
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

תולדות

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:08
16:24
16:04

17:20
17:21
17:21

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית •יום רביעי כ"ט חשון תשע"ט 7/11/18 • גיליון מס' 1106

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל
רוצה לעשות כסף 

עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

יש לך חובות?
יש לך עיקולים?
הוצאה לפועל?
בעיות בבנק?
לנו הפתרונות
ותק של 20 שנה בענף

חייג עכשיו 
לאובליגור:

072-3937547
053-3153960

077-5100955

חופשה במלון הכי מפואר בצפון

י”א-י”ג כסליו // 19.11-21.11
!&799
Aquaduct

של יוקו+ההחלקה החדשה

המחנכת בלוך 
אם דגל התורה וש״ס מעוניינות לסיים את השבוע הבא כשכיכר 
של  בלשכתה  קצר  לביקור  לקפוץ  מוזמנות  הן  בידינו,  ספרא 
המחנכת עליזה בלוך, כדי ללמוד כיצד צריכה להיראות נדיבות 

של מנצחים, קודם כל בשיח הנכון ובמילים המתאימות 
אבי בלום, וושינגטון / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 16-17

המבחן האמיתי
בשבוע  התוצאה  היוודע  מאז  מנסים  הכללית  בתקשורת 
הקול  את  ולפלג  לפצל  ברקוביץ  יצליח  כיצד  להסביר  שעבר 
החרדי, דבר אחד הם פספסו, את הדי.אן.איי החרדי, זה שיודע 
שבו  שהאחריות  זה  חיצוני.  איום  כל  כנגד  יחדיו  להתייצב 

גוברת על כל שיקול אחר מאחורי הפרגוד 
אבי גרינצייג / עמ' 17

מרן שר התורה: "חוב קדוש לפעול ולהצביע עבור ליאון"

זקן ראשי הישיבות 
החסידיות הלך לעולמו

מחשובי החסידים 
ומנהל הסמינר: 

הרב בונים לוין ז"ל

כינוס פעילים מיוחד בבית מרן שר התורה 
הגר"ח קנייבסקי, בהשתתפות חבר 

ה'מועצת' וראש ישיבת עטרת ישראל 
הגרב"מ אזרחי וראש ישיבת 'יד אהרן' 

הגר"י אייכנשטיין • עוד מדברי מרן שר 
התורה: "הקב"ה משלם שכר גדול על 

קידוש השם וחלילה חס ושלום אם יהיה 
להיפך" • הגרב"מ אזרחי: "כל מה שעבדנו 
בבחירות לפני כמה ימים הוא רק כהקדמה, 

אנחנו נמצאים בשעת חירום" • הגר"י 
אייכנשטיין: "ההשפעה שתהיה ח"ו בבחירת 

ראש עירייה מהשמאל היא השפעה נוראה 
על קדשי ישראל בירושלים בפרט והשפעה 

שלילית על כל ארץ ישראל" / עמ' 10

ירושֹלים ֹלמען
נחשה! ֹלא

מנצחים! באחִדות
13.11 כסֹלו ה' שֹלישי, ביום

עמ' 15

עמ' 15

/ עמ' 20/ עמ' 18-19

ביום שלישי, יצעדו תושבי ירושלים לקלפיות בשנית, ויבחרו ראש עיר חדש 
• מה יעשו החסידים, להיכן ילכו קולות הדתיים לאומיים, ובמי תומכים 

הפוליטיקאים? • קינג מאשים: "ברקוביץ אישר בחוסר אחריות בנייה ערבית 
בהיקף עצום בעיר, בזמן שהבנייה ליהודים הוקפאה" • תמונת מצב מהשטח 

הלוהט / עמ' 6

הולכים לסיבוב שני 

חסר תקדים: 
סיבוב שני ב-55 ערים

מהפך: הכירו את ראשי 
הערים החדשים 

משה ליאון מול עופר ברקוביץ



ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 
מנהל/ת מכירות ושת»פים למכירת שטחי פרסום 

באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי
 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 

הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה
 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים

 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש»ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית (6 שעות)

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

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

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

sari@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

סוג 
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

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

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

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת



סדרה חדשה בטעמי קינוחים שוקולדיים
לא רק לילדים מגיע להתפנק



בהשתתפות עצמית נמוכה החל מ-550 ₪מנתח/ת פרטי/ת לניתוח קיסרי בשר״פ שערי צדק

מגיע לכם, ובצדק

  

בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינוםמכל טלפון
מוגש כמידע ללקוחות כללית מושלם

לקוחות כללית מושלם פלטינום



בהשתתפות עצמית נמוכה החל מ-550 ₪מנתח/ת פרטי/ת לניתוח קיסרי בשר״פ שערי צדק

מגיע לכם, ובצדק

  

בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינוםמכל טלפון
מוגש כמידע ללקוחות כללית מושלם

לקוחות כללית מושלם פלטינום



כ"ט חשוון תעש"ט 127/11/18 בירושלים6

 עונשו של התוקף האכזרי
המחוזי  המשפט  בית  גזר  מאסר  חודשי   20
בצורה  שתקף  פרוך,  אחמד  על  בירושלים 
אכזרית שני אחים, בחורי ישיבה חסידיים, היכה 
אותם ואילצם לומר אחריו פסוקים איסלאמיים. 
בנוסף, הוא חויב בתשלום פיצויים של 12,000 

₪ לכל אחד מהם, וב-3,000 ₪ קנס.
לעיר  בסמוך  כשנה  לפני  אירע  החמור  המקרה 
במעיין  לטבול  בדרכם  היו  כשהאחים  דוד, 
את  קשר  האחים,  את  היכה  התוקף  השילוח. 
מילים  להגיד  אותם  ואילצו  לזו  זו  פיאותיהם 

בשבח ארגון 'החמאס' ונגד מדינת ישראל.
אם  תחלוף,  במהרה  שלא  בפגיעה  "מדובר 
כשהוא  כרמל,  רפאל  השופט  כתב  תחלוף", 
מתייחס גם לתקיפה הפיזית וגם לפגיעה הנפשית 
שנוגדים  טקסטים  על  לחזור  הבחורים  באילוץ 
של  החברתי  בערך  פגע  "הנאשם  אמונתם.  את 
בעיקר  המתלוננים,  של  ונפשם  גופם  שלמות 
הינה  הפגיעה  ומידת  הרוחני-דתי,  באספקט 

גדולה ומשמעותית".

 האם כל הדו"חות לא חוקיים?
הגשת  אישר  בירושלים  המחוזי  המשפט  בית 
הקלה,  הרכבת  מפעילת  נגד  ייצוגית  תביעה 
חברת 'סיטיפס', על סכום עתק של 250 מיליוני 
הדו"חות  כל  התביעה,  טענות  פי  על  שקלים. 
חוקיים,  אינם  כלל  ברכבת  הפקחים  שמחלקים 
של  ישירים  עובדים  אינם  והפקחים  מאחר 
חיצונית,  חברה  דרך  מועסקים  אלא  החברה 

ומשכך, הם נעדרי סמכות אכיפה.
את הבקשה לתביעה ייצוגית הגיש יוסי חביליו, 
חבר מועצה טרי ויו"ר ארגון 'צחור', שייצג את 
הנוכחית  הפסיקה  שילה.  צבי  עו"ד  לצד  עצמו 
פותחת פתח לדיון משפטי בתביעה, ומן הראוי 
קשה  הינה  הבקשה,  לקבלת  עד  שהדרך  לציין 

וארוכה.
מתוך  הצדדים  טענות  את  ששקלתי  "לאחר 
סבורה  והגיונן,  החוק  הוראות  מכלול  ניתוח 
מזה,  למעלה  לא  אם  סביר,  סיכוי  קיים  כי  אני 
לקבלת הטענה כי נפל פגם בפרקטיקה הנוהגת 
הרכבת  פקידי  והעסקת  להסמכת  באשר  כיום 
המטפלים בחיובים המוגדלים ברכבת הקלה, וזו 
אינה תואמת לכאורה את הוראות הדין", כתבה 
הפרשנות  כי  "דומה  רפפורט,  בזק  השופטת 
הסבירה היא, לכאורה, כי הסמכת פקידי הרכבת 
אשר ניתנות להם סמכויות אכיפה משמעותיות, 
צריכה להיעשות אך ורק על ידי המשיבה עצמה, 
כבעלת היתר ההפעלה, ולא בידי גורם שלישי".

פועלים  הם  כי  הדגישו  'סיטיפס'  בחברת 
בהתאם להוראות החוק וכי בכוונתם לערער על 

ההחלטה.

 ימים טובים לישראל
ברכות מזל טוב לחבר המועצה ישראל קלרמן, 
את   - הבחירות  קלחת  בתוך   - השבוע  שחגג 
האירוסין  בשמחת  טובה.  בשעה  בנו,  אירוסי 
הגרב"ד  התורה  גדולי  מועצת  חברי  השתתפו 
של  הכנסת  חברי  אזרחי;  והגרב"מ  פוברסקי 
אישי  ישראל,  גדולי  בתי  נאמני  התורה;  'דגל 

ציבור וידידים.

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

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

הולכים לסיבוב שני: 
משה ליאון מול עופר ברקוביץ

ביום שלישי, יצעדו תושבי ירושלים לקלפיות בשנית, ויבחרו ראש עיר חדש • מה יעשו החסידים, להיכן ילכו 
בנייה  קינג מאשים: "ברקוביץ אישר בחוסר אחריות   • ובמי תומכים הפוליטיקאים?  קולות הדתיים לאומיים, 

ערבית בהיקף עצום בעיר, בזמן שהבנייה ליהודים הוקפאה" • תמונת מצב מהשטח הלוהט

מאת: משה אברהמי

פורסמו  הבחירות  שתוצאות  אחרי  רגע 
עברה   – קיצה  אל  באה  הכוללת  והמערכה 
בעוד  גבוהה.  שני  סיבוב  לכוננות  ירושלים 
כללה  הסבוכה  המערכה  הראשון  בסיבוב 
ואינספור מפלגות למועצת  חמישה מועמדים 
לשני  מופנים  הזרקורים  שכעת,  הרי  העיר, 
ברקוביץ',  ועופר  ליאון  משה  בלבד:  שחקנים 
ויתחרו  המועמדים שקיבלו את מירב הקולות 
עיריית  ראש  תפקיד  על  בראש  ראש  ביניהם 

ירושלים.
הציבור החרדי, שלפי נתוני הבחירות למועצה, 
ו'דגל  ש"ס  מפלגות  תחת  הגדול  ברובו  חוסה 
התורה', ניצב בחזית אחידה לטובת מועמדותו 
שר  מלכתחילה.  תמכו  בו  ליאון,  משה  של 
התורה מרן הגר"ח קנייבסקי התגייס למערכה 
כהן  שלום  חכם  ומרן  נפרדת(  ידיעה  )ראה 
חלק  ליאון.  למצביעי  ברכותיו  את  כפל 
בכלל  מתנהל  ליאון  לטובת  מהקמפיין  גדול 
ממשרדי המפלגות החרדיות, שרוצות לראות 
בהכתרת  מושלם  הפוליטי שלהם  את המהלך 

ראש העיר שהם קידמו.
שנותר  החסידי,  הציבור  הוא  הגדול  הנעלם 
עם שלושה נציגים בלבד במועצת העיר. בזמן 
נזקים,  נוטים למזער  ישראל'  'אגודת  שבכירי 
המועמד  סביב  ולהתלכד  השברים  את  לאסוף 
של הרוב החרדי, הרי שהשטח החסידי עודנו 
וקיים חשש שצעירים רבים עשויים  בדילמה, 
להצביע הצבעת מחאה על דעת עצמם, גם אם 
יהיה הדבר בניגוד להוראת האדמו"רים, וכמו 
ויישארו  אדישות  יפגינו  נרחבים  גם שחלקים 

בבית.

נתנו  פומביים,  ובראיונות  פנימיות  בשיחות 
אליעזר  ומנחם  אייכלר  ישראל  הכנסת  חברי 
קראו  אחד  כשמצד  לתחושתם,  ביטוי  מוזס 
הביעו  ומאידך,  ליאון  סביב  נחרצות להתלכד 
מצביעיהם.  בציבור  הכללית  למגמה  הבנה 
תמיכה  על  פומבית  תמיכה  הערכה,  פי  על 
בעופר ברקוביץ לא תצא מאף קהילה חסידית 

מרכזית.
יגבר  ובזמן שב'דגל' ובש"ס מצפים שההיגיון 
ברקוביץ  עופר  של  בסביבתו  הנקמנות,  על 
לא מבזבזים זמן ומנסים לזכות במאגר קולות 

מתנהלים  הקלעים  מאחורי  החסידי.  בציבור 
ובראיונות  חסידיות  קהילות  נציגי  עם  מגעים 
לציבור  לדאוג  ברקוביץ  מבטיח  לתקשורת, 
ברקוביץ'  של  מיתוגו  למרות  זאת  החסידי. 
השבת  חילולי  הרחבת  עם  שמזוהה  כמועמד 
ביום  החרדי.  הציבור  נגד  ובמאבקיו  בעיר 
עופר  לטובת  חרדי  בחירות  מטה  נחנך  שני, 
צעירים  עשרות  נצפו  כשבמקום  ברקוביץ', 

חרדיים.

מה אומרים הפוליטיקאים

צמד  מתחרים  החרדית,  הזירה  ומלבד 
על  ובעיקר  המצביעים  לב  על  המועמדים 
וראשי  הפוליטיקאים  הגושים,  ראשי  תמיכת 
הסיעות במועצת העיר. מי שדווקא לקח צעד 
אחורה והודיע כי אין בכוונתו להביע תמיכה 
באי מי מהמועמדים, היה השר והמתמודד זאב 
אלקין, שאיחל הצלחה למועמדים ולתושבים, 
לעבוד  והבטיח  הנכונה,  הבחירה  את  שיעשו 
לענייני  כשר  מתפקידו  שיבחר,  מי  כל  עם 

ירושלים.
חברת  זוכר(  )מי  לשעבר  לראשות  מועמדת 
תמיכתה  על  הודיעה  עזריה,  רחל  הכנסת 
בעופר ברקוביץ', לשעבר יריב קשה ומר שלה. 
תמיכתה  בין  מה  להסביר  ניסתה  בהודעתה 
המעודכנת  תמיכתה  לבין  באלקין  המקורית 
קשה,  להיות  הולך  הזה  "הסיבוב  בברקוביץ: 
באלקין  תמכנו  ולכן  מראש  זאת  ידענו 
גבוהים  היו  השני  בסיבוב  לנצח  שסיכוייו 
קוראת  אני  התוצאה,  בהינתן  כעת,  אך  יותר. 
ברקוביץ',  לעופר  להצביע  הירושלמי  לציבור 
לירושלמים.  בערכיו  קרוב  הכי  המועמד  הוא 
עופר  וכרגע  ירושלים  זה  אותנו  שמעניין  מה 
ברקוביץ' הוא מה שנכון לירושלים וירושלים 

היא תמיד מעל הכל".
ליאון  משה  של  לצדו  להתייצב  שמיהרו  מי 
את  מכירה  "אני  'הליכוד'.  מפלגת  בכירי  היו 
משה שנים רבות ומודעת היטב ליכולות שלו 
אשר ללא ספק יסייעו לו להצעיד את ירושלים 
שלנו",  הבירה  לעיר  כיאה  נוספים  להישגים 
לתמוך  קורא  "אני  רגב.  מירי  השרה  אמרה 
בסיבוב  ליאון  משה  הלאומי  המחנה  באיש 
השני בבחירות לראשות העיר ירושלים וקורא 
לחברי בליכוד להתלכד סביב מועמדותו", אמר 
השר לשעבר גדעון סער. לתמיכה הצטרפו גם 

חברי הכנסת דוד ביטן ודוד אמסלם.

המרוץ ללב הדתי-לאומי
מתחרים  שהמועמדים  ענק  מצביעים  מאגר 
על לבו הוא הציבור הדתי לאומי. מלכתחילה, 
וכעת,  זאב אלקין  היהודי' בשר  'הבית  תמכה 
מנהלת יו"ר הרשימה חגית משה מגעים גם עם 
ליאון וגם עם ברקוביץ. מלבד תמיכה רשמית 
של המפלגה, רבנים רבים בציבור הדתי לאומי 
צפויים להביע את עמדתם, רובם, ככל הנראה, 

יטו חסד לליאון.
מי שכבר תפס צד הוא יו"ר סיעת 'מאוחדים' 
עם  קשים  דעות  חילוקי  שחרף  קינג,  אריה 
משה ליאון וביקורת נוקבת שמתח עליו בעבר, 

הודיע חגיגית על תמיכת 'מאוחדים' בו.
חבר  מזהיר  בירושלים',  'השבוע  עם  בשיחה 
בברקוביץ,  תמיכה  מפני  קינג  אריה  המועצה 
שלל  ומתומכי  מיוזמי  הוא  "עופר  ואומר: 
בשנים  בעיר  שהיו  התרבותיות  הפעילויות 
גורמים  כניסת  של  הנושא  בכל  האחרונות, 
בתמיכה  עירוניים,  לפסטיבלים  נוצריים 
עירונית ברפורמים, בעידוד ושיתוף פעולה עם 
הקרן לידידות, חלק מהדברים עופר יזם, חלק 
מי  נלהבים.  תומכים  היו  רשימתו  וחברי  הוא 
שרוצה לשמור על יהדותה של ירושלים – לא 

צריך לתת לו את הקול".
באחריות  ברקוביץ'  את  קינג  מאשים  בנוסף, 
בירושלים:  היהודית  הבנייה  הקפאת  על 
תכניות  באישור  אחריות  חוסר  גילה  "עופר 
ירושלים,  בנייה לערבים בהיקף עצום במזרח 
של  ליהודים  הבנייה  הקפאת  שהייתה  בזמן 
הדמוגרפי.  המאזן  את  שינה  ובכך  נתניהו, 
ראש  צריכים  ההקפאה,  עם  להתמודד  כדי 
עיר שידע להתמודד עם זה ועם תמיכה חזקה 
בכנסת ובממשלה. לעופר אין זה, אצל ליאון, 

אני מקווה שזה יבוא לכדי ביטוי".
מנגד, זכה עופר ברקוביץ לחיזוק מימין, חיזוק 
לו הוא זקוק עד למאוד, מול המתקפות נגדו. 
הימין-נתניהו  ואיש  מהעיתונאי  התחיל  זה 
העיתונאים  הצטרפו  אליו  ריקלין,  שמעון 
אראל סגל וינון מגל, שהביעו אף הם תמיכה 

בברקוביץ.

 ליאון בקלפי. נתראה שוב בשלישי

ברקוביץ מצביע. ינצח ביושר או יפסיד בכבוד?

חברי 'מאוחדים' מרימים כוסית עם משה ליאון

שלומי כהן ואברהמי ברגר



מצפה? 
עולה על כל הציפיות!לאומית זהב 

הבראה ליולדת בתנאים עדיפים - מילד ראשון | דולה | ייעוץ לפעילות גופנית 
לאחר לידה | אחות פרטית בבית היולדת | יועצת ה. | יועצת שינה

סל לידה מנצח גם למצטרפות חדשות!
עד 8,000 ₪ לתקופת טרום הלידה ואחריה

כחלק מהביטוח המשלים המשתלם בישראל.

במגזר החרדיהצומחת ביותרלאומית הקופה 

בכפוף לתנאי השב"ן | קיימת תקרה כספית ספציפית על פי סוג השירות/האביזר

הצטרפי עוד היום ללאומית:
1-700-507-507



כ"ט חשוון תעש"ט 887/11/18 בירושלים

מגפת חצבת: 
נפטרה פעוטה בת שנה 

• מתנדבי זק"א נשלחו  פעוטה כבת שנה, נפטרה ביום רביעי האחרון, לאחר שחלתה בחצבת 
להתחסן בעקבות התפרצות מגפה בכל רחבי הארץ

חיים ברוורמן

ביום רביעי שעבר, נקראו כונני 'הצלה' לבית משפחה 
התגלו  שנה  בת  תינוקת  שעל  לאחר  שערים,  במאה 
אובחנו  משפחתה  שבני  לאחר  זאת  פריחה,  סימני 
החולים  לבית  הובהלה  הפעוטה  בחצבת.  כחולים 
שערי צדק, על ידי כוחות ההצלה, כשהיא ללא דופק 
פעולות  בה  מבצעים  שהם  כדי  תוך  נשימה,  וללא 

החייאה, אך ללא הועיל. 
המשיכו  צדק,  בשערי  החולים  בית  רופאי  צוות 

במאמצי ההחייאה, אך נאלצו לקבוע את מותה, לאחר שכל 
מאמצי ההחייאה עלו בתוהו. מבית החולים נמסר, כי הילדה 
הגיעה כשהיא כבר חולה בחצבת, ולא נדבקה מהנגיף בבית 

החולים, וכי הילדה בקבוצת סיכון מוקדמת.
יצוין, כי שאר בני המשפחה אובחנו גם הם כלוקים בחצבת, 

אינם רשומים במשרד הפנים ובטיפת חלב, ואינם מחוסנים.
נשלחו  לקבורה,  הילדה  בהבאת  שטיפלו  זק"א,  מתנדבי 
קודם להתחסן מהנגיף, בשל החשש שיידבקו אף הם ויגרמו 

להפצת המחלה. 
תושבי השכונה מספרים, כי משרד הבריאות פרסם בחודשים 
השכונה,  לתושבי  'באידיש'  ומנשרים  מודעות  האחרונים, 
אידיאולוגית  נמנעים מלתת חיסונים מבחינה  שבאופן קבוע 
- לחסן את ילדיהם מהחצבת, מפאת סכנת נפשות. לדבריהם, 

תושבי השכונה אינם מודעים לנזק ולסכנה הטמונה בדבר.
משרד הבריאות, מפרסם את נתוני התפרצות החצבת באזורים 
בנגיף  נדבקו  כה  עד  המתועדים,  הנתונים  פי  על  השונים. 
מאזור  מהם  אחוזים  מ60  ויותר  אדם,  בני  כ1150  החצבת 

ירושלים. 
בשבועות האחרונים, החל משרד הבריאות, בקמפיין מאסיבי 
נוסף של חיסוני חצבת בשכונות החרדיות, לאחר שמומחים 
החצבת  ממקרי  אחוז   90 כי  טוענים,  בירושלים  לזיהומים 

הם  בירושלים, 
האוכלוסייה  בקרב 
ובפרט  חרדית, 
שנמנעות  בשכונות 
חיסונים.  מלתת 
החצבת  כך,  ובשל 
עוד  משליטה.  יצאה 
המומחים,  מוסיפים 
יותר  שיש  שככל 
חצבת  של  מקרים 
באזור, גורם הסיכון עולה, גם בקרב אוכלוסייה שכן קיבלה 

חיסון אחד, כדוגמת ילדים עד גיל שש. 
החצבת,  תסמיני  את  גם  לפרסם  מוסיפים  הבריאות  במשרד 
וקוראים לכל מי שיש לו חשד כי נדבק בנגיף, ללכת ולהיבדק.

כוללים:  הבריאות,  ממשרד  שנמסר  כפי  החצבת,  תסמיני 
שיעול, נזלת, גירוי בלחמיות העיניים וחום. בנוסף, התסמין 
פריחה  הוא  בחצבת,  שמדובר  כך  על  שמצביע  העיקרי 
ומתרחבת  הפנים,  מאזור  שמתחילה  הגוף,  כל  על  מפושטת 

בכיוון של אזור הגב והגפיים. 
ילדים  לרפואת  הישראלי  האיגוד  יו״ר  אשכנזי,  שי  פרופ' 
ודיקן ביה״ס לרפואה באוניברסיטת אריאל, אמר לתקשורת. 
כי זו מחלה שיש חיסון נגדה ביעילות כמעט מוחלטת, ואמנם 
המחלה הייתה על סף הכחדה, אולם עקב ירידה בהתחסנות, 

לצערנו, אנחנו נחשפים שוב לנפגעים מהנגיף.
ח"הכ איילת נחמיאס וורבין מהמחנ"צ, המקדמת חוק לעידוד 
התחסנות, פרסמה בתגובה, כי כבר מזה זמן שהיא מתריעה 
משרד  מנכ"ל  ובפני  ליצמן,  יעקב  הבריאות  שר  סגן  בפני 
הבהול,  הצורך  על  הציבור,  בריאות  על  והממונה  הבריאות 
ההתחסנות,  לעידוד  היקף  רחב  התחסנות  מבצע  לערוך 
בשילוב תמריצים שליליים, בכדי למגר את התופעה. לדבריה, 

אנחנו בפתחה של מגפה.

מאה שערים: 
שריפה פגעה בבלוני גז

חיים ברוורמן

בבניין  השבוע  פרצה  שריפה 
שערים,  מאה  בשכונת  מגורים 
ופגעה בבלוני גז. בחסדי שמים 

הסתיים האירוע ללא נפגעים.
שני  ביום  הצהרים  בשעות 
כבאות  צוותי  הוזעקו  האחרון, 
לרחוב  בירושלים,  והצלה 
שערים  מאה  בשכונת  לפידות 
שבעיר, לשריפה שפרצה באחת 
הדירות בבניין מגורים. ארבעה 
מסניף  והצלה  כבאות  צוותי 

ירושלים, הגיעו למקום בזמן קצר ביותר. 
ממרפסת  יוצאות  ענק  בלהבות  נתקלו  למקום,  שהגיעו  הכיבוי  צוותי 
משטרת  עם  יחד  ראשונה,  בעדיפות  ופעלו  בבניין,  העליונה  בקומה 
ירושלים שהגיעו למקום, לפנות את התושבים בבניין, ואף בבית הספר 
של  מאפשרות  להימנע  בכדי  הסמוך,  בבניין  השוכן  יעקב  בית  לבנות 
לכודים ונפגעים, מלהבות האש המתפשטות ומהעשן הסמיך שאפף גם 
את בית הספר, ולהרחיק את העוברים והשבים מהמקום, מחשש לנפילת 

חפצים עליהם, כתוצאה מהשריפה.
כוחות הכיבוי, שפעלו ביעילות ובמהירות לכבות את האש, נתקלו בבלוני 
גז בוערים, שהתפוצצו בעקבות הדליקה, ואף מנעו אסון גדול הרבה יותר, 
כשתוך סיכון עצמי גבוה, נכנסו באומץ רב לתוך הלהבות, והוציאו בלוני 
גז נוספים, שהיו עלולים להתפוצץ אף הם ולגרום נזק רב ברכוש ובנפש.

רשף אורן אברהמי, מפקד כוחות כב"ה באירוע, אמר לתקשורת כי הצוות 
ארעי  במבנה  הבחין  ומיד,  הקריאה,  מזמן  מינימום  בזמן  למקום  הגיע 
שהונח על גג המבנה, כשהוא בוער כולו. הצוותות התחילו מיד בסריקות 
אחר לכודים, ובפינוי והרחקת התושבים מהמקום, תוך כדי שהאש עדיין 
כתוצאה  הבניין,  מגג  נופלים  ורעפים שבורים  מתכת  וחלקי  משתוללת, 

מהדליקה.
לאחר דקות ארוכות, השיגו כוחות הכיבוי שליטה על הדליקה, ולאחר 
שהשלימו את הסריקות, ואת הבדיקה החוזרת שאין לכודים או נפגעים, 

העבירו את הממצאים לחקירה, אודות נסיבות האירוע.
עד כה לא התבררו פרטי האירוע, ולא ידוע הגורם להתפרצות השריפה.

צילום: יוני שור 
תיעוד מבצעי כב"ה ירושלים

 

שימו לב!
1(, תיסגר החל מיום  בעקבות עבודות השידרוג, הכניסה לבניין הראשי )בניין 
חמישי, ז' בכסלו תשע"ט 15.11.18 למשך כשלושה שבועות. עד שהעבודות יסתיימו 

תתאפשר עבורכם כניסה נוחה לבניין דרך רחוב משעול הגבורה.
לאנשים עם מוגבלות תתאפשר כניסה מונגשת מול בניין 13.
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מרן שר התורה: "חוב קדוש לפעול ולהצביע עבור ליאון"
לקראת הסיבוב השני ובעקבות החשש משאננות: כינוס פעילים מיוחד בבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, בהשתתפות חבר ה'מועצת' וראש ישיבת עטרת 
ישראל הגרב"מ אזרחי וראש ישיבת 'יד אהרן' הגר"י אייכנשטיין • עוד מדברי מרן שר התורה: "הקב"ה משלם שכר גדול על קידוש השם וחלילה חס ושלום אם 
יהיה להיפך" • הגרב"מ אזרחי: "מכאן, על שולחנו של מרן שר התורה, יוצאת הוראה לפעול ולהפעיל למען בחירתו של משה ליאון. כל מה שעבדנו בבחירות לפני 
כמה ימים הוא רק כהקדמה, אנחנו נמצאים בשעת חירום" • הגר"י אייכנשטיין: "ההשפעה שתהיה ח"ו בבחירת ראש עירייה מהשמאל היא השפעה נוראה על קדשי 

ישראל בירושלים בפרט והשפעה שלילית על כל ארץ ישראל"

אלי כהן
צילום: שלומי כהן

לקראת סיבוב הבחירות השני לראשות העיר ירושלים, בין מועמד 
'התעוררות'  מועמד  ובין  ליאון  משה  ישראל  וגדולי  החרדים 
המזוהה עם השמאל עופר ברקוביץ, נערך כינוס חירום בתחילת 
השבוע במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, שבוע ימים 
עיריית  לראשות  למועמד  השני  בסיבוב  ההצבעה  לפני  בלבד 
ירושלים, אשר כפי שהתבטא מרן, בשם מרנא החזון איש זיע"א 
"הרבה גופי תורה תלויים בה". את המשא המרכזי ודבר המערכה 
ישראל  עטרת  ישיבת  ראש  אזרחי,  מרדכי  ברוך  רבי  הגאון  נשא 
וחבר מועצגה"ת, אשר עורר על כך שאנו נמצאים בשעת חירום. 
"יד  ישיבת  ראש  אייכנשטיין,  יהושע  רבי  הגאון  דברים  נשא  כן 

אהרן".
מרכזיים מכל  ופעילים  ראשי המטות  נטלו חלק  החירום  בכינוס 
שכונות ירושלים וכן ראשי מטות שפות זרות ועוד, בהשתתפות 
אליעזר  ירושלים  בעיריית  התורה"  "דגל  יו"ר  התנועה,  נציגי 
בלומנשטוק  דוד  קלרמן,  ישראל  העיר  מועצת  וחברי  ראוכברגר 

ואלחנן גרוסבוים.

ונתקדש שמו יתברך  הגרב"מ אזרחי שאמר בדבריו, "זכינו ב"ה 
שולחנו  על  ומכאן,  הקודש.  עיר  בירושלים  האחרונות  בבחירות 
של מרן שר התורה, יוצאת הקריאה לפעול ולהפעיל למען בחירתו 
של משה ליאון לראשות עיריית ירושלים. אם ייבחר ראש העירייה 
צריך  מאד.  עד  גרוע  זה  הרי  ישראל,  גדולי  שהכריעו  כפי  לא 
הוא  ימים  כמה  לפני  בבחירות  שעבדנו  מה  וכל  מותניים  לשנס 
רק כהקדמה ויש לעשות הרבה יותר בבחירות לראשות העירייה. 
אנחנו נמצאים בשעת חירום. יש כאן נושא של כבוד התורה שהוא 
מעל ומעבר לכל דבר. גדולי ישראל הכריעו להצביע עבור משה 

ליאון ויש לעשות כל דבר הנצרך למען זאת".
הגר"י אייכנשטיין זעק כי "ההשפעה שתהיה ח"ו בבחירת ראש 
עירייה מהשמאל, היא השפעה נוראה על קדשי ישראל בירושלים 
בפרט והשפעה שלילית על כל ארץ ישראל. יש כאן גם נושא של 

כבוד התורה והכפיפות להכרעת גדולי ישראל".
התורה, אשר  מרן שר  וברכתו של  הוראתו  בדברי  נחתם  הכינוס 
נאמרו על-ידי מקורבו הגאון רבי אליהו מן, מראשי ישיבת 'אור 
ישראל': "ב"ה היה כבוד שמים וכבוד התורה בכל ארץ ישראל 
ועל כולם בירושלים עיר הקודש, אבל עיקר המערכה לפנינו על 
קדוש  חוב  ישראל.  תפארת  והמקדש  הקודש  עיר  ומהות  צביון 
להתעורר בכל הכוחות להצביע עבור משה ליאון וכל אחד ואחד 
שיש לו זכות הצבעה חייב להצביע ולפעול יותר מיכולתו עבור 
וחלילה  גדול על קידוש השם  משה ליאון. והקב"ה משלם שכר 

חס ושלום אם יהיה להיפך". 
ובנות  בבנים  לכל המסייע,  מרן  "בירך  כי  וציין  הוסיף  מרן  הרב 
בזה בקשה  להוסיף  מרן, שאפשר  והוסיף  בדרך השם.  ההולכים 
מריבונו של עולם, המתחיל במצווה אומרים לו גמור, ומבקשים 
אנו שיתקדש שם שמים ונראה את ירושלים בתפארתה, ותחזינה 

עינינו בשובך לציון ברחמים".

הילה פלח

מאוחדת דואגת  לבריאותם של הילדים במחוז 
סדרת  מאוחדת  העבירה  לאחרונה  ירושלים. 
ולהורים  סייעות  לגננות,  והרצאות  הכשרות 
להתמודדות  והסביבה  בירושלים  ילדים  בגני 
ולהעלאות  ילדים  של  באלרגיה  וטיפול 

המודעות וחשיבות נושא האלרגיות.  
בתחום  כיום  המדאיגות  התופעות  אחת 
הבריאות היא אלרגיית ילדים שפרט לעובדה 
'סובלת'  הרסניות,  לתוצאות  גורמת  שהיא 
ההורים  מצד  הן  גדולה  מודעות  מחוסר 
ילדים  בגני  והן  מאלרגיה  שסובלים  לילדים 
התופעה.  עם  להתמודד  יודעים  פחות  שבהם 
הבריאות,  משרד  הנחיית  ולאור  כך  בעקבות 
לפעול להגברת המודעות לאלרגיה של ילדים 
הנהלת  החליטה  הילדים,  גני  בקרב  למזון 
הכפפה  את  להרים  ירושלים  במחוז  מאוחדת 
הרצאות  הכוללות  הכשרות  סדרת  ולקיים 
של  רב  במספר  והסברים  מצגות  מקצועיות, 

גני ילדים.
מקבלות  המקצועיות  ההרצאות  במהלך 
הגננות והסייעות בגני הילדים כלים מקצועיים 
משלב  החל  ילדים  אלרגיות  עם  להתמודדות 
מלא  לטיפול  ועד  אלרגיה  של  אבחון  של 
באלרגיה וזאת בכדי שיוכלו להתנהל ולתפקד 
ילדים  של  במקרה  אופטימלית  בצורה 
הסובלים מאלרגיות בגן שלהן ולהעניק טיפול 

ראשוני מידי במידת הצורך.
 , הילדים  בגני  העבירה הרצאות  לדוגמא,  כך 
המרכז  של  הסיעוד  מנהלת  רוזן  גב'  אירמה 
את  מזהים  כיצד   : בנושא  הילד  לבריאות 
נכון  ראשוני  טיפול  מעניקים  ואיך  האלרגיה 
כל  על  דגש  שימת  תוך  קצר  זמן  תוך  לילד 
פרט ופרט בטיפול  וכן הסבר מקיף על מזרק 
יש  ומתי  כיצד  אלרגיה,  נגד  מזרק  ה'אפיפן', 

להשתמש בו כולל התנסות במזרק דמי. 
יצוין , כי בימים אלה, מקודמת בכנסת הצעת 
'אפיפן'  מזרק  של  הימצאותו  המחייבת  חוק 

בכל מקום ציבורי.
הדרכה  ערב  לאחרונה  קיימה  אף  מאוחדת 
יעקב  בית  גני  של  חינוך  לצוותי  מיוחד 
של  לאלרגיה  המודעות  להעלאת  שהוקדש 
כ-150  בו השתתפו  ודרכי התמודדות,  ילדים 

צוותי חינוך. 
הקופה ממשיכה בפרויקט המיוחד ובשבועות 
ההכשרות  את  לקיים  תמשיך  הקרובים 
בגני  ילדים  של  האלרגיה  בנושא  וההרצאות 

ילדים נוספים ברחבי ירושלים. 
גב' אילנה רוזנבלום מקדמת בריאות מחוזית 
בקופת חולים מאוחדת: "רגישות למזון בקרב 
ילדים הוא נושא חשוב, הדורש התערבות הן 
כקופה  ואנחנו  הפיזי  בפן  והן  הרגשי  בפן 
בטיפול  רואים  למבוטחיה  בריאות  המקדמת 
בעל  אסטרטגי  כערך  זה  בנושא  ובסיוע 
ילדים  בקרב  האלרגיה  נושא  רבה.  חשיבות 
ואנו  הבריאות  במערכת  בוער  נושא  הינו 
בשטח  לפעול  ונמשיך  פועלים  במאוחדת 
ובית שיש  במלוא המרץ שבכל מוסד חינוכי 
וההורים  החינוך  צוותי  יידעו  אלרגי  ילד  בו 
להעניק טיפול ראשוני מידי ואפקטיבי לילדים 
המודעות  את  הניתן  ככל  לקדם  נמשיך  וכן 

לאלרגיות ילדים אצל כולנו".

מאוחדת העבירה סדנאות מקצועיות לגננות 
וסייעות להתמודדות עם אלרגיית ילדים 
ההדרכות הועברו בין היתר בגני ילדים להעלאת המודעות בנושא 
ולהתמודדות עם ילדים אלרגיים בקרב גננות וסייעות • "כקופה 
בנושא  ובסיוע  בטיפול  רואים  למבוטחיה  בריאות  המקדמת 
קידום  מנהלת  אומרת  רבה"  חשיבות  בעל  אסטרטגי  כערך  זה 

הבריאות במחוז ירושלים



אשפר אומרת תודה

החלוקה תתקיים בחנויות אשפר

נציגים המעוניינים לקיים חלוקה באזוריהם יפנו לטלפון: 050-5265553
בני ברק: שלמה המלך 17 | ירושלים: מוסיוף 14 | צפון: כניסה לקרית אתא

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בחרו לציית לדעת תורה ולקריאת מורינו ורבינו,
עמוד הענווה, הכהן הגדול, מרן ראש הישיבה

ומסבסדת בס"ד עד

*מעופות שנשחטו לפני שבועיים בלבד!

ליט"‡ חכם שלום כהן̆ 

268,247

268,247
קרטון עוף

1690לק"ג(*טרי)קפוא

268,247

דעת תורה ניצחה

ק"ג עופות

החלוקה עד יום שישי ט' כסלו 17.11.18
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מנוחה נכונה: שיפוץ נרחב בהר המנוחות

חיים בן שמעון

אברכים  כולל  בירושלים,  נפתח  האחרון  בשבוע 
לבני עליה, על ידי הראשון לציון הגאון רבי אליהו 

בקשי דורון. 
אליהו  רבי  הגאון  של  הרוחנית  מהתנופה  כחלק 
בקשי דורון, אשר משמש כיום כנשיא מוסדות בנין 
נוף,  הר  בשכונות  וכוללים,  ישיבות  הכוללים  אב, 
רמת שלמה ובית וגן. פתח השבוע הראשל"צ, כולל 

אברכים נוסף.
במעמד רב רושם, בביתו של הראשל"צ, התקיים 
טקס יסוד הכולל, אשר בו השתתפו מלבד הראשל"צ, 
אב"ד ירושלים, הרב יצחק זר, חבר בית הדין הרבני 
בירושלים, הרב מיכאל עמוס ואברכי הכולל החדש. 
לזכות  ויעקב,  שלמה  זכות  יקרא  החדש,  הכולל 
ממקסיקו.  כהן  יעקב  והרב  שלמה,  הרב  האחים 
ממקורבי הראשל"צ, ולזכות אמם הגב' פרידה הררי 

תחי', אשר לקחו תחת חסותם את אחזקת הכולל. 
אברהם",  "שער  הכנסת  בבית  נפתח  הכולל 
הממוקם בשכונת בית וגן בירושלים, בסמיכות לביתו 

של הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון. 

חיים ברוורמן

ירושלים  אורבאני  לפיתוח  מוריה  חברת  בשיתוף  ירושלים,  עיריית 
הר  העלמין  בבית  היקף,  רחב  שיפוץ  יבצעו  העלמין,  בתי  ומועצת 

המנוחות בירושלים.

מהזנחה  סובל  בירושלים,  ביותר  הגדול  העלמין  שבית  שנים,  כבר 
בשבילים  רגליהם  לכתת  נאלצים  והאזכרות  ההלוויות  כשבאי  חמורה, 
שאינם מוסדרים, ובחורף אף בשבילים בוציים, דבר שמקשה באופן ניכר 

על העולים לציון יקיריהם. 
בית העלמין, נבנה בצורה רב שכבתית, כאשר בכל תקופה נוספה עוד 

וחוסר  חלקה לבית העלמין, מה שיצר חוסר איזון 
אחידות בין החלקים השונים בבית העלמין. 

לפיתוח  מוריה  חברת  תחל  הקרובים,  בימים 
בהיקף  תשתיות  שדרוג  בפרויקט  בע"מ,  ירושלים 

ענק. 
ע"י  ארוכה,  תקופה  במשך  שנלמד  הפרויקט, 
גורמי המקצוע, בשיתוף מועצת בתי העלמין ועיריית 
ירושלים, יחד עם האגף למבני דת בירושלים. יכלול 
שיקום  נוחים,  גישה  שבילי   - התחבורתי  בפן   -
והסדרת  רגל  להולכי  מדרכות  הסדרת  הכבישים, 
מקומות חניה. - בפן החזותי - פינות ישיבה, טיפול 
בנוף בראייה מרחבית, בכדי ליצור אזור נעים לעין 
בכלל שטח בית העלמין, הצללות באזורי האזכרה 
שכרגע  ובחיפויים  בקירות,  טיפול  וההספדים, 
 - רעועים.  מהחיפויים  חלק  כאשר  סכנה,  מהווים 
האינסטלציה  תשתיות  שיקום   - התברואתי  ובפן 
וכן  ניכרת.  מהזנחה  סובלים  אשר  במקום,  והביוב 
מצלמות אבטחה ומרכז טכנולוגי, שירכז את המידע 

באופן מסודר, לנוחות הבאים לבית העלמין.
מיליון  כ-19  של  בסך  נאמדת  הפרויקט  עלות 
יחסית,  ממושך  זמן  לפרק  יימשך  והוא  שקלים, 
לאפשר  ובכדי  המקום,  וקדושת  רגישות  מפאת 
יקיריהם,  ואזכרות  להלוויות  העלמין  לבית  לבאים 
כתוצאה  הפרעות  ובלי  מסודרת,  בצורה  הגעה 

מהבניה. 
העלמין  בתי  מועצת  מנהל  הורוביץ,  הלל  הרב 
הבירה,  עיר  ירושלים  ראויה  כי  אמר  בירושלים. 
את  יקבל  שלה,  והמרכזי  הגדול  העלמין  שבית 

הכבוד הראוי הן לחיים והן למתים.

כולל חדש 
בנשיאות הראשל"צ

    אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(      אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'     בית שמש: רח' שפת אמת 32    ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94
שאול גבעת   15 נשרים  כנפי  התאומים,  בית  ירושלים:  ברכפלד      19 הנשיא  יהודה  רח'  עילית:  מודיעין  עקיבא     רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני    

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

תשלומים
36

4 השיאים שלנו במבחן התוצאה

מחיר מעולה

שירות ואמינות

אחריות כפולה

התאמה אישית

1
2
3
4

שלא ישאירו אתכם אדישים!

'BLACK FRIDAY' לרגל חודש
הבינלאומי )עד ט"ו כסלו, 23.11(

מכונת 
כביסה
5 ק"ג

החל מ-

ל-36 חודשים
22

החל מ: ₪790

מקרר
260 ליטר
DF

החל מ-

ל-36 חודשים
22

החל מ: ₪790

תנור
דו תאי

החל מ-

ל-36 חודשים
41

החל מ: ₪1490

מדיח 
כלים

החל מ-

ל-36 חודשים
27

החל מ: ₪990

מזגן
1 כ"ס

החל מ-

ל-36 חודשים
27

החל מ: ₪990

 כיריים
קרמיות

החל מ-

ל-36 חודשים
19

החל מ: ₪690

 BI תנור
פירוליטי

החל מ-

ל-36 חודשים
47

החל מ: ₪1690

תנור בנוי
BI

החל מ-

ל-36 חודשים החל מ: ₪690
19

מכונת 
כביסה
פתח עליון

החל מ-

ל-36 חודשים
35

החל מ: ₪1290

מקרר 
סמסונג

החל מ-

ל-36 חודשים
60

החל מ: ₪2190

מכונת 
כביסה
8 ק"ג

החל מ-

ל-36 חודשים
27

החל מ: ₪990

מאושר 
משמרת 

השבת

ל-36 חודשיםהחל מ: ₪3990

מקרר
שארפ
4 דלתות

החל מ-

110

ל-36 חודשיםהחל מ: ₪1490

מקרר
450 ליטר
DF

החל מ-

41
מאושר 
משמרת 

השבת

* המבצע נערך בהתאם לתקנון החברה * עד גמר המלאי * התמונות להמחשה בלבד * עד 36 תשלומים ללא ריבית בכ. אשראי עד 12 צ'קים באישור חברת ern * ט.ל.ח. 

מבצעי מייבשים
מגוון מייבשים איכותיים

החל מ: ₪790
ועוד מאות מוצרים משתתפים במבצע, לדוג':



הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

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

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים

שעות פתיחה מיוחדות ל'בין הזמנים'
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מירושלים ועד חיפה
לראשונה נטל מנהיג הציבור החרדי את מקל הנדודים ויצא לשבוע של מסעות מעיר לעיר, מחיפה שבצפון ועד ביתר עילית שבהרי יהודה • בכל עיר אליה הגיע 
מרן - התקיימה עצרת המונים בראשותו לטובת דגל התורה ומועמדיה לתפקידי ראש עיר • ב'דגל' אומרים כי "אין ספק שעצרות ההמונים בראשות מרן שר התורה 
הם שעשו את המהפכה והביאו את ההישגים המרשימים ברחבי הארץ" • רחובות, ביתר עילית, פתח תקווה, בית שמש, ירושלים, מודיעין עילית וחיפה הן הערים 

שזכו לביקור היסטורי • סיקור מיוחד

אלי כהן
צילומים: דוד זר, יעקב לדרמן, יעקב כהן, שלומי כהן

בדפי  תירשם  הסתיימה  עתה  שזה  המקומיות  הבחירות  מערכת 
ההיסטוריה של הציבור החרדי בארץ. ההישגים המרשימים של 
דגל התורה בכל מקום בו התמודדה לבדה, הותירו את הפרשנים 
באופן  הערים  בכל  כוחה  את  הכפילה  התורה  דגל  פה.  פעורי 

מעורר השתאות.
בדגל התורה אומרים ל'קו עיתונות' כי ללא ספק מה שעשה את 
הארץ,  בכל  המפלגה  של  המרשימות  לתוצאות  והביא  המהפכה 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  המפלגה  מנהיג  של  המעורבות  הייתה 
ראשי  לבקשת  נענה  העול,  את  עצמו  על  לקח  מרן  קניבסקי. 
המפלגה ויצא מידי ערב לשורת מסעות היסטוריים בערים השונות 
בהן התמודדה דגל התורה. כשאליו מתלווים מידי ערב לכל מקום 

הח"כים משה גפני, אורי מקלב ויעקב אשר.
באורח  מרן  הגיע  לשם  רחובות,  בעיר  החל  הראשון  המסע 
בית  התרבות  בהיכל  המונים  עצרת  נערכה  כשבמקום  היסטורי 
מהערים  הישיבות  וראשי  העיר  רבני  כל  השתתפו  שם  העם, 
הסמוכות. באותו ערב הגיע מרן לישיבת מאור התלמוד כשהוא 

מלווה בשירה אדירה ע"י מאות בחורים נרגשים ברחובות העיר.
יומיים לאחר מכן יצא שוב מרן, הפעם לעיר ביתר עילית, מרחק 
ורבע מביתו. כשהיה עדיין בדרכו, דבר ביקורו  נסיעה של שעה 
נתן את אותותיו, כאשר ראש העיר מאיר רובינשטיין מיהר לסגור 
הסכם עם נציגי 'דגל התורה' בעיר, על מנת שיוכל לעלות לבמה 
בהיכל  אלפים  עצרת  התקיימה  בעיר  מרן.  של  לברכתו  ולזכות 
הפיס העירוני ומסביבו, שנתנה אותותיה בהכפלת כוחה של 'דגל' 

בעיר.
פתח  בעיר  שמתחיל  ארוך  למסע  הגר"ח  מרן  יצא  למחרת  יום 
במרכז  התכנסו  תושבים  אלפי  כזה.  מעמד  ראתה  שטרם  תקווה 

העיר וקיבלו את פני מרן בהתלהבות ובהתרגשות אדירה. לאחר 
הוא  שם  שמש,  לבית  עד  מרן  המשיך  ההיסטורי,  המעמד  סיום 
ברחבת  שהתקיימה  אלפים,  בהשתתפות  אדירה  בעצרת  התקבל 
היכל הפיס המקומי. רבני העיר כולם עמדו על רגליהן במשך רבע 

שעה יחד עם אלפי התושבים והריעו בהתרגשות לכבוד התורה.
בירושלים,  תמיר  באולמי  ההיסטורית  העצרת  התקיימה  למחרת 
שם התאספו רבבות מתושבי העיר לעצרת בראשות מרן הגר"ח 
שהגיע יחד עם מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, כשאליהם 
התורה  דגל  של  התורה  גדולי  מועצת  חברי  שאר  מצטרפים 
בירושלים. עצרת זו נתנה תנופת מרץ לפעילים בירושלים שהביאו 
שנחשבת  בעיר,  הבחירות  והפתעת  המרשימה  התוצאה  את 

לגדולה ביותר בבחירות המקומיות.
עצרת  עילית.  מודיעין  לעיר  מרן  יצא  הבחירות  שלפני  במוצ"ש 
התורה  דגל  של  הבחירות  קמפיין  תמצית  את  היוותה  זו  רבבות 
וראש העיר יעקב גוטרמן שנסובה סביב דמותו של מרן הגר"ח. 

העצרת המרשימה שהתקיימה באמפי-פארק הענק שבכניסה לעיר, 
הצליחה להביא אליה כמעט את כל תושבי העיר. מרן הגר"ח לווה 
ע"י רכב תהלוכת ספרי תורה כאשר רבבות ילדי הת"תים מלווים 

את רכבו כשלפידי אור בידיהם לכבודה של תורה.
העצרת האחרונה בה השתתף מרן הגר"ח לפני הבחירות הייתה 
אלפי  מימיה.  כזו  עצרת  ראתה  לא  החרדית  חיפה  שבחיפה.  זו 
תושבים נרגשים, ואף כאלו שלא נמנים בהכרח על מצביעי דגל 
התורה, הגיעו לקבל את פניו ברחובה של עיר. עצרת זו עשתה את 
המהפך הגדול של חיפה והביאה את נצחונה של קליש רותם, יחד 
עם הכפלת כוחה של 'דגל' בעיר. בחיפה הזכירו גם את הבטחתו 

של מרן הגר"ח מלפני שנה שיהב "ינחל מפלה גדולה".
ברחבי  המסעות  שורת  את  בהתרגשות  מסכמים  התורה  בדגל 
הארץ, כשמציינים בהדגשה שבכל מקום אליו הגיע מרן התנופה 

נראתה מיד בשטח, והתוצאות המרשימות הגיעו בהתאמה.

מסע שר התורה:
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ישראל פריי

הגיעה  אביב,  בתל  איכילוב  החולים  מבית 
הידיעה המעציבה, על פטירתו של הרה"ח רבי 
מהיושבים  ז"ל,  לוין  הכהן  בונים  שמחה  חנוך 
ששימש  גור,  הקודש  חצר  במלכות  ראשונה 
'מכון   - בירושלים  המיתולוגי  הסמינר  כמנהל 

בית יעקב למורות', והוא בגיל 66 בפטירתו.
חלה  השנה,  ראש  בערב  חודשים,  מספר  לפני 
ואושפז בבית החולים, מאז מצבו הידרדר והוא 
כשסביב  השבת,  במהלך  עולמו  לבית  נפטר 

מיטתו נמצאים בני המשפחה.
יחיד  כבן  תשי"ב,  אב  בט"ז  נולד  ז"ל,  המנוח 
אחיו  ז"ל,  לוין  הכהן  יעקב  פנחס  רבי  לאביו 
ישראל',  'אגודת  מנהיג  ז"ל,  לוין  הרי"מ  של 
זצ"ל  מגור  אמת'  ה'שפת  בעל  הרבי  של  ונינו 
וכן האדמו"ר רבי העניך מאלכסנדר זצ"ל. אמו 
הראשונות  מהמחנכות  הייתה  ע"ה  שרה  מרת 

בבית יעקב בארץ ישראל.
הוא גדל והתחנך בגור והיה מקורב לאדמו"רי 
ה'בית  בעל  מהרבי  יתירה  לקרבה  וזכה  גור 
ישראל מגור' זצ"ל, ששם עליו את עינו וגידלו 
כבנו ממש. רבי בונים, בהיותו כהן מיוחס, כובד 
לשמש ככהן הפודה במעמדי פדיון הבן שנערכו 

בחצר החסידות. קולו היה נשמע בעלותו לדוכן 
עומד  כשהוא  באהבה,  ישראל  עם  את  לברך 

במקום הראשון מול הרבי.
הכהן,  עליית  את  קיבל  הנוראים  בימים  גם  כך 
החסידות.  בחצר  והחשובים  המיוחסים  כאחד 
שבמשך  מידות  אציל  גדול,  כמחנך  נודע  הוא 
מכון  כנשיא  ולימים  כמנהל  כיהן  רבות  שנים 
שהוקם  הישן,  לוין  סמינר  למורות'  יעקב  'בית 
חיים  דרך  לתלמידות  הנחיל  שם  אביו,  ידי  על 

כפי שקיבל מרבותיו.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

זקן ראשי הישיבות החסידיות הלך לעולמו

קרטל המסעות לפולין: המדינה הקפיאה 52 מיליון שקל 

האם הגבינה תוזל? 

מאת: משה אברהמי

בליל  והחסידות:  התורה  בעולם  כבד  אבל 
הישיבות  ראשי  זקן  לעולמו  הלך  קודש  שבת 
שמרלר  שמואל  אליהו  רבי  הגאון  החסידיות, 
זצ"ל, ראש ישיבת צאנז ובעל ה'דברי אליהו'. 

בן 88 היה בפטירתו.
הישיבות  ראשי  זקן  זצ"ל,  שמרלר  הגרא"ש 
עמד  הש"ס,  מפעל  נשיאות  וחבר  החסידיות 
צאנז  ישיבת  בראש  שנים  מיובל  למעלה 
כנשיא  שמרלר  הרב  וכיהן  בנתניה,  המעטירה 
אלפי  העמיד  בחייו  הוראה'.  'שערי  מפעל 

תלמידים והרביץ בהם תורה ויראת השם.
תשרי  בכ"ז  באוסטריה  נולד  הדגול  המנוח 
תרצ"א, לאביו הרב יעקב שמרלר זצ"ל, מקורבו 
של האדמו"ר בעל ה"שפע חיים" מצאנז זיע"א.
הרבנית  רעייתו  נפטרה  תשע"ז,  כסלו  בחודש 
הצדקנית מרת מאנצ'י ברכה שמרלר ע"ה, בתו 
הוגה  זצ"ל,  גפנר  מנדל  מנחם  רבי  של הרה"צ 
בכותל  כהנים'  'ברכת  לאמירת  המנהג  ויוזם 

בחול המועד.
שם  בחיפה,  מיכאל  מרחוב  יצאה  הלווייתו 
התגורר בשנים האחרונות, אצל בנו הרב יצחק 
ליוצרה. משם  נשמתו  את  ושם השיב  שמרלר, 

המשיך מסע ההלוויה לעבר קרית צאנז בנתניה 
נטמן  שם  בנתניה,  וותיקים  העלמין  לבית  עד 
סמוך לאוהל רבו האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' 

מצאנז זי"ע.
מאות  מבורכים  ישרים  דורות  אחריו  הותיר 
צאצאים הממשיכים בדרכו, ביניהם, הגאון רבי 
חיים שמרלר, ראש ישיבת 'חיי תורה' בירושלים 
ויו"ר מכון 'שערי הוראה'. וכל בית ישראל יבכו 

את השריפה אשר שרף ה'.

איציק מצרפי 

המסעות  בקרטל  לנאשמים  הקפיאה  המדינה 
לפולין והחברות העוסקות בארגון המשלחות, 
נכסים בהיקף של 52 מיליון שקלים, 20 מיליון 
לפרסום  התירה  במזומן. כך  מתוכם  שקלים 
המחוזי  משפט  בית  שופטת  השבוע  בתחילת 

בירושלים, ד"ר חיה זנדברג.
העסקיים  ההגבלים  רשות  תזכורת: 
כתבי  שני  מאי  בחודש  הגישו  והפרקליטות, 
לארבע  המייחסים  בפרשה  חמורים  אישום 
חברות העוסקות בארגון המסעות ו-8 מנהליהן 
עבירות של הסדרים כובלים ומרמה ונגד חלקם 

מדובר גם בעבירות של מתן שוחד.
לחלוקת  נוגעים  בפרשה  המרכזיים  האישומים 
השנים  בין  לפולין  הנוער  משלחות  של  שוק 
משרד  של  למכרזים  בהתאם   ,2016 עד   2010
החינוך. על פי כתב האישום, המעורבים סיכמו 
ביניהם מראש כי לא יתחרו האחת על הוצאת 
משלחות בתי הספר של רעותה. החברות פעלו 
בכל  שהזוכה  לוודא  מנת  על  הסיכום  פי  על 
את  אחד מבתי הספר תהיה החברה שהוציאה 
המשלחת לפולין של בית הספר בעבר. בנוסף, 
החקירה המעמיקה גם העלתה כי תואמו הצעות 
גופים  עבור  לפולין  משלחות  להוצאת  מחיר 
ושם,  יד  הסוהר,  בתי  היתר שירות  בין  נוספים 
כוללים  האישום  כתבי  מכבי.  חולים  וקופת 
דבר  כובל, קבלת  עבירות של הסדר  היתר  בין 
במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ושוחד. 
בין הנאשמים: פיני גינזבורג, דירקטור באל על, 

ואחישי גל, מנכ"ל איסתא ליינס.
כתוצאה מהתנהלות תאום המחירים והמכרזים, 

על פי החשד הפיקו החברות הכנסות של מאות 
מיליוני שקלים. כך למשל, חברת הלל קיבלה 
קיבלה  אקדמי  חברת  שקל,  מיליון  כ-300 
כ-197 מיליון שקל, חברת גשר קיבלה כ-185 
כ-70  קיבלה  דיזנהאוז  וחברת  שקל  מיליון 

מיליון שקל.
על  מהכנסות  כ-7%  של  מוערך  ברווח  מדובר 
מיליון שקלים שהמעורבים השיגו,  כ-750  סך 

כך על פי החשד, 
52 מיליון השקלים שבידי המדינה הם לשיטתה 
כלומר  לכאורה,  בעבירה  המדובר  הסכום 
הרכוש  מהמרמה.  כתוצאה  שהושגו  הרווחים 
כערובה  לשמש  אמור  המדינה  ידי  על  שנתפס 

לחליטה במידה והמעורבים יורשעו. 
הנכסים  בירושלים  המחוזי  החלטת  פי  על 
מיליון   23 הם  תפסה  שהמדינה  העיקריים 
מיליון   11.9 ולגינזבורג;  הלל  לחברת  שקלים 
מיליון  ו-13.4  ולקידר;  הגשר  לחברת  שקלים 
הגישו  שעבר  בשבוע  ולרגב.  לאקדמי  שקלים 
לבית  ורגב,  קידר  גינזבורג,  של  סנגוריהם 
להמשיך  ההחלטה  על  ערעור  העליון  המשפט 

להחזיק בנכסים.
בן  עו"ד  ידי  על  שהוגשו  האישום,  כתבי  לפי 
בפרקליטות  הכלכלית  מהמחלקה  כהן,  עמי 
מעוז,  ועפר  חנית  דגני  תומר  ועו"ד  המדינה, 
האישום  כתבי  עסקיים,  להגבלים  מהרשות 
בנסיבות  עבירות  ביצוע  לנאשמים  מייחסים 
מחמירות, נוכח פרק הזמן הרב במהלכו בוצעו 
המעשים, נוכח טובת ההנאה שהפיקו הנאשמים 
ממעשיהם, ובעיקר נוכח אופי הערכים שאבדו 

בדרך – מסעות לפולין.

איציק מצרפי 

במשך כשנה ניהלו התאחדות מגדלי הבקר יחד 
עם התאחדות חקלאי ישראל משא ומתן עיקש 
עם אגף התקציבים באוצר על הסכם חלב חדש, 
שיאפשר לשמור על ענף החלב כענף מתוכנן, 
של  מאסיבית  כניסה  עקב  קריסתו  את  וימנע 

גבינות קשות, נוכח ההוזלה של מכסי המגן. 
מסתיים   2019 באפריל   - החלב  חוק  ע"פ 
מנגנון מחיר המטרה וקביעת המחירים עוברת 
לאישור  הזקוקים  ממשלתית  מחירים  לוועדת 
החלב.  למחיר  האוצר  ושר  החקלאות  שר 
לאחרונה,  ראינו  זה  מנגנון  לבעייתיות  דוגמא 
כאשר שר האוצר סירב להכיר בהחלטת ועדת 
המחירים על העלאת מחירם של מוצרי החלב 
המפוקחים שהם כ-53% מתוצרתה של תנובה, 
בתגובה פנתה חברת תנובה לבג"צ הנדון כעת 
הגבינות  על  המגן  מכסי  גם  המשפט.  בבית 
הקשות היו אמורים להיפתח בחודש ספטמבר 
2019, כפי שמצוין ב'הסכם לוקר' שנולד בשנת 

2015 כדי להסדיר ולהגן על הרפתות.
מצד  ויתור  של  מדרגות  נקבעו  הושג?  מה 
שנים   8 שתוך  כך  המטרה,  מחיר  על  היצרנים 
ירידה  בוטלה  במקביל  אג',  ב-23  ירד  המחיר 
בגין  החלב  במחיר  לשנה  אג'   2.5 של  צפויה 
לוקר, מה שהוזיל  התייעלות שנקבעה בהסכם 
 10 בין  ריאלי  באופן  שירד  המטרה  מחיר  את 

ל-13 אג' במשך שנות ההסכם.
על  ומכסות המגן  ליבוא  נפתח השוק  במקביל 
יבוא גבינות קשות ירדו מ-8 ₪ לק"ג לכ-5 ₪ 
לק"ג ובתהליך מדורג ירדו עד 3 ₪ לק"ג בשנת 
 1.5  - 2026 – אם כמות החלב המיוצרת כיום 
הורדת  תיעצר  תישמר,  לא   - ליטר  מיליארד 
המכסים, כך שהרפתנים יוכלו לייצר את הכמות 

הנוכחית גם בעתיד.
עליו  החלב,  שוק  להסדרת  החדש  ההסכם 
נציגי החקלאים ומשרדי האוצר  חתמו השבוע 
ולהגביר  התייקרויות  למנוע  נועד  והחקלאות, 
ירגישו  שהצרכנים  עד  אולם  בענף.  תחרות 
חלב  הרבה  עוד  יעבור  ההוזלות  את  בכיסם 
מתוכנן  שההסכם  היא  לכך  הסיבה  בצינורות. 
ליישום הדרגתי שיתפרש על פני שמונה שנים 

הגולמי  החלב  מחירי  ירדו  שבהן  כאמור, 
בקצה  רק  קשות.  גבינות  על  המכס  ויופחת 
הדרך נזכה ליהנות מהוזלות מלאות של מוצרי 
ההערכה  ומיוחדות.  צהובות  וגבינות  חלב 
היא שההסכם יוזיל את מוצרי החלב רק בעוד 
שנתיים, והורדת המכסים — שאמורה להשפיע 
על שוק הגבינות הצהובות והמיוחדות, תסתיים 

ב–2026.
הרפתנים יקבלו כ-450 מיליון ₪ בצורת מענקים 
מרצון  פרישה  דמי  רפתות,  הגדלת  להשקעות, 
למנכ"לי  מאפשר  ובעייתי  נוסף  סעיף  וכו'. 
פוליטית  ולטפל  לנסות  והאוצר  החקלאות 
במנגנון מחיר המטרה המקצועי, במקרה של אי 
הסכמות ובנושא זה נכונה לרפתנים כנראה דרך 

מפותלת לפחות כמו שעברו עד כה. 
שורת  הרפתנים  קיבלו  ההסכם  בשולי 
הגדלת  כגון  החקלאים,  לכלל  נוספות  הטבות 
בכ- הרב-שנתיים  הזרים  העובדים  מספר 

גדולים.  עגלים  יבוא  על  מכס  6,000  והעלאת 
לבשר  העגלים  מגדלי  לרפתנים  שיאפשר  דבר 

להמשיך להתקיים.
הממשלה מנגד תוריד את המכסים על “הבשר 
המצונן", מה שייתכן כי מהלך זה מנוגד להסכם 
ובנושא  לבשר  הבקר  למגדלי  הממשלה  בין 
תוכל  לא  והממשלה  קשה  ויכוח  צפוי  עוד  זה 

להתכחש להסכמיה עם המגדלים.
של  מחירים  ירידת  להבטיח  אמור  ההסכם 
מוצרי החלב בעשור הקרוב ולשמור על מרבית 
פשוט  ולא  מסובך  מורכב,  הסכם  המגדלים. 

למימוש. 
חדשה  תקופה  של  בפתחה  נמצאים  הרפתנים 
הרווחיות שלהם  רמת  לוודאי  קרוב  תרד  שבה 
האחרונות  וחצי  בשנתיים  אליה  שהורגלו  כפי 
והם יצטרכו להתארגן מחדש - לעבור ברפתות 
היומיומי  בממשק  להתייעל  יותר,  גדולות 
ולנסות לייצב את הענף בגבולות מגרש חדשים 

ובלתי ברורים בשלב זה. 
של  האלטרנטיבה  כי  לזכור  חשוב  זאת,  עם 
באופן  הקשות  הגבינות  מוצרי  שוק  פתיחת 
גורף הייתה מורידה מכת מוות על ענף החלב 
בכללותו ותוצאותיה היו חמורות לאין שיעור, 

מן ההסכם אליו הגיעו הרפתנים. 

בליל שבת הלך לעולמו הגאון רבי אליהו שמואל שמרלר זצ"ל, ראש ישיבת 
צאנז, חבר נשיאות 'מפעל הש"ס' ונשיא 'שערי הוראה'

מחירי מוצרי החלב - ובעיקר הגבינות הצהובות והמיוחדות - צפויים לרדת • אם יש 
לכם סבלנות - זה יקרה ב-2026 • כיצד ישפיע הסכם החלב על המחירים במדפים 

מחשובי החסידים ומנהל הסמינר: 

משלחות משקיעי נדל"ן לחו"ל
היעד הבא:

בוקרשט, רומניה
19-22 בנובמבר 2018

מס' המקומות מוגבל
מהרו להירשם!

tour- של  הנדל"ן  משקיעי  משלחות 
estate מאפשרות לראשונה טיול מרוכז 
הכולל חשיפה לנכסים אטרקטיביים ולכל 
המידע הדרוש לרכישה בטוחה של נדל"ן 
אנשי  של  מלא  בליווי  זאת  וכל  בחו"ל 

מקצוע מהשורה הראשונה. תוספת ליחיד בחדר זוגי - 150 €מחיר לאדם בחדר זוגי - 650 €

ההרשמה בעיצומה!
לפרטים נוספים והרשמה:

nadlanromania.com
גבריאל: 054-8167567 טל' משרד: 03-9197003 

הרב בונים לוין ז"ל
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בימות  מחליפות  ברחובות  הפשקווילים  את 
שיחות  את  התוצאות,  לשידור  שהוקמו  אלגנטיות 
השיח  מחליף  והצנתוקים  הטורדניות  הטלפון 
על  נלחמים  כאן  גם  החברתיות.  ברשתות  האלים 
והקהילה,  הרב  התורה,  כבוד  על  לא  אך  הכבוד, 
שנרמסו  הליברליים  הערכים  של  כבודם  על  אלא 

תחת המגף של טראמפ. 
אחד  מסיבוב  יותר  תמיד  יש  האמריקאי  לבוחר 
כבר  אמורות  הטור  קריאת  בשעת  דברו.  את  לומר 
בארה״ב  האמצע  בחירות  תוצאות  להתפרסם 
לבוחר  שנוגע  מה  בכל  ידובר.  עוד  אודותיהן   -
מהתוצאות  להתעלם  אפשר  אי   – הישראלי 

המוכחות.
ואי  אובמה  בתקופת  די.סי.  בוושינגטון  ביקרתי 
ששררה  הדיכאון  מתחושת  להתעלם  היה  אפשר 
מהשגריר  הישראלית.  בשגרירות 
הדיפלומטים,  לאחרון  ועד 
לזוטר  ועד  הצבאי  מהנספח 
משרד  של  הרכש  שבפקידי 
הייתה  האווירה   – הביטחון 
שהושלך  מועדף  אורח  כשל 
היישר  והחמים  המוסק  מהחדר 
רוח  המקפיא.  הוושינגטוני  לקור 
על  השפיעה  אובמה  של  המפקד 

הכל ולרעה.
מאירה  טראמפ  של  וושינגטון 
פנים בשלל גווני השלכת לנציגים 
שמתרחש  מה  על  הישראליים. 
ברמה הפוליטית כבר נכתב כמעט 
הוא  יותר  המרתק  הפן  אבל  הכל, 
אי  הזאת,  מהזווית  הצבאי.  זה 
להפריז,  לא  גם  אך  לזלזל,  אפשר 
כנשיא  אובמה  של  בתרומתו 
של  הצבאיות  יכולותיה  לעיבוי 
שאפשר  הסיוע  והגדלת  ישראל 
להפוך  ברזל  כיפת  כמו  למערכת 
מחלום למציאות. על הסכם הסיוע 
אובמה  מול  נתניהו  חתם  הצבאי 
שהאלנטרטיבה  בטוח  כשהוא   –
שתוצג לו עם בחירתה של קלינטון 

תהיה טובה פחות.
כולם  בסוף  נגמר  זה  איך 
שעשה  התזזיתי  טראמפ  יודעים. 
את הבלתי ייאמן כשנבחר - ומאז 
 - יום  מדי  זאת  לעשות  ממשיך 
הנוגע  בכל  עתה  עד  מצמץ  לא 
צה״ל  של  הצבאיים  הנספחים  ישראל.  לביטחון 
יושבים בוושינגטון וגומרים את ההלל על שיתופי 
הפעולה הנוכחיים. אין אובייקטיביים מהם לבחינת 
יחסו האמיתי של טראמפ לישראל, כמי שמופקדים 
מאינטרסים  וחפים  הצבאי  התחום  על  ורק  אך 

פוליטיים, לפחות בהגדרה.

הנספחים שמסתובבים פה במדים וזוכים למבטים 
שמסתובב  חייל  כמו  יהודיות,  עיניים  של  נוקבים 
כמובן(,  ההפוכות,  )מהסיבות  שערים  במאה 
כהונת  שנות  בעשר  שנוצר  חדש  עולם  מתארים 
אובמה. ההתבוססות בבוץ העיראקי בתקופת בוש 
שהועצמה  לריאקציה  לאמריקאים  גרמה  ג׳וניור 
קבלני  חיפש  האמריקאי  ״הצבא  אובמה.  ידי  על 
ביצוע בכל מקום״, מסביר גורם צבאי ישראלי בכיר 
נגד דאעש  בוושינגטון, ״אפילו את הקרב  ששוהה 
במוסול, האמריקאים ניהלו בשלט רחוק בלי לסכן 
לשיטת  הפכו  הפרוקסי,  החרב,  שכירי  חייל.  אף 
עבודה. באיחור של שנים מפקדי הצבא האמריקאי 
גילו את המחיר הכואב של התקופה הזאת. לוואקום 
צמצם  האחרונות  שבשנים  הרוסי  הצבא  נכנס  הזה 
מול  כאחד  דאגה  ומעורר  מרשים  באופן  פערים 
את  שהפך  הסיני,  הצבא  גם  האמריקאי.  הצבא 
יבשת אפריקה למגרש הניסויים הפרטי שלו, צמצם 

יכולות". 
לרווחה  נפקחו  האמריקאי  הצבא  מפקדי  עיני 
הייתה  שלהם  התגובה  האחרונה.  בשנה  בעיקר 
המשבר.  עומק  את  כשקלטו  ההיסטריה,  גבול  על 
לבנון  מלחמת  אחרי  לנו  שקרה  מה  להם  ״קרה 
בצורה  יכולות  צמצם  שהאויב  כשהבנו  השנייה, 
הבכיר,  הצבאי  הגורם  ומסביר  ממשיך  מדאיגה״, 
תהליכים  לבניית  הזמן  את  להם  שאין  הבינו  ״הם 
ארוכים ומסודרים של תכנון והשגת מטרה. במסורת 
הצבאית האמריקאית תהליך של בניית יכולת חדשה 
מבשיל בתקופה של כעשר שנים. המפקדים שאיתם 
אנו יושבים מבינים שאין להם את הזמן הזה, מול 
לכך  הסיבה  זו  וסין.  רוסיה  מצד  היכולות  צמצום 
שאנו מוצפים בבקשות לשיתופי פעולה. לא מדובר 
למרות  לביבי,  טראמפ  בין  האנוש  יחסי  ברמת  רק 
שרוח המפקד לא מזיקה. האמריקאים פשוט הבינו 

היכולות.  פערי  את  מחדש  להגדיל  מוכרחים  שהם 
בגלל  גם  למהלך,  טבעיים  שותפים  בנו  רואים  הם 
דוגמת  הישראלי,  הצבא  של  הלחימה  יכולות 
החשיבה  הלך  בגלל  וגם  רוח,  מעיל  של  הפיתוח 
– בין התכנון למעשה, שאצלנו הוא מהיר בהרבה 

בגלל האיומים המתחדשים״.
הסנקציות הכלכליות שהוטלו על איראן השבוע, 
מחדש  השתלטות  של  החשיבה  מדפוס  חלק  הם 
ולא  שתגדיל  צבאית  מדיניות  וקביעת  הזירה  על 
תקטין את הפערים. ״לנתניהו יש מזל גדול כשהכל 
אומר  הנוכחי״,  הממשל  של  בקדנציה  לו  מתחבר 
בהקשרים  במילים  למעט  שמעדיף  הצבאי  הגורם 
היו  אמונתה,  על  שמצהירה  באומה  מפלגתיים, 
 – הישראלי  הגורם  מדבר  שעליו  המזל  את  מכנים 
סייעתא דשמיא. ״מה שאני יכול לומר, שמהבחינה 
את  כיום  רואים  האמריקאים  הגורמים   – הצבאית 

הדברים עין בעין כאינטרס שלהם״. 

המחנכת בלוך 

השבוע  נשא  הברית  בארצות  המאמינים  ציבור 
אנגלו- עיניים לבית שמש – שבה מרוכזת קהילה 

סקסית גדולה ששמה נקשר בהצבעה לראשת העיר 
הפוליטית  המערכת  את  שהפתיעה  בלוך,  עליזה 

כולה. 
צריך לומר לזכותה של הנבחרת שהיא משמיעה 
גם  אלא  לפני,  רק  לא  הנכונות  המילים  כל  את 
הלבבות  מקרב  לשיח  אם  התוצאות.  היוודע  אחרי 
ולבריחה מתוך בחירה מהיסחפות לשיח של הסתה 

שגריר בבית הנשיא

״לנתניהו יש מזל 
גדול כשהכל מתחבר 
לו בקדנציה של 
הממשל הנוכחי״, 
אומר הגורם הצבאי 
שמעדיף למעט 
במילים בהקשרים 
מפלגתיים, ״מה 
שאני יכול לומר, 
שמהבחינה 
הצבאית – הגורמים 
האמריקאים רואים 
כיום את הדברים 
עין בעין כאינטרס 
שלהם״

 מצבא לוחם 
לצבא שוכר. 
לוחמי צבא 
ארה"ב

עו"ד אבי בלום , וושינגטון בית ספר לפוליטיקה
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ומדון – יהיו גם קבלות בשטח, בלוך עוד עשויה להתגלות כשוברת 
שוויון בכל מה שחשבנו על יחסי חרדים-חילוניים בערים מעורבות.

אצבעותיה  בעשר  שהשיגה  למי  והמחמאות  התקווה  בצד 
תוצאה מדהימה שהכתה את התחזיות )כמו טראמפ לפני שנתיים, 

ולא  מקרב  לחלוטין,  ההפוך  בשיח  אך 
מרחיק(, אי אפשר שלא לעשות את חשבון 

הנפש החרדי, לנוכח התוצאות.
אופנתיים  לחשבונות-נפש  בניגוד 
של  חודשים  אחרי  באיחור  שמוגשים 
תוצאות  תהיינה  הזה  לחשבון  חיבוטים, 
בירושלים. ערב הסיבוב הראשון  מיידיות 
שמש  בבית  האדישות  על  כאן  נכתב 
למפלה  המובטחת  בעיר  דווקא  שתביא 
אלפי  של  הזאת  האדישות  את  חרדית. 
גם  לגלות  עלולים  אנו  חרדים,  מצביעים 
ביום הבוחר הירושלמי, מכל הסיבות הלא 
נכונות והכל כך דומות. עוד כמה ריקודים 
על הדיו, וקריאות קצובות בסגנון אצטדיון 
טדי של התוצאות – יגרמו לכך שכל קול 
למצביעים  יגרום  לא  שבעולם  קורא 
החסידיים לנהור לקלפיות. את חלופת הים 
הם  הבוחר,  ביום  רמון  חיים  של  הנושנה 

ימירו בשהות ממושכת במקוואות.
וש״ס מעוניינות לסיים  אם דגל התורה 
את השבוע הבא כשכיכר ספרא בידינו, הן 
מוזמנות לקפוץ לביקור קצר בלשכתה של 
כיצד  ללמוד  כדי  בלוך,  עליזה  המחנכת 
צריכה להיראות נדיבות של מנצחים, קודם 

כל בשיח הנכון ובמילים המתאימות. 
שהמנצחים  התקווה  אבדה  לא  עוד 
בש״ס ובדגל התורה יגלו נדיבות ויאפשרו 
בלי  לקלפיות,  לנוע  החסידים  להמוני 

נדיבות  אם  התוצאות.  היוודע  עם  להם  שיבוזו  מכך  לחשוש 
המנצחים הזאת לא תוצג פה כאן ועכשיו, כולנו נהפוך למפסידים, 

בפעם השנייה בתוך שבועיים ימים.

אם דגל התורה 
וש״ס מעוניינות 

לסיים את השבוע 
הבא כשכיכר ספרא 
בידינו, הן מוזמנות 

לקפוץ לביקור 
קצר בלשכתה של 

המחנכת עליזה 
בלוך, כדי ללמוד 

כיצד צריכה להיראות 
נדיבות של מנצחים, 
קודם כל בשיח הנכון 
ובמילים המתאימות

ללא נדיבות, המנצחים יהפכו למפסידים. דייטש וליאון. צילום: שמעון ליברטי 

ההתחברות
זוכרים  לא  בפרסטר  המוכרים  זקני  גם 
כל  ביקוש שכזה לכובעים אכילים. כמעט 
מנחה  בין  זמני  במינוי  או  מקצועי  פרשן, 
אחד  כובע  לפחות  לאכול  נזקק  למעריב, 
בבוקר יום רביעי שעבר. איש לא צפה את 
לא  אפילו  הכוחות,  יחסי  ואת  המספרים 
לאינפלציה  שזכה  )תואר  המספרים  אנשי 

לאחרונה(.
אבל הסיפור האמיתי של הבחירות האלו 
במשך  ההתפרקות.  תזת  התפרקות  הוא 
שנים מטפטפים לנו מומחים מטעם עצמם 
חווה  החרדית  החברה  כי  חרדים  לענייני 

משבר הנהגה, שסופו בהתפרקות.
הציבור  אכיל,  לכובע  זקוקים  הם  גם 
החרדי צעד ברבבותיו לקלפיות ועשה את 
חסרי  ההישגים  ישראל.  גדולי  לו  שהורו 
נדיר  'דגל' הגיעו לאחר מסע  התקדים של 
מסוגו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
עצמם  בעיני  הלמדנים  גם  הארץ.  ברחבי 
ומחפשי התירוצים השתתקו לנוכח השו"ת 

שפורסם בכתב ידו.
ש"ס,  שהשיגה  המפליאות  התוצאות 
בעקבות  באו  מספידיה,  כל  את  שקברה 
נדודיו של מרן נשיא המועצת, חכם שלום 
כהן, שעבר מעיר לעיר במשך ימים ארוכים. 
מזיל  מאחיו  הגדול  הכהן  של  נדיר  תיעוד 
דרבן  כתפיו,  על  העול שהוטל  על  דמעות 
את אחרוני המתלבטים לצאת ולשים ש"ס 

בקלפי.
היה.  טרם  כזה  עצום  בהיקף  ה'  קידוש 
הבטחתו המהדהדת של מרן שר התורה על 
ראש העיר חיפה לשעבר "תהיה לו מפלה 
גדולה", שבשעתו נשמעה בלתי אפשרית - 

תורגמה לפער עצום של 20% בקלפי.

המבחן האמיתי
אבל למרות שלל ההישגים, אסור לנוח 
סיבוב  ייערך  הבא  בשבוע  הדפנה,  זרי  על 
55 במספר, כשהבולטת  שני בערים רבות, 

שבהן היא כמובן ירושלים.
כ10  של  ביתרון  סיים  ליאון  משה  נכון, 
גם  נכון  ברקוביץ'.  עופר  מעל  קול  אלף 
במספרים  הנראה  ככל  יגיעו  שחילונים 
ועדיין,  שני,  בסיבוב  לקלפי  יותר  נמוכים 

לנו אסור להיות שאננים.
אותה הוראה חד משמעית של מרן שר 
זהו  אחר  מועמד  עבור  להצביע  כי  התורה 
חילול ה' - תקפה גם בסיבוב השני. אותה 
שהבהיר  כפי  שוב,  קיימת  להצביע  חובה 
מרן השבוע בכינוס מיוחד שנערך בביתו. 
רק אם נגיע כולם שוב לקלפי, הפעם כאיש 

אחד, נשלים את המהפך בירושלים.
בנציגות  שדי  עצמו  את  שמשלה  ומי 
כדאי  העיר,  במועצת  החזקה  החרדית 
במשך  ואנשיו  ברקת  פיצלו  כיצד  שייזכר 
עשור את הנציגים החרדים במועצה ורמסו 

את כוחם לעפר.
היוודע  מאז  מנסים  הכללית  בתקשורת 
כיצד  להסביר  שעבר  בשבוע  התוצאה 
יצליח המועמד עופר ברקוביץ לפצל ולפלג 
את הקול החרדי, הם מסבירים בטוב טעם 
כיצד חלק ממצביעי דייטש 'ינקמו' בקלפי 

'יחד'  אנשי  ומדוע 
לא יתמכו במועמד 
דרעי.  עם  המזוהה 
הם  אחד  דבר 
הדי. את  פספסו, 

זה  החרדי,  אן.איי 
להתייצב  שיודע 
כל  כנגד  יחדיו 
חיצוני.  איום 
שהאחריות  זה 
על  גוברת  שבו 
אחר  שיקול  כל 

מאחורי הפרגוד.
שמים,  בחסדי 
שמסתמן  כפי 
כתיבת  בשעת 
גדולי  השורות, 
מכל  ישראל 
והעדות  החוגים 
לאיחוד  פועלים 
ואיחוי  השורות 
והצפי  הקרעים, 
לקריאה  הוא 
כלל  של  אחידה 
הדור  מנהיגי 
עבור  להצביע 
משזו  יותר  ליאון. 
להכתיר  הזדמנות 
העיר  ראש  את 
בירושלים,  הבא 

תיאוריית  את  לפרק  נוסף  צ'אנס  כאן  יש 
ההתפרקות ולאותת לכל צרינו, כי לא יוכלו 

לפעול נגדנו בשיטת 'הפרד ומשול'.  

מילה טובה
הבחירות,  לפני  בפרט  בפוליטיקה, 
ולבן,  בשחור  כולם  את  לצבוע  נוהגים 
הצדדים  שמש  בבית  לשונאינו.  אם  הלנו 
הוא  אבוטבול   - חרדית  לעין  ברורים  היו 
ששומר  החרדי  העיר  ראש  שלנו,  האיש 
בלוך  עליזה  מול  עשור,  כבר  הסטטוס  על 
- ה'אלי כהן' התורנית שכל מטרתה כמובן 

לעצור את התחרדות בית שמש.
נשארו  חרדים  אלפי  שקרה,  מה  קרה 
בבית, אחרים הצביעו מחאה, ובסופם של 
כמנצחת  בלוך  הוכרזה  החיילים  קולות 
ויועצה החרדי יעקב ישראל עמר כאסטרטג 
בתקשורת  המפתיע.  הניצחון  את  שהוביל 
החרדית מיהרו לבכות את אבדן העיר, בזו 
בטוח  לא  אבל  ההישג,  את  חגגו  הכללית 

שהמצב כל כך נורא, בלשון המעטה.
האחרון  שישי  בצהרי  סיפור,  תשמעו 
פרצה שריפה באחד הבניינים בעיר. ראשת 
לתפקיד(  נכנסה  )שטרם  הנבחרת  העיר 

הוזעקה למקום וקטעה פגישה חשובה.
שלם  בניין  שתושבי  שהבינה  לאחר 
לשבת,  חשמל  ללא  להישאר  עשויים 
את  לפתור  מוכנים  לא  החשמל  ובחברת 
העירוני,  אישורו של המהנדס  בלי  הבעיה 
וידאה שמהנדס פרטי יגיע למקום בזריזות, 
לפתרון  האחריות  את  עצמה  על  ולקחה 

הבעיה. שאפו גדול.

אבי גרינצייג / על סדר היום

בתקשורת 
הכללית 
מנסים 

להסביר 
כיצד יצליח 

ברקוביץ 
לפצל ולפלג 

את הקול 
החרדי, דבר 

אחד הם 
פספסו, את 
הדי.אן.איי 

החרדי, 
זה שיודע 
להתייצב 

יחדיו כנגד כל 
איום חיצוני. 

זה שהאחריות 
שבו גוברת 

על כל שיקול 
אחר מאחורי 

הפרגוד.
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

מהפך: הכירו את ראשי הערים החדשים 
בבחירות 2018 נופצו כל המיתוסים. ראשי ערים וותיקים וחזקים הודחו בזה אחר זה לטובת מועמדים חדשים • הפרטים העלומים בקורות חייהם של ראשי העיר החדשים, המפסידים שהאשימו את התושבים ואת 

ארגוני הפשע, היכן הנציגים החרדיים הימרו על הסוס המנצח ומי הם אנשי הצללים? • סיור עומק

מאת: ישראל פריי

בבחירות 2018 משהו השתנה. אם עד היום, מקובל היה לחשוב 
שלהדיח ראשי ערים מכהנים זו משימה בלתי אפשרית – בין היתר 
בזכות שליטתם על המנגנונים וחשיפתם המוגברת לתושבים – הרי 
שתוצאות הבחירות הוכיחו כי הכל אפשרי. באופן תקדימי, הובסו 
ראשי ערים מכהנים בזה אחר זה, בהם גם וותיקים ומנוסים, חזקים 

ועתירי ניסיון.
באופן רשמי, ראשי ערים נבחרים נכנסים לתפקידיהם רק 21 יום 
לאחר הבחירות. בחלק מהמקומות מתקיימת כבר חפיפה מסודרת, 
לפנות את לשכתו  ובמרבית המקומות, ראש העיר המפסיד מיהר 
ולסלול את הדרך בפני ראש העיר הנכנס. כך או אחרת, קבלו את 
המוכרים  פרטיהם  על  בישראל,  החדשים  הערים  ראשי  רשימת 

והנסתרים.

חיפה

המנצחת: עינת קליש-רותם, 48, אדריכלית, מתכננת ערים ומרצה. 
בבחירות 2013 נכנסה למועצת העיר בראש סיעה בת 3 מנדטים.

המודח: יונה יהב, ראש העיר מזה 15 שנים.
דבר המפסיד: "מכבד את החלטת הבוחרים, חיפה היא מפעל חיי 
שהושג  מה  את  לשמר  תדע  החדשה  העיר  שהנהגת  מתפלל  ואני 

פה".
פרט לאוסף: מחזיקה בשגרת אימונים קשוחה של קרטה ובעלת 
חגורה שחורה. לפני כחצי שנה הורשעה בעבירה על חוק התכנון 
בנייה  היתר  ללא  שנבנה  בית  בתכנון  מעורבותה  בשל  והבנייה 

בזיכרון יעקב.
התורה'  'דגל  של  ניצחונה  על  להכביר  מיותר  החרדי:  הקשר 
בראשות מיכי אלפר, שהימרו עליה - בזמן שכל המפלגות החרדיות 
הם  הקופה.  בכל  וזכו   – המכהן  העיר  ראש  תחת  לחסות  העדיפו 
בהובלה.  לזכות  וצפויים  בניצחון  ראשיים  לשושבינים  הפכו 
בקמפיין הבחירות, ליווה אותה במגזר החרדי משרד הפרסום 'שרה 
תקשורת' והיועץ יוסי לוין. בנוסף, אחד האנשים החזקים ב'דגל', 
וההישג  בשטח  העבודה  על  שחתום  למי  נחשב  ארנד,  אליהו 

המשמעותי.

בית שמש

דתית-לאומית.  וניהול  חינוך  אשת   ,51 בלוך,  עליזה  המנצחת: 
ניהלה את רשת התיכונים 'ברנקו וייס'. בבחירות קודמות התמודדה 
מטעם 'הבית היהודי', אך בהתקרב מועד הבחירות, הפנו לה בבית 
עם  אותה  והותירו  כהן  לאלי  תמיכתם  את  העבירו  עורף,  היהודי 

חובות. לבסוף נאלצה לפרוש.
המודח: משה אבוטבול. מראשוני התושבים החרדים בבית שמש 
ומי שעשה את הבלתי יאמן והצליח לקחת את ראשות העיר עוד 
בימים בהם החרדים היו מיעוט. כיהן חצי יובל שנים כחבר מועצה, 

מתוכן עשור בראשות.
וגם את  גם את מי שתמך  דבר המפסיד: "אני אוהב את כולכם, 
אלו שלא. כולכם אנשים טובים ויקרים, בלעדיכם העיר לא הייתה 

מתקדמת. אין בליבי על איש".
פרט לאוסף: אחרי הבחירות הקודמות, הוציא משה אבוטבול את 
העיר  ראש  הפוליטית.  דרכו  על  הניצחון',  השבר,  'העליה,  הספר 
הגשר  את  'לבנות  בשם  ספר  היא  אף  חיברה  בלוך  עליזה  לעתיד 

הזה', סיפור עלילתי שצמח מתוך עבודתה החינוכית.
את  בהלם  הכתה  אבוטבול  של  התבוסה  החרדי:  הקשר 
במריבות  משאביהם  כל  את  שהשקיעו  החרדים,  הפוליטיקאים 
והיעד  הגדולה  העיר  את  והזניחו  אחרות,  בערים  פנים-חרדיות 
אלפי  חישוב,  כל  פי  על  החרדית.  הדיור  מצוקת  לפתרון  המרכזי 
דבר  להימנע,  בחרו  או  קולם  את  בלוך  לעליזה  העניקו  חרדים 
למרות  המסורתיים.  ההצבעה  דפוסי  את  תקדימי  באופן  המשנה 
שהחרדים מונים רוב מוחלט במועצת העיר, הניסיונות להקים גוש 
חוסם מתפוגגים, וכל הקהילות מנהלות מגעים עצמאיים עם ראש 
ההצלחה  רשומה  שמו  שעל  מי  הקמפיין,  ברמת  הנבחרת.  העיר 
המטאורית של בלוך הוא היועץ החרדי ישראל יעקב עמאר, שהפך 

בן לילה למוערך ונחשק.

פתח תקווה

של  לשעבר  כעוזרו  דרכו  את  החל   ,40 גרינברג,  רמי  המנצח: 
ראש העיר איציק אוחיון, משם המשיך לכהן כחבר מועצה מטעם 
'הליכוד' והוביל טון אופוזיציוני חסר תקדים. בבחירות הנוכחיות 
ביתנו,  ישראל  העבודה,  מר"צ,  לתמיכת  וזכה  עצמאית  התמודד 

ש"ס ויש עתיד.
המודח: איציק ברוורמן, שכיהן כקדנציה אחת.

דבר המפסיד: "עברנו דרך ארוכה ויפה, אני מכבד את בחירתכם 
ונפרד מתפקידי בגאווה גדולה על העשייה הרבה בכלל ועל הסגנון 

והדרך בפרט".
גרינברג בבואו לבניין  פרט לאוסף: ההוראה הראשונה שהנחית 
העירייה כמנצח – להסיר את האבטחה מלשכת ראש העיר ולשבור 
את ה'אקווריום', תא הזכוכית אליו הופנו התושבים שחפצו לצפות 

בישיבת המועצה.
הקשר החרדי: אחרי שנים שהלכו כגוש דתי מלוכד, בחרה ש"ס 
כעת,  גדול.  סיכון  לוקחת  שהיא  תוך  בגרינברג,  עצמאית  לתמוך 
'יהדות  לבכורה.  ותזכה  הבחירות  של  הגדולה  למנצחת  הפכה 
נותרו מאחור.  ו'הבית היהודי' ששמרו אמונים לברוורמן  התורה' 
פעיל  הוא  הדרך  לאורך  גרינברג  את  שליוו  הצללים  אנשי  בין 

השכונות וראש ארגון 'יביע אומר', אורי עומסי.

טבריה

המנצח: רון קובי, 46, פעיל אנטי חרדי מובהק ואיש לא סימפטי 
בעליל, שקנה את שמו ותהילתו המפוקפקים בזכות שידורי פייסבוק 

לייב ארוכים בהם רטן והשמיץ את כל מי שלא 'בא לו' בטוב.
המודח: יוסי בן דוד, זכה לכהונה של קדנציה אחת בלבד.

דבר המפסיד: בראיונות לתקשורת הביע את השלמתו, כדמוקרט, 
מהכרעת הבוחר, אך האשים את קובי ש"עשה לי רצח אופי. זו נורת 
אזהרה שמתנוססת מעל העיר טבריה. יש לי דאגה עמוקה להמשך 

המכנה המשותף בעיר".
פרט לאוסף: יומיים לאחר בחירתו, הגיע רון קובי לדיון בכנסת 
וגרר מהומת ענק. בראיונות הזהיר כי אסור שהחרדים בעיר יחצו 
את סף ה-30%. העיתונאית יפעת גליק שהגיעה לסקר אותו לאחר 
ביזיונית".  "את  במילים  קשה,  מילולית  למתקפה  זכתה  הניצחון, 

הוא אף פנה לבית משפט והוציא נגדה 'צו הטרדה מאיימת'.
הקשר החרדי: פילוג חרדי חסר אחריות הוביל לתוצאה העגומה. 
יוסי בן דוד, ואילו  ו'דגל התורה' תמכו בראש העיר המכהן  ש"ס 
המקובל הרב דב קוק תמך במועמד דודיק אזולאי. הקולות התפצלו 
קולות,   10,725 שניהם  השיגו  הכל  ובסך  במדויק,  כמעט  ביניהם 

מול 10,006 קולות שקיבל רון קובי.

ירוחם

המנצחת: טל אוחנה, 34, סגנית ראש העיר מזה 8 שנים. נתמכה 
על ידי 'כולנו' ו'הבית היהודי', בעוד המתחרה הבולטת מולה, נילי 
אהרון, נתמכה על ידי 'הליכוד'. למרות התגייסות מפלגת השלטון 
והגעתו של ראה"מ בנימין נתניהו לעיר, הצליחה לגבור על יריבתה 

בפער ניכר.
הועדה  יו"ר  מידי  המושכות  את  לקח  ביטון,  מיכאל  היוצא: 
שלא  בחר  הוא  שנים.   8 בתפקיד  וכיהן  מצנע  עמרם  הקרועה 
שותף  כשהוא  הארצית,  לזירה  ופניו  לראשות  שוב  להתמודד 

להקמת מפלגת 'אחי ישראלי', יחד עם הרבנית עדינה בר שלום.
עיריית  כראש  שתכהן  הראשונה  האישה  היא  טל  לאוסף:  פרט 
ירוחם והיא אף צעירת הנשים שנבחרו לראשות עיר בישראל. עדיין 

מתגוררת בבית הוריה.
הקשר החרדי: סיעת שס"ג המקומית הימרה נכון על המנצחת.

עמק חפר

ראש  תפקיד  במקצועה.  דין  עורכת   ,48 שאול,  גלית  המנצחת: 
מועצת עמק חפר הוא הצעד הראשון שלה בעמק חפר, לאחר שנות 

עשייה והתנדבות בזירות שונות בשלטון המקומי.
המודח: רני אידן, החזיק בראשות מזה 12 שנים.

דבר המפסיד: "הציבור אמר את דברו ואני מכבד את התוצאות. 
להמשיך  החובה  מוטלת  ועלינו  כולנו  של  הבית  הוא  חפר  עמק 

ולתרום לשגשוגו".
פרט לאוסף: ניצחה בתום מערכת בחירות סוערת ורוויית יצרים, 
כשמתנגדיה סנטו בה על שהיא לא ילידת עמק חפר והיא תושבת 
ישראל  קונסול  כעוזרת  בעבר  שימשה  שנים.   21 רק  "חדשה", 

בבודפשט ובבייג'ינג.
פנים-חרדית  סערה  בעין  אמנם  עמדה  חפר  עמק  החרדי:  הקשר 
גדולה – בבחירתו של הרב אליהו עמר, בנו של הראשל"צ ורבה 
של ירושלים הגרש"מ עמאר, לתפקיד רב המועצה, כחלק מהשלום 
הספרדי המפורסם – אך לחרדים אין נוכחות משמעותית בבחירות.

כפר יונה

שנים.   5 מזה  מועצה  חברת   ,53 כחלון-כידור,  שושי  המנצחת: 
בבחירות עברו התמודדה אף לראשות והפסידה. עכשיו עשתה את 

הבלתי יאמן והביסה ראש עיר מהוותיקים בישראל.
ונחשב  שנים,   41 מזה  בראשות  שכיהן  מי  דרעי,  אפי  המודח: 
משלמה  קל  ובהפרש  אחרי  בישראל  הוותיק  המועצה  לראש 

בוחבוט ממעלות. הוא הובס בפער ניכר של 15%.
כחלון-כידור  הצליחה  כמעט  קודמות,  בבחירות  לאוסף:  פרט 
לקחת את דרעי לסיבוב שני, אך לאחר ספירת 5 )!( קולות החיילים, 
השיג דרעי את ה-40% הנדרשים והמשיך לקדנציה נוספת. בקורות 
החיים שלה היא מחזיקה בתואר 'מפקדת הגדוד הראשונה בצה"ל'.

הקשר החרדי: הסיעות החרדיות לא תמכו באופן מוצהר באי מי 
מהמתמודדים, אך הרוח במפלגת ש"ס ובמפלגת 'אחדות ישראל' 

של תלמידי הרב הללויה, נשבה לכיוונו של ראש העיר המכהן.

כפר תבור

המנצח: עודד הלפרין, 29, סגן ראש עיר )לא בשכר(. התחיל את 
הקריירה בבחירות עברו כשהקים רשימת צעירים שזכתה לשליש 

מהמקומות במועצה.
לקראת  אך  בתפקיד,  יובל  חצי  מעל  כיהן  דולה,  יוסי  היוצא: 
הקדנציה השישית בחר לפרוש. על מקומו התמודדו ארבעה - שקד 
גולדמן, אלי גבאי, חנה אטלי-לוי ועודד הלפרין, בבחירות סוערות 

שהפרו את השלווה הפסטורלית של היישוב.
דבר היוצא: "אני חושב שלא צריך להתנחל בתפקיד הזה. עברו 
גם  מקום  לתת  צריך  מספיק.  מדי.  יותר  כבר  וזה   - שנה   25 מעל 
דברים  על  שיחשבו  יותר,  רעננה  מחשבה  בעלי  צעירים,  לכוחות 
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מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

מהפך: הכירו את ראשי הערים החדשים 
בבחירות 2018 נופצו כל המיתוסים. ראשי ערים וותיקים וחזקים הודחו בזה אחר זה לטובת מועמדים חדשים • הפרטים העלומים בקורות חייהם של ראשי העיר החדשים, המפסידים שהאשימו את התושבים ואת 

ארגוני הפשע, היכן הנציגים החרדיים הימרו על הסוס המנצח ומי הם אנשי הצללים? • סיור עומק

חדשים", אמר בראיון פרישה.
פרט לאוסף: הלפרין מחזיק כעת רשמית בתואר ראש המועצה 
בהנהגה  בעתיד  להשתלב  שואף  הוא  בישראל.  ביותר  הצעיר 

הארצית ולהגיע לכנסת.

נשר

המנצח: רועי לוי, 38, לשעבר מנכ"ל אגודת הסטודנטים של 
אוניברסיטת חיפה ועוזר שר הביטחון שאול מופז. כיהן כחבר 
מועצה, והתמודד עצמאית לראשות. נתמך על ידי השרים משה 

כחלון ואביגדור ליברמן.
בפער  הפסיד  בלבד.  אחת  קדנציה  כיהן  בינמו,  אבי  המודח: 

עצום, כשקיבל 8% בלבד לעומת 64% לרועי לוי.
דבר המפסיד: "בהצלחה לעיר נשר ולתושביה, תודה והערכה 

רבה לבוחרים והנבחרים".
פרט לאוסף: רועי לוי החל את דרכו כחבר סיעתו של בינמו, 
ביום  בולט.  לאופוזיציונר  והיה  עצמאית  לדרך  יצא  שאז  אלא 
בהיר, הודיע בינמו לנשר כי הוא 'מפוטר' ממועצת העיר בשל 
ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר עיריית קריית ים, אך המהלך 

נמנע בהתערבות הרשויות.

נהריה

המנצח: רונן מרלי, 47, בעל עבר צבאי מפואר ודמות חדשה 
לחלוטין בשמי הפוליטיקה הנהרייתית.

יכול  כל  ושליט  שנה   30 מזה  העיר  ראש  סבג,  ז'קי  המודח: 
בעירו. לא העלה על קצה דעתו שיפסיד את הבחירות.

דבר המפסיד: סבג פחות ידע להפסיד בכבוד והדהים באמירה 
"בגדול, אחרי 30 שנה הגעתי למסקנה שרוב תושבי נהריה הם 

כפויי טובה".
פרט לאוסף: לפני 4 שנים, הועלה מרלי לדרגת תא"ל לקראת 
מינויו לראש מטה פיקוד הצפון בצה"ל. ברגע האחרון החליט 

מרלי לפרוש מהצבא ולפנות לחיים הציבוריים בעיר מגוריו.
בתוך  קרע  נוצר  הבחירות,  לפני  ספורים  ימים  הקשר החרדי: 
דורון  ברשימה,   2 מספר  המועצה  חבר  כאשר  המקומית,  ש"ס 
משה, הביע את תמיכתו ברונן ברלי, למרות תמיכת יו"ר הסיעה, 
חד  תמיכה  הביע  דרעי  אריה  השר  גם  סבג.  בז'קי  רואש  חיים 
בכל  גאווה  מלא  "אני  אמר:  ששיגר  ובסרטון  בסבג,  משמעית 
פעם שאני מתפלל בבתי הכנסת בנהריה ושומע מהאדמו"ר הרב 
דוד אבוחצירא כיצד סבג משקיע בבתי הכנסת בעיר ודואג שלא 
תומכים  ש"ס  לסבג.  נהריה  בין  להפריד  אפשר  אי  דבר.  יחסר 

בז'קי יד ביד המון שנים".

אשקלון

המנצח: תומר גלאם, 42, שומר תורה ומצוות ונציגו של הגאון 
רבי יצחק ברדא. שימש כראש עיר בפועל בשנה וחצי האחרונות, 
לאחר השעייתו של ראש העיר הנבחר איתמר שמעוני. הניצחון 
קולות  מ-400  פחות  של  קטן  בפער  החיילים  קולות  עם  הגיע 

ובמרחק קל מעל סף 40% האחוזים.
המודח: איתמר שמעוני, שהסתבך בחשדות ועתידו המשפטי 
הציב  תימשך,  שהשעייתו  ולמקרה  ביטחון  ליתר  בערפל.  לוט 
שמעוני במקום 2 ברשימתו את ...עורך דינו, אייל אביטל, שיועד 

להיכנס לנעליו.

לנצח  גם  אבל  בכבוד  להפסיד  לדעת  "צריך  המפסיד:  דבר 
צילומים  מסמכים,  לנו  יש  שקרה.  מה  לא  זה  לצערי  ביושר, 
עבריינים  הקושרות  ראיות  בקלפיות,  שקרה  מה  על  ועדויות 

וארגוני פשיעה למעשים חמורים".
5 שנים עבד בחברת  פרט לאוסף: עד לכניסתו לעירייה לפני 
חשמל. סביב הבחירות ניטש קרב פוליטי מר בין 'הליכוד' לבין 
'כולנו', כששר האוצר משה כחלון תמך בכל עוז בגלאם ובחירתו 
מצטרפת לסדרת הצלחות נאה של 'כולנו' בבחירות המקומיות.

הקשר החרדי: לפני הכל, תומר גלאם הינו איש אמונו ונציגו 
ישי.  אלי  של  'יחד'  תנועת  עם  מאד  המזוהה  ברדא,  הרב  של 
במספר  בכוחה  ירדה  שאף  לש"ס  כואבת  מכה  היא  הצלחתו 

המנדטים.

בית שאן

5 שנים ומאז חבר  58, ראש העיר עד לפני  המנצח: ז'קי לוי, 
כנסת וסגן שר השיכון.

המודח: רפי בן שטרית, נתמך על ידי 'כולנו' ו'הבית היהודי', 
הצליח לתפקד קדנציה אחת בראשות חרף קשיים רבים ששרי 

הממשלה הערימו עליו.
דבר המפסיד: "תם ולא נשלם. הייתה לי הזכות לעמוד בראשות 
העיר בחמש שנים האחרונות, הציבור אמר את דברו ואני מקבל 
את ההכרעה הדמוקרטית, זה לא הזמן לערוך סיכומים ומסקנות, 

החלטתי לקחת פסק זמן מהחיים הפוליטיים בעיר".
פרט לאוסף: ג'קי לוי הוא בן למשפחת אצולה מקומית. אביו 
לוי- לוי המיתולוגי, אחותו היא חברת הכנסת אורלי  דוד  הוא 

'הליכוד'  בסניף  טרור  בפיגוע  נפצע  שנים   15 לפני  אבקסיס. 
המקומי, פיגוע קשה בו נרצחו ששה אנשים.

הקשר החרדי: באופן נדיר שאולי ראוי היה לאמץ אותו לערים 
בדוש  פנחס  הרב  בראשות  הגדולה  החרדית  הסיעה  נוספות, 

בחרה שלא להתערב ולא הביעה תמיכה באי מי מהמועמדים.

קריית ארבע

המנצח: אליהו ליבמן, 48, לשעבר קצין הביטחון של היישוב 
היהודי בחברון. באמצע מערכת בחירות סוערת במיוחד, הודיע 
סגן ראש המועצה והמועמד הבולט ישראל ברמסון על פרישתו 
הדרך  את  שסלל  מהלך  לליבמן,  תמיכתו  והעברת  מהמרוץ 

לניצחון.
המודח: מלאכי לוינגר, ראש המועצה מזה עשור.

ובענווה  באהבה  הציבור  הכרעת  את  "מקבל  המפסיד:  דבר 
ומודה לתושבים על הזכות לשרת אתכם. מברך את ידידי אליהו 

ליבמן על נצחונו ומאחל לו בהצלחה".
על  מהרמטכ"ל  הערכה  אות  הוענק  לליבמן  לאוסף:  פרט 
מדם  העקוב  בקרב  למחבלים,  ירי  פיתיון  לשמש  התנדבותו 
שהתנהל בפיגוע בציר המתפללים, פיגוע שגבה את חייהם של 

תריסר יהודים, הי"ד.
הקשר החרדי: אמנם קשר חרדי מובהק אין, אך הדבר הקרוב 

ביותר לשם נמצא בתמיכה שהעניק ברוך מרזל לליבמן.

"זאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת" - זו 
הייתה הזעקה שבקעה מעמקי ליבם של רבבות עמך בית ישראל, 
בתים  בעלי  לצד  תורה,  ובני  אברכים  וכוללים,  ישיבות  ראשי 
העמלים לפרנסתם, גברים נשים וטף, בכל אתר ואתר, עת החלו 

להופיע תוצאות הבחירות לאחר המערכה הגדולה והגורלית.
לא היה זה מדגם בעלמא. הייתה כאן יד ה' שזעקה בנחרצות 
ובהחלטיות שאינה מותירה ספק - היה לא תהיה. עולם התורה 
מלמעלה  אותנו  מלווה  זיע"א  מרן  בפריחתו.  לשגשג  ימשיך 
ושומר על מורשתו הטהורה, הנקייה כסולת, ללא שום חיבור 
לאותם אי אלו שניסו לפגוע בעולם התורה ובאמונת החכמים 

התמימה, מועצת חכמי התורה.
זכורות לנו היטב מילותיו של מרן זיע"א היוצאות מלב רותח 
את  להעביר  היה  מבוקשו  כשכל  הנשנק,  בקולו  ימיו  באחרית 
שרביט ההנהגה ליורשו וממשיך דרכו, רבן של כל בני הגולה, 
הדהדו  המילים  ואותם  כהן,  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן 
על  לעבור  לא  תזהרו  קדוש,  פה  לו  "יש  עבר:  מכל  בעוצמה 
לו  ששומע  מי  בתורה.  עוסק  ימיו  כל  קדוש  פה  לו  יש  דבריו. 
שומע לקול התורה". כך זעק מרן זצ"ל בהעבירו מסר ברור וחד 

על המשך ההנהגה הראויה לכלל ישראל.
בכל עיר ועיר אשר דבר המלך כהן גדול מגיע, שמחה וששון 
ליהודים. עם ישראל בשיא תפארתו גילה והראה כי הוא נאמן 
לגדול  ונשמע  עבדו  ובמשה  בה'  אמונתו  על  ושומר  לדרך, 

ישראל ותפארתו.
שונות  אמירות  מיני  כל  מפיהם  לריק  שהוציאו  ה"ספדנים" 
ספר  ידעו  שלא  ופוחזים  ריקים  אותם  וחפרו,  בושו  ומשונות 
טמנו פניהם בקרקע, נביאי הזעם והחורבן שסיפקו לנו תחזיות 
סרק על ספינה שכביכול מטלטלת ומחשבת להישבר, שעלולה 
עוד מעט קט לטבוע במצולות ים, התנדפו בן רגע ואת לשונם 

בלעו לאחר המחזה המרנן של הגדלת כח התורה.
הכהן  מרן  ישראל  לגדול  ונשמע  התאחד  כולו  ישראל  עם 
- כיתת  ינובון בשיבה  - עוד  גילו המופלג  הגדול אשר למרות 
רגליו מעיר לעיר, ממקום למקום, להביא את דבר השם ולנושאו 

ברמה ולהציב את ההשקפה הברורה והצרופה ללא כחל וסרק.
מסירותו של רבינו הגדול, אשר כל ימיו עסוק בים התלמוד, 
נפשות  דיני  ואשר  וטהרות,  ורבא, בדיני קדשים  בהוויות אביי 
עולים על שולחנו מידי יום ביומו. בנוסף להנהגת הכלל והפרט, 
יתומים ואלמנות, חולים ומדוכאים, שלא פוסקים מלפקוד את 
מפי  ולהתברך  והעידוד  החיזוק  את  ולקבל  קודש  נאוה  ביתו 
קדשו, ולמרות זאת ראה וידע כי זהו צו השעה וזוהי העת לנדוד 
לבוא  בישראל,  בית  בכל  התורה  זעקת  את  ולהשמיע  ולצאת 

לעזרת ה' בגיבורים.
לב מי לא רעד? חרדה ורטט אחזה בכל מי שיש נשמה בקרבו 
לנוכח צערו של רבן של ישראל אשר פרץ בבכי קורע לב מול 
הקדוש  ובקולו  הישיבות,  ראשי  האומה,  מאורי  הדור,  זקני 
והטהור, במילים קצרות וברורות, הביע את האמת לאמיתה ואת 
יתברך  וגילוי כבוד השם  דאגתו הכנה והעמוקה לכלל ישראל 

בעולם כולו.
עשה  שמך,  למען  עשה  חיי,  מה  אני  מה  עולם,  של  "רבונו 
שיצאו  קדושות  מילים  התורה".  כח  למען  ש"ס,  תנועת  למען 

מפיו של כהן גדול בענותנותו הגדולה.
זכינו לראות בחודשים האחרונים מהו מנהיג של דור הנושא 
שאין  תורה  של  בעמלה  הוא  ספון  כאשר  כולו  העם  משא  את 
דומה לה, משקפיו מונחות על שולחנו הטהור ועיניו ממוקדות 
ראשונים  ופוסקים,  ש"ס  מולו,  הניצבים  הספרים  ערימת  אל 
ואחרונים השגורים על לשונו, וצולל הוא במעמקי ים התלמוד, 
לכולנו  המוכרת  והתנוחה  הזה  השגרתי  המראה  ערב  ומידי 
בשקידתו של גדול הדור הופרעה, וזאת לצורך שגשוגו ופריחתו 
של עולם התורה והמערכה שניצבה בפתח. כאשר בכל ביקור 
היהודים  ברחוב  במעונו  הארץ  ברחבי  הנציגים  של  ערב  מידי 
בבירה, שמע מרן את כל הנתונים תוך כדי ירידה לפרטי פרטים. 
הכרעה ברורה בכל עיר ושימת לב לכל פרט כדי שח"ו אף אחד 
לא ייפגע ומול עיניו אך ורק הדאגה והמסירות לעולם התורה 

בכל עיר לצד אהבת האדם הבוערת מליבו - ליבם של ישראל.
וגילוי  האמת  בירור  גם  הייתה  שחלפה  הבחירות  מערכת 
וחלק  חד  כולו ובירור  בציבור  הישיבה  ראש  מרן  של  הנהגה 
על הנהגת הדור המסורה בידיהם של מרנן ורבנן מועצת חכמי 
התורה ובראשם רבינו הגדול בדרך ההשקפה הצרופה והברורה.

קיבלה  יורוך"  אשר  כל  "ועשית  מצות  ניצח.  התורה  כח 
לדרך  נאמן  ישראל  עם  מתמיד.  יותר  וחזקה  איתנה  משמעות 

ומחזיר עטרה ליושנה!
רבות  עוד  זכנו  העולם,  מלך  לפני  והודאה  בתפילה  אסיים 
בשנים לאורו של מרן. בהמשך הנהגת הדור כולו ומשא העם 
על שכמו מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא עד כי יבוא שילה.

"יש מנהיג לבירה" / הרב יהודה חזן
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

חסר תקדים: סיבוב שני ב-55 ערים
המתח מגיע לשיאו: תושבי 55 ערים ילכו ביום שלישי להצביע מחדש על ראשות העיר • החרדים בצפת מפתיעים, וותיק ראשי הערים בישראל נוחל מפח 

נפש, היועץ של טראמפ מתנגח עם ביבי, והתקווה האחרונה של ש"ס לזכות בראשות, דווקא בעיר חילונית • סיקור מיוחד מהזירות הלוהטות

מאת: ישראל פריי

פחות  בלא  לא.  ממש  מאחורינו?  כבר  שהבחירות  חשבתם 
הקרוב  שלישי  ביום  התושבים  יצעדו  בישראל,  ערים  מ-55 
לא  מהמועמדים  אחד  שאף  לאחר  עיר,  ראש  ויבחרו  לקלפיות 
הצליח לקבל 40% מקולות הבוחרים. לסיבוב השני עולים שני 
מועמדים   110 לאמור:  הקולות,  מירב  את  שקיבלו  המועמדים 

עדיין כוססים ציפורניים ומצפים להכרעת הבוחר.
שהסיבוב  הרי  המקורי,  הבחירות  יום  של  לחגיגיות  בניגוד 
השני מינימליסטי ביותר. הוא לא יום שבתון, והקלפיות ייפתחו 
מי  בלילה.   22:00 בשעה  ויינעלו  בצהריים   13:00 מהשעה  רק 
מיום  שייהנו  התלמידים,  אלו  מרוויחים  עצמם  את  ימצאו  שכן 

לימודים קצר, בסיומו יפנו את כיתותיהם לטובת הקלפיות.
הקודש  לעיר  נשואות  כולן  העיניים  השני,  הסיבוב  לקראת 
ירושלים. שם, יתנהל קרב ענקים בין עופר ברקוביץ' לבין משה 
הכל  עדיין  לליאון,  חסד  כעת  נוטות  שהערכות  ולמרות  ליאון, 

פתוח )ראה ידיעה נרחבת בעיתון 'השבוע בירושלים'(.

תיק צפת

עיר  היא  הלב  תשובת  מירב  את  כעת  שמרכזת  נוספת  עיר 
ראש  הודח  סוערת,  בחירות  מערכת  לאחר  שם,  צפת,  הקודש 
העיר אילן שוחט בתום שתי קדנציות, ומי שעלו לסיבוב השני 
נחמן  החרדי  והמועמד   )36%( אוחנה  שוקי  'הליכוד'  איש  הם 

גלבך )25%(.
את  להסיר  בדרך  שגלבך  היה  נדמה  הבחירות,  אחרי  יום 
חרדית,  מבחינה  שהסיפור,  הבינו  שכולם  לאחר  מועמדותו, 
גמור. את פוטנציאל הקולות שלו הוא מיצה בסיבוב הראשון, עם 
התייצבות הגוש החרדי – ש"ס, חב"ד, תקומה ו'אגודת ישראל' 

– לצדו, ונדמה היה שלא ניתן להתרומם מעל זה.
את  לגלבך  שהעניקה  המקומית,  ש"ס  מפלגת  ועוד,  זאת 
כבר  כאשר  אוחנה,  של  לכיוונו  בטבעיות  החליקה  קולותיה, 
שני  סיבוב  של  שבמקרה  אוחנה  עם  בש"ס  סיכמו  מלכתחילה, 
הם ילכו איתו. אלא שמאז, דברים החלו להשתנות. היחסים בין 
ש"ס לבין אוחנה עלו על שרטון, ועל הסיבות לכך ישנן אינספור 
גרסאות. החל מטענות לווטו של 'יחד' או הירתעות של אוחנה 
מלהבטיח לש"ס תפקידי מפתח, ועד שמועות על רצון של ש"ס 
הארצית לרצות את 'שלומי אמונים' בצפת, בתמורה לתמיכתה 

במשה ליאון בירושלים.
כך או אחרת, מתומכים בטוחים באוחנה, הפכו ש"ס לתומכים 
נקרא אל  נלהבים בגלבך והמערכה נפתחה מחדש. נחמן גלבך 
חדרו של מרן חכם שלום כהן שהעניק לו את ברכת הדרך, וצמרת 
כל  את  להפעיל  מנת  על  לעיר  להגיע  צפויה  רבניה  על  הסיעה 

כובד משקלם.
נכון לכעת, חזר הגוש החרדי לחיקו של גלבך ומתכוון לעבוד 
מכ- מרבית  כי  מצפים  החרדי  בגוש  בנוסף,  הכוח.  בכל  עבורו 
2,000 מצביעי המועמד החרדי אליעזר לזר, יצרפו את תמיכתם.

מנגד, מחזיק שוקי אוחנה בתמיכת מרבית המפלגות הכלליות, 
ובתמיכת 'דגל התורה' ו'יחד', שרצו בצוותא בבחירות, קיבלו 2 
מנדטים ותמכו באוחנה כבר בסיבוב הראשון. חיזוק נוסף קיבל 
2 ברשימתו של אילן  אוחנה מכיוונו של ארקדי בארסט, מספר 

שוחט ומי שמחזיק במאגר מצביעים נכבד מעולי חבר העמים, 
שהביע את תמיכתו בו. שוחט עצמו, שקיבל 3,580 קולות ונחשב 
ללשון מאזניים, הודיע כי לא יתערב בסיבוב השני ואיחל לשני 

המתמודדים בהצלחה.

על כף המאזניים

עיר  ראשי  של  סיכוייהם  הקדמונית,  הסטטיסטיקה  פי  על 
קלושים  הבחירות,  את  לצלוח  שני,  לסיבוב  שנגררים  מכהנים 
מתאחדים  שני,  סיבוב  לקראת  בכך:  תומך  גם  ההיגיון  ביותר. 
בהחלפת  שחפצו  והתושבים  המפסידים  המועמדים  כל  לרוב 
השלטון, סביב המועמד הנגדי, ושולחים את ראש העיר המכהן 
והתנפצו  מוסכמות  נשברו  הנוכחיות,  שבבחירות  אלא  הביתה. 

לא מעט מיתוסים, כך שמוקדם להסיק מסקנות.
מתוך 55 הערים שהולכות לסיבוב שני, ישנם רשויות ערביות 
שנכנסו  ונכבדות  גדולות  ערים  וגם  קטנות,  מועצות  רבות, 

לסחרור, להלן המיטב:
בת ים – ראש העיר יוסי בכר )35%( ואיש 'הליכוד' צביקה ברוט 
לסיבוב  בכר  של  ההיגררות  עצם  בראש.  ראש  יתמודדו   )30%(
שני מהווה מכה משמעותית עבורו, המצטרפת לכיווץ מפלגתו 
במועצה משמונה מושבים לארבעה בלבד. בכר נחשב לממשיך 
דרכו של האיש החזק בעיר שלומי לחיאני שאף הפעיל עבורו 
את כל כובד משקלו, אך כל זה לא הועיל. ברוט, לשעבר עיתונאי 
המפלגה  קמפיין  את  הוביל  היתר  שבין   – בינלאומי  ויועץ 
הרפובליקאית והנשיא דונלד טראמפ בישראל – נחשב להפתעת 

הבחירות ועשוי לעשות היסטוריה.
בבת  הבחירות 
לכותרות  עלו  ים 
בשל  הארציות, 
התערבותו של ראש 
בנימין  הממשלה 
נתניהו לטובת בכר, 
שהמועמד  למרות 
צביקה  הנגדי, 
מועמד  הינו  ברוט, 
הדבר  'הליכוד'. 
גרר תגובות זועמות 
השלטון  במפלגת 
רבים  כנסת  וחברי 
למתוח  היססו  לא 
ביקורת נגד נתניהו, 
פועל  שלטענתם 
המפלגה  חוקת  נגד 

ונגד האינטרס המובהק שלהם. על פי הערכה בעיר, התערבותו 
רבים  כשתושבים  בכר,  של  לרעתו  דווקא  פעלה  נתניהו  של 

הצביעו לברוט כמחאה על התערבותו של ראה"מ בעירם.
מיד לאחר היוודע התוצאות, וכשהתברר – כמו בערים נוספות 
– שה'קמיע' של נתניהו לא ממש משפיע, נכנסו חבר הכנסת דוד 
וביקשו ממנו להעביר  נתניהו,  לוין ללשכת  יריב  אמסלם והשר 
את תמיכתו לקראת הסיבוב השני לאיש מפלגתם צביקה ברוט. 

על פי העיתונאית דפנה ליאל, נתניהו "שוקל את העניין".
רז  לשעבר  וסגנו   )31%( צור  דב  העיר  ראש   – לציון  ראשון 
קינסטליך )21%( יתמודדו ראש בראש. תחת ראשו של צור, מזה 
עשור בתפקיד, מרחף ענן חשדות לפלילים, אלו החלישו מאד 
את כוחו. שלושת המתמודדים הנוספים, דורון אוזן )15%(, ליאל 
אבן זוהר )19%( ואסף דעבול )4%( סיכמו מראש על תמיכתם 

בקינסטליך בסיבוב שני.
רמת גן – ראש העיר ישראל זינגר )27%( והח"כ לשעבר כרמל 
שאמה הכהן )28%( יתמודדו ראש בראש. ליעד אילני, שהגיע 

שלישי במרוץ )21%( העביר כבר את תמיכתו לשאמה הכהן.
המועצה  וחבר   )38%( הלוי  יצחק  מאיר  העיר  ראש   – אילת 
דובי כהן )19%(, יתמודדו ראש בראש. כהן, איש עסקים וראש 
סיעת 'מהפך', מצליח לאתגר את הלוי, מראשי הערים החזקים 

בישראל, אך עדיין קיבל רק מחצית מהקולות של הלוי.

ומשה   )34%( נאמן  שלמה  המכהן  המועצה  ראש   – עציון  גוש 

סוויל )34%( יתמודדו ראש בראש. הפער בין השניים עמד על 17 
קולות, כך שהבחירות צפויות להיות צמודות במיוחד.

טירת הכרמל – ראש העיר אריה טל )36%( ויו"ר ש"ס המקומית 

כפיר עובדיה )24%( יתמודדו ראש בראש. בשקט בשקט, הצליח 
בעיר  סוחף  למועמד  סקטוריאלי  מנציג  להפוך  עובדיה  כפיר 
שרחוקה מלהיות מזוהה עם מפלגתו. בקונסטלציה מסוימת, הוא 

עשוי להיות ראש העיר הנבחר היחיד של ש"ס בבחירות 2018.

כפר סבא – רפי סער )27%( ויוסי סדבון )19%( יתמודדו ראש 

בראש. ראש העיר הנוכחי צביקה צרפתי, שנכנס לתפקידו לפני 
8 חודשים לאחר התפטרותו של ראש העיר יהודה בן חמו, השיג 
משבעה  פחות  לא  התמודדו  בבחירות  אחוזים.  משבעה  פחות 

מועמדים.
וחבר   )29%( בוחבוט  שלמה  העיר  ראש   – תרשיחא  מעלות 

מדובר  בראש.  ראש  יתמודדו   )32%( פומרנץ  ארקדי  המועצה 
בתואר  המחזיק  בוחבוט,  כאשר  ממש,  של  מדרמה  פחות  בלא 
ראש העיר הוותיק ביותר בישראל עם 42 שנות כהונה מאחוריו, 

הובס ע"י ממלא מקומו לשעבר.

וחבר   )28%( מלכה  ניסים  המכהן  העיר  ראש   – שמונה  קריית 

רק  יתמודדו ראש בראש. שטרן,  המועצה אביחי שטרן )38%( 
בן 32 וכבר הפך לאופוזיציונר חריף במהלך הקדנציה ולמועמד 
ומפלגות  מתמודדים  חמישה  עם  סוערות  בבחירות  מפתיע 
ארציות שבחשו בקדירה. לשטרן חסרו כמאה קולות בלבד בכדי 

לקטוף את הראשות כבר בסיבוב הראשון.
רעננה – ראש העיר המכהן איתן גינזבורג )27%( וחבר המועצה 

גינזבורג  בראש.  ראש  יתמודדו   )33%( ברוידא  חיים  הוותיק 
הצעיר נכנס לתפקידו לפני כשמונה חודשים לאחר פרישתו של 
עשיר, מהערכת  מניסיון  נהנה  ברוידא  בילסקי.  זאב  העיר  ראש 
שישה  התמודדו  בבחירות  הדתי.  הציבור  ומתמיכת  התושבים 

מועמדים.
חלב,  גוש  המקורי  בשמו  או  ג'ש,  הצפוני  ביישוב  ולסיום, 
יתקיימו בחירות חוזרות, תרתי משמע: אליאס אליאס ועלם עלם 

יתחרו ראש בראש על תפקיד ראש המועצה המקומית.

 צביקה ברוט, עלה לסיבוב שני 
למרות נתניהו

 ראש העיר הוותיק בישראל, שלמה בוחבוט, במפגש
תמיכה עם ראשי משפחות מתרשיחא. צילום: פייסבוק

נחמן גלבך עם אריה דרעי וראשי ש"ס בצפת

כפיר עובדיה עם ח"כ יעקב מרגי ופעילים. ההצלחה 
תבוא ממקום בלתי צפוי? 
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מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com
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יש לך בן אדם בבנק? 
אם לא, פשוט תעבור!

זקוקים לליווי מקצועי לחשבון הבנק העסקי שלכם? 
מתלבטים לפני לקיחת משכנתא מחפשים בנקאי שיידע לסייע לכם ויעשה הכול 

כדי שתצאו מרוצים? 
בנק מזרחי-טפחות יוצא בקמפיין חדש תחת הכותרת: יש לך בן אדם בבנק? אם 

לא, פשוט תעבור! ומזמין אתכם ליהנות מבנקאי אנושי שמכיר אתכם, יודע בדיוק 
מה אתם צריכים ונמצא שם בשבילכם כדי להעניק לכם שירות. 

כל מי שעומד לקחת משכנתא מכיר את הבלבול והחשש הנלווים.
 המומחים של מזרחי-טפחות יודעים להתאים לכם את המשכנתא הטובה ביותר 

עבורכם, ומסייעים לכם להגיע בקלות ובצורה פשוטה לדירה משלכם.
במזרחי-טפחות, תוכלו ליהנות מהיתרונות של שירות אישי זמין במגוון ערוצים, 

מבנקאי שמכיר אתכם ואת התנאים שלכם. 
הבנקאים של מזרחי-טפחות נמצאים שם כדי ללוות אתכם לאורך הדרך בניהול 

חשבון הבנק שלכם.
גם בחשבון עסקי, הבנקאים של מזרחי-טפחות זמינים לרשותכם ודואגים שתצאו 

מרוצים. 
הלקוחות העסקיים במזרחי-טפחות נהנים משירות אישי מעולה מבנקאי שמכיר 
את העסק מצוין ויודע לתת ללקוח את מה שדרוש לו בהתאמה לעסק ולנתונים 

האישיים.
במזרחי-טפחות שמים דגש על זמינות גבוהה במיוחד של מגוון השירותים 

הבנקאיים, הן בסניפים הרבים הפרושים ברחבי הארץ והן במענה הטלפוני היעיל. 
מגוון ערוצי השירות הבנקאי, מאפשרים ללקוחות ליהנות מכל היתרונות ומשירות 

אנושי בצורה קלה, נעימה ונגישה.
ומה אתכם, יש לכם בן אדם בבנק? אם לא, פשוט תעברו: 8860*

לקוחות 'שיא החשמל והמיזוג' ממשיכים ליהנות ממחירים משתלמים וממבצעים 
שוברי שיאים במשך כל השנה ועכשיו במיוחד לרגל חודש ה"בלק פריידי" (עד 
לתאריך ט"ו כסלו, 23.11). בראש המבצע יעמדו יותר מ-10 דגמי מכונות ייבוש 

מהמותגים הטובים בעולם, עם הנחות חסרות תקדים, שיאפשרו לכם להיות מוכנים 
לקראת החורף והגשם הקרב ובא.

בכדי לאפשר לכם ליהנות מכל מוצר חשמל (כמעט) במחיר נמוך מהרגיל, הוספנו 
לרשימת המבצעים עשרות דגמים של מקררים, מקפיאים, תנורים דו תאיים וחד 

תאיים, כיריים חשמליות, מכונות כביסה, מזגנים, מדיחי כלים ועוד!
אם אתם מתכננים לרכוש מוצר חשמל בזמן הקרוב - אל תפספסו את חגיגות ה 

"ְּבֶלק ְדַרייֵדי" ברשת 'שיא החשמל והמיזוג'!!! זו הדרך שלנו להמשיך לשבור כל שיא 
אפשרי, בנוסף לארבעת השיאים המציבים רף גבוה במבחן התוצאה: מחיר מעולה, 

שירות ואמינות, אחריות כפולה והתאמה אישית.
לבירור אודות הסניף הקרוב התקשרו: 03-5045000

DRY-DAY  ְּבֶלק ְדַרייֵדי

עונת הסתיו מסמלת שינוי והתחדשות, השלכת צובעת מחדש את העולם בצבעי 
התרעננות יפהפיים, המשתלבים עם ריח הגשם הראשון. 

באיקאה תוכלו להתחדש במגוון פריטים חדשים בכל גווני הסתיו האהובים: 
 .VINTER 2018 - 39₪ תבנית אפיה

כיסוי לכרית  VIGDIS+ כרית פנימית INNER אדום-כתום - 55 ₪. 
 .TRIABO - 39₪  שטיח כניסה

שידת 3 מגירות  HEMNES- צהוב - 750 ₪. 
פלייסמט IHALLIG - טבעי/עשבי ים - 29 ₪ .

כורסא  POANG- פורניר ליבנה/Knisa אדום/כתום - 395 ₪. 
 . DOFTA  - 9 ₪ פוטפורי

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.

צבעים של סתיו

100% בוגרי ובוגרות סיעוד במבחר
בחרו להצליח!

התרגשות רבה 
בעקבות הנתונים 

המרשימים 
שהוצגו בשבוע 

שעבר, עם היוודע 
תוצאות הבחינות 

הממשלתיות מטעם 
משרד הבריאות 

לבוגרי מסלול סיעוד. 
כל בוגרי המחזור 

השני לגברים בסיעוד 
במכללת מבחר, ללא 
יוצא מן הכלל - עברו 

את בחינת הרישום 
הממשלתית לתואר 

אח מוסמך. מהנהלת 'האקדמית ת"א', הדיקנית ד"ר פזית עזורי – דיקן בית הספר 
לסיעוד, נמסר, כי "בזכות שיתוף הפעולה הפורה והמיוחד ביננו לבין הנהלת 'מבחר',  

אנחנו זוכים להצלחה מלאה מזה שנה שנייה ברציפות!" 
מכללת מבחר מביעה הערכה רבה לנשיא פרופ' שלמה בידרמן, על התמיכה הרבה 

בתכנית, ועל המלגות המכובדות שהעניק לסטודנטים במהלך לימודיהם.
גם 100% מתלמידות המחזור הרביעי לסיעוד, הביאו כבוד למכללה והמשיכו את 
מסורת ההצלחות שעוברת ממחזור למחזור... זוהי עוד נקודת ציון מרשימה עבור 

המסלול המצליח לסיעוד, שהינו שלוחה של מכון טל בירושלים, המכשיר מדי שנה 
עשרות סטודנטיות - לאחיות מוסמכות, העובדות במיטב המרכזים הרפואיים, במגוון 

משרות מבוקשות המספקות פרנסה בשפע יחד עם חסד ועשייה. 
ראש התוכנית לסיעוד - נשים, גב' אידה בצלאל, בירכה על ההצלחה המרשימה: 

"הנהלת מכללת מבחר קשובה לכל צרכי החוג לסיעוד, יחד עם ראש החוג לסיעוד 
ופרופ' חיה גרינברגר - דיקן הפקולטה למדעי החיים והבריאות בקמפוס טל. 

יש כל הזמן מי שחושב על הצלחת התלמידות ורואה בכך מטרת על. תמיד יש 
מענה לכל פנייה, לא חוסכים במאמץ להוביל את התלמידות לקו הגמר באופן הטוב 

ביותר. זו הסיבה שאנו רואים את ההצלחה מדי שנה, יחד עם עלייה מתמדת במס' 
התלמידות המבקשות ללמוד בשערי מכללת מבחר".

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

 קצרצרים
חדש מצבר: טחינה עם המון גרגירי 

חומוס (בד"צ העדה החרדית) וטחינה 
ירוקה עם פטרוזיליה (בעלז) להשיג בכל 

רשתות השיווק

עלית מקבוצת שטראוס משיקה בנובמבר 
את פתיחת עונת השוקולד של ישראל 

עםחדשנויות בקטגוריית השוקולד, 
הבפלות והחטיפים. 

כשרות: רבנות (חלב ישראל)

"הגלידות של פלדמן" משיקה את 
ה"מנבו "לשנת 2019 בטעם של פעם, 

כל מנבו ארוז בעטיפת אלומיניום 
יחידנית, באריזת שישייה נוחה וקשיחה 

לשמירה על המוצר בטעמים וניל ומוקה. 
כשר פרווה בהשגחת בד"ץ מהדרין חוג 

חתם סופר ב"ב

ויסוצקי משיקה  את הדור הבא של 
התה הירוק: סדרת תה ירוק בתוספת 

מאצ'ה יפנית אמיתית, תה ירוק 
דובדבן בתוספת אבקת מאצ'ה ותה 
ירוק קינמון ג'ינג'ר כורכום בתוספת 

אבקת מאצ'ה

מחירי מבצע והנחות בלעדיות ברשת 
ויקטורי על מגוון מוצרים למשלמים 

בכרטיס האשראי של ויקטורי: *חיתולי 
האגיס פרימיום דריי מידות 3-6 3 יח' 
ב-100 ₪ *פילה נסיכת הנילוס שלם 

קפוא ב-19.90 ₪ לק"ג* נביעות מארז 
שישיית 1.5 ליטר ב7.90 ₪, אלו רק חלק 
מהמגוון העצום של המבצעים. בתוקף 

עד ה-30.11.18  

בשורה לנהגים: סניף ארומה חדש נפתח 
השבוע בבאר שבע, בכביש 40 בתחנת 

הדלק פז הנשיאים

6 כ"ט בחשוון תשע"ט 7/11/18 כ"ט בחשוון תשע"ט 67/11/18
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הבנים  "ויתרוצצו  שנאמר:  כמו  בבטנה  כשיר  לא  במשהו  חשה  רבקה 
בקרבה" )כה', כב'(. מובא במדרש )בראשית רבה(: "בשעה שהייתה רבקה 
עוברת ליד בתי כנסיות ובתי מדרשות יעקב מפרכס לצאת.. ובשעה שהייתה 

עוברת ליד בתי עבודת כוכבים, עשו רץ ומפרכס לצאת".
רצונו של עשו לצאת לבתי עבודה זרה מובן. הוא אינו רוצה להיות בבטן אמו ששם 
לומדים תורה אלא במקום הטומאה ה' ישמרנו. אך רצונו של יעקב תמוה, מדוע חפץ 
הוא לצאת כשאמו חולפת בסמוך לבית מדרשות, והלא בהיותו ברחם אמו מלאך יושב 
עמו ומלמדו את התורה כולה כדברי חכמינו ז"ל )נדה ל'(, ומה טוב יותר מלימוד תורה 

ממלאך בבטנה של רבקה אמנו?
מתרצים המפרשים כי אינו דומה לימוד בנחת ובשלוה, ללימוד הבא מתוך יגיעה. 
לימוד הבא מתוך עמל, נחקק לנצח, כמו שאמר שלמה המלך "אף חוכמתי עמדה לי" 
)קהלת ב'-ט'(, ודרשו חז"ל: "תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי" )ילקוט שמעוני 

קהלת רמז תתקפ"ח(. לעומת זאת לימוד הבא בקלות – הולך בקלות, נשכח ונעלם.
אנחנו רואים זאת אצל כל אחד מאיתנו, כשאנו ברחם אמנו, מלאך יושב ומלמדנו 
למדנו  אשר  כל  את  שוכחים  העולם,  לאוויר  יוצאים  כאשר  ואילו  כולה.  התורה  את 
במעי אמנו. באותה מהירות שלמדנו את הלימוד, כך אנו שוכחים אותו. לכן, כשחלפה 
תורה  כי הוא העדיף ללמוד  יעקב לצאת,  ביקש  רבקה אמנו בסמוך לבתי מדרשות, 

מתוך עמל ויגיעה מאשר לקבל מן המוכן.
הגאון רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל בהקדמתו לביאור הגר"א בסיפרא דצניעותא מספר, 
שפעמים רבות השכימו לפתחו של הגר"א כמה מגידים מהשמיים ורצו למסור לו רזין 

דאוריתא בלא שום עמל, ולא היטה אוזנו אליהם כלל.
סיפור נאה להמחשת הדברים, מביא הגאון רבי מנחם סלימאן מאני זצ"ל, רבה של 
חברון, בספרו "ממני פריך" )קכ"ד(: על עשיר נכבד שהיה לו בן יחיד, נאה ומוכשר, 
ומכלה את  יושב  היה  היום  כל  והיא העצלות.  בו,  אולם תכונה אחת שלילית דבקה 

זמנו.
העשיר דאג מאד לעתיד בנו, וחשש מה יהיה בסופו. כשבאה האם לומר שהבן הגיע 
לפרקו ויש להשיאו אשה, ענה האב בנחרצות: "התורה לימדתנו דרך ארץ, שיטע אדם 
כרם ואחר כך ישא אשה )סוטה מד'(. עד שלא ירוויח לפרנסתו, לא אשיאנו אשה, ולא 

אטעין ריחיים על צוארו!" 
הוא ניסה להציע לבנו הצעה מפתה: "אם תראה לי כסף על עבודה שעשית, תקבל 

ממני פי עשרה מאותו הסכום!" אך הנער נותר אדיש והמשיך לשבת בטל. 
נכמרו רחמי האם על בנה ונתנה בידו שטר כסף כדי שיציג כביכול לאבא הצלחה, 
לאביך  ותאמר  תשוב  ובערב  ובשווקים,  ברחובות  סובב  בני,  "לך  לו:  אמרה  והיא 
שהרווחת שטר זה ביגיעך". שוטט הבן כל היום בשוק באפס מעשה, ולקראת ערב 
בפנים  השטר  את  האב  נטל  ש'הרויח'.  השטר  את  לפניו  והציג  אביו  לפני  התייצב 
חתומות, ולנגד עיניו קרע אותו לגזרים. למראה תמיהתו של בנו הגיב האב: "לרמותני 

חפצת? אני יודע שזה לא כסף יגיעך!" 
השתאה הבן וסיפר לאמו. אמרה לו: "אולי סיפרו לאביך שראוך מסתובב בטל. קח 
שטר נוסף, ותלך ותסתתר בבית ידידך. בערב תשוב ותאמר שהרווחת בעמלך". שמע 
והשליכו  נטל אביו את השטר  רווחיו.  והציג שוב את  לקולה. בערב בא לאביו  הבן 

לתנור בוער שהיה בביתם, תוך שהוא גוער בו: "חדל לשקר והתחל לעבוד!"
ובגדיך  בגלל שחזרת  לו: "שמא  ואז אמרה  וסיפר לאמו. הרהרה בדבר  הבן  הלך 
נקיים ללא רבב, לא האמין אביך שעבדת? הפעם, לכלך בגדיך בבוץ ואחר כך בוא אלי 
ואתן לך שוב שטר להראות לאביך". עשה הבן כדברי אמו, וכשבא לאביו כולו מטונף, 
והראה לו את השטר החדש, הביט אביו בעיניו וקבע בחדות: "לא עבדת על כסף זה!" 

ושוב השמיד את שטר הכסף. 
השתומם הבן וסיפר לאמו. משכה האמא בכתפיה ואמרה: "חידה היא בעיני, אך 
אין בפניך ברירה. לך ומצא משלח יד, ותביא לאביך דמי עמלך. הבה נראה מה יאמר". 
הלך הבן והשכיר עצמו כנער שליח. מבוקר עד ערב התרוצץ בשליחות מעבידו, ובערב 
היה גאה להציג בפני אביו את כספו אשר הרוויח, הפעם ביושר. אלא שגם הפעם לא 
האמין לו האב, ונטל את השטר לשורפו. אלא שהפעם הזדעק הבן, לפת את זרוע אביו 

וקרא: "לא אבא, אל תזרוק את השטר!"
אורו פני האב, השיב לו את הכסף והוסיף לו על כך פי עשרה כשהוא אומר: "עתה 
והבן.  האם  התפלאו  ידעת?"  "כיצד  בעמל!"...  הכסף  את  הרווחת  אכן  כי  ידעתי 
ויקר  הכסף  על  חס  שבננו  ראיתי  הפעם  הקודמות,  מהפעמים  "בשונה  השיב:  והאב 
הוא בעיניו, ולפיכך הסקתי כי עמל עליו. דבר אשר נקנה בעמל, מעריכים היטיב את 

שוויו..."
כך הדבר גם בקנינים הרוחניים: אדם אינו מקבל את תורתו במתנה, אלא בעמל, כדי 
שידע להעריך כראוי את התורה הקדושה. וכבר אמרה הגמרא )ברכות, ה'( שהתורה 
והעולם הבא נקנים ביסורים. כי מה שבא בקלות הולך בקלות, ומה שבא ביגיעה, יקר 

לאדם, משתרש בנפשו, והופך לקנינו הרוחני באמת ובתמים.
יגעת ומצאת תאמין!

יגעת ומצאת תאמיןסֹוָפּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ְלִהְתַקֵּבל

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

 הרה"ג ראובן אלבז  
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ִּכי  ִאְׁשּתוֹ  ְלנַֹכח  ַלה'  ִיְצָחק  ַוֶּיְעַּתר 
ִרְבָקה  ַוַּתַהר  ה'  לוֹ  ַוֵּיָעֶתר  ִהוא  ֲעָקָרה 
ּכוֵֹתב,  ַהָּקדוֹׁש  ַהּזַֹהר  כא(  )כה,  ִאְׁשּתוֹ 
ּוְמָנָעּה  ֲעָקָרה  ֶׁשִרְבָקה  ִיְצָחק  ֶׁשָרָאה  ֶׁשְּלַאַחר 
ֶאָחד  ָמקוֹם  'ֶיְׁשנוֹ  ְוָאַמר:  ֵאֶליָה  ָּפָנה  ִמֶּלֶדת,  ה' 
ֶׁשִּתָּפְקִדי,  ָעַלִיְך  ֵמַהָּקָּב"ה  ְלַבֵּקׁש  נּוַכל  ַוַּדאי  ֶׁשּבוֹ 
ְמקוֹם  ַהּמוִֹרָּיה,  ְלַהר  ָהְלכּו  ִּתְתַקֵּבל'.  ּוְתִפָּלֵתנּו 
ֶנֱעַקד ִיְצָחק ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח.  ַהִּמְקָּדׁש, ַהָּמקוֹם ּבוֹ 

ִמְזַּבח ָהֲעֵקָדה ֲעַדִין ָהָיה ַקָּים ְועוֵֹמד ִּבְמקוֹמוֹ. 
ָקדוֹׁש  ַהֶּזה  ַהָּמקוֹם  ִאְׁשּתוֹ:  ְלִרְבָקה  ִיְצָחק  ָאַמר 
ְמאֹד, ִּכי ְּבָמקוֹם ֶזה ָאִבי ַהַּצִּדיק, ַאְבָרָהם, ְּכֶׁשָהָיה 
ָלַקח  ָׁשִנים,  ְוֶׁשַבע  ְׁשֹלִׁשים  ֵמָאה  ְּבִגיל  ָזֵקן,  ְּכָבר 
ַּגֵּבי  ַעל  ַּבֲחָבִלים  אוִֹתי  ָעַקד  ְיִחידוֹ,  ְּבנוֹ  אוִֹתי, 
ְּבֵלב  ִהְסַּכְמִּתי  ַוֲאִני  ַלה',  ָקְרָּבן  ְלַהְקִריֵבִני  ַהִּמְזֵּבַח 
ָלַקח  ְוָאִבי  ִלְׁשִחיָטה,  ַצָּואִרי  ֶאת  ּוָפַׁשְטִּתי  ָׁשֵלם 
לוֹ  ָאַמר  ָּכְך  ִּכי  אוִֹתי,  ִלְׁשחֹט  ְּבָידוֹ  ַהַּמֲאֶכֶלת  ֶאת 
ַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא, ְלֹלא ׁשּום ֶחְׁשּבוֹנוֹת. ה' אוֵֹמר 

- עוִֹׂשים! 
ַאְּת  ַּתַעְמִדי  הּוא.  ָּברּוְך  ַלָּקדוֹׁש  ָּכאן  ִנְתַּפֵּלל 
ְּבָזִוית ַאַחת ֶׁשל ַאְבֵני ַהִּמְזֵּבַח, ַוֲאִני ְּבָזִוית ַאֶחֶרת, 
ְוִנְתַּפֵּלל ַיְחָּדיו, ּוְבנוָֹסף ַּגם ַנְקִריב ָקְרָּבן ַלה' - ְוַעל 

ְיֵדי ֶזה ִיְרֶאה ה' ְּבָעְנֵינּו ְוִנְזֶּכה ְלֵבן! 
ְּבַהר  ַלה'  ָקְרָּבן  ִיְצָחק  ִהְקִריב  ָהָיה:  ָּכְך  ְוָאֵכן 
"ַוֵּיָעֶתר   - ְוַנֲעָנה  ִלּבוֹ,  ֵמעֶֹמק  ְוִהְתַּפֵּלל  ַהּמוִֹרָּיה 
לוֹ ה'"! "ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק" - ִיְצָחק ָאִבינּו ע"ה ָחַתר 
ִנְמָצִאים  ּבוֹ  ַלָּמקוֹם  ָהֶעְליוִֹנים,  ָּבעוָֹלמוֹת  ֲחִתיָרה 
ֶזה  ּוִבְזכּות  ָהֶעְליוֹן,  ָּבעוָֹלם  ַהַּמָּזל  ְמקוֹר  ַהָּבִנים, 

ָזָכה ְלָבִנים. 
"ַוֶּיְעַּתר",  ֶאָּלא  ִיְצָחק",  "ַוִּיְתַּפֵּלל  ָּכתּוב  ֹלא 
ַרָּבה סג,  )ְּבֵראִׁשית  ַּבִּמְדָרׁש  ְוָאְמרּו  ִמְּלׁשוֹן עֶֹׁשר, 
ֶאת  ִּכְבָיכוֹל,  ֶהֱעִׁשיר,  ָאִבינּו  ֶׁשִּיְצָחק  ְמַלֵּמד  ה(: 
ִהְתַּפֵּלל  ַרּבוֹת  ְּתִפּלוֹת  ִמְּתִפּלוָֹתיו.  ִיְתָּבַרְך  ַהּבוֵֹרא 

ִיְצָחק ַעד ֶׁשָּׁשַמע ה' ְּתִפָּלתוֹ. 
ִלְפָעִמים ָאָדם ִמְתַּפֵּלל, ּוְתִפָּלתוֹ ֵאיָנּה ִמְתַקֶּבֶלת, 
ִהְתַקְּבָלה  ְוֹלא  'ִהְתַּפַּלְלִּתי,  ִמְתלוֵֹנן:  הּוא  ְוָאז 
ְּכלּום  ַהּצֶֹרְך?  ֵּדי  ִהְתַּפַּלְלָּת  ַהֻאְמָנם  ְּתִפָּלִתי'!...' 
ֲחִתיָרה  ְוָחַתְרָּת  ָהֶעְליוִֹנים  ַהְּמקוֹמוֹת  ַעד  ִהַּגְעָּת 

ִמַּתַחת ִּכֵּסא ַהָּכבוֹד ִּבְתִפָּלְתָך?
]ִקְּלׁשוֹן  ְלֶעֶתר  ִנְמְׁשָלה  ַצִּדיִקים  ֶׁשל  "ְּתִפָּלָתן 
ָּגדוֹל[, לוַֹמר ְלָך: ָמה ֶעֶתר ֶזה ְמַהֵּפְך ֶאת ַהְּתבּוָאה 
ַצִּדיִקים  ֶׁשל  ְּתִפָּלָתן  ַאף  ְלָמקוֹם,  ִמָּמקוֹם  ַּבּגֶֹרן 
ִמִּמַּדת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדוֹׁש  ֶׁשל  ַּדְעּתוֹ  ְמַהֶּפֶכת 

ַאְכָזִרּיּות ְלִמַּדת ַרְחָמנּות" )ֻסָּכה יד ע"א(. 
ַעל ָהָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל עוֹד ָועוֹד, ִּכי ַהְּתִפָּלה סוָֹפּה 
ְועוֹד  ִלֶּבָך"  ְוַיֲאֵמץ  ֲחַזק  ה'  ֶאל  "ַקֵּוה  ְלִהְתַקֵּבל! 
ַּפַעם "ְוַקֵּוה ֶאל ה'" )ְּתִהִּלים כז, יד(! ַעד ֶׁשִּתְתַקֵּבל 

ְּתִפָּלְתָך.

כְִּליל ַהֶחְסרוֹנוֹת...

ֲאחוֹת ָלָבן ָהֲאַרִּמי )כה, כ( ָׁשַמְעִּתי ְלָבֵאר ְּבֶדֶרְך 
ָלָבן  ָהַפְך  "ָלָבן"? "ֻּכּלוֹ  ִנְקָרא ְׁשמוֹ  ֲהָלָצה, ַמּדּוַע 
ָמְצאּו  ְוֹלא  ָלָבן  ֶאת  ָּבְדקּו  יג(.  יג,  )ַוִּיְקָרא  ָטהוֹר" 
ָהָיה  ֻּכּלוֹ  ָּכל  ִחּיּוִבי.  טוֹב,  "ָלָבן",  ָּדָבר  ׁשּום  ּבוֹ 
ָׁשחֹר ִמְּׁשחֹר; רוֵֹצַח, ׁשוֵֹדד, נוֵֹאף. ָלֵכן ָאְמרּו ָעָליו 
ֶׁשהּוא  ִעֵּור  ַעל  ֶׁשאוְֹמִרים  ֶּדֶרְך  ַעל  "ָלָבן",  ֶׁשהּוא 

"ַסִּגי ָנהוֹר", ֻּכּלוֹ אוֹר...

ֻחְרבַּן צֹר יוִֹביל ְלִביַאת ַהמָּשִׁיַח

ַרּבוֵֹתינּו  ָּדְרׁשּו  כג(  )כה,  ֶיֱאָמץ  ִמְלאֹם  ּוְלאֹם 
כו,  )ְיֶחְזֵקאל  ָהֳחָרָבה"  "ִאָּמְלָאה  ו ע"א(:  )ְמִגָּלה 

ב( - ֹלא ִנְתַמְּלָאה צֹר ֶאָּלא ֵמֻחְרָּבָנּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים. 
ָּכל ֶאָחד ֵמַהב' ְמָלִכים, ָחְזקוֹ ְוָאְמצוֹ הּוא ֵמַהְלאֹם 
ֶׁשְּכֶנְגּדוֹ, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם רוֶֹצה ְּבַמֶּפֶלת ֲחֵברוֹ, ְּכֵדי 
ֶׁשִּיְגַּדל ִמֶּמּנּו! )"אוֹר ַהַחִּיים" ַהָּקדוֹׁש, ְּבָפסּוק ֶזה(. 
ִיְׂשְרֵאִלים  ַחָּיִלים  ָהִראׁשוָֹנה,  ְלָבנוֹן  ְּבִמְלֶחֶמת 
ְוִלְכּבֹׁש  ְלִהָּכֵנס  ִהְצִליחּו  ֵהם  ְלָבנוֹן.  ְלתוְֹך  ָׁשֲעטּו 
ֵעת  ְּבאוָֹתּה  ְלצֹר.  ִהִּגיעּו  ֹלא  ֲאָבל  ַרִּבים,  ְׁשָטִחים 
ִנְכַנְסִּתי ִלְראוֹת ֶאת  ַּבֶּנֶגב, ּוַבֶּדֶרְך  ִלי ְּדָרָׁשה  ָהְיָתה 
ְּפֵני ַהַּצִּדיק ַהַּבָּבא ָסאִלי ַזַצ"ל. ָׁשַאְלִּתי ֶאת ַהַּגַּבאי 
ָהַרב  ַמה  ַהָּׁשלוֹם,  ָעָליו  ַאְלָפִסי  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ֶׁשּלוֹ, 
אוֵֹמר ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשּקוֶֹרה, ְוהּוא ֵהִׁשיב ִלי ֶׁשָהַרב ָּכל 

ַהְּזַמן ׁשוֵֹאל ַהִאם ָּכְבׁשּו ֶאת ָהִעיר צֹר. 
ֶׁשִאם   - ַהּזוֹ  ַהְּגָמָרא  ְסַמְך  ַעל   – ָאַחז  הּוא 
ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ּכוְֹבִׁשים ֶאת צֹר - ַהָּמִׁשיַח ָהָיה ַמִּגיַע! 
ַהָּמִׁשיַח  ֵמֻחְרָּבָנּה ֶׁשל צֹר!  ִנְבֵנית  ָהְיָתה  ְירּוָׁשַלִים 
ָיַׁשב ַיַחד ִעם ַהַּבָּבא ָסאִלי, ַעל ַסְפָסל ֶאָחד, ְוָכְך ֵהם 
ִּדְּברּו ֵּביֵניֶהם... ַמה ּנֹאַמר ּוַמה ְּנַדֵּבר? ֹלא ָזִכינּו... 

ַוֲעַדִין ֲאַנְחנּו ְמַצִּפים ַלְּגֻאָּלה. 

ִמי יֹאַמר ְלֵעשָׂו ַמה תֲַּעשֶׂה...

ַוֵּיֵצא ָהִראׁשוֹן ַאְדמוִֹני ֻּכּלוֹ ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער ַוִּיְקְראּו 
ְׁשמוֹ ֵעָׂשו )כה, כה( "ֵעָׂשו" - ִמְּלׁשוֹן ָעׂשּוי ּוְמֻתָּקן. 
ְּלַתֵּקן.  ַמה  ִּכְבָיכוֹל  ְוֵאין  ְּכָבר,  ּבוֹ  ִנְמָצא  ַהּכֹל 
ְקׁשּוָרה  "ִאֶּוֶלת  ֶנֱאַמר:  טו(  )כב,  ְּבִמְׁשֵלי  ַּבָּפסּוק 
ִאֶּוֶלת  ִעם  ָהַרע,  ֵיֶצר  ִעם  נוַֹלד  ֶיֶלד  ָנַער".  ְבֶלב 
ְוִעם ַעְוָלה. ְּבָכל יוֹם ָעָליו ַלֲעבֹד ַעל ַעְצמוֹ, ִלְלמֹד 
ֲאָבל  ִמֶּמּנּו.  ָה"ִאֶּוֶלת"  ְלָהִסיר ֶאת  ְּכֵדי  ּוְלִהְתַקֵּדם, 
ְלָהִסיר  ָצִריְך  ֹלא  הּוא  ָעׂשּוי,  ֶׁשהּוא  ִהְרִּגיׁש  ֵעָׂשו 
ֵמַעְצמוֹ ׁשּום ָּדָבר, ְוֹלא ָצִריְך ְלַׁשֵּפר ּוְלַתֵּקן ְּכלּום. 
'ְּכמוֹ ֶׁשֲאִני - ָּכְך ֲאִני רוֶֹצה ְלִהָּׁשֵאר. ֹלא מּוָכן ַלֲעבֹד 

ַעל ַעְצִמי...'.
יֵֹדַע  ִאיׁש  ֵעָׂשו  "ַוְיִהי  )ָׁשם כז(:  ֵעָׂשו  ַעל  ֶנֱאַמר 
ָּכל  ֵעָׂשו  ּוָפרּוץ.  ָּפתּוַח  ַהָּׂשֶדה  ָׂשֶדה".  ִאיׁש  ַצִיד 
ַּתִּגיד  ַאל  אוִֹתי!  ַּתְגִּביל  "ַאל  טוֵֹען:  ָהָיה  ַהְּזַמן 
ִּבְׁשִביִלי!"  ָּפתּוַח  ַהּכֹל  ֻמָּתר'!  ְוֶזה  ָאסּור,  'ֶזה  ִלי 
מּוָכן  ֹלא  ְסִביבוֹ,  ְּכָתִלים  ֶׁשִּיְהיּו  ַמְסִּכים  ֹלא  ֵעָׂשו 
הוֵֹלְך  ְּפִתיחּות,  ָצִריְך  הּוא  ִמְגָּבלוֹת.  ׁשּום  ְלַקֵּבל 
ִלְסֵטיִקּיוֹת  ּוְלקוְֹלנוַֹע,  ְלמוֲֹעדוֹן  ֶׁשרוֶֹצה,  ְלֵהיָכן 
ִאיׁש  הּוא  לוֹ,  ַיְכִּתיב  ֹלא  ֶאָחד  ַאף  ּוְלִרּקּוִדים. 

ָׂשֶדה... ֶזה ֵעָׂשו ָהָרָׁשע.
ַיֲעקֹב  אָֹהִלים".  יֵֹׁשב  ָּתם  ִאיׁש  "ְוַיֲעקֹב  ּוִמֶּנֶגד: 
ַמְגִּביל ֶאת ַעְצמוֹ, "ַעד ָּכאן ְּתחּום ַׁשָּבת", ֶזה ֻמָּתר 
ּוְסָיִגים  ְּגָדִרים  ָקְבעּו  ַרּבוֵֹתינּו  ְוֶזה ָאסּור.  ַלֲעׂשוֹת, 
ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה, ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר 

ַּבִּמְׁשָנה ְּבָאבוֹת )א, א(: "ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתוָֹרה". 
זֹאת ַהָחְכָמה ֶׁשל ַהַחִּיים - ִלְבֹלם ֶאת ָהְרצוֹנוֹת, 
ָּכל  ַהִאם  ַעְצמוֹ.  ֶאת  ְלַהְגִּדיר  ַהַּתֲאווֹת,  ַעל  ִלְׁשֹלט 
עוֶֹׂשה?  ֲאִני  ִלי  "ִמְתַחֵּׁשק"  אוֹ  ִלי"  ֶּׁש"ָּבא  ַמה 

ְּבֶהְחֵלט ֹלא.
ַיֲעקֹב הּוא "יוֵֹׁשב אָֹהִלים", ִויִריעוֹת ָהאֶֹהל ֵאיָנן 
ְּפרּוצוֹת, ֵהן ְמַכּסוֹת ּוְמִגּנוֹת. ָאָדם ַחָּיב ְלַהְגִּביל ֶאת 
ַעְצמוֹ ְוִליצֹר ְלַעְצמוֹ ְּגָדרוֹת ּוְסָיִגים. ִאם ֹלא ַיֲעֶׂשה 
ָהָרָׁשע!  ֵעָׂשו  ֶׁשל  ְּכַדְרּכוֹ  ִלְהיוֹת  ַּדְרּכוֹ  ֲעלּוָלה  ֵכן, 
ַהּתוָֹרה  ְּבַמֲעלוֹת  ְוַיֲעֶלה  ַעְצמוֹ  ַיְגִּביל  ִאם  ַאְך 
ָאִבינּו,  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ְּבַדְרּכוֹ  ַּדְרּכוֹ  ְסלּוָלה  ְוַהִּיְרָאה, 

ְּבִחיר ָהָאבוֹת! 
הספרים  בסדרת  ה"פנינים"  מחלק  )נלקט 
הנפלאה "משכני אחריך" בראשית – חלק ב' – 

שיצא לאור עולם בימים אלו(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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הגוף.  תחושות  ועימו  משתנה  האוויר  מזג 
הטמפרטורה יורדת נמוך, ומזג האוויר מתקרר גם 
כן. באם נשכיל להבין עקרונות ובתוספת מעט ידע, 
נכונה  תזונה  והנפש,  הגוף  לבריאות  לדאוג  נוכל 
במחלות  ולטיפול  למניעת  לתרום  יכולה  בחורף 
זוהי  לחורף,  מתכונן  שהטבע  כפי  בדיוק  החורף. 
על  דגש  לתת  צריכים  האדם  בני  שאנו  תקופה 
אורח החיים שלנו ובמיוחד על התזונה שלנו זאת 
ממן-  חלי  ומוכנים.  מחוזקים  לחורף  שנגיע  בכדי 
מה  ממליצה  בריא,  חיים  לאורח  תמיכה  קבוצות 
ניתן לעשות, מה לאכול ולשתות על מנת לצמצם 

למינימום את הנזקים שבחורף. 

גזר
ברובם  והאדומים  הכתומים  המזונות 
מחממים, מזינים את הגוף ומשפרים את מערכת 
מגוון  מהם  להכין  וניתן  טעימים  גם  הם  החיסון, 
מאוד  עשיר  הגזר  ומרקים.  מאכלים  של  רחב 
קרוטן,  בטא  של  נכבדת  כמות  ומכיל  בלחות 
למראה  מסייע  קרוטן  בטא  אחר.  ירק  מכל  יותר 
יחד עם הסיוע בהגנה מפני סרטן. הגזר  העיניים, 
להפחתת  התורם  מינרל  לאשלגן,  מקור  מהווה 
לחוזק  וכן  לב  ולמחלות  ליתר-לחץ-דם  הסיכון 
העצם. בנוסף מכיל ויטמינים מקבוצה B, החיוניים 
להפקת האנרגיה בגוף. בחורף מומלץ לבשל מעט 

את הגזר על מנת לשמור על חמימות. 

פלפל אדום
פלפל  לגוף.  ביותר  הטובים  הזנה  חומרי  ומהווים  בלחות  עשירים  הפלפלים 
והפירות,  הירקות  כל  מבין   C לויטמין  ביותר  והזמין  הטוב  המקור  הוא  אדום 
בהפחתת  המסייע  לבטא-קרוטן,  משמעותי  מקור  גם  מהווה  הפלפל  בנוסף 
לשמירה  החיוני    ,A לויטמין  מוצא  כחומר  משמש  וגם  לסרטן  הסיכון 
העור  בריאות  על  לשמירה  תקינה,  לגדילה  החיסון,  מערכת  תפקוד  על 
ניתן   שלך,  לסלטים  אדומים  פלפלים  הוסף  לסרטן.  הסיכון  ולהפחתת 
 לאפות אותם בתנור במעט שמן זית, או לצלות על הגז, משדרג כל סנדוויץ'. 

תפוז
ומסוגל    C בוויטמין  בחורף. התפוז עשיר מאוד  ישראלי  הכי  זה הפרי  התפוז 
להוריד היתכנות של סוגי סרטן שונים, לפרי הטרי יש ערך תזונתי רב ומהווה 
יחד. עדיף לאכול את  גם  ומזין  מקור לחומצות אורגניות, מדובר בפרי טעים 
חשוב  שלו,  הסחוטה  בגרסה  אותו  לצרוך  החלטתם  באם  בשלמותו,  הפרי 
נהרס   C וויטמין  מאחר  עצמה,  לסחיטה  הניתן  ככל  סמוך  המיץ  את  לשתות 

באור ובחום.

אבוקדו
האבוקדו הוא פרי חורפי מובהק, הוא מקור לשמנים בלתי רוויים, המסייעים 
תהליכי  ומאטים  לב  מחלות  מונעים  הרווי,  הרע  בשומן  במלחמתו  לגוף 
הזדקנות. האבוקדו מכיל ויטמין E, נוגד חמצון רב עוצמה שמגן על תאי הגוף 
בכלל ועל רקמות העור בפרט, עשיר באשלגן ודל בנתרן, יש בו ברזל, מגנזיום 

וסידן. ניתן לשדרג כל סלט עם חתיכות אבוקדו או ליצור סלט אבוקדו מזין.

ערמונים
לוהטים  ערמונים  פיצוח  ספק,  ללא  היא,  הנפלאות  החורף  מחוויות  אחת 
אגוזים  של  זן  למעשה,  הם  ערמונים  הייחודי.  ומרקמם  מטעמם  וההנאה 
וטעם  סמיך  במרקם  מאופיינים  הם  וחלקה.  קשה  קליפה  בתוך  היושבים 
מתקתק ומלא ארומה. בניגוד לאגוזים אחרים לערמונים יש תכולת מים ועמילן 
גבוהה ורמת שומן נמוכה.ערמונים, כאמור, מכילים מעט שומן, הרבה עמילן 
ומים אך יש בהם כמות יפה של חלבון גם כן, הם מהווים מקור מצוין של ויטמין 
C, חומצה פולית וויטמין B6. ניתן לקלות את הערמונים בתנור ולנשנש כחטיף 

חורפי ומזין.
  

קינמון
הקינמון מוכר בשל סגולותיו הרבות. מומלץ לחולי סוכרת מכיוון שהוא מוריד 
לנצל את  מציעות  תרופות סבתא  בדם. שלל  והכולסטרול  הסוכר  ריכוזי  את 
הקינמון לטיפול בהתקררות, דלקת שקדים, שיעול, בחילות, הפרעות עיכול, 

דכאון ועוד.
הקינמון טוב כדי לחזק את המערכת החיסונית, להפחית את נזקי ההשמנה 
את  ולהפחית  מהשמנה  כתוצאה  שהופיע  הסוכר  רמת  את  לאזן  הביטנית, 
הסיכון למחלות לב ולמחלות ממאירות. הקינמון מסייע לתהליך העיכול, גורם 
להגברת התיאבון ומחזק את הקיבה, הוסיפו לאוכל במשך היום בין 1-3 כפיות 
יין חם, תה,  חם,  סיידר  כגון  נהדר במשקאות חמים,  קינמון משתלב  קינמון. 

קפה הפוך, ועוד.

יין אדום
הינו משקה האלכוהולי מחמם, בריא ומומלץ. מחקרים רבים מדברים בשבחו 
המכונים  אוקסידנטים(  )אנטי  חימצון  נוגדי  רכיבים  המכיל  האדום,  היין  של 

"פולי-פנולים", שיש בכוחם לסייע במניעת גורמי 
התמותה המובילים – סרטן, מחלות לב ולחץ דם. 
יכולת מופלאה לסייע  יש  ליין  כי  אך חשוב לזכור 
במניעת מחלות רבות וקשות, בתנאי ששותים את 
הסוג הנכון במינונים הנכונים. מומלץ לשתות עד 

כוס אחת ביום. 

אגוזי מלך
נוגדי  של  כפולה  כמעט  כמות  מכיל  אגוזים  חופן 
חמצון מאשר בכל סוג אגוזים אחר, והם מכילים 
ומינרלים  ויטמינים  חלבון,  של  גדולה  כמות  אף 
לקטוז.  או  גלוטן  בהם  ואין   - תזונתיים  וסיבים 
תעניק  היומי  לתפריט  מלך  אגוזי  של  תוספת 
להפחית  תסייע  יעילים,  חמצון  נוגדי  לגופכם 
הסיכון  תקטין  בדם,  הרע  הכולסטרול  רמת  את 
לתחושת  ותתרום  ובסוכרת  לב  במחלות  לחלות 
שובע שתמנע עלייה מסוכנת במשקל. אגוזי מלך 
יותר  ואיכותיים  רבים  נוגדי חמצון  לגוף  מספקים 
מכל סוג אגוז אחר, והם בעלי יתרונות בריאותיים 
או  מזין  כנשנוש  ביום   7 לאכול  מומלץ  רבים. 

להוסיף אותם לסלט ירוק.

תה ירוק
במהלך  ביותר  הפופולרי  המשקה  הינו  חם  תה 
חודשי החורף הקרירים. תה באופן כללי הוא אחד המשקאות הנצרכים ביותר 
בריאות  ונחשב למשקה  בשנים האחרונות  הירוק תפס תאוצה  בעולם. התה 
כי  המסוגל למנוע מגוון רחב של מחלות. מחקרים מהעשור האחרון מראים 
התה הירוק יכול לשפר את תפקוד הלב וזרימת הדם בגוף, ולסייע בהפחתה 
במשקל, בכולסטרול ובסיכון לשבץ מוחי. מומלץ לשתות תה ירוק בסיום כל 

ארוחה.

אורז מלא
אורז מלא הינו סוג של דגן בריא ומתאים ביותר לחורף בשל סמיכותו והמרקם 
ביותר:  חשובים  תזונה  מרכיבי  של  מגוון  מכיל  המלא  האורז  שלו.  העשיר 
ויטמינים מקבוצת B, אבץ, סידן, מגנזיום ועוד. העיכול של האורז המלא איטי 
יותר וכך משתחררים אל הגוף כמויות מבוקרות יותר של סוכרים ונשמר האיזון 
הסוכרי של הגוף, הסיבים שבאורז המלא גורמים לו להתפרק לאט יותר, מה 
שמגביר את תחושת השובע. אורז מלא הוא מקור טוב יותר של סובין וסיבים 
בו  לראות  ניתן  ואבץ.  נתרן  מגנזיום,  כמו  מינרלים  של  גם  כמו  תזונתיים, 

כתוספת חמה לכל מנת בשר.

יחד עם המזונות שהוזכרו לעיל, חשוב להקפיד על ארוחות קבועות, מאוזנות 
חלבונים  התזונה: פחמימות,  רכיבי  כל  את  הכוללות  בחורף,  בעיקר  ומגוונות 
ושומנים. יחד עם זאת יש להימנע מצריכת פחמימות פשוטות, במיוחד סוכר 
בגורמי  להילחם  יכולתה  ואת  החיסון  מערכת  את  המחלישים  ונגזרותיו  לבן 
מחלה שונים. רצוי להימנע ממזון קר ולדאוג להוציא את המזון מהמקרר לפני 

שאוכלים ולאכול אותו בטמפרטורת החדר.

טוב  ולהרגיש  הרעב  תחושה  את  לווסת  קר,  בחורף  המשקל  על  לשמור  כדי 
יותר, כדאי להכניס לתפריט היומיומי שינויים קטנים שיעשו לנו את החורף חם 

יותר ונעים יותר בגוף ובנשמה.

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פולנטה  טעימה

10 המזונות והמשקאות שיעזרו לכם 
לעבור את החורף בשלום

רשת קפה ביגה, מציע מתכון טעים במיוחד ועשיר בטעמים. להכנה קלה בבית – פולנטה טרייה.
אופן הכנה:

• מחממים את קרם הקוקוס וכף סוכר בסיר ומביאים לסף רתיחה.
לסף  מגיע  קוקוס  הקרם  כאשר  בקערה.  ומניחים  לקוביות  השוקולד  את  שוברים   •
רתיחה, מורידים מהאש ושופכים מעל השוקולד. מחכים דקה ואז מערבבים עד איחוד 

החומרים.
ומקציפים  מהמקרר  מוציאים  לפחות.  שעות   12 ל-  למקרר  הקערה  את  מכניסים   •

בקערת מיקסר עד למרקם קרמי.
לכוס עד הגובה הרצוי  כוסות, שופכים מוס  מיני קוקיס בתחתית  עוגיות  • מפוררים 

ומעל מפוררים שוב עוגיות מיני קוקיס מעל.

מרכיבים:
• 3  קילו גרעיני תירס קפוא

• 125  גר' חמאה
• 250  גר' בצל לבן, קצוץ דק

• 75  גר' שום קצוץ
• 1.5  ליטר חלב

• 2.5  כפיות מלח
• 2.5  כפיות סוכר
• 2.5  כפיות דבש
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי חרס במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. בעלה. "תרע עינה ב___   ___" )דברים כח נו(
7. אדם בעל צבע עור ושער לבן ובהיר ביותר,לבקן. "הרואה 

את ה___ אומר" )ברכות נח: ( )בלשון יחיד(
8. אחד ממיני השיש כעין הצדף,המשמש לריפוד ולשיבוץ. 

"רצפת בהט ושש ו___" )אסתר א ו(
9. חשב,זמם,הגה. "אנכי ____ עליכם" )ירמיה יח יא( )גוף 

שלישי עבר(
10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם. "לחם ה___" 

)נחמיה ה יח(
11. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה - 65. 

)מימין לשמאל(
12. מוזר,משונה,בלתי רגיל. "מעשהו ___ מעשהו" )ישעיה 

כח כא(
13. מביש,גורם חרפה. "בן מביש ו___" )משלי יט כו(

14. ענף רך או קטע מענף המשמש לשתילה בקרקע או 
להרכבה. "____ של תאנה" )כלאים א ח(

15. תערובת של סממנים שונים לבשמים,לסיכה או לרפואה. 
"רקח ____ מעשה" )שמות ל כה(

1. פיטום. "וההיא ____ היינו הלעטה" )תוספות שבת קנה: (
2. ישוב בנחלת שבט ראובן בעבר הירדן המזרחי. במקום זה   אסף 

סיחון מלך חשבון את צבאו למלחמה עם ישראל. "ויבא _____ 
וילחם בישראל" )במדבר כא כג(

3. לשוא,לחינם. "____ רדפוני" )תהלים קיט פו(
4. יחס של רצון וחיבה. "רוח ___" )זכריה יב י(

5. דלקת,אבעבועות העולות על-ידי כויה. "השחין והמכוה וה____" 
)נגעים ו ח(

6. מחשבה,רעיון החולף במוחו של אדם. "דבור אסור ____ מותר" 
)שבת קיג: ( )בלשון רבים(

10. מאכל לתיבול הפת,תוספת למזון העיקרי, מנה לקינוח סעודה. 
"ברך על ה____ שלפני המזון" )ברכות ו ה(

12. יהיר,גאותן. "משרבו ____ הלב" )סוטה מז: ( )בלשון יחיד( )לא 
בלשון סמיכות(

13. מחץ,נקב. "והלמה סיסרא ____ ראשו" )שופטים ה כו( )בלשון 
זכר(

14. קיצור המילים : יהי רצון.

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

אגן, סיר, אסוך, סיר רחץ, בקבוק, ספות, גביע, ספל, גולה, פרור, דוד, צלוחית, כד, צלחת, כוס, צמיד, כיור, 
צנצנת, מחבת, צפחת, מרחשת, קלחת, משארת, קערה, משרת, קשוה, נבל
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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. מלה נרדפת למלה "לקחת"
2. "לכבד את הבית" פירושו...

3. הוריק או הריק את הפח?                                                                                                           
4. פעם רצו לקרוא לו "שח-רחוק"

5. ארנונה היא...
6. המלה "דחפור" מורכבת מהמלים...

7. "שדה לבן" הוא...
8. "...קול", "... שחוק", "... מצווה"

9. איזה צד מתארת המלה "ימה"?
10. התנגד בתקיפות, "יצא..."

1. ליטול 2. לטאטא 3. הריק 4. טלפון 5. סוג מס 6. דחף-חפר 7. שדה תבואה או 
ירקות  8. בת 9. מערב 10. חוצץ



 בהזדמנות בשיכון 
ה' בברויאר בנין של 2 
דיירים 3 כ"א, 7 חד', 
ב-2 מפלסים, גדולה 

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,580,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

כ”ט בחשוון -א’  בכסלו תשע”ט  
7-9/11/2018

פנטהאוזים ודירות גן דירות 
למכירה

לפרסום
בלוח

03-6162228

בני ברק

באר שבע

דופלקסים

וילות ובתים

 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 
הר' קוק 23 03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 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', בלוי 
יצחק, דופלקס 5 חדרים, 
משופצים, ק"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

 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

 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(_____________________________________________

 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

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

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

היתרי בניה 1,700,000 
גמיש בלעדי תיווך 

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברב קוק 4 חד' ק"ב, 
חניה, מעלית. 2,000,000 

ש"ח. אופציה למחיר מופחתת 
_____________________________________________)44-46ל(ללא חניה. 050-7284119

5+ חדרים

4-4.5 חדרים

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת גן 5 חד' כ 140- מ"ר. 
מושקעת 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)45-45(גמיש. 052-5752500

פנטהאוזים ודירות גן

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
להשקעה+מגורים, בעליון, 

דופלקס 5.5 חד', הכנה 
_____________________________________________)45-45(ממשית ליח"ד. 054-9422194

דופלקסים

4-4.5 חדרים
 4 חדרים בעליון המבוקש, 

יפה ושמורה! חנייה, מחסן 
ומרפסות לל"ת.
052-5745602)45-48(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! בחרדי 4 חד', 

בניין קטן, מיידי 1,350,000 
_____________________________________________)45-45(ש"ח. 054-9422194

אלעד

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 4300 ש"ח 
מבצע יואב במחיר מציאה.

054-3255667)45-45(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 5000 ש"ח 
מבצע נחשון מחיר מציאה.

054-3255667)45-45(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 5300 ש"ח רח' 
מוריה המבוקש מחיר מציאה.

054-3255667)45-45(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 4000 ש"ח 

שכונה ג מחיר מציאה.
054-3255667)45-45(_____________________________________________

 בית קרקע מחולקת ל-4 
יחידות דיור מושכרות 7000 
ש"ח שכונה במחיר מציאה.

054-3255667)45-45(_____________________________________________

 דירה מושכרת ב2400 
ש"ח מעולה לחלוקה רח' 

אמציה מחיר מציאה.
054-3255667)45-45(_____________________________________________

 דירה ברח' מינץ מעולה 
לחלוקה 76 מטר במחיר 

_____________________________________________)45-45(מציאה. 054-3255667

 מבחר דירות להשקעה 
וחלוקה בכל רחבי באר שבע 

במחירים שפויים בתקשרו עוד 
_____________________________________________)45-45(היום.  054-3255667

 רחבת צפת, שכונה ט', 
3 חד' ק"ו, מעלית, מושכרת 

ב 2,650 ש"ח, מרווחת. 
799,000 ש"ח. אור-לנכס 

050-9500075)45-45(_____________________________________________

 בני אור קרובה 
לאוניברסיטה, 3 חד' 79 מ"ר, 
ק"א, מושכרת ב 2,400 ש"ח. 

710,000 ש"ח אור-לנכס 
050-9500075)45-45(_____________________________________________

בית שמש

 הכי גדולה בבר אילן 3.35 
חד' )84 מ"ר( ק"ב, מרפסת, 
מזגן מיני מרכזי, אינסטלציה 
וחשמל חדשים, מיידי. בלעדי 

_____________________________________________)45-45(תיווך יעקב. 054-4901948

 בחנה סנש, ברביעיות, 
קומה ראשונה, 90 מ"ר 

בנוי+ אפשרויות להרחבה 
עד 110 מ"ר + א. בניה 
על הגג "מקסימום נדלן"

052-2452820)45-45(_____________________________________________

 בבעל שם טוב, 
ק"א! חזית! 95 מ"ר א. 
הרחבה, מיקום מעולה 

"מקסימון נדלן"
052-2452820)45-45(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 5 חד' ברב 
קוק היוקרתי קומה ד חזית 

+ מעלית + חנייה כ 180 מ' 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי 
עורפית לבני ברק 70 מטר 

משופצת קמה ב' 1,320,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד'+ סוכה 
משופצת בפ"ח בניין אברכים 
ק"ב ואחרונה גג רעפים ש"ח. 
1,400,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(_____________________________________________

 בלעדי 2 חד' קומה 
ג'+רשיון לבנות בגג בטון 40 

מ'+בצד 37 מטר בניין אברכים 
_____________________________________________)45-45(תיווך אלטרנטיב054-5500263

 בלעדי דופלקס 6 חד' 
מפואר באזור הרב שך כ230 

מ'+מעלית+חנייה חזית. תיווך 
_____________________________________________)45-45(אלטרנטיב 054-5500263

 דירות חדשות יד 1 
בעפולה מקבלן עם שכירות 
מובטחת 3 שנים והשבחה 

עתידית במחיר מציאה.
054-3255667)45-45(_____________________________________________

 בנייה חדשה! ביית יוסף 
דירות 3/4 חד' יפות החל מ 
1,450,000 ש"ח תיווך-ישוב-

הארץ 03-8007000
052-3344721)45-45(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)45-45(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון דירות 3-4 חד' יפות 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה 
בז'בוטינסקי 40 מ"ר 

מחולקת ל- 2 יח' ק"ג 
ואחרונה + אופ'/גג 

רעפים תשואה כיום 
4,200 ש"ח מיידי. 

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

054-4290600)45-45(_____________________________________________

 בהרב שך 21, ק"ג, כ-130 
מ"ר, מ-2 מפלסים, חזית, ללא 

מעלית, 2,100,000 ש"ח.
03-5705988)45-46(_____________________________________________

 דופלקס בנחל מיכה 5.5 
חד' מעל 180 מ"ר, משופצת 

קומפלט, נוף מדהים.
052-7112691)45-48(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

דופלקס

מס' מקומות  9 הרב מרדכי לוי
מוגבל!

9 הרב חנוך גבהרד 
 9 הרב שלמה מילר

טל: 055-6781432

מחיר

ארוחות ברמה גבוהה ובשפע העד"ח

לזוג
x  3703 ₪

עם טובי המרצים:
כ"ג כסלו תשע"ט 1.12.18

שמרטפיה 
במקום

בס"דשבת נופש מרגוע ופיוט

שמחים להזמין אתכם 
 לשבת התעלות ורוממות רוחנית 
בערב החנוכה שבת פרשת 'וישב' 

במקום 
ומפוארחדש 

המומחים לחינוך ילדים ושלום בית

חזנים ופייטנים

 למכירה בהר השלום 
הבית פרטי 4 מפלסים כ 
380 מ"ר נוף מדהים + 
חניה מידי. 5,100,000 

ש"ח גמיש. סלומון-
נכסים-והשקעות

054-4290600)45-45(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב 
פנטהאוז 5 חד' יפות תיווך-

ישוב-הארץ 03-800700
052-3344721)45-45(_____________________________________________

 בנתן הנביא דופלקס 
משופץ ברמה גבוהה 260 מ"ר 

3,000,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ 03-800700

050-4999465)45-45(_____________________________________________

 בשבזי פנטהאוז מפואר, 
בניין חדש 2,400,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-800700
050-4999465)45-45(_____________________________________________

 בלעדי באבטליון 
דירת גג 220 ענקית 

4 חד' חזית ק"ג 110 
מ"ר למטה + 100 מ"ר 
גג בטאבו אופ/ לבנית 
חדרים נוספים + חניה 

2,600,000 ש"ח גמיש. 
סלומון-נכסים-והשקעות

054-4290600)45-45(_____________________________________________

 דופלקס-גג, בהרלינג-צבי 
נחלת-סירוקה 8 חד' בבלעדיות 

מאגדים נדלן - משה דסקל 
050-5926021)45-45(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר 

מחולק ל 4 חד'+מרפסת 
גדולה בגג+ יחידת דיור בקומה 
ג' חזית חדשה + פיר למעלית 

}שכנים רוצים לעשות{ 
2,390,000 ש"ח גמיש. א. 

_____________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

 במרכז אזור סוקולוב רח' 
שקט דופלקס 6 חד' ענקית 
230 מ"ר }4+2{ ק"ג חזית 
}חתימות שכנים לחלוקה 

בטאבו משותף{ 2,700,000 
_____________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 "במתיתיהו" ענקית 6 
חד' דופלקס ק"א+קרקע 150 

מ"ר חזית אופציה ליחידה 
2,650,000 ש"ח "תיווך-בכר-

_____________________________________________)45-45(נכסים" 054-3969949

 באזור ויזניץ דופלקס 
180 מטר 5.5 חד' + אפשרות 

לבניה ולחלוקה 3,000,000 
ש"ח. תיווך

_____________________________________________)B.D.A)45-45 פל': 054-8449423

 בגבעת רוקח דופלקס 
6 חד' + מעלית + מחסן 
2,550,000 ש"ח. "א.צ. 
נכסים" 055-9336511 

050-2044100)45-45(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור בן זכאי 
העריה רח' שקט 5 חד'+סוכה 

גדולה 120 מ"ר ק"א חזית 
ניתנת לחלוקה, 3 כ"א א. 

_____________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

 במעונות ויזניץ. 5 חד'2+ 
יחידות חדשה מקבלן, מפוארת 

תיווך-ישוב-הארץ 03-800700
050-4999465)45-45(_____________________________________________

 במעונות ויזניץ. 4 
חד'+יחידה, חנייה ומחסן, 

חזיתית 3,000,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-800700

050-4999465)45-45(_____________________________________________

 במנחם, 5 חד' 120 
מ"ר + סוכה 12 מ"ר ק"א 
עורפית 1,950,000 ש"ח 

גמיש. סלומון-נכסים-
_____________________________________________)45-45(והשקעות 052-7652801

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

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

_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

 לחטוףף!! קריית הרצוג 
5 חד' כ-112 מ"ר מעלית+מ.

סוכה 1,700,000 "תיווך-
_____________________________________________)45-45(משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדי! באזור פנקס 5 
חד' 120 מ"ר ק"ק משופצת 
מהיסוד מושקעת + מרפסת 

פתוחה א. פנחסי 
03-5799308)45-45(_____________________________________________

 באזור מלצר 5 חד' 130 
מ"ר ק"א+מעלית+חניה 
משופצת חזית א. פנחסי 

03-5799308)45-45(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא. 5 חד' 
130 מ"ר ק"ב+מעלית+חניה 
חזית מ. שמש גדולה+סוכה 

_____________________________________________)45-45(ענקית א. פנחסי 03-5799308

 במכבים. 6 חד' משופצת 
לחלוטין ברמה גבוהה כיור 

כפול 123 מ"ר. 3 כ"א ק"ב 
_____________________________________________)45-45("לב נדל"ן" דוד 054-4535300

 באזור השלושה. 5 חד' 
130 מטר+אפשרות לבניה 

חזית 2,100,000. תיווך 
B.D.A 054-8449423)45-45(_____________________________________________

 באזור הנביאים. 5 
חד' גדולה ויפה + מרפסת 
+ יחידת הורים מושקעת 

2,300,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)45-45 פל': 054-8449423

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

כחדשה+חניה חזית 
1,870,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)45-45(_____________________________________________

 קובלסקי 4.5 חד' ר"ג 
85 מ"ר 1,700,000 חזית

"אפיקי נדלן בועז"
058-3200078)45-45(_____________________________________________

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

אופציה לחלוקה, 1,680,000 
_____________________________________________)45-46ל(ש"ח.לל"ת 052-7696596

 בק. הרצוג 111 מ"ר 
4.5 חד' ק"א יחידת הורים, 

אפשרות בניה, לל"ת 
1,840,000 ש"ח מיידי.

054-4850066)45-48(_____________________________________________

 השניים. 4 חד' חדשה 
כ-88 מ"ר 3 כ"א מעלית )נ. 
לחלוקה( 1,660,000 "תיווך-
_____________________________________________)45-45(משגב-לדיור" 052-5222690

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

סוכה א. להרחבה 1,730,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)45-45(_____________________________________________

 בהנגב 4 חד' "אדריכלית" 
כ- 100 מ"ר )1 מ 6 דיירים( 

+ מ.ש/סוכה + מעלית 
1,820,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

 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 
1,920,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה בבניין חדש 
4 חד' 90 מ"ר ק"א + מעלית 
+ חניה חזית 2,400,000 ש"ח 

_____________________________________________)45-45(א. פנחסי 03-5799308

 נורוק 4 חד'. מחיר 
מטורף 1,600,000 ש"ח. 
3 כ"א. אופציה לעוד 45 
מ"ר. "אפיקי נדלן בועז" 

058-3200078)45-45(_____________________________________________

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

1,550,000 ש"ח+מחסן 
בטאבו. "אפיקי נדלן 
_____________________________________________)45-45(בועז" 058-3200078

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

ומרווחת, קומה שניה בנין 
חדש ומתוחזק. סוכה, חניה 

דוד תיווך ספיריט.
072-3263850)45-45(_____________________________________________

 המציאה!!! בפרדס כץ 
4 חד' קומה 1 חניה בטאבו. 
3 כ"א משופצת 1,480,000 

_____________________________________________)45-45("פנחס נכסים" 055-6789653

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

חד' ענקיות 1,850,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-800700

052-3344721)45-45(_____________________________________________

 בבניה בזכרון מאיר דירות 
4 חדרים 2,150,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-800700
050-4999465)45-45(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-800700
050-4999465)45-45(_____________________________________________

 בשיכון ה'. 4 חד' גדולה, 
חדשה + מעלית 2,200,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-800700)45-45(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-800700
050-4999465)45-45(_____________________________________________

 בהרצוג כ-4 חד' גדולה, 
מחיר מציאה! 1,600,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-800700)45-45(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בהראשונים בבנין חדש 4 
חד' כ100 מ"ר מחולקת 

ל-2 יחידות דיור מושכרות 
ק"ג+מעלית חזית מיידי. 
1,820,000 ש"ח גמיש. 
סלומון-נכסים-והשקעות

054-4290600)45-45(_____________________________________________

 בלעדי באלישע 4 חד' 
ענקית 100 מ"ר חזית 

ק"ג ואחרונה גג בטון + 
אופ' לבנית יחידות חזית 
מיידי 2,200,000 ש"ח. 
סלומון-נכסים-והשקעות

054-4290600)45-45(_____________________________________________

 בלעדי בסיום בבניה 
ברבינו אשר 4 חד' כ 

100 מ"ר + סוכה חזית 
ק"ד נוף לים + מעלית 

1,950,000 ש"ח גמיש. 
סלומון-נכסים-והשקעות

054-4290600)45-45(_____________________________________________

 מציאה! בהרצוג 4 
חד' כ 100 מ"ר+אופציה 

קומה ראשונה חזית 
+ חנייה בבניין. מידי! 

1,770,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)45-45(נכסים 050-4177750

 מציאה אמיתית באזור 
אברבנאל 4 חד' ק"א + 

3 כ"א + אופציה. רק 
1,540,000 ש"ח. "א.צ. 
נכסים" 055-9336511 

050-2044100)45-45(_____________________________________________

 קובלסקי 4 חד' ק"ב 
חזית 1,750,000 ש"ח 
משופצת "אפיקי נדלן 

_____________________________________________)45-45(בועז" 058-3200078

 אולי זה המזל שלך? 
אביעד 4 חד' 5 כוכבי יופי 

100 מ"ר יחידת הורים, 
שני מרפסות ק"א. 

1,680,000 "אפיקי נדלן 
_____________________________________________)45-45(בועז" 058-3200078

 אחיה השילוני 4 חד' 
יפיפיה ומושקעת ק"א 

עורף. אופציה 1,800,000 
"אפיקי נדלן בועז"

058-3200078)45-45(_____________________________________________

 באבוחצירא 4 חד' 
מרווחת משופצת בבנין 
מעולה רק 1,620,000 

ש"ח. מיידי בלעדי! 
ל'אפיקי-נדלן-בועז'

050-4156080)45-45(_____________________________________________

 בשיכון ה' אזור וילות 
בבניין חדש 4.5 חד' 107 

מ"ר+מרפסת שמש 
ק"א+מעלית חזית 2,250,000 

_____________________________________________)45-45(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

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

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

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 ברח' אחיה השילוני 
4 חדרים ק"א, עורפי 

משופץ כולל חניה 
1,800,000 תיווך ש. 

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

 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(_____________________________________________

 בשיכון ו' 4.5 חד', 
משופצת, חזיתית + אופציה, 
1,900,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)45-45(_____________________________________________

 לוח דירות חינם לציבור 
 dira4me.co.il החרדי. כנסו

אצלנו אין דמי מנוי. לקונה, 
_____________________________________________)45-45(למוכר וגם למשכיר ולשוכר

 בהשומר אזור מכבי 
אש 4 חד' מפוארת 

בבניין חדש חזית 3 כ"א 
ב 1,890,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)45-45(נכסים 050-4177750

 בבית יוסף בבניין חדש 
ומפואר 5 חד' משודרגת 

+ סוכה ומרפסת 
שמש קומה ראשונה ב 
2,190,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)45-45(נכסים 050-4177750

 באזור עוזיאל 2 דירות 4 
חד', בבניינים חדשים, מעלית. 

החל מ- 1,999,000 ש"ח. 
_____________________________________________)45-45("בכר נכסים" 054-3969949

 בית ענק 450 מ"ר 
בשלושה מפלסים, 

בהר השלום בהאדמו"ר 
מרוז'ין. מסודר ומאוורר, 
נוף. 5,000,000 ש"ח, 

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228



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

2-2.5 חדרים

לפרסום
וילות ובתים03-6162228

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

כ”ט בחשוון- א’  בכסלו תשע”ט 7-9/11/2018

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(_____________________________________________

 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

+5 חדרים

וילות ובתים

נתיבות

עמנואל

טבריה

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

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

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בק. הרצוג, ק"ד ממוזג 

+ מרפסת ענקית + 
אופציה לבניה על הגג. 

054-3977018)41-45(_____________________________________________

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

קטנה, משופצת ברמה יפה 
ומסודרת 1,550,000, לל"ת 

053-3166018)44-47(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

2,130,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ב': 6 חד' 
משופצת + מרפסות 34 

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

_____________________________________________)44-44(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 

_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-571-3375

 בהמכבים/אבוחצירא
3.5 חד' מתוחזקת מצוין + 

נוף + מרפסת סוכה, אופציה 
ל-60 מ"ר +, 1,445,000 ש"ח

_____________________________________________)43-46ל(053-3138151

 בדוב גרונר המבוקש 3 
חד' שקטה ק"ב + אופציה 
להרחבה, מציאה, למגורים 
והשקעה 1,290,000 ש"ח.

_____________________________________________)43-46ל(052-8559759

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

קריית ספר
 דופלקס 5 חד' כניסה 

פרטית מושקעת, אור ואויר, 
מחיר מציאה 1,420,000 ש"ח. 

_____________________________________________)43-45ל(לל"ת 054-8459658

צפת
 בעיר העתיקה, מעל 

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

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

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

 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 

_____________________________________________)43-46(מיידית. 054-7493007

 מהודרת ומשופצת 
במקום יוקרתי, 200 מטר 

קומה א' + מעלית. 
054-4338135)43-50(_____________________________________________

 ברח' השומר באיזור 
אשל אברהם דירת 3 

חדרים, 80 מ"ר מרווחים 
ומשופצים ק"ב חזית, 3 
כ"א, עם היתרים לעוד 

28 מ"ר 1,850,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)44-44(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 60 מ"ר 
3 חד' + חזית ק"ב אופציה 
ל 80 מ"ר משופצת לל"ת. 

054-6920970)44-47(_____________________________________________

 בבן זכאי ק"ב 4 כ"א, 
אופציה לבניה, חזית לגינה, 

חניה בטאבו 2,250,000 גמיש. 
_____________________________________________)44-45ל(054-8424901

ירוחם

 ברמות ד' קוטג' )91 
מ"ר נטו( + חצר )25 מ"ר( 

+מרפסות, נוף + מחסן, 
1,895,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-571-3375

 בפינקל, מרווחת 5 חד' 
גדולים, ק"א, סוכה, חניה, מזגן 

מרכזי. 054-4986204
_____________________________________________)44-45ל(052-8342790

 בפיק"א המבוקש - לל"ת 
5 חד' ענקית!! ק"ב ממוזגת 

ושמורה 3 כ"א מלאים.
_____________________________________________)44-47ל(053-3352291

+5 חדרים

 ברח' השומר באיזור 
אשל אברהם דירת 3 

חדרים, 80 מ"ר מרווחים 
ומשופצים ק"ב חזית, 3 
כ"א, עם היתרים לעוד 

28 מ"ר 1,840,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ

03-5797756
050-5308742)44-44(_____________________________________________

 בנימין-אברהם כ-3.5 חד' 
כ-75 מ"ר + "א.בגג-בטון" 
משופצת ממוזגת + חניה 
1,440,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

 באזור השלושה סוקולוב 
3.5 חד' 80 מ"ר ק"ב משופצת 

כחדשה+מחסן בק"ק 8 מ"ר 
חזית 1,720,000 ש" א. פנחסי 

03-5799308)45-45(_____________________________________________

 המחיר ירד 3 חד' רבי 
עקיבא אזור דובק בנין 
חדש עורף ק"ד. מחיר 

של פעם 1,620,000!!! 
058-3200078

_____________________________________________)45-45("אפיקי נדלן בועז"

 דנגור 3 חד' ק"ב. 
אופציה להרחבה 30 מ"ר 

1,250,000 ש"ח. 
050-4156080

_____________________________________________)45-45("אפיקי נדלן בועז"

 בלעדי בגניחובסקי 3 
חד'+היתרי בניה ליותר 
מ 30 מ"ר 1,370,000 

ש"ח 'אפיקי-נדלן-בועז' 
050-4156080)45-45(_____________________________________________

 בדנגור 3 חד' ק"ב 
חזית בתוספת סוכה 

גדולה ב 1,240,000 מיידי 
בלעדי! ל'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)45-45(בועז' 054-8474843

 א. גניחובסקי 3 חד' כ-70 
מ"ר + 45 מרפסת קומה 

ד'+ א. בצד/ובגג "שמורה" 
1,490,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

 למהירי החלטה!!! א. 
ביאליק כ-73 מ"ר 3 חד' ק"א 
מטופחת 1,280,000 "תיווך-
_____________________________________________)45-45(משגב-לדיור" 052-5222690

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

מ.מהיסוד מפוארת א. 
להרחבה 1,399,000 "תיווך-
_____________________________________________)45-45(משגב-לדיור" 052-5222690

 א. רבי יוסי 3 חדרים 60 
מ"ר משופצת + "היתרים" 

כ-80 מ"ר צד/גג-בטון 
1,530,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

 א. ז'בוטינסקי/סוקולוב 
3 חד' ק"ג מ.מהיסוד + 

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

_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

 א. קוטלר 3 חד' כ-67 
מ"ר ק"ב "משופצת מהיסוד" 

א. להרחבה 1,460,000 "תיווך-
_____________________________________________)45-45(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאת העונה! א. 
דנגור כ-3 חד' כ-65 מ"ר 

משופצת + סוכה א. כ-40 
מ"ר 1,270,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

 באוסישקין 3 חד' 
ק"א חזית משופצת רק 

להיכנס 1,230,000 ש"ח 
בלעדי! ל'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)45-45(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות ברחוב ביאליק 
32 פינת טרומפלדור. 3 חד' 

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

_____________________________________________)45-45(תיוך ספיריט 072-3263850

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

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

דוד תיווך ספיריט
072-3263850)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' יונתן 8 
דירת 3 חד' קומה ראשונה, 

יפה במיוחד משופצת מהיסוד, 
2 כ"א. דוד תיווך ספיריט

072-3263850)45-45(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' 63 
מטר ק"ב ואחרונה אופציה 

להגיע ל-200 מטר 1,390,000 
)גמיש(  "פנחס נכסים"

055-6789653)45-45(_____________________________________________

 מי אמר שאין מציאות??? 
3 חדרים בפרדס כץ 60 מטר 

ק"ג אופציה צנרת חדשה 
1,200,000 מחיר שלא נמצא 

בשוק!!!  "פנחס נכסים"
055-6789653)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות בדנגור 3 חד' 
60 מטר ק"ד אופציה בגג 

בטון ובצד משופצת ברמה 
1,280,000 ש"ח )גמיש( 

_____________________________________________)45-45("פנחס נכסים" 055-6789653

 בפ"כ מקבלן ק"א 
3 חד' 80 מ"ר! חזית 

1,450,000 גמיש "דלוקס 
_____________________________________________)45-45(נכסים". 052-8555594

 דירת. 3 חד' ענקית במרכז 
העיר רח' ר' עקיבא קרוב 

____________________________________________)45-48ל(לביה"כ הגדול. 052-7660288

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-800700 
)45-45(               052-3344721_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד'+ חצר מרווחת 

1,650,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ

052-3344721 03-800700)45-45(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 3 חד' 
בקומה אחרונה+היתרים 

לבנייה 1,580,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ

050-4999465 03-800700)45-45(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3 חד' 
משופצת ומרווחת 1,450,000 

ש"ח גמיש. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-800700)45-45(_____________________________________________

 בגניחובסקי. 3 חד'+ 
היתרים להרחבה 1,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-800700)45-45(_____________________________________________

 בנורדאו, 3 חד' חדשה 
+ מעלית וחניה, חזיתית 

1,580,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ

050-4999465 03-800700)45-45(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בסמטת 
רחל קרוב לרח' ירושלים 
3 חד' 75 מ"ר חזית ק"ג 

אופ'- )רעפים( ניתנת 
לחלוקה מיידית בקלות 
1,450,000 ש"ח גמיש 
סלומון-נכסים-והשקעות

052-7652801)45-45(_____________________________________________

 בלעדי בקוטלר קרוב 
לרב שך 3.5 חדרים 

+ מרפסות כ85 מ"ר 
ק"ב חזית כניסה 

מיידית זקוקה לשיפוץ 
1,800,000 ש"ח גמיש. 
סלומון-נכסים-והשקעות

054-4290600)45-45(_____________________________________________

 בהרצוג, 3 חד' ק"א 
חזית שמורה 70 מ"ר רק 
1,550,000 ש"ח  "א.צ. 
נכסים" 055-9336511 

050-2044100)45-45(_____________________________________________

 בחברון, 3 חד' ק"ד 
אופציה לבניה 60 מ"ר 

1,380,000 ש"ח.
_____________________________________________)45-45(050-4152330 תיווך.

 מציאות: *בעמי ק"ב 
ואחרונה 85 מ"ר 1,600,000 

ש"ח, במיימון 3.5 חדרים 
+80מ"ר ק"ב משופצת 

מחסן+חנייה 1,770,000 ש"ח.  
*בזכרון מאיר דופלקס כ-160 
מ"ר למיידי 2,300,000 ש"ח. 
_____________________________________________)45-45(שדכן-הנדל"ן 053-3107379

 בפ"כ מקבלן ק"א 
3 חד' 80 מ"ר! חזית 

1,450,000 גמיש "דלוקס 
_____________________________________________)45-45(נכסים". 052-8555594

 דירת 3 חד' ענקית במרכז 
העיר רח' ר' עקיבא קרוב 

_____________________________________________)45-48ל(לביה"כ הגדול. 052-7660288

 בקוטלר, 3 חד' גדולה, 
חזיתי, ק"א 1,7000,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-800700)45-45(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח 2 חד' 
גדולים 55 מ"ר אופציה 

לסוכה 1,210,000 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)45-45(_____________________________________________

 למכירה המציאה. 
במכבים 2.5 חד' ק"ק אופציה 

מאושרת לעוד 30 מטר. 
1,230,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)45-45(נכסים" 055-6789653

 מציאה בזבוטינסקי עורף 
2.5 חד' עם היתר בניה על 

הגג 1,125,000 ש"ח "פנחס 
_____________________________________________)45-45(נכסים" 055-6789653

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 

1,265,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ

050-4999465 03-800700)45-45(_____________________________________________

 בלעדי ברב קוק )קרוב 
לטבריה( 2.5 חד' 70 

מ"ר שמורה ק"ב עורפית 
מיידי. 1,430,000 ש"ח 

גמיש. סלומון-נכסים-
והשקעות

052-7652801)45-45(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 בשיכון ה': 1.5 חד' 36 

מ"ר. מיידי בבלעדיות מאגדים 
נדלן - משה דסקל

050-5926021)45-45(_____________________________________________

 בשיכון ה': יחידת דיור 
2.5 חדרים חדשה ומפוארת 
מצוינת להשקעה 790,000 

_____________________________________________)45-45(ש"ח אדי נדל"ן 054-8493483

גבעת שמואל

דופלקסים
 ברמת הדר דופלקס-גג 
200 מ"ר 5 חד' גג 70 מ"ר 

בבלעדיות מאגדים נדלן - משה 
_____________________________________________)45-45(דסקל 050-5926021

+5 חדרים
 ברמת הדר, 6 חד' ק"ד 
מעוצבת אדריכלית. מיידית. 

בבלעדיות מאגדים נדלן - משה 
_____________________________________________)45-45(דסקל 050-5926021

חדרה
 סמוך לישיבה 3 חד' 

מטופחת, מצוינת גם 
להשקעה 820,000 ש"ח 

)פינוי בינוי(
054-8450596
_____________________________________________)45-45ל(052-7663121

חולון
4-4.5 חדרים

 בטייסים מושקעת, בדו 
קומתי 4 חד' וגג 50 מ', מ. 

שמש וחניה כפולה. חביבה איל 
_____________________________________________)45-45(- נדל"ן בזמן 052-7407305

3-3.5 חדרים
 בהזדמנות בדב הוז 3 חד' 
משופצת אדריכלית, ק"ב ללא 
מעלית חניה כפולה, אתי גולן 

_____________________________________________)45-45(- נדל"ן בזמן 050-2924927

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר 

נוף פנורמי לכנרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה+מחסן. 
לל"ת 795,000 ש"ח.

052-7103979)45-4/19(_____________________________________________

וילות ובתים
 בשיכון א' קרוב לכינרת 
דו משפחתי 80 מטר+יחידת 

דיור + גינה דורש שיפוץ 
 IRC .650,000 ש"ח גמיש

050-2442446)45-45(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל דו 
משפחתי מחולק ל-2 דירות 
עם פרסלציה על מגרש 250 

מטר 1,250,000 ש"ח.
IRC 050-224-224-6)45-45(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 למכירה בפיק"א קרוב 

מאוד למרכז העיר דירת 3 חד' 
80 מטר קומה 2 מסודרת 

480,000 ש"ח מצויינת 
להשקעה.

IRC 050-244-244-6)45-45(_____________________________________________

 מבחר בתי קרקע ודירות 
במחירי מציאה כל הקודם 

_____________________________________________)45-45(זוכה.  054-3255667

 דירות להשקעה בעפולה 
חדשות עם שכירות מובטחת 
של 3 שנים 2500 ש"ח ועוד 

הטבות התקשרו לקבלת מידע 
_____________________________________________)45-45(עוד היום.  054-3255667

 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. 
_____________________________________________)44-44(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 
_____________________________________________)44-44(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 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-571-3375

4-4.5 חדרים
 ברמות א: 4 חד' 

כולל מרפסת סוכה, ללא 
מדרגות! מצב טוב+ת.ב.ע. 
רק 1,790,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)45-45(הכוכבים. 02-5713375

מגדל העמק
 3 חד' משופצת, קרוב 

לרב גרוסמן ולחב"ד 440,000 
_____________________________________________)45-46ל(ש"ח בלבד. 054-8475774

מודיעין
 דירות להשקעה בעפולה 

יד 1 חדשות עם שכירות 
מובטחת ל-3 שנים והשבחה 

עתידית במחיר מציאה.
054-3255667 )45-45(_____________________________________________

 דירות חדשות יד 1 
בעפולה מקבלן עם שכירות 
מובטחת 3 שנים והשבחה 

עתידית במחיר מציאה.
054-3255667)45-45(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בכפר 
אברהם קוט"ג, משופץ כחדש. 

6 חד'+מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)45-45(חניות. 0522-656825

 "רימקס עוצמה" באחד 
העם 4 חד', ק"ב, מעלית, 

חניה, שמורה ויפה.
_____________________________________________)45-45(אושר כהן 050-2567111

 "רימקס עוצמה" 
בהיבנר המבוקש 4 חד' גדולה 

ומרווחת, חניה, מעלית, 
משופצת חלקית, ק"ג.

_____________________________________________)45-45(אושר כהן 050-2567111

 "רימקס עוצמה" הרב 
פינטו, כ-105 מ"ר, ק"ה, מ"ש, 

ממ"ד, מחסן, חניה. צוות 
_____________________________________________)45-45(אביגדור 072-3957393

 במרכז העיר 3.5 חד' ק"ב 
גדולה מאוד ומסודרת מעלית. 

סוכה. 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)45-45(תיווך יוחנן 050-4104044

 "רימקס עוצמה" 
המורים, כ-100 מ"ר, ק"ג 

סורגים, משופצת מהיסוד, 
_____________________________________________)45-45(צוות אביגד. 072-3957393

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

1,380,000 ש"ח גמיש. 
050-7505449)45-45(_____________________________________________

 ביוסף שכטר, הדר גנים, 3 
חד' ק"ג+מעלית+חניה בטאבו 

1,400,000 לל"ת
_____________________________________________)45-48ל(054-7623005

 במוהליבר/הסתדרות 
3 חד' ק"ב שרותים כפולים 

)מושכרת ב-3,500 ש"ח( רק 
1,150,000 ש"ח. -050

4811122)45-45(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 מעולה לכל מטרה!!! 
חובבי ציון/מונטיפיורי 2 חד' 
גדולים + 2 מרפסות + הול, 

ק"א - מיידית!! רק 1,125,000 
_____________________________________________)45-45(ש"ח. 050-4811122

 תיווך מבחר ענק של 
דירות להשכרה בב"ב ובפרדס 
כץ לשוכרים טובים במחירים 

זולים. אפשרי מרוהטות.
 054-7477054 03-5444815

_____________________________________________)45-45(מוטי

 בלעדי מציאה 
במוהליבר יחידת דיור 

40 מ"ר משופצת ויפה 
ק"ק ממוזגת ריהוט מלא 
חוץ מחדר שינה כניסה 

מיידית 3,300 כולל 
ארונונה. סלומון-נכסים-

והשקעות
 054-4290-600)45-45(_____________________________________________

 באנילביץ בית פרטי 2 חד' 
50 מ"ר+גינה חדשה מרוהטת 

3,400 ש"ח. א. פנחסי
054-3976211)45-45(_____________________________________________

 למכירה בית ענק 
בגודל 450 מטר בשלושה 

מפלסים בהר השלום 
ברח' האדמו"ר מרוזין 

בית מסודר ומאוורר, נוף. 
5,000,000 ש"ח מיידי. 

ש. מאירוביץ
050-5308742)45-45(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 5 חד' 
100 מ"ר קרקע+חצר 26 מ"ר 
יפה כניסה פרטית 5,200 ש"ח 

"תיווך-בכר-נכסים"
054-3969949)45-45(_____________________________________________

 באיזור העירייה 4 חד' 
מטופחת, יח' הורים, מרפסת 

שמש ומעלית 5,900 ש"ח.
_____________________________________________)45-48ל(052-3660800

 בהרב שך 93 אחרי 
ז'בוטינסקי 4 חד' 100 מ' 

חזית בנין חדש ושמור 
4800 לחודש

_____________________________________________)45-48ל(050-5586335

 באזור העיריה בבניין חדש 
4 חד' ק"ג+מעלית+חניה, 

_____________________________________________)45-45(חזית א. פנחסי 03-5799308

 בהרצל 69 מפוארת 4 
חד' גדולה מעלית חניה 
חזית אפשרות לריהוט 

4,800 ש"ח מיידי בלעדי! 
ל'אפיקי-נדלן-בועז'

050-4156080)45-45(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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

 בסמטת רחל 3 חדרים 
חדשה לגמרי, 62 מ"ר+ סוכה 

ק"ג, ממוזגת, 3,500 ש"ח 
052-7606607)42-45(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירת גן ברח' אהרונסון 
בב"ב 3 חד' גדולים, 2 מרפסות 

גדולות, מזגנים, דודי שמש, 
סורגים, אפשרי מרוהט. 

052-5424215 054-2067894)44-47(_____________________________________________

 בפארדו, כ 3 חד' ממוזגת, 
משופצת סורגים, אופציה 

לריהוט 3800 ש"ח.
_____________________________________________)45-48ל(052-7161685

 בר' עקיבא, יח' גדולה 
ק"ד, ללא, עדיף לזו"צ 

+ סוכה, כיוונים טובים, 
3,800 ש"ח.

052-7665551)45-48(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בעוזיאל, יחידת דיור, 
45 מ"ר, 2 חד', יפיפיה, 

מרוהטת קומפלט 
+ממוזגת + סוכה, 3 
_____________________________________________)45-45(כ"א. 054-3455437

 בנורוק 2 ענקית )כ-50 
מ"ר( חדשה, מרוהטת 

וממוזגת מיידי. 053-3104856
)45-48(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד 125 4.5 חד' כ-115 

מ"ר, ק"א, חניה, מעלית, 
משופצת מהיסוד, סלון כ-45 
מ"ר גדול במיוחד, שווה לבוא 

ולראות!!! שמורה ויפה.
_____________________________________________)45-45(אושר כהן 050-2567111

 5 חד' בהדר גנים מרפסת 
סוכה מלאה בבנינים הגבוהים, 

מיידי קומה 17 2,180,000 
_____________________________________________)45-48ל(ש"ח. 050-6749759

 בשלוש השעות, בבנין 
חדש ומפואר, דירות 4 

חד' ענקיות וכן פנטהאוז 
3 חד' + מרפסת שמש 

להב נכסים
050-4177750)45-45(_____________________________________________

 ברמת שלמה 4 חד', 
ק"א, גישה לנכים, רציניים 

למכור, מושקעת, לל"ת
_____________________________________________)45-46ל(058-3282450/1

 בק. צאנז 3 חד' 85 מ"ר 
פינתי, מול אהבת תורה 3 

כיוונים + ת.ב.ע. בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)45-48(לל"ת. 053-3166586

 3 חד', בסמטת 
ברוריה, ק"א, גדולה, 

נקייה, מרוהטת, 4,200 
ש"ח לל"ת. 

_____________________________________________)43-45ל(050-4100498

3-3.5 חדרים

 בפרנקפורטר. 4 וחצי - 
חד' גדולה ומסוגרת. מעלית. 

חניה. תיווך יוחנן.
050-4104044)45-45(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228



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

4-4.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

כ”ט בחשוון- א’  בכסלו תשע”ט 7-9/11/2018

לפרסום
03-6162228

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי 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

 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

 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

 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, 3,500 ש"ח, 

בלעדי לתיווך 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(_____________________________________________

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

 2.5 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(_____________________________________________

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

ממוזגת, דוד"ש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________ )45-48ל(050-9375052

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(_____________________________________________

 יחידת דיור ממוזגת 
ומרוהטת, 25 מ"ר, חדשה, 

באזור בן פתחיה, קומת מינוס, 
מאווררת, 2,000 ש"ח

054-8435566)41-45(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

שבארה"ב.
052-6200126)41-41/19(_____________________________________________

 בהרב הירש, יחידה, 
ק"ק, מרוהטת, ממוזגת, 
מתאים לבודד/ה, 1,200 

_____________________________________________)41-45ל(ש"ח, 050-4112720

 להשכרה דירת חדר וחצי 
מרוהטת ממוזגת בבנין יוקרתי.

שיכון ה' לפרטים
054-3450241)44-47(_____________________________________________

 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

 בישעיהו, חדשה ויפה 
לזו"צ/בודד מרוהטת וממוזגת 

_____________________________________________)42-45ל(מיידי. 052-7681871

עמנואל

 4.5 חד' בחתם סופר 
גדולה שרותים כפולים. 1,600 

_____________________________________________)42-45(ש"ח מיידי 054-8446858

 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.

 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

 באמרי חיים יחידה לזו"צ 
30 מ"ר ק"ק מרוהטת ממוזגת 

_____________________________________________)43-50(מיידי. 052-3632080

 משכנתאות והלואות. 
לרכישת דירה לכל מטרה, 
הוזלת משכנתאות קיימת, 

בשיתוף כל הבנקים, המלצות 
_____________________________________________)43-46(מאנ"ש. 1599-560-580

 להשכרה ברח' ירושלים 
בב"ב 64 30 מ"ר משופצת, 

ממוזגת, לכל מטרה
052-2303988)43-46(_____________________________________________

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים 
+ גינה וטרמפולינה ופינפונג. 

מומלץ! מבצעים לחורף.
052-6990764)40-39-19(_____________________________________________

■ "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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 דרושה דירה להשכרה 
3-4 חדרים עם 4,500 לתקופה 

_____________________________________________)43-43ח(ממושכת. 052-7107287

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-43/19(שעשועים 050-7447071

 בחת"ם סופר 2 חד' ק"ב 
כחדשה + 2 מזגנים אפשרות 

למרוהטת מיידי.
_____________________________________________)44-45ל(052-8421010 052-5807770

 בהרב קוק 2 חד', לעלות 
חצי קומה אפשרות לריהוט 

2900 ש"ח. 03-5700880
050-4101553)44-45(_____________________________________________

 בגני גד יחידת דיור ק"א 
כניסה נפרדת ממוזגת, אפש' 

לריהוט 2,500 ש"ח. מיידי. 
_____________________________________________)44-47ל(054-8477576 058-3213838

טבריה
 בק. שמואל 5 חד', 
מרוהטת, צנרת חדשה 

באחריות מעלית, חניה פרטית. 
_____________________________________________)44-47ל(2,400 ש"ח. 050-4131988

 דרושה דירת לל"ת במחיר 
2,000,000 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(050-6651365

 השקעה בטוחה בענף 
הסת"ם. ערבות מלאה! 

רווחים גבוהים!!!
_____________________________________________)44-47(052-7623142 שלמה.

 להשכרה באלעד, חנות 
40 מ"ר במרכז מסחרי, תנועה 

_____________________________________________)44-47ל(חזקה. 050-4136129

 להשכרה חנות כ-80 
מ"ר בשלמה המלך ב"ב 

)ליד אשפר בשר( לכל 
מטרה, מיידי.

050-5677030)44-47(_____________________________________________

 מחסנים בב"ב בגדלים 
שונים עד 60 מ"ר עם גישה 

_____________________________________________)44-47(לרכב. 052-7142450

אילת
 קרוואן חדש ומפנק בחוף 

שמורת האלמוגים מרחק 
נגיעה מהים. לזוגות ומשפחות 

עד 6 נפשות.
_____________________________________________)44-51(054-7967089 חוה.

 מציאה!! בסירקין/
הרב שך 2 חדרים ענקית 

60 מ"ר ק"א עורפית 
לא משופצת 2,600 

ש"ח בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ. 03-5797756

050-5308742)45-45(_____________________________________________

 באהרונסון, יחידת דיור, 
חדשה, יפיפיה,מרוהטת, ק"ק. 

)מתאימה גם לנכה(
050-4117085)45-48(_____________________________________________

 יחי"ד חדר ממוזג 
ומרוהט+דו"ש בק. הרצוג 
כניסה מיידית. 2,500 ש"ח.

_____________________________________________)45-46ל(054-5523423

גבעת שמואל
 בהנשיא. 5 חד' ק"ב 

מעלית+חניה 3 כיווני אויר 
מידית. בבלעדיות מאגדים נדלן 

_____________________________________________)45-45(- משה דסקל 050-5926021

 ברמת הדר, בגין 5 חד' קו' 
15 מעלית+חניה בבלעדיות 
מאגדים נדלן - משה דסקל 

050-5926021)45-45(_____________________________________________

ירושלים
4-4.5 חדרים

 ברמת שלמה, 4 חד', 
ק"א, גישה לנכים. רציניים 

למכור, מושקעת, ללא תיווך.
_____________________________________________)45-46ל(058-3282450/1

 דירת גן 5 חד'+גינה 
גדולה, צמודה למכולת 

ואוטובוסים, דרום מערבית 
לטיילת 2,000 ש"ח.

054-7736585)45-48(_____________________________________________

דירות גן ופנטהאוזים

4-4.5 חדרים

 ברח' האורים 4.5 חד' 
משופצת ומרווית + 2 

מרפסות 3,650 ש"ח
054-5606711)44-45(_____________________________________________

 ללא תיווך, בכפר גנים, 
מעלית, מזגנים, ענקית, 120 

מ"ר, כיור כפול, כניסה מיידית, 
4300 ש"ח.

_____________________________________________)45-45(050-6610501 סתיו.

 בהרצל, 3.5 בחלק החרדי, 
מעלית, 120 מ"ר, משופצת 
_____________________________________________)45-45(ומיידית. 050-6610501 סתיו.

 בעליה השניה 3 חד' 
ענקית ק"ג 3,600 ש"ח.

050-3528252)45-45(_____________________________________________

 צומת סירקין 3 חד' ק"ד 
_____________________________________________)45-45(2,750 ש"ח 050-3528252

 מחפש לקנות דירת 3 
חד' בב"ב + חניה ומעלית עד 

1,700,000 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(058-3268002

 דרושה דירה 4 חדרים 
בב"ב לל"ת במחיר 2,000,000 

ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(050-6651365

 תיווך דרושים בדחיפות 
דירות להשכרה בב"ב ובפ"כ 

1-2-3-4 חד' לשוכרים טובים. 
כניסה מיידית, חוזה השכרה 

עלינו. 03-5444815
_____________________________________________)45-45(054-7477054 מוטי

 300 מ"ר ק"א מסחרי 
לכל מטרה. ניתן לקחת 

חלק קטן יותר. "א.צ. 
נכסים" 055-9336511

050-2044100)45-45(_____________________________________________

 בהזדמנות חנות 
למכירה בלב רבי עקיבא 

כ 20 מ"ר תיווך
08-8050080)45-45(_____________________________________________

 חנות להשכרה!!! 
בכל רחבי העיר!! בכל 

הגדלים!!! מיקומים 
מצויינים!! במחירים 

_____________________________________________)45-45(טובים!! 03-8050080

 להשכרה חנות ממתקים 
פעילה במרכז ב"ב.

052-8819988)45-48(_____________________________________________

 להשכרה ברב קוק 
חנות/משרד 30 מ"ר ק"ק 

חזית מיידי 2900 ש"ח 
סלומון-נכסים-והשקעות 

054-4290-600)45-45(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו 75 מ"ר 

למשרד או לעסק ק"א 
חזית משופץ מיידי 5000 

ש"ח. סלומון-נכסים-
_____________________________________________)45-45(והשקעות 054-4290-600

 משרדים להשכרה!!! 
בכל רחבי העיר!! בכל 

הגדלים!!! מיקומים 
מצויינים!! במחירים 

_____________________________________________)45-45(טובים!! 03-8050080

 להשכרה בב"ב חדר 10 
מ"ר+שירותים, קומת כניסה, 
משופץ לחלוטין+חניה ברח' 

_____________________________________________)45-48ל(עזרא. 052-7680317
 דירה מרווחת+חצר 
ברמת אלחנן לשבתות/

שבתות חתן 4 חד'+סלון 
ומטבח ליד מעייני הישועה. 

053-3104837)45-48(_____________________________________________

 "כתר הרימון" - 2 צימרים 
חדשים לזוגות ומשפחות 400 

_____________________________________________)45-44/19(ש"ח לזוג. 052-5207326

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19-19(_____________________________________________

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-48(דתי. מרים, 054-9911490

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)42-49(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

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(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-49/18_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-08/19(_____________________________________________

 "בוסטן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)43-02/19(_____________________________________________

 "מול האגם" 2 
צימרים חלומיים 8 דק' 

מטבריה+בריכה וג'קוזי, 
_____________________________________________)45-44/19(תחבורה! 050-2565636

 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,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/19(_____________________________________________

■ 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

מירון
 צימרים מרווחים 

וממוזגים קרובים מאד 
לציון הרשב"י, 

לזוגות ומשפחות. 
052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-36/19ל(054-8470055

 "דרך-עיר-נכסים" בפ"ת, 
משרדים/מחסנים/חנויות 
להשכרה, קנייה ומכירה. 

_____________________________________________)45-45(שירותי תיווך. 052-2656825

 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(_____________________________________________
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כ”ט בחשוון- א’  בכסלו תשע”ט 7-9/11/2018

 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

 "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(_____________________________________________

 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

 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

 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(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם !  
_____________________________________________)22-50/18ל(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(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות"
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)37-49(רחבי הארץ 053-4271269

צפון

ערד

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-27/19(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(_____________________________________________

 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

 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

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב, 

)דרוש נהג( +רשיון אוטובוס 
"ציפי הסעות" 050-4110855 

052-3821702)42-02/19(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

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 
תקליטנים

 "נוריאל עוז", 
אורגניסט, תקליטן, זמר 

מלהיב ומרגש לכל ארוע! 
_____________________________________________)36-38/19ל(במבצע! 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 בחד נס בגולן - צימר 
איכותי ושקט לזוגות + 

ג'קוזי+ נוף לכנרת. קרוב 
לביה"כ. 500 ש"ח ללילה.

_____________________________________________)44-55(אבי 054-4623705

הרזיה
 לרדת 2.5 ק"ג כבר 
השבוע! ו2-3 מידות תוך 

חודש! אבחון מקצועי , תוכנית 
אישית וקלה. שחרור מאכילת 

יתר רגשית, מעקב ותמיכה 
מקצועית מכל הלב.

  GREENWAYS ד"ר רינה גרנות
052-6743838

dr.rina10@gmail.com
WWW.DR-RINA10.COM)44-47ל(_____________________________________________

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)44-44ח(1-599-500-003

 נמצא צרור מפתחות 
בשיכון ה'. 054-8478807

_____________________________________________)44-44ח(054-8471351

 נמצאה מצלמה בקייקי 
הגושרים לפרטים:

_____________________________________________)44-44ח(052-7136474

 נשכחה שקית ובתוכה 
תפילין בטרמפ שהוריד אותי 

בצומת רמות בירושלים.
_____________________________________________)44-44ח(054-8539512

 נאבד לי כרטיס מיקרו קטן 
 B 16 )כרטיס מצלמה קטן(
כל המוצא להתקשר לדבורה:

_____________________________________________)44-44ח(054-8445005

 אבד דיסק און קי לפני 
שבוע בערך באזור ב"ב.

02-999-6007)44-44(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה.

_____________________________________________)44-44ח(050-6651365

 לגמ"ח בגדים דרושים 
בגדי ילדים במצב מצוין 
בלבד!!! )ללא כתמים(. 
_____________________________________________)44-44ח(לפרטים: 050-4176776

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר.

_____________________________________________)44-44ח(054-7938941

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)44-44ח(052-3595314

 מעוניין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב.

_____________________________________________)44-44ח(050-6229373

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)44-44ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תורמה.

_____________________________________________)44-44ח(052-3595314

 מכונת גילוח הרב גרוס 
_____________________________________________)44-44ח(לקניה. 052-7642805

 מעוניין בנגן סאנדיסק 
_____________________________________________)44-44ח(מהדגם הישן. 052-7191083

 דרושה עגלת תאומים 
למפשחת בן תורה בתרומה.

_____________________________________________)44-44ח(0548432271

 דרושות אופניים 
חשמליים לאברך ב - 800 
ש"ח/ אפשרי במקולקלות 

_____________________________________________)44-44ח(בתרומה. 0548432271

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)44-44ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות.
_____________________________________________)44-44ח(054-7432035

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)44-44ח(חילוף. 050-6651365

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד.
_____________________________________________)44-44ח(054-2509001

 מעונין לקנות ספוציק 
במצב טוב מידה 55-56.

_____________________________________________)44-44ח(054-8591018

 סופר ירא שמים, עם 
נסיון רב בתחום יכתוב 
עבורך ספר תורה לכל 

מטרה+תעודה+המלצות, 
כתב ספרדי/תמני. 

לרציניים בלבד!
_____________________________________________)44-51ל(052-7634562

ספרי תורה

 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

 "בית ארז" מתחם 
למשפחה המורחבת 55 

מיטות, חדר אוכל, חצר גדולה 
Beiterez.net .וביה"כ

052-4281804)45-3/19(_____________________________________________

 להשכרה צימר לזוג 
במיקום מעולה בעיר 

העתיקה של צפת. 
_____________________________________________)45-48(מומלץ. 052-7153475

מכירת רכב
מרצדס

 מרצדס שחורה דגם 5/9 
19 מקומות 82 ק"מ אבזור 

_____________________________________________)45-46ל(גלובס באחריות.053-7444888

סקודה
 סקודה 7 מקומות טסט 

לשנה 2008 מנוע 1.6 20,000 
_____________________________________________)45-48ל(ש"ח. 053-3114819

קיה
 קרניבל 2006, יד שנייה, 

מטופלת )אזור רחובות(
050-6292166)45-48(_____________________________________________

תוספי תזונה
 מכירת חיסול של תוספי 
 ,HERBALIFE תזונה של

המוצרים בתוקף, כשר מהדרין. 
_____________________________________________)45-52ל(058-6610501

 אבד כרטיס זכרון- מיקרו 
מהיר בסביבות כ"ד אייר 

הכרטיס מכיל חומר החשוב 
_____________________________________________)45-45ח(לבעליו 052-7136879

 נמצא צרור מפתחות 
בשיכון ה'. 054-8478897

_____________________________________________)45-45ח(054-8471351

 תבוא עליו הברכה אדם 
אשר הושארה ברכבו באזור 

רחובות תקרה אקוסטית לבנה 
ויחזיר את האבידה.

053-2276669)45-48(_____________________________________________

 נשכחה שקית בגדים 
בטרמפ מרח' הירדן לרח' הלל 

בבית שמש. 053-3119354
052-7613543)45-45(_____________________________________________

 דרוש בתרומה שידה 
לתינוק+מגירות צבע לבן עדיף 

_____________________________________________)44-44ח(במצב מצוין. 050-4130457

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(_____________________________________________

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(054-3558949

 LG למכירה מסך מחשב 
20 אינץ במצב כחדש 200 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-7161030

 למכירה מכונת כביסה 
במצב חדש הקודם זוכה - 500 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-4266558

 למכירה מייבש כביסה 
במצב חדש 400 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(050-3707010

 בהזדמנות מיקרוגל מצוין 
בשרי 100 ש"ח כחדש.

_____________________________________________)45-45ח(050-9089110

 מחשב נייח ב - 200 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח. 050-4196874

 למסירה תנור בילד אין דו 
תאי אלקטרה תא תחתון עובד 

_____________________________________________)45-45ח(מצויין. 053-3181213

 מיקרוגל איכותי כולל 
גריל 34 ליטר מורפי ריצ'רד 

_____________________________________________)45-45ח(200 ש"ח. 052-8380655

 מאוורר קיר 16 אינץ' כולל 
שלט וטיימר 80 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-8380655

 3 גופי תאורה - נורות 
_____________________________________________)45-45ח(הלוגן 70 ש"ח. 052-3463482

 למכירה GPS חדש 
באריזה גדם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנות מחיר מציאה 

_____________________________________________)45-45ח(280 ש"ח. 0548405498

  מזגן מיני מרכזי 3.5 כח 
סוס אלקטרה *מזגן אלקו 
3.5 כח סוס מזגן תקרתי 
_____________________________________________)45-46ל(בהזדמנות. 052-3544116

 מכונת כביסה אמריקאית 
גדולה, פתח עליון במצב מצוין 

בב"ב, 500 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(052-6743838

 מקרר קטן 350 ש"ח. 
חברת אלקטרה.

_____________________________________________)45-45ח(050-6651365

 למכירה אטמור חדש 
באריזה 150 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-7602959

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה + מסך דק ושאר 
האביזרים 500 ש"ח. -053

_____________________________________________)45-45ח(3346080

 רחפן מיני מצוין 
בהזדמנות!! ללא תקלות חדש 

באריזה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)45-45ח(053-3346080

 מקפיא בקו, 3 מגירות, 
מצב ט"מ, עם קרח. 500 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 0544-620206

 מסך מחשב 19 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין, 150 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(050-2897977

 שואב אבק חובט סמסונג 
 1800W צקלון, ללא שקית

_____________________________________________)45-45ח(220 ש"ח. 052-2727474

 ברה"ע למכירה 
משחק ברג'ה )כדור-רגל 

שולחן לילדים( ב-490 ש"ח. 
 121X59X31. 052-7966786)45-45ח(_____________________________________________

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 054-7938941

 מיקסר היה בשימוש 
פעמיים בלבד חברת גולד ליין.

_____________________________________________)45-45ח(150 ש"ח 052-7602959

 פקס מכונת צילום כל 
הקודם זוכה!! 100 ש"ח דגם 

.PE120 זרוקס
_____________________________________________)45-45ח(טל: 053-8585960

 ברה"ע למכירה מיחם 
מים לשבת 30 כוסות ב-100 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-7966786

 מחשב נייד מצוין לצפייה 
וכתיבה ווינדוס חוקי בהזדמנות 

_____________________________________________)44-44ח(400 ש"ח. 053-3346080

 מערכת לאוטו מצויינת 
כחדשה עם אפשרויות 250 

_____________________________________________)44-44ח(בלבד. 058-3268891

 מערכת מולטימדיה 
לאוטו מעולה עם אפשרויות 

_____________________________________________)44-44ח(250 בלבד. 058-3268891

 רמקול בלוטוס חדש 
)נקנה בטעות( מתאים לנגן 

_____________________________________________)44-44ח("ביזנס". 03-5740868

 מכונת גילוח 
נטענת+לפאות, כחדשה, 
מאושר צומת, 150 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-6784969

 3 גופי תאורה - נורות 
_____________________________________________)44-44ח(הלוגן 70 ש"ח. 052-3463482

 למכירה GPS חדש 
באריזה גדם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנות מחיר מציאה 

_____________________________________________)44-44ח(- 280 ש"ח. 054-8405498

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
* מנורה למטבח 130 ש"ח. * 

מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-2727474

 שואב אבק חובט סמסונג 
 1800W צקלון. ללא שקית

מחיר 220 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-2727474

 בלנדר מוט חזק 
BRAUN MR300 מקציף, 

_____________________________________________)44-44ח(קיצוץ 99 ש"ח. 054-4783220

 צבעי אומנותי יסודי צובע 
בתים, נישות, עם שבלונות 

מקצועיות דוגמאות לרוב.
050-5544413)45-48(_____________________________________________

צבע



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ”ט בחשוון- א’  בכסלו תשע”ט 7-9/11/2018

ם
אי

ור
ק

 1
,0

00
,0

00
 

ם 
לי

מי
 1

0 
כה

בר
  ו

   
   

ל  
מז

 
03

-6
16

22
28

לפרסום
בלוח

03-6162228

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

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

 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 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

תינוקות

ריהוט

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-49/18(ועוד, 050-5770355

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

130 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-08/19(בניילון. 053-3348860

 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(_____________________________________________

 שולחן נפתח ל 3 מטר 
+ 8 כסאות 2 מהם + ידיות. 

בצבע חום כהה, )אפשרות 
לשולחן או כסאות בלבד( 

_____________________________________________)42-48ל(052-4227714

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 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.

_____________________________________________)43-48(400 ש"ח. 054-6337121

 מציאה! מקרר אמקור, 
צבע לבן, במצב מצוין! רק 

_____________________________________________)44-44ח(500 ש"ח.

 XP מחשב נייח עם וינדוז 
לצפייה בדיסקים ושעורי תורה. 

_____________________________________________)44-44ח(150 ש"ח. 054-4992952

 מציאה, מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 053-3346080

 מקרר קטן 350 ש"ח. חב' 
_____________________________________________)44-44ח(אלקטרה. 050-6651365

 גוף תאורה "יהלום" חדש 
ב-40 ש"ח. *עמוד תאורה 

"אהיל" כחדש ב - 50 ש"ח. 
*מאוורר "אלקטרו חנן" מצב 
מעולה ב-50 ש"ח. *מכשיר 

בייביליס ומברשת חמה ב-30 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 03-6169291

 מכשיר אנילהציה איכותי 
)איטלקי( כחדש )היה בשימוש 

פעמיים!( 200 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)44-44ח(03-9603414 )כפ"ח(.

 BRAUN מגהץ אדים 
במחיר מציאה )ב"ב( 70 ש"ח 

_____________________________________________)44-44ח(בלבד. 054-7216671

 בהזדמנות מקרר "אמנה" 
פריזק תחתון מבנמ מעולה 

_____________________________________________)44-45(400 ש"ח 054-5424215

 מטחנת בשר חדשה 
חברת פרסטיג. 120 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(בב"ב. 052-7616750

 שולחן נמוך מטר על מטר 
_____________________________________________)44-44ח(65 ש"ח. 053-3134131

 מיטה וחצי 250 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44ח(053-3134131

 כלוב גדול לתוכיים 480 
ש"ח. צלחת עומדת לתוכים 

_____________________________________________)44-44ח(450 ש"ח. 053-3134131

 בהזדמנות כסא בטיחות 
לתינוק לאוטו 90 ש"ח. 

_____________________________________________44-44ח(050-9089110

 כוננית 80 ס"מ. )2 
מדפים+4 דלתות( צבע 

בוק+ורוד. 300 ש"ח. מב"ב.
_____________________________________________)44-44ח(0544-620206

 בהזדמנות כחדש ספריה, 
ספה )נפתחת למיטה( 350 

ש"ח, שטיח 200 ש"ח. מיטות 
ושידות 400 ש"ח.

054-2067894)44-45(_____________________________________________

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(054-5705546

 שידה עם מראה חדשה 
מהאריזה עץ מלא צבע וונגה 

_____________________________________________)44-44ח(499 ש"ח. 054-4783220

 מיטת יחיד + ארגז גדול 
במצב מצוין - עץ מלא 200 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח )גמיש(. 052-7609103

 ספה 3 מושבים צבע בז' 
מצב מעולה 200 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)44-44ח(054-8401217

 מצב חדש! שולחן אוכל 
נפתח צבע וונגה גודל 1.80 על 

1.00 מחיר: 500 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-3073826

 מצב חדש! 6 כסאות 
וונגגה עם ריפוד קרם מחיר: 

_____________________________________________)44-44ח(180 ש"ח. 052-3073826

 מציאה! שולחן מרובע - 
לא נפתח עץ מלא, צבע אגוז 

)1.40*1.40( 500 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-3073826

 מציאה! 8 כסאות בצבע 
אגוז. מחיר: 130 ש"ח כל 

_____________________________________________)44-44ח(כסא. 052-3073826

 ארון במצב מצויין 220 
ש"ח מפורק חזק ויציב.

_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 למכירה שידת החתלה 
בגירות חזקות. 220 ש"ח 

_____________________________________________)44-44ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה טיולון חזק 
ויציב+עגלת אמבטיה נפרדת 

150 ש"ח. כל דבר.
_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 מייבש כביסה 240 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44ח(מצב מצויין. 052-5737813

 ארון 4 דלתות - חזק 150 
ש"ח. וארון 5 דלתות+מראה 

עץ מלא 350 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-7609103

 ספה מעור, נוחה, צבע 
חום יפה 1.60 ב-450 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(בירושלים. 052-7665283

 מיטת יחיד+ארגז גדול 
במצב מצוין - עץ מלא. 200 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. )גמיש( 052-7609103

 מיטת תינוק עץ מלא 
מצב מעולה 150 ש"ח כולל 

_____________________________________________)44-44ח(מזרון ב"ב. 054-8459159

 שולחן סלון מעץ+מגירות 
איכותי. 120X64X40 ב"ב. 

_____________________________________________)44-44ח(150 ש"ח. 052-6784969

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-3463482

 6 כסאות מרופדים 150 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-3073826

 חדש! שולחן מרובע - לא 
נפתח )1.40*1.40( + 8 

כסאות צבע אגוז. שולחן 500 
ש"ח כסא 130 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(058-3073826

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצוין. 

_____________________________________________)44-44ח(500 ש"ח. 054-5705546

 ארונית מטבח עץ מלא 
סנדביץ 260 ש"ח בלבד 4 

_____________________________________________)44-44ח(דלתות+מעמד. 052-5737813

 כסא מנהלים+כסא פינת 
אוכל 60 ש"ח לכסא+שולחן 
פינת אוכל נפתח קטן 180 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-5737813

 טיולון+עגלת אמבטיה 
איכותי 260 ש"ח. בלבד

_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 BMX אופניים 130 ש"ח 
_____________________________________________)44-44ח(טובות. 052-5737813

 כורסא חומה )עור( 
מפוארת )הייתה למסג'( 

)כפ"ח( 400 גמיש.
_____________________________________________)44-44ח( 03-9603414

 למסירה ספה 140 
נפתחת למיטה 190X140 יפה 
_____________________________________________)44-44ח(כחדשה. 052-2566434 )רפי(.

 טלפון אלחוטי חברת 
סימנס במצב חדש 120 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(050-5574847

 כורסא איכותית לסלון, 
ריפוד מבד ומשענות מעץ, 
_____________________________________________)44-44ח(190 ש"ח. 052-6784969

 מציאה! שולחן לסלון 
במצב חדש, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(054-8463922 052-7604024

 שולחן 60X120 במצב 
מעולה ב-180 ש"ח. *4 
כסאות "כתר" בצע לבן 

כחדש ב-80 ש"ח. *כסא נח 
"כתר" כחדש ב-40 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(03-6169291

 ספה מעור נוחה ויפה 
בירושלים, 1.60, צבע חום. 

_____________________________________________)44-44ח(450 ש"ח. 052-7665283

 כורסא נפתחת במצב 
מצוין. 500 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(050-4149011

 6 כסאות לסלון כחדשות. 
שולחן וכסאות לפינת אוכל 

למטבח. 054-7773591
052-7698994)44-44(_____________________________________________

 שולחן סלון + 7 כסאות 
נפתח לעשרה, מעץ מלא 

כחדש! 500 ש"ח
_____________________________________________)43-45ל(058-3292985

 משאבה מיני של מדלה 
כחדשה ממש 180 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(052-3466398

 משאבה ידנית חדשה 
_____________________________________________)44-44ח(לגמרי 65 ש"ח. 052-3466398

 משאבת חלב דו צדדית 
חדשה בקופסא 270 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(052-3466398

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב צבע עץ חכדשה במחיר 

_____________________________________________)44-44ח(400 ש"ח. 052-3073826

 מציאה! מיטת תינות 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-3073826

 כסא אוכל כחדש 90 ש"ח 
_____________________________________________)44-44ח(בלבד. 050-4117575

 מיטה לול צבע חום ללא 
מזרון 150 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-7120970

 טיטולים מגן למיטה 45 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח כ"א. 052-7120970

 מיטת תינוק+מזרון 
אורטפדי במצב מצוין 390 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 050-4120697

 כסא תינוקות - 
טרמפולינה יד 2 70 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(במצב מעולה. 054-8475855

 עגלת איגלזינה אביו 
צבע תכלת מצב מצוין. 

אמבטיה+טיולון 500 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-7125823

 סלקל שחור אדום במצב 
טוב כולל כרית לראש 80 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 054-843223

 למכירה עגלת אמבטיה 
+ סלקל + טיולון צבע אדום 
NeoNate במחיר 290 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-7114734

 כסא תינוק לרכב של חב' 
ברייטקס 300 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-5078585

 מיטת מעבר ללא מזרון 
_____________________________________________)44-44ח(150 ש"ח 052-712970

 לול לתינוק צבע חום 150 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-712970

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-712970

 טרמפולינה של פישר 
פרייס לתינוק יוקרתית כחדשה 

_____________________________________________)44-44ח(200 ש"ח. 052-3466398

 למכירה סלקל לרכב 
לתינוק חברת Graco מחיר 

_____________________________________________)44-44ח(100 ש"ח. 054-8590466

 NEONATE עגלת 
אמבטיה, טיולון, סלקל, תיק, 

צבע אדום, 280 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44ח(052-7114734

 עגלת אינגלזינה-אביו, 
צבע תכלת במצב מעולה, 

אמבטיה + טיולון ב 480 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-7125823

 כיסוי רגליים מקורי כחול 
חדש באריזה מתאים לכל 

הדגמים. 150 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-7169771

 מיטת תינוק בלי מזרן. 
_____________________________________________)44-44ח(052-7169771

 כסא בטיחות לרכב 
לתינוק+סל-קל רק 100 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(050-9089110

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
סיטי עילית גלגלי אויר. 500 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-7168840

 ברה"ע למכירה לול 
מתקפל מעץ מלא עם מזרן 
_____________________________________________)44-44ח(ב-490 ש"ח. 052-7966786

 ברה"ע למכירה כסא 
אוכל לתינוק עם מגש מתקפל 

_____________________________________________)44-44ח(ב 150 ש"ח. 052-7966786

 עגלת רויאל סטייל צבעי 
יין ובז' שמורה 500 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(058-4190090

 מיטת מעבר צבע חום 
ללא מזרון 150 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(052-7120970

 עריסה פלסטיק+קרש 
ומזרון במצב מעולה - 100 

ש"ח. *טיטולים מידות 3,4,5 
15 ש"ח לחבילה.

_____________________________________________)44-44ח(03-6169291

 C2למכירה טלפון נוקי ה 
"תואם כשר" 200 ש"ח. במצב 

_____________________________________________)44-44ח(מעולה. 050-5574847

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-S3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(054-4783220

 גלקסי J1 מיני מושגח 
במצב מעולה. מגן כפול 

250 ש"ח. *אזניות בלוטוס 
אלחוטיות חדשות  באריזה 

צבע לבן 70 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(054-9030883

 גלגלים לאופניים מספר  
24 +צמיגים ופנימית 50 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(כ"א. 052-3595314

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 למכירה מיטת מסאז' 
של חברת סרגיים 3,000 ש"ח 

גמיש, עלתה 13,000 ש"ח.
_____________________________________________)44-45ל(054-2051299

 חדש מהקופסא המשחק 
הזוגי של מירב לביא ב 250 

_____________________________________________)44-44(ש"ח. 054-8454536

 בהזדמנות אופניים 
חשמליות 054-7773591

052-7698994)44-44(_____________________________________________

בסיטונאות בהכשר 
הבד"ץ עד"ח
במחירים מוזלים

מכירת שמן 
למאור ולאכילה 

052-7123419 | 050-5765449
אפשרות אספקה בכל הארץ

 מכונה לסחיטת פירות 
ויקרות קשים חדשה באריזה 

_____________________________________________)44-44ח(150 ש"ח. 052-3466398

 אקוריום קטן עם כל 
האביזרים ו - 2 דגים טורפים. 

_____________________________________________)44-44ח(300 ש"ח. 052-3466398

 מקפיא בקו 3 תאים 
במצב ט"מ. עם קרח. 500 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח מב"ב. 054-4620206

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)44-44ח(תקין 30 ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו+דיסק+2 רמקולים 200 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-3463482

 כיריים גז בילד אין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה. 300 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-3463482

 מיקרוגל כחדש רק 100 
ש"ח. בחזקת בשרי.

_____________________________________________)44-44ח(050-9089110

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה+מסך דק ושאר 

האביזרים 500 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(053-3346080

 טוסטר אובן כחדש בב"ב. 
_____________________________________________)44-44ח(100 ש"ח. 053-3160767

 רחפן מיני מצוין 
בהזדמנות!! ללא תקלות חדש 

באריזה 150 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(053-3346080

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 הרבי 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

 בהזדמנות כוננית 2 
מדפים + 4 דלתות, 80 ס"מ, 

מלמין. בצבעים: בוק+ורוד 300 
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 0544-620206

 מראה חדשה גדולה.
_____________________________________________)45-45ח(50 ש"ח. 052-7602959

 למכירה ארונות מטבח עץ 
מלא סנדסי. 260 ש"ח בלבד 4 

דלתות+מעמד.
_____________________________________________)45-45ח(052-5737813

 כסא מנהלים+כסא פית 
אוכל 60 ש"ח לכסא+שולחן 
פינת אוכל נפתח קטן 180 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-5737813

 טיולון+עגלת אמבטיה 
איכותי 260 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)45-45ח(052-5737813

 מצב חדש! שולחן אוכל 
נפתח בצע וונגה גודל 1.90 על 

1.00 מחיר: 500 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(052-3073826

 מצב חדש! 6 כסאות 
וונגה עם ריפוד קרם מחיר: 

_____________________________________________)45-45ח(180 ש"ח. 052-3073826

 מציאה! שולחן מרובע - 
לא נפתח עץ מלא, צהע אגוז 

)1.40*1.40( 500 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(052-3073826

 מציאה 8 כסאות בצבע 
אגוז 130 ש"ח. כל כסא.

_____________________________________________)45-45ח(052-3073826

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-3463482

 שולחן מטבח כחדש צבע 
אגוז 1 מטר רק כ-500 ש"ח 

_____________________________________________)45-45ח(בירושלים. 050-9549670

 שולחן + 6 כסאות כחדש 
צבע חום כהה ב-500 ש"ח 

_____________________________________________)45-45ח(ב"ב. 050-4110991

 כורסא איכותית לסלון, 
ריפוד בד ומשענות מעץ, 140 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-6784969

 למכירה ארון לתלית 
בגדים במצב מצוין - 500 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 050-9340317

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין. 

_____________________________________________)45-45ח(500 ש"ח. 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(054-5705546

 4 מזרני ספוג חדשים עובי 
7, גודל 1.75*0.80 125 ש"ח 

_____________________________________________)45-45ח(כ"א. 058-3215756

 למסירה פרוכת לארון 
קודש במצב מצוין/מעולה. 

2.40X2.40 מידות
_____________________________________________)45-45ח(052-7619315

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 40 ש"ח 

_____________________________________________)45-45ח(כ"א. 050-4135002

 מכשיר "סודה סטרים" 
חדשה לחלוטין רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)45-45ח(במרום 500. 0773004602

 שולחן פלסטיק מתקפל 
אורך 180 חדש רק 100 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(0773004602

 6 כסאות פלסטיק לבנים 
חדשים 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)45-45ח(0773004602

 מיטה מתקפלת+מזרן 
עבה מעולה חדש רק 240 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 0773004602 ב"ב.

 עגלת תאומים כחדשה 
"איזי ביב" 400 ש" בפרדס כץ.

_____________________________________________)45-45ח(052-7188350

 עגלת כרכרה צבע אפור 
מצב מצויין 500 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(050-4181737

 עגלת פג' 
אמבטיה+טיולון+שני תיקים 
במציאה רק 399 ש"ח ב"ב.

_____________________________________________)45-45ח(0773004602

 סימילאק 400 ג' שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(050-4135002

 עגלת אמבטיה+טיולון 
בלו-ברי שמורה ילד אחד 

בשימוש+ניילון לגשם.
_____________________________________________)45-45ח(050-4135002

 בהזדמנות כסא בטיחות 
לתינוק לאוטו 90 ש"ח. 

_____________________________________________)45-45ח(050-9089110

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח. 
_____________________________________________)45-45ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(052-3073826

 מציאה! קופסאות איחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)45-45ח(20 ש"ח. 052-3073826

 עגלת רויאל סטייל + 
אמבטיה בצבע יין ובז' שמורה 

_____________________________________________)45-45ח(500 ש"ח. 058-4190090

 מציאה, מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 053-3346080

 סלולרי חדש ברופסא, דור 
3. שני סימים 250 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-7643709

 נגן MP3 עם שירים 
ומערכונים + מתאם 

למחשב+אוזניות חדש - 30 
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 050-2897977

 שולחן מחשב, פורמיקה, 
צבע בז/ + מגירה עם גלגלים. 

_____________________________________________)45-8/19(30 ש"ח. 053-348860

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש מבחר ענק 

שמתחדש מדי יום 
03-6884123 050-5274348)45-48(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! "מיטה 
סיעודית" משוכללת לטיפול 
מעולה! התומכת בבטיחות 

החולה. 050-4101459
02-5327177)45-48(_____________________________________________

 שעון מים פרטי 100 
ש"ח. *גז בלון 150 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-7162791

 נעליים לנשים "ארה" 
היוקרתיות, חדשות, מידה 7.5, 

_____________________________________________)45-45ח(300 ש"ח. 054-8401895

 2 ערכות כלים+חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז' 500 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-5858631

 אופני BNX לילדים 
קטנות מחיר 100 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(טל: 052-2431204

 למכירה מכונת תפירה 
ברדר עם כל התוכניות במצב 

טוב, מחיר 450 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(050-6867740

 אופני הרים גדולות עם 
קפיצים במצב מצוין.

_____________________________________________)45-45ח(050-6867740

DVD  מייד מסך 9 
אינץ+שלט+אוזניות+מטען 

לבית ולכרב+תיקץ 250 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(052-8380655

 טאבלט מסך 8 אינץ 
במצב חדש כולל מטען וכבל 

_____________________________________________)45-45ח(250 ש"ח. 052-8380655

 למכירה הליכון מתקפל 
כולל מסך תצוגה דופק מרחק 

ועוד 36 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)45-45ח(052-5737813

 למכירה עגלת טיולון 
גוצי_אנבטיה כמו חדשה רק 

370 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)45-45ח(052-5737813

 למכירה תנור אפיה + גז 
חברת "בוש" 2210 ש"ח בלבד 

מצב מעולה. 052-5737813
_____________________________________________)45-45ח(ב"ב.

 שעון "ספרארטם" יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה רק 

_____________________________________________)45-45ח(120 ש"ח. 054-4514210

 ויטרינות זכוכית כהה 
גודל 2.25X1.03 למרפסת 

כחדש. 200 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(054-4514210

 מיטה נפתחת לשניים 
צבעי קרם 2 מ', 80 רוחב 

כחדשה 400 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(054-4514210

 למכירה לול לבן+מזרון 
150 ש"ח בלבד. מצב מצויין.

_____________________________________________)45-45ח(052-5737813

 למכירה עריסה חזקה 
מתרפלת צבע לבן 190 ש"ח 

_____________________________________________)45-45ח(בלבד. 052-5737813

 טיולון איגליסינה 120 
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 ארון 6 דלתות מצב מצוין 
מפורק מוכן להרכבה 500 
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח 052-5737813 ב"ב.

 למסירה לכולל/ישיבה, 
סט מתיבתט עירובין חדש!

gmail.com@8414744
_____________________________________________)45-45ח(0548414744

 אופני הילוכים "26 מצב 
חדשה עם מנעול 300 ש"ח. 

_____________________________________________)45-45ח(ב"ב. 054-8469339

 חבילות טיטולים לארג' 
אקסטרה 30 ש"ח. ופדים 10 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 050-7984438

 ילקוט מיקי מאוס חדש 
במציאה+קלמר תואם וכיסוי 

לגשם 85 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(0773004602

 מזוודה גדולה "28 - 120 
ש"ח. *מזווה בינונית "24 - 70 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-2727474

 XIOMI מכשיר 
REDMI A5 חדש באריזה 

עם אחריות. 350 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(053-3178933

 3 תמונות מצלמה של 
רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-7653753

 שטרות ישנים ומטבעות 
_____________________________________________)45-45ח(10 ש"ח. 052-7653753

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)45-45ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)45-45ח(בירושלים. 054-8415306



כ”ט בחשוון- א’  בכסלו תשע”ט 67-9/11/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

03-9316761

שמיכות אולגה
ייצור וחידוש 

שמיכות פוך טבעי 
וכריות מנוצות כולל 

כביסה במים וסבון
אפשרי בנוכחות 

הלקוח בתאום טלפוני
ההסתדרות 2 פ"ת

 דרושה הסעה מירושלים 
לפתח תרטה כל בוקר ב 8:00 

_____________________________________________)43-43ח(בתשלום. 054-8420444

 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

 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

 מספריים מדללות 
מעולות לספריות 30 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0527110779

  אופניים קטנות לילד 2 
גלגלים ללא גלגלי עזר 200 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-5078585

 למכירה 4 כסאות מטבח 
עץ, ריפוד בד משובץ מצב 

מצוין. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44ח(054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(054-5705546

 מציאה! קופסאות איחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה. 
_____________________________________________)44-44ח(20 ש"ח. 052-3073826

 אקווריום זכוכית מרובע 
_____________________________________________)44-44ח(250 ש"ח. 054-8415855

 שולחן קטן נמוך לספות 
_____________________________________________)44-44ח(70 ש"ח. 053-3134131

 מיטה וחצי 250 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(053-3134131

 ספפה 350 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44ח(053-3134131

 כלוב גדול לתוכיים 500 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 053-3134131

 צלחת לתוכיים 350 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44ח(053-3134131

 שמלת ערב מהממת מדה 
38-40 יבוא מפריז חדשה. 500 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-7143037

 למכירה ג'קט חדש צבע 
טוריז אקספרס ב 50 ש"ח 

_____________________________________________)44-44ח(מידה M קטן. 052-7163334

  פאה קסטם, חום/
שטיני, אורך כתף. 500 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(לפרטים: 052-7655688

 מכשיר MP3 חדש 50 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 050-4160833

 מצלמת דרך מצוינת 50 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 050-4160833

 למכירה בימבה פלאי 
במצב טוב גלגלים סיליקון. 80 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-7126106

 למכירה עגלת קניות כבד 
80 ש"ח מצב חדש.

_____________________________________________)44-44ח(052-7126106

 למכירה מראה רוחב 82 
אורך 112. 200 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-7126106

 כינור גודל חצי, חדש 500 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 054-8517978

 נגן דוקו+בלוטוס ב 95 
ש"ח. רמקול קרויוקי ומיקרופון 

_____________________________________________)44-44ח(ב 90 ש"ח. 03-5793668

 אופני הילוכים 26" 300 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 למכירה אוזניות 
 SENNHEISER CX300

 K.S.P חדשות לגמרי באחריות
מחיר: 149 ש"ח. גמיש.

_____________________________________________)44-44ח(052-7111840

 רמקול מורים כחדש, כולל: 
חיבור לנגן ומטען. רק 40 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 054-8409064

  מציאה! גרביים אלסטיות 
של חברת "ונוטרין" AG לחץ 
L2 חדשות  באריזה בסך 150 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 050-4176661

 מציאה! שכמיות  שחורות 
חדשות עם פונפונים בצואר 

_____________________________________________)44-44ח(בסך: 70 ש"ח. 050-4176661

 הוברבורד כחדש 300 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 054-5322377

 3 ספריי אייכותי לספרית 
חדש. 600 מ"ל. ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(052-7155042

 שמלת אירוע מידה 38 
חדשה צבע ורוד עתיק 100 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 050-4117575

 למכירה קורקינט 
ספיידרמן חדש לילדים קטנים, 
עם אורות וצלילים, רחב ויציב 
- 200 ש"ח בלבד, בר"ג גבול 

_____________________________________________)44-44ח(גבעתיים. 0544-980062

 חליפה לגבר אפור כהה 
מידה 48 גיזרה רחבה 200 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 053-3155415

 פן מקצועי של איתמר 
_____________________________________________)44-44ח(350 ש"ח. 053-3155415

 מיטה לול מפלסטיק ללא 
מזרון 180 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(053-3155415

  מכנס ג'ינס מידה 40 
חברת רסטרו 100 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(058-7041010

 שמיכה צמר קטיפה 
_____________________________________________)44-44ח(גדולה 90 ש"ח. 058-7041010

 מעיל צמר מס' 42 חדש 
נשים. 200 ש"ח.

 *חלוק שבתי קיץ M חדש 
150 ש"ח. *נעלי ניו בלנס 

נשים 37.5 200 ש"ח. * חלקי 
מיקסר בוש קטו 30 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)44-44ח(050-4131038 

 שטיח עם דוגמא 
170X120 במצב מעולה 

_____________________________________________)44-44ח(בב"ב, 80 שקל. 052-6784969

 2 ערכות כלים+חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז'. 500 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-5858631

 למכירה כיסא אוכל 
לתינוקת של חברת אינפיניטי 

בצבע ורוד כחדש במחיר 
מציאה 100 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(058-5708636

 כריים גז 3 להבות חדש 
באריזה 250 ש"ח. בפ"ת.

_____________________________________________)44-44ח(052-2786557

 מזוודה גדולה "28 - 120 
ש"ח מזוודה בינונית "24 - 70 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-2727474

 רמקול מורים חזק 
ועוצמתי במחיר מציאה רק 40 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 054-8409064

X3   תמונות מצלמה של 
רבנים ואדמו"רים. 100 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-7653753

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)44-44ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 שעון יד לבנים דיגיטלי 
משוכלל צבע שחור, תאריך. ב 
- 80 ש"ח. *שרשרת זהב עם 
תליון לא עבה חדשה - 400 
ש"ח. *אזניות חוט חדשות 

ברמה חברת LG ב- 30 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(050-8776286

 ספר לתסקורות דיוויס 
_____________________________________________)44-44ח(250 ש"ח 058-4843223

 שמלה לנשים/ נערות 
38 אופנתית, ארוכה ומפוארת 
לאירועים חדשה ברוקט. 150 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח השכרה. 058-4843223

 פאה חדשה בקופסא 
מהממת 100% טבעי

_____________________________________________)44-44ח(058-4843223

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)44-44ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 כסא לילד לאופניים 10-20 
ש"ח. *גאנט קידמי 24 אינץ 
10 ש"ח. *גאנט אחורי 20 

אינץ 20 ש"ח. * גאנט קדמי 
ראלי 20 אינץ 20 ש"ח. *אופני 

הילוכים 150 ש"ח 24/26 
אינץ. *אופניים ללא הילוכים 

26/20 אינץ 80-100 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(054-3711932

 למכירה פקס + מספרת 
 HP .סורק רק 110 ש"ח +

_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 למכירה ספה קטנה 
2 מושבים 230 ש"ח בלבד. 

*עריסה + לול 170 ש"ח 
כל דבר + מזרון 60 ש"ח. 
*עמודות ספרים צבע חום 

גבוה 160 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)44-44ח(052-57378813

 כסא תינוק לרכב 50 
ש"ח. * נדנדת תליה חזקה 
כחדש! 50 ש"ח. *שמלה 

 L מפוארת למחתנת מידה
_____________________________________________)44-44ח(400 ש"ח. 054-8487627

 כ 100 כדורים קטנים 
לבריכת כדורים ב 45 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(053-3155415

ב"ב שטיח כחול )דוגמא( 
בערך 3.50X2.40 במצב טוב. 

_____________________________________________)44-44ח(הקודם זוכה. 054-8465662

 למכירה קורקינט 
ספיידרמן חדש לילדים קטנים, 
עם אורות וצלילים, רחב ויציב 
- 200 ש"ח בלבד, בר"ג גבול 

_____________________________________________)44-44ח(גבעתיים. 054-4980062

 סורג חדש בגודל 113/94 
ס"מ צבע שמנת. 200 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(054-8562965 ב"ב.

 להשכרה 3 שמלות 2 
ברוקט ו - אורגנזה, מידות 

33-38 במחיר 250 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-7662723

 למכירה עגלת קניות 
במצב מצוין 40 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-7663458

 2 חליפות 3 חלקים עם 
דוגמא לבנים מצב חדש מידות 

14/18 ב 50 ש"ח לחליפה. 
מכנס וז'קט מדוגם למסירה. 

_____________________________________________)44-44ח(לפרטים: 052-7151692

 למכירה אופניים לילדים 
מידה "16 במחיר מציאה. 130 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 050-9340317

 למכירה אופני הרים 
הילוכי שימנו 480 ש"ח מצב 

_____________________________________________)44-44ח(חדש. 052-7137706

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח 054-7937841

 מנורה דקורקטיבית 
כחולה בצורת קובייה. חדש 

באריזה. 50 ש"ח. *ספר בישול 
חדש. מכיל מתכונים קלים 

וזמינים. 50 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות. חדשה באריזה. 

50 ש"ח. *מארז מתכונים 
לילדים. מעודד אכילה בריאה. 
_____________________________________________)44-44ח(חדש 25 ש"ח. 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר. 

חדשה 40 ש"ח. *מעמד 
קרמיקה למפיות נייר. צורת 

_____________________________________________)44-44ח(רימון 20 ש"ח. 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט. 75 

ש"ח. *ספר שער הגילגולים. 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות. 450 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-4831449

 מסך מחשב ד' 120 ש"ח 
_____________________________________________)44-44ח(052-395314

 כרית שינה חדשה באריזה 
_____________________________________________)44-44ח(30 ש"ח. 052-7653548

 למסירה בק. הרצוג 4 
משחקי קופסא פוקס מיינד 25 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח כ"א. 054-8457681

 מעוניינות להצטרף 
לנסיעה מכפר סבא לב"ב 

בשעה 15:00 בתשלום.
_____________________________________________)44-44ח(054-8485140

 אקדמאי חרדי, עברית 
מויינת, אנגלית  טובה+מחשב,  

במשרה רווחית בלבד.
_____________________________________________)44-44ח(050-4160390

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור שרירים 

תפוסים בתור שכיר.
_____________________________________________)44-44ח(052-7396092

 מעונין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)44-44ח(נהג/ טבח 052-7191083

 למכירה מכשיר לחיזוק 
 AB COSTER שרירי בטן

במצב טוב 200 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(050-7656408

 מתקן לחנוכיה חדש 
היה בשימוש פעם אחת. 150 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-7602959

 קורקינט חדש לילדה 
עדיין בקרטון 90 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-7602959

 למכירה אופניים 130 
ש"ח BMX טובות.

_____________________________________________)45-45ח(052-5737813

 למכירה כסא אוכל 
לתינוקת של חברת אינפיניטי 

בצבע ורוד כחדש במחיר 
מציאה 100 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-5708636

 טוסטר אובן פרווה כחדש 
150 ש"ח גודל בינוני בירושלים.

_____________________________________________)45-45ח(050-9549670

 מעילים חמים, חדשים 
ואיכותיים לילדות מידות 8-12 

40 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)45-45ח(058-3232259 02-6522251

 כיור לבן לפינת נט"י 
41/25 כחדש. 120 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(058-3232259 02-6522251

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים 10-25 ש"ח ומכונת קיר 

לפרוזדור 20 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(02-6522251 058-3232259

 למכירה אופניי הרי "26 
במצב מצוין ובמחיר מציאה - 

_____________________________________________)45-45ח(280 ש"ח. 050-9340317

 למכירה 4 מיכלי סודה 
קלאב ריקים של 100 ליטר- 

20 ש"ח. כ"א.
_____________________________________________)45-45ח(052-7161030

 נדנדה פירש פרייס עם 
מנגינות גדולה וחזקה בנרום 

1000 רק 250 ש"ח בירושלים.
_____________________________________________)45-45ח(050-4120286

 עגלת תאומים בירטקס 
צבע שחור כחדשה רק 500 
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח בירושלים. 02-5796511

 מנורה דקורקטיבית כחולה 
בצורת קובייה. חדש באריזה 

_____________________________________________)45-45ח(50 ש"ח. 052-4831449

 ספר בישול חדש. מעיל 
מתכונים קלים וזמינים. 50 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות. חדשה באריזה 

_____________________________________________)45-45ח(50 ש"ח. 052-4831449

 מארז מתכונים לילדים. 
מעדד אכילה בריאה, חדש. 25 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח.  052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר. צורת קימון. 20 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח( 052-4831449

 עכבר+מקלדת אלחוטיים 
של מירוסופט. 75 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח( 052-4831449

 ספר שער הגילגולים. 
אריז"ל. עם הגהות ומראה 

מקומות. 50 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח( 052-4831449

 למכירה ספה מצב 
מעולה חזקה ויציבה 240 ש"ח 

_____________________________________________)45-45ח(בלבד. 052-5737813

 בגדי תינוקות לחורף בנות 
0-12 חודשים מותגים בין 5-25 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 0773004602 ב"ב.

 ילקוט ניקי המקורי תכלת 
יפיפה+כיסוי לגשם רק 85 

ש"ח. יש קלמר תואם.
_____________________________________________)45-45ח(0773004602 ב"ב.

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)45-45ח(בירושלים. 054-8415306

 זיכוי למשקפי מולי פורל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש" ב - 250 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת 
א' הוצאת הדרת קודש חדש 

_____________________________________________)45-45ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 למכירה אופני הרים 
לנערים "24 במצב מצוין - 280 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 050-9340317

 למכירה נעל עקב שחורה 
 NINE WEST של חברת

במחיר 150 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(03-6795087

 למכירה מכונת קפה 
חדשה באריזה במחיר 300 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 03-6795087

 מעיל צמר חדש שחור 
לנשים מידה 42 200 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(050-4131038

 כובע שנל שחור נשים 50 
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח שחור. 050-4131038

 נעלי ספורא נשים ניובלנס 
עמ' 57.5 200 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-3289108

 תיק שחור חדש לנשים 
_____________________________________________)45-45ח(45 ש"ח. 058-3289108

 למכירה נעל עקב שחורה 
 ANNE מידה 38 של חבת
KLEIN במחיר 150 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(03-6195087

 שמלת ערב שחורה היה 
בשימוש פעם אחת. במחיר 

_____________________________________________)45-45ח(500 ש"ח. 03-6195087

 כתר לכלה בעיצוב עדכני 
חדש ב-100 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)45-45ח(03-6195087

 Q&Q שעון של חברת 
חדש ב-70 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)45-45ח(03-6195087

 תוסף תזונה אנשור 
בבקבוק עם מכסה טעם וניל 

_____________________________________________)45-45ח(7 ש"ח. 054-7863538

 מציאה שטיח חדש ללא 
שימוש, יפיפה 1.40X1.90 מ' 

_____________________________________________)45-45ח(150 ש"ח. 054-4514210

 חליפה שחורה מידה 48 
ישיבתיתף יפה, עיצוב מודרני 

_____________________________________________)45-45ח(120 ש"ח. 054-4514210

 למכירה טרמופותים 8 
יחי' כ"א 500 ש"ח. * למכירה 

מכונת קפה 8 טעמים 500 
ש"ח. *2 דודים של פרם 
כ"א 500 ש"ח. *מכונת 

תפירה צרפתית 500 ש"ח. 
*טוסטר אובן חדש 300 ש"ח. 

*גריל+פלנצה על גז 500 
ש"ח. * תנור פיצה 500 ש"ח. 
*דיספנסר של בירה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)45-45ח(050-6560424

 כתר לכלה בעיצוב עדכני 
חדש ב-100 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)45-45ח(03-6195087

 ספרי קריאה 5 ש"ח כל 
_____________________________________________)45-45ח(אחד. 0775407811 אחרי 2:00

 למכירה ג'קט חדש צבע 
טורקיז מידה M-S קטן מאלי 

אקספרס ב-50 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(052-7163334

 עגלת אמבטיה נהדרת 
לטיולון שחורה חברה 

GOBABY כחדשה. 480  
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח באלעד. 052-7676474

03-5796645 קו"ח 
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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

 דרוש/ה סוכנ/ת לעבודה 
במשרד תיווך. אין צורך בנסיון 
קודם, שעות גמישות. תנאים 

טובים למתאימים.
 054-7477054 03-5444815

_____________________________________________)45-45(מוטי

 דרושים נהגי רכב 
ציבורי מבת ים בני ברק פ"ת 

לאוטובוס/מיניבוס תנאים 
טובים, שכר נאה.

0504745179 054-2195999)45-48(_____________________________________________

 דרושה מלווה למבוגר 
חרש. נעימה וסבלנית, רשיון 

נהיגה הכרחי, משרה מלאה - 
_____________________________________________)45-48ל(אירית. 054-6304673

 דרושות סייעות לגן 
בפ"ת+תינוקיה תנאים 

טובים. א. ליום מלא/חצי.
050-5636364)44-3/19(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בת"א 
דרוש/ה מזכיר/ה משפטי/ת 

למשרה מלאה, אפשרות 
למשרת אם עד 16:00. קו"ח

chayim@adilaw.co.il)45-48(_____________________________________________

 בירושלים לחברת סורגים 
ואלומניום דרוש מנכל מכירות 
משרדי וזמתי ומלא אמביציה 
שכר גבוה למתאימים! קו"ח 

לרציניים בלבד!
lior464380@gmail.com)45-48(_____________________________________________

 לבית פרוג דרושה אשת 
שיווק תותחית!ניסיון במכירות 

מעל שנתיים חובה
avigail@prog.co.il)45-45_____________________________________________

  למכירה כסא מנהלים 
עם ידיות וגלגלים תקין ויציב.

_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 למכירה פקס 100 ש"ח 
_____________________________________________)44-44ח(בלבד 052-5737813

 למכירה עגלת טיולון גוצי 
+ אמבטיה כמו חדשה רק 

370 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)44-44ח(0585737813

 למכירה שולחן פינת 
אוכל נפתח צבע חום 170 

ש"ח בלבד חזק ואיכותי. 
_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 למכירה אופניים לילדים 
100 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 אופניים + גלגלי עזר לגיל 
שלש וחצי טובו 150 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(052-2786557

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 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל
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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 - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 דרושה סייעת למעון ■ 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(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

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
למשמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. למשמרת ערב: 

079-5740225)18-14/19(_____________________________________________

 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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)28-9/19ל(טובים" 03-5782180

 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

נהגים למטאטא כביש
בת"א והסביבה

תנאים טובים

דרושים

רישיון עד 12 טון + 
רישיון מכונה ניידת

053-7766407

    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

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בבני ברק, שעות 16:00-22:00 

_____________________________________________)44-47ל(053-3391691

 לחברת שליחויות דרוש 
נהג עם רשיון עד 12 טון 

מאזור המרכז. 052-5376015 
_____________________________________________)44-47ל(074-7030025

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

קו עיתונות דתית / 8187107 / 

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

מוקד טלפוני050-9815004
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

לקונדטוריה בגאולה

תנאים טובים למתאימים

•מוכרים 
•מנהלי חנות

דרושים

053-3133344

Bak6555333@gmail.com

לסוכנות ביטוח בב"ב
 דרוש/ה פקיד/ת ביטוח

לטיפול בלקוחות 
מול החברות 

שעות נוחות ותנאים מעולים

בעל/ת ניסיון

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

 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(_____________________________________________

 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 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(_____________________________________________

 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 קו"ח 

_____________________________________________)42-45(לפקס: 03-6040771

 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(

 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(_____________________________________________

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/יות תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"סף וירושלים 
052-6580906)42-45(_____________________________________________

 לחברת הסעות בבית 
שמש דרושים נהגים + 
רשיון אוטובוס תנאים 
_____________________________________________)42-45(טובים! 050-6127001

050-888-3909

אפשרות למשרה חלקית

40 ש"ח לשעה
ניסיון יתרון

עדיפות לבעלות רכב

דרושות

מטפלות
עדיפות למשרה מלאה

בגבעת שמואל

8:00-13:00 

עם עט מושחז, מקלדת שלופה
ויחסי אנוש מעולים. נסיון חובה!

חושבים שיש לכם את זה?

סודיות מובטחת!

drushim46@gmail.com

חושבים שאתם אשפי מילים?
למשרד הפרסום בולטון פוטנציאל

דרוש/ה
מנהל/ת לקוחות יחסי ציבור

שלחו קו"ח:

או בין השעות: 8:00-15:00 בלבד 

 לרשת גנים חרדית
ומבוססת בפתח תקוה

דרושות

0506525522

גננות וסיעות למ"מ בבוקר
ilanit@maayanpt.co.il

קוח למייל

למעון באזור 
רכבת מרכז,

תנאים טובים מאד!
לפרטים:

דרושות 
מטפלות

054-7718401

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

 לבית אבות בב"ב דרושים: 
*טבח + *עוזר טבח -
שומרי שבת + *צבעי.

_____________________________________________)43-46(לפרטים איציק: 052-5372222

 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

 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.

 למעון חרדי בפ"ת 
מטפלת לכיתת תינוקו 

משרה מלאה תנאים טובים 
_____________________________________________)43-46(למתאימה. 052-7650790

 דרושה קופאית/סדרנית 
מדפים, עדיפות לאישה 

נשואה לשעות 12:00-21:00 
אפשרי למשמרת חלקית. 

050-4927000)43-46(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה לכיתת תינוקיה, 
תנאים טובים ושכר הולם.

054-2052545)43-46(_____________________________________________

 דרושה סייעת לתינוקיה 
משרה מלאה למעון בתל אביב 

35 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)43-46(לפרטים: 052-5456295

 לחברת דיגיטל גדולה 
בב"ב אנשי/ות מכירות 
תותחים )מוקד נפרד(,

שכר + בונוסים גבוהים 
  072-2230781

office@kidumplus.co.il)43-46(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת לחנות 
יודאיקה בקניון איילון עבודה 

_____________________________________________)42-45(במשמרות! בני-050-6751751

 לנקיון חלונות דרוש עובד, 
רשיון קטנוע חובה שכר גבוה. 

_____________________________________________)44-46ל(054-5671817

 למוקד מכירות בענף 
הביטוח דרושים/ות אנשי/

נשות מכירות תותחים/
ות סביבת עבודה דינאמית 
וצעירה, כושר ביטוי גבוה. 

אמינות יושרה. אסרטיביות, 
מוטיבציה, יכולת עמידה 

ביעדים! שכר גבוה. קו"ח 
moshe@lnterb.co.il :44-47(למייל(_____________________________________________

 לרשת משפחתונים של 
משרד הרווחה בחיפה ובטבריה 

דרושים/ות עו"ס, אח/ות. 
קו"ח למייל: 

ol77777@walla.com)44-47(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למשרד 
בב"ב 8 שעות ביום חרוצה עם 

ידע במחשב 03-6191468
052-7698994)44-44(_____________________________________________

 למשרד תיווך בב"ב 
דרושה מזכירה לשעות 

אחה"צ בלבד!! מ 15:00 
עד לשעה 19:00 לפרטים 

_____________________________________________)44-44(נוספים 052-7652801

 למעון ברמת אביב 
דרושה גננת/מטפלת 

למשרה מלאה. משכורת 
_____________________________________________)44-45(גבוהה. 054-4788064

 למשרד בגבעת שמואל 
דרושה מזכירה. קו"ח למייל 
lsm302915@gmail.com)44-45(_____________________________________________

 סיעת לגן ילדים )3-4( 
בגבעת שמואל, לפעמיים 

בשבוע ולמילויי מקום. 
bm5327924@gmail.com)44-45(_____________________________________________

 למעון יום במרכז ב"ב 
מטפלת במשרה מלאה, 

תנאים מצויינים.
03-5703853)44-45(_____________________________________________

 למעון יום איכותי 
בב"ב בפרדס כץ *מבשלת 
*מטפלות למשרה מלאה/

חלקית לרציניות בלבד.
054-8413913)44-45(_____________________________________________

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות ביגל בגאולה, ועובדי 

מטבח תנאים טובים!
02-5375516)44-47(_____________________________________________

 בכולל הלכתי - במרכז 
העיר - פ"ת נותרו מספר 
מקומות לאברכים צעירים.

_____________________________________________)44-47ל(054-8531503

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה לכיתת תינוקיה. 

תנאים  טובים ושכר הולם!
054-2058545)43-46(_____________________________________________

 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)43-46(_____________________________________________

 לכפית אלטמן דרושה 
תופרת זריזה לאחה"צ ל-5 

ימים 5-6 שעות ביום.
03-5792080)45-46(_____________________________________________

 עובדי אריזה וליקוט 
למאפייה בפ"ת ימים: ראשון-

חמישי 15:00-22:30
054-7708222)45-46(_____________________________________________

 דרוש/ה סוכן/ת 
כריזמטי/ת בתחום 

הקוסמטיקה שכר נאה.
053-9285881)45-48(_____________________________________________

 לחברה דרוש/ה פקיד/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית נעימה, מתן מענה 
טלפוני, ועוד. שעה וחצי ביום, 

3,000 ש"ח. קריירה.
072-22-22262)45-45(_____________________________________________

 לארגון תורני בירושלים 
פקיד/ה לעבודה מול מנויים, 

א-ה 9:30-14:00, 5,500 ש"ח. 
_____________________________________________)45-45(קריירה 072-22-222-62

 למשרד בתחום הנדל"ן 
בב"ב מזכיר/ה לעבודה 

משרדית, א-ה 9:00-15:00, 
שכר בסיס 6,000 ש"ח.
_____________________________________________)45-45(קריירה 072-22-222-62

 למשרד תיווך בב"ב 
דרושה מזכירה לשעות 

אחה"צ בלבד!! מ15:00 
עד לשעה 19:00 לפרטים 

_____________________________________________)45-45(נוספים 052-7652801

 למשרד נשים בב"ב דרושה 
מזכירה לשעות אחה"צ -16:00
21:00 טל: 052-3081122 או 

_____________________________________________)45-45(קו"ח לפקס: 03-6165110

 דרושה טלפנית 
לטלמרקטינג למשמרת בוקר/
_____________________________________________)45-45(ערב בבני ברק. 053-3178464

 לרשת גנים בפ"ת 
דרושה רכזת/מנהלת 
למשרה חלקית, וותק 

של גגנת/ניהול, מעונות/
גנים. לשעות הבוקר/

צהריים, עדיפות לבעלת 
רכב. קו"ח:

az28063253@gmail.com
או לווצאפ 050-7877853

_____________________________________________)45-45(אין להתקשר למס' זה.

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית דרוש/ה גרפיקאי/ת 
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:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק
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חדש!

פינת צעצועים 
במחירים מוזלים! 
בסניפים: נויפלד, 

קוטלר, אלעד-הרי"ף. 
בקרוב- באלעד 

שמעיה.

כ"ז בחשון-א' בכסלו5-9.11.18

עד שישימבצעים בימי שני

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

8-9
ל' בחשון-א' בכסלו

כוסות יהלום/צבעוני
'מעולה'

4 ב-
1090

רביעיית טונה
במים/בשמן צמחי/ קנולה

'מעולה'

1790

ביסלי נאשוס

רביעיית במבה

200 גר'

4*60 גר'
10אסם

10
4 ב-

חזה/כרעיים עוף

כרעיים עוף תפארת

מחפוד

שארית קוד:8006200

2990

2790

לק"ג

לק"ג

קמח מנופה
1 ק"ג

'מעולה'

10
2 ב-

קפה נמס
כולל מוקה ווניל

קליק שקיות/
טבלאות

רסק עגבניות 22%

סוגים שונים

570 גר'
'מעולה'

משחת שיניים טוטאל

עוגיות ברמן

קוד: 615301
75 גר'

סוגים שונים
600 גר'

אבקת כביסה 
ביומט
1.25 ק"ג

אבקת כביסה
אריאל
1.25 ק"ג

890 1990

1090
3 ב-

רסק תפו"ע
ללא סוכר

ויטה

10
38901390 ב-

790 סוגים שונים
דאודורנט אקס

10

20
5 ב-

שלישיית שוקולד
ורד גליל

מריר

890

מים בטעמים/
ספרינג תה

סוגים שונים
1.5 ליטר

1290
3 ב-

החורף כאן וזה 'מעולה'
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