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זאב סגל

פחות  בעוד  שיתקיימו  הבחירות  לקראת 
עיתונאים  מסיבת  העיר  ראש  כינס  משבוע, 
בענייני  הבוערות  לשאלות  השיב  במהלכה 
הפוליטית  המערכת  והמעסיקות  השעה 
המקומית ובהם שאלות בענייני הדתה, הרכב 
הירוק"  "הפתק  מחאת  הבאה,  הקואליציה 
של  המושכל  בניווט  הגדולה  ההצלחה  ועל 
העיר בכל הקשור ליחסים העדינים בין דתיים 

וחילונים.
אף  שאין  לעובדה  מתייחס  אתה  "כיצד 

מתמודד מולך בבחירות אלו"?
מזה  עיר  כראש  מכהן  שאני  "העובדה 
אני  בהם  הבחירות  לאחר  כאשר  שנים,   8
עיר  כראש  אכהן  יחיד,  כמועמד  מתמודד 
שביעות  על  מלמדת  השלישית,  בקדנציה 
לאורך  שלי  ומהעשייה  מפעולותיי  הרצון 

השנים בהם אני מכהן כראש עיר". 
בכך  אותך  המאשימים  יש  זאת  ובכל 
האחרונות,  בשנים  מתחרדת  רחובות  שהעיר 

וכאילו אתה הוא זה שנותן יד ל'הדתה'?
"מדובר בטענה שאיננה נכונה. אני מרשה 
הצלחתי  כי  הצניעות  במלא  לומר  לעצמי 
לשלב  ובתבונה  בשכל  דשמיא,  בסייעתא 
רחובות  העיר  בעיר.  האוכלוסיות  כלל  בין 
התברכה בתושבים המתגוררים בה בהרמוניה 
ראויים  בתושבים  התברכה  העיר  משותפת. 
לרגליהם  נר  היא  שהסובלנות  וחכמים 

והדברים מכוונים כלפי כלל האוכלוסיות".
"אתה יודע מה, החילונים מאשימים אותי 
שהעיר מתחרדת ואילו מהצד השני אני חוטף 
ביקורת על כך שצביונה של העיר הופך ליותר 
ליברלי וחילוני, כל צד מאשים אותי בההיפך, 
בחכמה  מתנהל  שאני  הניצחת  ההוכחה  זו 

ובתבונה".
האחרון  במוצ"ש  מזה,  יותר  לך  "אומר 
אתה  המונית.  עצרת  העם'  ב'בית  התקיימה 
זוכר את ההפגנות שהיו נגדי עם פתיחת 'בית 
העם'? אז אותם אלו שהשמיצו אותי, הכפישו 
בכל  נגדי  שפעלו  אלו  אותם  נגדי,  ויצאו 
שם  וערכו  העם'  'בית  את  ששכרו  הם  דרך, 
שאני  ההוכחה  זו  היסטורי.  מידה  בקנה  כנס 

משכיל לנווט בהצלחה בין שלל האוכלוסיות 
המרכיבות את העיר לרחובות לגווניו".

"מה אתה מתכוון לעשות ולשפר בקדנציה 
הבאה לטובת האוכלוסייה החרדית והדתית?

האחרונה  הקדנציה  במהלך  "ראשית, 
הציבור  מבני  ושיפור  לקידום  רבות  הועלנו 
לאוכלוסיה זו. המוטו שלי מאז ראשית דרכי 
החרדי  שלציבור  הוא  בעשייה,  הציבורית 
מגיע מה שמגיע לאחרים בזכות ולא בחסד".

וממבני  מההקצאות  מקצת  בפניך  "אמנה 
הציבור שפעלנו לטובת אוכלוסיה זו במהלך 
חדש  מבנה  הקצאת  האחרונה:  הקדנציה 
לת"ת 'הבאר' שסבל מצפיפות רבה וממבנה 
הקמת  ילדים,  גני   – הישיבות'  'חניכי  ישן, 
במנה חדש עבור בית הספר 'בית יעקב יסודי' 
איש  'בן  ת"ת  כיתות,   18 של  תוספת  ובו 
'אור  לבנות  הספר  בית  חדש,  בנין   – חיל' 
לבנות,  ו'תיכון'  חדש  אגף  בניית   – לציון' 
מ"ר,   800 בגודל  חדש  חרדי  מתנ"ס  הקמת 
בית ספר חב"ד – הוספנו כיתות לימוד, ת"ת 

קרעטשניף – תוספת כיתות".
"ישנם עוד 2 מוסדות שלצערי טרם מצאנו 
מעייני  בראש  עומד  הדבר  אך  פתרון  להם 
אני  בעניין,  רבים  מאמצים  עושים  ואנחנו 
התלמידים  גם  הקרובה  בשנה  כי  משוכנע 

שלהם יבואו אל המנוחה ואל הנחלה".
כיצד אתה מתייחס להאשמות על הזנחת 
לאחרונה  עדים  אנו  הניקיון?  מבחינת  העיר 

להקמת "מחאת הזבל"?
"אני מבקש לנצל את ההזדמנות ולהתייחס 
בעבר  אם  הנושא.  סביב  הציבורי  לשיח 
אמיתית מהשטח,  מדובר במחאה  כי  חשבנו 
הצטרפות  עם  האחרונים  שבשבועות  הרי 
מסוימת,  למפלגה  המחאה  ממייסדות  אחת 
פיקטיבית  במחאה  מדובר  כי  מבינים  כולם 

ופוליטית".
צמחה  העיר  הזאת  הסיבה  בגלל  "האם 
זאת  הגיעה?  שהיא  לאן  והגיעה  והתפתחה 
נושאים  להם  שאין  ביותר  הטובה  ההוכחה 
אותי  יתקפו  במה  אותי.  לתקוף  אחרים 
בפיתוח העיר? בהישגים הנאים של מוסדות 
החינוך? נושא הניקיון הוא תחום שתמיד יש 

מה לשפר בו בכל מקום בעיר".
"להגיד שאין מה לשפר? אני אחטא לאמת, 
ולהוסיף  ניקיון  מנהל  למנות  מתכוון  כן  אני 
עובדים  הניקיון  עובדי  הפיקוח,  של  תקנים 

קשה ובמסירות נפש, זה מאוד פוגע בהם".
האם מבנה הקואליציה הבאה יהיה מורכב 

לפי מדד המנדטים שתגרוף כל מפלגה? 
"אני מבקש להבהיר, מעולם לא הבטחתי 
עם  בחירות.  במערכת  אחר  או  כזה  תפקיד 
זאת, לאחר הבחירות בהחלט יהיו פרמטרים 
לגבי השילוב בקואליציה. גורמים שמנהלים 
שחור,  או  ירוק  פתק  'מחאות  של  קמפיינים 
ברור שהם לא יהוו חלק ממרכיב הקואליציה, 
לראשות  בי  תומך  הוא  כי  מצהיר  שאינו  מי 
העיר וזאת משום שהוא איננו מאמין בי, למה 
עתידית?  שותפות  בכל  בו  אמון  לי  שיהיה 
כדי  בהרמוניה,  שתעבוד  צריכה  קואליציה 
שתהיה הרמוניה חייבים אמון הדדי. אם הוא 
איננו קיים, הדבר עלול להקשות על תפקודה.

מונה  כשאני  הראיון  לב, שלאורך  "שמת   

אני  אני,  אומר  לא  אני  ההישגים  שלל  את 
אומר אנחנו, בעוד שחלק משותפיי בראיונות 
שהעניקו והציגו את הישגיהם, הרי שעל כל 
הישג שהוא חיובי, הם אומרים אני אני אני, 
וכל מה שלא טוב זה הוא הוא הוא, אתה אתה 
להוכיח  יכול  ברגע  אני  הוגן,  לא  זה  אתה, 

שכל ההישגים הללו - לא היו ולא נבראו".
כיצד אתה מתייחס ל'קמפיין הפתק הירוק' 

נגד בחירתך לראשות העיר?
"נחשפתי לקמפיין ואני מודע ליוזמה. אף 
כי אינני חושש מכך אני חייב לומר שמדובר 
משמעות  מה  שכן  דמוקרטי  שאיננו  בצעד 

המהלך? המשמעות היא שאם בהליך ספירת 
ירוקים  פתקים  יותר  ישנם  כי  עולה  הקולות 
ראש  בחירת  שהליך  הרי  צהובים'  מ'פתקים 
מחליטים  בה  המועצה  למליאת  עובר  העיר 

נציגי הציבור מי יהיה ראש העיר".
"אתה מבין, ממנים חבר מועצה שכלל לא 
רוצה להיות ראש עיר ובכלל לא העמיד את 
חושש  אינני  אני  שוב,  אבל  לבחירה.  עצמו 
שאני  האהדה  את  רואה  אני  שכן  מהקמפיין 
מקבל מכל שדרות הציבור וזה מעודד, מחזק 

ומחמם את הלב".
לסיום, בשנה האחרונה התנהל מאבק נגד 
מינוי רב עיר ספרדי, האם רחובות אכן זקוקה 

לרב עיר נוסף?
"בעיר רחובות כיהנו לאורך שנים רבות 2 
כיהן  שלא  נכון  האחרונות  בשנים  עיר,  רבני 
משגרים  אנו  כעת  וגם  ספרדי  עיר  רב  בה 
העיר  לרב  איתנה  ובריאות  החלמה  איחולי 
לאחר  ובע"ה  קוק  הכהן  שמחה  רבי  הגאון 

הבחירות נידרש גם לכך.

 'מטוס' נמצא בחצר בית הספר
בית  שומר  בבוקר.   8 בשעה  ראשון  ביום  קרה  זה 
כמדי  וערך  לעבודתו  שהגיע  )בנים(  'נועם'  הספר 
בוקר את סיור הפתיחה בחצר בית הספר ומבואותיו 
כשלפתע נתקל במטוס באורך כעשרה מטרים באחת 

מפינות החצר.
השומר הזעיק מיד את כוחות המשטרה שהרחיקו 
את ילדי בית הספר מהזירה מחשש כי מדובר בפעולה 
המטוס  את  ובדקו  למקום  שהוזעקו  חבלנים  עוינת. 
הבחינו כי מדובר ב'דאון' שנחת ככל הנראה בטעות 

בחצר בית הספר ואבד לבעליו.

 אייל טוויטו בסינגל חדש
בהרכב  חברות  מוצלח,  ביכורים  אלבום  אחרי 
"מועצת השירה היהודית", הופעות ואירועים במגזר 
]תושב  טויטו  אייל  חתונות.  ומאות  והחרדי,  הדתי 
החמים  השמות  כאחד  עצמו  את  מיצב  רחובות[, 

במוסיקה המזרחית-חסידית, ובעולם האירועים.
אייל  משיק  הבעל"ט,  החורף  עונת  של  בעיצומה 
לנו  היקר  לדבר  המוקדשת  ומרגשת  מיוחדת  בלדה 
היוצר  של  יצירתו  פרי  הינו  השיר  ילדינו!   – מכל 
הפורה גבריאל סרוסי אשר חתום על המילים והלחן. 

כשעל העיבוד וההפקה המוסיקלית ציקי זנתי.

 שריפה במכולת אשפה ברחוב פרץ
שריפה פרצה במכולת אשפה סמוך לבנין מגורים 
לבנין  סמוך  שהוצבה  מהמכולה  פרץ.  י.ל.  ברחוב 
שפנה  עשן  להיתמר  החל  הסמוכה  ולישיבה  מגורים 
שהוזעקו  הכיבוי  כוחות  הסמוכים.  הבניינים  לעבר 
ולא  נפגעים  היו  לא  השריפה,  על  השתלטו  למקום 

נגרם נזק.

 השר לביטחון פנים ביקר ברחובות
השר לביטחון פנים גלעד ארדן ביקר ביום שלישי 
תחנת  במרחב שפלה שבמתחם  סיור  וערך  ברחובות 
רחובות. במהלך הביקור נפגש השר עם מפקדי התחנה 
והמרחב ובהם מפקד המחוז ניצב עמיחי אשד, מפקד 
ניצב מוטי אדרעי ומפקדי משטרה  מרחב שפלה תת 

נוספים מהמרחב. 
ונחישותם  עבודתם  על  המשטרה  את  שיבח  השר 
וביקש ממפקדי המשטרה  והחוק  בשמירה על הסדר 
אלימות  נושא  על  דגש  לשים  שוטריהם  את  להנחות 
במשפחה ולנהוג במלוא החומרה בכל אירוע מהסוג 
הזה וזאת לאור ריבוי המקרים הקיצוניים המתרחשים 
בארץ. וכעבור כשעה עזב את העיר מבלי להפגש עם 
מי מנציגי הליכוד במחנות השונים שכידוע מפוצלים 

בעיר.

החדשות המקומיות של        רחובות
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

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, 
גרפיקה:  

ללי שרלין, מיכל ירחי,שרה מור, 
חיה מרגלית 

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

מלול: "העצרת ב'בית העם'
היא ההוכחה שניצחתי"
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הבלונים מגיעים לרחובות: 

זאב סגל

האם טרור הבלונים מתקרב לרחובות? בשבוע 
במושב  בית  בחצר  תבערה  בלון  נחת  האחרון 
על  או  נפגעים  על  דווח  לא  ב”ה  אלעזרי,  בית 

נזק.
תבערה  בלון  על  לדיווח  מצטרף  זה  אירוע 
גבעת  בקיבוץ  הבתים  אחד  בחצר  שנמצא 
ברנר ובכביש 411 סמוך ל’חולדה’ וכן בסמוך 
היו  ולא  נזק  נגרם  לא  המקרים  בשני  לגדרה, 

נפגעים.
יצוין כי על הבלון שנחת בברנר והחל להתלקח 

הוצמדה  ואף  הערבית  בשפה  כיתוב  הופיע 
השריפה  דליק.  חומר  עם  בד  פיסת  לקצהו 

כובתה על ידי תושב הקיבוץ.  
משטרת ישראל מזהירה את הציבור כי במקרה 
מהמקום  להתרחק  יש  חשוד  בלון  איתור  של 

ולחייג 100.
יצוין כי משרד החינוך שלח לראשונה הנחיות 

בטיחות לבתי הספר בשפלה. 
הנחיות  מנהלי המוסדות  בפני  במשרד מציגים 
להתנהלות במקרים של התקלות בעפיפוני נפץ 

ותבערה.

בלוני תבערה אותרו 
בסמיכות לעיר

א
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6אשפר

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

כשאני רוצה בשר איכותי

אני בוחר אשפר!

בשר
להשיג ברשתות שיווק המובחרות ובסניפי אשפר:איכותי

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

הודעות לציבור הנבחנים
הרבנות הראשית לישראל מודיעה על

בחינות לרבנות ודיינות
מועד ניסן תשע"ט, מועד אב תשע"ט, מועד תשרי תש"פ

בס״ד

הבחינות לקבלת תעודות "ידין ידין", "יורה יורה", "רב מושב", "רב שכונה", "רב אזורי",
"רב עיר", "שו"בים" ו"השגחת כשרות", תתקיימנה בעז"ה לפי הפירוט הבא :

תאריכי בחינות ניסן תשע"ט

יום רביעי, 
כ"ז אדר ב'
03/04/19

יום חמישי,
כ"ח אדר ב'
04/04/19

יום ראשון,
ב' ניסן

07/04/19 

יום שני,
ג' ניסן 

08/04/19

יום שלישי,
ד' ניסן

09/04/19

נושא 
בחינה

שבת
שמחות 

חגים
רבנים צבאיים

איסור והיתר 
מצוות התלויות 

בארץ
פסח ויום טוב
מילה וגירות

עירובין

נידה
מקוואות

רועים רוחניים
ריבית

הלכות דרך ארץ
רבני תפוצות
רשם נישואין

חופה וקידושין
תפילה, ברכות, 
בית כנסת ומזוזה

השגחת כשרות
שו"בים

חושן משפט ב'

מועד פתיחת הרשמה: יום ראשון, כ"ד כסלו תשע"ט, 02/12/18
מועד אחרון להרשמה ותשלום: יום ראשון, כ"ו אדר א' תשע"ט, 03/03/19 (עד לשעה 13:00 בלבד).

מועד אחרון להגשת בקשות להתאמות בבחינות לבעלי מוגבלויות: יום שלישי, ט' שבט תשע"ט, 15/1/19

תאריכי בחינות מועד אב תשע"ט 

יום שלישי,
כ"ז תמוז 
30/07/19

יום רביעי,
כ"ח תמוז
31/07/19

יום חמישי,
כ"ט תמוז
01/08/19

יום ראשון,
ג' אב 

04/08/19

יום שני,
ד' אב

05/08/19

נושא 
בחינה

שבת
שמחות

חגים
רבנים צבאיים

שוב"ים

איסור והיתר 
מצוות התלויות 

בארץ
פסח ויום טוב
מילה וגירות

הלכות דרך ארץ

נידה
מקוואות
עירובין

רועים רוחניים
ריבית

חופה וקידושין
תפילה, ברכות, 
בית כנסת ומזוזה

רבני תפוצות
רשם נישואין

השגחת כשרות
חושן משפט ג'

אבן העזר 

מועד פתיחת הרשמה: יום ראשון, כ"ג ניסן תשע"ט 28/04/19
מועד אחרון להרשמה ותשלום: יום ראשון כ"ז סיוון תשע"ט 30/06/19 ( עד לשעה 13:00 בלבד). 

מועד אחרון להגשת בקשות להתאמות בבחינות לבעלי מוגבלויות: יום ראשון, י"ג סיוון תשע"ט 16/06/18 

תאריכי בחינות מועד חשוון תש"פ

יום שלישי,
ז' חשוון

05/11/19

יום רביעי,
ח' חשוון

06/11/19

יום חמישי,
ט' חשוון

07/11/19

יום ראשון,
י"ב חשוון 
10/11/19

יום שני
י"ג חשוון 
11/11/19

נושא 
בחינה

שמחות 
תפילה, ברכות, 

בית הכנסת 
ומזוזה

מצוות התלויות 
בארץ 

פסח ויום טוב 
מקוואות 

איסור והיתר
הלכות דרך ארץ

ריבית
רבנים צבאיים

שבת
עירובין
חגים

רועים רוחניים

נידה
מילה וגרות

רבני תפוצות
רשם נישואין

חופה וקידושין
שו"בים 

השגחת כשרות
חושן משפט א'
ניסוח פס"ד 

מועד פתיחת הרשמה: יום שני, ד' אב תשע"ט, 05/08/19
מועד אחרון להרשמה ותשלום: יום חמישי, ד' תשרי תש"פ, 03/10/19 (עד לשעה 13:00 בלבד). 

מועד אחרון להגשת בקשות להתאמות בבחינות לבעלי מוגבלויות: יום ראשון, ט"ו אלול תשע"ט, 15/09/19

הבחינות תתקיימנה בבית הארחה בית וגן רח' הפסגה 8 ירושלים. 
שעת תחילת הבחינה היא 10:30 בבוקר. לא תתאפשר כניסת מאחרים לאולם הבחינה מכל סיבה שהיא 

לאחר השעה 11:00 בבוקר. כמו כן, בשעה הראשונה לבחינה לא תתאפשר יציאה מאולם הבחינה.
כדי למנוע אי נעימויות ואיחורים מסיבות לא צפויות, ולצורך הקצאת זמן להתארגנות במקום הבחינה, 

מומלץ להגיע למקום כמחצית השעה לפני תחילת הבחינה.
ניתן להתעדכן בשינויים בתכנית הלימודים, בהנחיות להרשמה, בהודעות עדכון בנוגע להרשמה

 www.rabanut.gov.il :ובנושאים נוספים באתר הרבנות בכתובת
או באתר חברת 'מרמנת' בכתובת: https://rab-exams.co.il או בטלפון: 073-2955110

תאריכי ההרשמה והתשלום סופיים. לא תינתן אפשרות הרשמה או תשלום לאחר המועדים המפורטים
מכל סיבה שהיא. כדי למנוע אי נעימויות בגין עיכובים או כשלים בלתי צפויים,

מומלץ להסדיר את ההרשמה והתשלום לבחינה מבעוד מועד. 
ההרשמה לבחינה תיעשה באמצעות חברת מרמנת בלבד, באחת מהאפשרויות הבאות:

https://rab-exams.co.il :אתר ההרשמה לבחינות הסמכה
או טלפון: 073-2955110  

לתשומת לבכם: שבוע לפני מועד הבחינות ושבוע לאחר מועד הבחינות לא יתקיימו קבלת קהל ומענה 
טלפוני במחלקה. בזמן זה ניתן יהיה לפנות למחלקה דרך אתר הרבנות בתיבת פניות הציבור

בברכת הצלחה 
הרב משה דגן 

מנכ"ל
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ראשי המפלגות חתמו:
 תומכים במלול 

פחות  בעוד  שיתקיימו  הבחירות  לקראת 
המתמודדות  המפלגות  ראשי  חתמו  משבוע, 
שלהם  המצביעים  לקהל  קריאה  על  למועצה 

לתמוך ברחמים מלול לראשות העיר.
למועצת  המתמודדות  המפלגות  כלל  כי  יצוין 
העיר חתמו על הקריאה למעט שלושה, רשימת 
׳מרצ׳  מפלגת  דיל,  מתן  בראשות  ׳רחובותי׳ 
׳ככר  ורשימת  אלשיך  בציר  הגב׳  בראשות 

העיר׳.
יצוין, כי בשבועות האחרונים מנהלים גורמים 
ירוק׳ בקלפי  ׳פתק  פוליטיים קמפיין לשלשול 
כאשר בבחירות הקרובות חוץ מהפתק הצהוב 
והפתק הלבן המסורתיים, מבקרה של מתמודד 
ירוק׳  ׳פתק  מתווסף  העיר  לראשות  יחיד 

שמשמעותו, התנגדות לכהונת ראש העיר.
הפתקים  מנין  הקולות  ספירת  ובשעת  במידה 
הצהובים,  הפתקים  מנין  על  עולה  הירוקים 
הרי שבחירת ראש העיר עוברת להכרעת חברי 

המועצה.

הח"כים יורדים לרחובות
במהלך השבוע האחרון ביקרו ברחובות חברי 
המתמודדות  השונות  המפלגות  מטעם  הכנסת 
במטה  ביקר  שעבר  חמישי  ביום  למועצה. 
לעמוד  שבא  מקלב  אורי  הכנסת  חבר  שס"ד 
מקרוב אחר פעילות המטה, במוצ"ש השתתף 

ח"כ גפני בכנס הבחירות שנערך ב׳בית העם׳.
במטה  ביקרו  האחרון  השבוע  במהלך  ואילו 
שאף  פרוש  מאיר  הכנסת  חבר  ישראל  אגודת 
פנחס  אגו"י  נציג  עם  יחד  בית  בחוג  השתתף 
הומינר וכן מזכ"ל אגודת ישראל וראש עיריית 

בני ברק חנוך זייברט.
ברחובות  ביקרו  כשבועיים  לפני  כי  יצוין 
השרים נפתלי בנט ואיילת שקד שהגיעו לחזק 

את רשימת ׳הבית היהודי׳. 

9 מפלגות יתמודדו על מקום 
במועצת העיר

רחובות  תושבי  הצבעה  זכות  בעלי   107.925
ויבחרו  הקלפי  אל  הקרוב  שלישי  ביום  יצעדו 
את הנציג שלהם למועצת העיר, להלן רשימת 
הבחירות  ועדת  ידי  על  שאושרו  המפלגות 

המרכזית
הליכוד – מחל

גיא  עמרם,  עודד  שרעבי,  בנצי  מלול,  רחמים 
צור, יוני עפג'ין

הרשימה הדתית המאוחדת – שס"ד
אבנר אקוע, שי קזיוף, שלמה מונטג, יחזקאל 

שאער, אלדד גדסי
הרשימה החסידית חברתית

וייס,  שלום  עו"ד  אזרד,  אופיר  הומינר,  פנחס 
אלי טייטלבאום, יעקב ויינטראוב

הבית היהודי
אמיתי כהן, עו"ד אבי מוזס, אריה ליפסקר, ד"ר 

אביטל ביר, יונתן בחור
רחובותי

דניאל  ברגינסקי,  קארין  עו"ד  דיל,  מתן  עו"ד 
מרשה, רונן אהרוני, אביב איטח

יש עתיד – החינוך בראש
זוהר בלום, אבי קינד, אורית שרגאי, אוה גור, 

עו"ד שמואל בר דאנזאן
לב

רועי  באום,  רוני  ד"ר  מרקוביץ,  יניב  עו"ד 
שרעבי, גלעד מזרחי, יקי ניסנבאום

כיכר העיר - עוז
שאול צגהון, יעל גוראון, ארגאו טסמה, יואב 

וקנין, לידיה קורדירו
מרצ

קצב,  הילה  אל-בר,  אסף  אלשיך,  בציר  איטל 
הרן יקיר, ורד הורניק

דיווח: עתירה דחופה לוועדת הבחירות 
בעקבות פרסום סקר פיקטיבי

מצעדים  חוששים  חברתי"  "החסידי  במטה 
אגודת  במפלגת  פגיעה  מטרתם  שכל  דומים 
התורה  גדולי  ורבנן  מרנן  בראשות  ישראל 
במקומון  שהופץ  שקרי  סקר  והחסידות. 
בפרסום  העיר.  את  מסעיר  השבוע  בתחילת 
הופץ  התורה  ודגל  ש"ס  סיעת  מטעם  רשמי 
קיים  שאינו  מכון  בשם  פיקטיבי  סקר  לציבור 
החסידית  במפלגה  לחבל  מטרתו  שכל  כלל, 
ברשימה  שרצה  ישראל  אגודת  חברתית 
עצמאית בבחירות הנוכחיות ונתמכת ע"י גדולי 

התורה והחסידות.
בכירים  שבקרב  נודע  ברחובות"  ל"השבוע 
במטה המרכזי של אגודת ישראל עלו חששות 
לצאת  שעלולים  נוספים  וצעדים  פרסומים  על 
מצד מפלגת שסד, ובכדי למנוע מעשים נוספים 
מעין אלו בימים שנותרו עד הבחירות, נרשמה 
המרכזית  הבחירות  לוועדת  פנייה  תחילה 
כאשר  והמגמתי,  השקרי  הפרסום  על  בתלונה 
אנשי  ישראל  אגודת  במטה  שכרו  במקביל 
שתפקידם  והחקירות  הבילוש  מתחום  מקצוע 
לצאת  שעלולה  מזימה  כל  על  ולדווח  לעקוב 
ולפגוע במפלגה, תוך תיאום מלא עם רשויות 

החוק.
אגודת  מפלגת  ע"י  שפורסם  מיוחד  במנשר 
מערכת  את  לנהל  המפלגות  כל  נקראו  ישראל 

הבחירות בצורה הוגנת, ביושר ובכבוד.

חגיגת פתיחת המטה החרדי של 
הליכוד

פעילות  השקת  את  מלול  במטה  חגגו  השבוע 
התחיל  הערב  מחל.  של  דתי  החרדי  המטה 
במפגש קבוצות ונציגי קהילות עם ראש העיר 
ועם חברי סיעת מחל עודד עמרם ורמי מדהלה.

מחל  נציגי   6 כי  העובדה  הודגשה  בישיבה 
שבראש הרשימה כולם שומרי תו"מ ולזכותם 
נזקפת "מסורת של עשייה" לכל קהילות העיר 

ולכל המגזרים.
במטה מוסרים כי קיים גוש המורכב מהציבור 
יחד  מהשטח,  מלול  את  שמכיר  בעיר  התורני 
עם רבנים חרדים שתומכים בו באופן שקט זאת 
לצד כמו כן תמיכה נרחבת ע"י קהילת החרדים 

העובדים, קהילת חבד וקהילת ברסלב.

לדברי אחד הפעילים, דווקא במערכת בחירות 
צורך  יש  אתגר,  בפני  העיר  ראש  ניצב  בו  זו 
כאשר  בוודאי  מחל,  סיעת  ואת  אותו  לחזק 
לבין  בינם  אין  אשר  חדשות  מפלגות  ניצבות 

מסורת ושמירת הדת דבר וחצי דבר.
שווה  קהילתי  מפיתוח  נהנה  החרדי  "הציבור 
ערך בזכות מלול, בואו ניתן לו כח, כי ברחובות 
כמה  השאלה  העיר,  ראש  יהיה  מי  שאלה  אין 

כוח יהיה לו", אומר הפעיל.
אבי  הפעילות  רכז  החל  האחרון  בשבוע 
לשירות  החדשנית  היוזמה  ביישום  בוקובזה 
הגשת   - הלומדים  והתושבים  העיר  אברכי 
טפסי הנחה בארנונה באמצעות נציג אשר יגיע 
עד לכוללים ויגיש עבורם את הבקשות להנחה. 
במשרדי  ובהמתנה  תורה  ביטול  שיחסוך  מה 

העירייה בשעות הפתיחה הקבועות.

יומן בחירות / זאב סגל

בתאריך 30.10.2018, כ"א בחשוון תשע"ט, יתקיימו הבחירות לרשויות 
המקומיות ולמועצות האזוריות. בואו לממש את זכותכם ולהצביע. 

בבואכם לקלפי חובה להביא איתכם אמצעי זיהוי - תעודת זהות, דרכון 
או רישיון נהיגה. שימו לב שהתעודה בתוקף ושיש עליה תמונה ברורה. 

בבחירות לרשויות המקומיות מצביעים באמצעות שני פתקים:
פתק צהוב משמש לבחירת ראש הרשות,

פתק לבן משמש לבחירות המועצה.
בבחירות למועצות האזוריות מצביעים באמצעות שלושה פתקים:

נוסף על הפתק הלבן והפתק הצהוב, משתמשים בפתק כחול 
לבחירת הוועד המקומי.

שימו לב שהכנסתם רק פתק אחד לכל מעטפה!

איך מזדהים?

איך מצביעים?

משרד הפניםכ"א בחשון תשע"ט 30.10.18  

לא יודעים איפה אתם מצביעים? 
 boharim.org.il היכנסו לאתר
ובדקו את מיקום הקלפי שלכם.

www.boharim.org.il 
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עיריית רחובות נערכה 
לקראת מזג האוויר הסוער 

הזוי: הבעל נרצח בפיגוע 
והמשפחה קיבלה 

דרישה לתשלום ממד"א

החורף כבר כאן: לפי השירות המטאורולוגי היום ומחר ירדו גשמים מלווים בסופות רעמים 
וברד ורוחות חזקות ינשבו עם חשש להצפות במישור החוף • ישיבת היערכות מיוחדת של 

גורמי העירייה עם גופי החירום וההצלה בעיר 

זאב סגל

נרצח לפני כחצי  משפחת בן גל שאביהם 
הכניסה  לכביש  סמוך  ירי  בפיגוע  שנה 
לאריאל בשומרון, קיבלה בימים האחרונים 
מכתב ובו דרישה לתשלום ממגן דוד אדום 
איתמר  בנם  את  שפינה  האמבולנס  בגין 

הי"ד מזירת הפיגוע.
שהיה  איתמר  של  אלמנתו  גל,  בן  מרים 
הדרישה  החיוב  כי  סיפרה  במותו   29 בן 
וזאת   ₪  613 של  סך  על  עמד  לתשלום 
אל  הפיגוע  מזירת  שפונה  שבעלה  מכיוון 
לא  דבר  של  בסופו  בלינסון  החולים  בית 

אושפז.
כזכור, איתמר בן גל נולד ברחובות ולאחר 

נישואיו התגורר בישוב הר ברכה בשומרון.
"מדובר  כי   בתגובה,  נמסר  ממד"א 
מאחר  לב,  בתום  שארעה  אנוש  בטעות 
ובמקרים מהסוג הזה לא חל חיוב כמובן. 
עוגמת  על  המשפחה  בפני  מתנצלים  אנו 

הנפש".

איציק גרוס

לפקוד  הצפויה  החורפית  המערכת  לקראת 
כל  על  רחובות  עיריית  נערכה  אזורנו,  את 
האגפים  כלל  בשיתוף  מיוחדת  היערכות  ישיבת 

הרלוונטיים.
הפעולות  כל  את  שריכז  העירוני  המוקד  ובהם 
בשיתוף   החורפית  המערכת  לקראת  וההכנות 
אגף  הביטחון,  אגף  הרלוונטיים:  האגפים 
התנועה, אגף גנים ועיצוב הסביבה, אגף שפ"ע 
הונחו  העירוניים  וכל הצוותים  ואגף התחזוקה, 
לתת מענה בהתאם. כמו כן נערכה אתמול ישיבת 
היערכות מיוחדת של גופי החירום וההצלה בעיר 

– גורמי העירייה, המשטרה כיבוי אש ומד"א. 
עם  התמודדות  לשם  כוננים  נוספו  היתר,  בין 

תרחישים אפשריים כתוצאה ממזג אוויר קיצוני, 
ולזמינות  עובדים  להקפצת  הנחייה  וניתנה 
מקסימלית מעבר לרגיל. ציוד הרכבים, המנופים 
על  הם  אף  לכוננות  נכנסו  התיקונים  וניידות 
להיווצר  שיכולים  מפגעים  עם  להתמודד  מנת 

כתוצאה ממזג אוויר קיצוני.  
להיערכות  "במקביל  כי  נמסר,  מהעיריה 
בביתם  להיערך  לתושבים  מומלץ  העירונית, 
ולהכין אמצעי תאורת חירום למקרה של הפסקת 
הסלולאריים,  הטלפונים  את  להטעין  חשמל, 
מיותרות,  מנסיעות  ולהימנע  בזהירות  לנהוג 
שעלולים  חפצים  ולקבע  לחזק  מרזבים,  לנקות 
קולטים,  דוודים,  )כגון  חזקה  מרוח  להתנתק 
לעוף  וכל מה שעלול  עציצים  אדניות,  אנטנות, 
להצטייד  בגינה,  רופפים  ענפים  לגזום   , ברוח( 

ישנם  האם  ולבדוק  מים  בקבוקי  ובמלאי  במזון 
מיוחדים  צרכים  בעלי  או  קשישים  בקרבתם 

הזקוקים לעזרה וסיוע".
העירוניים  והצוותים  העירוני  המוקד  במקביל, 

יהיו זמינים לטפל באירועים חריגים. 
תחזית  "לאור  העירייה:  מנכ"ל  מילברג,  דורון 
במגוון  מיוחדת  היערכות  נדרשת  האוויר,  מזג 
קורא  אני  תרחיש.  לכל  מוכנים  ונהיה  תחומים, 
לתושבים לטלפן למוקד העירוני 106 בכל בעיה 

או צורך"  
למוקד  ולדווח  לפנות  מתבקשים  התושבים 

העירוני 106 על כל בעיה או מטרד.

"הכשרת פקחים, כנסי הסברה – כך תילחם העירייה בתאונות האופניים החשמליים"
בישיבה שהתקיימה בשיתוף אנשי אגף התנועה, השיטור העירוני וכלל הגורמים הרלוונטיים, הוחלט על שורה של צעדים שנועדו להביא למיגור של תאונות בהם 

מעורבים רוכבי אופניים חשמליים
איציק גרוס

בשל ריבוי התאונות בהם מעורבים רוכבי 
כינס  האחרונה  בעת  חשמליים  אופניים 
בימים האחרונים ראש העיר את כלל גורמי 
בדרכי  לדון  כדי  הרלוונטיים  האכיפה 
רוכבי  סיכון  את  להקטין  שנועדו  אכיפה 

האופניים על הכביש ובכך להציל חיים.
העיר,  ראש  בראשות  שהתקיימה  בישיבה 
מנכ"ל העירייה, מנהל אגף התנועה, פיקוח 
שוקרי,  ליאור  עירוני,  ושיטור  שילוט 
נהל  צוקרמן,  אפרת  החינוך  אגף  מנהלת 
אליצור  וחירום,  בטיחות  ביטחון,  אגף 
גיאת  ערן  העירוני  השיטור  מנהל  זרחי, 
ועוד נידונו דרכי פעולה שונים והוחלט על 
הגברת האכיפה והגברת המודעות בנושא, 
השונים   הממשלה  שבמשרדי  אף  על  זאת 
טרם החליטו כיצד לטפל בתופעה מבחינה 

ארצית ומערכתית.
מבצעי  יימשכו  כי  הוחלט  הישיבה  בסיום 
האכיפה של אגף התנועה והשיטור העירוני 
כדוגמת  ובתיכונים  הביניים  בחטיבות 
בשבועות  בקציר.  השבוע  שנערך  המבצע 
הקרובים מתוכננים פקחי השיטור העירוני 

נוספים על מנת לטפל  להתייצב בתיכונים 
בזמן  בתור  הבאים  הספר  בתי  בנושא. 
קרית  הם  הפקחים  יבקרו  שבהם  הקרוב 
החינוך דה שליט, אורט, ויצו, ועתיד )עמל 

לשעבר(. 
נוספים  פקחים  יישלחו  בקרוב  ועוד,  זאת 
תאפשר  אשר  להכשרה,  התנועה  מאגף 
שלהם  האכיפה  סמכויות  את  להרחיב 

בנושא. 
עוד הוחלט להגביר את ההסברה הנעשית 
ידי  על  בנושא,  העיר  ברחבי  הספר  בבתי 
המחלקה לבטיחות בדרכים באגף הביטחון 

והבטיחות ואגף החינוך.
 כזכור, בשבוע שעבר דיווחנו כי פקחי אגף 
התנועה, פיקוח ושיטור עירוני של עיריית 
קציר  תיכון  תלמידי  את  הפתיעו  רחובות 
במבצע אכיפה נרחב, בכל הנוגע להוראות 
אופניים  על  הרוכבים  גיל  בדבר  החוק 
נחל  המבצע  קסדה.  וחבישת  חשמליים 
הצלחה, פחות תלמידים הגיעו עם אופניים 
יום,   באותו  עוד  הספר  לבית  חשמליים 
לקחת  כדי  להגיע  שנאלצו  ההורים  ואף 
באופניים בעקבות הערת  ואת  ילדיהם  את 

הפקחים- הביעו את הערכתם לכך. 
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היסטוריה ברחובות: 

הגאון רבי אליהו מן מסר בשמו ובנוכחותו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי: "יש להצביע 
אך ורק עבור הרשימה החרדית – שס"ד"

חיים גולדברג

במוצאי  התקיים  כמותו  זכור  לא  אשר  רושם  ורב  אדיר  מעמד 
מרן  בראשות  העיר  מתושבי  המונים  כאשר  רחובות.  בעיר  שבת 
הישיבות  ראשי  מגדולי  קנייבסקי, כשלצדו  חיים  רבי  שר התורה 
ורבני העיר מכל החוגים והעדות השתתפו בכינוס לחיזוק הרשימה 

החרדית שס"ד באולם האודיטוריום העירוני "בית העם". 
השם  יראי  אלפי  האולם  לכיוון  זרמו  השבת  מצאת  החל  כבר 
רחובות  בעיר  זה  היסטורי  באירוע  ולהשתתף  לזכות  שביקשו 
במיוחד  העיר  בשערי  שבא  התורה  שר  מרן  של  פניו  את  ולקבל 
לעודד ולחזק את הרשימה החרדית למועצת העיר שסימנה שס"ד. 
בעוד מאות רבות זכו להסתופף בין כתלי האולם ולחזות בזיו פניו 

של מרן, רבים אחרים שצבאו על דלתות האולם לא זכו לכך וצפו 
במעמד המרומם במסכי ענק שהוצבו מחוץ לאולם.

במעמד המרומם נשאו דברים הגאון רבי אברהם יצחק הכהן רובין 
רב קהילות בני התורה בעיר, אשר הוסמך על ידי גדולי ישראל בכל 
נושאי העיר, הגאון רבי זמיר כהן ראש ארגון הידברות, הגאון רבי- 
רבי  הגאון  התלמוד,  מאור  ישיבת  ראש  קוק  הכהן  יצחק  אברהם 
צבי הכהן רב שכונת קרית משה, הגאון רבי יצחק גרנדוויץ ראש 
ישיבת חכמה ודעת שהביא את דברי מרן ראש הישיבה רבי גרשון 
שלוחא  התורה,  שר  מרן  בשם  מן  אליהו  רבי  הגאון  אדלשטיין, 

דרבנן חבר הכנסת הרב משה גפני ועוד. 
חשיבות  בדבר  הגאונים  הרבנים  דברים  נשאו  הכינוס  במהלך 
המערכה הנחוצה בבחירות לרשות המקומית בעיר רחובות, אשר 

וקדושת  התורה  עולם  בהתפתחות  הכף  את  יכריעו  תוצאותיהן 
העיר בשנים הקרובות. עוד ציינו כי רק רשימה חזקה של הנציגות 
ועל כן יש להצביע ולפעול רק עבור רשימת  החרדית תשיג זאת 

שס"ד.
התורה.  שר  מרן  של  כניסתו  עם  נרשם  האירוע  של  השיא  רגע 
החשמל שעבר באוויר באותם רגעים לא ניתן לתיאור. רבים שעד 
בפעם  לחזות  זכו  אודותיו,  מופת  ומסיפורי  מתורתו  ניזונו  עתה 
הראשונה בזיו פניו. הדבר יצר גל של התרגשות גואה בקרב המון 

המשתתפים.
בנוכחות  האדיר  המעמד  כי  רב  בסיפוק  מסכמים  הכינוס  מארגני 
מרן שר התורה יצר בקרב הציבור החרדי, אבל לא רק, להט אדיר 

והירתמות לפעול ולעשות הכל עבור הרשימה המאוחדת שסד.

מרן שר התורה 
הגיע לעיר

שרפות פורצות 
בגלל טעויות

יחד, נמנע את השרפה הבאה.

התקינו בבית גלאי עשן במחיר נמוך
 ותהיו בטוחים שהבית בטוח

בכל מקרה של שרפה חייגו 102  ללוחמי האש

רוצים לישון
בלילה בשקט?
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מרן נשיא ה'מועצת' חכם שלום כהן החל במסע היסטורי בכל רחבי הארץ
ההיסטוריה חוזרת

נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן יצא אתמול )רביעי( למסע כנסים היסטורי מן הצפון ועד הדרום, שיימשך 
מספר ימים - עד לערב הבחירות, לנוכח גודל המערכה • מסוק צמוד ילווה את מרן במסע הקודש הנדיר וברחבי הארץ כבר נערכים 
אלפים לבואו של גדול הדור בכנסי ענק והכשרת אצטדיונים ואזורי נחיתה • יו״ר ש״ס השר דרעי יתלווה למרן במסע ההיסטורי • 
בכיר בש״ס: ״חוזרים לימיה הגדולים של התנועה משנות התשעים, שמרן מכתת רגליו ממקום למקום להביא את דבר ה׳ לעם. לא 
זכורה התרגשות כזו״ • מצפת ועד באר שבע, מקרית שמונה ועד דימונה. יומן המסע המלא של מרן נשיא המועצת בפרסום ראשון

אלי כהן

נערכים  הארץ  רחבי  ובכל  המקומיות,  לרשויות  הבחירות  מועד  לפני  ימים  משבוע  פחות 
בצוותים מתוגברים ובמטות מאוישים לקראת היום הגורלי. לקו עיתונות נודע כי לאור גודל 
המערכה החשובה ובעקבות פניות חוזרות ונשנות מכל רחבי הארץ, נענה מרן נשיא מועצת 
חכמי התורה חכם שלום כהן לבקשת האלפים מכל רחבי הארץ ויצא אתמול )רביעי( למסע 
כינוסים היסטורי בכל רחבי הארץ מן הצפון ועד הדרום שימשך על פני מס׳ ימים עד לערב 
הבחירות שיתקיימו אי״ה ביום שלישי הקרוב. אל מסע הקודש של מרן יצטרפו יו״ר ש״ס 

השר הרב אריה דרעי, ומספר מצומצם מבני ביתו ומקורביו של נשיא המועצת. 
עוד נודע כי בשל המרחקים העצומים ממקום למקום נשכר מסוק מיוחד שילווה את מרן 
השבוע  מתחילת  נערכים  כבר  היעד  ובנקודות  השונות,  לערים  ופמלייתו  המועצת  נשיא 
ראש  מרן  על  להקל  ומונגשים  נוחים  נחיתה  ואזורי  אצטדיונים  והכשרת  הענק  לכינוסי 

הישיבה במסעו.
״זה מזכיר לנו את שנות התשעים. את ימיה הגדולים של התנועה שמרן נוסע בהליקופטר 
ממקום למקום להביא את דבר השם לעם״, אומר גורם בכיר בש״ס ומוסיף: ״התרגשות שיא 

כזו בכל רחבי הארץ לא הורגשה כבר הרבה שנים״. 
ונמשך לאורך כל היום עד שעות הלילה,  )רביעי( בדרום הארץ  מסע הקודש החל אתמול 
כאשר מרן ביקר בערים אשדוד נתיבות דימונה אופקים שדרות ובסיום כינוס ענק בעיר באר 

שבע בהשתתפות אלפים. 

היום )חמישי(, צפוי נשיא המועצת להמריא בשעות הבוקר מירושלים לעבר צפון הארץ שם 
נערכים לכינוסי ענק בערים חיפה צפת נהריה טבריה קרית שמונה ובסיום מעמד אדיר של 

פדיון פטר חמור ע״י מרן הכהן הגדול בעיר נתניה. 
בתחילת השבוע הבא אי״ה מתוכנן מסעו של מרן נשיא המועצת להתמקד באזור מרכז הארץ 
כאשר בבוקרו של יום ראשון צפוי מרן להגיע לעיר פתח תקווה שם יערך כינוס ענק לאברכים 
בהשתתפות קברניטי העיר ונציגי התנועה ובהמשך היום נערכים לכינוסי ענק בערים ראשון 

לציון אור יהודה רמלה לוד בני ברק ובית שמש. 
נציגי ש״ס בכל רחבי הארץ עמלים כבר שבוע ימים בכל הצד הלוגיסטי והארגוני לקבל את 
הצמאים  והציבור  הקהילות  לחיזוק  ענק  במעמדי  המועצת  נשיא  מרן  הדור  גדול  של  פניו 

לדבר ה׳.
הישיבות:  ובני  לאברכים  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  הורה  אשדוד,  בעי  הכינוס  במהלך 
״מצווה גדולה וחובה על בני הישיבות והאברכים לצאת ביום הבחירות ולפעול למען תנועת 

ש״ס בכל הארץ. עת לעשות להשם״.
מרן התקבל בשירה אדירה של ״ימים על ימי מלך תוסיף״ על ידי אלפי אברכים שהמתינו 
לקבל את פניו. מרן ראש הישיבה דיבר בפני הבחורים על ציווי ״עת לעשות להשם וגו׳״ וכן 
הורה לכל בני הישיבה והאברכים לצאת ביום הבחירות ולעזור ולהשפיע למען תנועת ש״ס 

להביא עוד קול ועוד קול וזו ׳מצווה גדולה וחובה׳, כלשונו.

הן
 כ

קב
יע

ם: 
לו

צי

פרסום 

ראשון

אנחנו באגודת ישראל 
מנהלים מערכת בחירות 

• בדרכי שלום 
• בלי השמצות 
• בלי הכפשות 

• בלי הפצת ס[ש]קרים 
רק חיובי.... חיובי.... ועוד פעם חיובי... רק חיובי.... חיובי.... ועוד פעם חיובי... 

אנחנו קוראים לידידנו במפלגת שס"ד לנהוג גם כך 
יחד נדאג לרחובות נקיה גם ברוחניות 

מפלגת שס"ד פרסמה בהודעה רשמית על סקר 
שקרי בשם מכון ג. ב. מדגמים, 

[מבדיקה שערכנו לא קיים מכון בשם זה] 
ולצד פרסום הסקר השקרי הוסיפו שקר נוסף המציג 
מצג שוא כביכול הם זוכים למספר מושבים גדול 
יותר מהסקר הפיקטיבי בתוספת מידע שקרי וכוזב 

לגבי מפלגת 'אגודת ישראל' 

* הסקר המלא מפורסם בוועדת הבחירות המרכזית 

השאלה שנשאלה בבחירות לרשויות המקומיות מצביעים בשני פתקים: 
פתק צהוב לראשות העיר פתק לבן למועצת העיר. לאיזו רשימה תצביע בפתק הלבן בבחירות שיהיו החודש 

* הסקר הטלפוני נערך באוקטובר ע“י מכון פאנלס פוליטיקס והוא הוזמן ע“י אגו“י 
בהשתתפות 417 מרואיינים מגילאי 17 ומעלה המהווים מדגם מייצג של העיר 

טעות הדגימה המירבי 4.9% + 
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

יוםעוד 5

אור יהודה

רחובות

מנהל  אהרן  עוזי  הוותיק  ש"ס  שנציג  בזמן 
קמפיין בחירות אינטנסיבי לראשות העיר, נתקל 
מהציבור  גדולים  חלקים  מצד  קרה  בכתף  הוא 
המכהנת  העיר  בראש  לתמוך  שבוחרים  החרדי, 

ליאת שוחט.
פנחס  הרב  הבוכרית  העדה  של  הראשי  רבה 
יהודי  קהילות  רבני  איגוד  ונשיא  רבין  הכהן 
תמיכתם  על  הודיעו  חיימוב  הלל  הרב  בוכרה 
בשוחט לראשות העיר. בנוסף, ביום שני השבוע 
הודיעו שתי רשימות שמתמודדות למועצת העיר 
'נאמני  ברשימת  מדובר  בשוחט.  תמיכה  על 
יוסף,  סבח  העיר,  ראש  סגן  בראשות  הציבור' 
סגן  בראשות  יהודה'  באור  'מאמינים  וברשימת 

ראש העיר לשעבר, אברהם בורוכוב.
ההצטרפות של תנועת 'מאמינים באור יהודה', 
באה בעקבות הפרסום כי מרן שר התורה הגר"ח 
העיר.  לראשות  שוחט  בליאת  תומך  קנייבסקי 
ציין  'מאמינים'  רשימת  ראש  בורוכוב,  אברהם 
התורה  שר  מרן  של  וברכתו  קריאתו  "לאור  כי: 
הרב חיים קנייבסקי לתמוך במועמדותה של ראש 
העיר הגברת ליאת שוחט, אנו מצטרפים לקריאתו 
בתמיכה במועמדותה של שוחט לראשות העיר. 
הגאון  של  לברכתו  שזכתה  העיר  ראש  עם  יחד 
הגדול רבי חיים קנייבסקי נוביל את ניהול העיר 
ותרבות  במסורת  ברווחה,  בחינוך,  להשקעה 

יהודית ובדור העתיד של אור יהודה".
צפויה  לראשות,  תיבחר  שוחט  ואכן  במידה 
להפוך  יהודה'  באור  'מאמינים  החרדית  הסיעה 
הדת  ענייני  להובלת  ולזכות  הבכירה  לשותפה 
יצוין  מאחור.  להיוותר  צפויה  ש"ס  בעוד  בעיר, 
וותיק  ונציג ש"ס  העיר  ראש  סגן  אהרן,  עוזי  כי 
ומוערך, מתמודד הפעם במסגרת סיעה עצמאית, 
בכדי לפנות לקהל מגוון ורחב יותר. הוא הפקיד 

את סיעת ש"ס בידי נציגים צעירים ורעננים.

היסטוריה ברחובות: מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי הגיע במוצ"ש לכנס תמיכה ברשימת 
שהיה  באולם,  העם.  בבית  שהתקיים  שס"ד, 
מלא מפה לפה, נכחו מאות מבני התורה בעיר. 
הגראי"ה קוק, ראש ישיבת מאור התלמוד נשא 
רק  כי  והדגיש  המערכה  חשיבות  על  דברים 
את  תשיג  החרדית  הנציגות  של  חזקה  רשימה 
תלמידו  הביא  הגר"ח  מרן  דבר  את  היעדים. 
'הידברות'  יו"ר  דברים:  נשאו  עוד  מן.  הגר"א 
וראש ישיבת היכל מאיר הרב זמיר כהן; הגר"צ 
והגר"י  בעיר   משה  קריית  שכונת  רב  כהן 
גרנדוויץ' ר"י חכמה ודעת שהביא את דבר מרן 

הגרי"ג אדלשטיין.
'אגודת  רשימת  פרסמה  השבוע  כך,  ובתוך 
פוליטיקס'  'פאנלס  מכון  של  סקר  ישראל' 
מנדטים.   2 של  נאה  הצלחה  לה  שצופה 
בעקבות כך, מיהרה סיעת שס"ד לפרסם באחד 
המקומונים סקר של מכון מחקר ספק קיים בשם 
ג. ב. מדגמים, ממנו עולה כי 'אגודת ישראל' לא 
עוברת את אחוז החסימה. בתגובה, עתרה אגו"י 
על הסקר הפיקטיבי  לוועדת הבחירות בתלונה 
שפורסם לדבריהם בניגוד לחוק ולהנחיות ועדת 
לפני  סקרים  לפרסום  הקשור  בכל  הבחירות 

בחירות.
ממטה שס"ד נמסר בתגובה: "מתנדבי מטה 
הבחירות אינם בקיאים בחברה כזו או אחרת. אל 
מול עיניהם היה הסקר כפי שכבר הודפס בעיתון 
רשמי ברחובות. בכל מקרה, העובדה שנעשתה 
חברת  ברישיון  ופשפשו  רצינית  מחקר  עבודת 
הסקרים, מעלה תמונה כי יש מי שמבין שסקר 

זה כנראה משקף מציאות קיימת".

החרדים לא עם המועמד החרדי

כינוס היסטורי, סקר פיקטיבי

אלעד טלטלה: פינדרוס נפסל, 'דגל' וש"ס לא מרימות ידיים
הניסיון האחרון:   • סופית מהתמודדות  נפסל  לראשות,  ו'דגל התורה'  פינדרוס, מועמדם של ש"ס  יצחק 

עצומה לשר הפנים לדחיית הבחירות • המרוויח הגדול, ראש העיר ישראל פרוש, מביע צער על פסילת יריבו
יצחק  אפשרית:  בלתי  פוליטית  סיטואציה 
וש"ס לראשות  'דגל התורה'  פינדרוס, מועמד 
העיר אלעד, נפסל מהתמודדות. בדיון שנערך 
ביום שני בבית המשפט העליון, דחו השופטים 
הדין  בית  פסיקת  את  והותירו  העתירות,  את 
פינדרוס  של  חייו  מרכז  כי  שקבע  המנהלי 
את  חוקית  ממנו  שמונע  מה  באלעד,  אינו 

ההתמודדות.
עם  החלה  המשפטית-פוליטית  הדרמה 
נתן,  שי  המועצה  חבר  של  העתירה  הגשת 
ישראל  המכהן  העיר  ראש  כתומך  המזוהה 
את  לפסול  המשפט  מבית  שדרש  פרוש, 
פינדרוס. בשבוע שעבר, קיבל בית המשפט את 
בליל  שיאו.  אל  הגיע  בעיר  והמתח  העתירה, 
שישי, ירדה צמרת סיעת ש"ס לאלעד לכנס ענק 
השר  התנועה  יו"ר  הכנסת,  חברי  בהשתתפות 
אריה דרעי והמועמד עצמו, כשהדוברים כולם 
הפנו חיצים כלפי ראש העיר, וזעמו על הניסיון 
באמצעות  ישראל  גדולי  מועמד  את  להשתיק 

עתירה משפטית.
סיעות 'דגל התורה' וש"ס שכרו צוות משפטי 
שעמל על הכנת עתירה לבג"צ, והדיון הדחוף 
דיון, שופטי  יום שני. בסופו של  נקבע לבוקר 
את  והותירו  מהטיעונים  התרשמו  לא  העליון 
פסילת פינדרוס על כנה. בתגובה, שיגרו בש"ס 
בזעם:  נכתב  בה  משותפת,  הודעה  ו'דגל' 
"אותם אנשים שהפרו הסכם חתום וברור, לא 
פעלו  לערכאות,  והמשיכו  באמצעים  בחלו 
על  אימים  והילכו  ציבור  אישי  נגד  באלימות 

רבנים , שכרו חוקרים פרטיים וביזו את גדולי 
התורה נשענים על בית המשפט העליון במטרה 
הכרעתם.  את  ולבטל  התורה  גדולי  את  לבזות 
חוטא  יהיה  לא  צורה  בשום  כי  מודיעים  אנו 

נשכר".
למרות שמבחינה חוקית נראה שההליך הגיע 
אל קיצו, בסיעות ש"ס ו'דגל התורה' לא אמרו 
נואש, ופצחו במסע החתמות ענק של תושבים 
על עצומה שתוגש לשר הפנים, בדרישה לדחות 
את מועד הבחירות, כשהם נתלים בסעיף בחוק 
המעניק לשר הפנים יכולת להפעיל שיקול דעת 
ולהורות על דחיית הבחירות בנסיבות חריגות.

בבוקר יום שלישי, ערך מזכיר הממשלה צחי 
ברוורמן משאל טלפוני בין השרים, שאישרו את 
הבחירות  בנושא  הפנים  שר  סמכויות  העברת 
בכדי  וזאת  הנגבי,  צחי  השר  לידי  באלעד, 
כשר  המכהן  דרעי,  של  עניינים  ניגוד  למנוע 
אישרה  בהמשך,  ש"ס.  כיו"ר  ומשמש  הפנים 

גם מליאת הכנסת את העברת הסמכויות.
למרות הזעם הרב שמופנה כלפיו, והאשמות 
דוחה  לעתירה,  אחראי  הוא  לפיהן  המרומזות 
ראש העיר ישראל פרוש בתוקף את האשמות 
הביע  פרוש  לעניין.  כלל  קשור  אינו  כי  וטוען 
את  לראות  העדיף  כי  וטען  הפסיקה  על  צער 
שעות  בקלפי.  אותו  ולנצח  מתמודד,  פינדרוס 
לאחר פסיקת בג"צ, הגיעו כל חברי הכנסת של 
'אגודת ישראל' לאלעד, תחת אבטחה כבדה – 
מחשש לזעם תושבים בלתי נשלט – והתייצבו 
מאחורי פרוש, כשהם מזכירים כי מועצת גדולי 

עומדת  החסידית  התורה 
מאחוריו במלואה.

יצחק  בחר  מפתיע,  באופן 
לו  ושיגר  פרוש  ישראל  את  לאתגר  פינדרוס 
מכתב בו הציע לו להצטרף לעצומה המבקשת 
אתמול  "שמעתי  הבחירות.  דחיית  את 
את  הבעתם  בהם  אביך,  ודברי  דבריך  את 
התנגדותכם הנחרצת לעתירה המשפטית וצער 
רב על פסילת מועמדותי, אני פונה אליך כמי 
שנותר המועמד היחידי המוביל, להצטרף אלי 
הליך  לאפשר  כדי  הבחירות  לדחיית  לקריאה 

בחירות הגון וצודק", כתב פינדרוס.
כל הערכות, הסיכוי לדחות  פי  על  כי  יצוין 
בעיקר  ונועד  ביותר,  קלוש  הינו  הבחירות  את 
ציבור  של  והזעם  התסכול  רגשות  את  לתעל 
קולם  את  מלבטא  מהם  שנמנע  המצביעים 
הקרקע  את  מכין  הקמפיין  ועוד,  זאת  בקלפי. 
פרוש  נגד  שתוקם  פשרות  חסרת  לאופוזיציה 
לאחר הבחירות, ושאולי יהא בכוחה לשתק את 

תפקודו.
להפריז  שלא  קשה  פנים-חרדית,  מבחינה 
במשמעות העצומה של פסילת פינדרוס. 'דגל 
מרכזי  מוקד  הייתה  שאלעד  וש"ס,  התורה' 
את  ושהשקיעו  שפתחו,  החדש  הארצי  בציר 
אמונים',  'שלומי  בהבסת  כוחותיהם  מרבית 
שוקת  מול  אונים  חסרות  עצמן  את  מוצאות 
שבורה עם אפס אפשרויות להשיב לעצמם את 

כבודם האבוד.

חיפה קליש רותם חוזרת, ש"ס עם יונה יהב
ומערכת  לזירה,  קליש-רותם  עינת  המועמדת  את  העליון  שופטי  החזירו  מהתמודדות,  שנפסלה  אחרי 

הבחירות מגיעה לנקודת רתיחה • הישג נוסף ליהב במגרש החרדי: תמיכת ש"ס
המשפט  בית  לשיאו:  מגיע  החיפאי  המרוץ 
עינת  המועמדת  עתירת  את  קיבל  העליון 
קליש-רותם וסלל את דרכה להתמודדות, חרף 
פסילתה על ידי וועדת הבחירות. בזמן שב'דגל 
התורה' חגגו את ניצחון המועמדת הנתמכת על 
במגרש  הישג  יהב  יונה  העיר  ראש  קטף  ידם, 

החרדי, עם קבלת תמיכתה של סיעת ש"ס.
כזכור, ימים ספורים לאחר הגשת הרשימות, 
את  פוסלת  היא  כי  הבחירות  וועדת  הודיעה 
דין  עורך  שאותו  כך  בשל  רותם,  קליש  עינת 
 2 'העבודה', היה חתום על הגשת  של מפלגת 

לבית  רותם  קליש  עתרה  תחילה  מתמודדים. 
משם  ערעורה,  את  שדחה  המחוזי  המשפט 
פנתה לבית המשפט העליון, כשהדיון בעניינה 
יצחק  בעתירת  הדיון  לאחר  מיד  התקיים 

פינדרוס, אך עם תוצאה שונה.
המשפט  בבית  קליש-רותם  את  שליווה  מי 
ה'מהמרת  התורה'  'דגל  נציג  אלפר,  מיכי  היה 
כשהיא  עוז,  בכל  בה  ותומכת  הקופה'  כל  על 
המבטיח  נדיב  קואליציוני  בהסכם  מחזיקה 
ותזכה  במידה  קואליציוניות,  הטבות  שלל  לה 
נציג  להכניס  תצליח  ו'דגל'  ובמידה  בראשות 

למועצת העיר.
ישראל'  ש'אגודת  לאחר 

הביעה זה מכבר תמיכה ביונה יהב, סגר ראש 
ובכך  נוספת,  חרדית משמעותית  תמיכה  העיר 
הותיר את 'דגל' בודדה ובסיכון גבוה. בהסכם 
יונה  העיר  ראש  לבין  ש"ס  נציגי  בין  שנחתם 
את  ליהב  החרדית  הסיעה  נציגי  העניקו  יהב, 
למענה  התחייבויות  מקבלים  כשהם  תמיכתם, 

הולם לצרכי מוסדות החינוך וצרכי השכונות.

המתח בשיאו: החרדים יכבשו את עיר המקובלים?
נקודת זמן קריטית: לראשונה בהיסטוריה של צפת, החרדים מחזיקים בסיכויים סבירים לזכייה בראשות 

העיר • ההתגייסות, המכשולים והתקווה
האם הציבור החרדי ירשום מהלך היסטורי 
מערכת  המקובלים?  עיר  להנהגת  ויזכה 
הבחירות שידעה עלילות רבות מגיעה לישורת 
אחרונה עם סיכוי ממשי לראש עיר חרדי, אך 
ויריבויות  פנימי  פיצול  אחרות,  בערים  כמו 
הניסיון  את  לגדוע  עשויות  נגמרות,  בלתי 

באיבו.
בזירה הכללית, נמצאים ראש העיר המכהן 
אוחנה  שוקי  'הליכוד'  ואיש  שוחט  אילן 
מחזיק  מהם  אחד  כשכל  הבמה,  בקדמת 
באחיזה מצוינת בשטח ומרכז מאמצי על בכדי 

לזכות בתמיכת הסיעות החרדיות.
לזר  אליעזר  שניים:  ניצבים  בזירה החרדית 
מוערך,  עשייה  ואיש  חסידי  מועצה  חבר   –
להפוך  וציפה  מכולם,  מוקדם  במרוץ  שפצח 
הוא  שכעת  אלא  מוסכם,  חרדי  למועמד 
או מפלגתית  רבנית  תמיכה  ללא  כמעט  נמצא 
הגאון  מצד  לחיזוק  הוא  זכה  השבוע  רשמית. 

רבני  מזקני  פייבלזון,  אביגדור  שמואל  רבי 
לזר  של  מצידו  בו.  תמיכה  על  העיר, שהודיע 
ניסו להציג את ברכת הרב כתמיכה של מפלגת 
תמיכתה  כי  התברר  שאז  אלא  התורה',  'דגל 
בכלל  נתונה  הליטאית  הסיעה  של  הרשמית 

למועמד החילוני שוקי אוחנה.
יחסית  בזמן קצר  המועמד החרדי שהצליח 
להפוך למתמודד חזק הוא איש 'אגודת ישראל' 
במועצת  כהונה  שנות   5 שלאחר  גלבך,  נחמן 
העיר, צבר אהדה בזכות פעילותו ולא מעט גם 

בזכות אישיותו הכריזמטית.
בזמן שמועמדים אחרים התכתשו על 'דילים' 
פוליטיים, גייס גלבך תמיכה איתנה מקהילות 
גדולות ונכון לכעת, הוא נהנה מתמיכת מועצת 
קהילות  ישראל',  'אגודת  של  התורה  גדולי 
הגאון  העיר  שרב  'תקומה'  חוגי  בעיר,  חב"ד 
רבי שמואל אליהו מזוהה עמם, וגם של נציגי 
חב"ד,  נציגי  התאחדו  שלישי,  ביום  ש"ס. 

לכנס  וש"ס  ישראל  אגודת 
שמעניק  במה  גלבך,  של  בחירות 
הגוש  של  סופית  גושפנקה  לו 

החרדי.
לצד  היקף,  רחבת  חרדית  קואליציה  עם 
ניצב  והחילוני,  המסורתי  בציבור  פופולריות 
ובמקביל,  לזכייה,  מצוינת  בעמדה  גלבך 
השורות  לאיחוד  קוראים  בעיר  רבים  קולות 
ולהתמודדות חרדית בראש אחד, כשהציפייה 

מהמועמד החלש יותר לפנות את דרכו.
זכות  בעלי  כ-21,000  נמנים  צפת  בעיר 
בחירה, ואם לשפוט לפי העבר, אחוזי ההצבעה 
בה לא צפויים להיות גבוהים. בהינתן וחמשת 
המתמודדים הנוכחיים יוותרו בזירה עד הסוף, 
הערכה היא כי אף מועמד לא יזכה בארבעים 

אחוזים והעיר תלך לסיבוב שני.

צפת
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טבריה

הציבור החרדי בטבריה סוער וגועש, על רקע 
לראשות  במועמדות  החרדית  התמיכה  פיצול 
העיר. בעוד ש"ס ו'דגל התורה' תומכות בראש 
העיר המכהן יוסי בן דוד, הרי שהגאון המקובל 
אזולאי,  דודיק  במועמד  תומך  קוק  דב  הרב 
כשברקע נמצא כל העת החשש מפני התחזקותו 
של המועמד רון קובי, שקנה את שמו ותהילתו 

בפעילות אובססיבית נגד התחרדות העיר.
נגד  בטבריה  שנשמעה  ביקורת  בעקבות 
באזולאי,  לתמוך  החלטתו  בשל  קוק  דב  הרב 
זילבשטיין  יצחק  רבי  הגאון  חותנו,  הוציא 
קוק  דוב  הרב  "חתני  נכתב  בו  מיוחד,  מכתב 
שליט"א, אדם קדוש מאוד, וגאון גדול בתורה, 
וכל מעשיו רק לשם שמים. והמבזה אותו, או 
מוציא עליו לעז, עתיד ח"ו לתת את הדין". מרן 
שר התורה הגר"ח קנייבסקי צירף את חתימתו 
למכתב במילים "בס"ד גם אני מכירו והדברים 

נכונים".

מכתב מחאה נדיר, נגד 
הפגיעה במקובל

אבוטבול זכה, בלוך חויבה בהוצאות

בית שמש

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית 
העתירה  את  דחה  מנהליים,  לעניינים  משפט 
שמש  בבית  החילוני  המחנה  נציגי  שהגישו 
ומועמדותו  התורה'  'יהדות  רשימת  את  לפסול 
של ראש העיר משה אבוטבול. השופט אברהם 
רובין קבע כי גם אם היו טעויות - אלו טעויות 
וקרא  לב,  ובתום  בטעות  שנעשו  פרוצדורליות 
לעותרים למשוך את העתירה, אך אלו לא נענו 
בו דוחה את העתירה  דין  והשופט הוציא פסק 

ומאשרר את הרשימה והמועמד.
פסיקות בית המשפט המשיכו להאיר השבוע 
אבוטבול.  בית שמש משה  עיריית  לראש  פנים 
בלוך,  עליזה  המועמדת  נגד  שהוגשה  בעתירה 
בפרסומיה,  ג'  הרשימה  אותיות  שילוב  בשל 
של  הכוח  באי  טענות  את  השופטים  קיבלו 
להסיר  בלוך  מטה  את  וחייבו  התורה',  'יהדות 
את השלטים. בלוך אף חויבה בהוצאות משפט.

חתמו  התורה'  ו'יהדות  ש"ס  סיעות  ולסיום, 
בין הסיעות  עודפים. החיבור  על הסכם  ביניהן 
הפך להדוק מאי פעם, עם עמידתו של אבוטבול 
הדרמה  בשל  התורה',  'יהדות  סיעת  בראש 

המשפטית שהייתה בעת הגשת הרשימות.

'אגודת ישראל' עם חב"ד ו'יחד'

ראשון לציון

לתנועת  ישראל'  'אגודת  בין  הפעולה  שיתוף 
חיבורים  ואחרי  נמשך,  ישי  אלי  בראשות  'יחד' 
ישראל  אגודת  קוראת  הארץ,  ברחבי  רבים 
בראשות  בראשון'  'מאמינים  ברשימת  לתמוך 
שמואל ג'מיל. מדובר במכה נוספת לסיעת ש"ס 
כהן, שמתמודדת  אריה  הרב  בראשות  המקומית 
עם מפלגה דתית חזקה שנוגסת עמוק בקולותיה.

מצטרפת  ישראל'  'אגודת  מפלגת  תמיכת 
'יחד'  תנועת  מאזוז;  מאיר  רבי  הגאון  לתמיכת 
יצחק  הרב  פרסם  השבוע  בעיר.  חב"ד  ורבני 
מזה  בראשל"צ  חב"ד  של  הראשי  שליח  גרוזמן 
35 שנה ויו"ר בתי חב"ד בעיר - תחתיו פועלים 
25 בתי חב"ד בכל שכונות העיר - מכתב לציבור 
הרחב בו הוא מבהיר כי חב"ד איננה גוף פוליטי 
ישנה  אך  למפלגות,  או משתייכת  קשורה  ואינה 
ברוחניות  העיר  תיראה  כיצד  גדולה  אחריות 
בחמש בשנים הקרובות, ועל כן הוא קורא לכולם 
למועצת  בראשון'  'מאמינים  ברשימת  לתמוך 

העיר שסימנה נ'.

דרמה: גרשי פורש מהתמודדות, גפני מועמד מוסכם
'אגודת  לנציג  התמיכה  את  ומעביר  מועמדותו  את  מסיר  גרשי  עזרא  המועצה  ראש  בעלילה:  טוויסט 

ישראל' אליהו גפני • צמרת ש"ס הפעילה מכבש לחצים, אך לבסוף איבדה מעוז נוסף, ללא קרב
מועצת  ראש  צפויה:  בלתי  התפתחות 
מועמדותו  את  הסיר  גרשי  עזרא  עמנואל 
בבחירות והעביר את תמיכתו למועמד 'אגודת 
קיבל  ההחלטה  את  גפני.  אליהו  ישראל' 
עצמאית למרות לחצים שהפעילה עליו צמרת 
ש"ס, שמוצאת עצמה מפסידה ראשות מועצה 
מדובר  הקלפיות.  שנפתחו  לפני  עוד  נוספת, 
לקלפי  צועד  היישוב  בה  הראשונה  בפעם 

בשילוב ידיים עם מועמד מוסכם.
זכות  בעלי   2,250 נמנים  עמנואל  ביישוב 
עיר  מזכירה  הפנימית  הפוליטיקה  אך  בחירה, 
גדולה ונכבדה. עד לפני ימים ספורים, ניסתה 
וועדת רבנים שהוקמה ביישוב להביא למועמד 
הישורת  ואל  צלח,  לא  ניסיונה  אך  מוסכם, 
מזה  המועצה  ראש   - גרשי  הגיע  האחרונה 
עשור, ואליהו גפני - איש 'אגודת ישראל', חתנו 
פרנקנטהל  ישכר  לשעבר  המועצה  ראש  של 
ואחיינו של חה"כ משה גפני. שני מתמודדים 
נוריאן  נוספים אך פחות משמעותיים היו דוד 
שלא  החליטה  סלונים  חסידות  חגיאל.  ומשה 

להעמיד מועמד מטעמה.
ואמור  ש"ס  לנציג  נחשב  שהוא  למרות 
ליהנות מעוצמה של ראש מועצה מכהן, איבד 
גרשי באחרונה תמיכה, וכשזה הצטרף לתיקים 
קיבל  להתמודד,  נאלץ  הוא  עימם  המשפטיים 
גפני,  אליהו  יריבו  לטובת  לפרוש,  החלטה 

שהפסיד לו בבחירות עברו בפער זעום.
הפעילה  הפרישה,  כוונות  חשיפת  מאז 
גרשי,  על  כבדים  לחצים  צמרת ש"ס הארצית 
ומקובלים  רבנים  דרך  הועברו  והמסרים 
ובעזרת פוליטיקאים, ביניהם חה"כ ינון אזולאי 
אריה  ש"ס  יו"ר  מבחינת  ליישוב.  שהובהל 
הפסיד  הוא  בו  חרוץ  בכישלון  מדובר  דרעי, 
לסיטואציה  שמצטרף  כישלון  קרב,  ללא  עיר 

הבלתי אפשרית מבחינתו בעיר אלעד.
מדגיש  מוניציפאלי',  'שטח  עם  בשיחה 
האחדות  למען  הייתה  פרישתו  כי  גרשי  עזרא 
טבעי.  בצעד  מדובר  מבחינתו  וכי  והשלום 
"עשינו מעשה, אני ממש שמח ולא משנה לי 
מי יהיה בראש, העיקר שיש אחדות. אחרי עשר 

מעגל,  סוגרים  אנחנו  שנים 
עכשיו אני יכול ללכת ולנוח, 

עם המשך העשייה שלנו".
לפני  כבר  כי  מזכיר  גרשי 
"ביקשתי  ארוכים  חודשים 
להגיע  הרבנים  מוועדת 

אז   – הצליח  לא  זה  דרכם  מוסכם.  למועמד 
עכשיו זה הצליח לנו לבד, עוד יותר טוב. אין 
אכפת  לא  באמת  ושטיקים,  טריקים  שום  פה 
לדבריו,  אחדות".  שיש  העיקר  בראש,  מי  לי 
יש סיכומים  בינו לגפני לא נחתם הסכם אלא 
בעל פה על שיתוף פעולה מלא, כשהוא מצידו 
חיובי  מונח  במועצה,  תומך"  "גוש  מקים 
למושג 'גוש חוסם', במטרה לשמור על צעדי 

גפני.
על המשמעות מבחינת מפלגת ש"ס, אומר 
מבין  אני  הארצי,  המבט  את  יש  "להם  גרשי: 
טוב  מה  של  החשיבה  את  יש  לי  אבל  אותם, 

ליישוב. הם ישבו, בדקו ובסוף הבינו אותי".

מנואל
ע

חשיפת 'קו 

עיתונות'

אורחים מפתיעים בשוק: ליצמן, אלי ישי ואיילת שקד
תמרור אזהרה לדרעי: היחסים בין אלי ישי לליצמן מתהדקים • קרב מלוכלך על הקול הדתי בתל אביב: 

נתן אלנתן מטיח האשמות קשות ב'אגודת ישראל', אלו מצדם מזכירים לו היסטוריה לא רחוקה
יום  בצהרי  התקווה  בשוק  ושבים  העוברים 
חמישי, שפשפו עיניהם בתדהמה. שיירה חגיגית 
סגן  איילת שקד,  השרה  ניצבו  במרכזה  צעדה, 
השר יעקב ליצמן ויו"ר 'יחד' אלי ישי. השלשה 
הגיעו לתמוך ברשימת 'מאמינים', המאגדת את 

'הבית היהודי', 'יהדות התורה' ו'יחד'.
לסיור המדובר השלכות רבות מעבר לגבולות 
העיר. שהלא, בעיר זו נשתלו זרעי ה'פורענות' 
בין  השנים  ארוך  הפוליטי  הציר  על  שהעיבו 
ליצמן לבין לדרעי והובילו לפגישה מתוקשרת 
ארוך  נתק  שסיים  בצעד  לישי,  ליצמן  בין 
פעולה  לשיתופי  אופציות  ופתח  השניים  בין 

עתידיים גם בזירה הארצית.
היא  הנוכחית  לסיטואציה  שהוביל  מה 
לפרוש  אביב  בתל  ש"ס  תנועת  של  החלטתה 
עצמאית,  ריצה  לטובת  המאוחד  הדתי  מהגוש 
בסיכון  ישראל'  'אגודת  את  שהעמיד  מהלך 
אחד  את  אביב  בתל  שמחזיק  ליצמן,  גבוה. 
הכוחות המשמעותיים בסביבתו, הלא הוא סגן 
לא  מנלה,  מרדי  אברהם  הדתית  המועצה  יו"ר 

בדרעי  והפציר  הזירה  את  להפקיר  היה  יכול 
לו,  בצר  לשווא.  אך  ההחלטה,  את  לשנות 
חיבור  היהודי,  ולהבית  ישי  לאלי  ליצמן  חבר 

שלצנינים בעיני דרעי.
ש"ס,  רשימות  כעת  נמצאים  העברים  משני 
לראשות  אף  המתמודד  אלנתן  נתן  בראשות 
מחיים  המורכבת  'המאמינים',  ורשימת  העיר, 
נציג הבית היהודי, הנהנה מפופולריות  גורן – 
אגודת  איש   – לוברט  נפתלי  העיר;  בדרום 
ישראל והנציג החרדי הוותיק; בני בביוף, חבר 

מועצה לשעבר ואיש 'יחד'.
הפכה  הנפרדת  הריצה  בשטח,  ובינתיים 
ש"ס.  אנשי  של  מצדם  בעיקר  מרה,  ליריבות 
שותפיו  את  לתקוף  בחר  אלנתן  נתן  ש"ס  יו"ר 
האחריות  את  עליהם  מטיל  כשהוא  לשעבר, 
של  ל'פודלים'  שהפכו  ובכך  השבת  לחילולי 
חולדאי וטוען כי אינם פועלים מתוך אינטרסים 

של היהדות ובכלל, לא נקפו אצבע בעירייה.
נציגם  כי  להזכיר  מיהרו  ישראל'  ב'אגודת 
שילם מחיר כבד על עקרונותיו וויתר על תפקיד 

ומשכורת, בזמן שאלנתן המשיך 
שפתוחות  "החנויות  ת בשגרתו.  ב ש ב

אריה  הפנים  שר  של  באשמתו  י הן  ע ר ד
אמרו  בלבד",  אלנתן,  נתן   – בעיר  כוחו  ובא 
הקודמת,  הקדנציה  "בחצי  והוסיפו:  ב'אגודה' 
כשעבר במועצת העיר חוק העזר המתיר פתיחת 
והחזיק  התפטר  לא  אלנתן  בשבת,  חנויות 
בכיסאו חזק. רק כאשר בג"צ הכשיר את החוק 
מכוח  העיר  ראש  כסגן  שימש  לוברט  והרב 
הסכם רוטציה, 'נזכר' אלנתן כי יש צורך דחוף 
מידית  ויתר  לוברט  הרב  מהקואליציה.  לפרוש 
משכורתו  את  הפסיד  העיר,  ראש  סגן  כס  על 

ונלחם את מלחמת השבת".
המשיך  אלנתן,  זמן,  "באותו  לדבריהם, 
כאשר  זאת  הקואליציוניים,  בתפקידיו  להחזיק 

הרב לוברט ויתר ונלחם את מלחמת השבת".
הולדת  לרגל  אלנתן  לנתן  ברכות  ולסיום, 
נכדו. את יום הבחירות, יפתח המועמד הש"סי 

לראשות העיר בשמחת הברית, מזל טוב.

תל אביב

הפתעה: ש"ס לקחה את ההובלה לטובת רמי גרינברג

פתח  ש"ס  סיעת  לקחה  מפתיע,  במהלך 
והביעה  הדתי'  ה'גוש  על  ההובלה  את  תקווה 
תמיכה פומבית במועמד רמי גרינברג לראשות 
העיר. תמיכת ש"ס מסמנת נקודת ציון קריטית 
העיר  ראש  לבין  גרינברג  בין  הצמוד  במרוץ 
תמיכת  הגיעה  כשבעקבותיה  ברוורמן,  איציק 

מפלגות נוספות.
תקווה  בפתח  הנוכחיות  הבחירות  מערכת 
הראשות  על  והקרב  ודרמטית,  סוערת  הינה 
שפחות  דבר  במיוחד,  צמוד  זמן  לאורך  נמצא 
ראש  נהנה  לרוב  בהן  גדולות,  לערים  אופייני 
עיר מכהן מיתרון מובנה. לאור המצב, החיזור 
פעם,  מאי  לאינטנסיבי  הפך  הדתי  הקול  אחר 
כאשר בכל מטות המתמודדים מודים כי בכוח 

הגוש הדתי להכריע את המצב.
קשים,  בלבטים  היו  החרדיות  המפלגות 
המכהן  העיר  בראש  תמיכה  בין  והתחבטו 
ברוורמן, שיחסיהם איתו ידעו עליות ומורדות, 
גרינברג,  רמי  לבין  ולבטוח,  למוכר  נחשב  אך 
חובש כיפה ושומר מצוות, איש עשייה תזזיתי 

ונציג בלתי נלאה.
אוריאל  תקווה  פתח  ש"ס  יו"ר  נטל  לבסוף, 
רשמית  תמיכה  על  והכריז  ההובלה,  את  בוסו 
ובדקנו  השיקולים  את  "עשינו  גרינברג.  ברמי 
את הסיכויים של כל אחד מהמועמדים לראשות 
העיר  במועצת  הגדולה  היא  ש"ס  סיעת  העיר. 
כל  וכלפי  הבוחרים  כלפי  אחריות  לנו  ויש 
גרינברג  ברמי  לתמוך  החלטנו  העיר.  תושבי 
מתוך אמונה שיחד איתו נוכל להנהיג את העיר 
כפי  ושגשוג  לפיתוח  קדימה  אותה  ולהצעיד 
שראוי לאחת הערים הגדולות בישראל", אמר 

בוסו.
מיותר,  סיכון  לקחו  לא  אך מסתבר שבש"ס 
ומאחורי הקלעים דאגו לסגור את הקצוות. מיד 
לאחר הודעת התמיכה של בוסו, הגיעו הודעות 
המביעות  ו'כולנו',  ביתנו'  'ישראל  של  תמיכה 

תמיכה בגרינברג.
בסרטון חגיגי, פנה שר האוצר ויו"ר 'כולנו' 
העיר  היא  תקוה  "פתח  ואמר:  העיר,  לתושבי 
היא  היום  ולצערי  בארץ  בגודלה  החמישית 

אתם  אם  ככה.  נראית  לא 
תקוה  פתח  כתושבי  רוצים 
שהעיר יקרה להם, ואני בטוח 
גם  והיא  לכם,  יקרה  שהעיר 
רוצים  אתם  אם  כמדינה,  לנו 
שהיא תזנק בשנים הקרובות, 

גרינברג  רמי  זה  הנכון  במקום  הנכון  האיש 
ממני  וגם  כמפלגה  גם  מאיתנו,  יקבל  והוא 
אישית כשר אוצר, סיוע לדחוף את פתח תקוה 
ביתנו'  'ישראל  ויו"ר  הביטחון  שר  קדימה". 
אביגדור ליברמן, הנפיק אף הוא סרטון תמיכה 

בגרינברג.
הנוכחיות,  המפלגות  תמיכת  כי  יצוין 
גרינברג  שקיבל  ארוכה  לתמיכה  מצטרפת 
בהם  הפוליטית,  הקשת  קצוות  מכל  ממפלגות 

'יש עתיד', 'העבודה ומר"צ.
שאלת  היא  בערפל  לוט  נותר  שעדיין  מה 
ו'הבית  התורה'  'יהדות  מפלגות  תמיכת 
בברוורמן,  לתמוך  נטו  שמלכתחילה  היהודי', 

אך נוכח ההתפתחויות שוקלות את צעדיהן.

קווה
פתח ת

בתוך מרוץ לוהט וצמוד במיוחד, בין ראש העיר איציק ברוורמן  לבין רמי גרינברג, קיבלה ש"ס הכרעה 
גורלית שהביאה לתגובת שרשרת • כל הפרטים וההשלכות
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כישלון עם כל כך הרבה כתובות, מזמן לא נראה 
במחוזותינו. ההכרעות השיפוטיות בשתי ערכאות, 
היו   - באלעד  פינדרוס  של  מועמדותו  את  שפסלו 
חרוטות באותיות קידוש לבנה. לא על דפי העתירה, 
המועמד  בשם  שניתנה  התשובה  גבי  מעל  אלא 

שנפסל.
בהכנעה  לקבל  נאות  פינדרוס 
את  ולהעביר  התנועה'  'דיל  את 
אך  התמודדות,  לצרכי  כתובתו 
לא הסכים להעמיד בסימן שאלה 
שלו  האישי  האינטגריטי  את 
סרק.  תצהירי  על  שחותם  כמי 
הראשונית  המשפטית  בתשובתו 
העובדות  את  פינדרוס  הציג 
כמרכז  האמת  את  כהווייתן, 
בעולם  ולטייח.  לשבש  בלי  חייו, 
מוכתר  היה  הוא   – האצילות 
בעולם  האמת.  מסדר  לאביר 
כבוד  אחר  נשלח  הוא   – המעשה 
לכתובתו המקורית בירושלים של 

מעלה, בעיר העתיקה.
הדומיננטי מבין שופטי ההרכב 
שישבו על המדוכה בבג"ץ השבוע 
ודחו את העתירה, הוא השופט ניל 
הנדל, הידוע באומץ לבו ובנועזות 
משבוע  פחות  לפני  פסיקותיו. 
החלטות  את  פניהן  על  הפך  הוא 
בעמדת  שתמכו  והמחוזי  השלום 
המדינה  ובעמדת  הפנים  שר 
שכניסתה  קסאם  אל  הסטודנטית  של  בעניינה 
והותרה   – קודמות  בערכאות  נאסרה  לישראל 
בבג"ץ. זהו בדיוק השופט שמועמד שנפסל במחוזי 
יכול רק לייחל שיישב בהרכב הדן בעתירתו ויהפך 

בזכויותיו.  
הרוצה להתחכם – יצפין. בחיפה האדומה ראינו 
איך אותו הנדל מוביל לאישור המועמדת החיפאית 
עינת קליש – שעתירתה נגד עמדת פקיד הבחירות, 
הכרעת המחוזי ועמדת המדינה - התקבלה. המעלה 
חושש  ואינו  המהות  את  שמקדש  נועז  הרכב  של 
להפוך החלטות של ערכאות קודמות - כמו פסילתה 
של מועמדת מקומית בגין פגמים פרוצדוראליים - 

הפך עבור פינדרוס מיתרון לחסרון. 
הנוגע  שבכל  הייתה  השופטים  של  ההתרשמות 
לאלעד לא מדובר בפגם פרוצדוראלי שניתן לרפאו 
שיש  העודף  המשקל  על  דגש  שימת  באמצעות 
ברגע  ההצנחה  ולהיבחר.  לבחור  לזכות  לייחס 
וחצי  ורגל  באלעד  רגל  חצי  עם  והמעבר  האחרון 
שפינדרוס  הרושם  את  לשופטים  נתנו  בירושלים, 
ממונה,  ועדה  לראשות  הפנים  שר  כמועמד  הוצב 

ולא כמועמד לגיטימי לראשות עיר המתמודד מקרב 
תושביה.

לפינדרוס,  בטענות  לבוא  מה  אין  הזה,  בעניין 
ממנו  ראוי  אין  כי  מלמדת  המוכחת  שעשייתו 
להתמודד על כל תפקיד ציבורי, באשר הוא. מיותר 
גם לבוא בטרוניה לתנועת ש"ס שמלכתחילה דרשה 
ואף   – התורה  דגל  בתמיכת  ספרדי  מועמד  להריץ 
הציעה את יוסי שטרית זמן רב לפני המועד האחרון, 

כמועמד מוסכם מטעמה. 
מגיש העתירה שי נתן, המכהן גם כראש המטה 
של סגן שר הביטחון, נחשב לבן בריתו הפוליטי של 
פרוש מזה כחמש שנים. בדגל התורה ובש"ס הפנו 
אצבע מאשימה לעבר ראש העירייה המכהן ישראל 
פרוש, אך זה מצדו דוחה את האישום בתוקף וטוען 
המשפטיים  במהלכים  רגל  לא  וגם  יד  לו  אין  כי 
בתוקף  להצהיר  מוסיף  פרוש  לפסילה.  שהובילו 
כי היה מעדיף לנצח בבחירות ולא בבית המשפט. 
ניתן לדמותו למאמן שמתראיין ומביע  בעניין הזה 
צער על כך שקבוצתו זכתה בניצחון טכני, כשהוא 
היריבה  את  להביס  רצונו  עז  היה  כמה  עד  מסביר 
לחדר  נכנס  הוא  מכן,  לאחר  רגע  המגרש.  על 
ההלבשה, מוודא שאין איש תקשורת בשטח ומסמן 

.V באצבעותיו

מבחן סיבולת
על  הייתה  המטאפורי,  במובן  רק  ולא  הכתובת, 
והשלוחים,  השולחים  לזהות  להיכנס  מבלי  הקיר. 
של  הבאתו  בתהליך  מעורב  שהיה  מי  שכל  הרי 
כל  שעל  בחשבון  לקחת  חייב  היה  לעיר  פינדרוס 
היווסדה לא עברה  מיום  ושעל תוגש עתירה.  צעד 
על אלעד מערכת בחירות שאין בה עתירות. כך היה 
בעבר כאשר דגל התורה עתרה לפסילתו של מייסד 

העיר צוריאל קריספל מהתמודדות מול יעקב אשר, 
בטענה שכראש מועצה ממונה היה עליו להתפטר 
להתמודד.  החפץ  ציבור  עובד  של  כדינו  מראש, 
במה   – בבג"ץ  וניצח  במחוזי  אז  הפסיד  קריספל 
על  שתחזור  כהיסטוריה  לרגעים  השבוע  שנדמה 

עצמה. ההיסטוריה הפכה לבסוף להיסטריה.
לממלא- ומונה  לקריספל  שהפסיד  אשר  יעקב 

המשפטית  התרעלה  מכוס  הוא  גם  שתה  מקום 
משמש  הוא  כי  נגדו  נטען  הקדנציה  כשבמהלך 
ברק.  בבני  מתגורר  בעודו  באלעד  כממלא-מקום 
אחר כך באו העתירות נגד צביקה כהן, יצחק עידן 
של  במסרקות  ונסקרו  שנסרקו   – פרוש  וישראל 
ברזל עם הגעתם לעיר ויצאו בשן ועין מהתמודדות 
מלאה  הזאת,  הנהדרת  העיר  שיפוטיות.  בערכאות 

עתירות, כרימון שנצרתו משוחררת. 
לא ניתן להתעלם מהזעקה האותנטית שהשמיעו 
בש"ס ובדגל התורה נגד פסילת המועמד הרשמי של 
אי  נשימה  ובאותה  בעיר.  הגדולות  המפלגות  שתי 
אפשר לעצום את העיניים לנוכח הרשלנות התורמת 
וההתנהלות הבלתי מובנת של המתלוננות. החברים 
נאלצים לשלם  וגם  גורשו  מדגל התורה שהפסידו, 
בדמים מרובים, לא נדרשו להוציא פרוטה. די בכך 
הברורות  ההנחיות  את  מלכתחילה  מיישמים  שהיו 
של עו"ד חדד בחוות דעת מוקדמת שניתנה לסיעת 

אגודת ישראל זה לא מכבר.
השימוש האובססיבי בחטיבת הצנחנים בקרבות 
הערים – מחייב מחשבה מחודשת. אלעד כבר אינה 
בישראל  ואם  עיר  אלא  צעירה,  מקומית  מועצה 
צריך  מתוכם.  הנהגה  להצמיח  ראויים  שתושביה 
במהלך  שכבר  קריספל,  צוריאל  של  לשבחו  לומר 
המו"מ הבלתי נגמר הוא היכה על ראשי הקדקודים 
מילולי(,  )מילולי,  בנבוט  התורה  ומדגל  מש"ס 
והבהיר כבעל ניסיון כי יש להעדיף בחירת מועמד 
אחרים  לפוליטיקאים  בניגוד  העיר.  תושבי  מקרב 
הרי  לעצמם,  ומתכוונים  אחרים  על  שמדברים 
מטעם  שטרן  )אבי  ברורים  שמות  הציע  שקריספל 

דגל כדוגמה(, ולא את שמו שלו.
אין לדעת איך הייתה מסתיימת מערכת הבחירות 
לפסילתו  העתירה  לעולם  באה  אלמלא   – באלעד 
של פינדרוס. סביר להניח שרובו ככולו של הציבור 
הליטאי היה מקיים את הוראת מרן הגר"ח מאחורי 
הפרגוד. ובאותה נשימה, התובנה הרווחת גם בקרב 
נציגי דגל התורה בעיר היא שתושבים רבים נשמו 
האם   – מהם  שנחסכה  הדילמה  לנוכח  לרווחה 
חרף  לכשעצמו(  )וראוי  מוצנח  למועמד  להצביע 
במועמד  לתמוך  הגיוני,  כך  והכל  הטבעי  רצונם 
שבא מקרב תושבי העיר ומכיר מקרוב את נפתוליה 

ובעיותיה. 
את הדילמה הזאת שלוקחת עד לקצה הסיבולת 

הכתובת הייתה 
על הקיר

השימוש האובססיבי 
בחטיבת הצנחנים 
בקרבות הערים 
– מחייב מחשבה 
מחודשת. את 
הדילמה שלוקחת 
עד לקצה הסיבולת 
את אמונת החכמים 
התמימה, כדאי 
למנוע מלכתחילה

 קול השלום.
 ר"ע בית שמש
משה אבוטבול

 צילום: יעקב
כהן

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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שהעסקנים  כדאי  התמימה,  החכמים  אמונת  את 
האחראים יחסכו בעתיד מהתושבים. אפשר לדאוג 
במועמד  בחירה  בין  ולשלב  וגם  גם  של  למציאות 
הן  נאמן  שליח  שהוא  העיר,  תושבי  מקרב  ראוי 
העיר.  תושבי  לבוחריו  והן  הדור  חכמי  לשולחיו 
המדובר  ואין  רבים,  אבות  אפוא,  הזה  לכישלון 
יופקו  לבוא,  שבעתיד  לקוות  רק  נותר  בשופטים. 

הלקחים.

מארש קליש
החלטת  שהתפרסמה  אחרי  ספורים  רגעים 
ריבלין  יעקב  עמיתי  עם  בצוותא  נכנסתי  הבג"ץ, 
המתמיד  הח"כ  מקלב.  אורי  ח"כ  של  ללשכתו 
מבין חברי הבית, מקפיד לפתוח את היום במשכן 
הכנסת גם בימים טרופים בהם חבריו אצים, רצים 
ומתרוצצים מעיר לעיר. בשעה שישבנו עמו שררה 
באוויר התחושה שהיום יסתיים בניצחון טכני כפול 
של אגודה, באלעד ובחיפה, ובסיעה המרכזית עוד 

ילחינו 'מארש קליש' מיוחד לרגל המאורע.
ציפינו לראות ח"כ נכה רוח המשיב לשאלותינו 
בפנים נפולות – ובמקום זאת מצאנו אדם שמביט 
העיד  הוא  קר",  ליטאי  "אני  לאחור.  ולא  לפנים 
בתנועת  היחידים  מהנציגים  כאחד   - עצמו  על 
ליטאי אמיתי  דם  זורם  אכן  דגל התורה שבעורקיו 

)בתערובת 'גן חסידי', קרלינאי(.
ביקש  העונתיות,  במריבות  להתמקד  במקום 
על  שעברה  המאוחדת  בקדנציה  להיזכר  מקלב 
ומיד לאחר  לנו תכף  ובאתגרים הצפויים  כוחותינו 
פרסום התוצאות: "יש פה התמודדות פוליטית ולא 
מאבק על עצמאות והכרה כפי שהיה בתשמ"ט ולכן 

אני מציע לכולם להיכנס לפרופורציה ולהירגע".
כחודש  לעוד  ולדלג  עיניים  לעצום  הציע  מקלב 
ימים, אחרי שיסתיימו הבחירות ויחלוף גם המועד 
בירושלים. "במה אתם חושבים  של הסיבוב השני 
וכשהצענו  שאל,  הוא  עסוקים?"  נהיה  שכולנו 
לרגע אופציות כמו הקרב על התפקידים בירושלים, 

הגוש החוסם באלעד, או המאבק העתידי על הרכב 
לשלילה:  בראשו  הניד  מקלב  הארצית,  הרשימה 
העיסוק  הבחירות,  אחרי  שמיד  נשכח  לא  "בוא 
יהיה בחוק הגיוס". בעניינו של  כולנו  המרכזי של 
החוק הזה, אגב, לא נעשה דבר מצידנו מאז החלטת 
במשרד  גורמים  גם  כאשר  התורה,  גדולי  מועצת 
לנוכח  גבה  השבוע  הרימו  שוחחנו  עמם  הביטחון 

ההתמהמהות. 
יהדות  של  הסדוקה  המעטפת  פירוק  לרעיון 
התורה גם בבחירות הארציות – מקלב מתייחס כמו 
לעתירה חסרת סיכוי שנדחית על הסף: "ננהל מו"מ 
ונדרוש שתהיה רוטציה והתחייבות למימוש החוק 
ניפרד  שבה  סיטואציה  רואה  אינני  אבל  הנורווגי, 
מאגודה ונרוץ עם ש"ס. הרי גם כיום ברוב הערים 
אנחנו רצים ביחד, מה שפועל טכנית לרעתנו היות 
והאות ג' מזוהה בערים רבות גם עם הסיעה שלנו. 
באלעד,  גדול  עוול  לנו  שנעשה  מרגישים  אנחנו 
אבל לטעמי גם שם צריך לעשות חושבים ולפעול 
בקור רוח. גם בירושלים צריך לפעול מהראש ולא 
אני  שני,  לסיבוב  יעלה  ליאון  משה  אם  מהרגש. 
יעלה  דייטש  יוסי  אם  בו.  לתמוך  מאגודה  מצפה 
שום  בלי  מעכשיו,  כבר  אומר  אני   – שני  לסיבוב 

תנאים, שנתמוך בו כולנו".
לנפש  קרים  כמים  הם  מקלב,  של  הדברים 
עייפה. הציבור החרדי צמא למנהיגות מקרבת ולא 
מרחיקה, מאחדת ולא מפלגת. הנהגה שתביא לידי 
ויגע, שאינו  ביטוי את הלכי הרוח של ציבור עייף 
סיבה  כל  ללא  הועבר  פתאום  בפתע  הכיצד  מבין 
מתחושת לכידות להרגשת מלכוד. אורי, אורי, שיר 

דברי. 

עונת הנדידה
הסיפור באלעד הוא מעשה עשוי. הבקשה לדחיית 
והועברה  בהזמנתו  לדרעי  שנשלחה  הבחירות 
להשקיע  שמיותר  גדיא  חד  היא  לבקשתו,  להנגבי 
לבקשת  בחירות  שדחיית  הסיכוי  זוזי.  תרי  בו 

מפלגה שהריצה מועמד שלא צלח את מבחן נדידת 
כמוהו  כלשהו,  שיפוטי  מבחן  תשרוד   – המגורים 
בתום  החולה  באגמון  יישארו  שהעגורים  כסיכוי 
ניתן  משפטית  יותר  קצת  בהשוואה  הנדידה.  עונת 
בשעתו  שהייתה  ההיתכנות  שאפילו  ולומר,  לסכם 
למהלכים המשפטיים שנעשו בחריש והביאו לבסוף 
לאובדן העיר – הייתה גבוהה יותר. הדוגמה הזאת 
שלומי  כאשר  המעורבים,  זהות  לנוכח  רלוונטית 
המפסיד,  המשפטי  בצד  אז  עצמה  מצאה  אמונים, 

התורה,  דגל  האחות  סיעת  לצד 
שהפכה לאחרונה לאחות חורגת. 

עד  מודעים  ובדגל  בש"ס 
והפעולות  הדיון,  לסופיות  כאב 
שננקטות, משפטית וגם פוליטיות 
תחת  ריצה  של  ההצעה  )דוגמת 
התחייבות להתפטרות(, נועדו כדי 
ולא  המועצה  הרכב  על  להשפיע 
אחרי  בראשה.  העומד  זהות  על 
שנגזר גורלו של המועמד מטעמם 
הנשמה  לבצע  יש  פוליטי,  למוות 
מלאכותית – כדי להביא לבחירת 
ש"ס  מטעם  במועצה  חוסם  גוש 

ודגל.
תושביה  כי  שראוי  עיר  יש  אם 
ויעבירו אותן  יחתמו על עצומות, 
המפלגות,  ראשי  לכל  בדחיפות 
שם,  כאשר  שמש,  בית  שזו  הרי 
השורות,  בין  האחדות  דווקא 
לעלות  שעלולה  אדישות  גוררת 
לחרדים במחירים כואבים. תושבי 
בית שמש יכולים להרגיש ככאלה 

וגם  כולו  לציבור  להוכיח,  הזכות  בחלקם  שנפלה 
לפוליטיקאים שפועלים בשמו, כי השלום משתלם 
שהמועמד  המחודש  המנדט  אם  מהמחלוקת. 
החרדי יקבל ברגעים של אחדות, יהיה מחוזק יותר 
המסר  יחלחל  מחלוקת,  של  בימים  לו  שניתן  מזה 
שבפוליטיקה החרדית – השלם )או שמא: השלום( 

גדול מסך חלקיו.

"אם ליאון יעלה 
לסיבוב שני, אני 
מצפה מאגודה 

לתמוך בו. אם דייטש 
יעלה, נתמוך בו 

כולנו". דברי מקלב 
הם כמים קרים לנפש 

עייפה של ציבור 
שהועבר מתחושת 

לכידות - למלכוד

אביר מסדר האמת. יצחק פינדרוס בבג"ץ. צילום: אריק קלמן
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האם  זאת,  עם  בזול.  יותר  לרכוש  ניתן  בו  הזמן  חלון  את  לפספס  רוצה  לא  אחת  אף 
עצרנו פעם לחשוב האם ההנחות אכן אמיתיות ומשתלמות? ובכלל, האם קנייה במחירי 
אלו  על שאלות  לענות  בכדי  נבונות?  לצרכניות  אוטומטי  באופן  אותנו  הופכת  סופעונה 
מעולים  טיפים  וקיבלנו  ידועים  ומותגים  חנויות  בעלי  מספר  לשיחה  הושבנו  ונוספות, 

שייתכן ויחסכו לנו כספים רבים.
חשוב לערוך השוואה גם בסופעונה- לדברי אלון שני, מבעלי רשת קמדן אנד שוז, "בעלי 
החנויות, המעצבים והרשתות משתמשים באחוזי ההנחה ככלי שיווקי שנועד לסנוור את 
עיננו. גם בתקופת מכירת סופהעונה, רצוי לסייר בין מספר חנויות, לסמן לעצמנו פריטים 
שאנו אוהבים ובסופו של דבר לרכוש את אלו שלאחר השוואה מחיריהם הם המשתלמים 

ביותר".

היא  ההנחה  האם  לבדוק 
אמיתית- לדברי יען נוה, מעצבת 
לתכשיטים  סטודיו  ובעלת 
"הרשתות  הלב,  מכל  עדיים 
בחשבון  כבר  לוקחות  והחנויות 
שבסופה  העונה  בתחילת  כבר 
עונה  סוף  מכירת  לקיים  יצטרכו 
שתעמיק ותעמיק ככל שמתקדם 
מול  בתחרות  לעמוד  בכדי  הזמן 
לא  עונה  בסוף  גם  מתחריהם. 
למכור  רשתות  אותן  מתכוונות 
למעשה  זוהי  הפסד.  במחירי 
הרבה  הכי  נמכרים  בה  התקופה 
מראש  מתמחרות  ולכן  פריטים 
גבוהים  במחירים  פריטיהם  את 
סוף  במכירת  להגיע  מנת  על 
העונה למחיר אותן הם מעוניינות 
רק  לא  לבדוק  חשוב  להרוויח. 
אלא  ההנחה,  אחוזי  מספר  את 
האם  הסופי,  למחיר  לב  לשים 
הוא באמת משתלם או שהמחיר 

המקורי כביכול היה גבוה ומנופח?"

 SHEEK לבחור בפריטים שבאמת חסרים לנו- לדברי לימור כץ מבעלי ירידי האופנה
ME, "לקנות נכון גם בעונת מבצעים פירושה לא בהכרח לקנות פריטים רבים. לעיתים 
גורמים לנו להתפתות לרכוש פריטים שאיננו  אחוזי ההנחה הגדולים והמחירים הזולים 
צריכים ולא היינו רוכשים אותם בתקופה אחרת של השנה או במחיר שונה. בכדי לקנות 
ולחפשם  לנו, אותם אנו צריכים  חכם רצוי להכין מראש רשימה של הפריטים החסרים 
במחירים מוזלים. אי הכנת רשימה כזו עלולה לגרום לנו לבזבז בסופו של יום כסף רב יותר 

משהתכוונו או ביכולתנו להוציא".

תנאים מגבילים- לדברי מעצב שמלות הכלה והערב עובד כהן, "לעיתים בשל ההתלהבות 
אנו  רב,  זמן  ישארו שם  והפחד שפריטים מסוימים שכעת נמצאים בהנחה בחנויות לא 
ומבינים  ימים, כשהפריטים כבר בבית מתחרטים  ולאחר מספר  מתפתים לרכוש אותם 
שאולי לא באמת היינו צריכים אותם ומעוניינים להחזיר. טרם הקנייה יש לשים לב לתנאים 
המגבילים כגון אפשרויות ההחזרה או ההחלפה, פרק הזמן אותו מאפשרת החנות, האם 
קיים  אומנם  הוגן.  שירות  לבדוק שמקבלים  יש  הלאה.  וכן  חזרה  כספנו  את  לקבל  ניתן 

החוק להגנת הצרכן, אך רשתות מסוימות הוגנות יותר עם הצרכן מאחרות".

מותג  של  בישראל  האופרציה  מנהל  בלום,  דניאל  לדברי  שיווקי-  כאלמנט  עונה  סוף 
תכשיטי היוקרה BLOOM, "מכירת סוף העונה היא אלמנט שיווקי ואין הדבר אומר שאכן 
הסתיימה לה העונה. למעשה ישנה מגמה של הרשתות הגדולות בעיקר להקדים כל שנה 
שהאחרים  לפני  בהתלהבות  הקונים  את  אליהן  למשוך  כדי  המכירה  תחילת  מועד  את 
מספיקים. מגמה זו הביאה למצב שמכירות סוף העונה מתקיימות כבר בתחילתה ולכן 
ניתן לרכוש פריטים הרלבנטיים לנו לעונה במחירים מוזלים ולא לחשוש שיצטרכו לשבת 

בארוננו עד לשנה הבאה".

חנויות  רשת  ומבעלי  סטייליסטית  שני,  מיטל  לדברי  הבאה-  לשנה  זמניים  על  פריטים 
"בשלבים   ,SELECT האופנה 
סופעונה,  מכירת  של  מאוחרים 
מגיעה  כבר  באמת  כשהעונה 
בפריטים  לבחור  רצוי  לסופה, 
בייסיקים או כאלו שהם על זמניים 
על פני טרנדים חולפים. כך נהיה 
גם  אותנו  ישמשו  שאלו  בטוחים 
כמו  חשש.  ללא  הבאה  בשנה 
שניתן  בפריטים  לבחור  רצוי  כן, 
לבוש  סגנונות  עם  אותם  לשלב 
שונים, כאלו שמהווים פרטי בסיס 
)כמו  שונים"  לוקים  ליצירתם של 
צבעוניות  בעלי  פריטים  למשל 

חלקה וניטראלית(.

לדברי  השנה-  כל  בזול  לרכוש 
השיווק  מנהלת  ים,  אור  להב 
חנויות  רשת  של  והפרסום 
"ישנן   ,SELECT האופנה 
מודע  באופן  שהחליטו  רשתות 
להיות זולים והוגנים עם הצרכן כל 
השנה. רשתות אלו אינן מתמחרות את הפריטים במחיר גבוה בתחילת העונה ומורידות 
אותו דרסטית בסופה, אלא שומרות על מחיר הוגן וקבוע באופן יחסי במשך כל השנה. 
מתנוססים  שלא  אף  על  העונה,  בסוף  גם  אלו  ברשתות  קנייה  מהמקרים  גדול  בחלק 
יותר מכאלו שמציעים  ואפילו תשתלם  זהה  עליהן שלטים של 70%-50% הנחה, תהיה 
הנחות גדולות ולא אמיתיות. רשתות אלו לרוב יציעו גם הן מבצעים, אך לרוב על פריטים 
ספציפיים ולא על מחלקות שלמות. נוסף לאלו, קיימות כמובן גם רשתות לואו- קוסט 
שמציעות פריטים במחירים נמוכים כל השנה ומתחמי אאוטלטים שפזורים ברחבי הארץ, 

בהם הקנייה משתלמת במיוחד בכל ימות השנה".

לבדוק בחנויות האון ליין השונות- לדברי לילך קדמי, מנהלת השיווק בחברת אינטרסן, 
השוואת  עניין  על  שמקלה  נוספת  "אופציה  והוסטס,  טוליפס   ,NUBY המותגים  בעלי 
ובדיקת המחירים, חוסכת לנו את עניין הבלאגן והתורים הן חנויות האון ליין של הרשתות. 
חנויות  וידידותית.  פעילה  ליין  און  חנות  מחזיקה  עצמה  את  שמכבדת  רשת  כל  כיום 
מקוונות אלו מאפשרות קנייה מבלי לצאת מפתח הבית. מעבר להנחות הרגילות, לעיתים 
שונות  רשתות  לעיתים  בנוסף,  לבדוק.  שווה  מיוחדות-  הנחות  אפילו  בהן  מתקיימות 

מחזיקות באותם המותגים וגובה ההנחות עלול להיות שונה".

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

מתכון בריא: איך להכין גרנולה בבית?

טיפים
הכן ביתך לחורף 

חיזוק, איטום ופעולות נוספות 
שיגנו מפני הגשמים והרוחות • 
כיצד לשמור  עצות שימושיות, 
על בית חם ויבש בימות החורף 

הקרים והגשומים

אנו בסופו של הקיץ וזה הזמן להתחיל להכין 
אפשריים  נזקים  מפני  עליו  ולהגן  הבית  את 
של החורף. אנחנו שוכחים שהחורף הישראלי 
מסוגל להיות קשה עם רוחות, סופות גשמים, 
ההכנה  את  שמחייבות  נלוות  תופעות  ועוד 

המוקדמת שלנו.
כמו:  מראש  והכנות  מניעה  פעולות  "מספר 
שקשה  בעיות  יחסכו  ואיטום  שיפוץ  חיזוק, 
לתקן ולשפץ בימים גשומים". אומר ניר שמול 
נדל"ן  בשיווק  המתמחה  שניר,  חברת  מנכ"ל 
אומר  עוד  ובחו"ל.  בארץ  ומסחר,  למגורים 
שמול: "מבנה המגורים, מחסן או משרד, אמור 
עלינו  ולשמור  החורף  מפני  כמחסה  לשמש 
יבשים ועלינו לדאוג באופן שוטף לתקינותם." 

בצורה  נתכונן  כיצד  שימושיות,  עצות  להלן 
הגשומה  העונה  לקראת  ביותר,  הטובה 
שניר  חברת  מנכ"ל  שמול  ניר  מאת  והקרה.  
בארץ  ומסחר,  למגורים  נדל"ן  לשיווק  בית   –

ובחו"ל
התריסים  כי  לבדוק  יש   – תריסים  חיזוק   •

מחוזקים ועמידים במשטר הרוחות בחורף.  
• ניקיון גג -  יש לנקות את הגג בטרם הגעת 
מספר  זאת  לעשות  להקפיד  ואף  הרוחות 
לא  שהגג  לראות  כדי  החורף  במהלך  פעמים 
ולהביא  מים  לצבור  שעלול  בלכלוך  עמוס 

לרטיבות. 
ולבצע  יש לבדוק את הגג   – איטום איכותי   •
מכיוון  הראשון,  הגשם  בטרם  ואיטום  בדיקה 
מאוד  קשה  יהיה  תופיע  שהרטיבות  שלאחר 
לאתר את מקום הרטיבות. נטייתם של המים 
לחדור לפי שיפועי הגג ולא לפי מקום החדירה. 
• צביעה – מומלץ להקדים את הצביעה בטרם 
למיגור  קשה  בחורף  רטיבות  כי  החורף,  עונת 
ולוקח הרבה יותר זמן לייבש את הצבע בעונה 

הקרה.
• מזגן – יש להקפיד לבדוק כי המזגנים ראויים 
ותקינים לשימוש, לנקות פילטרים ולוודא שגז 
לא "ברח" בעונת הקיץ. חשוב לזכור כי המזגן 
לחימום  ביותר  הזולים  האמצעים  אחד  הינו 

לעומת פתרונות חשמליים.
• ניקוז – יש לנקות את פתחי הניקוז והמרזבים 
בטרם הגשם הראשון. לעלים ולכלוך יש נטייה 
להצטבר במזגנים, בפתחי הניקוז ובמרזבים.  

• חשמל - יש לבדוק את החשמל בחוץ לוודא 
שאין חוטים חשופים או בתי מנורה לא תקינים. 
• גינה – יש להכין את הגינה לחורף בצמחייה 

המותאמת לחורף.  
דוד  את  ולבדוק  לחזק  יש   - החשמל  דוד   •
הצפוי  הרוחות  במשטר  עמיד  שהוא  החשמל 
אבק  לצבור  שנוטים  הקולטים  את  לנקות  וכן 

ולכלוך בחודשי הקיץ עם האוויר השרבי. 

טעימה

קנייה נבונה בסופעונה
בכל סופעונה אנו מוצאות את עצמנו עומדות מול שלל פיתויים, כאשר חנויות ורשתות מנסות למשוך את תשומת 
ליבנו באמצעות אחוזי הנחה ומבצעים גדולים במטרה לגרום לנו לרוץ ולפתוח את הארנקים • איך נעשה את זה נכון 

מבלי 'ליפול' בטריקים ובשטיקים

הגרנולה היא תערובת דגנים הנחשבת למזון בריאות, היא יכולה לגרום לכם לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר. את הגרנולה אתם יכולים להכין בביתכם 
Teka בקלות רבה.  המתכון באדיבות מחלקת התזונה של המותג

אופן הכנה:

• המיסו דבש ושמן קוקוס למספר דקות במיקרוגל.
• הכניסו לקערה את פתיתי שיבולת השועל ואת שאר המרכיבים.

• ערבבו את המרכיבים עד לקבלת תערובת אחידה.
• מרחו את התערובת שנוצרה על נייר אפייה.

• אפו את התערובת למשך 20 דקות )ב- 180 מעלות(.
• שמרו את הגרנולה בצנצנות אטומה למספר שבועות.

שלבו את הגרנולה עם יוגורט, אוכמניות, פטל, שזיפים ופירות נוספים.

מרכיבים:

• 150 גרם של שיבולת שועל
• 50 גרם של שקדים 

)או כל אגוז אחר(
• 1 כפית קינמון

• 2 כפות דבש
• 2 כפות שמן קוקוס
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מותג Fiber One מבית ג'נרל מילס 
משיק סדרה חדשה של חטיף פופקורן 

בשני טעמים חדשים במהדורה מוגבלת: 
שבבי שוקולד חלב ובייגלה, ובוטנים 

בצפוי חמאת בוטנים. 90 קלוריות בלבד. 
כשרות: OU בלעדי ברשת סופר-פארם

חטיבת האלכוהול של טמפו משיקה 
 OUZO MINI OF MYTILENE :בישראל

- המשקה הלאומי של יוון. מחיר מומלץ 
לצרכן: 74.90 ₪

חברת כרמית משיקה לרגל חג החנוכה 
מארזי מטבעות שוקולד באווירה ובסמלי 

החג

סלטי צבר, מזמין אתכם ליהנות 
מהחומוס המשובח והאהוב, באריזות 

חיסכון ענקיות: חומוס מסעדה 700 גרם, 
חומוס צבר 1 ק"ג. כשרות: בד"צ העדה 

החרדית. להשיג ברשתות השיווק

'מעולה' גאה להשיק סדרת רטבים 
בטעמים ובמרקמים מגוונים: רוטב שום, 

רוטב צ'ילי מתוק, רוטב סויה, רוטב 
ברביקיו, רוטב טריאקי להקפצה, רוטב 

וינגרט ורוטב אלף האיים. כשרות: בד"צ 
העדה החרדית

 B-מציג את B-FRESH רשת משקאות
ACTIVE  , תפריט משקאות ספורטיביים 

עשירים בערכים תזונתיים, בהשראת 
אורח החיים הבריא

 איקאה מחדשת את המטבח
שנה חדשה, פנים חדשות... באיקאה 

מציעים מגוון פריטים חדשים שישנו לכם 

את מראה הבית במספר צעדים פשוטים. 
והפעם, פריטים לשדרוג המטבח: בלוק 

 JAMFORA סכינים עם 3 סכינים
95 - ₪ סט לשמן/חומץ, 3 חלקים 

ORTFYLLD - 35 ₪ כפית מדידת 
 ₪ TEMPERERAD- 19 קפה ותופסן

סט 3 קערות GLITTRIG - 49 ₪ מגבת 
מטבח VINTER 2018 - 29 ₪ / 2 יח', 
 BLOMNING - 12  קופסת קפה/תה
 VINTER 2018- 9  פותחן בקבוקים ₪

 .₪ VINTER 2018 - 9 מתקן למפיות ₪
רשימת הסניפים: נתניה: רח' גיבורי ישראל 

1, אזה"ת פולג. ראשל"צ: רח' היוזמה 
1 מרכז עסקים  שורק כביש פלמחים. 

קריית אתא: רחוב תפוצות ישראל (דרך 
חיפה 52 קריית אתא(. חדש!! באר שבע: 

הירדן 24.



אנטי-אייג'ינג 

 GENSIS ד"ר פישר משיקה את סדרת
Age Control, סדרה חדשנית פרי 

פיתוח מעבדות המחקר והפיתוח של ד"ר 
פישר, המשלבת טכנולוגיית אנטי-אייג'ינג 

מתקדמת, הגנה גבוהה, רחבה ומוגברת 
במיוחד מקרניUVB  (SPF 30) ומקרני 
UVA יחד עם קומפלקס חדשני וייחודי 

המסייע בטיפול בעשרת סימני הגיל 
 Age Control הפוגעים בעור. בסדרת

 ,SPF30 ארבעה תכשירים: קרם יום משקם
קרם לילה משקם, סרום שמנים משקם 

 .SPF30 מרוכז וקרם עיניים למראה מואר
הסדרה פותחה כך ששימוש משולב 

במוצרים השונים יביא לתוצאות מירביות. 
מוצרי הסדרה אינם מכילים פארבנים, 
נבדקו סנסיטיב ומתאימים לעור רגיש, 

הינם בעלי מרקם קליל, נמרחים ונספגים 
בקלות ובמהירות. ניתן להשיג ברשתות 

הפארם, בקופת חולים כללית ובבתי 
המרקחת. מחירים: קרם יום 149.90 ₪ | 

קרם לילה 149.90 ₪ | סרום שמנים 159.90 
₪ | קרם עיניים 149.90 ₪



רגע מתוק ומעולה

חברת מוצרי המזון 'מעולה' משיקה 
וופלים מצופים פריכים וטעימים, בטעמים: 

שוקולד וקרם אגוזים. הוופלים, עטופים 
בנפרד ומגיעים באריזה של 40 יח', 

במשקל של 20 גר' ליחידה. כשרות: בד"צ 
העדה החרדית. להשיג ברשתות השיווק 

המובחרות ברחבי הארץ.



משקה חמוציות-רימון
'Ocean spary' (אושן ספריי), מותג 

החמוציות מספר 1 בישראל, משיק 

משקה חדש: חמוציות-רימון. אושן ספריי 
הינו משקה חמוציות המופק מחמוציות 

מובחרות. החמוציות ממשפחת פירות 
היער נחשבות לאחד מהמזונות הבריאים 
ביותר בעולם. הן מכילות שפע של ערכים 

תזונתיים שהינם בעלי תועלות רבות. 
בחמוציות מגוון רכיבים צמחיים ייחודיים 
התורמים לפרי את צבעו הבורדו. בנוסף 

החמוציות עשירות בפוליפנולים המצויים 
בפרי החמוצית בכמות רבה, הפוליפנולים 
הנם בעלי פעילות נוגדת חמצון, התורמת 

להגנה בפני נזקי סביבה וגיל. כדי לייצר 
ליטר אחד של משקה, משתמשים 
בממוצע ב 1,100 חמוציות.  נקטר 

החמוציות מיוצר בארץ בשיתוף עם מפעל 
אושן ספריי בארה"ב. ועכשיו חדש בסדרה 
טעם העונה - חמוציות רימון - החמוציות 

הצפון אמריקאיות הידועות בערכם 
התזונתי מקבלות חיזוק ים תיכוני – רימון. 
עכשיו בכשרות המהודרת של הרב לנדא 

שליט"א.



הליקרים של STOCK בנראות 
חדשה 

חטיבת האלכוהול של טמפו מציגה 
את הליקרים המוכרים והאהובים של 
STOCK בנראות חדשה ומשודרגת. 
הליקרים מופקים מתזקיקי אלכוהול 

ומתובלים במגוון מרכיבים כמו פירות, 
עשבי תיבול, תבלינים, דבש אגוזים 

ושוקולד. הליקרים זוכים לכשרות 
המהודרת של חוג חתם סופר ובד"צ בית 
יוסף וכוללים את הטעמים: ליקר אמרטו: 

ליקר שקדים אשר במקורו מאיטליה. ליקר 
בננה: ליקר המבוסס על תמציות בננה 

ומתאפיין בניחוחות עדינים של פרי טרופי 
זה. ליקר שוקולד: ליקר קינוח המבוסס 
על אבקת קקאו משובחת. ליקר קפה: 

ליקר המבוסס על מיצוי של קפה איכותי. 
טריפל סק: ליקר עשיר בניחוחות עדינים 
של הדרים וארומות אלון מהחביות בהן 
התיישן. ווישניאק: ליקר קינוח עשיר על 

בסיס דובדבנים שחורים שהתיישן בחביות 
עץ אלון. מחיר מומלץ לצרכן: 45 ₪ ניתן 

להשיג בחנויות היין והאלכוהול המובחרות 
וברשתות המורשות ברחבי הארץ.



לניקוי והברקה 
מעוניינים לשדרג את הניקיונות בקלות? 
סנו, ענקית מוצרי הניקון וטיפוח הבית, 

מגישה לכם סדרת מוצרים ייחודית – סנו 
JET + חומץ לניקוי כללי ורצפות, פתרון 

יעיל וחדשני המאפשר לכם ליהנות 
מניקוי קל ומהברקה מושלמת. חומץ 

הוא חומר הידוע ביכולות ניקוי, הברקה, 
ספיחת ריחות בלתי נעימים ועוד. במחקר 

שערכה חברת סנו בקרב 500 צרכנים, 
עלה כי השימושים הנפוצים ביותר בחומץ 

הם לניקוי ברזים, אמבטיות, משטחים 

במטבח וכיורים. בסדרה שורה של מוצרים 
המעניקים לכם את מירב האפשרויות 

 + JET ליהנות מניקיון בוהק, קל ומהיר: ג'ל
חומץ, מתז JET + חומץ, ג'ל לניקוי אסלות 
JET + חומץ ומגבונים לחים JET + חומץ . 
מוצרי הסדרה בעלי בישום בסטנדרט גבוה 

ביותר בניחוח לבנדר נעים.



החולצות הלבנות הצהיבו?

כל אמא בעולם רוצה שילדיה ילבשו את 
החולצות הכי לבנות שיש גם אחרי שהן 

כבר לא חדשות כל כך... באינסטינקט טבעי 
אנחנו מעמיסות את הבגדים למכונה, 

מוסיפות את חומרי הניקוי למכונה 
ומפעילות על מעלות גבוהות למען נהיה 
בטוחות שהחולצות יתכבסו היטב, ילבינו 

וצבען ישוב להיות כבתחילה. חשוב לדעת 
שדווקא כיבוס במעלות גבוהות הורס 

את סיבי הבד, שוחק את הבגד וגורם לו 
להיראות בלוי לאחר כביסות בודדות. וניש 
קליה גולד הינו מותג בינלאומי עם נוסחה 

חדשנית ויעילה שמסירה כתמים קשים 
תוך 30 שניות בלבד גם במעלות נמוכות 

ואפילו בכתמים שהתייבשו במשך שבעה 
ימים. פשוט מוהלים מעט אבקת וניש 

במים בעזרת הכף הוורודה שמצורפת לכל 
אריזה, משפשפים את הכתם ולאחר מכן 

מכניסים למכונת הכביסה לכביסה רגילה. 
להסרת כתמים קשים מומלץ להשרות את 

הבגד המוכתם במים מהולים עם אבקת 
ווניש גולד ולאחר מכן להכניס למכונת 

הכביסה לכביסה רגילה.



קפסולות ג'ל כביסה 

כביסה היא לא בהכרח משימה קשה, בסנו 
מציעים עבורכם את קפסולות ג'ל הכביסה 
של מקסימה BIO, ג'ל בתוספת אנזימים 

להסרת כתמים ולניקוי יסודי לשימוש 
מהיר ונוח במיוחד. קפסולות הג'ל של סנו 

מתאימות לשימוש בכל הטמפרטורות  
ומותאמות לכל סוגי מכונות הכביסה. 

מארז הקפסולות של סנו מקסימה מגיע 
עם 28 יחידות מסיסות המכילות ג'ל כביסה 

מרוכז במשקל 21 גרם כל אחת.



רק לסובב את הפקק – ולאכול
מחלבת שטראוס מרחיבה את קטגוריית 

מוצרי הצריכה מחוץ לבית ומשיקה אריזת 
סקוויז בסדרת דנונה פרו, המתאימה 

לנשיאה ולצריכה נוחה על הדרך. לאחר 
הצלחת 'גמדים לדרך', מרחיבה המחלבה 
את אריזות הסקוויז גם לעוסקים בספורט, 

עם דנונה פרו, המוכר, האהוב והעשיר 
ב- 10 גרם חלבון ליחידה בדומה לגביע 

דנונה פרו הקיים. דנונה פרו סקוויז 
באריזה לחיצה וניתנת לנשיאה בקלות, 
 .one hand product -בתיק/על הדרך
אריזה חדשנית הניתנת לסגירה חוזרת 

והמתאימה למגוון רחב יותר של קהלים. 
ניתן להשיג בשני טעמים: וניל ותות. 

בכשרות בד"ץ למהדרין בראשות הגר"א 
רובין שליט"א.



לשינוי אורח חיים 

אין כמו 'אחרי החגים' לשנס מותניים 
ולהתחיל תהליך בריא של שינוי מודעות 

בנושא התזונה. כדי להשלים את התהליך 
בצורה הטובה ביותר ולמנוע עוגמת נפש 

ונפילות, מומלץ להשתמש באמצעי 
עזר האיכותיים ביותר שיקלו עליכם את 

 Sauter התהליך. מסחטת מיץ אלקטרה
דגם JE929 – מושלמת להכנת המיצים 
שלכם. מסחטת פירות קשים מקצועית 

ביותר, בעלת חמש מהירויות שונות, כאשר 
מהירות המנוע עולה בקצב אחיד לשמירה 

על חיי המנוע. יש לה מיכל ענק לאיסוף 
פסולת, ויכולת סחיטה גבוהה שמוציאה 

מהפרי את המקסימום. כוס מזיגה גדולה 
ומיוחדת ועוצמה גבוהה כדי לעשות את 
עבודת הסחיטה מהירה ויעילה. המכונה 

מגיעה בצבעי שחור או אדום בגימור 
נירוסטה. גם אם אתם לא עושים דיאטת 

מיצים לניקוי רעלים – שמשמעותה מיצים 
בלבד לאורך היממה, תמיד טוב לשלב 

בתפריט היומי הרגיל, מיצים ירוקים. מיצים 
אלו מאזנים את רמת ה-pH  ומעניקים 
מלאי של ויטמינים, מינרלים, אנזימים, 

חלבונים וחמצן.



אופים ומגישים

לקראת החורף חברת מוצרי המזון 'מעולה' 
משיקה: נקניקיות מהצומח עטופות בבצק 

עלים, לשימוש ישירות מהמקפיא לתנור 
בהכנה מהירה של כ- 10 דקות בלבד. 
המאפים באיכות מעולה ובטעם נהדר 
וההכנה שלהם קלה ונוחה. מתאימים 

לארוחה משפחתית או לאירוח. גם מוצר 
זה כמו כל מוצרי 'מעולה' מתהדר בכשרות 
מהודרת של בד"צ העדה החרדית. להשיג 
ברשתות השיווק המובחרות ברחבי הארץ.



ארוחת עשר משודרגת
ישנה חשיבות מכרעת לארוחה עשר בעיקר 

עבור הילדים והנוער. בארוחה זו, מומלץ 
להקפיד שילדים יקבלו את כל אבות המזון 

באופן מאוזן בתזונתם, אולם לחלבונים 
יש חשיבות גדולה במיוחד. החלבון חיוני 

בבניית רקמת שריר ורקמות אחרות, יצירת 
אנזימים והורמונים ונוגדני מערכת חיסון. 

במצב של חסר באנרגיה - חלבון ישמש 
גם כמקור לאנרגיה. הטונה בקופסה של 

סטארקיסט לדוגמא, עשירה מאוד בחלבון 
וקלה מאוד לעיקול מה שעוזר להמשיך 
בקלות את הפעילות שלאחר מכן. כריך 

בריא, פרי ומים לשתייה הם ארוחת העשר 
האולטימטיבית. הלחם (עדיף מקמח 
מלא) יספק את הפחמימות, הממרח 

יספק את החלבונים, והירקות והפירות 
מכילים ויטמינים ומינרלים. והכי חשוב, 
כדי שארוחת העשר לא תחזור הביתה, 
עליה להיות אסתטית וטעימה לילד. אז 

במקום להתלבט מה למרוח ואיזה תוספות 
להוסיף, סטארקיסט מציעה פתרון טעים 

ומזין בשבילכם – כריכי טונה עשירים 
בחלבון ובירקות, בריאים ומהירי הכנה, 

לשגרה מבורכת ומוצלחת.



מקדימים ריסוס לכביסה

להסרת כתמים במקומות בעיתיים 
במיוחד כמו חפתים, צווארונים או כתמים 
קשים, מציעים לכם בסנו את "סנוקל ביו 
רסס וכבס" להסרת כתמים ולכלוך לפני 

הכביסה, סנוקל ביו מסיר כתמים מכל סוגי 
האריגים: צבעוניים ולבנים, לפני הכביסה 

ביד באו במכונה, הריסוס אינו מצריך 
כביסה מיידית! ניתן לרסס על האריג 

ולכבסו במועד מאוחר יותר, סנוקל מסיר 
גם כתמי שומן, קטשופ, שוקולד ומתאים 

לכביסה בכל הטמפרטורות. ניתן להשיג גם 
בשקית מילוי חסכונית.



החורף יהיה שיא החסכוני

מזגן הוא אמצעי החימום הנפוץ ביותר, 
ולא סתם – הוא גם יעיל, גם נוח וגם 

משתלם. היתרון הגדול בחימום הבית 
במזגן הוא היכולת לחמם גם חדרים 
גדולים וגם קטנים במהירות ובעלות 
נמוכה. למעשה, המזגן הוא אמצעי 

החימום החסכוני ביותר. בנוסף, המזגן 
ישמש אתכם גם בקיץ ואין צורך למצוא 
לו מקום אחסון כי הוא ממילא תלוי על 

הקיר. ברשת 'שיא החשמל והמיזוג' שמים 
במקום הראשון את טובת הצרכן, כדי 

שיהיה מרוצה במבחן התוצאה, זו הסיבה 
שאצלנו תקבלו ייעוץ והכוונה למזגן הנכון 

והחסכוני עבורכם, מתוך מגוון המותגים 
הרחב ביותר, במחירים המשתלמים ביותר 

וגם ב-36 תשלומים.  אתם מוזמנים לפתוח 
את החורף בשיא...! לפרטים: 03-5045000

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

 קצרצרים
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - זמנים במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. אם לא תסתפק במועט ותרדוף אחרי רבות וגדולות לא 
תשיג ולא כלום.  "_____ מרובה לא _____" )ראש השנה 

ד: (
5. כפוף. "ו____ עינים יושע" )איוב כב כט(

7. התקרבות,גישה. "משעת _____ שלשה" )סנהדרין ג: (
9. דיבור פה,אימרה. " ___ שפתים" )ישעיה נז יט(

10. שגיאה,שגגה.  "על ה____" )שמואל ב ו ז(
12. מפואר,נהדר. "____ בלבושו" )ישעיה סג א(

14. בן הבן,נכד. "רבה ___  ___ חנה" )ברכות יג: (
16. אחרי הזמן הזה,אחרי כן,ואילך. "ומיום השמיני ו____" 

)ויקרא כב כז(
19. עמוד,חומר ערפילי בצורת עמוד זקוף. "דם ואש ו____ 

עשן" )יואל ג ג( )בלשון יחיד(
21. נרגז,מפוזר ברוחו. "מר ו___" )כתובות סט: (
22. קהל רב. "כל ה____ הגדול" )מלכים א כ יג(

1. תיקון,תרופה לדבר,שינוי לטובה. "שנשברו יש להם ____" )חגיגה 
טו.(

2. יונה,בן יונה או בת יונה. "אפלו ___" )מנחות יב ה(
3. זרם חזק של מי נהר המתהווה במקום מסוים,מערבולת, שטף מים. 

"ו___ שטפתני" )תהלים סט ג( )בכתיב מלא(
4. כנוי בדברי הנביאים לעם היושב בירושלים או לכל עם יהודה. 

"ל____ ציון" )ישעיה סב יא( )בהיפוך אותיות(
6. זריז,ער,פעיל. "איש ____ רב פעלים" )שמואל ב כג כ(

8. משל לתועה ואובד דרך. "כ___ אבד" )תהלים קיט קעו( )בהיפוך 
אותיות(

11. רכות,רחמנות. "____ בשר" )יחזקאל לו כו(
13. הוכחה,מופת. "אף על פי שאין ____ לדבר" )שבת ח ז(

15. ברור. "____ לי שבילי דשמיא" )ברכות נח: ( )בלשון יחיד( 
)בהיפוך אותיות(

17. שיבר,ניצץ. "ו____ גלגל עגלתו" )ישעיה כח כח(
18. מש,נע מעט הצידה. "הגדול שאיני ____" )תענית ג ח(
20. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה:206

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

אמש, יומם, שנה, אתמול, ימים, שנתים, בקר, לילה, תמול, האביב, מחר, בא השמש, המחרת, ערב, באישון 
לילה, הסתיו, עת, בין הערבים, ואשמורה, צהרים, זרע וקציר, וחרף, קיץ, ירח ימים, חדש, קציר, נטות היום, 

חצות, רגע, קציר חטים, יובל, שבוע, תקופת השנה, יום, שחר, יומים, שמטה

נטותהיומיטחריצקאת
שבידואתוגשיוהאתוק

מישבתדמחסצמרנמצאו

טנלתאישרקמיסוחאיפ
ההחנמאשפנמתלשאתרת

מעדהאביברסתעשסינה

ירשדרגעשתחתגהצגאש

מבשתגושבהנשנקממגנ

יימהשאמארנאוייחתה

חמשילתגשיעעמתשרעד

ררהשמימאארינתחודצ

יקאמונלוזושאמבשיש

תבבאישונלילהשיקשא

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

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

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

5. שר שירת הדוד לכרמו
6. על מי קראו "עלה הקרח"?

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

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

1. העי 2. דבורה 3. חנה 4. עמלק 5. ישעיהו 6. אלישע 7. חנוך 8. בן ארבעים9. "כמים 
הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" )משלי כ"ז( 10. קרח ועדתו



 הכי גדולה בבר אילן 3.5 
חד')84 מ"ר( ק"ב, מרפסת, 
מזגן מיני מרכזי, אינסטלציה 
וחשמל חדשים, מיידי, בלעדי 

_____________________________________________)43-43(תיווך יעקב 054-4901948

 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(_____________________________________________

ט”ו-י”ז בחשוון תשע”ט  
24-26/10/2018

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

לפרסום
בלוח

03-6162228

אלעד

בני ברק

באר שבע

+5 חדרים

דופלקסים

 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, 2,600,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 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 3,000,000 

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

050-5308742)22-22(_____________________________________________

 מציאה בחברון באיזור 
שמידמן דירת 5 חד' ק"ג 
ומעליה 3 חד' עם סוכה 

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה, 

ומעלית, 3,025,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
,050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בית שמש

 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(_____________________________________________

 מציאה, מיוחד באזור 
פנקס/אהרונסון, דירת 3 

חד', 65 מ' + מעטפת 
של 65 מ' + מרפסת של 
10 מ', ק"א, 1,900,000 

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

050-5308742)07-07(_____________________________________________

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירת פנטהאוז, 170 מ"ר, 
כולל הגג מעליו, ליד מגדל 

המים, איזור יוקרתי
_____________________________________________)42-45ל(054-8466552

 בחזו"א אזור עזרא 
פנטהאוס 136 מ"ר מחולק 
ל4 חד' ו 2 חד' + מדרגות 

חיצוניות לגג ק"ז + מעלית 
+ חניה חזית 3,450,000 א. 

_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 בהשלושה דירת גג 230 
מ"ר, חניה, משופצת, ניתן 
לחלוקה 3,400,000 בלעדי 
_____________________________________________)43-43(תיווך עוצמה 052-7113508

 בדניאל, דופלקס 7 
חד', מקסים ביופיו, לאחר 

שיפוץ + מטבח גדול, 
סלון 46 מ"ר, מרפסת 

שמש 64 מ"ר, מרפסת 
שרות וגג צמוד 52 מ"ר. 

4,575,000 ש"ח.
050-5511847)41-44(_____________________________________________

 דירה + יחי"ד מושכרת 
בגניחובסקי קומה א' 123 מ"ר 

6 חד'+ אופציה, מפוארת, 
2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-43ל(054-8405486

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

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

1,390,000 ש"ח. מתאים 
גם לטאבו משותף 

עורפית. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

_____________________________________________)40-40(ב"ב 03-5797756

 בהזדמנות, 5 חד' חדשה 
בגני הזית במחיר מציאה, גם 

_____________________________________________)40-43(להשקעה. 050-4300283

 בנתן הנביא, דופלקס 
מפואר ומשופץ, 280 

מ"ר + 2 חניות בטאבו, 
3,200,000 ש"ח, ללא 

_____________________________________________)41-44ל(תיווך, 054-3455624

 בפנקס דירת 3 חד' 
75 מ"ר משופצים בק"ג 

ומעליה 2 חד' וגג + אופ' 
ממשית עם אישורי בניה 

לעוד 75 מ )אפשרות 
לחלוקה( 2,320,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)42-42(_____________________________________________

 מיוחדת במימון באיזור 
בית הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 
2,600,000 ש"ח  תיווך 

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

050-5308742)42-42(_____________________________________________

 מיוחדת בבלז 4.5  
חד' ק"א חזית משופצת 

ברמה גבוהה כחדשה 
100 מ"ר מידי

2,200,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)42-42(_____________________________________________

 בגן העיר, דופלקס 
מפואר, 3 דירות, 200 

מ"ר, 5 חד', 3 חד', 1.5 
חד'. מרפסות + נוף, 
_____________________________________________)42-43(מעלית 052-7111717

 דופלקס 5 חד', במצב 
מצוין, פנקס 7 ב"ב 

055-6655984)42-45(_____________________________________________

 בבעל התניא 5 חד' ק"א 
מסודרת, מרפסות, מעלית, 

מחסן וחניה בטאבו 2,600,000 
_____________________________________________)42-45ל(ש"ח 054-9466802

 בלוין דירת נכה 5חד' 
ענקית, חדשה, מיידית 

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

050-4999465)42-42(                                                                              _____________________________________________

 במעונות ויזניץ 
5חד'+יחידה ומחזן, חזיתית 
3,000,000 ש"ח תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000 
050-4999465)42-42(                                                                              _____________________________________________

 למשפרי-דיור!! א.רח'-
הרצוג )4 במקור 5חד'( כ-110 

מ"ר + מ.סוכה + מעלית 
1,950,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 א.השניים 4 חד' חדשה 
כ-88 מ"ר 3 כ"א מעלית 

)נ.לחלוקה( 1,660,000 "תיווך-
_____________________________________________)43-43(משגב-לדיור" 052-5222690

 בשיכון-ה' כ-4 חד' כ-88 
מ"ר 3 כ"א משופצת + 

מ.סוכה א.להרחבה 1,740,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)43-43(_____________________________________________

 רח'-הנגב 4 חד' 
"אדריכלית" כ-100מ"ר 3 

כ"א + מ.ש/סוכה + מעלית 
1,890,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 א.בנימין-אברהם 4חד' 
כ-85 מ"ר משופצת + סוכה 
+ חניה  1,450,000 "תיווך-

_____________________________________________)43-43(משגב-לדיור" 052-5222690  

 בבלעדיות במנחם 9, 
דירת 4 חדרים, 103 מ"ר גדולה 

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

דוד תיווך ספיריט
072-3263850)43-43(_____________________________________________

 ברימון 4 חד' ק"ב 80 
מ"ר חזית אופציה ל25 מ"ר 

מחולקת, מכניסה 6,200 ש"ח  
1,760,000 ש"ח "תווך-בכר-

_____________________________________________)43-43(נכסים" 054-3969949

 מציאה בשדרות 
ירושלים צמוד לחזון 
איש )גבול בני ברק( 
4 חדרים  מושקעת 

100 מ"ר + מ' שמש 
בבנין חדיש קומה 7' + 
מעלית + חניה כפולה 
בטאבו + מחסן מיידי 

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

054-4290600)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בבניה, 
ברבינו אשר 4 חדרים 
חזית ק"ד נוף לים + 

מעלית 1,950,000ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 מציאה! בהרצוג 
ישעיהו כ-100 מ"ר קומה 

ראשונה חזית מיידי! 
+ חנייה משותפת רק 

ב-1,790,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)43-43(נכסים 050-4177750

 באלישע כ-90 מ"ר 
משופצת מהיסוד! + 

מעלית וחנייה כולל סוכה 
גדולה רק ב-1,890,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)43-43(_____________________________________________

 בקריית הרצוג חדשה 
מהקבלן 4 חד' ענקית 

ומפוארת + סוכה 
ומרפסת שמש מיידי רק 
ב-1,680,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)43-43(נכסים 050-4177750

 מציאה!! ברבי עקיבא 
הראשנים בבנין חדש 
כ-80 מ"ר חזית! כולל 

מרפסת שמש וסוכה רק 
ב 1,750,000 ש"ח מיידי! 

להב נכסים
050-4177750

 לחטוף!! בקריית-הרצוג 
ח.מקבלן 5 חד' כ-105 מ"ר 
מעלית +סוכה 1,700,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)43-43(_____________________________________________

 במתיתיהו ענקית 6חד' 
ק"א 150 מ"ר חזית אופציה 
ליחידה בטאבו  2,650,000 

ש"ח "תווך-בכר-נכסים"
054-3969949)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בחנה סנש 300 
מ"ר בנין בן 3 דיירים  5  
חדרים כ-150 מ"ר קומה 

א' ואחרונה משופצת  
ומושקעת + גג צמוד 
פתוח 150 מ"ר אופ' 

לבניה מיידית 3,180,000 
ש"ח גמיש סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)43-43(_____________________________________________

 למכירה באזור עזרא / 
דון יוסף, דופלקס 7 חדרים 

180 מטר משופצת אופציה  
_____________________________________________)43-43(2,700,000 תיוך 0556789653 

בלעדי באבטליון דירת 
גג 210 ענקית 4 חדרים  

חזית ק"ג  110מ"ר 
למטה 100+ מ"ר גג 

בטאבו אופ' לבנית 
חדרים  נוספים +חניה 
2,650,000 ש"ח גמיש 

סלומון-נכסים-והשקעות" 
054-4290600)43-43(_____________________________________________

 ברב-לוין בבנין חדש 
שיכון-ה' דירת-גן 137 

מ"ר 5 חדרים + חצר 80 
מ"ר חלוקה  לפי דרישת 
הלקוח כניסה מיידית + 
חניה 2,650,000 ש"ח 

סלומון-נכסים-והשקעות" 
054-4290600)43-43(_____________________________________________

 בלעדי נדירה בדניאל 
דירת גן יוקרתית 250 

מ"ר, 170בנוי 5.5 
חדרים + 70 מ"ר חצר 

וחניה בנין מפואר + 
מעלית 3,850,000 ש"ח 

גמיש "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)43-43(_____________________________________________

בלעדי ברימון קרוב 
לקהילות-יעקב כ-90 

מ"ר מחולקת ק"ב חזית 
+ אופ'-מיידית- 20 מ"ר  
1,750,000ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה  
בזבוטינסקי 45 מ"ר 
מחולקת ל-2 יחידות 

ק"ג ואחרונה + אופ' גג 
רעפים תשואה  כיום 

4,200 ש"ח מיידי 
1,000,000ש"ח גמיש 

סלומון-נכסים-והשקעות"
054-4290600)43-43(_____________________________________________

 בלעדי ברבי יוסי כ-75 
מ"ר מחולקת ל-4 חדרים 

כיום מושכרת לעסק 
תשואה 4,000 ש"ח 

מיידי 1,550,000ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 בבירנבוים 3 חד' ק"ב 
ואחרונה + אופ' 30 מטר 

להרחבה + אופ' לבניה 
על הגג  50 מ"ר, עם 

היתרי בניה 1,700,000 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

 משכנתאות
משכנתאות ומימוןופתרונות מימון

ניסיון מזה 15 שנה, עם היתר עיסקה

1-599-560-580
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בשיתוף כל הבנקים

לרכישת דירה ולכל מטרה
הוזלת משכנתא קיימת

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! דירת 3 חד', בניין 
קטן, חדרים גדולים במיוחד

054-9422194)43-43(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון דירת 3 חדרים מטופחת 
+ יח' הורים, נוף וכ"א מעולים.

052-5752500)43-43(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל 2 יחידות 
דיור מושכרות 4,300 ש"ח 

והחדשה ליד הקריה החרדית 
במחיר מציאה.

משה אלוש 054-3255667
08-6901033)43-43(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל 3 יחידות 
דיור מושכרות ב 6,200 ש"ח 

ו החדשה קומה א 100 מ טר 
במחיר מציאה. משה אלוש 

054-3255667
08-6901033)43-43(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל 2 יחידות 
דיור מושכרות 4,700 ש"ח 

במחיר מציאה מבצע נחשון. 
משה אלוש 054-3255667

08-6901033)43-43(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל2 יחידות 
דיור מושכרות 5,100 ש"ח 

רחוב מוריה ברומה ב במחיר 
מציאה. משה אלוש

054-3255667
08-6901033)43-43(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל 2 יחידות 
דיור מושכרות 5,200 ש"ח 98 
מטר קומה 1 במחיר מציאה. 

משה אלוש 054-3255667
08-6901033)43-43(_____________________________________________

 מבחר דירות לחלוקה 
במחירים שפויים בכל באר 

שבע התקשרו עוד היום ליועץ 
חינם. משה אלוש

054-3255667
08-6901033)43-43(_____________________________________________

 באמצע בנייה בדב גרונר 
- פרדס כץ 5 חד' ק"ג חזית 2 
מרפסות ]אפשרי לחלוחת יח'[

*3חדרים ק"ב 2 מרפסות 3 
כ"א. *כמו"כ דירות פנטהאוז

*דירות נכה 5 חדרים.
עכשיו תנאים ומחירים מעולים 

בבלעדיות תיווך המרכז:
053-3136060)43-43(_____________________________________________

 בחנה סנש, ברביעיות, 
קומה ראשונה, 80 מ"ר 

בנוי + אפשרויות הרחבה 
עד 110 מ"ר + א. בניה 

על הגג. "מקסימום נדלן" 
052-2452820)43-43(_____________________________________________

 באזור השלשה 5 חד' 
גדולה ויפה 130 מטר + 

אפשרות בניה 2,100,000 
ש"ח. * באזור מרכזי נותרו 

דירות אחרונות 4 חדרים רמת 
גימור מושלם 2,100,000. 

B.D.A תיווך
_____________________________________________)43-43(פל': 054-8449423

 בהראשונים מחולקת ל 
2 ומושכרות כ - 90 מטר, יפה 

ומסודרת 1,850,000 ש"ח 
_____________________________________________)43-43(אד"י נדל"ן. 054-8493483

 לוח דירות חינם
 dira4me.co.il פרסם דירתך 

חינם ללא דמי מנוי. ומבחר 
_____________________________________________)43-43(דירות לקונה. ולהשכרה.

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

בטאבו תיוך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בבנין יוקרתי ברמת 
אהרון דירות 3-4 חד' יפות 

תיוך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)43-43(_____________________________________________

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

1,450,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

052-3344721)43-43(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור העירייה 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר 

מחולק ל 4 חד' + מרפסת 
גדולה בגג + יחידת דיור 

מקומה ג' חזית חדשה + 
פיר למעלית }שכנים רוצים 
לעשות{ 2,390,000 ש"ח 

_____________________________________________)43-43(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 באיזור הנביאים דופלקס 
5.5 חד' }3+2.5{ 160 מ"ר 
ניתן לעשות יחידות על הגג 
משופצת ק"ג חזית + חניה 
2,400,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בויזניץ דופלקס חדשה 
200 מ"ר+יחידה+ניתנת 

לחלוקה 3,170,000 ש"ח 
גמיש "א.צ. נכסים"

050-2044100
050-9777755)43-43(_____________________________________________

 בלוין דירת נכה 5 חד' 
ענקית, חדשה, מיידית 

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

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 במעונות ויזניץ 5 חד' 
+ יחידה ומחסן, חזיתית 

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

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 למכירה באזור עזרא 
דון יוסף דופלקס 7 חדרים 

180 מטר משופצת אופציה 
2,700,000 תיווך 

055-6789653)43-43(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן זכאי 
הערייה רח' שקט 5 חדרים 

+ סוכה גדולה 120 מ"ר ק"א 
חזית ניתנת לחלוקה 3 כ"א 
2,250,000 ש"ח גמיש. א. 

_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 ברבי עקיבא 109, 
בית פתוח!!! למבקרים 

ביום שישי - כ"ד חשון 
)2.11.18( בשעות: 

10:0-11:00 לל"ת - 4 
חד', 80 מ"ר, 4 כ"א, 
פונה לקוטלר - שקט-

פתוח לנוף, קומה 2.5 
- אחרונה + א. בניה בגג 

)יש חתימות(, "מקסימום 
_____________________________________________)43-43(נדלן" 052-2452820

 ביגאל אלון 4 חד' 
ק"א+ אופציה חניה בטאבו 

.1,630,000
_____________________________________________)43-43(תווך: 054-2345633

 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 + חתימות שכנים 

1,950,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 באיזור סוקולוב אבן 
שפרוט 4 חד' מחולקת ל-3  
+יחידה 100 מ"ר משופצת 

ק"ק 1,890,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בלנדא 4.5 חד' 
115 מ"ר + יחידה בקרקע 26 
מ"ר + מרפסת שמש ק"ב + 
מעלית 2,250,000 ש"ח גמיש 

}לא כולל את היחידה{ א. 
_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 קובלסקי 4.5 חדרים 
ק"ג 85 מ"ר 1,700,000 

חזית  058-3200078 
_____________________________________________)43-43("אפיקי נדלן בועז"

 קובלסקי 4 חדרים ק"ב 
חזית 1,750,000 משופץ  

058-3200078 "אפיקי 
_____________________________________________)43-43(נדלן בועז"

 נורוק 4 חד'. מחיר 
מטורף 1,600,000 ש"ח 

3 כ"א. אופציה לעוד 
45 מ"ר  058-3200078 

_____________________________________________)43-43("אפיקי נדלן בועז"

 דוד מחלוף. 4 חד' 
80 מ"ר 3 כיווני אוויר + 
מרפסת/סוכה 35 מ"ר. 

1,550,000 + מחסן 
בטאבו.  058-3200078 

_____________________________________________)43-43("אפיקי נדלן בועז"

 בלעדי! באיזור העירייה 4.5 
חד' גדולה 110 מ"ר ק"ג+אץ 
בגג חזית משופצת כחדשה 
מושקעת 2,200,000 ש"ח 

_____________________________________________)43-43(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באלישע 4 חד' 87 
מ"ר ק"ב משופצת כחדשה + 

חניה חזית 1,870,000 ש"ח.
_____________________________________________)43-43(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי!, 3 חד' גדולים 
80 מטר עם היתרים 
לתוספת של 28 מ"ר 

חזית ק"ב ברחוב כהנמן 
ליד רחוב אשל אברהם 

משופצת ומאווררת. 
1,930,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ. 
03-5797756

050-5308742)43-43(_____________________________________________

 ברח' אחיה השילוני 
4 חדרים ק"א, עורפי 

משופץ כולל חניה 
1,800,000 תיווך ש. 

מאירוביץ 03-5797756
050-5308742)43-43(_____________________________________________

 ביגאל אלון 4.5 חד' + 
סוכה משופצת אופציה 

ענקית לבניה. 'אפיקי-
_____________________________________________)43-43(נדלן-בועז' 054-8474843

 בקהילות יעקב קומה 
א' 4 חד' + יח"ה + אופצייה 

הרחבה 2,149,000 ש"ח אד"י 
_____________________________________________)43-43(נדלן. 054-8493483

 בז'בוטינסקי במקום 
מעולה ק"א 4 חד' 100 

מ"ר + אופציה ענקית רק 
1,600,000 ש"ח "א.צ. 
נכסים" 050-2044100

050-9777755)43-43(_____________________________________________

 מציאה בנורוק 4 חד' 
ק"ב 87 מ"ר מטופחת. 

רק 1,540,000 ש"ח 
"א.צ. נכסים"

 050-2044100
055-9336511)43-43(_____________________________________________

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

חד' ענקיות 1,850,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000

052-3344721)43-43(_____________________________________________

 מציאה שלא היתה מעולם 
בדב הוז 4 חדרים קומה 1 
חניה בטאבו 3 כיווני אויר, 

משופצת קומפלט. 1,530,000 
_____________________________________________)43-43(גמיש. 0556789653

 בבניין חדש באנילביץ 
דירת 4 חד' אחרונה 

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

052-3344721)43-43(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים בבנייה 
חדשה 4 חד' + יחידה החל מ 

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

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 בבנייה בזכרון מאיר דירות 
2,150,0002 ש"ח תיווך- 4

ישוב-הארץ 03-8007000
052-4999465)43-43(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000
052-4999465)43-43(_____________________________________________

 בצירלזון 4 חד' + יחידה 
מושכרת, בבנין חדש, מעלית 
2,500,000 ש"ח. ישוב-הארץ 

03-8007000
052-4999465)43-43(_____________________________________________

 בברויאר 4 חד' גדולה, 
חדשה + מעלית 2,200,000 

ש"ח. ישוב-הארץ 03-8007000
052-4999465)43-43(_____________________________________________

 בטבריה 4 חדרים גדולה, 
חדשה + מעלית 2,200,000 

ש"ח. ישוב-הארץ 03-8007000
052-4999465)43-43(_____________________________________________

 בשיכון ו' 4.5 חד' 
משופצת, חזיתית + אופציה 
1,900,000 ש"ח. ישוב-הארץ 

03-8007000
052-4999465)43-43(_____________________________________________

 אולי זה המזל שלך? 
אביעד 4 חדרים 5 כוכבי 

יופי 100 מ"ר יחידת 
הורים שני מרפסות ק"א 

  1,680,000
058-3200078 "אפיקי 

_____________________________________________)43-43(נדלן בועז"

 אחיה השילוני 4 חד' 
יפיפיה ומושקעת ק"א. 

עורף. אופציה 1,800,000
058-3200078 "אפיקי 

_____________________________________________)43-43(נדלן בועז"

 בלעדי בפרדו 4 חד' 100 
מטר בטאבו משותף + מעלית 

+ סוכה+ חזית 1,550,000 
ש"ח תיווך אלטרנטיב 

054-550263)43-43(_____________________________________________

 ביואל קומה א', 4 חד' + 
יח' הורים, שמורה, 94 מ"ר 

עם אופצייה להרחבה, לל"ת 
03-5780419)38-43(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
052-3344721)43-43(_____________________________________________

 בנתן הנביא גופלקס 
משופץ ברמה גבוהה 260 מ"ר 
3,000,000 ש"ח בנייה חדשה! 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 בשבזי פנטהאוז מפואר, 
בניין חדש 2,420,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)43-43(_____________________________________________

 ברב שר 6 חדרים 
נוף פנורמי, מעלית 

חנייה+מחסן 15 מ"ר. 
2,670,000 ש"ח "א.צ. 
נכסים" 050-2044100

050-9777755)43-43(_____________________________________________



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

2-2.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

וילות ובתים

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ט”ו- י”ז  בחשוון תשע”ט 24-26/10/2018

 באיזור העירייה 2.5 
חד' משופצים קומת 

כניסה 1,190,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

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

2-2.5 חדרים

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

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

1,390,000 ש"ח, 
עורפית.מתאים גם 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בטבריה קרוב 
לחרל"פ, 3 חד' גדולים 

75 מ"ר, ק"ג, גג רעפים, 
אופציה לבניה על הגג 

)קיים אישור שכנים( 
1,465,000 ש"ח תיווך 

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

 050-5308742)35-35(_____________________________________________

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

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 באלוף שמחוני/
יהודית 3 חד', 75 מ"ר, 

ק"א, חזית, עם אופציה 
ממשית לתוספת של 35 

מ"ר, 2,000,000 ש"ח 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

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

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

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

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

ירושלים

1-1.5 חדרים
 בבית ישראל בהשילוח 

דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 
יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 

_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

פתח תקווה

דופלקסים

+5 חדרים

חדרה

וילות ובתים

 בעמרם גאון 10, 5 
חד' קומה ראשונה מלאת 

שמש, 134 מ"ר, גישה לנכים, 
בהזדמנות, 3,250,000 ש"ח. 

054-6600198)40-43(_____________________________________________

נתיבות

עמנואל

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

כ- 2,150,000 ש"ח, 
_____________________________________________)41-45ל(052-3638389

3-3.5 חדרים

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

050-5308742)50-50(_____________________________________________

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

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

2,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

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

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

050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בחפץ חיים, 78 מ"ר, 
ק"א, חזית + אישורים לחדר 
נוסף, מיידי, 1,690,000 גמיש

052-7164135)40-43(_____________________________________________

טבריה

 בית 4 חד', ק"ב, בקהילה, 
2 מרפסות, שמורה, מסורגת 

_____________________________________________)41-44(+ חניה, 050-4190339

 בחתם סופר 14, קומה 
שלישית, שמורה, 120 מ"ר, 

מושכרת )1,950 ש"ח לחודש(, 
מחיר 550,000 ש"ח, 

054-6353450)41-44(_____________________________________________

 "הס נכסים" בהדר גנים, 
וילה בבית דו משפחתי, 8 חד' 
+ גינה + 2 חניות. יהודה הס, 

050-3003455)41-44(_____________________________________________

 "הס נכסים" דופלקס 
5 חד' בפיקא, 141 מ' בן 

6 שנים, 2 מרפסות גדולות 
לסוכה + 2 חניות. יהודה הס, 

050-3003455)41-44(_____________________________________________

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

,03-5797756 ,23
050-5308742)41-41(_____________________________________________

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

ק"ב, 6 דיירים, 3 כ"א, מושקעת 
ושמורה, מוארת ומאווררת, 

מ. מרכזי + מזגנים ופרקטים 
בחדרים, ריצוף שיש + ג'קוזי, 

מטבח מושקע, א. קיר, חימום 
מים בגז מרכזי + דוד"ש, מחסן 

+ חניה, 1,730,000 ש"ח, מיידי - 
_____________________________________________)18-26(ללא תיווך, 050-4343474

 באוסישקין, 4 חד' חדשה, 
ק"א, 3 כ"א + יח' הורים, אופ' 

לחלוקה, 1,680,000 ש"ח, 
_____________________________________________)41-43(לל"ת 052-7696596

 לל"ת באזור העיריה 3 חד' 
משופצת, מושקעת ק"ב 66 

מ"ר 1,430,000 ש"ח
_____________________________________________)42-43ל(7124072 -052

 בק. הרצוג, ק"ד ממוזג 
+ מרפסת ענקית 45 

מ"ר + אופציה לבניה על 
_____________________________________________)41-44(הגג. 054-3977018

 בטרפון ק"ב, כ - 3 חדרים 
+ מרפסת + סוכה + אופציה 

קטנה, משופצת ברמה יפה 
ומסודרת 1,570,000 גמיש, 

_____________________________________________)42-43(לל"ת 053-3166018

 בגניחובסקי ק"א 3 חד' 
מפוארת ומשופצת מהיסוד, 

טאבו משותף 1,100,000 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ל(054-8442170 054-8405486

 ברח' יהושוע / יגאל, 
2.5 חד', ק"ק, חזית, לא 

משופצת, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

 סמוך לישיבה, 3 חד' 
מטופחת, מצוינת גם 

להשקעה 820,000 )פינוי 
בינוי( 054-8450596

052-7663121)42-43(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

 4 חד' משופצת 110 
מ"ר + מרפסות לנוף מדהים 

למגורים/השקעה 550,000 
_____________________________________________)42-45(ש"ח 054-2300995

4-4.5 חדרים

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

)27 מ"ר( + ת.ב.ע. 55 מ"ר, 
משופץ, כ"פ. 2,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43(תיווך הכוכבים: 02-571-3375 

 ברמות ב': דו-משפחתי 
200 מ"ר לשיפוץ על קרקע 

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ג': קוטג' 5.5 
חד' )152 מ"ר( משופץ + 
גינה 72 מ"ר, נוף מדהים. 

בזרחי. 3,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-571-3375

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

מ"ר( + חלל, נוף, גישה נוחה. 
4,950,000 ש"ח! תיווך-
_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-571-3375

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

ש"ח עד 7,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ג': 5 חד' 
משופצת )100 מ"ר נטו( 

+ מרפסת סוכה, נוף! 
ע"י ביהכ"נ זיכרון-אברהם, 

2,130,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ב': 6 חד' 
משופצת + מרפסות 34 

מ"ר + מחסן + חניה, נוף, 
ק"ב. 2,150,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות א': 2 חד' גדולים 
)50 מ"ר נטו( משופצת + 

ת.ב.ע. להוסיף 42 מ"ר! 
נוף. 1,420,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-571-3375

 א.ירושלים כ- 130מ"ר 
ק"ג 3.5 חד' + בגג 2 יח"ד 

מ.מהיסוד + א.להרחבה 
2,290,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)43-43(לדיור"  052-5222690

 בשלבי-בניה בפרדס-
כץ  3 חד' כ-65 מ"ר )לבעלי 

הון-ע-גבוה( 1,310,000 "תיווך-
_____________________________________________)43-43(משגב-לדיור" 052-5222690

 לרציניים! א.דנגור 3 
חד' כ-62 מ"ר משופצת 

א.להרחבה 1,255,000 "תיווך-
_____________________________________________)43-43(משגב-לדיור" 052-5222690

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

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)43-43(_____________________________________________

 מציאה!! א.חברון 3 
חד' ק"ב כ-65 מ"ר עורפית 

מ.מהיסוד מפוארת א.להרחבה 
1,399,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 א.אבוחצירא 3 חד' 
כ-83 מ"ר ק"ב 25 מעטפת 
+כ-40אופציה מ.מהיסוד!! 

1,460,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 א.חברון ק"א 3 כ-90 מ"ר 
3 כ"א 1,630,000 + מחסן 

18מ"ר )ז.לשיפוץ( "תיווך-
_____________________________________________)43-43(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.רבי יוסי 3 חד' 60 מ"ר 
משופצת +"היתרים" כ-80 
מ"ר צד/גג-בטון 1,530,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)43-43(_____________________________________________

 א.זבוטינסקי/סוקולוב 3 
חד' ק"ג מ.מהיסוד +"היתרים" 

75 בג.בטון + כ-80 בצד 
1,390,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 בדב-גרונר 3 חד' כ-64 
מ"ר קומה-ב' 3 כ"א מ.מהיסוד 
א.להרחבה 1,260,000 "תיווך-
_____________________________________________)43-43(משגב-לדיור" 052-5222690  

 בבלעדיות ב'קובלסקי 12 
דירת 3.5 חדרים 85 מ"ר קומה 

4 משופצת מהיסוד + סוכה 
גדולה 2 כ"א + אופציה לבניה 
על הגג.1.600.000 ש"ח. דוד 
_____________________________________________)43-43(תיווך ספיריט 072-3263850

 מציאה שלא היתה 
מעולם, בבנימין אברהם, 3.5 

חדרים 82 מטר בנין חרדי  
אופציה גג בטון 1,360,000 

גמיש פנחס נכסים
055-6789653)43-43(_____________________________________________

 ברבינוביץ המבוקש 3 
חד' ק"ב 70 מ"ר חזית אופציה  

ל40 מ"ר ולמעלית . חניה 
בטאבו 1,690,000ש"ח  "תווך-

_____________________________________________)43-43(בכר-נכסים" 054-3969949

 המציאה!! א.ירמיהו ק"א 
כ-2 חד' כ-50 מ"ר משופצת 

1,199,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

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

א.להרחבה שמורה 1,350,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)43-43(_____________________________________________

 מיידי!! א.נורדאו 2.5 חד' 
כ-55 מ"ר שמורה +"היתרים" 
בגג-רעפים 1,155,000 "תיווך-
_____________________________________________)43-43(משגב-לדיור" 052-5222690  

 מכבים 2.5 חדרים אופציה 
מאושרת לעוד 30 מטר 
1,250,000 קומה קרקע

055-6789653)43-43(_____________________________________________

 בדנגור 2.5 חדרים קומה ב 
עם סוכה 10 מטר  1,250,000 

_____________________________________________)43-43(פנחס נכסים 055-6789653

 בלעדי ברב-קוק )קרוב-
לטבריה( 2.5 חדרים 70 

מ"ר שמורה ק"ב עורפית 
מיידי 1,450,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 מציאה בזבוטינסקי 
)צד של פ"כ( 3 חדרים 

משופצת מהיסוד 70 מ"ר 
קומה א' 1,290,000 ש"ח 
סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600)43-43(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בסמטת 
רחל קרוב לרחוב ירושלים  

3 חדרים 75 מ"ר חזית 
ק"ג  אופ'- )רעפים( 

ניתנת לחלוקה מייידית 
בקלות 1,450,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)43-43(_____________________________________________

בהרצוג 3.5 חד' גדולה, 
ניתן להפוך ל4 1,620,000 

ש"ח. תיוך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן-הר 
סיני + ליווי בנקאי דירות 3 חד' 
החל מ 1,540,000 ש"ח. תיוך-

ישוב-הארץ 03-8007000
)43-43(               052-3344721_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרווחת 
1,650,000 ש"ח תיוך-ישוב-

הארץ 03-8007000
 052-3344721)43-43(                                                                  _____________________________________________

 בדוד המלך 3 חד', ק"א 
1,600,000 ש"ח. תיוך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)43-43(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 3 חד' 
בקומה אחרונה + היתרים 

לבנייה 1,600,000 ש"ח. 
תיוך-ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3 חד' 
משופצת ומרווחת 1,450,000 
ש"ח גמיש. תיוך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' + 
אופציה ממשית להרחבה 

1,380,000 ש"ח. תיוך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 מציאה שלא היתה 
מעולם, 3.5 חד' ואפציה 
מאושרת לעוד 30 מטר 

1,250,000 ש"ח קומת קרקע. 
055-6789653)43-43(_____________________________________________

 בהמכבים, משופצת 
כחדשה 70 מ"ר ק"ב + 

מרפסת סוכה 18 מ"ר 2 כ"א 
1,450,000 גמיש.

_____________________________________________)43-43ל(052-7137031

 בחברון 70 מ"ר + אישור 
בניה להרחבה מידית מהצד 70 

מ"ר. 1,690,000 ש"ח.
_____________________________________________)43-44ל(09-7733027

 במימון 3.5 חדרים 
80 מ"ר ק"ב משופצת 

כחדשה+חניה+מחסן בק"ק 8 
מ"ר חזית 1,770,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 באיזור הרצוג 3 חד' 75 
מ"ר ק"ג + א. בגג בטון כולל 
היתרים 52 מ"ר חזית + חניה 

1,770,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בגינחובסקי 
3 חדרים + היתרי 

בניה ליותר מ 30 מ"ר 
1,370,000 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)43-43(בועז' 054-8474843

 בלעדי 3 חד' בפרדס כץ 
במתחרדים קומה ב' ואחרונה 
משופצת + סוכה 1,400,000 

ש"ח תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)43-43(_____________________________________________

 בהרצוג ק"א 3 
חד' חזית שמורה רק 

1,620,000 ש"ח "א.צ. 
נכסים" 050-2044100

050-9777755)43-43(_____________________________________________

 באיזור יונה הנביא 
3.5 חד'+מרפסת 12 מטר 

אפשרות להרחבה 2,000,000 
 B.D.A ש"ח תיווך
_____________________________________________)43-43(פל': 054-8449423

 בהמכבים/אבוחצירא 3.5 
חד' מתוחזקת מצוין כיוני אויר 

מעולים, אופציה. +60 מ"ר. 
1,480,000 ש"ח

_____________________________________________)43-46ל(053-3138151

 מציאה שלא היתה 
מעולם, 3.5 חד' ואופציה 
מאושרת לעוד 30 מטר 

1,250,000 ש"ח קומת קרקע. 
055-6789653)43-43(_____________________________________________

 ברח' יהושע - שלשה 
חדרים יפה + ק"א + סוכה 

_____________________________________________)43-44(ממוזגת. 052-7660288

בדוב גרונר המבוקש 3 
חד' שקטה ק"ב + אופציה 
להרחבה, מציאה, למגורים 
והשקעה 1,330,000 ש"ח.

_____________________________________________)43-46ל(052-8559759

המחיר ירד 3 חדרים 
רבי עקיבא איזור 

דובק בנין חדש עורף 
ק"ד. מחיר של פעם 

1,620,000 ש"ח 
058-3200078 "אפיקי 

_____________________________________________)43-43(נדלן בועז"

 דנגור 3 חדרים ק"ב. 
אופציה להרחבה 30 מ"ר 

1,250,000 ש"ח
058-3200078 "אפיקי 

_____________________________________________)43-43(נדלן בועז"

 זבוטינסקי 3 חדרים 
ק"א חזית משופץ כמעט 

ללא מדרגות אפשרות 
לסוכה 1,260,000 ש"ח 
058-3200078 "אפיקי 

_____________________________________________)43-43(נדלן בועז"

 בלעדי בברוט 2 חד' קומה 
ג' מקרקע בניין אברכים + 

רשיון לבנייה בגג בטון. ובצד 
עוד 30 מ'. 1,270,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)43-43(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2 
חדרים משופצת + אופציה 
בגג 1,300,000 ש"ח. תיוך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 בדנגור 2.5 חד' קומה ב' 
עם סוכה 10 מטר 1,250,000 

ש"ח. פנחס נכסים 
055-6789653)43-43(_____________________________________________

 בלעדי! באזור זכרון מאיר 
2 חד' + 2 מרפסות + הול 

גדול 56 מ"ר ק"ג + אופ' בגג 
בטון חזית סוכה משופצת 
1,500,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח 
2 חדרים גדולים 55 
מ"ר אופציה לסוכה 

1,230,000 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)43-43(בועז' 054-8474843

 2 חדרים ברבי עקיבא 
פינת יונה הנביא מסודרת 

מחיר מציאה. תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)43-43(054-4980159 דורון.

 דירה מחולקת ל2 יחידות 
דיור מושכרות ב 3,000 ש"ח 

רק 470 אלף כל הקודם זוכה. 
משה אלוש 054-3255667

08-6901033)43-43(_____________________________________________

 דירת קרקע משופצת 
ויפה 3.5 חדרים מושכרת 

ב 2,000 ש"ח לטווח ארוך 
במחיר מציאה. משה אלוש 

054-3255667
08-6901033)43-43(_____________________________________________

 מבחר דירות בדימונה 
וירוחם במחירי מציאה לכל 

כיס. משה אלוש
054-3255667
08-6901033)43-43(_____________________________________________

 מוכר קונה נכס התקשרו 
עוד היום 054-3255667 יועץ 

_____________________________________________)43-43(חינם והכוונה בחינם.

דימונה

 למכירה בפאתי קרית 
שמואל דירת גן 3 חדרים 

80 מטר משופצת + גינה 
100 מטר מטופחת אישורים 

להרחבה 590,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)IRC)43-46 עינב  050-2442446

 למכירה בלב קרית שמואל 
דירת 5 חדרים 170 מטר 

מרווחת מאוד + מרפסת + 
נוף, משופצת 980,000 גמיש. 

_____________________________________________)IRC)43-46 עינב  050-2442446

דופלקסים
 למכירה בטבריה דופלקס 

מחולק ל3 דירות + נוף + 
מרפסת + חצר הכסה של 
בערך 5,000 ש"ח לחודש 

1,090,000 ש"ח. IRC עינב  
050-2442446)43-46(_____________________________________________

 מציאה! להשקעה, 
במרכז, מושכרת 7,400 ש"ח 
מחיר 1,250,000 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)43-43("בית ישראל" 0548-070-418

 "דרך עיר נכסים" בכפר 
אברהם קוטג', משופץ כחדש. 
6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 

_____________________________________________)43-43(חניות. 0522-656825

4-4.5 חדרים
 בפרנקפורטר 4.5 חד' 

גדולה ומסודרת. מעלית. חניה. 
1,680,000 ש"ח. תווך-יוחנן 

050-4104044)43-43(_____________________________________________

 ברוטשילד 4 חד' 
משופצת מהיסוד ק"ג + 

מעלית 1,460,000 תווך-יוחנן 
050-4104044)43-43(_____________________________________________

 למכירה בברנדה, 4 
חד' ק"א, מעלית, משופצת, 

ענקית. 1,500,000 ש"ח.
_____________________________________________)43-43(050-6610501 סתיו.

 בשפירא/אחד העם 4 
חד' ענקית )אפשרות ל - 5 

חד'( +מעלית+חניה מקורה - 
מיידית!! 1,490,000 ש"ח. 

050-4811122)43-43(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" פינסקר 
כ-110 מ"ר, קומה 7, מ"ש/

סוכה, ממ"ד, חניה.
_____________________________________________)43-43(רביד 072-3957393

3-3.5 חדרים
 במרכז העיר 3.5 חד' ק"ב 
גדולה מאוד ומסודרת מעלית. 
סוכה. 1,350,000 תווך-יוחנן 

050-4104044)43-43(_____________________________________________

 במרכז העיר 3.5 חד' ק"ב 
גדולה מאוד ומסודרת מעלית, 
סוכה. 1,350,000 תווך-יוחנן 

050-4104044)43-43(_____________________________________________

 במוהליבר/הסתדרות 3 
ח' ק"ב משופצת )מושכרת ב 

- 3,500 ש"ח( שרותים כפולים 
בהזדמנות 1,140,000 ש"ח.

050-4811122)43-43(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 במרכז העיר בחפץ חיים 
2.5 חד' גדולים 70 מ"ר ק"2 

1,160,000 תווך-יוחנן 
050-4104044)43-43(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בתל 
חי קומת קרקע, כ-50 מ"ר, 

סורגים, ממוזגת.
_____________________________________________)43-43(רביד 072-3957393

1-1.5 חדרים

קריית ספר
 דופלקס כניסה פרטית 
מושקעת, אור ואויר, מחיר 

מציאה 1,420,000 ש"ח. לל"ת 
_____________________________________________)43-44ל(054-8459658

קריית אתא

 בחרדי קומה ראשונה, 
95 מ"ר, שכירות עוברת, רק 
750,000 ש"ח! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים -
052-2790370)43-43(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 3 חד', קומה ראשונה, 

שכירות עוברת רק 450,000 
ש"ח המלצת השבוע! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
052-2790370 -)43-43(_____________________________________________

 3 חד', מעלית , 
משופצת מחיר החל מ 

500,000 אברהם אמנה 
)43-43(           053-8292312_____________________________________________

 3 חד', 70 מטר, אזור 
שכיר, מחיר 470,000 

ש"ח אברהם אמנה
                  053-8292312)43-43(_____________________________________________

 דירת 3 חד', ק"ב, רק 
405,000 ש"ח, חייבת להמכר! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)43-43(פרוייקטים - 052-2790370

צפת
 בעיר העתיקה, מעל 

מקווה האר"י, 3 יחידות, 
מרפסות, נוף וקרקע.

052-5844040 052-8484726)37-45(_____________________________________________

 בדף היומי 7, 4 חד' 
ק"א, 85 מ"ר, מרכז שקט, 

משופצת, דו"ש, מזגנים, 
1,575,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-43ל(050-6680290

 בהרב קוק, 3.5 חד', 
מעלית, חניה. 052-2948691 

_____________________________________________)40-43ל(נטלי

קריית ביאליק

 באוסישקין, 4 חד', 
חדשה, 3 כ"א + יחידת הורים, 

אופציה לחלוקה 1,680,000 
_____________________________________________)41-43ל(ש"ח, לל"ת, 052-7696596

 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)43-43(_____________________________________________

 מחולקת ל 2 שכירות 
גבוהה, באזור מצויין, 

מחיר 620,000 ש"ח גיא 
אטיאס 054-8161125

)43-43(                              _____________________________________________

3-3.5 חדרים

קריית מוצקין

קריית חיים

 ז'בוטינסקי, 3 חד', 70 
מטר, בניין מרובע, מחיר 

540,000 ש"ח מנחם כהן 
)43-43(           053-9312551_____________________________________________

דגניה 3 חד', אזור פינוי 
בינוי קרוב לים, מחיר 

545,000 ש"ח 
_____________________________________________)43-43(דניאל 054-2821749

 ז'בוטינסקי 4 חד', 95 
מ"ר, מתאימה לחלוקה, 

מחיר 660,000 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43(דניאל 054-2821749

דופלקסים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

בני ברק

 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(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

+5 חדרים

 3 חד' ברבי עקיבא 80, 
ק"ג, 70 מ"ר, מחודשת, 

אפשרות לריהוט. ממוזגת 
+ סוכה, 4,500 ש"ח מיידי. 

050-4113794)43-44(_____________________________________________

 להשכרה חדר גדול 
בתוך גלית איטליה ב"ב מיועד 

לקוסמטיקה וכו'. 
054-7493007)43-46(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה וגדולה, 
מול רחוב צפניה, עם ריהוט 
מלא קומה ראשונה כניסה 

_____________________________________________)43-43(מיידית. 054-7493007

 בלעדי! באיזור הרב 
קוק דופלקס 6 חדרים 180 
מ"ר ק"ג + מעלית + חניה 

משופצת 6,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 מהודרת ומשופצת 
במקום יוקרתי, 200 מטר 

קומה א' + מעלית. 
054-4338135)43-50(_____________________________________________

 בנורדאו 4.5 חד' בבניין 
חדש+ מעלית, חזית 4,500 

ש"ח. תיוך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)43-43(



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

4-4.5 חדרים

ט”ו- י”ז  בחשוון תשע”ט 24-26/10/2018

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי ובריכה 

חצר+נוף *אפשרות לוילה, 
ענקית עם בריכה וטרמפולינה 

_____________________________________________)12-13/19ל(050-4157897

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-48/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-51/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-23/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-25/19(_____________________________________________

בית מאיר

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי 

+ ג'קוזי גדול פרטי, מנגל 
וחצר גדולה + ובריכה, סוכה 

למהדרין 054-5461450,
052-2611920)10-11/19(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-12/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

אזורים

 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)19-45(_____________________________________________

בני ברק

בר יוחאי

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3452522
052-3771789)24-24/19(_____________________________________________

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:12-15/19(בקרו באתר(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-12/19(_____________________________________________

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-01/19(הכי זול שיש. 055-9275552

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-17/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

  2 צימרים פלוס עד 10 
נפשות כ"א פלוס נוף לרשבי 
והר מירון מאובזרים וממוזגים

052-4624543)28-02/19(_____________________________________________

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים 

כ-80 מיטות, פרגולת ענק 
_____________________________________________)32-07/19ל(050-4198070

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

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

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

_____________________________________________)35-43(ובתי כנסת 052-8834610

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 "כתר הרימון" צימרים 
חדשים, מרווחים ממוזגים, 

לזוגות ומשפחות, נוף מדהים. 
052-5207326)38-45(_____________________________________________

 צימר בוטיק באור הגנוז 
לזוגות/ קבוצות/ משפחות, 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מחיר מיוחד. 
053-5239843 052-7632474)40-51(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 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(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-01/19(_____________________________________________

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-49(טל': 054-7706069

מחסנים

משרדים

מגרשים
 יש לנו השקעה מנצחת 

_____________________________________________)40-40/18(בשבילך, 03-7542233

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-41/18(סולידית, 03-7542233

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 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(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 ברחוב לנדאו, מחסן 
70 מטר בקומה 1- )מינוס 

1( גישה לרכב, מעלית, 
ניתן לחלק 2-3 מחסנים/
משרדים, 4,000 ש"ח, 

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

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

 דרושים מגרשים כולל 
היתרים, במיידי ובמזומן, 

לחברה גדולה באזורים גוש דן 
_____________________________________________)37-43(ולוד. רפי 052-3646632

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)22-22/19(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 2.5 חד' בהרצוג ליד 
הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

3,600 ש"ח גמיש בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 בסירקין/הרב שך 2 
חד', 60 מ"ר ענקית, 

ק"א, מסודרת, מיידית, 
3,100 ש"ח בלעדי 

ל-תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

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

ממוזגת, דוד"ש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________ )36-44ל(050-9375052

 באזור ירושלים, עסק פעיל 
ורווחי בתחום מכירה ותיקון, 
מחשבים ומדפסות ואביזרים, 
02-5808003 ,052-2673559)36-44(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בהרב שך 93 אחרי 
ז'בוטינסקי, 4 חד' 100 

מ', חזית, בנין חדש 
ושמור, 4,800 לחודש. 

050-5586335)40-43(_____________________________________________

 בנורוק, ק"א, 2 חד' 
ענקית, כ- 50 מ"ר, משופצת, 

מרוהטת, גמיש. 
053-3104856)40-43(_____________________________________________

 ברחוב דניאל 10 2.5 
חדרים משופצת ומרוהטת, 

4,000 ש"ח החל מה- 
050-5511847 01.09.2018)40-43(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בחפץ חיים/ אחד העם, 
מיידי, ק"א, 3, גדולים+ הול+ 
מרפסת, מאווררת ומוארת+ 

מזגנים. 050-5343334 
054-4797080)38-40/19(_____________________________________________

 3 חדרים, ק.ב ע"ע, במרכז 
ב"ב, חזית, 2 א.ק. 2 מזגנים, 

דוד"ש, סורגים, מיידי, 
053-2759816 ,03-6180646)41-44(_____________________________________________

 לזו"צ, 3 חד', מרווחת 
ויפיפיה! חדשה לגמרי! 
ק"ד, ללא + מזגנים! + 

מרפסת שרות וסוכה 
סגורה, בר' עקיבא/יונה 

הנביא, שכנים טובים, 
_____________________________________________)41-45(לל"ת 052-7665551

 בגניחובסקי, 2 חד', 40 
מ"ר, ק"ג, ממוזגת, מטבח 
גדול, דוד שמש ואמבטיה, 

_____________________________________________)41-44ל(2,800 ש"ח, 052-2899085

 יחידת דיור ממוזגת 
ומרוהטת, 25 מ"ר, חדשה, 

באזור בן פתחיה, קומת מינוס, 
מאווררת, 2,000 ש"ח

054-8435566)41-45(_____________________________________________

 עסק לשמלות כלה 
מהממות + אביזרים וציוד 

במחיר מציאה, לרציניים בלבד, 
050-4137661)41-44(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

שבארה"ב.
052-6200126)41-41/19(_____________________________________________

 לחברה בהקמה דרושה 
השקעה של 500,000 ש"ח 

תמורת שותפות, 
_____________________________________________)41-44ל(054-6970525

 ברח' הרב הירש, 
יחידה, ק"ק, מרוהטת, 

ממוזגת, מתאים 
לבודד/ה, 1,200 ש"ח, 

_____________________________________________)41-45ל(050-4112720

לפרסום
בלוח

03-6162228

 להשכרה דירת חדר 
וחצי מרוהטת ממוזגת 
בבנין יוקרתי .שכון ה'

_____________________________________________)42-43(לפרטים 054-3450241

 באזור הרצל 3 חד' ק"ק 
80 מ"ר+ חצר גדולה, בנין 
חדש, לל"ת. 3,700 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ל(054-8452358

 בסמטת רחל 3 חדרים 
חדשה לגמרי, 62 מ"ר+ סוכה 

ק"ג, ממוזגת, 3,500 ש"ח 
052-7606607)42-45(_____________________________________________

ברבי עקיבא אזור ישעיהו 
3 חדרים משופצת 

מהיסוד! קומה ראשונה 
+ מעלית חזית מיידי! 

ב-4,500 ש"ח להב נכסים 
050-4177750)43-43(_____________________________________________

 בק. הרצוג 2 חד' כ - 45 
מ"ר, יפה וממוזגת ללא ריהוט, 

בנין שקט, קומה 2.5 3,000 
_____________________________________________)42-45ל(ש"ח 054-6969961

 באבן גבירול, דירת 2 
חד' חדשה נאה, ממוזגת 

ומרוהטת מתאימה גם למשרד 
3,200ש"ח גמיש 03-6191468

_____________________________________________)42-43ל(052-7698994

 בפנקס 2, יפיפיה בנין 
חדש, מרוהטת, ק"ד+ מעלית 

_____________________________________________)42-45(+ נוף. 052-6164584

 כ - 10 מ"ר ליד איצקוביץ, 
חדר קומפלט לפגישות/לינה, 

לפי שעות וימים 
_____________________________________________)42-43ל(054-8435117 054-8503037

 בישעיהו, חדשה ויפה 
לזו"צ/בודד מרוהטת וממוזגת 

_____________________________________________)42-45ל(מיידי. 052-7681871

עמנואל
 4.5 חד' בחתם סופר 

גדולה ש"כ 1,600 מ"ר מיידי 
054-8446858)42-45(_____________________________________________

 מחפץ חיים/אחד העם 
מיידי, ק"א, 3חד' גדולים + הול 

+ מרפסת מאווררת ומוארת 
+ מזגנים 050-534334

054-4797080 )42-45(_____________________________________________

 נדל"ן באנגליה, תשואות 
גבוהות + עליית ערך, רישום 

בטאבו בליווי עו"ד.
055-9419672 )42-45(_____________________________________________

 לימודי מסחר בשוק ההון, 
בניית רובוט מסחר אוטומטי 

למתחילים ומתקדמים
052-5821410 )42-45(_____________________________________________

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים. 

החל מ- 800,000 ש"ח. 
הדירות מושכרות כעת.

050-5766979 נתי המתווך 
_____________________________________________)42-45(לציבור הדתי.

 בק. הרצוג דירה + 
מגרש 250 מ"ר אופציה 

לבנין 5 קומות דירות 5 חד'. 
3,750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)42-43ל(050-4102467

 להשכרה משרד/קליניקה 
50 מ"ר ברח' הרב קוק 10 

ב"ב סמוך לרבי עקיבא. 
_____________________________________________)42-45ל(052-3141026

 חדר/מחסן 30 מטר! 
במרכז חז"א )גני טל( מיועד 

גם לכיתת לימוד, פגישות לפי 
_____________________________________________)42-45(שעות. 053-3143097

 במרכז ב"ב\ מתחם 
מפואר עם עמדות 
ומשרדים להשכרה 

החל מ- 990 ש"ח, כולל 
ארנונה, מים, חשמל, 

הלוואות ועוד..!!! 
050-4160390)42-43(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
במוהליבר יחידת דיור 40 
מ"ר משופצת ויפה ק"ק 
ממוזגת כניסה מיידית  

3,500 ש"ח כולל ארנונה 
סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600)43-43(_____________________________________________

 להשכרה חנות בגן 
ורשא 20 מ"ר חזית 
6,000 ש"ח )+דמי 

פינוי( מיידי מחיר מציאה 
סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600)43-43(_____________________________________________

 להשכרה ברב קוק 
חנות/משרד 30 מ"ר ק"ק 

חזית מיידי 3,000 ש"ח 
סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600)43-43(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו 75 מ"ר 

למשרד או לעסק ק"א 
חזית משופץ מיידי 5,000 

ש"ח סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)43-43(_____________________________________________

 השקעה נדלנית 
לאנ"ש החל מ  80,000 
ש"ח, בטחונות מלאים 

תשואות גבוהות לפרטים 
נוספים. יצחק תיווך 

סלומון נכסים והשקעות
052-7125642)43-43(_____________________________________________

 בגוטמכר 4 חדשה ק"ג + 
חניה 5,500 ש"ח 

050-4166777)43-44(_____________________________________________

 באזור הרצוג 4 
חד' ק"א חדשה 

לחלוטין+מיזוג+חנייה + 
מרפסת שמש רק 5,400 

ש"ח "א.צ. נכסים"
 050-2044100 

050-977755)43-43(_____________________________________________

 בשח"ל 3 חד' בבנין חדש. 
משודרגת, מאווררת וממוזגת. 

3,800 מיידי, לל"ת.
_____________________________________________)43-44ל(054-6108092

 להשכרה בלעדי 3 
חדרים ברחוב חברון / 

הרב קוק, חזית, ק"א ללא 
מדרגות משופצת 4,000 
ש"ח. תווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)43-43(_____________________________________________

 ברוזנהיים דירת גג 
ק"ד ללא, 2.5 לד' 56 מ"ר 

+ 16 מ"ר מרפסת ממוזגת 
ריהוט חלקי 3,000 ש"ח. 

02-5430441
050-4112154)43-44(_____________________________________________

 בחיים לנדא 2 חדרי 
שינה ופינת ישיבה 40 מ' 
משופצת+ארנונה+ריהוט 

_____________________________________________)43-43(2400. תיווך: 054-2345633

 בעוזיאל יחידת דיור 2 
חדרים יפייפיה כ-45 מטר 

משופצת ממוזגת 

 באמרי חיים יחידה לזו"צ 
30 מ"ר ק"ק מרוהטת ממוזגת 

_____________________________________________)43-30(מיידי. 052-3632080

 בכפר גנים, 4 חד' ענקית, 
מעלית, ארונות קיר, מזגנים, 

כיור כפול, בקרבת בתי כנסת. 
כניסה מיידית. 4,300 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43(050-6610501 סתיו

 בעמישב דירת 3 חדרים 
ק"א משופצת נעימה למגורים 
קרוב להדר גנים. FOX נדל"ן

050-6925400)43-43(_____________________________________________

 למסירה 2 חנויות 
מצליחות עם מוניטין רב 
באלעד, שכירות נמוכה 

ובמקום מרכזי. אחת בתחום 
נעלי האלגנט וספורט לגבר 

ונוער והשניה הלבשה חליפות 
אלגנט לגבר ולנוער. המסירה 

לא כולל השקעה וציוד. 
אפשרות לחנות אחת.

052-4779940)43-44(_____________________________________________

 בר' עקיבא בב"ב 
להשכרה 15 מ"ר בפסאז' 

מתאים למשרד/רופאים/עו"ד 
וכו' 1,800 ש"ח.

_____________________________________________)43-44ל(050-7620118

מסחרי בקריית מוצקין, 
בשלבי בניה מתקדמת, מחיר 
למכירה מוקדמת רק 12,500 
ש"ח למ"ר. כל הקודם זוכה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)43-43(פרוייקטים - 052-2790370

 משכנתאות והלואות. 
לרכישת דירה לכל מטרה, 
הוזלת משכנתאות קיימת, 

בשיתוף כל הבנקים, המלצות 
_____________________________________________)43-46(מאנ"ש. 1599-560-580

 "רימקס עוצמה", 
להשכרה בז'בוטינסקי, כ-160 

מ"ר, אולם תצוגה +ח' ישיבות 
+ משרד.

_____________________________________________)43-43(רביד 072-9357393

 להשכרה חנות/משרד 
מפוארת מחולקת ל 2 לכל 

מטרה 30 מ"ר ברח' הרב קוק. 
מחיר 3,000 ש"ח גמיש לל"ת.

052-7642459)43-46(_____________________________________________

 מסחרי בק. אתא חנויות 
במחירי מציאה עם שכירות 
עוברת ל - 5 שנים! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
052-2790370)43-43(_____________________________________________

 מעוניין לפתוח חנות/
משרד בב"ב? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות דורון 

054-4980159)43-43(_____________________________________________

 להשכרה ברח' ירושלים 
בב"ב 64 30 מ"ר משופצת, 

ממוזגת, לכל מטרה
052-2303988)43-46(_____________________________________________

 "דרך עיר נכסים" בפ"ת, 
משרדים/מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם חניות. 
גישה להעמסה. במיקום 

_____________________________________________)43-43(מצויין. 0522-656825

 באוסם בב"ב, משרד 
מושקע, יפיפה, ממוזג + 
מטבחון ושירותים, כ- 13 

_____________________________________________)43-44(מ"ר 050-5674924

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים 
+ גינה וטרמפולינה ופינפונג. 

מומלץ! מבצעים לחורף.
052-6990764)40-39-19(_____________________________________________

מושב גורן
 *וילת אירוח יפיפיה,
4 חד', חצר ובריכה פרטית
* 10 חדרי אירוח + נוף + 

בריכה, ילדים חינם!!!
050-5236390 054-2515630)32-44(_____________________________________________

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)50-51/18(_____________________________________________

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)26-52(_____________________________________________

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

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-43(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-03/19(_____________________________________________

יבניאל

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-50(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-52/18(נוף, 055-6678585

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-49(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-03/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-44/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-45(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-04/19(חיים 054-6371079

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

גאולה/הבוכרים, 
_____________________________________________)36-49ל(050-2638641

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

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

050-2403750)35-38/19(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-14/19(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-47/18(_____________________________________________

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

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

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-23/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)38-09/19(_____________________________________________

 ארוח לזוגות ומשפחות, 
מחירים במבצע לשבתות 
חתן! מדשאות ומשחקיה, 

סנוקר וטניס וכו', 
052-3540874)41-52(_____________________________________________

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-52(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 053-3128502

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-48(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-26/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-05/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-18/19(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-43(_____________________________________________

 סוויטת נופש לזוגות+ 
משפחות, מותאם לחרדים, על 

_____________________________________________)35-47(שפת הכינרת 050-8954654

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-35/19(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-05/19(מאובזרת! 050-6927465

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-23/19(_____________________________________________

 מבצע! רק 800 ש"ח 
ליומיים, 5 חד', 12 מיטות, נוף 

קסום לכנרת ולגולן, מרגיע 
_____________________________________________)37-49(ומפנק 050-4124556

 דירת נופש חדשה, 
גדולה ומפוארת, ברמה גבוהה 
מאד! קרובה מאד לשטיבלך 

ולכינרת, לנופש מושלם! 
_____________________________________________)40-47ל(054-8523020

 דירות נופש, צימרים, 
חדרי אירוח, החל מ- 150 ש"ח 

בר השגה - נופש בהישג ידך, 
מבצעים מיוחדים לקוראי
"קול העיר" ניתן להיכנס 

barasaga.co.il לאתר
055-9923279)41-52(_____________________________________________

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

לכנרת, מבצע חורף!!!
 2 לילות לזוג ב - 700 

_____________________________________________)42-9/19ל(ש"ח 052-7164243

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-42/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 דירת 3 חד' בבאר שבע 
במחיר מציאה בשכון פי"א, 

מחיר 630,000 ש"ח
_____________________________________________)43-43(054-2388654 תיווך מזרחי.

 דירת 4 חד'  בבאר שבע, 
100 מ"ר קומה ראשונה ניתנת 

לחלוקה ל - 3 יחידות. עם 
תשואה גבוהה 700,000 ש"ח
_____________________________________________)43-43(054-2388654 - תווך מזרחי.

 דירות להשקעה עם 
תשואה גבוהה באשקלון, 
דירות/מגרשים/משרדים. 

_____________________________________________)43-43(עומרי 054-7313344.

 דירות להשקעה ניתנות 
לחלוקה, באזור מכללת 

אשקלון, מתאימות להשקעה. 
דירות במרינה ובכל נקודה 

_____________________________________________)43-43(בעיר. עומרי 054-7313344.

 דרושה דירה להשכרה 
3-4 חדרים עם 4,500 לתקופה 

_____________________________________________)43-43ח(ממושכת. 052-7107287



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

לפרסום
03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

ט”ו- י”ז  בחשוון תשע”ט 24-26/10/2018

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/19(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, לימוד 
מהיר, קצר ואיכותי, יוסי בן 

יהודה, 03-5352975, 
052-2595370)03-04/19(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

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)31-31/19(_____________________________________________

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 /

₪

₪

משכנתאות

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-01/19(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-03/19(לחתונות 0525-778544

צילום

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

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)42-02/19(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006

(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-35/19(דרושים זכיינים

 וילה 4 חד' + סלון פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

מקפידים על נקיון!! 
050-4296661 ,050-7477127)17-43(_____________________________________________

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-41/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-01/19(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה 

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-03/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/19(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/18(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן
 בישוב הדתי חיספין צימר 

נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 
קרוב לאטרקציות ומסלולים, 

054-2232004)19-45(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, במצפה 

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-06/19(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-46(_____________________________________________

 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)20-46ל(_____________________________________________

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-22/19(_____________________________________________

שלומי
 "צימרים גבריאל" מתחם 
4 חד' לזוג/משפחות מאובזר 

ברמה גבוהה נקי וממוזג 
053-7527999)33-45(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת 

מזגנים וחצר. 
08-6601778

052-7113937)34-44(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-23/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-27/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-33/19(_____________________________________________

 וילה 7 חד', ממוזגת, 
משחקים לילדים ונוער, בריכה, 

_____________________________________________)34-46(ביה"כ צמוד 053-2827371

 מרחק הליכה מהעיר 
העתיקה + מרפסת + נוף 

לשבתות! מחירים הכי זולים 
_____________________________________________)35-43(שיש! 054-8476755

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת ומאובזרת + בריכה 
מחוממת, שולחן סנוקר, נוף 
מדהים לחרמון 050-4296661

050-7477127)35-52(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-35/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-04/19(_____________________________________________

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-35/19(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-52(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

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)20-46(_____________________________________________

הוצאה לאור
 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-44(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

בריאות

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם !  
_____________________________________________)22-48/18ל(052-2514960

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-48/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)36-04/19(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

050-5238722)37-43(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות"
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)37-49(רחבי הארץ 053-4271269

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-12/19(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-49/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
צפון_____________________________________________)42-41/19(054-8042119, 04-6989119

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 

_____________________________________________)25-27/19(מים מהדרין. 054-5742965

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

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)37-37/19(_____________________________________________

נתניה

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

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-10/19ל(054-5726412

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-14/19(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-18/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-18/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-27/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 בין הזמנים בתפוסה 
מלאה! נופש על הים, 
אפשרות עד 30 אנשים

052-6460451)07-09/19(_____________________________________________

 מתחם נופש חדש 
ויוקרתי! 3 יחידות מפוארות 
+ בריכה גדול + ג'קוזי ספא 

_____________________________________________)28-28/19(פרטי 054-2562686

 קרוב לרשב"י - צימרים 
יפיפיים+ ג'קוזי, נוף מרהיב, 

בריכה, חצר, יחס חם! 
050-9070487)28-51/18(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)35-47(60 איש 052-8860953

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

וצמוד לים. מבצעים! 
054-6299082 054-6388082)38-12/19(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-49/18_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-03/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-29/19(וחצר אוכל. 052-2979067

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-48(דתי. מרים, 054-9911490

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-08/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-36/19ל(054-8470055

מירון

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומט רכב 
חדש, מלמד גם לתאוריה, 

אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 
_____________________________________________)40-47(זולים! 052-2523284

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)47-48(_____________________________________________

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים, מקום יפה, פינתי 

ושקט עד 40 איש. 
_____________________________________________)41-52ל(052-6377060, שמרית

 טחורים ופיסורה - 
התרופה המרפאה לחלוטין- 
והצילה רבבות אנשים ללא 

ניתוח, ללא משחות,
02-5822586 ,050-6882047)41-44(_____________________________________________

יעוץ וטיפול
 c.b.t קדימה" - טיפולי" 

ע"י יועץ חינוכי ופסיכותרפיסט 
)לילדים ומבוגרים(, 

052-7112008)41-44(_____________________________________________

 מתחמי ארוח לקבוצות 
עד 100 איש, לכל מטרה, 

מחירים מצויינים
054-3040770)42-45(_____________________________________________

 יחידת דיור יפיפה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות, נוף להרים. לזוגות/ 
_____________________________________________)42-45(משפחה. 054-5259470

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת + נוף מהמם, ליד 

העיר העתיקה. להזמנות: 
_____________________________________________)42-45ל(052-7668387

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי + חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

שרותים לרכב
 העברת טסטים לרכב, 
שירות מהיר, אמין ומקצועי 

_____________________________________________)42-45ל(054-6324324

יונדאי
 יונדאי אקסנט שנת 2002 

117,000 ק"מ בלבד!
יד שלישית 4,900 ש"ח

_____________________________________________)42-43ל(052-7674367

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב, 

)דרוש נהג( +רשיון אוטובוס 
"ציפי הסעות" 050-4110855 

052-3821702)42-54(_____________________________________________

 "הסעות ריינר" - לכל 
חלקי הארץ. רכב ממוזג ונוח 

עד 20 מקומות, נהג חרדי 
_____________________________________________)42-45(ואדיב. 053-3157900

 "שידוכי המרכז" -חרדים 
ודתיים בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, ליטאים 
וספרדים, דת"ל, נכים/ות 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 

ב' חרדים וחוזרים בתשובה 
052-3245153)42-50(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)42-49(בצימר המערה. 050-5990545

 "בוסטן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)43-54(_____________________________________________

9 מקומות אוטומט 
גם לנהג חדש וצעיר
בארץ ובחו"ל ללא חיוב שבת ויו"ט
050-5765449
052-7123419

השכרת רכב
הרץ•באדג'ט•

קל אוטו•פרי 

הדברה
 רשתות למניעת יתושים 

רשת שקופה/הזזה/רגילה.
*הדברת מזיקים: נמלים, 

ג'וקים וכו' ר. 1223
050-5544413)43-16(_____________________________________________

פדיקור רפואי
 פדיקור רפואי מקצועי 
כולל ציפור חודרנית, יבלות 
ופטריות בצפורניים ואבקה 

יחודית לריפוי הפטריות 
_____________________________________________)43-44(בצפורניים. 055-6610818

 "גזור ושמור" שידוכים 
לגילאי +30 למגזר הדתי, 
רווקים/ות/ גרושים/ות/ 

אלמנים/ות לטלפן בשעות: 
_____________________________________________)42-45ל(20:00-22:00. 058-3268002

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)33-06/19(_____________________________________________

שיעורים פרטיים
 מסירת שיעורים פרטיים 

לאברכים בלבד! בדקדוק, 
אנגלית וחשבון - בב"ב. 

_____________________________________________)42-43ל(052-7195811

תקליטנים
 "נוריאל עוז", תקליטן, 

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

אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-05/19(_____________________________________________

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-02/19(_____________________________________________

 אבד תיק שחור עם 
מצלמה ופנקס קבלות בבין 

_____________________________________________)40-41ח(הזמנים. 054-8436150

 נמצאה בסוכות עגלת 
תינוק ליד תחנת הרכבת ברח' 
_____________________________________________)40-41ח(שמעון הצדיק. 050-6256846

 לפני יו"כ תשע"ט נמצאו 
ברח' ר' עקיבא ליד הדואר 
המרכזי: 6 זוגות גרבי ברך 

לייקרה בצבעים: חום ושחור. 
_____________________________________________)40-41ח(053-3101666

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)42-42ח(0547938941

 דרוש מכשיר נוקיה 
208 או סמסונג 1200 

בתרומה - אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 שטיח דגם מודרני כחול 
 2X2.9 משטחי עדן מידה

_____________________________________________)42-42ח(מחיר: 500 ש"ח 0527148609

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)42-42ח(0547938641

 דורשה עגלת בסיס 
למכונת כביסה פתח קדמי. 

_____________________________________________)42-42ח(0506651365

 מחשב 19 שטוח עם כבל 
למחשב וכבל חשמל מצוין. 

_____________________________________________)42-42ח(170 ש"ח. 0502897977

 נגן MP3 עם שירים 
ומערכונחם + מתאם למחשב 

+ אזניות חדש 30 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0502897977

 מכונת גילוח נטענת 
רמינגטון + לפיאות, 

מאושר צומת, 170 שקל. 
_____________________________________________)42-42ח(0526784969

 אופה לחם במצב חדש 
_____________________________________________)42-42ח(200 ש"ח. 0506229373

 מערכת סטריאו 
ניידת: תקליטורים, קלטות, 
רדיו, רמקולים. 160 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0526784969

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/ תרומה 

_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)42-42ח(0547432035

 דרושה סוכה/ סכך 
לאברך גם אחרי סוכות 

_____________________________________________)42-42ח(בתרומה/ סמלי. 0547432035

 מעונין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב 

_____________________________________________)42-42ח(0506229373

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב - 800 

ש"ח אפשרי במקולקלות 
_____________________________________________)42-42ח(בתרומה. 0548432271

 לפני כשנתיים נמצא 
כרטיס זיכרון של החבורה זרע 

_____________________________________________)43-43ח(אברהם. 054-8471351

 נאבדה קופסת 
תכשיטים בב"ב בצורת תיק. 

המוצא להתקשר.
_____________________________________________)43-43ח(052-7149216

 נמצאה שקית עם סיכות 
של מחזיק לכיפה בב"ב.

_____________________________________________)43-43ח(053-3181213

 בער"ש פר' וילך נאבדו 
נעלי קרוקס במקווה באבן 

_____________________________________________)43-43ח(גבירול. 054-8465270

 נמצאו טלית ותפילין 
בתחנה ביציאה מב"ב כביש 4.

_____________________________________________)43-43ח(03-6772995 053-3172995

נשכחה שקית ובתוכה 
תפילין בטרמפ שהוריד אותי 

בצומת רמות בירושלים.
_____________________________________________)43-43ח(054-8539512

נמצאה נעל של ילדה 
מידה 22 בחול המועד סוכות 

ברח' חזו"א. 054-8446012
03-5745534)43-43(_____________________________________________

 אופניים חשמליים לאברך 
בהשאלה או בתרומה.

_____________________________________________)43-43ח(052-7621791

 דרוש מחשב נייד לאברך 
בהשאלה או בתרומה לכתיבת 

_____________________________________________)43-43ח(דברי תורה. 052-7621791

 מעוניין בכסא תינןק 
לאופניים במצב טוב מתרומה 

_____________________________________________)43-43ח(או בהשאלה. 052-7621791

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)43-43ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)43-43ח(סמלי. 0547432035

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפרשי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)43-43ח(חילוף. 050-6651365

 דרושה דירת 4 חדרים 
בב"ב לל"ת במחיר 2,000,000 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 050-6651365

דרושה מכונת גילוח הרב 
_____________________________________________)43-43ח(גרוס לקניה. 052-7642805

 דרושה עגלת בסיס 
למכונת כביסה - פתח קדמי. 

_____________________________________________)43-43ח(050-6651365

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)43-43ח(054-7938941

 משפחה ברוכת ילדים 
מאזור בב"ב זקוקה לביגוד 

לבנות בגילאי 5,6 במצב טוב. 
_____________________________________________)43-43ח(050-4199561

 שמלות מהממות לילדות 
לארוע. חדשות. מידות 14,4,3. 

אפרסק. 120 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-7616326

 גז תנור " בקו" לבן 
רק 200 ש"ח בב"ב - 

_____________________________________________)42-42ח(0548517411

 תנור בלאדין חברת 
"ליבנט" כסף - רק 250 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(בב"ב 0548517411

 מקרר אמנה 577 ליטר 
ייצור קוריאה מכני מעולה 500 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0527148609

 דרושה מיטת נוער 
נפתחת ל - 2 צבע ניטרלי בבני 

_____________________________________________)42-42ח(ברק במצב טוב 0548430577

 מעונין לקנות ספודיק 
במצב טוב מידה 55-56 

_____________________________________________)42-42ח(0548591018

 דרוש מכשיר נוקיה 
208 או סמסונג 1200 

בתרומה אפשרי במקולקלים 
_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת בן תורה בתרומה 

_____________________________________________)42-42ח(0542432271

 דרוש מזגן חלון בתרומה/ 
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)42-42ח(חילוף 0506651365

 דרושות עמינח/ 
ספפה 2 מיטות במצב טוב 

_____________________________________________)42-42ח(0504105835

 תנור שבושל בו בהכשר 
הרב לנדא והעדה החרדית  - 

_____________________________________________)42-42ח(דרוש 0504105835

 דרוש חלק חילופי מעגלת 
שילדה בוגבו דגם קמיליון 3 

_____________________________________________)42-42ח(אפשר בתשלום 0527687197
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לפרסום
בלוח

03-6162228

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-05(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , הילוכי 
פרפר ,קפיצים קדמיים, במצב 

מצוין 500 ש"ח באזור פ"ת 
050-6867740)31-32/19(_____________________________________________

תינוקות

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 
_____________________________________________)09-49/18(ועוד, 050-5770355

 מציאה! ספה וונגה 
במצב מעולה נפתחת ועולה 

)היירייזר( 1,600 ש"ח 
_____________________________________________)36-42(052-7680602 בב"ב

 LG בהזדמנות! מקרר 
כמעט חדש היה בשימוש שנה 
550 ליטר. מוכסף, רק 1900 

_____________________________________________)38-39(ש"ח. 054-8420684

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

170 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-44(בניילון. 053-3348860

 עגלת בראבי כולל טיולון 
סלקל ואמבטיה צבע תכלת, 

מצב מעולה, 500 ש"ח. 
053-3120620)40-43(_____________________________________________

 מיטת ברזל שלושה 
מזרונים נשלפים, מצב טוב, 

_____________________________________________)40-43(400 ש"ח. 050-4196874

 2 מיטות לחדר שינה 
ונגה+ ראש נצנץ.

050-4196874 )40-43(_____________________________________________

 בייביליס של ריטר A ב- 
_____________________________________________)40-43(160 ש"ח. 050-4196874

 עגלת GOLO בצבע 
ורוד, מצב חדש, אמבטיה 

וטיולון. מציאה! 500 ש"ח, 
052-7696965)41-43(_____________________________________________

 עגלת בוגבו כמליון - מצב 
מצוין, בצבע ג'ינס, 700 ש"ח, 

052-7696965)41-43(_____________________________________________

 אביזרים לבוגובו, 50 ש"ח 
_____________________________________________)41-43(כל פריט, 052-7696965

 למכירה ש"ס 
וילנא שלם כחדש, 

054-6369617)41-44(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)41-44(_____________________________________________

 למכירה רמקולים 
למחשב סבופר ענק 
2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 400 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0522437292

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנות מחיר מציאה 

_____________________________________________)42-42ח(- 280 ש"ח. 0548405498

 מסחטת הדרים למיקסר 
דוש - חדש לגמרי 150 ש"ח.

בלנדר למיקסר דוש - בשימוש 
בודד בלבד 180 ש"ח.

 SHARP טייפ + דיסק + רדיו
MP3 מחיר 230 ש"ח גמיש.

_____________________________________________)42-42ח(0527169771

 A8500 למכירה מדפסת 
HP שמורה כחדשה משולב 
פקס. צליום מסמכים ועוד. 
מסך גדול מגע 400 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0522437292

 3 גופי תאורה - נורות 
_____________________________________________)42-42ח(הלוגן 70 ש"ח 0523463482

 אופה לחם במצב חדש 
מחיר 200 ש"ח טל' אריה 

_____________________________________________)42-42ח(0506229373

 רולים לשיער רמיגטון 
מקצועי 45 ש"ח.

מבערים וחצובות בלרס, 
פסחיים מהדרין במבצע 80 

ש"ח, של כל השנה 40 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 מקרוגל מעולה ואיכותי 
קריסטל עם אופציות 150 

ש"ח )בשווי 700 ש"ח( 
_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 גוף תאורה בצבע שחור 
חדש מהחנות ב - 50 ש"ח.
עמוד תאורה במצב מעולה 

_____________________________________________)42-42ח(ב - 80 ש"ח.

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנות מחיר מציאה 

_____________________________________________)42-42ח(- 280 ש"ח. 0548405498

 שואב אבק חובט 
סמסונג צקלון ללא שקית 

1800W. מחיר - 220 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0522727474

 מנורה לסלון 170 ש"ח
מנורה למטבח 130 ש"ח
מנורה לפ"א 130 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0522727474

 למכירה מייבש כביסה 
 ELECTROLUX גדול

במצב חדיש )בני ברק( 450 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח בלבד. 0547216671

 מכונת כביסה דיגיטלית 
ELECTROLUX במצב 
חדיש )בני ברק( 400 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0547216671

 מצלמת קנון דגם 
160 במצב מצוין 250 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0504116415

 מקרר קטן חברת 
אלקטרה 350 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0506651365

 למכירה 4 כסאות 
מטבח/ הול בצבע שמינית 
עור כחדשות ב - 500 ש"ח 

במחיר מציאה לפרטים - 
_____________________________________________)42-42ח(0533122039

 למכירה וילון חדר שינה 
מפואר 500 ש"ח במחיר 

_____________________________________________)42-42ח(מציאה כחדש. 0533122039

 כסא נוח מתקפל 
)מתאים לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0523463482

 מיטת ילדים נפתחת 
מעץ במצב כחדש בירושלים 

300 ש"ח - 0527112411 
_____________________________________________)42-42ח()בערב(

 למכירה בירושלים מיטת 
נוער במצב טוב מעץ רק 120 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0586770546

 למכירה בירושליםבוננית 
יפה מעץX תשע ריבועים ב - 

_____________________________________________)42-42ח(150 ש"ח. 0586770546

 2 שידות של שתי מגירות 
מחיר 70 ש"ח כ"א צבע חום 

_____________________________________________)42-42ח(כהה 0527628985

 מיטת ספפה 1.90*80 
נפתחת כולל ארגז מצעים רק 

400 ש"ח כל הקודם זוכה. 
_____________________________________________)42-42ח(0522515782

 למכירה מיטה חצי חדשה 
500 ש"ח

מיטה נוער מרופדת 500 ש"ח
מיזרון קפיצים זוגי 500 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(אזור רמת גן. 0506564872

 למכירה שולחן סלוני 
140*70 מעץ מלא במחיר 

מציאה )ב ני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(בלבד. 0547216671

 שולחן סלוני בינוני 65 
ש"ח מיטה וחצי 200 ש"ח

ספפה 350 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0533134131

 מיטת תינוק עץ בוק + 
_____________________________________________)42-42ח(מיזרון 180 ש"ח 0504157829

 שולחן סלון מעץ + 
מגירות. 120X64X40 כמעט 
_____________________________________________)42-42ח(חדש, 220 ש"ח 0526784969

 ספרייה 5 מדפים איכותית 
מעץ 187X43X38 מחיר 100 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 05276784969

 למכירה 6 כסאות לסלון 
250 ש"ח כ"א במצב חדש 

_____________________________________________)42-42ח(0547773591

 2 ספות נוער הייריזר 
במצב מצוין 490 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0547773591 036191468

 כסא מנהלים 190 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0547773591 036191468

 4 כסאות מטבח עץ 
ריפוד בד משובץ מצב מצוין 

_____________________________________________)42-42ח(500 ש"ח 0545705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0545705546

 שולחן נפתח ל 3 מטר 
+ 8 כסאות 2 מהם + ידיות. 

בצבע חום כהה, )אפשרות 
לשולחן או כסאות בלבד( 

_____________________________________________)42-48ל(052-4227714

 For Baby עגלה של 
צבע חום קאמל כחדשה! 300 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0527117487

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה 350 
ש"ח, יש אפשרות לקנות שאר 

החלקים )בשווי 2600 ש"ח(
_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 עגלת אינגלזינה משולבת 
אמבטיה + ספורט + תיק 
במצב מצוין כחדשה - 500 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0527602896

 למכירה מיטת תינוק 
במצב טוב כולל 2X מגירות 

איחסון בצבע עץ משולב 
ירוק 500 ש"ח. לפרטים: 

_____________________________________________)42-42ח(0527667302

 למכירה עגלת מוצי 
אמבטיה +טיולון במצב 

טוב רק 400 ש"ח במציאה 
_____________________________________________)42-42ח(0527140738

 לול תינוקות מפלסטיק 
במצב טוב + גלגלים ללא 

_____________________________________________)42-42ח(מזרון 100 ש"ח. 0526539056

 4 סימילאק 400 גר' 
שלב 1 חלב נוכרי 25 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0504135002

 עגלת מוצי כולל: 
אמבטיה, טיולון וסלקל 

מצב מצוין, רק 500 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0548423165

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח נייד: 
_____________________________________________)42-42ח(0523073826

 מציאה! קופסאות איחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)42-42ח(20 ש"ח. 0523073826

 כסא אוכל לתינוק מצב 
מצוין מאוד ב - 50 ש"ח.

שולחן עץ לילדים "פו הדוב" 
_____________________________________________)42-42ח(ב - 30 ש"ח. 036169291

 פגוש חדש לעגלת 
Inglesina Zipi מחיר: 50 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. 0527169771

 סל קל 50 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 תוכון חמוד ויפה רק 40 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח בבני ברק 0548423165

 במציאה, לול פלסטיק + 
מזרן חדש במחיר 150 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0542326070

 בהזדמנות!! עגלת איזי 
ביבי במצב מצוין 200 ש"ח.

בהזדמנות!!! עגלת תאומים 
במצב מצוין 250 ש"ח 

בירושלים.
_____________________________________________)42-42ח( פלאפון: 0504160457

 למכירה עריסה + שידת 
החתלה מפוארת גודל 1.2 

מטר 140 ש"ח + מזרון מיטת 
_____________________________________________)42-42ח(תינוק 85 ש"ח. 0525737813

 למכירה עגלת אמבטיה 
160 ש"ח בלבד + טיולון 130 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח בלבד 0525737813

 נוקיה 2720 כשר + 
אחד תומך כשר 150 ש"ח 

בירושלים נוקיה אקספס מיוזיק 
5630 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)42-42ח(0527175515

 למכירה טלפון סלולארי 
+ סוללה + מטען מצב מצוין 

_____________________________________________)42-42ח(100 ש"ח 0525737813

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב - 200 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0527966786

 למכירה פלאפון 
MERCARY צבע לבן במצב 

מצוין ב - 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)42-42ח(0548416705

 למכירה מכשיר נטו 
WAZE במצב מצוין ב - 450 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח בלבד 0548416705

 C2 למכירה נוקיה 
במצב מעולה 200 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0505574847

 למכירה טלפון אלחוטי 
במצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0505574847

 מכשיר מושגח גלאקסי 
V פלוס עם מגן 150 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(בלבד בחולון. 0548414866

בתורה כתוב: "וירעו אותנו המצרים" ורש"י 
מציין שיש לשים לב שהמצרים לא רק עשו לנו 

רע אלא עשו אותנו רעים. 
אותו דבר ממש קרה בגלות גרמניה הנאצית 

ימ"ש, דהיינו עשו אותנו הכי רעים. 
בגלל זה הרב מלובביטש מציין שאי אפשר בלי 

חב"ד לכן, אני מבקש מכל הלב מעם ישראל 
להזדרז לתת לי יד לפני שיקרה משהו.

058-3275870
מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א אבי אדמו"רי דורנו

 מקרר קטן 350 ש"ח 
חברת אלקרטרה. 

_____________________________________________)43-43ח(050-6651365

 נברשת ענתיקה - עשוייה 
מחרסינה - עם חמישה קנים: 

_____________________________________________)43-43ח(500 ש"ח. 050-6658234

 טאבלט/טלפון "7 כמצב 
חדש 450 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-8380655

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס. 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)43-43ח(מגע 400 ש"ח. 052-8437292

 מקרר כחדש מצב מצוין 
כ - 400 ליטר. 400 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(03-5791261

 בלנדר מוט חזק 
BRAUN MR300 מקציף, 
_____________________________________________)43-43ח(קיצוץ 99 ש"ח 054-4783220

 בהזדמנות, "מסך-אויר" 
למניעת יציאת האויר של 

המזגן - 500 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(3170701 -053  )בב"ב(

 מציאה - מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' - כחדש, 

המחיר - 200 ש"ח לפרטים 
_____________________________________________)43-43ח(054-8453370

 מיקרוגל כולל גריל איכותי 
מורסי ריצ'רדס 200 ש"ח

_____________________________________________)43-43ח(052-8380655

 מקפיא בקו 3 תאים. 
במצב ט"מ. עם קרח. 500 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. מב"ב. 054-4620206

DVD  נייד מסך אינץ + 
שלט+ אוזניות + מטען לבית 

ולרכב + תיק. 250 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-8380655

 טאבלט מסך 8 אינץ 
במצב חדש כולל מטען וכבל 

_____________________________________________)43-43ח(250 ש"ח. 052-8380655

 25 ספוטים + 3 גופי 
תאורה 75 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(054-7561146

 למכירה רדיאטור 8 
 DAVO צלעות חברת

איכותי, )מצב מצוין( בשימוש 
כשנה 150 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח( 052-7628985

 למכירה מיקורגל חברת 
גולד ליין, איכותי, חזק, צבע 

לבן. מחיר: 100 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-7628985

 למכירה רמקולים 
למחשב סבופר ענק 2 

רמקולים + שלט חברת 
לוגיטק 400 ש""ח.

_____________________________________________)43-43ח(052-2437292

 למכירה מדפסת לייזר 
OKI כחדשה - 200 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(050-4190020

 מיחם חשמלי לשבת 40 
כוסות קנדי. חכדש 150 ש"ח

_____________________________________________)43-43ח(052-7616354

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)43-43ח(220 ש"ח. 052-3463482

 כיריים גז בילד אין )4 
להבות( נירוסטה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(052-3463482

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)43-43ח(תקין 40 ש"ח. 052-3463482

 מקרר משרדי 90 ליטר 
בערך 400 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(054-7938941

 למכירה מגהץ טאפל 
דורש תיקון קל במחיר 200 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 063-7635027

 מחשב נייח בלי דיסק 300 
ש"ח. 03-6187374
_____________________________________________)43-43ח(או 053-3179093

 שידה עם מראה חדשה 
מהאריזה עץ מלא צבע וונגה 

_____________________________________________)43-43ח(499 ש"ח 054-4783220

 למכירה ארון מצב מצוין 
220 ש"ח מפורק חזק ויציב. 

_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 למכירה שידת החתלה 
מגירות חזקות 220 ש"ח 

_____________________________________________)43-43ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה טיולון חזק ויציב 
+ עגלת אמבטיה נפרדת 150 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח כל דבר 052-5737813

 למכירה מייבש כביסה 
240 ש"ח מצב מצוין.

_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 למכירה כורסת יחיד 
וכורסה של 4 מקומות  + 

מיטה וארגז מצעים. 500 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(050-3337530

 כוננית 80 ס"מ. )2 
מדפים+4 דלתות( צבע 

בוק+ורוד. 300 ש"ח. מב"ב.
_____________________________________________)43-43ח(0544-620206

 חדש! שולחן מרובע 
- לא נפתח )1.40*1.40( + 
8 כסאות צבע אגוז. שולחן 
500 ש"ח כסא 130 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(052-3073826

 ספריה 5 מדפים איכותית 
מעץ 187X43X38 בני ברק 

_____________________________________________)43-43ח(100 ש"ח. 052-6784969

 שולחן סלון מעץ + 
 120X64X40 .מגירות איכותי

בבני ברק. 190 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-6784969

 שטיח עם דוגמא 
235X150, במצב מעולה, בבני 
_____________________________________________)43-43ח(ברק 100 ש"ח. 052-6784969

 ארון בגדים 
240X125X53 תליה, מדפים 

ומגירות, בב"ב 290 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-6784969

 4 כסאות למטבח/ הול 
בצבע שמינית עור כחדשות 
ב - 500 ש"ח במחיר מציאה 

_____________________________________________)43-43ח(לפרטים 053-3122039

 וילון חדר שינה מפואר 
500 ש"ח במחיר מציאה 

כחדש. לפרטים: 
_____________________________________________)43-43ח(053-3122039

 פינת אוכל + 6 כסאות 
500 ש"ח + שולחן ללא 

כסאות 100 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-3662700

 למכירה 4 כסאות מטבח 
עץ, ריפוד בד משובץ מצב 

מצוין. 500 ש"ח. -054
_____________________________________________)43-43ח(5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(054-5705546

 6 כסאות לסלון כחדשות 
- חדיש מודרני, איכותי 500 

ש"ח. 03-6191468
_____________________________________________)43-43ח(052-7698994

 שלחן וכסאות לפינת אוכל 
למטבח - 500 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(03-6191468 052-7698994

 ספה מעור שמנת מהודרת 
- 500 ש"ח 2 ספות נוער - 

ספפה - 500 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(03-6191468 052-7698994

 כסא גבוה מרופד כחדש 
_____________________________________________)43-43ח(רק 250 ש"ח. 050-9089110

 למסירה ארון ספרים 5 
מדפים ללא דלתות חינם. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7116702 ירושלים.

 למכירה בירושלים מיטת 
נוער במצב טוב מעץ רק 120 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 058-6770546

 בהזדמנות כחדש: 
ספרייה, ספה )נפתחת 

למיטה(, שטיח מיטות ושידות 
_____________________________________________)43-43ח(054-2067894

 פינת אוכל למטבח 
500 ש"ח 0527698994 

_____________________________________________)42-42ח(036196964

 ארון בגדים 
240X125X53 תליה, מדפיס, 

מגירות לנעליים, 290 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0526784969

 שולחן + 3 כסאות 
מפלסטיק לילדים 40 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(בתכלת 0527148609

 למכירה שידת מגירות + 
החתלה יפה וחזקה 220 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0525737813 ב"ב

 למכירה ספה קטנה 2 
מושבים נוחה וחזקה 210 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0525737813 ב"ב

 למכירה 4 כסאות מטבח 
)מתאים גם לגינה( שלד 

ממתכת +מושבים מרופדים 
בהזדמנות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. 0547216671

 למכירה כיסא משרדי 
הכולל 4 גלגלים + מנגנון 

הגברה במחיר הזדמנות 120 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. )ב"ב(. 0547216671

 ספה דו מושבית רחבה 
מבד בצבע בז', בני ברק, 190 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. 0526784969

 למכירה ספה 2 מושבים 
עור צבע לבן חזקה ויפה 280 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0525737813 ב"ב

 מיטת תינוק מעץ תיקון 
קל בירושלים 150 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0527112411

 מזוודה גודל בינוני במצב 
מעולה 50 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)42-42ח(0527112411

 נדנדה לתינוק גיל 
חודש 40 ש"ח ירושלים. 

_____________________________________________)42-42ח(0527112411

 ספריה פינתית ויטרינה 
עץ מלא אגוז 500 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(1.20/80 נתניה 0583265087

 מוצרי אופניים: בטריה 
 36V 19 לאופנים חשמליות

אמפר במצב מצוין 490 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0504747741

 מוצרי זכוכית: אקווריום 
כחדש 50/70 זכוכית 200 

ש"ח מתאים לאוגרים 
_____________________________________________)42-42ח(0583265087

 כורסא נפתחת מעור 
צבע חום כחדשה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0507325610

68
050-3131740

פינוקים ברמה אחרת!

בס"ד

בהנהלה חרדית

הגריל הלוהט )דאלאס(

סעודת מלווה מלכה מיוחדת
עם הרב יצחק פנגר

 60 VIP

במוצאי שבת פרשת וירא 
י''ח בחשוון התשע''ט

27.10.18
 

בשעה 20:30

ישיבה בהזמנת עסקית - 
2 שיפודים- 58 ש"ח.

שתיה על חשבון הבית.
כניסה לגברים ונשים בהפרדה

יר
ע

ה
ד 

ה

 מיטת תינוק חב' טובה 
לבן/ שמנת 250 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7148004

 כסא תינוק לרכב חב' 
טובה + מצב מתכוון וחיבור 

לרכב 140 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-7148004

 סל-קל לתינוק מצב מצוין 
_____________________________________________)43-43ח(50 ש"ח בב"ב. 052-7148004

 אמבטיה לתינוק + 
מעמד + מושב לתינוק במצב 

מצויין 80  ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-7148004

 כסא בטיחות לכרב 
לתינוק + סל קל רק 100 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח 050-9089110

 mams למכירה עגלת 
papas & שמורה ויפה במצב 
_____________________________________________)43-43ח(מצוין 500 ש"ח 054-8536057

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-3073826

 למכירה כסא אוכל חזק 
ויפה 80 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 עגלת מוצי כולל: 
אמבטיה, טיולון וסלקל, מצב 

מצוין, רק 500 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(054-8423165

 במציאה לול פלסטיק + 
מזרן חדש במחיר 150 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(054-2326070

 עגלה מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין 150 ש"ח כל 

_____________________________________________)43-43ח(חלק. 050-4184747

 מיטה יחידה מעץ + ארגז 
מצעים מתרומם חב' טובה 
+ מזרון כחדשה. 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-43ח(בב"ב. 052-7148004

 בימבה לתינוק במצב 
מצויין + מנגינות )בב"ב( 40 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 052-7148004

 בימבה כיף במצב מצויין 
)בב"ב( 40 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח( 052-7148004

 שידה + 4 מגירות 40 
ש"ח על גלגלים צבע עץ 80 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 052-7148004

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 מעוניין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצוין 
חברת אורנג' ב 200 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(055-6777117

  מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-S3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(054-4783220

 למכירה גלקסי ייאנג סגור 
באריזה תומך כשר ב 250 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 053-3118231

 סמסונג S7, חדש 
באריזה 32 גיגה צבע 

כסוף. 1,500 ש"ח 
הראשון זוכה, יבואן 

_____________________________________________)43-46(רשמי. 052-3441441

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-45(400 ש"ח. 054-6337121

 למכירה שולחן + 7 
כסאות + מקרר + תנור. 

_____________________________________________)43-44ל(052-2743106

 מציאה! קופסאות איחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)43-43ח(20 ש"ח. 058-3073826

 תוכון חמוד ויפה, רק 40 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח בב"ב. 054-8423165

 למכירה ילקוט מרובע 
אורטופדי פסים צבעוניים 

כחדש,  נקנה בפתשגן 100 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 052-768985

 מכתשת מנחושת גדולה 
400 ש"ח. 03-6199806 

_____________________________________________)43-43ח(בערב.

 מצלמת פילים + פלש. 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 03-6199806 בערב.

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 054-7938941

 בהזדמנות, "אופני כושר" 
ביתי, כמעט חדש - 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-43ח(053-3170701 )בב"ב(.

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)43-43ח(בירושלים. 054-8415306.

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-43ח(בירושלים. 054-8415306

 מזודה גדולה "28 - 120 
ש"ח מזוודה בינונית "24 - 70 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 052-2727474

 למכירה מכשיר לחיתוך 
כרטיסי סים לטלפון להתאמה 
למכשירים עם סים קטן חדש 

באריזה 60 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(050-5574847

 למכירה קנרים יפהפיים 
מעורב חבשי וזמורפיק 150 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח ליחידה. 052-7151075

 מכונית ממונעת לילדים 
6 ואט דגם פיאט שחורה 

400 ש"ח כולל בטריה חדשה 
_____________________________________________)43-43ח(לגמרי. 052-2515782

 חליפה לגבר מידה אפור 
כהה מידה 48. 200 ש"ח.

*תיק לעגלה תכלת של ליף 
35 ש"ח. *פן מקצועי של 

איתמן 350 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(053-3155415

 כסא לילד לאופניים -10
20-30 ש"ח. גאנט קידמי 24 
_____________________________________________)43-43ח(אינץ 10 ש"ח.054-3177932

 אופני הילוכים 100 26 
אינץ. אופניים ללא הילוכים 
_____________________________________________)43-43ח(14/26 אינץ. 054-3177932

 גאנט אחורי 20 אינץ 20 
ש"ח.גאנט קידמי ראלי 20 

_____________________________________________)43-43ח(אינץ 20 ש"ח. 054-3177932

 למכירה 5 מטבעות מכסף 
לפידיון הבן 500 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(052-7653753

 3 תמונות מצלמה של 
רבנים ואדמו"רים. 100 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(052-7653753

 למכירה צידנית רכה 40 
ליטר )טרולי( על גלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים. 120 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(050-6282258

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(050-6282258

 4 שמלות יפות לארוע 
200 ש"ח מידות 6,14,10. 

_____________________________________________)43-43ח(050-4184747

 בהזדמנות מקרר "אמנה" 
פריזר תחתון במצב מעולה 

_____________________________________________)43-43ח(054-20378940

 אופני הרים, כמו חדש, 
הילוכי שימנו, עלו 1000 ש"ח 
בקושי היו בשימוש, כולל כסר 

משודרג ומנעול. 480 ש"ח 
_____________________________________________)43-43ח(בב"ב. 052-7137706

 למסירה חדר שינה במצב 
חדש, צריך לפנות/לפרק.

053-3145536)43-43(_____________________________________________



ט”ו- י”ז  בחשוון תשע”ט 624-26/10/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות 

טלפוני לתיאום פגישות. 
שעות גמישות ותנאי 

שכר טובים.
054-2328926)42-45(_____________________________________________

 למשפחתון בפ"ת סייעת 
מנוסה ואחראית למלאה/

חלקית, מיידי, תנאים טובים. 
052-5920505)42-45(_____________________________________________

 לפרפרים הלבשה 
אישית דרושות מוכרות 
למשמרות ערב + נסיון 

במכירות חובה. 
050-8266772)42-45(_____________________________________________

 לחנות לממכר אוכל מוכן 
בירושלים דרוש עובד אחראי 

וחרוץ דובר עברית ואידיש. 
_____________________________________________)42-43(לפרטים: 053-3100001

 לשמעיה בב"ב ובירושלים 
דרושים עובדים, קושרים, 
מפיצים, מנהלים. תנאים 

_____________________________________________)42-45ל(טובים. 052-6242872

 למאפיית מצות בכפר 
חב"ד דרושים עובדים 

 050-4116523)42-45(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
דתי בגבול גבעתיים - תל אביב 
לכיתת תינוקות עדיפות לנסיון, 

משרה מלאה, תנאים טובים. 
052-8750036)42-43(_____________________________________________

 דרושה תופרת מקצועית 
ומנוסה בחנות תיקונים באלעד 

_____________________________________________)42-45(תנאים טובים. 052-7808100

 עובד/ת חנות צילום ידע 
בגרפיקה למשמרות

054-7933174 03-6199392 )42-45(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות טלפוני 

לתיאום פגישות. שעות 
גמישות ותנאי שכר טובים. 

054-2328926)42-43(_____________________________________________

דרוש נהג לקווים של 
בתי ספר בב"ב אפשרות 

לפנסיונרים 
050-9894422)41-45(_____________________________________________

 שליח קטנוע רציני ואחראי 
למשרה מלאה בפ"ת. 

A1 או A רשיון
_____________________________________________050-5888912              )42-45ל(

 דרוש/ה עובד/ת לחנות 
יודאיקה בקניון איילון עבודה 

_____________________________________________)42-45(במשמרות! בני-050-6751751

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 למוקד ביטוח נפרד 
)נשים( בפ"ת דרושות נציגות 

שרות 073-7060854 
050-8455180)42-45(_____________________________________________

 לסופרמרקט בב"ב 
דרושים/ות קופאים/ות 

סדרנים/ות קצבים/ות ועוד. 
054-3066726 073-7069072)42-45(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה מיידית סייעת יצירתית 
אוהבת ילדים, משרה מלאה/
_____________________________________________)42-42(חלקית. 052-3651355 חנה

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/יות תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"סף וירושלים 
052-6580906)42-45(_____________________________________________

 דרושה מנהלת למעון 
יום תורני באזור המרכז קו"ח 

_____________________________________________)42-43(לפקס 074-7451102

 לחברת הסעות בבית 
שמש דרושים נהגים + 
רשיון אוטובוס תנאים 
_____________________________________________)42-45(טובים! 050-6127001

 לת"ת בב"ב גננת למילוי 
מקום. *מורה לצהרונית. 
*סייעת משלימה פעמיים 

_____________________________________________)42-43(בשבוע. קו"ח 03-5794257

 למערך דיור לבעלי צרכים 
מיוחדים באזור המרכז דרושים 

מדריכים. עבודה מאתגרת 
ומלאת סיפוק. עבודה 

במשמרות, תנאים טובים 
למתאימים. לפרטים נוספים 

053-3125662 או במייל 
esti.p@alei-siach.org.il)42-43(_____________________________________________

 לדירה לבעלי צרכים 
מיוחדים בבני ברק דרושה אם 

בית. לפרטים נוספים: 
052-7141083)42-43(_____________________________________________

 לבית אבות בב"ב 
עובדת תעסוקה אומנות/

חברה לימים א-ו -9:00
12:00, 3:30-6:00 ניתן 

לפצל 03-6182542 
שלוחה 5 פקס

03-5787698)42-45(_____________________________________________

 לבית אבות "גני מרגוע" 
בבני ברק עובדת סוציאלית 
ל - 24 ש"ש תנאים טובים 
_____________________________________________)42-45(קו"ח לפקס: 03-6040771

 בנס ציונה לכולל עוזר 
מנהל, צעיר ונמרץ, רשיון 

נהיגה, מחשב, 14:30-18:30 
קו"ח: 

kolel4999@gmail.com)42-43(_____________________________________________

 בב"ב להוסטל "עזרא 
למרפא" לאנשים עם 

פיגור שכלי דרושים 
*מטפלים ומטפלות-

עבודה במשמרות)עבודה 
מועדפת(*פיזותרפיסט 

*מרפאה בעיסוק 
לפרטים:052-7650600 

פקס:073-2229988
מייל:

baitlachaim@ezra-
 lemarpe.org)42-43(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק 
מנה"ח +נסיון, ידע בחשבות 

שכר-יתרון קו"ח 03-633-8889
rdm@rdm.co.il)42-43(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים למערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 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

 מנהלת מעון עבורך!! 
מעוניינת ביום חופשי בעלת 
_____________________________________________)BED)42-43 בחינוך. 0543460806

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

 זיכוי למשקפי מולטי 
פוקל באופטיקה הלפרין 

ע"ס 500 ש"ח ב - 250 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0504135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב - 

_____________________________________________)42-42ח(70 ש"ח 0504135002

 מיזרן למיטת נוער 
מצוין 80 ש"ח. כיריים גז 5 
להבות מצוינות 500  ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0527188017

 מינשא לתינוק כחדש - 
חב' צ'יקו 100 ש"ח.

סלקל לתינוק 80 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0527188017

 מיטת נוער + מיזרן 150 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. 0587188017

 שמיכה חשמלית חדשה 
_____________________________________________)42-42ח(60 ש"ח 0527188017

 מיזרן חדש לעריסת תינוק 
60 ש"ח.

פלטת גריל פלנצ'ה - חדשה 
_____________________________________________)42-42ח(60 ש"ח. 0527188017

 למכירה מקפיא 4 תאים 
_____________________________________________)42-42ח(230 ש"ח בלבד 0525737813

 למכירה מסך מחשבים 
+ סלולארי סוני + מזוודה 
+ פקס כל דבר 90 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0525737813

 מציאה! גרביים אלסטיות 
של חברת  "ונוטרין" AG לחץ 
L 2 חדשות באריזה בסך 150 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0504176661

 מציאה! שכמיות שחורות 
חדשות עם פונפונים בצואר 
_____________________________________________)42-42ח(בסך: 70 ש"ח. 0504176661

 שמלות ערב מהממות 
מקסי/ קצר 250 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)42-42ח(0527662723

 למכירה מגן ברכיים לרוכב 
אופניים ולאופנוע חדש של 

חברת "לרט" 200 ש"ח. נייד: 
_____________________________________________)42-42ח(0522437292

 ספרי קריאה 5 ש"ח כל 
אחד. לפרטים - 0775402811 

_____________________________________________)42-42ח(אחרי 2:00

 פקס מכונת צילום זרוקס 
PE120 בהזדמנות רק 150 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח טלפון 0538585960

 אופני הילוכים 26 מצב 
חדש עם מנעול 370 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)42-42ח(0548469339

 למכירה ארון מצב מצוין 
2 דלתות 290 ש"ח.  + ארון 3 
דלתות מדפים עבים 370 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(בלבד 0525737813

 מקרר מיני )מודגש( 
למשרד, אלקטרה, עובד 
טוב, במרכז, 250 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0532441442

 מיחם חשמלי 8 ליטר 
_____________________________________________)42-42ח(Gold Line - 100 ש"ח

 להשכרה 3 שמלות 2 
ברוקט ו - אורגנזה, מידות 
33-38 במחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0527662723

 נגן דוקו כחדש + בלוטוס 
וטקסטס במחיר מציאה 70 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0548409064

 רמקול מורים חזק 
ועוצמתי במחיר מציאה רק 40 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0548409064

 מגפיים של זארה 
מהממים מידה 24 לבנים 70 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0527117487

 למכירה בירושלים 
שמלות מפוארות לנשים\ 
לנערות בין 100-150 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0586770546

 למכירה מדפסת 
משולבת במצב טוב בירושלים 

_____________________________________________)42-42ח(רק 120 ש"ח 0586770546

 בטריה לאופניים 
חשמליות 48/10 ב - 300 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0527174414

 ברה"ע למכירה מילון 
אלקטרוני אוקספורד אנגלי--
עברי מעל 550000 מילים ב 

_____________________________________________)42-42ח(- 200 ש"ח 0527966786

 למכירה אופני הלוכים יד 
שניה נקנה ב - 600 ונמכר ב - 

_____________________________________________)42-42ח(350 ש"ח 0534157690

 ספר אור המאיר 
מהמאורות הגדולים 

ציורים מרהיבים 12 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0533174459

 New נעלי חורף בנים 
Tosseti עור שחור סקוטש 
#30 חדש קופסא 80 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0527169771

 מחשב נייח בלי דיסק 
300 ש"ח 036187374 או 

_____________________________________________)42-42ח(0533179093

 מצלמת קנון דגם 
160 במצב מצוין 250 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0504116415

 תנור עם כיריים במצב 
מצוין ב - 300 ש"ח חברת 

_____________________________________________)42-42ח(פריסמה. 0548420444

 .A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)42-42ח(תקין 40 ש"ח 0523463482

 מערכת הגברה יד 2 
חברת BTS דגם PG9 ב - 

_____________________________________________)42-42ח(290 ש"ח. 0582391661

 2 נעלי בד שחור לבן 
לבנות מידה 39-40 מציאה 15 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח כ"א 0527110779

 מספריים מדללות 
מעולות לספריות 30 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 למכירה ספר אלגברה 
3 יחדות לימוד של "אהרון 

אספיס" כחדש 20 ש"ח.
למכירה כחדש ספר הבנה 

הבעה ולשון - הכנה ותרגול 
לבגרות קיץ 2015 20 ש"ח

_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 למכירה משנה ברורה 
הוצאה חדשה ע"י מכון "פאר 
המקרא" ירושלים מחיר 130 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח. 0503337530

 וידאו - עם 5 קלטות 
וידאו לילדים 500 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0503337530

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל: 

_____________________________________________)42-42ח(0502897977

 למכירה חליפה חדשה 
שחורה "בגיר" מידה 44, 400 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0586770546

 למכירה מדפסת 
משולבת במצב טוב בירושלים 

_____________________________________________)42-42ח(רק 120 ש"ח. 0586770546

 חליפה שחורה 3 חלקים 
בנים גיל 12 איכותית פעם 

אחת בשימוש 140 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 נעלי דייר סטפ ספורט 
מידה 21-22 בקופסא לבן 

כחול חדש. מבצע 50 ש"ח, 
_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 פינקיים מטופלים היטב 
רק 25 ש"ח ליחידה, ב"ב 

_____________________________________________)42-42ח(0548423165

 כלוב האכלת יד, במצב 
מצוין גדול וחזק במיוחד רק 

_____________________________________________)42-42ח(120 ש"ח 0548423165

 למכירה שטרות 
ישנים ומטבעות 10 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0527653753

 למכירה מטבעות חו"ל 
_____________________________________________)42-42ח(60 ש"ח לקילו. 0527653753

 למכירה 3 תמונות 
מצלמה של רבנים ואדמו"רים 

_____________________________________________)42-42ח(100 ש"ח  0527653753

 עשרה בתי מזוזות 
מעוצבים 250 ש"ח )פ"ת( 

_____________________________________________)42-42ח(0522786557

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0547938941

 מסך מחשב דק 120 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 פרחים מלאכותיים בכלי 
גבוה - חדש ב - 150 ש"ח.

כריות נוי לספה יפיפיות 
כחדשות ב - 50 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(036169291

 ארון "כתר" שתי דלתות 
כחדש ב - 150 ש"ח.

7 כסאות "כתר" כחדש 
בצבע עדין מ - 100 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(036169291

 סט מדפים ומחיצה 
לארון שרות פלסטיק 

starplast x2 מחיר 100 ש"ח.
גיפטקארד smart להחלפה 

תמורת גולדקארד של בני 
ברק )מתאים גם סכום קטן(. 

_____________________________________________)42-42ח(0527169771

 מקרר משרדי אלקטרה 
במצב חדש, 350 ש"ח. 

.0583292985
למכירה תנור אפיה + 
גז נירוסטה "דוש" 260 
ש"ח בלבד מצב מצוין. 

_____________________________________________)42-42ח(0525737813

 לול לתינוק עם מזרן, 
בלי דיקט 80 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)42-42ח(0548481830

 חליפת שלשה חלקים 
חדשה לבן צבע שחור מידה 
5 50 ש"ח תחפושת משה 

רבינו חדשה מידה 4 40 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0527676856

 ילקוטים לבנים במצב 
מצוין צבע ירוק - כחול 50 

ש"ח שמלה יפהפיה חדשה 
צבע צהוב שמנת מידה 38 

_____________________________________________)42-42ח(300 ש"ח. 0527676856

 שמיכה צמר קטיפה 
גדולה 120 ש"ח שמלה 

ערב שחר פיטים זהב 120 
ש"ח חיפה לגבר אפור כהה 

חב מיקיאטו 180 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0533155415

 פן מקצועי של איתמר 
350 ש"ח תיק לעגלה תכלת 

ליף 35 ש"ח תיקים לגן 
מותגים. מכנס גינס חדש 

קסטרו מידה 40, 100 ש"ח.
_____________________________________________)42-42ח(0587041010

 נוקיה 2720 כשר + 
נוסף תומך כשר 150 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(בירושלים 0527175515

 נוקיה אקספרס מיוזיק 
5630 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)42-42ח(0527175515

 למסירה בק. הרצוג ב"ב 
שטיח כחול )עם דוגמא( 

בערך 3.50X2.40 במצב טוב. 
_____________________________________________)42-42ח(הקודם זוכה 0548465662

 אופני ילדים 130 ש"ח 
BMX14 . 0545385013

אופני הילוכים 26" 300 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0545385013 ב"ב

 2 ערכות כלים + חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז' 500 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0525858631

 קופסת תה מעץ ויסוצקי 
מהודרת 31X25 ס"מ חדשה 

באריזה 60 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)42-42ח(0548418662

 גליונות עיתון ילדים 
"מגדלור" בכריכה קשה 

וחזקה. כל שנה ב - 2 כרכים. 
45 ש"ח לשנה - 2 כרכים. 

_____________________________________________)42-42ח(0527600336 בב"ב.

 גליונות "משפחה" 
"בקהילה" )קצת "הדרך" 

ו"שעה טובה"( 200 גליונות ב 
_____________________________________________)42-42ח(320 ש"ח 0548435485

 כסא תינוק לאופניים 
איטלקי + תיק )קדמי( 

לאופנים. 250 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0527676120 י-ם

 ספרי צדיקים 10 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(כ"א 035796293

 תיק חדש שחור 45 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(נשים 0504131038

 מעיל צמר חדש מס' 
42 חדש 200 ש"ח נשים 

_____________________________________________)42-42ח(0504131038 

 חלוק שבתי רחל ברית 18 
_____________________________________________)42-42ח(חדש 100 ש"ח 0583289108

 נעלי ניו בלנס ספורט 
לנשים 375 200 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0583289108

03-9316761

שמיכות אולגה
ייצור וחידוש 

שמיכות פוך טבעי 
וכריות מנוצות כולל 

כביסה במים וסבון
אפשרי בנוכחות 

הלקוח בתאום טלפוני
ההסתדרות 2 פ"ת

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

 למותג הפאות 
המצליח KATE דרושה 

נציגת מכירות, דינאמית, 
יוזמתית ואמונה.

קו"ח למייל:
dini@hair-force.com)43-44ל(_____________________________________________

 לבית אבות בב"ב דרושים: 
טבח + עוזר + צבעי שומרי 

שבת. לפרטים איציק:
052-5372222)43-46(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעון 
בגבול גבעתיים - תל אביב, 
תנאים טובים למתאימות. 

_____________________________________________)43-43(רבקה: 054-4893566

 דרוש עובד חרוץ לעבודת 
כפיים, רשיון חובה, תנאים 

_____________________________________________)43-46ל(טובים. 054-5671817

 לבית ספר חינוך מיוחד 
חרדי בפ"ת דרוש סייע 

למשרה מלאה קו"ח 
tovig@mshahar.org.il
_____________________________________________)43-46(לפרטים: 072-2736231

 למעון דתי בפ"ת כפר 
גנים, דרושות למיידי סייעות 

למשרה מלאה וחלקית.
_____________________________________________)43-46ל(052-8530061 052-8226582

 דרושה מנקה או בייבי 
סיטר בק. הרצוג.

054-4314029)43-44(_____________________________________________

 לצ'וקי מוצרי אפיה 
בב"ב דרושה מוכרת לשעות 

אחה"צ/ערב וכן, עובדת אריזה 
_____________________________________________)43-44ל(לשעות הבוקר. 052-7686340

 לחברה פרטית המובילה 
בתחומה, דרושים/ות 

מאתרים/ות  טלפונים/ות 
לעבודה מאתגרת בסביבה 
צעירה ודינאמית. העבודה 

בימים א-ה בין השעות 
9:00-17:00, ללא ימי ו'. ישנה 

אפשרות למשרת אם עד 
16:00. ידע באינטרנט ותכנת 
EXCEL חובה. קו"ח לפקס: 

03-6186181 מייל:
jobs@aeh.co.il בציון משרה 

666)43-43(_____________________________________________

 מגורים כמעט בחינם 
למתחזקת בבית שמש 

למשתתפות בשיעורי החיזוק 
_____________________________________________)43-46(שעתיים בלילה. 053-4100529

 דרושה סייעת שאוהבת 
ילדים עם הרבה סובלנות 

לגן פרטי ברמת גן - לעבודה 
_____________________________________________)ל43-46(מיידית. 052-5964296 גילה.

 לחנות כיסויי ראש, 
מוכרת לחנות ברבי עקיבא 

מתאים לאמהות. 
_____________________________________________)43-44ל(050-8440627

 למשרד בב"ב דרושה 
טלפנית לטלמרקטינג בשעות 

לפנה"צ/אחה"צ. תנאים 
_____________________________________________)43-43(טובים. 053-3178464

 דרושה מנה"ח+נסיון 
בעמותות והגשה למשרדי 

ממשלה למ. חלקית. קו"ח 
_____________________________________________)43-43(לפקס: 03-6165110

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית להתקשר בין 
03-6714809 .10:00-15:00)43-43(_____________________________________________

 לחברה קטנה המספקת 
שירות לעסקים מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית מגוונת ונעימה )ללא 
מכירות(. 3-4 שעות ביום, 

4,000 ש"ח.
_____________________________________________)43-43(קריירה 072-22-222-62

 לחברה חרדית 
בירושלים מזכיר/ה, לעבודות 
אדמיניסטרציה ובק אופיס, 
שעות נוחות, 7,500 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43(קריירה 072-22-222-62

 למשרד בתחום הנדל"ן 
בבני ברק מזכיר/ה לעבודה 
משרדית, א-ה 9:00-15:00, 

שכר בסיס 6,000 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)43-43(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת 
מטפלת לכיתת תינוקו 

משרה מלאה תנאים טובים 
_____________________________________________)43-46(למתאימה. 052-7650790

 דרושות מטפלות למעון 
בגבול גבעתיים תל אביב, 
תנאים טובים למתאימות, 

_____________________________________________)43-43(רבקה: 054-4893566

 למפעל מזון בהר טוב 
דרושים: עובדי מטבח ואריזה, 

מחסנאי ועובדי נקיון.
053-5321878)43-44(_____________________________________________

 השכר עלה! לפי 
שעות! שכר נאה, 

גמישות, לגיל הרך, 
מחולק לקבוצות, סביבת 

עבודה חוויתית.
054-4499177)43-44(_____________________________________________

 למאפיית מצות בארה"ב, 
דרושים עובדים פינרים 

ופותחים עם נסיון בלבד בעלי 
ויזה בתוקף. להתקשר בין 

18:00-21:00 בלבד!
_____________________________________________)43-46ל(054-8474734

 דרושה במיידי גננת /
מטפלת למעון מקסים 
בגבעת שמואל לגילאי 

שנה שנתיים.
054-2681695)43-46(_____________________________________________

 טלפנית לשיחות יוצאות 
בב"ב, משמרות בוקר ואחה"צ 

שליטה מלאה במחשבים + 
אקסל. תקשורתיות יוזמתית 

ומסודרת במיוחד. קו"ח לפקס:
153-3-5779521)43-44(_____________________________________________

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה לכיתת תינוקיה, 
תנאים טובים ושכר הולם.

054-2052545)43-46(_____________________________________________

 לחנות צעצועים בב"ב 
דרושה עובדת לסידור החנות 

בשעות 16:30-21:30 
_____________________________________________)43-43(טלפקס: 03-5798805

 דרושה סייעת לתינוקיה 
משרה מלאה למעון בתל אביב 

35 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)43-46(לפרטים: 052-5456295

 דרושה קופאית/סדרנית 
מדפים, עדיפות לאישה 

נשואה לשעות 12:00-21:00 
אפשרי למשמרת חלקית. 

050-4927000)43-46(_____________________________________________

 דרושה מנקה עם נסיון 
לפעמיים בשבוע חרוצה, 

_____________________________________________)43-44ל(אמינה ורצינית. 054-8104404

 מעוניין בעובד למכבסה 
בבני ברק לעבודה קבועה 
בכביסות, הכשרה תנתן 

_____________________________________________)43-44(במקום 050-8460282 אבי

 לחברת דיגיטל גדולה 
בב"ב אנשי/ות מכירות 
תותחים )מוקד נפרד(,

שכר + בונוסים גבוהים 
  072-2230781

office@kidumplus.co.il)43-46(_____________________________________________

 למעון באווירה נעימה 
בג. שמואל, דרושה סייעת 
לגילאי 2-3 למשרה מלאה 

052-6471287)43-44(_____________________________________________

 דרושה הסעה מירושלים 
לפתח תרטה כל בוקר ב 8:00 

_____________________________________________)43-43ח(בתשלום. 054-8420444

 בע"ת ותיק, תואר שני, 
עברית, רהוטה, אנגלית טובה, 

במשרה בכירה! 
_____________________________________________)43-43ח(050-4160-390

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים 10-25 ש"ח.

מנורת קיר לפרוזדור 20 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(02-6522251 058-3232259

 כיור חבן חם עהצ נט"י 
41/25 כחדש 120 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(058-3232259 02-6522251

 תוסף תזונה אנשור 
בבקבוק עם מכסה טעם וניל 

_____________________________________________)43-43ח(7 ש"ח. 054-7863538

 כלוב האכלת יד, במצב 
מצוין גדול וחזק במיוחד, רק 

_____________________________________________)43-43ח(120 ש"ח. 054-8423165

 למכירה אופני כושר 
חדישים לגמרי 400 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(058-6609100 יצחק.

 נגן דוקו כחדש + בלוטוס 
וטקסטס במחיר מציאה 70 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 054-8409064

 רמקול מורים חזק 
ועטצמתי במחיר מציאה רק 

_____________________________________________)43-43ח(40 ש"ח. 054-8409064

 משחק מודולר כבישים 
כ 100 חלקים 60 ש"ח, כרבע 

_____________________________________________)43-43ח(מחיר. 052-7600336 בב"ב.

 2 תוכים דררות האכלת 
יד ברמה גבוהה 350 ש"ח 

_____________________________________________)43-43ח(לאחד. 050-4142566

 למכירה אופניים גודל 14 
לבנות ורוד עם גלגלי עזר. 
054-5339488 בין השעות 

_____________________________________________)43-43ח(16-20. 100 ש"ח.

 למכירה מקפיא 4 תאים 
230 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 למכירה מסך מחשב + 
סלולאי סוני + מסוודה + פקס 

כל דבר 90 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 למכירה צעצועים לגן 
ילדים + משחקי קופסא 
איכותיים 9 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-2437292

 למכירה שעון חכם עם 
מצלמה מקרופון בלוטוס 

ועוד... חדש באריזה 300 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-2437292

 ב"ב- אופני ילדים 100 
ש"ח. גלגלים 25 ש"ח. צמיג 
_____________________________________________)43-43ח(20 ש"ח. 054-9985503 איתן

 3 "הדר מינים" - 50 ש"ח 
כ"א. מכשיר כושר כחדש 200 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 054-8531908

 למכירה זוג תוכי דררות 
יפיפיים ב 200 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(058-6609100 יצחק.

 10 מגזינים קארט במצב 
_____________________________________________)43-43ח(מעולה 50 ש"ח.053-3132448

 ילקוט יוסף בבודדים וכן 
ספרי ברסלב 5 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(054-8471351

 למסירה סיפורי מעשיו 
כסגולה להריון לעקרה.

_____________________________________________)43-43ח(054-8471351

 שולחן + 3 כסאות 
מפלסטיק לילדים 40 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(052-7148609

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר חדש בקופסא במחיר 

_____________________________________________)43-43ח(מציאה 90 ש"ח. 0527621791

 פח גבוה + סגירת הזזה 
)צבע כסף מנירוסטה( 50 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 052-7148004

 מצלמת קנון איכותית 
בשימוש תקופה קצרה ב - 

280 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)43-43ח(052-7148004

 למכירה בירושלים 
שמלות מפוארות לנשים/

לנערות בין 100-150 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(058-6770546

 למכירה חליפה חדשה 
שחורה "בגיר" מידה 44, לגבר/

בחור 400 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-6770546.

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה 30 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7167995

 אוזניות סמסונג חדשות 
30 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7167995

 שרוך גומי ללא צורך 
בקשירה 30 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7167995

 שמלת ערב פייטים בצבע 
ורוד עדין מידה 38, 300 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7148609

 שטיח דגם מודרני כחול 
 2X2.9 משטחי עדן מידה

_____________________________________________)43-43ח(מחיר 500 ש"ח 052-7148609

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש 350 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(055-6777117

למכירה מחשב נייד עובד 
בחיבור למטען בלבד ב 250 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 053-3118231

 פלאפון סליידר למבוגרים 
צלצולים חזקים ומקשים 

גדולים 250 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(054-4872235

 מטען חדש לפלאפונים 
כשרים ונגנים, כבל ארוך 

במיוחד - 5 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-3186268

 שעון מים פרטי 100 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 052-2167391

 גז בלון 150 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-7162391

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0547938941

 מסך מחשב דק 120 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 למסירה ארון 2 
דלתות לתליה + מדפים 

_____________________________________________)42-42ח(0527148609

 אופני הרים BMXלילדים 
במצב חדש 100 ש"ח

052-2431204 )42-42(_____________________________________________

אופני הרים גדולות עם 
קפיצים במצב חדש מחיר 300 

_____________________________________________)42-42(ש"ח 050-6867740

 כנור גודל חצי, חדש 500 
_____________________________________________)42-42(ש"ח. 0548517978

 מיטת קומתיים ממתכת 
במצב מצוין בבני ברק 500 

_____________________________________________)42-42(ש"ח 0527171012

 אפניים גדולות 
מסוג הילוכים 200 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0527600336 בבני ברק

 למכירה שמלות 
צבע אפרסק + חגורה 

מיוחדת+חולצה בסיס במחיר 
מיוחד - 150 ש"ח לכל שמלה 

_____________________________________________)42-42ח(פאלפון - 0548416704

 למכירה מצלמה 
מקצועית גדולה של חברת 
CANON במחיר מציאה 

של 500 ש"ח בלבד. פלאפון 
0548416705
_____________________________________________)42-42ח(0548525102
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 דרושה סייעת למעון ■ 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

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
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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)18-14/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-16/19(אודליה,0544-819667

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-03 /19ל(03-5782180

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 

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

 דרושה מדריכה עם ראש 
גדול לצהרון דתי בפ"ת 

052-3168162 12:30-16:30)44(_____________________________________________

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)35-47(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

elimelech@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

נהגים למטאטא כביש
בת"א והסביבה

תנאים טובים

דרושים

רישיון עד 12 טון + 
רישיון מכונה ניידת

053-7766407

050-888-3909

למשרה חלקית 8:00-13:00
נסיון חובה כמזכירה במעון תמ"ת

עדיפות לבעלות רכב

דרושות
מזכירה

למנהלת מעון תמ"ת

מטפלות
עדיפות למשרה מלאה

בגבעת שמואל

    מראות
וזכוכיות ובניו

דרושיםלמפעל מראות 

03-5795922

מנהל משרד
ראש גדול

לפרטים:

מחסנאי
שליח

עובדי ייצור

 דרושה מטפלת
 תנאים מעולים

למתאימה
050-8342228

למעון בפ"ת

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים בב"ב לשעות 
אחה"צ, ת. טובים מאד 

_____________________________________________)40-43(למתאימות. 054-7694963

 דרושות נשים לניהול 
מהבית, עסק יציב בחברה 
מבוססת לתאום פגישה. 

054-8447473)40-43(_____________________________________________

 דרושה גננת למשרה 
חלקית לגילאי 2-3 בפ"ת. 
054-8121234 להתקשר 

_____________________________________________)40-43(לאחר 20:00

 דרושים עובדי אריזה 
וליקוט למאפיה בפ"ת לימים 

ראשון עד חמישי. שעות עבודה 
054-7708222 .15:00-22:00)40-43(_____________________________________________

 לבית דפוס בב"ב דרוש 
עובד ייצור נמרץ עם נסיון 

_____________________________________________)40-43(בלבד 053-3196299

 דרושות סייעות לגן בפ"ת 
פלוס תינוקיה, תנאים טובים, 

אפש' ליום מלא/ חצי. 
050-5636364)40-43(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח. 

02-5375516)40-43(_____________________________________________

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

דרושות לשנה"ל תשע"ט 

לצהרון בצפון
 ת”א  

 תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בבני ברק, שעות 16:00-22:00 

_____________________________________________)40-43ל(053-3391691

 לחברת שליחויות נהג עם 
רשיון עד 12 טון מאזור המרכז. 

_____________________________________________)40-43ל(052-5376015 074-7030025

 למשרד יועץ מס 
בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, 
קו"ח ל:

ml2460@partner.net.il)41-44ל(_____________________________________________

 למעון בק.הרצוג, דרושות 
מטפלות - עדיפות עם תעודת 

מטפלת, תנאים טובים, 
_____________________________________________)41-44ל(054-8471166

 לגן ילדים בפ"ת, דרושה 
מטפלת למ.מלאה, מסורה 

ואחראית, לפרטים: 
052-6522502 ,052-8610707)41-44(_____________________________________________

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

קו עיתונות דתית / 8186983 /

לחברת שיווק מזון
ליד רחובות

052-8646080

עובדי/ות מחסן 
לליקוט

שכר 33 ₪ לשעה

 השכר עלה!!! לרשת 
מעונות בק.הרצוג, דרושות 

מטפלות למשרה מלאה/
חלקית, תנאים טובים, 

054-8426675 ,054-4499177)41-44(_____________________________________________

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה + 

למעון בגבול ב"ב/רמת גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)41-44(_____________________________________________

 דרוש/ה מנהל/ת לחנות 
אופנה עילית לגברים, עבודה 

לטווח ארוך, תנאים ושכר 
מעולים, בבני-ברק, 

_____________________________________________)41-44ל(050-6964424

 דרושה אחות מוסמכת/
סייעת חינוכית, למעון יום 
שיקומי וגני ילדים, במרכז 
_____________________________________________)41-44(על"ה ב"ב. 03-6711800

מערך בו˜ר: 10-14

לעבו„‰ ˜בוע‰ בלב„

כושר שכנוע חובהע„יפו˙ לבעלו˙ נסיון

9:30-13.30 

1700-500-003

בבני ברק
דרושות 
טלפניות
כושר שכנוע חובה

תנאים מצוינים 
למתאימות
מערך בוקר: 
9:30-13:30

לעבודה קבועה בלבד

קו עיתונות דתית / 8187107 / 

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

מוקד טלפוני
מגייס טלפניות תותחיות

הצלחה מובטחת!

מספר המקומות מוגבל!

מסייעים להצלת חיים.
התרמות לאחת מהעמותות

הגדולות בישראל.
שכר גבוה + בונוסים גבוהים

עבודה בשעות הערב.
צוות איכותי בוגרות סמינרים.

אפשרות לעבודה מהבית.

079-5740-225

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 09-7968778

 למשרד תיווך בבני-
ברק דרושה מזכירה 

לשעות-אחה"צ בלבד!! 
מ-15:00 עד לשעה 

19:00 לפרטים נוספים 
052-7652801)43-43(_____________________________________________

 להוסטל חרדי בב"ב, 
לגברים המתמודדים עם פגיעה 

נפשית דרוש מדריך שיקום 
חם וחרוץ, במשרה חלקית  

המשרה בשעות הצהריים 
ואחה"צ. לשליחת קו"ח: 
פקס: 03-6181991 מייל: 
liathostel@gmail.com)43-44(_____________________________________________

לקונדטוריה בגאולה

תנאים טובים למתאימים

•מוכרים 
•מנהלי חנות

דרושים

053-3133344

לישיבת הסדר מרכזית בגוש דן
דרוש/ה נציג/ת קשרי תורמים.

 היקף משרה: כ־1/3 משרה, 
מתוכם פעמיים בשבוע אחה"צ - ערב.
יחסי אנוש מעולים, גישה שיווקית, 
דינמיות, שליטה באקסל ומחשבים.

אפשרות להרחבת המשרה בתחומים נוספים

קורות חיים נא לשלוח למייל - 
drushimrg@gmail.com

Bak6555333@gmail.com

לסוכנות ביטוח בב"ב
 דרוש/ה פקיד/ת ביטוח

לטיפול בלקוחות 
מול החברות 

שעות נוחות ותנאים מעולים

בעל/ת ניסיון

לפרסום
בלוח

03-6162228



לכתחילה בשבילך:

 מחלקת היולדות של קפלן 
בסידורי כניסה מהודרים לשבת

קפלניסטיות
 
כל השערים פתוחים

לתיאום פגישה אישית עם מיילדת ללא עלות חייגי 6977* 

כניסה ידנית 
למחלקות 
היולדות 

ביטול כניסה 
אלקטרונית 

לתינוקייה

ענידת הצמיד 
לאב בצאת  

השבת 

דחיית שחרור 
וכתיבת מכתב 
שחרור ליום א'

שיפוץ יחידת 
האירוח לשבתות 

עבור המלווים

 בקפלן עושים הכל על מנת שתרגישי בשבת כמו בבית 
 ולכן בוצעו במחלקות היולדות הקפדות מיוחדות לשבת בהכוונת הרבנים שליט"א, 

ביניהן סידורי כניסה מיוחדים לתינוקייה ולמחלקת היולדות בשבת.
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