  ילבחירות 

דם או במאוחר.
ראש  מ"מ  השבוע  עלה  השטח,  חרישת  לצד 
לקברי  ברנז  רפי  המקומית  ש"ס  ויו"ר  העיר 
בתפילה  להעתיר  הקדושים  ולמקומות  צדיקים 
לקראת השנה החדשה ולהצלחת המערכה. בין 
המ הכותל  את  העירייה  עובדי  עם  פקד  יהיתר 

לכן  קודם  סליחות.  לאמירת  ליל,  בחצות  ערבי 
עלה ברנז להר ציון הסמוך, שם התפלל על קבר 

דוד המלך.
יברנז אף הרחיק עד לשכם לציונו של יוסף הצ

ידי  על  מאושרת  חודשית  עלייה  במסגרת  דיק, 
כוחות הביטחון. "יהי רצון שתפילותינו יתקבלו 
ישועה  מאיתנו  אחד  כל  בקרוב  ונראה  ברצון, 
גאולה אמיתית של  וישועה כללית של  פרטית, 
יאהבת חינם. ונזכור שהפוליטיקה היא רק אמצ
עי לסייע לזולת ולא חס ושלום דרך חיים", כתב.
השבוע פרסם ברנז קורות חיים מקוצרים, בהם 
אמון  את  וביקש  הציבורית  עשייתו  את  פירט 
ברנז,  רפאל  לי  "קוראים  נוספת.  פעם  הבוחר 
האזר בשירותי  מפקד,  הייתי  הצבאי  יבשירותי 

28 שנה  חי ב''ה היו לי עסקים מוצלחים. לפני 
במספר  כיהנתי  הציבורית,  בשליחותי  התחלתי 
וית היסוס  ללא  שנה,  לפני  ובדיוק  יתפקידים, 

יו''ר  אני  כיום  ישראל.  בכנסת  חברותי  על  רתי 
ועוסק  העיר  ראש  מקום  וממלא  ש''ס  תנועת 
כל הזמן בלעזור לכמה שיותר אנשים, להילחם 

בבירוקרטיה ולפתור בעיות".
הוא הוסיף: "בעוד חודשיים יתקיימו הבחירות, 
יאני פונה לכולם מכל הלב, תנו לי את הכח לה

משיך ולעשות דברים טובים. אצלי דלת המשרד 
והחזון  זמין  תמיד  שלי  הטלפון  פתוחה,  תמיד 
כולם,  של  ציבור  שליח  ולהיות  להמשיך  שלי 
מבלי לעשות שיקולים כאלו ואחרים, אני שליח 

של כולכם".

בהצלחה: 25,000 תלמידי בת ים 
התחילו את הלימודים

משה אברהמי

שנת הלימודים נפתחה ביום ראשון בהתרגשות 
גם  וכך  כאחד,  וההורים  הילדים  מצד  עצומה 
מצד הצוותים החינוכיים בעיר בת ים. בכל בתי 
הספר נערכו קבלות פנים וטקסים בהשתתפות 
נציגי  כאשר  החינוכיים,  והצוותים  התלמידים 

העירייה סיירו במוסדות השונים.
הילדים הגיעו הבוקר למוסדות חינוך משופצים 
ומשודרגים, וביניהם: 13 כיתות גן חדשות – 4 
כיתות גן בליבורנו, 3 כיתות גן בגיבורים, כיתת 
7, 2 כיתות גן בנגבה 12, 3 כיי  גן אחת במצדה

תות גן באשכול גנים נורדאו.
ובי הספר  בבתי  חדשניים  למידה  מרחבי   21
נח אלון,  יגאל  תחכמוני,  יוסף,  ברמת  יניהם: 

שונים, יד מרדכי, גורדון, תיכון רמות, מסילות, 
שחר, חט"ב שז"ר, בן גוריון, דרכא המר ועוד. 7 
חדרי מדעים חדשים בבתי ספר; צביעה פנימית 
נוס כיתות  הקמת  והגנים,  הלימוד  כיתות  ישל 

פות בבתי הספר השונים; שיפוצי עומק בבתי 
ספר ואשכול גנים תמנון; שיפוץ מטבחים בגני 
ילדים; חידוש ושיפוץ תאי השירותים; איטום 
יגגות; פיתוח חצרות בבתי הספר והפיכתן למ

רכזי לימוד והתכנסות; תיקון והחלפת דלתות; 
יהתקנת סורגים; תיקון ליקויים בטיחותיים; תי

גזם  עבודות  חשמל;  תיקוני  אינסטלציה;  קוני 

החול  בארגזי  טיפול  והדברה;  ריסוס  וגינון; 
חידוש  הילדים;  בגני  כלליים  ושיפוצים  בגנים 
מעברי החציה; הוספת חניות וסימוני הכבישים 

הסמוכים למוסדות החינוך.
החד הלימודים  תכנית  נחנכה  השנה  כן,  יכמו 

שה "מעצבים עתיד" מודל בת ים לחינוך הדור 
הבא. תכנית ייחודית ראשונה בסוגה בישראל, 
הטובים  הכלים  את  לתלמידים  תעניק  אשר 
כדי  המחר,  את  ולתכנן  עתיד  לחשוב  ביותר 
הדבר  יהיה  בבגרותם  לעשות  שיבחרו  שמה 

הטוב והנכון עבורם.
הלי בשנת  כפיילוט  יחל  שיישומו  זה,  יממודל 

ים  בת  עיריית  ידי  על  יפותח  הקרובה,  מודים 
וחברת SIT  לליווי עסקים בהייטק, יציע חוויה 
ביש כמותה  נראתה  שטרם  חדשנית  ילימודית 

ראל שתכלול שיעורי עיצוב עתיד וליווי מעצבי 
ומפג בנושאי החיים בעתיד  יעתיד, האקתונים 

שים מעוררי חלומות והשראה.
ומנהי מנהלות   6 הצטרפו החינוך  מערכת   אל 
לים חדשים לבתי הספר: עינת שני - סוקולוב,  
ענת עבאדי – שרת, עינת ממן – גורדון, יהושע 
שטריק - המר דרכא, רחלי לוי - מסילות ושחף 

גרדה - יעד.

תלמידי בת ים הנרגשים פתחו את שנת הלימודים תשע"ט, בתוכם 4,200 בכיתות 
ושיפורים, מנהלים חדשים  • החידושים: שיפוצים  א'  ו-1,350 עלו לכיתה  גן 

ותכניות חינוכיות

 בשכם ובירושלים. צילומים: פייסבוק 

 צילום: דוברות העירייה 

למידע נוסף: moag.gov.il משרד החקלאות ופיתוח הכפר

למידע נוסף: moag.gov.il משרד החקלאות ופיתוח הכפר

למידע נוסף: moag.gov.il משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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הונאה בהיקף של מעל מיליון דולר

40% פחות תרומות לבתי כנסת

המשטרה עצרה שלושה חשודים מחברת 'אירופנים', בחשד להונאה חמורה במכירת כרטיסי טיסה לראש השנה באומן

הסקר השנתי של 'שקל הקודש' חושף נתונים מרתקים על 
נוסח  הרשימה,  בראש  הספרדים   • הכנסת  לבתי  התרומות 

תימן בתחתית • ואיזה עליות 'שוות' יותר לבית הכנסת?

מאת: עוזי ברק

בחשד  'אירופנים',  חברת  מבעלי  שלושה  עצרה  המשטרה 
לאומן  טיסה  כרטיסי  מכירת  באמצעות  לקוחות  אלפי  שהונו 
שבאוקראינה בראש השנה בהיקף של מעל מיליון דולר, וביטלו 

את העסקאות מעט לפני מועד הטיסה.
ראשיתה של חקירת המשטרה נפתחה עם קבלתן של שתי תלונות 
מאזרחים, לפיהן רכשו כרטיסי טיסה לאומן שבאוקראינה לרגל 
דולר  'אירופנים' בכ–635  נסיעות בשם  ראש השנה מחברת  חג 
לכל כרטיס. כיום לפני מועד הטיסה, החברה הודיעה ללקוחותיה 

כי אין ביכולתה למלא את חלקה בעסקה והכרטיסים בוטלו.
חוקרי המשטרה שפתחו מיד בחקירה מאומצת, הבינו כי על פי 
החשד מדובר בהיקף הונאה רחב מאוד ממנו נפגעו יותר מ-2,000 

אנשים, מרביתם ככל הנראה מהציבור החרדי \ דתי.
עם התקדמות החקירה, עצרו חוקרי המשטרה ביום ראשון שני 
חשודים עיקריים בני 29, מביתר עלית ובית שמש, הבעלים של 
לקבלת  לחקירה במשטרה בחשד  הובאו  והם  'אירופנים'  חברת 
דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר במרמה, 

הלבנת הון ועבירות נוספות.
חוזה  ערכו  החשודים  כי  החשד,  עולה  המשטרה  מחקירת 
התקשרות עם אדם השוהה בחו"ל ומיצג חברת תעופה המפעילה 
טיסות בין ישראל לאוקראינה, וממנו הזמינו מעל 2,000 כרטיסי 

טיסה בשווי של מעל 1,300,000 דולר.
עוד עלה החשד, כי החשודים קשרו קשר עם חשוד נוסף בן 29, 
מגבעתיים שנעצר אף הוא בנתב"ג בעת שניסה להימלט מהארץ, 
כרטיסי  מעלות  חלק  ולסבסד  לממן  מבקש  הוא  כי  טען  והוא 
הטיסה ע"י כך שהחשודים מבעלי חברת אירופנים יעבירו לידיו 
את כספי מכירת הכרטיסים, ולאחר שיסבסד את העלות, יעביר 

הכסף לנציג חברת התעופה בחו"ל.
בידי  שהצטבר  הכסף  כלל  המשטרה,  חוקרי  חשד  פי  על 

ממכירת  החשודים   3
כלל  הועבר  לא  הכרטיסים, 
לנציג חברת התעופה בחו"ל, 
בכספים  מעלו  החשד  ועפ"י 
מנת  על  בהם  והשתמשו 
ולטובתם  הון  הלבנת  לבצע 

האישית.
הטיסות  מועדי  לפני  כיום 
בשבוע החולף, הודיעו בעלי 
לקוחותיה  לקהל  החברה 
כי  הטיסה,  כרטיסי  שרכשו 
חלקם  למלא  ביכולתם  אין 
הטיסה  כרטיסי  וכי  בעסקה 
פי  על  ובכך  מבוטלים, 

ההערכה במשטרה גרמו לנזק כספי בהיקף רחב לאלפי הלקוחות, 
מחברות  חדשים  כרטיסים  לרכוש  נאלצו  הנראה  ככל  שחלקם 

אחרות על מנת לטוס לאומן.
המשטרה  לבקשת  נעתר  בירושלים  השלום  משפט  בית  אמש, 

והאריך את מעצרם של החשודים עד ליום חמישי השבוע.
משטרת ישראל פונה לציבור שרכש כרטיסי טיסה מחברה זו ו\

המשטרה  לתחנת  בהקדם  להגיע  זהה,  פעולה  מדפוס  נפגע  או 
ולהגיש תלונה. 

המשטרה  חוקרי 
שהבינו מיד עם קבלתן 
של התלונות כי מדובר 
בעוקץ  החשד  עפ"י 
החשודים  של  והונאה 
תמימותם  שניצלו 
לקוחות  אלפי  של 
לאומן  לטוס  שביקשו 
פעלו  שבאוקראינה, 
קצר  זמן  תוך  והגיעו 
לזהותם של החשודים 
ולמעצרם  העיקריים 
לדין  על מנת להביאם 

בגין מעשיהם.
אתר אירופנים

אלי כהן

הכול מסכימים כי חודש תשרי הוא 
שכבר  הכנסת",  בתי  "חודש  גם 
מפאתי תמוז נערכים גבאי הכנסת 
לקראת תשרי: מי שמחדש ריהוט 
או משפץ, ומי שמחליף תאורה או 
שיפוצים  חדשים.  מקומות  מוסיף 
אלו מתבססים רבות על התרומות 

מ"רכישת המצוות" בחודש זה.
מפרסמת  החגים,  ערב  משכך, 
קהילה   – הקודש  חברת "שקל 
התרומות  מדד  מחוברת" את 
הכנסת  בבתי  השנתי  והתשלומים 
אמת  נתוני  על  המתבסס  בישראל 
לגבאי".  הקודש  שקל  מ"תוכנת 
כדי  זה  בסקר  אין  כי  לציין  חשוב 
עדות  בין  הבדלים  על  להצביע 
מקצועי  כלי  לתת  אלא  וקהילות, 
הכנסת,  בתי  בתחום  לעוסקים 

הגבאים ומנהלי המוסדות.
החדשים  בנתונים  כן  אם  נפתח 
לראשונה.  השנה  שמתפרסמים 
יצאנו ובדקנו כמה פעמים בממוצע 
הכנסת  לבית  נדבה  מרים  מתפלל 

במשך השנה )העברית, כמובן(?
עולה  הקודש’  ‘שקל  מנתוני 
 4.8 בממוצע  תורם  שמתפלל 
הממוצע  בשנה.התשלום  פעמים 
על  בתשע"ח  עומד  הכנסת  לבית 
41% מהסקר  ירידה של   -  ₪ 209
הקודם אז עמד תשלום ממוצע על 

.₪ 294
של  עליה  נרשמה  השנה  כאמור 

בסכום  אחוזים  עשרה 
תשלום ממוצע, אך נראה כי 
ממחירי  רבות  הושפע  הוא 
למדד,  שנכנסו  הכיסאות 
השימוש  התגברות  בעקבות 
לתשלום  הקודש’  ב’שקל 
אך  וכסאות.  חבר  דמי  על 
בפועל הסכומים "פר" עליה 
ירידה  מגמת  על  מצביעים 

בנדבות בזמן עליה לתורה.
היא  ביותר  היקרה  העלייה 

 )+15% פתיחת הארון )450 ש"ח 
והזולה  בעליה,  תמיד  שנמצאת 
 ₪  57( לוי  עליית  היא  ביותר 

.)-26%
 84( כהן  העליות  נמצאות  בתווך 
₪ 5+%(, שלישי )80 ₪ 33%+(, 
 87( חמישי   ,)%-1  ₪  90( רביעי 
₪ 9+%(, שישי )103 ₪ 27%+(, 
134%+( ומפטיר   ₪ 171( שביעי 

.)+37% 227₪(
תהליכים  הופכת  הקודש  שקל 
נושנים בבית הכנסת לאוטומטיים, 
הקהילה  וחברי  הגבאי  לשירות 
תוכנה  כגון:  אמצעים  במגוון 
לגבאי, גביה נוחה בהוראות קבע, 
אפליקציה למתפלל, מוקד טלפוני 
ותרומות  עצמי  שירות  ועמדות 
בשנת  נולד  המיזם  הכנסת.  לבית 
תשע"ג ומאז מאות קהילות בארץ 

ובעולם הצטרפו אליו.
מנחם אליאס, מנכ"ל שקל הקודש, 
מוסיף פרט מעניין: "בחלוקה לפי 
נתון  רואים  אנו  התפילה  נוסח 
בנוסח  כנסת  בתי  כאשר  חדש 
הכי  תרומה  לממוצע  הגיעו  ספרד 
ירידה  למרות   ,₪  300 של  גבוה 
נוסח  הקודם,  מהסקר   35% של 
"חבד" הנפוץ בקהילות החסידיות 
השני,  במקום   )-53%  ₪  292(
עדות  של  "ספרדי"  נוסח  אחריו 
סוגרות   ,)-27%(  ₪  180( המזרח 
 59( "אשכנז"  נוסח  הרשימה  את 
 ₪  66( תימן  ונוסח   )-68%  ₪

.")%+3



רשת קו עיתונות 
מאחלת לכל קוראיה

ולכל בית ישראל 
שנה טובה ומתוקה

לשנה טובה תכתבו ותחתמו!

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כולם בקו אחד!
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 הנגנים איבדו
 את התווים

היערכות של חודשים ארוכים, לחנים שנוצרו ונגנזו, 
מקהלה שהשקיעה שעות חזרה יקרות, ולבסוף חברי 
ה'קאפעלע' ששרים את הניגון החדש והבלתי מוכר 

כשאלפי המשתתפים רק מזמזמים. לאווירה הייחודית 
הזאת, נחשף במשך שנים כל מי שביקר בשנים עברו 

בבית המדרש הגדול של גור בימים הנוראים. 
מדי סוף שנה, בואכה ראש השנה, הולחנו ניגונים חדשים 
במשך חודשים ארוכים, לכל קטע וקטע בסדר התפילה - 
מניגון במוצאי מנוחה ועד ואלס כי אנו עמך. תחת איפול 

כבד נשמרו ההקלטות של הניגונים החדשים בכספת 
שמאפסנת כלי כסף יקרי ערך בבני ברק ומוגנת עוד יותר 
מהכספת של הרב גולדקנופף שבה נשמר עד היום הסכם 

השבת עם אל על. 
בהגיע הרגע המיוחל 'במוצאי 
מנוחה' של אמירת הסליחות 

הראשונות, חברי המקהלה 
העומדים מאחורי בעל התפילה 

ומימינו של הסטנדר עליו 
נשען הרב'ה, היו זוקפים את 

גוום ומצחצחים את גרונם. 
עיני הקהל היו נשואות 

למקום תפילתו של האדמו"ר, 
האוזניים היו כרויות לקול 

חברי המקהלה.
לפני מספר שנים שונו סדרי 
הנגינה בהנחיית ההיררכיה 

העליונה. לא עוד ניגונים 
חדשים על בסיס שנתי, על כל ההשקעה הרבה והשעות 
היקרות שכרוכות בהבאתם לעולם. במקום זאת יחודשו 

ניגונים ישנים נושנים – שיישלפו מהתקליטייה של ניגוני 
החסידות ויושמעו בקטעי התפילה. את החידוש, החליפה 

התחדשות. 
בדיעבד אפשר לומר שההחלטה הזאת שניתנה בקול 

דממה דקה, נשמעת כיום בקול רעש גדול. מי שנקלע 
לבית המדרש בימים ההם וקופץ לספוג מהאווירה גם 

בזמן הזה – שומע את הקולות ומבחין בהבדלים. לא עוד 
מקהלה של בודדים וזמזום חרישי של אלפים רבים. את 
ניגון 'במוצאי מנוחה' במוצ"ש האחרון השמיעה רבבת 

חסידים כאיש אחד. כולם הכירו את הנעימה והסדר 
המופתי נשמר גם בנגינה, כאשר איש מהחסידים אינו 

חורג מהמנגינה. 
למה שמתרחש בתוככי בית המדרש של חסידות גור – 

לעולם לא יהיה תיעוד. יכול כל יהודי באשר הוא לבוא 
בשערי בית המדרש, להצטופף בין קהל האלפים, לראות 

את הקולות ולשמוע את המראות. מי שנתפס לחוויה, 
מתקשה להיגמל שנה אחר שנה. גם כששעת אמירת 

הסליחות מוקדמת לשעה אחר צאת השבת, כדי שהמוני 
הבחורים לא יפספסו למחרת היום את אמירת קריאת 
שמע בזמנה – שהיא הלכה הדוחה מנהג, כפי שפסקה 

ההיררכיה העליונה.
הבזק פלאש בל ייראה, לא במצלמה כשרה ועל אחת כמה 
וכמה בפסולה. העולם החרדי – ימשיך לשבץ את עמודיו 
בתמונות של אדמו"רים שונים מכל העדות והחוגים בכל 

הפוזות האפשריות, אבל את תמונת השנה, של רבבת 

חסידים הנעה בקצב אחיד, יוכל לראות רק מי שיכתת את 
רגליו ירושלימה ויבוא בשערי בית המדרש במתחם שנלר. 

לו רק היה ניתן להשתלט לחודש אחד על מצלמות 
הערוצים ולהעביר את הזום מבני ברק לירושלים. בהסרת 

הצנזורה מבית המדרש של גור והטלת מיסוך תקשורתי 
על גבעת הישיבה בפוניבז', כולנו היינו יוצאים נשכרים.

תכלה שנה ואיומיה
בהיפוך גמור מאחדות השורות שנראית בבית המדרש של 
חסידות גור, הרי שהקול החרדי – שבמשך שנים התרגלנו 

לשומעו בעוצמה הולכת וגוברת, כאיש אחד גם אם לא 
בלב אחד, הפך במרוצת השנה האחרונה לקקופוניה של 

קולות בלתי מזוהים. במרבית 
הסוגיות המהותיות העומדות 

על סדר היום, אי אפשר לדעת 
כבעבר מהי העמדה החרדית. 
הזיוף חוגג, הנגנים איבדו את 

התווים.
לא מדובר רק בעניין מהותי 

כמו הגיוס – שם העמדות 
חלוקות על רקע מחלוקת 

אידיאולוגית בין המועצות. 
המועצת החסידית, אומנם 

נותנת את הטון ומשמיעה את 
הניגון בלי זיופים, אבל בל לנו 
להכניס את ראשינו בין הרים. 
אם יש מקום שבו ניתן לומר 
אלו ואלו דברי אלוקים חיים – הרי שזה במקרה כגון דא, 
כשגדולי התורה עצמם מביעים את דעתם לכאן או לכאן. 
היטיב לתאר זאת המגויס החרדי בצו שמונה למשימות 

מיוחדות, השר לשעבר אריאל 
אטיאס – שחסרונו במערכת 
הפוליטית החרדית בלט גם 

השנה. לאחר פרסום מסקנות 
משרד הביטחון הוא פירט את 

השיקולים לטובה או לרעה 
וסיכם במשפט קולע אחד: "אם 
הייתי נכנס למרן הגר"ע זיע"א, 
הייתי אומר לו: רבינו, במקרים 
כאלה אני אפילו לא יכול לומר 

מה אני חושב. אגיד למרן את 
השיקולים לכאן ולכאן ואשמע 

מהי ההכרעה על פי דעת 
תורה".

ניתן לומר שהמחלוקת הערה 
סביבת סוגיית הגיוס – חורגת 

מהסטנדרטים החרדיים של 
השנה האחרונה, אך לטובה 

ולא לרעה. דווקא במגוון 
הסוגיות הפוליטיות – הבלבול 

חוגג ללא כל סיבות מוצדקות או נימוקים אידיאולוגיים 
מהותיים. מחוק המרכולים שנחקק בעל כורחנו בעקבות 

עתירת הסוחרים לבג"ץ, עבור לעבודות הרכבת שהוסטה 
מהמסילה וכלה בהצהרות המהלכות אימים, חדשות 

לבקרים, על ראש הממשלה. כמעט ואין שבוע שבמהלכו 
לא נמצא הח"כ החרדי שימצא סיבה לאיים )סרק-סרק( 

על חייו הפוליטיים של ראש הממשלה. האיום החרדי עוד 
יגרום לביבי להתגעגע לאיום האיראני.

התוצאות היחידות של חוקים כמו חוק המרכולים 
לא מורגשות בשווקים אלא בסקרים. על החוק הזה 

)ושכמותו( לפיד עשה את הקאמבק הציבורי כמועמד 
המוביל של אופוזיציית 'רק לא ביבי', וזה אחרי המכה 

שספג בבחירות האחרונות והשפל אליו הגיע בשנית אחרי 
היבחרו של אבי גבאי. לפיד בכלל רצה להתעטף בטלית 

ולהפריש חלה. בתחילת הקדנציה גם הוא הבין שאין 
עוד תוחלת ציבורית לקמפיין נגד החרדים. אבל הח"כים 
החרדים התעקשו לחזור לזירה בסדרת כותרות העוסקות 
בהדתה. הם קפצו על יאיר שלנו וחבשו לראשו )ולראש 
המפגין שלידו( כיפה בעל כורחו. אין מה להתגולל על 

לפיד שחזר להשמיע את המנטרה הידועה. הח"כים שלנו 
בהתנהלותם, פשוט לא הותירו לו ברירה.

ניתן היה להבין את ההתנהלות, אם לפחות היה מדובר 
במלחמת מצווה על מהות שמצדיקה את המחיר. למרבה 
הצער, האמירות המיותרות והאיומים כלפי כל מה שזז, 

באוויר ובמסילה, על הגשר ובמנהרה – מרחיקים לבבות 
ממסורת ישראל, אוטמים אוזניים משמוע, וגם לא משיגים 

שום תוצאה חיובית. 
כאשר כל ח"כ פועל כאילו נושבת בגבו מועצת משלו, 

אין פלא שכך אנו נראים גם כלפי פנים, עם מכתבים 
שנשלחים אחד לשני, כמו טילי טומהוק בכינון ישיר, 

עם אינסוף תסכולים פנימיים ומאבקי חצר שבמסגרתם 
נלקחים כבני ערובה גם אי אלה שמות של רבנים נשואי 

פנים. עוד שנה אחת כזאת, וגם מושגי יסוד כמו ציות 
לדעת תורה טהורה יספגו מכת שאסי קשה.

ערב שנת הבחירות 
המקומיות ומה שעשויה 

להיות גם שנה של בחירות 
ארציות, אפשר לבקש 

מהפוליטיקאים האשכנזים 
שיחילו על עצמם את 

מה שהם דורשים תמיד 
מבוחריהם. האחריות – 
בהתאם לסיסמת יהדות 

התורה – אכן מחייבת, אך 
גם את הנבחרים, ולא רק את 

הבוחרים. 
אז קחו למען השם אחריות 

ועשו שלום – קודם כל 
בתוך הבית החרדי, ועד 

כמה שאפשר גם בחוץ, עם 
אחינו גלויי הראש ובעיקר 
אלה מביניהם שאין בלבם 

שנאה, רק פחד ואימה מכפיה 
- וכאלה יש רבים מכפי 

שמספרות לנו הכותרות והכתבות המאיימות. 
בררו את מלחמותיכם, בחרו בקפידה את מאבקיכם. 

הרגילו את לשונכם לדבר בשפה רכה ולא רק במילים 
קשות ופוצעות. תכלה שנה ואיומיה, תחל שנה וברכותיה. 

לו רק היה ניתן להשתלט 
לחודש אחד על מצלמות 

הערוצים ולהעביר את הזום 
מבני ברק לירושלים. בהסרת 
הצנזורה מבית המדרש של 
גור והטלת מיסוך תקשורתי 
על גבעת הישיבה בפוניבז', 
כולנו היינו יוצאים נשכרים

 ערב שנת הבחירות 
המקומיות ומה שעשויה 

להיות גם שנה של בחירות 
ארציות, אפשר לבקש 

מהפוליטיקאים האשכנזים 
שיחילו על עצמם את 

מה שהם דורשים תמיד 
מבוחריהם. האחריות – 
בהתאם לסיסמת יהדות 

התורה – אכן מחייבת, אך גם 
 את הנבחרים, ולא רק 

את הבוחרים

עו"ד אבי בלום
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הצעת חוק: מרכזי מידע וסיוע לקשישים
בעקבות תחקיר 'קו עיתונות' על מצב הקשישים הבודדים, המערכת הפוליטית ממשיכה לסעור - ותגובות קשות מחברי הכנסת ממשיכות להגיע למערכת • במקביל, 
יו"ר סיעת ש"ס בכנסת ח"כ יואב בן צור הגיש את חוק האזרחים הותיקים, שמטרתו להנגיש לקשישים את זכויותיהם • ח"כ מלכיאלי הודיע כי ידרוש מיד עם פתיחת 

מושב החורף לקיים דיון דחוף במצב הקשישים
חיים וייס

שעבר,  בשבוע  עיתונות'  'קו  ברשת  שפורסם  מתחקיר  כזכור, 
כי הקשישים  ישראל', עולה  'כל  ובהרחבה בסוף השבוע במוסף 
הבסיסיות שלהם,  לזכויות  מודעים  לא  ישראל  במדינת  הבודדים 
וסובלים  למשנהו  ממשרד  בנדודיהם  להשיג  מתקשים  הם  אותם 

במיוחד מבעיית הבדידות.
המבקשת  חוק  הצעת  צור  בן  יואב  ח"כ  יוזם  התחקיר,  בעקבות 
אזרח  שכל  כך  ותיקים,  לאזרחים  וסיוע  מידע  מרכזי  להקים 
יטפלו  והם  שיוקמו  המיוחדים  למרכזים  לפנות  רשאי  יהיה  ותיק 
בקשישים מול כל המשרדים הרלוונטיים, במקום שהקשיש ייאלץ 

להתרוצץ בין משרד למשרד.
בה  חירום,  לישיבת  הכנסת  פגרת  בימי  לשכתו  את  כינס  צור  בן 
הבכיר  הגיל  לבני  השירות  את  לרכז  המבקשת  חוק  הצעת  גיבש 

במרכזים עירוניים.
להלן הצעת החוק המלאה בפרסום ראשון:                                   

הצעת חוק האזרחים הותיקים )תיקון – הקמת מרכזי מיצוי זכויות 
בחוק   .1 15ג  סעיף  הוספת  התשע"ח–2018.  ותיקים(,  לאזרחים 

חוק האזרחים הותיקים, תש"ן-1989, לאחר סעיף 15ב, יבוא: 
הקמת מרכזי סיוע למיצוי זכויות אזרחים ותיקים 15ג )א( המשרד 
רשות  בכל  ותיקים  לאזרחים  וסיוע  מידע  מרכזי  להקמת  יפעל 
הניתנות  והזכויות  ההטבות  כלל  לריכוז  יפעלו  אשר  מקומית, 

לאזרחים ותיקים על פי חוק זה או על פי כל דין; 
)ב( אזרח ותיק, כהגדרתו על פי חוק זה, יהא זכאי לפנות למרכז 
הסיוע לשם קבלת סיוע וטיפול בפנייה לכלל הגופים לשם מיצוי 

זכויותיו ולשם קבלת הטבות המגיעות לו על פי חוק; 
)ג( המשרד ימנה נציגים אשר ירכזו את פניות האזרחים הותיקים 
ויטפלו עבורם במיצוי זכויותיהם. לשם כך המשרד אף יהא רשאי 
פי  על  הקהילה  מקרב  מתנדבים  של  מקצועית  להכשרה  לפעול 

תקנות שיקבע השר; 
שעות  והיקף  הפעילות  שעות  היקף  את  בתקנות  יקבע  השר  )ד( 
קבלת הקהל במרכזי המידע והסיוע על פי הנדרש ובלבד שהיקף 

שעות הפעילות וקבלת הקהל לא תפחתנה מ-20 שעות שבועיות.
בדברי הסבר להצעה נאמר כי "אחת ממטרותיו של חוק האזרחים 
הותיקים, תש"ן-1989, היא כי לאזרחים הוותיקים במדינת ישראל 

קשבת  אוזן  תטה  ואשר  לפנות  יוכלו  הם  שאליה  כתובת  תהא 
לבעיותיהם ותפעל לפתור אותן. אך על אף זאת אזרחיה הוותיקים 
למיצוי  בנוגע  כולל  מענה  מקבלים  אינם  ישראל  מדינת  של 
זכויותיהם המגיעות להם על פי חוק או על פי כל דין וזאת בשל 

פערי ידע, הפוגעים ביכולתם למצות את זכויותיהם. 
חשמל  בתשלומי  בדיור,  וסיוע  להטבות  זכאים  ותיקים  אזרחים 
ומים, הנחות במיסים, הנחות בארנונה, הטבות בתחום הבריאות 
וקבלת  זכויותיהם  מימוש  לשם  ועוד.  ועוד  עיסוק  בגין  הטבות 
נדרשים  השונים  מהגופים  להם  המגיעות  וההנחות  ההטבות 
את  היטב  וללמוד  גופים  לעשרות  לפנות  הוותיקים  האזרחים 
תנאי זכאותם אשר לעיתים כוללת עשרות תנאים... לאור האמור, 
מוצע כי יוקמו מרכזי מידע וסיוע אשר ירכזו את הטיפול בפניות 
האזרחים הוותיקים לכלל הגופים המעניקים להם סיוע, הטבה או 

הנחה לשם מילוי תכלית החוק ומיצוי כלל זכויותיהם". 

"במאמץ של כמה משרדים זה אפשרי"
שוחחנו עם מי שהגיש את הצעת החוק, יו"ר סיעת ש"ס בכנסת, 
יואב בן צור, שמסביר: "אנחנו חייבים את כל החיים שלנו  ח"כ 
ואת כל מה שיש לנו לקשישים, שהם אלו שבעצם הביאו אותנו 
עד לפה, ולכן אנו חייבים לעשות את המרב והמיטב בשביל להקל 
הם  הקשישים  קשישים.  בהיותם  נושאים  שהם  העול  את  עליהם 
לפעמים חסרי ישע ולפעמים חסרי ידע, ואת הידע צריכים להנגיש 
להם כמה שיותר וזאת בשביל שיוכלו לקבל את זכויותיהם בצורה 
וצריך לממש  זכויות המגיעות להם,  והכי קלה, אלו  הכי פשוטה 

אותם".
לדעתך משרד האוצר יתקצב את החוק שלך?

"אני חושב שבמאמץ של כמה משרדים יחד אפשרי בהחלט לתת 
תקציב לדבר הזה, מה עוד שלא מדובר בתקציבים גדולים".

־והשרים שמשרדיהם אמונים על הטיפול בקשישים יסכימו שמה
לך כזה יצא לפועל?

"דבר ראשון נערב את יו"ר התנועה השר אריה דרעי, שדרך משרד 
הפריפריה פועל רבות למען הקשישים, ואין לי ספק שיש אפשרות 
השרה  את  נערב  כן  כמו  עבודה,  לתוכנית  הנושא  את  להכניס 
הגופים  כלל  של  משולב  שבמאמץ  בטוח  ואני  חברתי,  לשוויון 

למען  ביותר  הטובה  בצורה  וליישמו  החוק  את  להעביר  נצליח 
אוכלוסיית הקשישים".

"התירוץ שאין כסף הוא קשקוש"
יעל  ח"כ  לסעור.  המשיכו  הרוחות  הפוליטית  במערכת  במקביל, 
"הסיפורים  הדברים:  לפרסום  הגיבה  הציוני(  )המחנה  פארן  כהן 
הקשים והנתונים שנחשפים בכתבה מעלים תמונה קשה של הזנחה 
שיטתית והפקרה של הממסד והממשלה את הקשישים בישראל, 
צריך לומר בקול ברור: ממשלת הימין זנחה את מדיניות הרווחה 
הקשישים  מכל,  יותר  נפגע  ומי  בגלוי.  זאת  אומרים  והשרים 
הקמת  על  שנלחמו  הנפילים  דור  ונציגי  שואה  ניצולי  שביניהם 

המדינה מודרים ומופקרים וקולם לא נשמע. 
ישנם תקציבים  ובמשרד הרווחה  הגיוני. באוצר  לכך הסבר  "אין 
הוא  ולכן התירוץ ש'אין כסף'  וסיוע לקשישים  ייעודיים לטיפול 
על  פוליטיים  במאבקים  להתמקד  מעדיפה  הממשלה  קשקוש, 
לדאוג  מאשר  להתנחלויות  תקציבים  והעברת  גזעניים  חוקים 
קודם כל לנזקקים ולחלשים בחברה. זה נוגד את העיקרון המוסרי 
העליון  הערך  ושוב  שוב  מודגש  שלנו  במסורת  שלנו.  וההומני 
לשמור ולדאוג למגזרים החלשים, וההתנהלות הזו מביישת אותנו 

כעם סגולה וכמי ששואפים להיות חברת מופת."
"כבר שנים שממשלת נתניהו מסרבת להחיל מדיניות רווחה כדי 
לדאוג לחלשים. לנו במחנה הציוני יש מדיניות ברורה בנושא. דבר 
ראשון שנעשה, אנחנו נאמץ ונחזיר את מדיניות הרווחה שתדאג 
למובטלים, לנכים ולקשישים ונדאג שכל תכניות הסיוע הקיימות 
ולא  בכבוד  להתקיים  יוכלו  שהם  כדי  בשטח  ביטוי  לידי  יבואו 

יזדקקו לקבץ נדברות ברחוב או לבחור בין תרופות לאוכל."
"הזנחת  לתחקיר:  הגיב  המשותפת(  )הרשימה  חנין  דב  ח"כ 
קשישים  שאלפי  הגיוני  לא  לב.  חסרת  היא  בישראל  הקשישים 
להתקיים  במקום  החגים,  בזמן  עמותות  ע"י  להיתמך  צריכים 
לייבש  כבר שנים.  נתניהו  זאת השיטה של  זקנה.  בכבוד מקצבת 
המדינה  תמיכת  את  שצריכות  מקבוצות  להתעלם  הקצבאות,  את 
ואז להתגאות שהוא עומד בראשה של סטארט-אפ ניישן. קבוצת 
הקשישים צריכה דבר פשוט, מינימום של חיים בכבוד. את הקצבה 

יש להשוות לשכר המינימום, זאת תהיה דאגה לחיים עצמם."

בעקבות תחקיר 'קו עיתונות' 

מנהל/ת תיקי לקוחות

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור

ניסיון במכירות - חובה
יכולת ניהול משא ומתן

נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
יחסי אנוש מצויינים - חובה

העבודה כוללת:

דרישות:

lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברקקו”ח למייל

!דרוש/ה  יצא פיצוץ.

השימוש בבלעך ובקוצבי זמן לא תקניים אסור ומסוכן. 
אביזרים אלה מכלים את החמצן, עלולים לגרום לפיצוץ 

ומסכנים אותך, בני המשפחה והשכנים. 

רציתם לחמם את הארוחה לחג.

למידע נוסף על בטיחות בגז ביתי,  בקרו באתר משרד האנרגיה.

באזהרת הרבנים הראשיים,
הראשון לציון הרב הראשי לישראל 

הרב יצחק יוסף  והרב הראשי לישראל
הרב דוד לאו (הנוסח המלא באתר) הרב דוד לאו (הנוסח המלא באתר) 

חמירא סכנתא מאיסורא
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כשנכנסתי לאולם הגדול הרגשתי חשמל באוויר.
בשנים  ב"ה  רבות  הורגלו  כמוהו  תורני,  כנס  עוד  היה  לא  זה 
נערים  גדשו אלפי  חולון  הגדול של  האחרונות. את האצטדיון 
שטרחו  בכניסה,  שקיבלו  לבנות  כיפות  עם  חלקם  ישראלים, 
יחדיו  כדי לשמוח  רק   - והגיעו באוטובוסים מכל רחבי הארץ 

ולהקשיב לדברי תורה. 
המונדיאל,  ימי  אלה  היו  להאמין.  והתקשיתי  עליהם  הבטתי 
תחרות הספורט העולמית שריתקה את כל הצעירים בני גילם אל 
המסך. והנה, בני הנוער הללו הלומדים במדרשיות "אל המעיין" 
אלפי  עם  יחד  כאן,  נמצאת  הגדולה שלהם  החוויה  כי  הרגישו 

חבריהם, השותפים להתחזקות הרוחנית הגדולה. 
משהו גדול מתרחש מתחת לפני השטח. כמי שזוכר היטב את 
המהפכה הרוחנית מלפני 30 שנה, אני חש שניצניה חוזרים. גם 
הנוער של היום, שרבים נוהגים להשמיצו, מרגיש את הצימאון 
לחיים ערכיים ומתדפק על שערי מוסדות החינוך והקירוב שלנו. 
החדשה,  שנה"ל  תחילת  עם  עצמם:  בעד  מדברים  והמספרים 
נוספו 2,300 תלמידים חדשים, מסורתיים וחילוניים למדרשיות 
"אל המעיין", בנוסף ל-4,000 התלמידים שכבר משתתפים. כך 
יוסף', המספרים בכל שנה גדלים  'בני  גם ברשת החינוך שלנו 
ומוכפלים בשיעורים גדולים, מוסדות חדשים נפתחים, הכיתות 

מלאות עד אפס מקום והביקוש רק עולה וגובר. 
לציין  יכולתי  אתגרים,  ומלאת  אינטנסיבית  שנה  של  בסיכומה 
כאן שורה ארוכה של פעילויות והישגים בשלל תחומים. החל 
מתקציבי עולם התורה והישיבות, דרך הובלת המאבקים למען 
הצביון היהודי, וכלה בפעילות רווחה ותרבות חסרי תקדים עבור 
שנציגיה  מפוארת,  תנועה  בראש  לעמוד  זכיתי  שלנו.  הציבור 
העשייה,  של  החנית  חוד  הם  וברשויות  בכנסת  בממשלה, 

ורותמים את כל מרצם וכשרונם למען הציבור. 
שבתי  בו  מהיום   - עליונה  כמטרה  לי  ששמתי  הדבר  אולם 
לפעילות הציבורית - הוא נושא החינוך והקירוב. זו נשמה אפה 
של תנועת ש"ס מיום היווסדה ועל כך מסר מרן רבנו עובדיה 
יוסף זיע"א את חלבו ודמו. לא להסתפק בקיים, לא לנוח על זרי 
ילדים  מיליוני  של  הרוחני  לגורלם  אדישים  להיות  לא  הדפנה, 

המצפים אף הם לשוב לכור מחצבתם. 
כך, לצד הפריחה העצומה של מוסדות התורה והישיבות שלנו, 
החינוך  ארגוני  של  והעצמתם  תחייתם  על  חזק  דגש  שמתי 
והקירוב שלנו. רשת החינוך ו"אל המעיין". לדאוג לתקציבים, 
לתקנים, להחיות את הפעילות, להעלותם על דרך המלך אחרי 
שואבת.  רוחנית  אבן  להיות  להם  ולגרום  קיפאון,  של  שנים 

להחזיר את העטרה ליושנה. 
מאופיינת  החדשה  התקופה  פשוטה.  לא  מלאכה  הייתה  זו 
בבירוקרטיה רבה ובחסמים גדולים שלא היו בעבר. כמובן שגם 
רבים  הקדושה.  מנועי  בגלגלי  להכניס מקלות  ניסה  הרע  היצר 
גם לחשו על אזני, שהימים השתנו והצעירים של היום מנותקים 
לגמרי מהמסורת וחבל על המאמץ. אבל ראיתי בחוש את מאמר 
חז"ל "הבא להיטהר מסייעים בידו". הקדשתי שעות אין ספור, 
זו  כי  הבנה  מתוך  אלו,  תחומים  עבור  תובעני,  יום  סדר  בתוך 

מהות שליחותנו. את אחי אנוכי מבקש. 
ההשקעה  פירות  הדרך.  פריצת  כשנת  תיזכר  תשע"ח  שנת 
בניהולו  שלנו  החינוך  רשת  וללבלב.  לנבוט  החלו  הגדולה 
למערכת  ודוגמה  לסמל  הפכה  ביטון,  חיים  הרב  של  המסור 
ללא פשרות  יהודי טהור  חינוך  ומאורגנת, המעניקה  מקצועית 
על  שמנו  מיוחד  דגש  להצלחה.  המתקדמים  הכלים  כל  לצד 
פרויקט חונכים - למעלה מאלף אברכים המלווים את הנערים 
לתוך הישיבות, מסייעים להם בקשיים  וכך מונעים את בעיית 
הנשירה. ארגון אל המעיין בניהולו של הרב משה אילוז שבה 
לימיה הגדולים בפעילות אדירה, בארגון עצרות חיזוק לגברים 
ונשים בכל עיר, מדרשיות, קייטנות, מסיבות ראש חודש ועוד, 

מנוע של קירוב ששאגתו נשמעת בכל רחבי הארץ. 
נוכל להמשיך  ערבות אמיתית,  הזה של  כי מהמקום  ספק,  אין 
מתוך  ולרחוקים,  לקרובים  שאת,  ביתר  לפעול  הבאה  בשנה 
אחדות נפלאה סביב מועצת חכמי התורה, ובראשם הכהן הגדול 
מרן ראש הישיבה שליט"א, אשר ימשיכו להנהיגנו ולכוון את 

דרכנו עד ביאת גואל צדק. 
תחל שנה וברכותיה. 

אחרי הבחירות האחרונות, בזמן שישבנו ביהדות 
התורה למשא ומתן קואליציוני עם הליכוד, היה 
להתעקש  צריכים  אנחנו   – אחד  דבר  לנו  ברור 
לשנות את כל הליקויים שממשלת לפיד עשתה. 
עמדנו על כך, והיום שלוש שנים אחרי - אנחנו 
בבת  הגיעו  לא  הדברים  התוצאות.  את  רואים 
אחת, על כל סעיף מההסכם הקואליציוני עבדנו 
לכדי  להביאו  כדי  ושלוש,  שנתיים  שנה,  קשה, 

יישום. 
אבל  בתחום,  רבה  עבודה  ישנה  עדיין  אומנם 
אני יכול להצהיר על רשימת הישגים שהצלחנו 
לא  גמר.  לידי  הנוכחית  השנה  במהלך  להביא 
אפרט את כל ההישגים כי נצטרך להקדיש לכך 
גיליון חג מיוחד, אבל אתעכב במעט על רשימת 

ההישגים הבולטים.
מוסדות  תקנות  הסדרת  השנה,  במעלה  ראשון 
הפטור. מדובר בעבודה קשה וסיזיפית שנעשתה 
המשרד,  פקידי  מול  החינוך,  משרד  בתוך 
הלשכה המשפטית ומול לשכת היועץ המשפטי 
לממשלה, כאשר התוצאה היא תקנות שמעגנות 
החרדי  החינוך  עצמאות  של  הנושא  כל  את 
בעשר  פרוץ  היה  שלמעשה  הפטור,  במוסדות 

השנים האחרונות.
לנער', שמיועד  'חנוך  הייחודי  הפרויקט  המשך 
השנה  כאשר  קטנות,  בישיבות  מתמודד  לנוער 
הפרויקט כבר מונה מאות חונכים אברכים ואלפי 
במגזר  בסוגו  ראשון  במיזם  מדובר  תלמידים. 
החרדי, הזוכה לשבחים רבים מכל קצוות הקשת, 

בראשם מראשי ישיבות ומגדולי ישראל.
על  להקלה  הרישוי,  ועדת  את  השנה  הקמנו 
היא  האחרונה  השנה  במהלך  הבירוקרטיה. 
קיימה עשרות ישיבות ארוכות ופוריות, במהלכן 
הסבוכים  הבירוקרטים  התהליכים  על  עמדה 

לקבלת רישיונות.
בתוך כך, בעקבות החלטת השר נפתלי בנט אחרי 
השנה  האריך  החינוך  משרד  הוועדה,  המלצת 
הרישיונות  תוקף  את  מוסדות  לאלפי  זה  בשלב 
לתקופה של 5 שנים, וכבר לשנה"ל הבאה קיבלו 
הרישיונות  תוקף  את  מוסדות  מ–50%  למעלה 

ל-5 שנים.
בקשה  שיגיש  מוסד  שכל  היא  המשמעות 
לרישיון במועד, המשרד יעשה את כל המאמצים 
רישיון  הנפקת  נושא  רישיון.  לו  להנפיק  בכדי 
וחידושו הוא אחד הנושאים העיקריים שהעיקו 
הרישיון  את  לחדש  הצורך  בשל  המוסדות  על 
בכל שנה מחדש, כך שמדובר בבשורה של ממש 

למנהלי המוסדות. 
בתוך כך, הרחבנו את צוות הלשכה וניתנת מענה 
למאות מוסדות חינוך בכל טווח הגילאים. מענה 
המשרד  בתוך  הליכים  לפישוט  פונים  לאלפי 
פדגוגיה,  בינוי,  תורניים,  אגפי מוסדות  ובתוכם 

סמינרים ועוד.
- הקמת חמישה  גמר  לכדי  נוסף שהבאנו  עניין 
עובדי  להכשרת  חרדיות,  בערים  פיסג"ה  מרכזי 

הוראה.
כאמור, מדובר במעט זעיר מתוך העבודה הענפה 
משפטים,  יועצים  הממשלה,  מול  שנעשית 

מנכ"לים, פקידים ועוד. 
בשביל  אלא  מתקיים  העולם  "אין  אמרו  חז"ל 
הבל תינוקות של בית רבן". נפלה בידינו הזכות, 
שהיא גם חובה, לדאוג לאותן תינוקות של בית 

רבן המקיימים את העולם. 
כתיבה וחתימה טובה.

הנקודות המרכזיות של השנה  רק את  גם אם אבחר לקחת 
קוצר  מחמת  מרכזיות,  נקודות  מתוכם  לבחור  אצטרך 
פעלה  שהכנסת  דברים  להרבה  אכנס  לא  היריעה  בהרחבת 
או דברים ציבוריים שליוו אותנו במהלך השנה, אבל ודאי 
כל השנה  לאורך  אותנו  והמרכזי שמלווה  שהדבר הראשון 
 - לכנותו  יותר  אוהב  שאני  כמו  או  הגיוס,  חוק  נושא  הוא 

החוק שמאפשר המשך לימוד תורה בארץ ישראל.
זה החל בסוף מושב החורף, אחרי הרבה מאוד עבודות הכנה, 
באופן  שמסדיר  ביטחון  שירות  בחוק  וגם  יסוד  בחוק  גם 
תורה  ללמוד  והאפשרות  השירות  דחיית  נושא  את  מעשי 
בא"י, שלא הגיע לשלב המעשי בסוף. וגם מה שקרה לאחר 
הביטחון  שמשרד  חוק  בפני  כשעמדנו  הקיץ,  במושב  מכן 
הביא ואנחנו עדיין דנים בו, ויש הארכה של בג"צ כך שהוא 

ודאי ימשיך ללוות אותנו גם בתחילת מושב החורף הבא.
מעבר לזה צריך לזכור את מה שמלווה אותנו ומה שליווה 
אותנו גם כעת והוא העבודות בשבת, כעת זה היה על הגשר 
ובמהלך השנה זה היה עבודות רגילות ברכבת, וצריך לציין 
העבודה  לשר  סמכות  שנותן  חוק  העברת  אחרי  שהיינו 
של  העבודות  באישור  ישראל  מסורת  שיקולי  לשקול 
אני  אותו.  להעביר  קל  היה  חוק שלא  הציבוריות,  החברות 
יהודית  בגשר  גם  ביטוי,  לידי  בא  לציון שזה  חושב שראוי 

ואני מקווה שזה ימשיך הלאה.
חושב  עדיין  אני  ריקה,  כוס  רבע  או  חצי  עדיין  יש  אם  גם 
שבסיכום שנה בעשותנו דין וחשבון, אנחנו עסוקים בצמצום 
ולא בהתרחבות, בשלושת רבעי השנה האחרונה ההיקפים 
של חילולי השבת הרבה יותר קטנים ואנחנו לא נחים על זרי 

הדפנה, איננו שאננים בנושא שבת. 
אחר  נושא  שזה  הרבה,  אותנו  ליווה  המרכולים  חוק  גם 
חוק  שכל  הסמכות  את  קיבל  הפנים  שר  לשבת,  שקשור 
ובעצם  שלו,  אקטיבי  אישור  לקבל  צריך  בשבת  שנוגע 
החלישו ונטרלו את הסמכות מהרשויות המקומיות, שבכמה 
מהן ניסו לחוקק חוק ושר הפנים לא אישר להם, כך שלחוקי 
יעזור לשמירת  העזר שלהם אין משמעות. אני מקווה שזה 

השבת.
צריך לזכור עוד חוקים. היה את חוק הלאום - חוק כבד מאוד 
שבסופו של דבר לא הגיע כמו שהניחו אותו, כך שהוצאנו 
כמה סעיפים מרכזיים, היו הרבה ישיבות ומו"מ, ראוי לציין 
את  שמממנים  ואלו  קשה,  ביקורת  עליו  יש  הזה  שהחוק 
וממוקד  ישיר  הזו אלו הרפורמים שנפגעו באופן  הביקורת 
מהחוק הזה. בגלל שכל מה שיש משמעות שמדינת ישראל 
תחזק את הזיקה עם העם היהודי זה נכון, אבל חוק הלאום 
מתייחס לנעשה בישראל ובאופן כללי למדינות העולם, זה 
היה מכוון אליהם וזה פגע - יש לזה השלכה לגבי הסמכות 
באופן  וגם  העתידית,  הבג"צית  ההתערבות  ולגבי  שלהם 
העקרוני חוסר ההכרה ואי ההסכמה לפעילות ולהתארגנות 

שלהם זה הישג גדול מאוד.
ולא  המואזין  בחוק  והיינו  עסוקים  שאנחנו  לזכור  צריך 
הסכמנו לקדם אותו, הסיבות שלנו ידועות, החוק הזה היה 
היום  יש  באופן מעשי  כי  לא מעשי,  וגם  והתססה  התגרות 
לממשלה אפשרות להתמודד באמצעות חוקים אחרים, ואם 
לא עושים את זה אז למה לחוקק חוק חדש? מעבר לזה שזה 
שיכול  סליחות  של  בסגנון  אחרים,  לאירועים  דווקא  יזיק 
שמחות  ואחרות,  כאלו  עצרות  או  ומאוחר,  מוקדם  להיות 
בית השואבה שלפעמים חורגות מהשעות שהחוק מכוון. זה 

גם אחד הדברים שהעסיקו אותנו.
שבסוף  לזכור  וצריך  המרכזיות,  מהנקודות  בקצת  נגענו 
גם  שהיו  חושב  אני  אבל  מאוד,  אותנו  אתגרה  הזו  השנה 
פעולות רבות מאוד, כנסת היא לא רק לייצר דברים חדשים, 
מערכת הבלימה היא גם חשובה מאוד והיו הרבה נושאים 
צרכניים שקודמו, וגם צרכי הציבור בהרבה נושאים טופלו,  
ודרבון  וחיוב  שהיה  מה  על  סיפוק  של  הרגשה  נותן  שזה 
שנוכל  כך  ולהתפלל  לפעול  להשקיע,  וצריך  הבאה,  לשנה 
להמשיך לפעול ביתר שאת בסייעתא דשמיא וברכה שתלווה 

אותנו כל השנה.

סגן שר החינוך
הרב מאיר פרוש

הזורעים בדמעה ברינה יקצרו

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה
ח"כ הרב אורי מקלב 

שנה של הישגים

שר הפנים, הפריפריה, הנגב והגליל
יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי

פריצת דרך חינוכית
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

שדרות

מספר ראשי ישיבות וכוללים בשדרות חתמו 
על מכתב תמיכה בסיעת ש"ס המקומית שנתנה 
בכנס  הבחירות  למערכת  הפתיחה  יריית  את 
ניצבת  בשדרות  ש"ס  שבת.  במוצאי  פעילים 
'עוצמה  בשם  מפלגה  מצד  קשה  תחרות  מול 
המועצה  חבר  בראשות  העומדת  לשדרות' 
)לשעבר מש"ס( הרצל שאובי, שחיבר אליו גם 
את אחיו משה, המשמש כנציג 'כולנו' וגם את 

הפעילה החברתית החרדית מדלן טוויטו.

תחרות קשה על הקול החרדי-ספרדי

יוםעוד 57
מאבק פנימי: רמה ג' נגד השכונות הוותיקות

בית שמש

הזוי: נציג טייקונים במועצה, 
ללא בחירות

מועצה אזורית תמר

לא יאמן: חבר מועצה בודד בישראל, מכהן 
מתגורר  שאינו  למרות  בתפקידו  שנים  מזה 
ידי  על  נבחר  אינו  וכלל  המועצה  בתחומי 
תמר  האזורית  במועצה  מדובר  התושבים. 
שזוכים  ומי  המלח,  ים  אזור  כל  על  החולשת 
המלח,  ים  מפעלי  הם  אוטומטית  נציג  להכניס 
הנמצאים בשליטת חברת כי"ל של איש העסקים 

עידן עופר.
ב'וואלה',  ירצקי  דנה  של  הפרסום  פי  על 
בחירת נציג בעלי המפעלים כחבר מועצה הינה 
מימי  עוד  שנים,  עשרות  של  מתמשכת  מסורת 
בתחילת  המלח.  ים  במפעלי  המדינה  החזקת 
משרד  של  חריג  לאישור  המהלך  זכה  הדרך, 
פרץ  יצחק  הרב  השר  בראשות  דאז  הפנים 
ממשיך  הוא  ומאז  דרעי,  אריה  משרדו  ומנכ"ל 
ללא אישור פרטני. מי שמכהן בשתי הקדנציות 
האחרונות כחבר מועצה מטעם המפעלים הוא 

טובי שור.
"אני לא מבין איך למשרד הפנים לא רועדת 
טייקון  נציג פרטי של  לפני שהם מכניסים  היד 
למועצה אזורית ציבורית", תהה באוזניי כתבת 
לשים  שמבקש  המועצה,  מחברי  אחד  'וואלה' 
המליאה  חברי  שכל  אבסורד  "זה  לדבר.  סוף 
מינוי  שמקבל  אדם  יש  ופה  להיבחר  צריכים 
באופן אוטומטי. הוא מייצג את המפעלים לטוב 

או לרע ויש לו אינטרס", אמר תושב אחר.
ממפעלי ים המלח לא נמסרה תגובה, משרד 

הפנים הבטיח לבחון את הנושא.

חדרה

של  המפתיעה  הודעתו  לאחר  ספורים  ימים 
חבר מועצת העיר הרב בנצי נורדמן על חבירתו 
לחיזוק  הוא  זכה  כולנו',  של  'העיר  לסיעת 
דוד  רבי  הגאון  העיר  רב  של  מצידו  משמעותי 
ורנר, שהגיע למעמד קביעת מזוזה בפתח מטה 

הבחירות של המפלגה.
נאומי  במקום  נישאו  המזוזה,  קביעת  לאחר 
ברכה מחברי הכנסת מטעם 'כולנו' רועי פולקמן 
וטלי פלוסקוב, ונאום מרכזי של יו"ר הרשימה 
ניר בן חיים, המוכר בעיר מתפקידו כיו''ר מרחב 

השרון והשומרון בהסתדרות וכמפעיל חברתי.
הרב  של  המדויק  מיקומו  גם  הוכרז  באירוע 
פי  שעל  שלישי,  מקום   – ברשימה  נורדמן 
הערכה נחשב לריאלי. יצוין כי רשמית, נורדמן 
הוא נציג סיעתו 'יחד שבטי ישראל' המשולבת 
בתוך רשימת 'כולנו', מעין מה שעשה בבחירות 
האחרונות בשיתוף הפעולה עם סיעת 'הליכוד'.

הרב הראשי במטה, 
נורדמן שלישי

הוותיקות  השכונות  תושבי  אחד:  מצד   • הרביעי  הנציג  בשאלת  התורה'  'דגל  בתוך  קשים  דעות  חילוקי 
והמתחרדות, מצד שני: קהילה מרמה ג' שדורשת גם את תיק החינוך לאיש אמונם

רוזנטל קובע עובדות בשטח ומצהיר: "פעם אחרונה"
ת יערים

ריי
ק

רוזנטל,  אברהם  יערים  קריית  מועצת  ראש 
סביבתו  כשאת  ראשון,  בחירות  כנס  ערך 
את  הנושאים  חגיגיים  בחירות  שלטי  מעטרים 
הינו  רוזנטל  של  המהלך  מפלגתו.  ושם  שמו 
החליטו  טרם  התורה'  שב'דגל  בזמן  צדדי,  חד 
האם הוא ימשיך להיות מועמדם או שמא הגיע 
הזמן לרענן את השורות. מי שמדובר בו נכבדות 
לתפקיד הוא יצחק רביץ, בכיר התנועה בביתר 

עילית שהודח באחרונה בפריימריז פנימיים.
בכינוס שהתקיים בתחילת השבוע, השתתפו 
מספר מצומצם של פעילים, בראשות צבי וולקן 
יו"ר סניף 'דגל התורה' בטלז סטון, שלקח על 
הוצג  בכינוס  הבחירות.  מטה  ניהול  את  עצמו 

רוזנטל  כי  עולה  לפיו  ביישוב,  שנערך  סקר 
זוכה לתמיכה ומוביל מול יריביו, מבית ומחוץ. 
מועמד  תצניח  ו'דגל'  במידה  הסקר,  פי  על 
מבחוץ – דוגמת רביץ – יתממש חלום הבלהות 
איש  הוא  בראשות  שיזכה  ומי  הסיעה  של 

האופוזיציה הרב דב בקשט.
הביקורת,  קולות  את  להרגיע  שנועד  במסר 
הבטיח רוזנטל כי זו לו הקדנציה האחרונה בה 
יתמודד, וכי "יפעל למען הכנסת כוחות רעננים 
וצעירים מתושבי המקום למועצה וכבר במהלך 
מקצועית  בצורה  להעביר  ידאג  הקדנציה 
אשר  התנועה  לצעירי  המושכות  את  ומסודרת 

יוכלו להמשיך ולהפריח את הישוב".

'דגל  בצמרת  כאמור, 
הכריעו  לא  עדיין  התורה' 

בסוגיית ראשות המועצה, כאשר 
תוקף  בכל  פועלים  מבכיריה  ו חלק  ת ר י ח ב ל

של סגן ראש עיריית ביתר עילית, יצחק רביץ, 
רוזנטל  של  לפלקטים  או  "להכרזה  לתפקיד. 
אין כל תוקף, כל זמן שההחלטה לא התקבלה 
רביץ  יצחק  מבחינתנו,  המקובלות.  בדרכים 
עד  טובים  וסיכוייו  השולחן  על  נמצא  עדיין 

למאוד", אמר גורם בכיר ביותר בתנועה.

להבנות  הגיעו  טרם  התורה'  שב'דגל  בזמן 
בין  הקרב  העיר,  לראשות  בנוגע  סופיות 
הקהילות הליטאיות בדבר המועמדים לרשימה 
בעוד  החוצה.  פורץ  העיר,  למועצת  העתידית 
את  לקבל  ציפו  הוותיקות  השכונות  תושבי 
זאת  דורשים  ג'  רמה  שתושבי  הרי  המקום, 
לעצמם, בתוספת דרישה לנציג ספציפי שיקבל 
המועצה  חבר  עקיפת  תוך  החינוך,  תיק  את 

המכהן ישראל סילברסטין.
בית שמש הליטאית מורכבת ממספר גושים, 
הראשון  משפחות.  כאלף  מהם  אחד  שבכל 
וגלילותיה  החרדית  בקריה  הוא  והוותיק 
אביעזרי  )חפציבה,  האחרונות  בשנים  שנוספו 
בר  בשכונות  המתחרדות  אלו  לצד  נוף,  ויפה 
אילן והעיר הוותיקה(, הגוש השני נמצא ברמה 
א' והשלישי בשכונה החדשה רמה ג', שלפחות 

חצי מתושביה הם בוחרי 'דגל התורה'.
ל'דגל' המקומית יש כיום יש שלושה נציגים 
סילברסטין  וישראל  גרינברג  שמואל  בעירייה, 
לקראת  ג'.  מרמה  מונטג  ומשה  א'  מרמה 
המקום  איוש  על  הדיבורים  החלו  הבחירות 
הרביעי – שעל פי כל הערכות ייכנס בבחירות 

הקרובות, והמקום החמישי שנמצא בספק.
מי ששמו את עיניהם על המקום הרביעי, הם 
דווקא אנשי השכונה החדשה, רמה ג', הסבורים 

השכונה  תושבי  מבין  להיות  חייב  המועמד  כי 
שכל  עד  זהותו,  סביב  רק  היא  וההתלבטות 
אחד מהמועמדים כבר מפעיל לובי משלו. אלא 
שכאן הגיע תורם של אנשי צפון העיר - הקריה 
השלישי  המקום  כבר  כי  הטוענים  וסביבותיה, 
הבא  המקום  דרישת  לכך,  ובהתאם  להם  הגיע 

ברשימה על ידי תושבי רמה ג' תמוהה.
מתחרדות  בשכונות  מתגוררים  "אנחנו 
גני  כנסת,  בתי  ללא  משפחות,  מאות  המונות 
ילדים ומבני חינוך, כשהציבור החילוני ונציגיו 
לקריה  וגם  עבורנו  הקצאה  כל  נגד  נלחמים 
את  לקלוט  היכולת  את  אין  הסמוכה  החרדית 
ילדינו. לא מגיעה לנו נציגות מקומית שתייצגנו 

כראוי?", תוהים בשכונות המתחרדות.
ב'שטח  כאן  פרסמנו  שנה  כחצי  לפני 
המועמדים  רשימת  את  מוניציפאלי', 
האופציונליים, העתידים לאייש את המשבצות 
עסקנים  ביניהם  הסיעה,  ברשימת  החדשות 
ג'.  שמש  בית  ורמת  המתחרדות  מהשכונות 
רה"ע  סגן  רל"ש  היה  שצוינו  מהשמות  אחד 
שמואל גרינברג, העסקן הנמרץ יוסי גולדהירש, 
גרינברג  לצד  פעילותו  שנות  עשר  שבמהלך 
שהיה  עד  יסודית,  ועבודה  יכולות  הוכיח 
הרביעי  במקום  ישובץ  והוא  במקרה  כי  נראה 
ברשימה, יהיה זה אף לשביעות רצון השכונות 

הוותיקות.
לקראת  כשבוע,  לפני 

פרש  ברשימה,  השתלבותו 
מעבודתו בעירייה כמתחייב בחוק – 60 

יום קודם הבחירות, לכל עובד עירייה המעוניין 
זה  דווקא בשלב  להתמודד למועצת העיר, אך 
דורשת  ג'  ברמה  הקהילות  אחת  תפנית.  חלה 
לשבץ במקום הרביעי דווקא את העסקן שלמה 
החינוך,  תיק  את  דורשים  הם  שעבורו  ברילנט 

אותו דגל מצפה לקבל במסגרת המו"מ.
אנשי  מלבד  נוסף,  נפגע  ישנו  זו,  בדרישה 
השכונות הוותיקות, והוא חבר המועצה ישראל 
האחרונים  ודרישת  שבמקרה  סילברסטין, 
תיענה בחיוב, עלול הוא להישאר עם התפקידים 
הזניחים של הסיעה, בעוד הנציג החדש יחזיק 
אפס  עם  בעירייה  החזקות  המחלקות  באחד 

ניסיון בעשייה ציבורית מקומית.
ולתת  התנועה,  בשורות  חדש  נציג  "לקחת 
עקיפת  תוך  ביצועי  עם תפקיד  לו את הבכורה 
סילברסטין  כמו  ניסיון  ובעלי  וותיקים  אנשים 
וגולדהירש עתירי הניסיון, זה מהלך לא הגיוני 
ותמוה", אומרים פעילים בעיר, שמנסים מצידם 

להטות את הכף לטובת אנשי שלומם.

קרב צמוד: יהב מול קליש רותם, 'אגודה' מול 'דגל'
• בלתי  רותח בזירה החיפאית: עינת קליש רותם מבססת את מעמדה בסקרים, מנדי זלצמן צובר תאוצה 
הפיך: החסידים מתייצבים לצד יהב • וגם: קובעים מזוזה, מרימים כוסית, ושרי 'כולנו' מפוצלים בתמיכתם

חיפה

לשלבים  נכנסת  החיפאית  הבחירות  מערכת 
הופך  העיר  ראשות  על  והקרב  מתקדמים 
לצמוד ולוהט. בזירה הפנים-חרדית, מתייצבים 
החסידים והליטאים משני עברי המתרס, כאשר 
רק השבוע, בטקס הרמת כוסית של ראש העיר 
'אגודת  נציגי  נוכחות נרחבת של  יהב, נרשמה 

ישראל', ש"ס וקהילות חסידיות.
של  עיקרית  כיריבה  כה  עד  שהסתמנה  מי 
רותם,  קליש  עינת  המועצה  חברת  היא  יהב 
שבסקרים האחרונים מבססת את מעמדה מול 
ניכר  בפער  נמצאת  עדיין  אך  המתחרים,  יתר 
נמל  מנכ"ל  זלצמן,  מנדי  יהב.  העיר  מראש 
על  לעלות  מתחיל  הטרי,  והמתמודד  חיפה 
הגל ומועמדותו מסתמן כאופציה משמעותית, 
כאשר על פי הדיווחים, בכוונתו לפנות ולבקש 

את תמיכת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
על פי סקר מכון 'הגל החדש' שנערך להזמנת 
מטה זלצמן, ראש העיר יונה יהב זוכה ל-27% 
ל-21%  זוכה  רותם  קליש  עינת  מהקולות, 
לדרך,  אחרון  שיצא  זלצמן  ואילו  מהקולות 
ניכרים  אחוזים  בלטו  בסקר   .11% כבר  מקבל 
)30%( שטרם החליטו במי לתמוך. מסקר מכון 

'מדגם' של מנו גבע ומינה צמח, להזמנת 'רדיו 
רותם  לקליש  יהב  בין  הפער  כי  עולה  חיפה', 
5% בלבד תוך שהיא הופכת לסיעה  עומד על 

הגדולה במועצה עם לא פחות מ-6 מנדטים.
ביום ראשון, חנכה עינת קליש רותם את מטה 
בהשתתפות  הכרמל,  במרכז  שלה  הבחירות 
בקביעת  שכובד  מי  שטח.  ואנשי  פעילים 
השבוע  זכתה  רותם  קליש  אביה.  היה  המזוזה 
 100 ל'ניצחון' מסוג שונה, כשנכנסה לרשימת 
המשפיעים לשנת תשע"ח של מגזין 'דה מרקר'.

טקס  יהב  יונה  העיר  ראש  ערך  שני,  ביום 
שם  החדשה,  השנה  לקראת  כוסית  הרמת 
נרשמה נוכחות חרדית ערה, שכללה את חברי 
המועצה אריה בליטנטל )אגודת ישראל( ועודד 
שבזי )ש"ס(, לצד נציגי קהילות סערט ויז'ניץ, 

גור, צאנז נדבורנה, חב"ד ועוד.
החיבור החסידי עם יהב קיבל השבוע ביטוי 
נוסף בסיור משותף של סגן השר יעקב ליצמן 
עם ראש העיר יונה יהב בבית החולים רמב"ם 
לזה.  זה  מחמאות  השניים  חלקו  שם  בחיפה, 
בשבוע שעבר נכנס יהב לאדמו"ר מצאנז, שם 
שהה לשיחה ממושכת והתברך לשנה החדשה.

הוכרזה  טרם  כה  שעד  למרות 
שמאמציה  נדמה  רשמית,  'דגל תמיכה  של 

בחיפה  החרדי  הציבור  כל  את  לגייס  התורה' 
לגוש 'רק לא יונה' נוחל כישלון וכעת לא נותר 
ב'דגל'  דרכה.  את  מחדש  לבחון  אם  כי  לה 
לפירוק  תוביל  ביהב  תמיכה  כי  בעבר  הזהירו 

הגוש החרדי ולריצה במפלגות נפרדות.
ובתוך כך, השבוע הודיע שר הבינוי והשיכון 
עציוני  דוד  במועמד  תמיכתו  על  גלנט  יואב 
לאחר  מגיעה  גלנט  תמיכת  העיר.  לראשות 
מפלגתו,  ראש  של  הרשמית  התמיכה  הבעת 
בראש  כחלון  משה  'כולנו'  ויו"ר  האוצר  שר 
העיר יהב. עציוני שימש בעבר כיועצו הקרוב 
יאלץ  לתמיכתו,  זכה  שלא  ולאחר  כחלון  של 
גלנט.  במפלגתו,   2 המספר  בתמיכת  להסתפק 
גלנט  כי  מעריכים  הפוליטית  בזירה  כי  יצוין 
שהבעת  כך  'הליכוד',  למפלגת  בדרכו  נמצא 
יו"ר מפלגתו,  תמיכה עצמאית ושונה מזו של 

לא גורמת להרמת גבות.
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לא נעים: בנות האולפנה 
הוזעקו ברגע האחרון

ש"ס

דימונה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

המקומיות,  ברשויות  ש"ס  נציגי  עשרות 
כוסית  הרמת  באירוע  שני  יום  בערב  השתתפו 
בית  באולם  שנערך  החדשה  השנה  לקראת 
יו"ר  בהשתתפות  בירושלים,  וגן  בית  הארחה 
 45 משך  הכנסת.  וחברי  דרעי  אריה  התנועה 
דקות, עמד דרעי ומנה את אתגרי התנועה, את 
חשיבותה ואת גודל המערכה. דרעי לא התייחס 
לסוגיות מרכזיות העומדות על הפרק,  ישירות 

בעיקר בשאלת התמיכה בראשויות הערים.
דרעי התייחס במרומז לאתגר שמציבה 'יחד' 
לומר  חייב  אני  "לצערי,  ואמר:  ישי,  אלי  של 
כשברור  היום,  גם  תכננתי:  שלא  אחד  משפט 
לכל מי שמחפש גרגיר של אמת וכולנו יודעים 
מה עושה התנועה הקדושה בכל מקום בארץ, 
הכל לכבודו של הקב"ה, לצערי הרב עדיין יש 
אנשים שיש להם מטרה אחת, לא איך מכפילים 
את הכוח אלא איך מורידים, פשוטו כמשמעו, 
להתחבר בכל מקום עם מי שממורמר ולא משנה 
התוצאה, העיקר להוריד, לקחת להחליש, אבל 
חברים, לא אנחנו הנושא, תזכרו שהחלשת כוח 

התנועה יבוא לביטוי במפעלים הקדושים".

את  הטריח  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ראש  של  בחירות  לכנס  דימונה,  עד  עצמו 
בני ביטון, אך מסתבר שהתושבים פחות  העיר 
כתבת  של  דיווח  פי  על  מהמחווה.  התרגשו 
הדרום ב'ידיעות' אילנה קוריאל, האולם שאירח 
למחצה  ריק  היה  הקמפיין  פתיחת  אירוע  את 
האולפנה  בנות  היו  האחרון  ברגע  שגויסו  ומי 

המקומית ששימשו בתפקיד הקהל.
להעלות  מיהרו  הציוני'  'המחנה  בסיעת 
תמונה מכינוס בו התארח אבי גבאי לפני מספר 
חודשים בדימונה, שנראה מלא עד אפס מקום, 
לעומת האולם הריק של נתניהו. גולשים אחרים 
העלו תמונה דומה מכינוס שערך לפני שבועות 
שהצליח  לפיד,  יאיר  עתיד'  'יש  יו"ר  ספורים 

למלא את אותו אולם בו הופיע נתניהו.

דרעי: "הכל לכבודו של הקב"ה"

עין עילית
מודי ספין או חיבור דרמטי? הרב עמר מושיט יד ליריב

לאחר שמספר 2 ברשימתו, גולן חסידי, הודיע על ריצה נפרדת, מפתיע יו"ר ש"ס הרב אבנר עמר וטוען כי 
ישנם מגעים לשיבוצו של יוני מזרחי, היריב העיקש • מזרחי: "זה ספין שנועד לעורר מתח ביני לבין גולן"

בית שמש

שיחא
מעלות תר הדרך לשלום: איש עסקים אשכנזי ברשימת ש"ס

אחרי נתק רב שנים בין ש"ס לבין קהילתו של הרב הכריזמטי, הקרעים אוחו והאיחוד הגדול יצא 
לדרך • יחסי הכוחות, התגייסות צמרת התנועה, המו"מ הקשוח ושלישיית הגיסים

פתח תקווה

השתתפו  המליצה,  לתפארת  ולא  אלפים, 
העיר  לראשות  המועמד  של  בחירות  באירוע 
בולט.  כוח  למפגן  שהפך  בטקס  גרינברג,  רמי 
אינטנסיבי,  בחירות  קמפיין  המנהל  גרינברג, 
כשכוכב  מקומי,  לאולם  אלפים  להביא  הצליח 
שרים  של  נוכחות  ללא  עצמו,  הוא  היה  הערב 
או אישי ציבור. בכינוס נרשמה נוכחות ערה של 
יהדות  ש"ס,  מסיעות  מקומיים,  מועצה  חברי 
נציגי  גם  היהודי, כמו  והבית  יש עתיד  התורה, 

מר"צ והעבודה.
מטעם  מועצה  כחבר  כיום  המכהן  גרינברג, 
רשימת  בראש  עצמאית  מתמודד  'הליכוד', 
'התחדשות', שאת חבריה חשף במהלך הערב. 
בנוסף, סגר גרינברג עם קבוצה חרדית-לאומית 
גדולה בעיר על תמיכה בו וברשימתו, כשנציגה 
ברשימה )במקום לא ריאלי( הוא הרב יוסי טהר.

נכון לכעת, נדמה כי הכל פתוח במרוץ וראש 
קשה  במערכת  יתמודד  ברוורמן  איציק  העיר 
ברוורמן,  הם  הבולטים  המתמודדים  במיוחד. 
הייתה  עברו  בבחירות  שונשיין.  ואיתי  גרינברג 
פתח תקווה בין הערים הבודדות שהלכו לסיבוב 
שני, תסריט שצפוי לחזור על עצמו גם במערכת 

הנוכחית.

נותן פייט: מפגן הכוח של גרינברג

חשיפת 'קו 

עיתונות'

ת יערים
ריי

ק

חילופי מכתבים קשים בין גפני לפרוש
נפתח  העיר,  ראשות  על  האיתנים  קרב 
שסיעת  לאחר  האחרון,  השבוע  בסוף  מחדש 
"להוראת  בהתאם  כי  הכריזה  אמונים'  'שלומי 
לקדנציה  יתמודד  פרוש  ישראל  הוראה"  מורי 
נוספת. אחרי סדרת מכתבים ופניות ששיגר סגן 
השר מאיר פרוש לחבר הכנסת משה גפני שלא 
בו  ארוך  מכתב  גפני  שבת  בערב  השיב  נענו, 
ממשיכים  השניים  כאשר  מהתמודדות,  הזהיר 

להתכתש בנושא.
ל'שלומי  'דגל'  בין  הנוכחי  העימות  בבסיס 
אמונים' עומד הסכם שנחתם בין הסיעות ערב 
ישראל'  'אגודת  לפיו  האחרונות,  הבחירות 
העיר  לראשות  'דגל'  בנציג  לתמוך  מתחייבת 
הסכם  נחתם  במקביל,  אלה.  בבחירות  אלעד 
בו  שמש,  בית  בעיר  העוסק  יותר  ושולי  נוסף 
הצדדים סיכמו על שיתו"פ ועל ריצת נציג 'דגל' 
בבחירות הנוכחיות לראשות – בתמיכת 'שלומי 

בנציג  'דגל'  לתמיכת  בתמורה   – אמונים' 
'שלומי אמונים' לראשות העיר ב"ש בבחירות 

.2023
זה  כרוכים  ההסכמים  כי  טוען  מצידו  פרוש 
בזה ובהיות ו'דגל' לא מימשה את חלקה בבית 
מול  נקלעה  אליה  הסיטואציה  בשל   – שמש 
מההסכם  משוחררים  שהם  הרי   – אבוטבול 
הם  כי  טוענים  פרוש  בסביבת  בנוסף,  באלעד. 
הליטאית  ולצמרת התנועה  לגפני  אינספור  פנו 
מהלכים,  על  ולסכם  להיפגש  לשבת,  מנת  על 
אך כל פניותיהם נענים בהתעלמות. פרוש מציע 

ל'דגל' לדון על כל הסוגיות בדין תורה.
גפני מצידו טוען כי אין קשר בין ההסכמים 
באלעד  כסאו  את  לפנות  פרוש  ישראל  על  וכי 
גפני  האשים  בנוסף,  דברים.  וללא  אומר  ללא 
את פרוש בכך ש"פעלתם בכל יכולתכם בקרב 
רבני ועסקני דגל התורה למנוע בחירת מועמד 

והצלחתם  התורה  דגל  ע של  ו ר ז ל
ומחלוקת  ומבולקה  בוקה 

קשה מנשוא".
והצינית  הראשונה  התגובה 

הייתה  גפני  למכתב  פרוש  של 
מוקדש  היום  סדר  אחה"צ  שבת  ב"בערב 
ביום ראשון  לדברים הקשורים לקבלת שבת". 
מתפלפל  בו  מנומק  במכתב  פרוש  השיב 
עלי  "להבנתך  האשמות.  את  ודוחה  בהסכמים 
חוצה  אהדה  יש  פרוש  שלישראל  להצטער 

גבולות ועדות?", תהה.
קובע  פרוש  ישראל  העיר  ראש  ובינתיים, 
עובדות וכאמור, מודיע על התמודדותו. בסוף 
השבוע פורסם מכתב של רבני הקהילות הכלל 
למען  ולהשתדל  "לפעול  הקוראים  חסידיות 
העיר  כראש  ישראל  הרב  של  כהונתו  המשך 

אלעד".

והאנרגיה  הפנימית  הפוליטיקה  כמות 
מקברניטי  מעלות-תרשיחא  העיר  ששאבה 
ש"ס, לא הייתה מביישת בירה חרדית מפוארת. 
ותתי  איומים  יריבויות,  פיצולים,  בתוך 
קהילות, חגגה השבוע התנועה מעמד 'לחיים' 
בהשתתפות חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי וינון 
ראשונית  ריצה  הבשורה:  הוצגה  בו  אזולאי, 
של כל הציבור המסורתי והחרדי תחת מטריית 

המפלגה.
עליכם  הדרמה,  גודל  את  להבין  בכדי 
לשקוע בפרטים המרתקים הבאים: סיעת ש"ס 
העומדת בראשות שלמה סויסה, מחזיקה בקהל 
מצביעים מסורתי וותיק שהעניק לה בבחירות 

האחרונות מנדט בודד.
של  כוחו  במעלות  עלה  האחרונות,  בשנים 
בן  גיל  הרב  הוא  הלא  מקומי,  רבני  מטאור 
שושן, העומד בראש קהילה חרדית בת מאות 
השפעה  ובעלת  כריזמטית  דמות  משפחות, 
התפתחה  בנוסף,  לה.  ומחוצה  בעיר  רבים  על 
מבעלי  המורכבת  צופים'  'שדה  בשם  קהילה 
תשובה שחלקם התגוררו בעבר בביתר עילית, 
ומי שעומד בראשה הוא הרב עודד ניצני. פרט 
חשוב שיבוא לשימוש בהמשך: הרב בן שושן 

הינו גיסו של השר דוד אזולאי.

בין הרב גיל בן שושן לבין ש"ס שררו בעבר 
שושן  בן  הרב  את  שהביאו  טעונים,  יחסים 
ראש  ברשימת  האחרונות  בבחירות  לתמוך 
קהילת  הצטרפה  אליו  בוחבוט.  שלמה  העיר 
הרב ניצני, יחדיו הביאו הם לבוחבוט 'נדוניה' 

המוערכת במנדט שלם.
ש"ס  כי  היה  נראה  האחרונים,  בחודשים 
המקומית נמצאת באיבוד דרך. ניסיונות שונים 
לאיחוד עם סיעת 'הבית היהודי' – שבבחירות 
האחרונות לא עברה את אחוז החסימה – ירדו 
בן  גיל  הרב  של  כוונתו  על  ודיווחים  מהפרק, 
שושן להקים מפלגה חדשה או לחבור בעצמו 
מעיני  שינה  הדירו  היהודי,  מהבית  לקבוצות 

ש"ס.
אלא שאז נכנסו לתמונה חברי הכנסת מיכאל 
הסיכויים  לכל  שבניגוד  ואזולאי,  מלכיאלי 
את  ולהפוך  מורכב  פאזל  לחבר  הצליחו 
התמונה. נקודת ההתחלה בשיח בין ש"ס לבין 
הרב גיל בן שושן הייתה בשאיפה של האחרון 
לעמוד בעצמו ברשימה כשליח ציבור, דרישה 
שנדחתה על ידי אנשי ש"ס המקומית, גם בשל 
היסטוריית היחסים בין הצדדים והן בשל עודף 
הדומיננטיות של הרב, שעשוי היה להעפיל על 

הנציגות הוותיקה.

שנקרא  מי 
השר  של  נוסף  גיס  הוא  אזולאי לדגל 

ה ושל הרב בן שושן, איש העסקים  י ב ו ט
הציבורי,  בשירות  מרשים  רקורד  בעל  גלזר, 

התפקיד  את  עצמו  על  לקחת  שנעתר 
שושן.  בן  הרב  כנציג  ברשימה,  מוצב  ולהיות 
גלזר עשוי להיות 'חריג' בשורות התנועה, בשל 

מוצאו האשכנזי.
על  הצדדים  בירכו  ראשון,  יום  בצהרי 
לש"ס  שתצרף  מאוחדת  ברשימה  המוגמר, 
הוותיקה ביישוב גם את אנשי קהילת הרב גיל 
שכאמור,  ניצני,  הרב  אנשי  את  וגם  שושן  בן 
בעבר הצביעו לרשימתו של ראש העיר. במקום 
הראשון יהיה שלמה סויסה, במקום שני יוצב 

טוביה גלזר.
המקומית  לש"ס  שנותרה  האחרונה  הפינה 
הרב  הדתית  המועצה  יו"ר  בגזרת  היא  לסגור 
אמנון בוארון, שבבחירות עברו הוצב במקום 
השני שלא נכנס ומאז הספיק להיכנס לתפקידו 
במועצה דתית. בינו לבין שלמה סויסה קיימת 
הפערים  על  לגשר  מנסים  והצדדים  יריבות 

בכדי להשלים חזית אחידה.

תנועת  של  העיקש  היריב  מזרחי,  יוני  האם 
ש"ס במודיעין עילית, מי שנלחם בה בכל עוז 
ואף הריץ מפלגה נגדה, עשוי להשתלב ברשימה 
ולקטוף את המקום השני ברשימה? אם לשפוט 
נראה  עמר,  אבנר  הרב  הסיעה  יו"ר  דברי  לפני 
מגעים  "יש  בהחלט.  חיובית  לכך  שהתשובה 
מול יוני מזרחי, מצדי זה מהלך מבורך, אנחנו 
בפני  הרב  טוען  דרעי",  של  להכרעתו  מחכים 
מגחך  עצמו  מזרחי  מנגד,  מוניציפאלי'.  'שטח 

על הדברים וטוען כי לא היו דברים מעולם.
התמודד  מוכר,  ספרדי  פעיל  מזרחי,  יוני 
את  צלח  לא  ולבסוף  ש"ס  נגד  עברו  בבחירות 
למאבקים  שותף  היה  בנוסף,  החסימה.  אחוז 
כאמור,  חינוך.  במוסדות  אפליה  נגד  רבים 
עשרות  כמה  לו  חסרו  האחרונות  בבחירות 
להיום,  ונכון  למועצה,  להיכנס  בכדי  קולות 
מעורב  אינו  הוא  רשמי,  באופן  לפחות 

בפוליטיקה המקומית.
מי שכיום מכהן כחבר מועצה מספר 2 בש"ס 
הוא גולן חסידי, שבינו לבין יו"ר הסיעה וסגן 
ראש העיר הרב אבנר עמר פעורה תהום עמוקה 

על  באחרונה  הודיע  חסידי  נפרדו.  ודרכיהם 
במסגרת  והתמודדות  עצמאית  לדרך  יציאה 

רשימה חדשה.
יוני מזרחי הוא הרכש החם  מבחינת חסידי, 
משמעותית  כוח  תוספת  לתת  שיכול  ביותר 
לרשימתו. למקרה שמזרחי אכן מתכוון לחזור 
השניים  בין  שהחיבור  נראה  הפוליטי,  למגרש 

הוא הטבעי והמתבקש ביותר.
של  המפתיעה  הצהרתו  מגיעה  שכאן  אלא 
יו"ר ש"ס המקומית הרב אבנר עמר. בשיחה עם 
'שטח מוניציפאלי' אומר הרב עמר כי בין ש"ס 
משותפת  לריצה  מגעים  מתנהלים  מזרחי  לבין 
וכי מבחינתו, אין כל בעיה ואף רצוי להציב את 
מי שמרכז  לדברי הרב עמר,   .2 מזרחי במקום 
את המגעים בין הצדדים הוא הרב רפאל באחג', 
'שיח התורה' בעיר. עוד טוען הרב  רב קהילת 
עמר כי הדברים מצפים להחלטתו של יו"ר ש"ס 
אריה דרעי, שיכריע האם לקבל לחיק המפלגה 

את יריבה העיקש.
בשיחה עם יוני מזרחי, הוא מכחיש – שלא 
אין  כי  וטוען  לומר מגחך – למשמע הדברים, 

בהם ולו גרעין של אמת. "אין 
אף  ש"ס,  עם  תקשורת  שום  ד לי  ח א

לא  בכלל  אני  איתי,  דיבר  היום לא  מדבר 
אחת  הבחירות.  מתי  יודע  ולא  פוליטיקה  על 
לא  שאני  זה  הפוליטי  בתחום  שלי  המגבלות 
אני  אומר,  הייתי  משהו  היה  אם  לשקר,  יודע 
יכול להגיד לך מהצד שלי: אף אחד לא הציע, 

לא דיבר, גם עם הרב באחג' אני לא בקשר".
מזרחי מעלה השערה כי מדובר בספין מצד 
שלו  אפשרי  מחיבור  שלחוצים  ש"ס,  אנשי 
לגולן חסידי. "זה אולי נועד כדי להפעיל לחץ 

ולעשות מתח ביני ובין גולן", הוא אומר.
ועד שיוכרע גורל הרשימה, לפחות בסוגיית 
יש  לש"ס  העיר,  בראש  והתמיכה  היחסים 
אמירה חדה ונחרצת. "יעקב גוטרמן היה נאמן 
לנו, עזר לכל הבקשות, פשוט אין מה לשפר", 
תמיכתו  את  עמר  הרב  ש"ס  יו"ר  מביע  כך 
נציג  הוא  "גוטרמן  ומוסיף בהלצה:  בגוטרמן, 

שלנו, לש"ס יש ראש עיר במודיעין עילית".

חיפה

אלעד
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הסיבה להפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות עדיין אינה ידועה לחלוטין, אך בקרב 
המומחים קיימת הסכמה כי מדובר בשילוב של מספר גורמים: נפשיים, פיזיולוגים 

וסביבתיים. לכן, הטיפול בהפרעות אלו צריך להיות טיפול משולב, על מנת לתת מענה 
לכלל ההיבטים.

חוקרים של הפרעת קשב וריכוז בשילוב היפראקטיביות בקרב ילדים, משערים כי 
בעיות אלו מושפעות 

מתזונת הילד.
 

• חסר ברכיבים תזונתיים, 
הנובע מתזונה לקויה, 

עשירה בסוכרים ופחמימות 
ריקות ועתירת אלרגנים, 

האופיינית לתזונה המערבית.
• חוסר איזון כימי במוח 
הבא לידי ביטוי בבעיות 

התנהגות, הפרעות קשב, 
התנהגות אובססיבית וקשיי 

למידה.
• אלרגיות ואי-סבילות למזון

• היפוגליקמיה
• הרעלה על ידי מתכות 
כבדות; בדיקות מעבדה 
הראו בילדים אלה רמות 

גבוהות יחסית של אלומיניום ועופרת המעוררות בעיות קשות במערכת העצבים 
בילדים

• מחסור בסרוטונין במוח
• חסרים תזונתיים – רמות נמוכות של ויטמיני B, אבץ, מגנזיום, סידן, ברזל וחומצות 

שומן חיוניות

אז מה עושים?
הבסיס לתזונה נכונה ועשירה הוא מרכיבים איכותיים, טריים ולא מעובדים ושילוב 
מאוזן של המרכיבים השונים, שלכל אחד מהם תפקיד חשוב בתפקוד המערכות 

השונות בגוף:

• פחמימות מורכבות -  אלו ספקיות האנרגיה של הגוף, החיונית לתפקוד היום-יומי. 
פחמימות מספקות ויטמינים מקבוצת B, האחראים על מערכת העצבים והתהליכים 

המטבוליים של הגוף, וסיבים תזונתיים המסייעים לעיכול תקין ותורמים לתחושת 
שובע לאורך זמן.

מאכלים עשירים בפחמימות מורכבות: תפוחי אדמה, אורז, בטטה, קטניות כמו 
עדשים, חומוס, שעועית לסוגיה, לחם מדגנים מלאים, סולת )קוסקוס(. 

• חלבונים – החלבונים הכרחיים לבניית רקמות חדשות ושרירים, משמשים כגופי 
חיסון הנלחמים בזיהומים, אמונים על הובלת מזון וחמצן בדם אל התאים ומהם 

ומווסתים את מאזן המים בגוף.
מאכלים עשירים בחלבונים: ביצים, בשר ועוף 

דלי שומן, קטניות שונות וטופו.
 

• שומנים – השומנים אמנם זוכים ליחסי 
ציבור שליליים, אך הם חלק בלתי נפרד 

מחמשת אבות המזון וממלאים תפקיד רב 
חשיבות כמקור אנרגיה מרוכז, חומר הגנה 

ובידוד. בנוסף, שומנים משמשים כאבני הבניין 
של תאי גופנו. 

מאכלים עשירים בשומן: חשוב להבדיל 
בין סוגי השומן ולהימנע מצריכה של שומן 

טראנס ושומן רווי המצוי בבשר שמן, במאפים 
ומאכלים מטוגנים, ולהעדיף על פניהם שומן 

בלתי רווי המצוי באגוזים ושקדים, אבוקדו, 
טחינה ובשר בקר רזה.

 
• סידן – סידן הוא מינרל רב חשיבות 

שתפקידו העיקרי הוא בניית העצמות והשיניים. הסידן אחראי על תפקודה של מערכת 
העצבים, פעולתם התקינה של מנגנוני קרישת הדם ופעולה תקינה של בלוטת התריס.

 
מאכלים עשירים בסידן: מוצרי חלב צאן, מוצרי שומשום כגון טחינה וחלבה, ברוקולי, 

כרובית, דגים עם עצמות, שקדים, דגנים מלאים, גרעינים וזרעים.
 

• ברזל - תפקידו העיקרי של הברזל הוא יצירת ההמוגלובין בדם והמוגלובין בשריר, 
המניידים ומספקים חמצן חיוני לתאי הגוף השונים. נוסף על כך, הברזל ממלא תפקיד 
חשוב בחילוף החומרים של החלבון וחיוני לשמירה על בריאותם הגופנית והשכלית של 

ילדים המצויים בשלבי גדילה והתפתחות. מחסור בברזל עלול לגרום לעיכובי גדילה, 
אנמיה, התפתחות לא תקינה של המוח, בעיות בריכוז, עייפות, נשירת שיער ועוד.

מאכלים עשירים בברזל: בשר, דגים, קטניות, אגוזים, טחינה, חלמון ביצה, ירקות 
ירוקים, דגנים מלאים.

 
להשלמת התזונה, חשוב לשלב ירקות ופירות טריים מכל הצבעים.

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פסטה ברוטב טונה ועגבניות שרי 

טיפים
רוצים לרכוש 

דבש תקני?

שאינו  טבעי  מוצר  הינו  תקני  דבש 
או  משמרים  חומרים  להכיל  אמור 
כי  מאוד  חשוב  לכן  למיניהם,  מיצבים 
יעמדו  אותו  המרכיבים  הפרמטרים 
בדרישות התקן כך שהצרכן ירכוש דבש 

איכותי, מפוקח וטהור.

דבש בעל תו תקן נמצא בפיקוח שוטף 
של מכון התקנים ועובר בדיקות מקיפות 
כי  המוודאות  התקנים  מכון  במעבדות 
סוכרים  תוספות  ללא  טבעי,  דבש  הוא 
מומחי  אחרות.  מלאכותיות  ותוספות 
ידי  על  נאגר  הדבש  כי  מוודאים  המכון 
בו  נעשו  ולא  הפרחים  מצוף  הדבורים 
שינויים בתהליך העלול לפגוע באיכותו. 

מכון  ידי  על  הוענק  לדבש  תקן  תו 
התקנים הישראלי למכוורת "יד מרדכי-

נמצא  זו  חברה  של  הדבש  שטראוס". 
בדיקות  ועובר  התקנים  מכון  בפיקוח 

מקיפות במהלך השנה. 

מכון  שעורך  הבדיקות  מן  חלק  להלן 
התקנים לאיכות הדבש:

המים  כמות  בדבש-  המים  תכולת   •
המותרת היא עד 20%. מעבר לכמות זו 
יכולה להיווצר תסיסה שתכיל חיידקים, 

מה שיפגום באיכות הדבש.
של  הפרמטרים  סוכרים-  בדיקת 
הסוכרים נבדקים כדי לגלות אם נוספו 
מהדבש  ולא  חיצוני  ממקור  סוכרים 

עצמו.
המרקם  בדיקת  הדבש-   מרקם   •
צריכה להצביע על כך שהוא אחיד, ללא 

קצף, לכלוך או עובש.
הדבש  כי  מוודאים   - אחסון  תנאי   •
ממקור  והרחק  מוצל  במקום  אוחסן 

חום. 

כדי להימנע מלרכוש דבש שאינו תקני 
על הצרכן לוודא כי על גבי האריזה ישנו 
תאריך  כתובתו,  האורז,  שם  של  סימון 
האריזה מסומן בגלוי )יום, חודש ושנה( 
"עדיף  במילים  המסומן  תפוגה  ותאריך 

להשתמש לפני...". 

באופן  נמוך  הדבש  של  מחירו  אם 
זיוף  על  להעיד  עלול  הדבר  משמעותי, 
נאותים  הדבש או שמירתו בתנאים לא 

הפוגעים באיכותו.

טעימה

הפרעות קשב וריכוז- כיצד מתמודדים?
המזון שילדנו אוכלים מקושר באופן ישיר להפרעות קשב וריכוז. חוקרים של הפרעת קשב וריכוז בשילוב היפראקטיביות בקרב 
ילדים, משערים כי בעיות אלו מושפעות מתזונת הילד • חוזרים ללימודים עם ההכוונה של יוכי עזיז, נטורופתית בכירה בחברת 

הוויטמינים סולגאר וסופהרב

אופן ההכנה:
מרתיחים בסיר גדול מים עם מלח. מבשלים את 

הפסטה לדרגת אל-דנטה, לפי הוראות היצרן.                                                                                                  
מכינים את הרוטב: מחממים במחבת 2 כפות שמן זית 

ומטגנים את הבצל, עד שהוא מזהיב. מוסיפים את השום 
ומערבבים במשך דקה. מוסיפים את הבזיליקום והצ'ילי 

ומטגנים כשתי דקות. מסננים את הטונה ממים ומוסיפים 
את נתחי הטונה למחבת ומיד לאחר מכן את העגבניות שרי. 

מבשלים כ-3 דקות ומתבלים במיץ לימון, במלח ובפלפל. 
מורידים מהאש ומגישים. 

באדיבות: סטארקיסט

6 מנות
500 גרם פסטה

1 קופסה טונה במים
300 גרם עגבניות שרי, חתוכות לרבעים 

1 בצל, קצוץ דק
1 שן שום, כתושה

1/2 צ'ילי חריף, אדום או ירוק, קצוץ דק 
)או יותר, לפי הטעם( 

8 עלי בזיליקום קצוצים דק
2 כפות שמן זית 

1 כף מיץ לימון
1/2כפית מלח 

1/2כפית פלפל שחור טרי, גרוס 

מידי שנה מתגלות, בעיקר בשווקים, 
צנצנות דבש שאינן עומדות בדרישות 
התקן. דבש מזויף הינו מוצר תעשייתי 

עשוי סוכרים, קרמל וצבעי מאכל 
• הטיפים של מומחי מכון התקנים 

יסייעו בזיהוי
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עורכים לחגים עם איקאה

החגים בפתח, ואיתם תחושה של התחדשות 
וחגיגיות. לכבוד השנה החדשה הבעל"ט, 

איקאה מציעה לכם לבוא ולהתחדש במגוון 
פתרונות לשנה טובה ומלאה בשמחות. 
לעריכת שולחן אלגנטי ומהודר במיוחד 

לחגים, שבתות, שמחות משפחתיות, ולכל 
הזדמנות בה יושבים יחד סביב לשולחן! 
מפת שולחן GULLMAJ תחרה לבן 125 

₪ מפת ראנר MARIT שחור 19 ₪ תחתית 
לכוס עם מעמד GLATTIS 29 ₪ / 6 יח' 

קערה DROMBILD – חדש! זכוכית שקופה 
 KVITTERA 69 7 ₪ מעמד הגשה 3 קומות
 ₪ TILLSTALLNING 29 מתקן למפיות ₪

סט 3 קערות GLITTRIG  - חדש! 49 ₪ סט 
סכו"ם/24 חלקים TILLAGD – חדש! 195 ₪



אלפי זוכים 
אלפי כרטיסים זוגיים לאטרקציות 

משפחתיות, כגון ספידי כיף ואבו קייק, 
מסתתרים במגוון שקיות תפוצ'יפס 50 

גרם. יש לכם עוד הזדמנות לזכות... אם גם 

אתם רוצים לזכות בכרטיס זוגי לאטרקציות 
חווייתיות, רכשו שקית תפוצ'יפס מהשקיות 

הנבחרות המשתתפות במבצע, בדקו את 
כרטיס המבצע הנמצא בכל שקית, במידה 

וזכיתם, תוכלו לבחור כרטיס זוגי למגוון 
אטרקציות קיציות מהנות בכל רחבי הארץ. 

כל כרטיס מזכה בפרס אחד – בדקו מה 
מסתתר בשקית הבאה ואולי תזכו שוב, 
כל שקית מעלה את סיכויי הזכייה, ללא 

הגבלה על מספר הפעמים שניתן לזכות! 
לבחירת האטרקציות ולמידע נוסף על מגוון 
האטרקציות המשתתפות במבצע, התקשרו 

לטלמסר 4503* בחירת האטרקציות 
אפשרית עד ד' תשרי תשע"ט (13.9.18) 
שעות הפעילות בימים א�-ה� בין השעות 

14:00-16:00, הכרטיסים לאטרקציות ניתנים 
למימוש עד כ"ב חשוון תשע"ח (31.10.18).



מארזי יינות לראש השנה
לרגל ראש השנה משיק 'יקב סגל' מארזי 

יינות חדשים ואלגנטיים המתאימים כמתנה 
לקראת השנה החדשה. היינות זוכים 

לכשרות מהודרת בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת, 

בד"ץ בית יוסף וכשרות הגר"ד לנדא. מארז 
מהודר וחגיגי המכיל שני יינות מסדרת 

האיכות Free Run: קברנה סוביניון ומרלו 
בציר 2016 ו-2 כוסות יין איכותיות ויוקרתיות 

במתנה – 135 ₪ -  יינות סדרת האיכות 
Free Run מופקים מהחלק המשובח ביותר 

שמגיע מהמיצוי הראשוני והטהור של 
קליפות הענב. יין הדגל של סגל קברנה 
סוביניון ללא סינון Unfiltered בציר 2013 

במארז עץ מרהיב וחגיגי – 220 ₪ - ספינת 
הדגל של יקב סגל. עוצמתי ובו בעת מעודן 
ואלגנטי. ב-1988 נבצרו הענבים הראשונים 

ליין הקונספט של סגל – קברנה סוביניון 
ללא סינון Unfiltered. מתחילת דרכו, וכיין 
אייקוני, שומר היין על סגנון מובהק. מארז 

עץ אלגנטי המכיל שלושה יינות מסדרת 
רכסים: קברנה דישון, מרלו ורוזה דישון 2016 

ופותחן יין יוקרתי במתנה– 240 ₪ - סדרת 
יינות רכסים מציגה את הביטוי הייחודי של זן 
ענבים נבחר הגדל בכרם יחידני מובחר ואת 

הקשר ההדוק בין יינות סגל לבין הכרמים 

7 י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18

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

7כ"ה באלול תשע"ח 5/9/18

מותג אופנת הילדים 
ותינוקות  KIWI משיק את 

קולקציית סתיו- חורף 
2018/19 , קולקציית 

אופנה עדכנית המשלבת 
את הטרנדים הבולטים 

והשולטים בעולם

חדש מ'קוויק' לקראת החגים: 
מטליות לחות לניקוי במארז מיוחד 
לשמירה על לחות המטליות לאורך 

זמן! ובנוסף, מטליות לחות לניקוי 
כללי בניחוח תפוח. מארז קניסטר: 
8.90 ₪ בלבד וקוויק תפוח במבצע 

של 2 יח' ב- 12.90 ₪ בלבד, עד 
ה- 9.9.18

 LOCK&LOCK
ענקית קופסאות 

האיחסון הקוריאנית מתחדשת 
בקופסאות איחסון ייעודיות 

השומרות על טריות המזון

חברת הוניגמן קידס ממשיכה 
את הפעילות ופותחת את העונה 

החדשה עם קולקציה מגוונת, 
מלאה בשיק וסטייל.

מותג האיפור המקצועי 
"בועז שטיין" משיק לקיץ 

2018 סומק בגוון ורוד 
סוכריה. מחיר: 99 ₪

רשת נעלי SCOOP יוצאת במבצע על 
כל קולקציית סתיו-חורף 2018/19 

לכל המשפחה: לנשים, 
לגברים ולילדים. במסגרת 

המבצע כל דגמי החורף 
ב1+1 מתנה עד ה- 

1.10.18

איב רושה מותג הטיפוח המוביל 
בצרפת משיק לקראת ראש השנה 

והחגים: מגוון מתנות ומארזים 
בוטניים בקשת מחירים רחבה ויוצא 

במכירה מיוחדת לקראת החגים

מותג הקוסמטיקה ג'ייד 
 ICON ROSES Duet -משיק

Rose & Cherry לכבוד 
החגים. בושם בניחוח 

חדש, במהדורה מוגבלת, 
בהשראת הורד הנצחי 

ופריחת הדובדבנים. מחיר: 
 ₪ 139.90

לקראת החגים כמדי שנה – חוגגת 
חברת סולתם עם מבצעים 

אטרקטיביים: עד 50% הנחה על מגוון 
כלי הבישול ומוצרים נוספים 

בהנחות גדולות. לדוגמה: 
מארז 4 חלקים – סיר 20+24 
ס"מ, 199 ₪ במקום 529 ₪



 PremierBy Dead Sea- Premier חברת
משיקה לראש השנה סדרת מוצרים חדשה 

במהדורת חג מיוחדת

רשת ארקוסטיל קיטצ'ן, 
מציעה קופסת סנאק 
 SISTEMA של המותג

הניו זילנדי. אחסונית מזון 
עגולה, המורכבת משני 

מיכלים בגדלים שונים, עם 
הפרדה מוחלטת ביניהם 

וסגירה נוחה בסיבוב. כולל 
כף-מזלג. מחיר השקה:  

25.60 ₪ (במקום 31.90 ₪) 
– בתוקף עד ה-30.09.18

מותג הדרמו-קוסמטיקה וישי מציע: 3 סוגי מארזי נסיעות 
הכוללים תיק אופנתי המכיל 5 מוצרים בגדלים מיוחדים 

התואמים לנסיעות במחיר משתלם במיוחד – 79 ₪ בלבד

מותג הקוסמטיקה ג'ייד משיק קולקציית צבעים 
 VELVETEEN ULTRA חדשה לסדרת הגלוסים

 CRYSTAL ולסדרת הלקים SHINE LIP GEL
GLOW NAIL ENAMEL המתכתבת עם 

הצבעוניות הקיצית

מאפרת האופנה, חן אלקבץ משיקה מברשת 
 Brush Blush & Contour לחיטוב הפנים

המיועדת להצללות, סומק, שימרים, ברונזר, 
הארות ועוד. ניתן להשיג באונליין 

 /h�ps://chenelkabetz.com

L’OCCITANE מותג הטיפוח הבינלאומי 
מציג מגוון ערכות ומארזים יוקרתיים 

לקראת החג במחירים מיוחדים



























דילוג על ארוחת הבוקר והשמנה – לא מה שחשבתם

איתמר ישועה דיאטן קליני ויועץ למועצת החלב

יש הרבה סיבות לאכול ארוחת בוקר ולהימנע מהדילוג עליה. אחת הסוגיות שעולה בהרבה מהמקרים מדברת על כך שדילוג על הארוחה 
"החשובה ביום", גורם לנו להתחיל את היום רעבים, אחרי שלא אכלנו במשך כל הלילה. כשמתחילים את היום רעבים, יתכן ונאכל יותר 

במהלך היום, מה שעלול להוביל להשמנה.

הטענה הזו לא הגיע משום מקום, היא הסתמכה על מחקרי תצפית לא מעטים שהראו קשר בין דילוג על ארוחת הבוקר לבין השמנה 
בילדים וגם במבוגרים. 

אז נכון או לא נכון?
לאחרונה פורסם מחקר1 מסוג מטא-אנליזה, שסקר 8 מחקרים קליניים. בשונה ממחקרים תצפיתיים, ממחקרים קליניים ניתן לעיתים 

להסיק גם על סיבה ותוצאה. לפיכך, ניתן לומר שרמת ההוכחה של מחקרים קליניים גבוהה מזו של מחקרים תצפיתיים. 

מטרת המחקר הייתה לבחון האם אכן לדילוג על ארוחת הבוקר יש השפעה על המשקל כמו גם על מדדים אנטרופומטריים נוספים 
(דוגמת BMI, אחוז שומן, מסת שריר וכו'). במחקר נכללו 8 מחקרים קליניים,עם כמות כוללת של 381 נחקרים. התקופה בה נערכו 

המחקרים הייתה בין 2-16 שבועות. 

מה היו תוצאות המחקר?
תוצאות המחקר הראו שאין הבדל בכל הקשור להשמנה ולשינוי במדדים אנטרופומטריים, בין אנשים המדלגים על ארוחת הבוקר לאלו 
שלא מוותרים עליה. אולם, למרות תוצאות המחקר שהראו שאין הבדל, החוקרים מסתייגים בטענה שנעשו מעט מדי מחקרים בשביל 

לקבוע באופן חד משמעי את ההשפעה של דילוג על ארוחת הבוקר. 

חשיבות ארוחת הבוקר
למרות תוצאות המחקר, לאכילה בבוקר יש חשיבות תזונתית, במיוחד כשאנחנו מדברים על ילדים. 

ה-USDA האמריקאי מונה מספר יתרונות המיוחסים לארוחת בוקר2:

שיפור יכולות לימודיות - בקרב תלמידים שאכלו ארוחת בוקר, נמצא כי הצריכה משפרת יכולות מתמטיות, קריאה וביצועים במבחנים.

יכולות חברתיות - ילדים שאוכלים ארוחת בוקר הם בעלי סיכוי גבוה לנהוג בצורה טובה יותר ליד בני גילם, בהשוואה לאלו שלא אוכלים 
ארוחת בוקר.

צורכים יותר רכיבים תזונתיים חיוניים - כאן ההיגיון משחק תפקיד מרכזי, אבל גם הוכחה מחקרית ישנה לכך שתלמידים שאכלו ארוחת 
בוקר צורכים כמות גבוהה יותר של רכיבים תזונתיים חשובים דוגמת סידן, סיבים תזונתיים, חומצה פולית וחלבון. 

הרגלי אכילה טובים יותר - אכילה של ארוחה מדי בוקר, מסייעת לילד לפתח הרגלי אכילה טובים יותר, שישמשו אותו לאורך כל חייו גם 
כמבוגר.

ארוחת בוקר "בריאה"
קשה להגדיר מה זו ארוחה בריאה. לפי ה-USDA האמריקאי, ארוחת בוקר בריאה היא כזו הכוללת מגוון רחב של מזונות מסוגים שונים. 

המלצת ה-USDA היא לשלב בכל ארוחה מהמזונות הללו:
- חלב מלא או חלב דל שומן בחלב ומוצריו יש כמות גבוהה 

של חלבון איכותי, סידן, ויטמינים ומינרלים נוספים החשובים 
להתפתות תקינה של הילד.

- דגנים  כגון לחם, קרקרים וגם דגני בוקר שאינם עתירי סוכר.
- ירקות ופירות העשירים בסיבים תזונתיים, ויטמינים 

ומינרלים.
- בשר ותחליפי בשר דוגמת ביצה קשה, בשר רזה, גבינת 

קוטג'. תחליפי בשר הוגדרו במסמך זה של ה-USDA  כמוצרי 
מזון עשירים בחלבון מן החי שמוגדר כחלבון מלא ואיכותי 

יותר מחלבון מן הצומח.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - בהמות

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מעבד עורות. "נותנין עורות ל___" )שבת א ח(
5. כנוי לעקר וערירי. "____ יבש" )ישעיה נו ג( )בהיפוך 

אותיות(
7. רצועה. "ב____ של זהב" )סוכה ג ח( )יחיד(

9. איש שלום,מי שחי חיי שלווה ושלום. "איש ____" )דברי 
הימים א כב ט(

10. עולל,יונק,פעוט. "_____ בן יומו" )שבת קנא: (
12. כנוי מקוצר לברכת מאורי האש שמברכים על כוס הבדלה 

במוצאי-שבת. "____ ובשמים ומזון והבדלה" )ברכות ח ה(
14. כנוי לדבר הנמצא בשפע. "____ נחלי" )איוב כ יז(

15. מגרעת,קלקול,ליקוי. "נותן טעם ל___" )עבודה זרה סז.(
17. תואר לדבר גדול ביותר. "גדול כ___" )איכה ב יג(

18. אינו מצליח.  "שאין לו ____" )אבות ד ג(
19. לא חד,מעוגל במקצת,עגלגל. "ראשה אחד ____ וראשה 

אחד חד" )עבודה זרה מ.(

1. צער עמוק. "לא יתלש מפני ___   ___" )מגילה ג ג(
2. כנוי לשפה העליונה של בעל חיים. "ב____ שפתים" )גיטין נו.( 

)בהיפוך אותיות(
3. צורה,מראה. "ו____ פניהם פני אדם" )יחזקאל א י(

4. רצוי,אדיב. "שני תלמידי חכמים ה___ זה לזה בהלכה"  )שבת סג.( 
)בלשון רבים(

5. שם כולל ליונקים ולעופות השוכנים בציות ובחרבות.  "ורבצו שם 
____" )ישעיה יג כא( )בלשון יחיד(

6. ישן מאוד,קדמון,שמימים עברו. "והדברים ____" )דברי הימים א 
ד כב( )בלשון רבים(

8. מי שמקבל הנאה מדבר-מה. "והאי זה ____ וזה לא חסר" )בבא 
קמא כ: (

11. צינור בגוף החי המוביל דם מחלקי הגוף אל הלב. "עד שישחט 
את ה____" )חולין ב א( )בלשון יחיד(

13. לזמן קצר,לכדי הרף עין. "עדי ____" )איוב כ ה(
16. טוב מאוד,טוב ביותר. "_____-טוב" )תהלים קלג א(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

איל, ויחמור, עז, בהמה, ומריא, עתודים, בקר, ועיר, פר, גדי, וצבי, פרא, גמל, ותאו, פרה, האתון, חמור, צאן, 
הפרד, כבש, ראם, ואקו, כשב, רחלים, ודישן, מקנה, שה, והצפיר, סוס, שור, וזמר, עגל, שעיר, וטלה , עדר, תיש

יתדוהצפירשלתישאגא
תאטצשרכחסהגישגאנא

דלשברבלונמענדרפהג

האשישיסקלאריתדואנ
דגעדמשמאתהשמגזאשו

תושסנהסזענאאמשיאפ

ירשאמאנישרשרידקרא

אשההסנמאילרתוואאנ

תרבגאישרישרוישאשו

פיבאדיתגואשממנאנת

ישאושערסנמסרנחנשא

כיתגדוארפשחיקשיאה

שעירשתואתושאדבאוצ

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.שם משפחתו של ה"בבא סאלי"
2. האם "החכם צבי" היה אשכנזי או ספרדי

3. הרמ"ק הוא...                                                                                                             
4. ר' אלימלך מליזנסק היה מגדולי ה...

5. "שיטה מקובת" הוא אוסף פירושים על ה...
6. כתב את "ספר הישר"7. שם העיר הראשונה

7. ר' אליעזר אזכרי חיבר את...
8. מי חיבר את "ספר חסידים"?

9. באיזה מקום כתב ר' יוסף קארו את ה"שולחן ערוך"?
10. כיצד נקרא ספרו של ר' יעקב ממרויש שבו שאלות - חלום?

1. אבוחצירא 2. אשכנזי 3. ר' משה קורדבירו  4. חסידות 5. תלמוד 6. רבנו יעקב תם 
7. "ספר חרדים" 8. ר' יהודה החסיד9. בצפת 10. שו"ת מן שמים



 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)36-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

כ”ה - כ”ז באלול תשע”ח  
5-7/8/2018

4.5-4 חדרים
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

אופקים

אשדוד

לפרסום
בלוח

03-6162228

אלעד

בני ברק

ביתר עילית

2-2.5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

 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(_____________________________________________

באר שבע

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

וילות ובתים

 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(_____________________________________________

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)36-36(_____________________________________________

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
 5 חד', 135 מ' נטו, _____________________________________________)33-33(050-5308742

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)35-38(נכסים 055-9278552

 בק. הרצוג דירה + מגרש 
250 מ"ר אופציה לבנין 6 

קומות דירות 5 חד'
 4,500,000 ש"ח

050-4102467 )35-38(_____________________________________________  בקהילה אלנקווה, קומה 
3 )עולים 2 קומות(, 4 חד', 

100 מ"ר, רק 720,000 ש"ח. 
ארץ הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)36-36(_____________________________________________

 בקהילה ליד קיוויתי, קומה 
רביעית 4 חדרים + מחסן, 
סורגים, רק 715,000 ש"ח. 
ארץ הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)36-36(_____________________________________________

 להשקעה אלי כהן קומה 
שניה, 4 חדרים, המוכרים 

יהיו שוכרים לשנה וחצי, רק 
640,000 ש"ח. ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)36-36(_____________________________________________

 להשקעה מעולה באלי 
כהן קומה ראשונה, 60 מטר, 

3 חדרים, מושכרת 2,300 
ש"ח, 480,000 ש"ח, מציאה. 

ארץ הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)36-36(_____________________________________________

 להשקעה בשכונת מישור 
הגפן רחוב האורן, דירת גן 3 
חדרים, 80 מטר + חצר 75 

מטר, מושכרת למשפחה 
מעולה, רק 720,000 ש"ח. 
ארץ הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)36-36(_____________________________________________

 רחוב חנה סנש, קומה 
5 מתוך 6, 4 חדרים, 114 
מ"ר, בנין חדש, ממ"ד + 

מרפסת סוכה, מטבח מעוצב, 
2 מעליות, 1,535,000 ש"ח. 
ארץ הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)36-36(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 שאול המלך, מחולקת ל- 
2 ברמה גבוהה, משוכרת ב- 

4,400 ש"ח עד 5/19, נמכרת 
כולל כל התכולה, 800 סגירה. 

ארץ הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)36-36(_____________________________________________

 סנהדרין 80 מטר, 
מחולקת ל- 2 יחידות, 
מרוהטות, 650 שיווק. 

ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)36-36(_____________________________________________

 בבלעדיות!! *גולני 
שכונה ג* קוטג בנוי, 200 

מטר, מחולק ל- 5 יחידות, בנוי 
חדש מהיסוד, כולן מרוהטות 

קומפלט, מושכרות יחד 
ב- 11,500 ש"ח ברוטו. נטו 

10.000 ש"ח. 2.080.000 
שיווק. ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)36-36(_____________________________________________

 בבלעדיות!! *בלפור 
שכונה א* 165 מטר בנוי, חדש 

חדש, מחולק ל- 3 יחידות 
מושכרות יחד ב- 9,000 ש"ח. 

יחידה 1 מושכרת ב- 3,600 
ש"ח. יחידה 2 מושכרת ב- 

2,700 ש"ח. יחידה 3 מושכרת 
ב- 2,700 ש"ח. 1,590,000 
ש"ח שיווק. ארץ הצבי, -052

08-9931163 ,5253470)36-36(_____________________________________________

 חדשה בבלעדיות! רחבת 
רד"ק, קומה 4/4, 76 מטר, 
פצצה לחלוקה, 590 אלף 

סגירה. ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)36-36(_____________________________________________

 חדשה בבלעדיות!! 
*מבצע נחשון* קומה 4/4, 96 

מטר בארנונה, מחולק ל- 3 
יחידות, 2 יחידות מושכרות ב- 
4,000 ש"ח, 1 ריקה מרוהטת, 

890 שיווק מפתח אצלי. 
ארץ הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)36-36(_____________________________________________

 חדשה בבלעדיות! יד 
ושם 4, מחולקת ל- 2 יחידות, 

קומה שניה, 82 מטר בארנונה, 
יחידה אחת מושכרת ב- 2,000 

ש"ח. יחידה שניה התפנתה, 
נמכרת כולל כל התכולה, 

מחיר שיווק 770 אלף. ארץ 
הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)36-36(_____________________________________________

 חדשה בבלעדיות! ברחוב 
האיסיים, קומת קרקע, 

מחולקת ל- 2 יחידות, 80 מטר 
בארנונה, מושכרת ב- 4,900 
ש"ח, משופצות ומרוהטות, 

שיווק 860. ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)36-36(_____________________________________________

 חדשה בבלעדיות, אברהם 
אבינו, דירת גן, מושכרת 

לסטודנטים, ב- 2,250 ש"ח, 
675,000 ש"ח. ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)36-36(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים
 חדשה בבלעדיות! ברחוב 

רש"י, קומה 3/3, 4 חדרים 
)3 סוויטות(, משופצת ברמה 

גבוהה, מושכרת ב- 3,000 
ש"ח, נמכרת כולל כל הריהוט, 

685 שיווק. ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)36-36(_____________________________________________

 חדשה בבלעדיות!! 
משעול פארן בקרבת רחובות 
גלעד/יוטבתה, קרקע 55 בנוי, 
מגרש 160, יש תוכניות בניה 
ל- 120 מאושרות )מפלס 1(, 
אפשר להוציא עוד 40 מטר 
במפלס העליון, 3.5 חדרים, 

כרגע מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 
שיווק 845 אלף, לפרטים 

נוספים ותמונות בפרטי - ארץ 
הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)36-36(_____________________________________________

 חדשה בבלעדיות!! 
*סמטת יהונתן* קומה שניה, 
56 מטר בארנונה, 3 חדרים, 

משופצת, נמכרת כולל 
התכולה, 590 אלף סגירה. 
ארץ הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)36-36(_____________________________________________

 חדשה בבלעדיות!! *בניין 
שיאים* ק"ב, 2 חדרי, 55 מטר 

בארנונה, משופצת, חדשה, 
פינוי חצי שנה, מחיר שיווק 
555,000 ש"ח. ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)36-36(_____________________________________________

 וילת חלומות מפוארת, 7 
חדרים, 330 מ"ר בנוי, עיצוב 

אדריכלי + בריכה + יח"ד 
מניבה, לפרטים: w נדל"ן, 

054-4502728)36-36(_____________________________________________

וילות ובתים

 חזון איש, דופלקס, 6.5 
חדרים + מרפסת קומה 2.5 

אחרונה, נוף מהמם, מחסן, 3 
כיווני אוויר, 1,550,000 ש"ח. 

ארץ הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)36-36(_____________________________________________

 בבעל-שם-טוב, 
ק"א, חזית, 95 מ"ר + 

אפשרות הרחבה, מיקום 
מעולה. "מקסימם נדל"ן" 

052-2452820)36-36(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, מחסן 
מינוס 1, מחולק ל- 5 חדרים, 

יש חלונות בלגים, מחיר מיוחד 
690,000 ש"ח אצל פנחס 

_____________________________________________)36-36(נכסים: 055-6789653

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

1,390,000 ש"ח. 
_____________________________________________)36-36(050-4152330, תיווך

 בבלעדיות ברחוב גני גד 
11, 4+2 חדרים, 145 מ"ר, 

גדולה ומרווחת, מחולקת 
ומושכרת, קומה 1 + סוכה 

גדולה. דוד תיווך ספיריט, 
072-3263850)36-36(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית-יוסף 
דירות 3/4 חד' יפות החל מ- 

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

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

בטאבו. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בבניין-יוקרתי ברמת-
אהרון, דירות 3-4 חד' יפות. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בלעדי בצד בני ברק, חזית 
לז'בוטינסקי, כ- 90 מטר, 
קומה ג' + גג רעפים, בנין 
אברכים, 1,365,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)36-36(_____________________________________________

 בקרו אותנו באתר לוח 
דירות חינם לציבור החרדי 

dira4me.co.il מוצעות 
דירות חינם ללא דמי 

מנוי כלל, לקונה, לשוכר, 
למוכר, למשכיר, פרסם 

_____________________________________________)36-36(דירתם חינם 

 פרסמו בחינם את 
דירתכם למכירה והצטרפו 

גם אתם להצלחות 
הבלעדיות של 

'אפיקי נדלן בועז' 
 ,050-4156080

03-5702323)36-36(_____________________________________________

 בבניין-חדש בגולומב 
פנטהאוז 5 חד', מפואר + גג 

מוצמד בטאבו, 3,400,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בבנין-חדש באהרון-דב, 
פנטהאוז מפואר ויחודי, 200 

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

052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בנתן-הנביא, דופלקס 
משופץ ברמה גבוהה, 

3,090,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בשבזי, פנטהאוז מפואר, 
בנין-חדש, 2,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 ברבינו אשר בפרויקט 
"נופי הגבעה" היוקרתי, דירות 

3-4 חד' ופנטהאוז בסיום 
שלד + מפרט גבוה + נוף 
ומרפסת, 054-8448728, 

03-7443649
_____________________________________________)36-38(שיווק בלעדי "ערי יהודה"

 בלעדי! באזור העיריה, 
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. א.פנחסי, 

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 בשיכון ה', ברחוב לוי 
יצחק, דופלקס 5 חדרים, 

משופצים, קומה ב', 
ומעליה, דירת 3 חדרים 
מושכרת, 2,750,000, 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בקרית הרצוג, דופלקס 
10 חדרים, 250 מטר, מעלית, 

אופציה לחלוקה בקלות 
_____________________________________________)36-36("פנחס נכסים" 055-6789653

 באזור בן פתחיה, 
דופלקס 6 חד', כ- 140 

מ"ר + נוף פנורמי 
מדהים + מחסן 15 מ"ר 

+ סוכה, פינוי גמיש, 
רק 2,950,000 ש"ח. 

"א.צ.נכסים" 
 ,050-9777755
050-2044100)36-36(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 6 ח', 
מפואר מואד ברחוב השלושה 
באזור הטוב, קומה ד', חזית, 

220 מטר + חניה, 3,450,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)36-36(_____________________________________________

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

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

+ סוכה גדולה, 2,500,000 
_____________________________________________)36-36(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור בן זכאי העיריה, רח' 
שקט, 5 חד' + סוכה גדולה, 
120 מ"ר, ק"א, חזית, ניתנת 
לחלוקה, זקוקה לשיפוץ, 3 
_____________________________________________)36-36(כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 במנחם בגין פ"כ, 6.5 
חדרים, משופצת + מחסן 

וחניה + חצר 25 מטר, 
2,140,000 ש"ח. "פנחס 

_____________________________________________)36-36(נכסים" 055-6789653

 בקרית הרצוג, 5 חדרים, 
קומה 1, 125 מטר + מרפסת 

18 מטר. "פנחס נכסים" 
055-6789653)36-36(_____________________________________________

 בלוין, דירת-נכה, 5 חד' 
ענקית, חדשה, מיידית, 

2,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 במרכז, 10 חד', מחולק 
לשלוש בכניסות נפרדות, 

200 מ"ר. משה דסקל, 
050-5926021)36-36(_____________________________________________

 ברחוב הירדן, ק"ק, 4 
חדרים, 95 מ"ר + אופציה 

להרחבה, 1,620,000 ש"ח. 
תיווך super house, טל': 

054-3355874)36-36(_____________________________________________

 בהירדן קרוב להרב 
שך, חזית, 4 חד', ק"ק, 

95 מ"ר, משופצת 
+ אופציה להרחבה, 

1,600,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבנין חדש, 
4 חד', 95 מ"ר, ק"ד + מעלית 
+ מ.שמש, 1,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)36-36(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור 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, 
_____________________________________________)36-36(גמיש. 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(. 

_____________________________________________)36-36(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרצוג, 4 חד', 90 
מ"ר, משופצת, ק"א + חניה, 

1,800,000 ש"ח *במרכז 
שקט, 4 חד', 100 מ"ר + 
א. 60 מ"ר, ק"א + חניה. 

_____________________________________________)36-36(א.פנחסי, 03-5799308

 מפרטי 4 חד' בבן גוריון 
53, מרווחת ביותר, שירותים 
כפולים, 2 מרפסות וסוכה, 

כ- 2,150,000 ש"ח, 
_____________________________________________)36-39ל(052-3638389

 בבניה ברח' כהנמן - הר 
סיני + ליווי-בנקאי! דירות 4 

חד', ענקיות, 1,850,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בבנין חדש באנילביץ, דירת 
4 חד' אחרונה, 2,100,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בגורדון, 4 חד' + מעלית 
וחניה + אופציה גדולה, 

2,050,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבניה-חדשה, 4 חד' + יחידה 

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

052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בבניה בזכרון-מאיר, דירות 
4 חד', 2,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בנועם-אלימלך, 4.5 
חד', מפוארת, ק"ב, 3 כ"א, 

2,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 באלישע, 4.5 חד', ק"ב 
+ מחסן מושכר, מצב מצוין, 

2,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניה! 4 
חדרים, ענקית, כ- 110 
מ"ר נטו, בבנין איכותי 

ומפואר, עדיין ניתן לשנות 
תוכנית ב- 2,200,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)36-36(_____________________________________________

 בשבזי, 4 חד', מפוארת, 
בנין חדש, 1,750,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בצירלזון, 4 חד' + 
יחידה, בבנין חדש, מעלית, 

2,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בברויאר, 4 חד', חדשה 
+ מעלית, 2,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בטבריה, 4 חד', מחולקת 
ל- 2, 2,050,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, כ- 4 חד' 
+ מעלית, 1,770,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בסוקולוב, דירת 2 חד', 
חדשה ומושלמת לחגים ולכל 

ימות השנה, לפרטים: 
_____________________________________________)36-37ל(052-7600277

 באזור הרב קוק, 4 
חד', ק"ק, משופצת, 
יפה, פינוי מיידי, רק 

1,890,000 ש"ח. 
"א.צ.נכסים" 

 ,050-9777755
050-2044100)36-36(_____________________________________________

 באזור טבריה, 4 
חד', ק"ק, משופצת 

יפה + יחידה להשכרה, 
רק 2,100,000 ש"ח. 

"א.צ.נכסים" 
 ,050-9777755
050-2044100)36-36(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח', 110 מטר, 
קומה א', משופצת, כיוונים 

דרום צפון, קרוב לרב שך 
צייטלין, 1,600,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)36-36(אלטרנטיב, 054-5500263

 4 חדרים, קומת קרקע 
 BA באבן גבירול, 1.65. תיווך

_____________________________________________)36-36(יזמות, 054-4980159, דורון

 איזור ירושלים רבי עקיבא, 
4 חדרים במצב מעולה במחיר 

מציאה. תיווך דורון, 
054-4980159)36-36(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי, 
4 חדרים + סוכה, 

משופצת, אופציה ענקית 
לבניה, 1,650,000 ש"ח. 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
 ,054-8474843

03-5702323)36-36(_____________________________________________

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

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

 ,058-3200078
03-5702323)36-36(_____________________________________________

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

שמש סוכה, מחיר 
לסגירה! 'אפיקי נדלן 
בועז' 058-3200078, 

03-5702323)36-36(_____________________________________________

 ברבינו אשר בפרויקט 
"נופי הגבעה" היוקרתי, דירות 

3-4 חד' ופנטהאוז בסיום 
שלד + מפרט גבוה + נוף 
ומרפסת, 054-8448728, 

03-7443649
_____________________________________________)36-38(שיווק בלעדי "ערי יהודה"



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



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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

כ”ה - כ”ז באלול תשע”ח   5-7/8/2018

4-4.5 חדרים

 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

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

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)36-35/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-09/19(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

 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

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
 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
050-5308742)27-27(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 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

 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, 
052-5004466 ,058-3777500)18-17/19(_____________________________________________

 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

 בק. פרמישלאן 3 חד', 
כ-60 מ"ר, חדשה מהקבלן, 
מרווחת ומוארת + סוכה, 

מרוהטת קומפלט, מזגנים בכל 
חדר, דוד"ש, שעוני שבת, 4 

דיירים, קומה 2.5 ב-3,500 ש"ח 
_____________________________________________)35-36(גמיש, מיידית. 052-7004457

 מהודרת ומשופצת במקום 
יוקרתי, 200 מטר, קומה 

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

 בהרצל/השניים 2.5 חד' 
55 מ"ר, משופצת ומה ב', 

חזית, ממוזגת+סוכה, 3,000 
_____________________________________________)35-36ל(ש"ח 058-7970931

 בדניאל 10, 2.5 חד', 
משופצת ומרוהטת. 4,000 

ש"ח החל מ-01.09.18
050-5511847)35-38(_____________________________________________

 מול העירייה 2 חד', 
מרוהטת, קומה ג'-ללא 
+מ.סוכה 3,600 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ל(03-6195580/052-4476744

 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

 להשכרה קומה 1 ברח' 
הר ב קוק כ-50 מטר מתאים 
למשרד או לכל מטרה, במיידי.

053-5353739)35-38(_____________________________________________

 באלעד חנות להשכרה 28 
מ"ר, במרכז המסחרי, אבטליון 

23, מיידי, 058-4420300
054-3456791)35-38(_____________________________________________

 להשכרה קומה 1 ברח' 
הר ב קוק כ-50 מטר מתאים 
למשרד או לכל מטרה, במיידי.

053-5353739)35-38(_____________________________________________

 יחידת דיור-צימר 
מאובזרת, 10 דקות מטבריה 
והכינרת, קרוב לקברי צדיקים 

_____________________________________________)35-42(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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

+5 חדרים

וילות ובתים

בני ברק
 ברבי עקיבא, גן וורשא, 

80 מ"ר, קומת קרקע, 
מתאימה מאד לעסקים! יעד 

_____________________________________________)34-37(נדל"ן 054-8510006

 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(_____________________________________________

 בניין חדש בז'בוטינסקי/
השומר פנהאוז 120 

מ"ר+מרפסת ענקית, מיידי, 
_____________________________________________)35-36(תיווך 050-4193366

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

סוויטות נופש מאובזרות
במרכז העיר נהריה 

צמוד לחוף הים

054-6388082
054-6299082
מחירים 
מיוחדים!

2-2.5 חדרים

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

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

צפת

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

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

דירות 
להשכרה

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

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

אלעד

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד, קומה 1, כ- 70 
מ"ר, 3 כ"א, עורפית. רביד, 

072-3957393)36-36(_____________________________________________

 במרכז )מוהליבר/
הסתדרות( 3 ח' + שרותים 
כפולים, מעולה לכל מטרה! 

רק - 1,150,000 ש"ח, 
050-4811122)36-36(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בשטמפפר, קומה 1, כ- 60 
מ"ר, מעלית, חניה בטאבו, 

_____________________________________________)36-36(רביד, 072-3957393

 במרכז-העיר, מתחרד, 
2 וחצי חדרים גדולים, 70 

מ"ר, ק"ב למגורים/השקעה, 
1,160,000 ש"ח. תיווך-יוחנן, 

050-4104044)36-36(_____________________________________________

 רחוב רמז דוד, דירת קומת 
קרקע, 45 מטר + אפשרות 

בניה מאושרת 42 מטר, 
מושכרת 1,500 ש"ח, רק 

495,000 ש"ח. ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)36-36(_____________________________________________

קריית אתא

רמת גן

 בחרדי, קומה ראשונה, 
95 מ"ר, שכירות עוברת, רק 
810,000 ש"ח! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)36-36(_____________________________________________

 בחרדי, קומת קרקע, 
דרוש שותף לדירה מחולקת 
בהשקעה של רק 550,000 

ש"ח )הון עצמי( עם שכירות 
עוברת! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)36-36(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 קומה 1, 70 מטר, 3 

חדרים, מתאימה לחלוקה, 
מחיר 520,000 ש"ח. ניר דהן, 

050-2962666)36-36(_____________________________________________

 דירת 3 חד', קומה שניה, 
רק 425,000 ש"ח, חייבת 

להימכר! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)36-36(_____________________________________________

 3 חד', קומה ראשונה, 
שכירות עוברת רק 450,000 
ש"ח המלצת השבוע! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)36-36(_____________________________________________

 ברד"ק - רחוב בהתחדשות 
עירונית גבול ב"ב! מרווחת 

עם מרפסות! מעולה למגורים 
והשקעה! מיטל דהרי - שיווק 

_____________________________________________)36-36(ויזמות נדל"ן, 054-3080050

 בגוטמכר, 4, חדשה 
מהקבלן, ק"ג + חניה, 5,500 

_____________________________________________ )36-37(ש"ח, 050-4166777

 במינץ הראשונים, 4 
חדרים, מטופחת עם נוף 

פתוח + מעלית וחניה, ב- 
4,400 ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)36-36(_____________________________________________

 בנורדאו, השקט, ממוזגת, 
3 כ"א, מדהימה, נוף, 4,800 

ש"ח, חדשה, בנין חרדי, 
052-76045670)36-37(_____________________________________________

 בבלעדיות, ברחוב 
גניחובסקי 22, 3 חדרים, 65 

מ"ר, קומה שניה, עורפית 
ושקטה, כניסה מיידית, לל"ת, 

050-4122744)36-36(_____________________________________________

 באזור צייטלין, 3 חד', 
ק"ק, משופצת, יפה 

וממוזגת + גינה פרטית, 
90 מ"ר, מיידי, רק 4,000 

ש"ח. "א.צ.נכסים" 
 ,050-9777755
050-2044100)36-36(_____________________________________________

 במרכז העיר, 3 חדרים, 
יצאה משיפוץ עם סוכה, מיידי. 

_____________________________________________)36-36(תיווך דורון, 054-4980159

 יח"ד רח' ירושלים, 
כחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, דוד"ש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________ )36-43ל(050-9375052

 בז'בוטינסקי, 2.5 חדרי, 
כ- 50 מ"ר, קומה ג', חזית, 

2,700 ש"ח, מספר נכס 
 ,077-2050410 17064

 ,050-5750880
_____________________________________________)36-36(אורי תיווך אדוארד

 בחזון איש, 2 חד' 
גדולים, ק"א + מטבח 
+ אמבטיה שירותים, 

3,500 ש"ח, חדש בשוק, 
הקודם זוכה! 'אפיקי נדלן 

בועז' 050-4156080, 
03-5702323)36-36(_____________________________________________

 לזו"צ או לבודד, 2 חד', 
בבארי, מוארת, ממוזגת, 

חזית, חדשה, 3,000 ש"ח, 
054-4797080)36-39(_____________________________________________

 באנילביץ, 2 חד', 45 
מ"ר + גינה, מרוהטת, חדשה, 

מיידי, 3,500 ש"ח, 
054-3976211)36-36(_____________________________________________

 בר אילן, 1.5 חדר, קומת 
קרקע, כ- 35 מ"ר, פינוי מיידי, 
מחיר 2,800 ש"ח, מספר נכס 

 ,077-2050410 .17767
 ,050-5750880

_____________________________________________)36-36(אורי תיווך אדוארד

 בכץ בכפר גנים ב', 5 חד', 
קו' 1 + מעלית + חניה, מיידי. 

_____________________________________________)36-36(משה דסקל, 050-5926021

 במרכז-העיר באיכילוב, 
3 וחצי חד', 90 מ"ר, מרווחת 
ומסודרת, ק"3, 3,200 ש"ח. 

_____________________________________________)36-36(יוחנן, 050-4104044

 3 חדרים בשפרינצק פתח 
תקווה, מיידית, מזגן, דוד"ש, 

_____________________________________________)36-37(קומה 4, 054-8401789

צפת
 3 חדרים בגני הדר, 

צמוד למאור חיים, בנין ודירה 
משופצים, מטבח חדש ומזגן, 

_____________________________________________)36-39(נוף לרשב"י, 054-8598112

 באזור ירושלים, עסק פעיל 
ורווחי בתחום מכירה ותיקון, 
מחשבים ומדפסות ואביזרים, 
02-5808003 ,052-2673559)36-43(_____________________________________________

 מסחרי בקרית מוצקין, 
בשלבי בניה מתקדמת, מחיר 
למכירה מוקדמת, רק 12,500 
ש"ח למ"ר, כל הקודם זוכה! 
לשנה החדשה! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)36-36(_____________________________________________

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני-ברק? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות, 

_____________________________________________)36-36(054-4980159, דורון

 מציאה חנות למכירה 
 BA 25 מ"ר ברב קוק. תיווך
_____________________________________________)36-36(יזמות, 054-4980159, דורון

 חנות להשכרה, הרב קוק, 
25 מטר, שיפוץ ע"י הבעלים. 

_____________________________________________)36-36(תיווך דורון, 054-4980159

 200 מטר 1- להשכרה 
הכנת המקום ע"י הבעלים 
איזור הרב קוק. BA יזמות, 

054-4980159)36-36(_____________________________________________

 משרד 30 מ"ר להשכרה 
ברב קוק, קומת כניסה, רק ב- 
2,350 ש"ח. תיווך BA יזמות, 

_____________________________________________)36-36(054-4980159, דורון

 משרד להשכרה 70 
מחולק ל- 4 חדרים במגדלי 

שקל. תיווך BA יזמות,
_____________________________________________)36-36(054-4980159, דורון 

 מסחרי בק.אתא, חניות 
במחירי מציאה עם שכירות 

עוברת ל- 5 שנים! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)36-36(_____________________________________________

 במרכז מסחרי נחלת יצחק 
)בחניה( חנות/מרד להשכרה, 
80 מ"ר, ממוזגת, משופצת, 
_____________________________________________)36-37(4,000 ש"ח, 052-7671305

 מגרש נווה שרון 314 
מטר, עוד חצי שנה מסירה 
555,000 ש"ח, מגרש 313 
מטר נמסר אפשר להתחיל 
בניה, 565,000. ארץ הצבי, 

08-9931163 ,052-5253470)36-36(_____________________________________________

 ברחוב לנדאו, מחסן 
70 מטר בקומה 1- )מינוס 

1( גישה לרכב, מעלית, 
ניתן לחלק 2-3 מחסנים/
משרדים, 5,000 ש"ח, 

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

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

 בקרית-מטלון, רחוב 
הסיבים 3 קומות )אפשרות 
חצאי קומות(, מיידי. משה 

_____________________________________________)36-36(דסקל, 050-5926021

 בר"ג משרדי יוקרה כ- 17 
מטר כולל ציוד ומיזוג, מיקום 
מעולה ומבוקש, להשכרה רק 

400,000 ש"ח. ארץ הצבי, 
08-9931163 ,052-5253470)36-36(_____________________________________________

 דירת קרקע 3 חדרים, 
מאובזרת וממוזגת, 
קרובה לבתי כנסת 
ומרכזים מסחריים, 

050-6274158)36-38(_____________________________________________

 דירה ממוזגת,  משופצת 
ונקיה, במרחק הליכה מהחוף 

הנפרד וממרכז העיר, 
050-8488182)36-39(_____________________________________________

 דירות 4 חד' ו-5 חד' לימים, 
שבתות וחגים + סוכה באזור 

גאולה/הבוכרים, 
_____________________________________________)36-48ל(050-2638641
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 "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)37-36/19(_____________________________________________

נתניה

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-09/19ל(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

 "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

כ”ה - כ”ז באלול תשע”ח   5-7/8/2018

 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

קרייזלר

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
_____________________________________________)36-35/19ל(054-8470055

 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)36-36/19(_____________________________________________

 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

 *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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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
 אפרת טולדנו מאפרת 

מקצועית, במבצע חד פעמי 
איפור ערב/מלוה 180 ש"ח

איפור כלה- 380 ש"ח
052-6692686)29-40(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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

 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

  נמצא ספר חובת 
הלבבות בתחנת אוטובוס 

_____________________________________________)34-35ח(בעזרא בבני ברק 03-9088548

 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(_____________________________________________

 מוניות כהנמן, עד 20 איש, 
ב"ב לי-ם החל מ-159 ש"ח. 

ב"ב לנתב"ג החל מ- 99 ש"ח. 
י-ם לנתב"ג החל מ- 159 ש"ח. 

03-9798838)36-37(_____________________________________________

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)36-03/19(_____________________________________________

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

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

050-2403750)35-37/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-16/19(שבועי, 052-7638702

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

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-42(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

 בנוף כינרת - וילה 3 
מפלסים, נוף מדהים + בריכה 
+ ג'קוזי, מאובזר, עד 28 איש, 

050-2695027)36-39(_____________________________________________

 אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 
במבצע! פנוי גם לש.בית 
_____________________________________________)36-35/19ל(השואבה, 054-4314029

 טכנאי מחשבים, מטפל 
בכל בעיות המחשב, התקנת 

תוכנות, מכירת מחשבים 
_____________________________________________)36-44ל(ניידים, 055-6651237

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228

שליחויות
 שליחויות קטנות 

בבני-ברק, רמת גן, גבעתיים 
והסביבה, שירות אמין ומהיר, 

050-2626063)36-39(_____________________________________________

 אבד נגן MP3 עם אוזניות 
בנחל קיבוצים בי"ט אב 

_____________________________________________)36-37ח(058-3237037

 באוטובוס חברת צלמון 
נמצאו בחופש נעליים, מגבת, 

_____________________________________________)36-37ח(מימייה. 052-7143808

 נמצאה עגלת קניות 
לפני כ-3 חודשים בדמשק 
_____________________________________________)36-37ח(אליעזר ב"ב 053-2220046

 נאבד זוג תפילין+טלית 
בחודש מנ"א באיזור ר"ע ב"ב

_____________________________________________)36-37ח(052-7142986

 בשבת "ראה" נמצא 
צמיד מוזהב של ילדה ברח' 

חזון איש בבני ברק 
_____________________________________________)36-37ח(052-3662700

 אבד תפילין ר"ת בקו 134 
מב"ב לתל השומר ב' אלול 

_____________________________________________)36-37ח(052-7651404

 נמצא תליון מכסף חרוט 
האות ה', לשמירה בקו 240 

_____________________________________________)36-37ח(050-4116209

 אבדו תפילין בז'בוטינסקי/
אהרונוביץ בב"ב כ"ג סיוון, 

_____________________________________________)36-37ח(6.6.18, 055-6781785
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לפרסום
בלוח

03-6162228

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

 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(_____________________________________________

תינוקות

 058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

 למכירה שידת החתלה 
מגירות חזקה ויציבה רק 170 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה כסא ישיבה 
מתכת וריפוד רק 40 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 למכירה כסא מנהלים 
עם ידיות וגלגלים תקין ויציב 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 60X120 שולחן סלוני עץ 
חום שחור 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(054-5397876

 ספה מעור בצבע חום 
יפה בירושלים אורך 1.60 

_____________________________________________)34-35ח(ב-500 ש"ח 052-7665283

 4 כסאות מטבח מעץ, 
ריפוד בד משובץ במצב מצויין 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 054-5705546

 1.65X2.35 שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-5705546

 למכירה מכתביה קטנה 
_____________________________________________)34-35ח(115 ש"ח בלבד 052-5737813

 מיטות יהודיות 80 ס"מ 
במצב מצוין 500 ש"ח 

050-4184747)34-34(_____________________________________________

 4 שולחנות עם תליה 
במצב מצוין כ"א 150 ש"ח 

052-7678334)34-34(_____________________________________________

 כסא נוח מתקפל מתאים 
לטיולים 50 ש"ח 

052-3463482)34-34(_____________________________________________

 למכירה ספה 2 מושבים 
נפרדים 260 ש"ח בלבד מצב 
_____________________________________________)34-34(מצויין יציבה. 052-5737813

 שולחן עץ מאסיבי 
בירושלים אפשרות להובלה 

_____________________________________________)34-34(400 ש"ח 054-8423405

 מיטת היירייזר נפתחת 
ל-2 מרופדת, במחיר מציאה 

_____________________________________________)34-34(500 ש"ח 053-3122039

 למכירה ספה במצב 
מעולה, חזקה ויציבה 240 
_____________________________________________)34-34(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שולחן מכתבייה 
וגם כוורת חזקה ונאה 120 
_____________________________________________)34-34(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה תנור אפיה וגז 
מצב מכני מצוין 190 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-5737813

 חדשה מהאריזה שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)34-35ח(499 ש"ח 054-4783220

 שולחן וכסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-8483032

 חדר ילדים עץ מלא כ"ח 
_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 054-8483032

 מציאה! שטיח חדש ללא 
 1.90X1.40 150 שימוש יפיפה

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4514210

 למכירה שולחן כתיבה 
במצב טוב צבע חום ב-100 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-6245339

 למכירה כסא תינוק 
לרכב ב-50 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-6245339

 סלקל לתינוק כחדש 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7188017

 עגלה לתינוק חדשה 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7188017

 מנשא לתינוק כחדש 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7188017

 למכירה טיולון חזק ויציב 
170 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 אנשור תוסף תזונה 
בטעם וניל בבקבוק 7 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7863538

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-3073826

 סלקל+כסא בטיחות לרכב 
_____________________________________________)34-35ח(רק 100 ש"ח 050-9089110

 עגלת טיולון חב' צ'יקו 
במצב מצוין צבע אדום 150 

ש"ח מחיר גמיש. 
_____________________________________________)34-35ח(052-6539056

 סלקל סייבקס+תושבת 
לרכב+מתאמים לעגלה כחדש 
_____________________________________________)34-35ח(ממש 450 ש"ח 050-4116062

 עגלת סילבר קרוס סרף 
שחורה 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 עגלת אחים פיל טדס 
דגם וויב רק 450 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 למסירה עגלת יחיד 
מאונטין באגי+אמבטיה קצת 

_____________________________________________)34-35ח(דהוי 050-4116062

 אמבטיה חדשה לבוגבו 
קמיליון 400 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 אמבטיה לעגלת בייביג'וקר 
_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח 050-4116062

 עגלת יויו )כחול( זקוקה 
לתיקון )ריתוך( 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 עגלת תאומים של צ'יקו 
במצב מעולה 450 ש"ח 

052-7157549)34-34(_____________________________________________

 סלקל 50 ש"ח 
052-3595314)34-34(_____________________________________________

 תיק לעגלה חדש 60 ש"ח 
053-3155415)34-34(_____________________________________________

 למכירה עגלת סילבר 
קרוס, במצב חדש!! צבע 
אדום כסוף ושחור, כולל 

אביזרים נלווים, רק ב-1,500 
_____________________________________________)34-35(ש"ח 052-7773526

 למכירה נדנדה רוטטת 
מרגיעה במיוחד לתינוק מגיל 

-0 ב-120 ש"ח, אמבטיה 
לתינוק+משטח החתלה 

_____________________________________________)34-35(ב-250 ש"ח 052-7773526

 למכירה לול עם מזרון 
צבע לבן מצב מצויין 230 ש"ח 

_____________________________________________)34-34(בלבד 052-5737813

 מיטת תינוק מעץ לבן 
במצב מעולה 180 ש"ח בב"ב 

053-3113437)34-34(_____________________________________________

 למכירה עגלת אמבטיה 
צ'יקו, 3 גלגלים כמו חדשה, 

רק 170 ש"ח בלבד 
052-5737813)34-34(_____________________________________________

 למכירה טיולון ג'ו 150 
ש"ח בלבד עם גגון ו-2 ידיות, 

_____________________________________________)34-34(מצב מצוין, 052-5737813

 תיק החתלה של גיטה, 
שמור מאד, 200 ש"ח 

052-3988382)34-34(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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

 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

 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(_____________________________________________

 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

 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

 מייבש כביסה ספקטרה 
מכני איטלקי כחדש+אחריות 
_____________________________________________)35-36ח(במחיר מציאה 054-4514210

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7938941

שנה טובה ומתוקה 
כתיבה וחתימה טובה

לכל לקוחותינו!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

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(_____________________________________________

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)36-37ח(בעבר 054-2509001

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1,200 בתרומה 

אפרי מקולקלים 
_____________________________________________)36-37ח(052-3595314

 דרושה סוכה מברזלים 
או מעצים לבן תורה בתרומה 

_____________________________________________)36-37ח(054-7432012

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)36-37ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
בתרומה/במחיר סמלי 

_____________________________________________)36-37ח(054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/בתרומה 

_____________________________________________)36-37ח(052-3595314

 דרושה קלנועית "בימבה 
חשמלית" יד שניה עד 20 אלף 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7137706

 דרושה עגלת בסיס 
למכונת כביסה פתח קדמי 

_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

 דרושה למסירה או 
במחיר סמלי פינת אוכל 

שולחן+4 כסאות מתארך 
_____________________________________________)36-37ח(050-4115985

 אופה לחם חדש 
לגמרי)לה היה בשימוש כלל( 

_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 052-717872

 שואב אבק, חובט סמסונג 
 1800W 3 קלון ללא שקית

_____________________________________________)36-37ח(220 ש"ח 052-272474

 מנורה לסלון 170 ש"ח, 
מנורה למטבח 130 ש"ח, 

מנורה לפ"א 130 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-2727474

 מחשב נייח בלי דיסק 
300 ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)36-37ח(053-3179093

 2 מזגני חלון 3/4 כוח 
סוס אלקטרה 500 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7450991

 מכשיר סודה 
סטרים+בלון ל-30 ליטר גז 

_____________________________________________36-37ח(120 ש"ח 052-7396092

 מקרר קטן 350 ש"ח 
_____________________________________________36-37ח(052-7396092

 מכונת תספורת במצב 
טוב חברת "מוסר" ב-25 ש"ח 

_____________________________________________36-37ח(052-5918471  בירושלים מדפסת 
BROTHER שמורה מאד, 

מהירה וחלקה, 500 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7638203

 HP בירושלים מדפסת 
כחדה, בשימוש תקופה קצרה 

_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח 052-7638203

 למכירה 2 גופי תאורה עם 
פלורסנטים דקים צבע נחושת 

במצב מצויין 160 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-8464909

 פקס מכונת צילום זרוקס 
PE120 רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-8585960

 מסך דק 22 מצוין 
בהזדמנות!! רק 180 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 מחשב שולחני מצוין 
+וינדוס+תוכנות 400 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3346080

 כרטיס גיבוי טושיבה חדש 
לגמרי 1 טרה בייט 230 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7651383

 בהזדמנות מיקרוגל מצוין 
בשרי 100 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)36-37ח(050-9089110

 מחשב נייח עם וינדוס 
XP לצפינ בדיסקים ושיעורי 

_____________________________________________)36-37ח(תורה 180 ש"ח 054-4992952

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)36-37ח(70 ש"ח 052-3463482

 מטען של אופניים 
חשמליים V48 חדש 120 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3268891

 מחשב נייח פנטיום 
 250GB/4RAM

+צורב+ווינדוס +7אופיס 300 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-5406400

 מכונת כביסה קריסטל 
במצב מצויין בשימוש כ-8 

_____________________________________________)36-37ח(שנים 350 ש"ח 050-9742004

 מכונת גילוח חדשה 
באריזה פיליפס 200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח()בפתח תקווה( 052-2786557

 מציאה מסך מחשב 
איכותי, 22 אינץ' המחיר 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8453370

 מקרר שארפ 3 שנים 
בשימוש עובד מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בת"א 052-7145541

 מקרר מצוין צבע בז' גדול 
_____________________________________________)36-37ח(500 ליטר 03-5791261

 למכירה מיקרוגל דייהו 
דיגיטלי במצב מצויין 400 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(גמיש 050-9340317

 מזגן חלון 3/4 ג'וניור 
אלקטרה 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

 מסך מחשב דק 120 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-3595314

 מזגן חלון קטן של חברת 
אלקטרה 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7432012

 למכירה אופני ילדים 
במצב מצויין 150 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-9340317

 ספרי יודאיקה ישנים 50 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7653753

 פראק חתנים חדש 
באריזה מידה 40 בירושלים, 

_____________________________________________)36-37ח(350 ש"ח 054-8415306

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגווני ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8415306

 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

 מציאה! ספה וונגה 
במצב מעולה נפתחת ועולה 

)היירייזר( 1,600 ש"ח 
052-7680602)36-39(_____________________________________________

 מיטה משולשת עץ בוק 
מלא+ארגז מצעים+מזרנים 
במצב מצויין מציאה 1,700 

_____________________________________________)36-37ל(ש"ח 054-8460234

 למכירה ספה מצב 
מעולה חזקה ויציבה, 240 
_____________________________________________36-37ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שולחן מכתבייה 
וגם כוורת חזקה ונאה 120 
_____________________________________________36-37ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שולחן מחשב 
מזכוכית במצב טוב 

_____________________________________________)36-37ח(052-7126106 250 ש"ח 

 למכירה כסא מנהלים 
עם ידיות וגלגלים 170 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד 052-5737813

 למכירה ספה מצויינת 
_____________________________________________)36-37ח(260 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה תנור בילד אין 
דלונגי 280 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 כוננית ספריה מעץ 5 
תאים 187X80ס38 250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-6784969

 למכירה ארון גבוה 3 
דלתות צבע לבן מקסים ויפה 
_____________________________________________)36-37ח(380 ש"ח בלבד 052-5737813

 שולחן כתיבה וספריה, 
צבע בוק+ורוד רוחב 1.10 350 

ש"ח 054-4620206
_____________________________________________)36-37ח(054-5892020

 כסא אורטופדי כולל ידיות 
מתכוננות מצוין. שידת 8 

מגירות + מראת עץ מלא, 
דובדבן. שמלת ערב ורוד עתיק 

_____________________________________________)36-37ח(42-44, 052-5531520

 למכירה ספת נוער 
נפתחת במצב מצויין 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7656713

 כוננית 4 מדפים 2+ 
 240X80 דלתות תחתונות

ס"מ 200 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-4620206/054-5892020

 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

 למכירה עגלת תאומים 
ת'יקו במצב מצוין חזקה 

במיוחד 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(050-4117575

 למכירה עגלת אמבטיה 
צ'יקו, 3 גלגלים, כמו חדשה, 

רק 170 ש"ח בלבד 
_____________________________________________36-37ח(052-5737813

 למכירה טיולון ג"ו 150 
ש"ח בלבד עם גגון ו-2 ידיות 
_____________________________________________36-37ח(במצב מצויין 052-5737813

 מטרנה ענק 700 גרם 
שלב 1 בד"ץ ב-42 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7134652

 עגלת מוצי במצב מצויין 
אמבטיה+טיולון 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-48423151

 סלקל 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-3595314

 כסא אוכל לתינוק 
"פגפרגו חדש באריזתו 

המקורית 500 ש"ח בירושלים 
_____________________________________________ )36-37ח(054-8438768/9

 עגלת קלרן ג'ינס כחדשה 
_____________________________________________ )36-37ח(300 ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב דו צדדית 
_____________________________________________ )36-37ח(חדשה באריזה 058-3245685

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק משומשת 50 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 אמבטיה לעגלת ג'לי כרום 
טורקיז חדשה באריזה 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 עגלת תאומים בייבי ג'וקר 
_____________________________________________ )36-37ח(500 ש"ח 058-3245685

 ABC אמבטיה לעגלת 
דיזיין חדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________ )36-37ח(ש"ח  052-3073826

 סלקל+ כסא בטיחות 
לרכב לתינוק 120 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(050-9089110

 עגלת יליה חיקוי מוצלח 
של יויו 350 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-8423151

 טיולון צ'יקו סגול מצב 
_____________________________________________)36-37ח(מצויין רק 100 ש"ח 

 עגלת פג במצב מעולה 
ריפוד נשלף+תיק+כיסוי גשם 
_____________________________________________)36-37ח(220 ש"ח בלבד 052-7618671

 לחנות "בומבלינה" למוצרי 
מציאה 10% הנחה בזיכוי )450 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח( תינוקות 052-7171488

 ברה"ע למכירה לול 
מתקפל מעץ מלא+מזרון 
_____________________________________________)36-37ח(ב-490 ש"ח 052-7966786

 טיולון מקלרן במבצ מצויין 
כולל כיסוי לגשם 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3180870

 מיטת תינוק עץ מלא 
במצב מעולה+מזרון 150 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(ב"ב 054-8459159

 בירושלים מיטת תינוק 
במצב מצויין 250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7638203

 בירושלים עגלה חצי 
משולבת אביזרים תואמים, 

מעולה, 500 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7638203

 תיק לעגלה 50 ש"ח תיק 
מותגים לגן 35 ש"ח לגן

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 למכירה גיטרה קלאסית 
כחדשה+נרתיק 130 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 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
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 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

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור שרירים 

תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 נהג בלי רכב הגר בבני-
ברק, מעונין בעבודה קבועה/

_____________________________________________)36-48ל(זמנית, 054-8476500

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעונין בכל עבודות ההגה, 

ספרים, עיתונים וכדו', 
_____________________________________________)36-48ל(054-8476500

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
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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 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 2 אוזניות כפתור חדשות 
איכותי ב-55 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-5918474

 סמרטפון מתקדם של 
LG מצב חדש ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-5918474

 נוקיה 3510 לא כזר 
בצבע כחול עם אורות כתומים 

בצדדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-4992952

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב-200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7966786

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)36-39( _____________________________________________

 זוג אפרוחים +כלוב 
+מתקן מים+אוכל בבני ברק 

_____________________________________________)36-37ח(70 ש"ח 054-8457681

 אוטובוס תלמידים+בובות 
של פישר פרייס 80 ש"ח בבני 

_____________________________________________)36-37ח(ברק 054-8457681

 שו"ע כף החיים )כתב 
רש"י( חדש 110 ש"ח -054

_____________________________________________)36-37ח(6389446/03-5700672

 קורקניט מצב טוב 80 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 אנשור תוסף מזון וניל 
_____________________________________________)36-37ח(בבקבוק 7 ש"ח 054-7863538

 ילקוט מודן 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(כחדש 050-9089110

 תוכי דררה האכלת יד 
חברותי וחמוד 300 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-8423165

 סב גדול לרכב 200 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-8475855

 אקווריום זכוכית גדול+ 
ארונית במצב מעולה 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8475855

 מסחטת הדרים ורימונים 
_____________________________________________)36-37ח(בינונית 80 ש"ח 054-845855

 צמיג 24 אינץ 5 ש"ח, 
גאנט קדמי 24 אינץ 10 ש"ח 

_____________________________________________36-37ח(054-3177932

 גאנט אחורי 24 אינץ 20 
ש"ח, גאנט קדמי אלי 20 אינץ 

_____________________________________________36-37ח(20 ש"ח 054-3177932

 אופני הילוכים 50 ש"ח, 
אופניים ללא הילוכים 150 

_____________________________________________36-37ח(ש"ח 054-3177932

 שטיח מהמם בצבע בז'/ 
שחור 150 ש"ח 050-4110991
_____________________________________________)36-37ח(

 למכירה גוזלי דררות בני 
חצי שנה 2 ב-160 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7130731

 עשרה בתי מזוזות 
מעוצבים מפרקב 250 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח)פ"ת( 052-2786557

 כרכי מתיבתא בינוני 
במצב מצויין ובהזדמנות ראש 

_____________________________________________)36-37ח(השנה וסוכה 052-7649079

 סיר לחץ סולתם 
מנירוסטה 7 ליטר 100 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-2727474

 2 ערכות כלים+חונרים 
לליודמקצועי ויטראז' 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-5858631

 למסירה ספרי קריאה 
במחיר סמלי 10 ש"ח כל ספר 

_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

 למכירה חלוק שבתי של 
רחלי ברית 150 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

 חלקי מיקסר בוש קטן 
במחיר סמלי 30 ש"ח כל אחד

_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

 נעלי נשים ספורט 37.5 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 050-4131038

 כובע שנאל שחור לנשים 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 050-4131038

 אופני הרים 26 כולל 
תוספות במרכז מציאה 250 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8419707

 אקווריום ענק ואבנים 
גדולות ועציצים יפים וגדולים

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח גמיש 054-8562661

 זוג ארנבים+כלוב+מתקן 
מים+אוכל בבני ברק 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8457681

 מטען למחשב נייד 
ACER 100 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 אורגן ימהה 970, 
_____________________________________________ )36-37ח(443,353, 058-3245685

 מטען לפלאפונים שונים 
_____________________________________________ )36-37ח(20 ש"ח כ"א, 058-3245685

 מטען למצלימה דיגיטלית 
_____________________________________________ )36-37ח(פוג'י אולימפוס 058-3245685

 ילקוט ניקי וורוד כחדש 90 
_____________________________________________ )36-37ח(ש"ח 058-3245685

 נעלי בית מורן פתוחות 
חדשות 100 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 נעלי נייק מידה 38 אפור 
_____________________________________________ )36-37ח(וורוד 058-3245685

 מאסקרה חדשה 
LOROIAL 50 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 4 מנורות דקורטיביות 50 
_____________________________________________ )36-37ח(ש"ח כ"א, 058-3245685

 אופני ראלי אדומות עם 
מעצור אחד גודל 20 150 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 גלילי עטיפות דשות 3 
_____________________________________________ )36-37ח(ש"ח כ"א, 058-3245685

 מציאה! קופסאות 
אחסון יפיפיות למשחקים וכו' 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________ )36-37ח(20 ש"ח 052-3073826

 אופניים לגיל הרך+ 
חיפוי+גלגלים רחבים במצב 

_____________________________________________)36-37ח(טוב, 100 ש"ח 052-6559056

 בירושלים מגירות כתר 80 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7638203

 פן מקצועי של איתמר 
_____________________________________________)36-37ח(350 ש"ח 053-3155415

 כלוב גדול לתוכים 400 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-5462606

 חליפה לגברים חדש 
אפור כהה/כחול מבריק 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 053-3155415

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ואופנוע חדש של חברתץ 

_____________________________________________)36-37ח(לרט" 200 ש"ח 052-2437292

 שמלות בריקה מפוארות 
38 שמלת אורגנזה רקומה 
מפוארת 42 ב"ב 250 שח

_____________________________________________)36-37ח(052-7662723

 חליפה לגבר/בחורים 
צבע אפור כהה מידה 48 מצב 
_____________________________________________)36-37ח(חדש, 150 ש"ח 058-7041010

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים ודיגיטלי כמעט 

_____________________________________________)36-37ח(חדש 200 ש"ח 054-8464909

 שמלות מהממות לאירוע 
ורוד עתיק 36-38 200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(כ"א 054-8423165

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 050-6651365]

 מעוניין לקנות מגילת 
אסתר )כתב אשכנזי( עד 

_____________________________________________)36-37ח(1,800 ש"ח 054-8408459

 שמשיה כתומה חומה 
יפיפייה חדשה +בסיס 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 058-4112750

 כסא נוח מתקפל 
מתאים לטיולים 50 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-3463482

 כסא משרדי הכולל מנגנון 
הנומטי+משענת+ידית הגבהה 

)בני ברק( 120 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 שולחן סלוני במצב מצויין 
למכירה בהזדמנות!! בירושלים

_____________________________________________)36-37ח(050-4160457

 ספה מעור בירושלים צבע 
חום 2 מושבים, 1.60 ב-450 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7665283

 כסא אורטופדי כולל ידיות 
מתכוננות מצוין. שידת 8 

מגירות + מראת עץ מלא, 
דובדבן. שמלת ערב ורוד עתיק 

_____________________________________________)36-37ח(42-44, 052-5531520

 מנורה לסלון 170 ש"ח, 
מנורה למטבח 130 ש"ח, 

מנורה לפ"א 130 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 למכירה 2 גופי תאורה 
עם פלורסנטים דקים, צבע 

נחושת במצב מצוין 160 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-8464909

 תנור 2 תאים משולב+ 
כיריים ופלטת שבת 380 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-5397876

 תנור בולט אין קינג 
איכותי, עובד מצוין, מולט 

וסוסטם עם ניקוי עצמי 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-8969770

 תנור חימום מסתובב 60 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 03-9342918

 מכונת מיצים קשים 
_____________________________________________)34-35ח(חדשה באריזה 03-9342918

 מכונת פילטר לקפה 70 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 03-9342918

 ברה"ע למכירה גריל 
בגודל בינוני ב-120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7966786

 מייבש כביסה 
אלקטרולוקס 7 ק"ג כחדש+ 

אחריות במחיר מציאה 
_____________________________________________)34-35ח(054-4514210

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש במחיר 

_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 054-8453370



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה כ”ה - כ”ז באלול תשע”ח   5-7/8/2018

דרוש/ה
קלדן/נית מעמד/ת 

ליומיים בשבוע בב"ב 
הקלדה מהירה ומדויקת 

שליטה באופיס

קו"ח חיים למייל:
yair@kav-itonut.co.il
או לפקס: 077-2204728

החלו מיונים לצוות החינוכי 
לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909
עבודה עם ילדים עד גיל 3 נסיון 

אפשרויות קידום בתוך הרשת
השתלמויות ולימודים במימון הרשת

החל מ-6,000 ש"ח נטו + 
בונוסים+מתנות

דרושות

 40 ש"ח לשעה

+סגנית מנהלת עם
 ניסיון בניהול תמ"ת 

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן סניף גבעת שמואל

 מענק התמדה

■ 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-02/19ל(03-5782180

דרושים

 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 

 למעון בק.הרצוג דרושות 
מטפלות ומבשלות, תנאים 

_____________________________________________)32-39ל(טובים. 054-8471166

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה סייעת למשרה מלאה/

חלקית גננת לחצי משרה 
050-7884864)36-39(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לארגון חסד גדול דרושים 
נהגים/ות ומתנדבים/ות 

לאיסוף עוגות ברחבי ב"ב עבור 
_____________________________________________)34-37(בתי חולים 055-6610818

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 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 

 לחברת שליחויות נהג 
עם רישיון עד 12 טון מאיזור 

המרכז 074-7030025
052-5376015)33-36(_____________________________________________

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

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

דרושה מטפלת לכיתת תינוקיה
סביבת עבודה חמה ונעימה

052-6796087

למעון בב"ב 

 07:30-16:00
13:00-16:00

 עובדת משק בית באזור 
בני ברק, ק. הרצוג

054-4314029)36-36(_____________________________________________

נהגים למטאטא כביש
בת"א והסביבה

תנאים טובים

דרושים

רישיון עד 12 טון + 
רישיון מכונה ניידת

053-7766407

 לחנות איפור בר' 
עקיבא ב"ב, דרושה 

מוכרת שכר טוב 
למתאימות, 

054-4251390)36-37(_____________________________________________

 לגן פרטי ברעננה, דרושה 
גננת לגילאי 2,3 שכר נאה, 

_____________________________________________)36-39ל(058-4185851

 למעון דתי בפ"ת - 
כפר גנים, דרושות לשנת 
תשע"ט סייעות למשרה 

מלאה וחלקית, 
 ,052-8530061
_____________________________________________)36-36ל(052-8226582

 לחברת הסעות בבית 
שמש, דרושים נהגים + 
רשיון אוטובוס, תנאים 
_____________________________________________)36-36(טובים, 050-6127001

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
מטפלת מסורה למשרה 

מלאה/חלקית, תנאים טובים 
_____________________________________________ )36-37(למתאימה, 050-4162484

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________ )36-39(ק"ס, וירושים, 052-6580906

 "לעזר מציון" בב"ב 
לפרויקט ימים נוראים, 

דרושות טלפניות למשמרות 
בוקר/צהריים, תנאים טובים 

למתאימות, לפניות: 
052-5808957)36-37( _____________________________________________

 דרושה פאנית עם 
ניסיון במכירות לשעות 

אחר הצהריים בפתח 
תקווה, תנאים מצויינים 

למתאימה, טלפון: 
052-5293000, קו"ח:

elishcpa@gmail.com)36-39( _____________________________________________

 לחברה מזכיר/ה לתיאום 
פגישות - לעבודה מהבית, 
שיחות קלות ופשוטות, 3 
שעות ביום, 4,000 ש"ח. 
_____________________________________________ )36-36(קריירה, 072-22-222-62

 לחברה בירושלים 
פקיד/ה, שעות נוחות, 7,000 
_____________________________________________ )36-36(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח באיזור בני 
ברק, פקיד/ה, א-ה, 

9:00-15:30, 9,000 ש"ח. 
_____________________________________________ )36-36(קריירה, 072-22-222-62

 דרוש עובד נקיון למספר 
שעות לישיבה בת"א, שכר 

_____________________________________________)36-37ל(נאה, לפרטים: 050-4195145

 למעון ילדים בב"ב 
מטפלת למשרה חלקית 

052-7641817)34-37(_____________________________________________

 למרכז על"ה בב"ב 
דרושות טפלות למשרה 

מלאה/חלקית קו"ח 
dvora@aleh.org

054-6838445)34-37(_____________________________________________



ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.
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חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בחולון בת-ים וראשל"צ

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'
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הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של חולון בת ים מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי כ"ו באלול תשע"ח 6/9/18 • גיליון מס' 451

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

כל העושה פדיון נפש
 מובטח לו שישלים 

שנתו (אר"י ז"ל)
שמות ניתן עד יוה"כ.
054-8405155

פדיון נפש

רבי עקיבא 90 ב"ב

מדם
אופנה עילית

E

S
A
L

150
250
350

התאמה 
ותיקונים 

במקום

ש'

ש'

ש'

03-5796643 פרסם ותתפרסם

ש"ס בת ים מחממת מנועים לקראת 
הבחירות • ברנז בסבב תפילות ובקשות 

בקברי צדיקים ומקומות קדושים • "הייתי 
מפקד, היו לי עסקים, ויתרתי על חברות 
בכנסת וכיום עוסק כל הזמן רק בלעזור"

/ עמ' 6

בעקבות תחקיר 'קו עיתונות' על מצב הקשישים הבודדים, המערכת הפוליטית ממשיכה לסעור - ותגובות קשות מחברי הכנסת ממשיכות 
להגיע למערכת • במקביל, יו"ר סיעת ש"ס בכנסת ח"כ יואב בן צור הגיש את חוק האזרחים הותיקים, שמטרתו להנגיש לקשישים את 

זכויותיהם • ח"כ מלכיאלי הודיע כי ידרוש מיד עם פתיחת מושב החורף לקיים דיון דחוף במצב הקשישים
/ עמ' 8

הצעת חוק: מרכזי מידע וסיוע לקשישים

5 יום 
7

ירות
לבח

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות / שטח מוניציפאלי, עמ' 12-13

מודיעין עילית: לאחר שגולן חסידי הודיע על ריצה נפרדת, מפתיע יו"ר ש"ס וטוען כי 
ישנם מגעים לשיבוצו של יוני מזרחי • מזרחי: "ספין שנועד לעורר מתח ביני לבין גולן"

בית שמש: חילוקי דעות קשים בתוך 'דגל התורה' בשאלת הנציג הרביעי • מצד אחד: תושבי 
השכונות הוותיקות והמתחרדות, מצד שני: קהילה מרמה ג' שדורשת גם את תיק החינוך לאיש אמונם

קרית יערים: רוזנטל קובע עובדות בשטח ומצהיר: "פעם אחרונה", אך בצמרת 'דגל' לא מתרגשים 
ומבהירים: "מבחינתנו, יצחק רביץ עדיין נמצא על השולחן וסיכוייו טובים"

מעלות תרשיחא: אחרי נתק רב שנים בין ש"ס לבין קהילתו של הרב הכריזמטי, הקרעים אוחו והאיחוד 
הגדול יצא לדרך • יחסי הכוחות, התגייסות צמרת התנועה, המו"מ הקשוח ושלישיית הגיסים
חיפה: עינת קליש רותם מבססת את מעמדה בסקרים, מנדי זלצמן צובר תאוצה • בלתי הפיך: 

החסידים מתייצבים לצד יהב • וגם: קובעים מזוזה, מרימים כוסית, ושרי 'כולנו' מפוצלים בתמיכתם

בעקבות תחקיר 'קו עיתונות' 

המאבק על התמונה: 
"העדפתי להסתובב עם הורים כאובים"

/ עמ' 4

ברנז: "ויתרתי על חברות בכנסת, 
עוסק כל הזמן בעזרה לאנשים"

בהצלחה: 25,000 תלמידי בת ים 
התחילו את הלימודים / עמ' 6

עו"ד ומתנדבת, גולש ויזם: 
אלי יריב מרחיב את שורותיו / עמ' 4

התנגשו בעץ ונפגעו קשה
/ עמ' 4
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