
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'

ויצא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:04
16:20
16:00

17:17
17:18
17:18

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה • יום שישי ח' כסלו תעש"ט 16/11/18 • גיליון מס' 1291

המנצח לוקח הכל 
אריה דרעי שסחב את ליאון על גבו הוא המנצח 
ניצחונו  המקומית.  הבחירות  מערכת  של  הגדול 
הוא בסגנון האמריקאי שלפיו המנצח לוקח הכל. 

־הוא הימר נכון בירושלים ועשה את שלו גם במ
בחן האלקטורלי, כשהוכיח כי כוחה המספרי של 
ש"ס נותר יציב, חרף הסקרים שמיקמו אותה על 

גבול אחוז החסימה  

אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 12-13

לאחר לילה דרמטי ומלא 
תהפוכות נקבע – משה 

ליאון הוא ראש העיר 
ירושלים • מרן שר 

התורה הגר"ח קנייבסקי 
ערך 'לחיים' עם היוודע 

הבשורה על הצלחת 
המערכה • אלפים פרצו 

בחגיגות במטות הבחירות 
של 'דגל התורה' וש"ס, 

שגייסו לאורך היום אלפי 
מתנדבים מכל הארץ • 
ערב קודם לכן: רבבות 

התפללו בכותל בנוכחות 
גדולי ישראל • תוצאות 

האמת / עמ' 8

גדולי ישראל ניצחו

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

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

הסוף לחובות!!
במקום לקחת 
הלוואות חוזרות

אצלינו פותרים את 
הבעיה מהשורש!!

לנו הפתרונות!!

 20
שנות הצלחה

חייג עכשיו לאובליגור:
072-3937547

חובות? עיקולים?
בעיות בבנק?

בציבור אנ"ש המלצות 
  

053-9229424

שבת שכולה עונג!
Aquaduct

ה’ שבט // 11.1.19
מחיר לזוג:1450&!

פנסיון מלא
בהשתתפות 

הרב קוואס

03-9316761

שמיכות אולגה
ייצור וחידוש 

שמיכות פוך טבעי 
וכריות מנוצות כולל 

כביסה במים וסבון
אפשרי בנוכחות 

הלקוח בתאום טלפוני
ההסתדרות 2 פ"ת

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

"באתי לתת שירות לתושבים, 
לא להיות נחמד עם עסקנים"

־רמי גרינברג, ראש העירייה הנכנס, מדבר על הכל בראיון ל'השבוע בפתח תקווה' • על קמפיין הבחירות )"לא התע
סקנו בשלילי"(, תחושות הניצחון )"לא בא ממקום של שמחה והתלהבות אלא של אחריות גדולה"(, התכניות לעתיד 
)"להוביל את פתח תקווה למהפכה"(, היחס לרבנים )"צריכים להתעסק בהלכה ולא בפוליטיקה(", הרכבת הקואליציה 
)"מקצועית, כשאתה מכניס הרבה אנשים, זה מסרבל"( ועל היחס לסיעות הבית היהודי ויהדות התורה • מפתיע: "אם 

כל הגוש הדתי היה בצד של ברוורמן – הייתי מנצח בפער יותר גדול" / עמ' 6,8

מניו יורק ועד פתח תקווה:
ה"באנקעט" של חב"ד / עמ' 10

גדולי הזמר 
והחזנים 

הצדיעו למלחין 
האגדי / עמ' 13



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 

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 3
 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



חדש ממילקי!

 בטעם
סחלב

 בטעם
 שוקולטה
אגוזים



 ערב שירה ומוזיקה פרסי אותנטיתמטהרןהאומן
 ליהדות יוצאי אירן

ולאוהדי המוזיקה המזרחי

בהרוז אהרוני
 עם גדול הזמר הפרסי

האומן הבינלאומי

כרטיסים במחיר 25 ₪ ניתן להשיג: באגף לחינוך ותרבות תורניים רח' חובבי ציון 37 ט"ל: 9112002
ובערב האירוע ב- 30 ₪ בקופת האולם במידה וישארו כרטיסים.

אי"ה ביום שלישי כ״ו בכסלו 5.12.18 בשעה 20:20
באולם שרת רח' חיים עוזר )ליד בנין עפ"ת(

בהשתתפות:
הזמר ונגן סנטור: יצחק רפואה | המעבד והקלידן : יוסף נתנאלי | הכנר הדגול: אבנר  |

 זרב/דרבוקה: נוריאל ניסני | ניהול מוזקלי:  יוף נתנאלי

הרב המשמח לבבות אליהו רוסתמי  שליט"א  - בקטעי קישור

ובמעמד: הרב אוריאל בוסו- מ״מ רה״ע
הרב אליהו גינת- יו"ר האגף לחינוך ותרבות תורניים

והזמר יצחק רפואה בשירי נוסטלגיה 

הישיבה נפרדת

יום ראשון א' טבת 9.12.18, בשעה 10:30 בבוקר
באולם שרת

כרטיסים בסך 15 ש"ח | הישיבה נפרדת

לכל 
המשפחה

ילדים והורים מוזמנים
למופע חנוכה הגדול והמרכזי

ביום רביעי כ"ז בכסלו 5.12.18, בשעה 11:00 בהיכל התרבות פתח תקוה

כרטיסים בסך 20 ש"ח

לכל 
המשפחה

מופע אור ולהטוטים

עם מאיר אטדגי 

"נר מצווה ותורה אור"

עופר הלוי מגיש:

רויטל שמחי
מחזמר בכיכובה 

של הזמרת

בס"ד

H
טן

גר
וינ

ת 
חגי

להזמנות ולפרטים:
050-9092129

ולנערותלנשים ההצגה 

תקציר העלילה:
המחזמר מספר על נערה חירשת אילמת, אשר נגד כל הסיכויים מנסה להגשים 

את חלומה - להיות אחות. ההתמודדות, האכזבות ורגעי התקווה.
כל זה ועוד במחזמר חינוכי ועוצמתי, מצחיק ומרגש, שזור בשירי רגש מקוריים.

במה מרהיבה בשילוב מולטימדיה ומסכים.

והשחקניות: 
נטע- לי סוקר  אמילי'ה רביד, 

גל בידרמן, מאיה לוי ועוד

יום ראשון א' טבת 9.12.18, בשעה 20:00
באולם שרת, רח' חיים עוזר ליד בנין העיריה

כרטיסים בסך 30 ₪

לנשים
ונערות

שלמה

הפקת חנוכה המרכזית למשפחה החרדית

 המסע לבניית
 בית המקדש

ע"פ מאמרי חז"ל

'קול חי' ותיאטרון 'משמחי לב' מציגים:
בס"ד

בהשתתפות טובי השחקנים: דני שטג | איתי בלייברג | בני שיף | תדהר יששכר | איתי צמה | יוסף אלון | מורן סופר

 רקדנים
הפקה מוזיקלית 
תפאורה מרהיבה

2מחזמר למהדריןמחזמר למהדרין2

התכנים בפיקוח ובאישור המחנך הרב יחיאל אליאס הי"ו

בכיכובו של עופר הלוי
ביום רביעי כ"ז כסלו 5.12.18

בהיכל התרבות פתח תקוה
 הצגה ראשונה בשעה 18:00

הצגה שניה בשעה 20:30
כרטיסים בסך 30 ₪

לכל 
המשפחה

יום חמישי כ"ח כסלו (6.12)
מתנ"ס שמואל הנגיד, שמואל הנגיד 5 כפר אברהם

20:00 תחילת האירוע

כרטיסים במכירה מוקדמת 15 ש"ח
 משפחת גיאת הרב גולד 8 | משפחת מוסייל הרב אונטרמן 11 | משפחת קאשי הרב עוזיאל 36

 בין השעות 18:00-20:00

 מכירת כרטיסים במקום החל מ-19:30 במחיר 20 ש"ח (מסובסד)

המופע המרכזי בכפר אברהם

הרב אליסף 
בן טוב 

(מרצה בהידברות) 
בשיחה מרתקת 
"לנצח בכל מחיר"

האחיות כליפא 
בערב סוחף ומלא אור לנשים

ונערות

 .מבנה תסריט: אסי צובל. תסריט: רביב זק.שירים: רביב זק. איורים לתפאורה: הדס חורי. בניית חדגא ופולקע: לריסה חמד
.תלבושת: שי גפן. קונסטרוקציית תפאורה: ד.א. אלומיניום. מוזיקה: אולפני פלוני

ובכיכובו של השוטר מלאכיבהשתתפות פולקע, חדגא וניסיםסוחפת, מצחיקה ומרגשת לכבוד החנוכהבהצגה חדשהאבישי שטרית

בס"ד

הצטרפו 
אל מלאכי השוטר 

בחיפוש אחר 
הגיבור האמיתי,

דרך סיפורי הגבורה 
שחבויים בכל אחד 

מאיתנו

מבנה תסריט: אסי צובל  תסריט: רביב זק  שירים: רביב זק  איורים לתפאורה: הדס חורי  בניית 
חדגא ופולקע: לריסה חמד  תלבושת: שי גפן  קונסטרוקציית תפאורה: ד.א. אלומיניום  מוזיקה: אולפני פלוני

יום חמישי כ"ח כסלו 6.12.18
בשעה 11:00 בבוקר

באולם שרת

כרטיסים בסך 20 ₪
הישיבה נפרדת

לכל 
המשפחה

בפתח תקוהחוגגים חנוכייף

להלן פירוט הרחובות שיסגרו החל מהשעה 18:00
רכב חונה יגרר לרח' בן ציון גליס 1 (א.סגולה)

ז'בוטינסקי מצומת רבין - משה דיין (במערב)   •
עד צומת ז'בוטינסקי - אורולוב (במזרח)

צומת ארלוזרוב - קפלן  •

צומת גיסין - הרב מלכה - זבולון המר  •

רח' בזל - גיסין  •

רח' גרינשפן - הרב מלכה (לכיוון דרום)  •

רח' הצוערים - קפלן  •

צומת שמשון - משה דיין  •

הסדרי 
תנועה

יום רביעי, 18.4.18 
בפארק הגדול

הסעות לפארק הגדול 
בערב יום העצמאות

חניון העירייה    מתנ"ס לזרוס    בריכת מינץ    
מתנ"ס יוספטל    קניון סירקין    מתנ"ס עמישב    

מתנ"ס מטלון     אהוד מנור (אם המושבות)    
יד לבנים (רח' ארלוזרוב)     נווה עוז (ביטרמן פינת 
לוי אשכול ליד בית הנוער)    חניון מגרש מכבי    

בי"ס הדר רח' עצמאות 50    כפר אברהם 
רח' שמואל הנגיד 7

יציאה בשעות: 19:30, 20:15, 21:00 
חזרה בשעות: 23:30, 00:10, 00:50

ההורדה והאיסוף בחניית הספורטן
ייתכנו שינויים בשעות בהתאם לתנועה בכבישים

תודה על ההיענות

140 לפתח תקוה

אגף האירועים

מכירת הכרטיסים תחל מיום רביעי י"ג כסלו 21.11.18, במשרדי האגף לחינוך ותרבות תורניים, רח' חובבי ציון 37 קומה 4, 03-9112002/48, בין השעות 9:00-15:00
בהצגות בהיכל התרבות ניתן גם באשראי בט"ל: 03-9125222  | במופעים לכל המשפחה הישיבה נפרדת

בברכה
רמי גרינברג

ראש העיר
הרב אוריאל בוסו

מ"מ ראש העיר
הרב אליהו גינת

יו"ר האגף לחינוך ותרבות תורניים

לכל
המשפחה

כיף אחרבחנוכה כל יום
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/ משחק: יהודית לזרוביץ

כ"ד כסלויום ראשון
נר ראשון של חנוכה

היכל התרבות, רחוב המכבים 5, פתח תקוה
מכירת כרטיסים מראש באגף לחינוך ותרבות תורניים 03-9112002/48 ובקופות ההיכל באשראי בלבד 039125200

לא תותר כניסת תינוקות ועגלות 

אי"ה ביום שלישי כ"ו בכסלו 4.12 בשעה 20:30
באולם שרת רח' חיים עוזר )ליד בנין עפ"ת(



 ערב שירה ומוזיקה פרסי אותנטיתמטהרןהאומן
 ליהדות יוצאי אירן

ולאוהדי המוזיקה המזרחי

בהרוז אהרוני
 עם גדול הזמר הפרסי

האומן הבינלאומי

כרטיסים במחיר 25 ₪ ניתן להשיג: באגף לחינוך ותרבות תורניים רח' חובבי ציון 37 ט"ל: 9112002
ובערב האירוע ב- 30 ₪ בקופת האולם במידה וישארו כרטיסים.

אי"ה ביום שלישי כ״ו בכסלו 5.12.18 בשעה 20:20
באולם שרת רח' חיים עוזר )ליד בנין עפ"ת(

בהשתתפות:
הזמר ונגן סנטור: יצחק רפואה | המעבד והקלידן : יוסף נתנאלי | הכנר הדגול: אבנר  |

 זרב/דרבוקה: נוריאל ניסני | ניהול מוזקלי:  יוף נתנאלי

הרב המשמח לבבות אליהו רוסתמי  שליט"א  - בקטעי קישור

ובמעמד: הרב אוריאל בוסו- מ״מ רה״ע
הרב אליהו גינת- יו"ר האגף לחינוך ותרבות תורניים

והזמר יצחק רפואה בשירי נוסטלגיה 

הישיבה נפרדת

יום ראשון א' טבת 9.12.18, בשעה 10:30 בבוקר
באולם שרת

כרטיסים בסך 15 ש"ח | הישיבה נפרדת

לכל 
המשפחה

ילדים והורים מוזמנים
למופע חנוכה הגדול והמרכזי

ביום רביעי כ"ז בכסלו 5.12.18, בשעה 11:00 בהיכל התרבות פתח תקוה

כרטיסים בסך 20 ש"ח

לכל 
המשפחה

מופע אור ולהטוטים

עם מאיר אטדגי 

"נר מצווה ותורה אור"

עופר הלוי מגיש:

רויטל שמחי
מחזמר בכיכובה 

של הזמרת

בס"ד

H
טן

גר
וינ

ת 
חגי

להזמנות ולפרטים:
050-9092129

ולנערותלנשים ההצגה 

תקציר העלילה:
המחזמר מספר על נערה חירשת אילמת, אשר נגד כל הסיכויים מנסה להגשים 

את חלומה - להיות אחות. ההתמודדות, האכזבות ורגעי התקווה.
כל זה ועוד במחזמר חינוכי ועוצמתי, מצחיק ומרגש, שזור בשירי רגש מקוריים.

במה מרהיבה בשילוב מולטימדיה ומסכים.

והשחקניות: 
נטע- לי סוקר  אמילי'ה רביד, 

גל בידרמן, מאיה לוי ועוד

יום ראשון א' טבת 9.12.18, בשעה 20:00
באולם שרת, רח' חיים עוזר ליד בנין העיריה

כרטיסים בסך 30 ₪

לנשים
ונערות

שלמה

הפקת חנוכה המרכזית למשפחה החרדית

 המסע לבניית
 בית המקדש

ע"פ מאמרי חז"ל

'קול חי' ותיאטרון 'משמחי לב' מציגים:
בס"ד

בהשתתפות טובי השחקנים: דני שטג | איתי בלייברג | בני שיף | תדהר יששכר | איתי צמה | יוסף אלון | מורן סופר

 רקדנים
הפקה מוזיקלית 
תפאורה מרהיבה

2מחזמר למהדריןמחזמר למהדרין2

התכנים בפיקוח ובאישור המחנך הרב יחיאל אליאס הי"ו

בכיכובו של עופר הלוי
ביום רביעי כ"ז כסלו 5.12.18

בהיכל התרבות פתח תקוה
 הצגה ראשונה בשעה 18:00

הצגה שניה בשעה 20:30
כרטיסים בסך 30 ₪

לכל 
המשפחה

יום חמישי כ"ח כסלו (6.12)
מתנ"ס שמואל הנגיד, שמואל הנגיד 5 כפר אברהם

20:00 תחילת האירוע

כרטיסים במכירה מוקדמת 15 ש"ח
 משפחת גיאת הרב גולד 8 | משפחת מוסייל הרב אונטרמן 11 | משפחת קאשי הרב עוזיאל 36

 בין השעות 18:00-20:00

 מכירת כרטיסים במקום החל מ-19:30 במחיר 20 ש"ח (מסובסד)

המופע המרכזי בכפר אברהם

הרב אליסף 
בן טוב 

(מרצה בהידברות) 
בשיחה מרתקת 
"לנצח בכל מחיר"

האחיות כליפא 
בערב סוחף ומלא אור לנשים

ונערות

 .מבנה תסריט: אסי צובל. תסריט: רביב זק.שירים: רביב זק. איורים לתפאורה: הדס חורי. בניית חדגא ופולקע: לריסה חמד
.תלבושת: שי גפן. קונסטרוקציית תפאורה: ד.א. אלומיניום. מוזיקה: אולפני פלוני

ובכיכובו של השוטר מלאכיבהשתתפות פולקע, חדגא וניסיםסוחפת, מצחיקה ומרגשת לכבוד החנוכהבהצגה חדשהאבישי שטרית

בס"ד

הצטרפו 
אל מלאכי השוטר 

בחיפוש אחר 
הגיבור האמיתי,

דרך סיפורי הגבורה 
שחבויים בכל אחד 

מאיתנו

מבנה תסריט: אסי צובל  תסריט: רביב זק  שירים: רביב זק  איורים לתפאורה: הדס חורי  בניית 
חדגא ופולקע: לריסה חמד  תלבושת: שי גפן  קונסטרוקציית תפאורה: ד.א. אלומיניום  מוזיקה: אולפני פלוני

יום חמישי כ"ח כסלו 6.12.18
בשעה 11:00 בבוקר

באולם שרת

כרטיסים בסך 20 ₪
הישיבה נפרדת

לכל 
המשפחה

בפתח תקוהחוגגים חנוכייף

להלן פירוט הרחובות שיסגרו החל מהשעה 18:00
רכב חונה יגרר לרח' בן ציון גליס 1 (א.סגולה)

ז'בוטינסקי מצומת רבין - משה דיין (במערב)   •
עד צומת ז'בוטינסקי - אורולוב (במזרח)

צומת ארלוזרוב - קפלן  •

צומת גיסין - הרב מלכה - זבולון המר  •

רח' בזל - גיסין  •

רח' גרינשפן - הרב מלכה (לכיוון דרום)  •

רח' הצוערים - קפלן  •

צומת שמשון - משה דיין  •

הסדרי 
תנועה

יום רביעי, 18.4.18 
בפארק הגדול

הסעות לפארק הגדול 
בערב יום העצמאות

חניון העירייה    מתנ"ס לזרוס    בריכת מינץ    
מתנ"ס יוספטל    קניון סירקין    מתנ"ס עמישב    

מתנ"ס מטלון     אהוד מנור (אם המושבות)    
יד לבנים (רח' ארלוזרוב)     נווה עוז (ביטרמן פינת 
לוי אשכול ליד בית הנוער)    חניון מגרש מכבי    

בי"ס הדר רח' עצמאות 50    כפר אברהם 
רח' שמואל הנגיד 7

יציאה בשעות: 19:30, 20:15, 21:00 
חזרה בשעות: 23:30, 00:10, 00:50

ההורדה והאיסוף בחניית הספורטן
ייתכנו שינויים בשעות בהתאם לתנועה בכבישים

תודה על ההיענות

140 לפתח תקוה

אגף האירועים

מכירת הכרטיסים תחל מיום רביעי י"ג כסלו 21.11.18, במשרדי האגף לחינוך ותרבות תורניים, רח' חובבי ציון 37 קומה 4, 03-9112002/48, בין השעות 9:00-15:00
בהצגות בהיכל התרבות ניתן גם באשראי בט"ל: 03-9125222  | במופעים לכל המשפחה הישיבה נפרדת

בברכה
רמי גרינברג

ראש העיר
הרב אוריאל בוסו

מ"מ ראש העיר
הרב אליהו גינת

יו"ר האגף לחינוך ותרבות תורניים

לכל
המשפחה

כיף אחרבחנוכה כל יום
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/ משחק: יהודית לזרוביץ

כ"ד כסלויום ראשון
נר ראשון של חנוכה

היכל התרבות, רחוב המכבים 5, פתח תקוה
מכירת כרטיסים מראש באגף לחינוך ותרבות תורניים 03-9112002/48 ובקופות ההיכל באשראי בלבד 039125200

לא תותר כניסת תינוקות ועגלות 

אי"ה ביום שלישי כ"ו בכסלו 4.12 בשעה 20:30
באולם שרת רח' חיים עוזר )ליד בנין עפ"ת(



ח' כסלו תעש"ט 1216/11/18 בפתח-תקוה6 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

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

 אורחים במניין צעירי הסרוגים
העיר  ראש  הגיעו  תולדות,  פרשת  האחרונה  בשבת 
צעירי  למניין  בוסו  אוריאל  ומ"מ  גרינברג  רמי  הנבחר 
פ"ת אשר ממוקם ברחוב ארלוזורוב בבית כנסת מקור 
של  הסרוגות  הכיפות  צעירי  את  המקבץ  מניין  חיים, 
ולאחר  התפילה  במהלך  דרש  העיר  ראש  העיר.  מרכז 
מכן הכיר את המתפללים באופן אישי בקידוש מפואר 
אשר נערך לכבודו, גבאי המניין סיפרו לראש העיר על 

יעוד המניין ופעילותיו לטובת מרכז העיר.

 משלחת עידוד לדרום הבוער
ובזמן  הקשה,  הביטחונית  המציאות  רקע  על 
למקלטים,  נכנסים  הדרום  ותושבי  רעמו  שהאזעקות 
יצאה משלחת של חסיד חב"ד מפתח תקווה, ובתוכם 
את  לחזק  מנת  על  טוויטו,  חיים  הישיבה  הנהלת  חבר 
הם  יחד  האש.  קו  שעל  צה"ל  וחיילי  הביטחון  כוחות 
לחיילים  העניקו  ואף  רוחם  את  חיזקו  תפילין,  הניחו 
החת"ת,  ספר  את  הכוללים  והגנה  שמירה  ערכות 
ייחד הרבי  המשלב בתוכו חומש תהילים ותניא אותם 
מליובאוויטש כסגולה מיוחדת לשמירה והגנה בכל עת.

 מנטורים להדרכה
בישיבת אמי"ת כפר גנים בפ"ת נחנכה בחודש ארגון 
במסגרת  להדרכה.  מנטורים  ייחודית:  תכנית  השנה 
נוער  בתנועות  הדרכה  בוגרי  י"ב  תלמידי  התכנית, 
מלווים את תלמידי כתות י' שנכנסו לאחרונה להדרכה, 
קבועים  שבועיים  במפגשים  מניסיונם.  להם  ומעניקים 
בוגרי  חבריהם  עם  הצעירים  המדריכים  מתייעצים 
ההדרכה בנוגע למערכי פעולות, פתרון בעיות בשבט, 
מוביל  אותה  בתכנית,  ועוד.  ערכים  הנחלת  גיבוש, 
המלווים  רמי"ם,  גם  שותפים  חן-ציון,  אלון  המורה 
אף הם את מפגשי ההכוונה ותורמים מניסיונם מזווית 

חינוכית.
נדב קליין, תלמיד כיתה י', מדריך בסניף בנ"ע הדר 
בדברים  גם  בנו  תומכת  שהישיבה  לדעת  "כיף  גנים: 
בישיבה  שלנו  מהשהות  וכחלק  לישיבה  שמחוץ 
נותנים לנו כלים גם להדרכה והדברים לא נפרדים אחד 

מהשני".

 הצעות ראשונות לישיבת מועצה חגיגית
בימים אלה נערכת העירייה לקראת ישיבת המועצה 
החגיגית ה–17 במעמד ראש העיר הנבחר רמי גרינברג 
ו-29 חברי וחברות המועצה, 9 מתוכם נבחרו לראשונה 
למועצת העיר. בהנחיית ראש העיר, הישיבה החגיגית 
הדרום,  בשכונת  אלא  התרבות,  בהיכל  תיערך  לא 
באודיטוריום ע"ש שושנה דמארי בשש שנתי פיינברג/

ברנר. "זהו מסר ברור והצהרה ראשונית לקראת שינוי 
סדרי העדיפויות בעיר", אמר גרינברג, "השכונות יקבלו 

עדיפות בסדר היום העירוני, אנחנו מחויבים לזה".
בין ההצעות שיובאו בישיבה מספר 1 - קריאת "פארק 
העירייה השמיני, שכיהן  ראש  על שם  אוחיון",  יצחק 
התחדשות  מינהלת  והקמת   2013-1998 השנים  בין 
מיזמי  יקודמו  במסגרתה  ההנדסה,  במינהל  עירונית 
פרויקטים  לרבות  בעיר,  חדשים  עירונית  התחדשות 
מעבר  וזאת  הוותיקות  השכונות  בכלל  בינוי  פינוי  של 

לפרויקטים המקודמים כיום.

החדשות המקומיות של פתח - תקווה

על המקום "באתי לתת שירות לתושבים, לא להיות נחמד עם עסקנים"
ל'השבוע  בראיון  הכל  על  מדבר  הנכנס,  העירייה  ראש  גרינברג,  רמי 
בפתח תקווה' • על קמפיין הבחירות )"לא התעסקנו בשלילי"(, תחושות 
אחריות  של  אלא  והתלהבות  שמחה  של  ממקום  בא  )"לא  הניצחון 
למהפכה"(,  תקווה  פתח  את  )"להוביל  לעתיד  התכניות  גדולה"(, 
הרכבת  בפוליטיקה(",  ולא  בהלכה  להתעסק  )"צריכים  לרבנים  היחס 
הקואליציה )"מקצועית, כשאתה מכניס הרבה אנשים, זה מסרבל"( ועל 
היחס לסיעות הבית היהודי ויהדות התורה • מפתיע: "אם כל הגוש הדתי 

היה בצד של ברוורמן – הייתי מנצח בפער יותר גדול"

מאת: ישראל פריי

10 דקות המתנה בכניסה ללשכתו הזמנית 
של ראש העיר הנבחר רמי גרינברג, מספיקות 
שמנשבות  השינוי  רוחות  את  להבין  כדי 
בעיריית פתח תקווה. בקושי שבוע חלף מאז 
ניצח ונראה כי הוא מחזיק בתפקיד מזה שנים. 
הלשכות  את  מאיישים  הקרובים  הצוותים 
לרגל,  עולים  מחלקות  מנהלי  הסמוכות, 
והוא  לפתח,  משחרים  מצוקות  עם  תושבים 
ציפה  מישהו  אם  שנייה.  מבזבז  לא  עצמו, 
לתקופת הסתגלות, לנחיתה רכה או לפרק זמן 
מהרה.  עד  להתבדות  הוא  נאלץ  למידה,  של 
גרינברג שולט ביד רמה, לא ממצמץ, ובעיקר, 
שוחה היטב בכל המסמכים המובאים לפניו, 
שעל  והנושאים  הפרק  על  שעולות  הסוגיות 
ביותר,  החמקמק  ולו  נושא  אין  היום.  סדר 

שלא זוכה להתוויית מדיניות חדשה.
היה  עוד  הוא  לכן,  קודם  שבועיים  רק 
ה'אנדרדוג'  החריף,  האופוזיציונר  בעמדת 
עם  המערכת  את  בסערה  לכבוש  שרוצה 
את  ולרפא  שינוי  להביא  נחרצת  הבטחה 
בהתנהלות  וחולה  רקוב  היה  שבעיניו  מה 
מערכת  של  בעיצומה  היה  הוא  העירונית. 
ועד  ומורדות  עליו  שידעה  סוערת  בחירות 
פתוח,  נראה  היה  הכל  האחרונה,  הישורת 
בפער  ניצח  גרינברג  ידוע.  הסוף  ידוע.  בלתי 
העיר  במועצת  לגדולה  הפכה  סיעתו  ניכר, 
איך  ועוד  לעבוד,  כדי  כאן  הוא  ומבחינתו, 

לעבוד.
מעמדת  לעבור  מרגיש  איך  גרינברג,  רמי 

האופוזיציונר לכס ראש העיר?
להיפך,  כאופוזיציונר,  לא  התחלתי  "אני 
לשכת  בעירייה;  בכירים  בתפקידים  התחלתי 
חלק מהתפקידים  העיר,  ראש  לשכת  מנכ"ל, 
היו תפקידי ביצוע, אחר כך המשכנו בישיבות 
מועצה, כל השנים האלה של העשייה, עשינו 
נתן  וזה  לתושבים,  חשוב  שהיה  מה  כל  את 
טובים  הכי  והניסיון  הידע  הכלים,  את  לי 
להבין את כל הצרכים של השכונות השונות 
ממקום  בא  לא  אני  היום  השונים.  והמגזרים 
אחריות  של  אלא  והתלהבות  שמחה  של 

גדולה, להוביל את פ"ת למהפכה הנדרשת".
לחמש  שלך  החזון  מה  למשפט,  לנו  זקק 

שנים?
את  להפוך  שלי  המטרה  במשפט,  לא  "זה 
את  תושבים  לתת  ליעילה,  הזאת  המערכת 
הנושאים  התחומים,  בכל  טוב,  הכי  השירות 
והשכונות, להפוך את פ"ת להיות עיר מובילה. 
זה לא רק חינוך, רק תשתיות, רק תחבורה, או 
רק גינות ציבוריות, ביטחון, נוער או ספורט - 
זה הכל ביחד. יש לעיר את הפוטנציאל, צריך 

לממש אותו".
לתושבים:  תגיד  דברים שעליהם   3 לי  תן 
האימון  בי את  תיתנו  אל  בוצעו,  לא  הם  אם 

שלכם בעוד 5 שנים?
הרי  העירונית.  המערכת  של  העשייה  "כל 
מובילה  תהיה  ופ"ת  בחינוך  רק  אתעסק  אם 
קטסטרופה,  יהיו  פה  הפקקים  אבל  בחינוך, 
הניקיון  אם  שהצלחתי?  להגיד  יכול  אני 
אני  מבנים,  בלי  יהיה  הנוער  אבל  ישתפר 
יכול להגיד שהצלחתי? אני חושב שהעירייה 
צריכה לתת מענה בשיתוף גורמים ממשלתיים 
נושאים:  מכמה  מורכב  שזה  אמרתי  ותמיד 
שדרוג תשתיות; ניהול מערכת עירונית כולל 
להוציא  אדם;  כוח  של  בנושא  התייעלות 
כלפי  העירייה  מתוך  החוצה  התקציבים  את 
עבודה  תכנית  ארגון,  רה  לעשות  התושבים; 
תכנית  קיים,  היה  שלא  מה   - יחידה  לכל 
קיים;  היה  לא  גם   – שכונה  לכל  עבודה 
שיתוף התושבים, שזה קשור לוועדי שכונות; 
שיתוף עם משרדי ממשלה, אלה הפרמטרים 
תחום,  בכל  להתנהל  צריך  איתם  המרכזיים 
ככה אתה מרגיש שהבאת לתושבים הישגים 

בכל מה שנדרש".
ולהעביר  לבוא  כדי  אישית,  בדוגמה  "גם 
את המסר, ויתרתי על 10% מהשכר המתוכנן 
מאד  הרבה  שזה  שנים,  החמש  לכל  שלי 
לקחתי  לא  גם  מוותרים,  היו  לא הרבה  כסף, 
ותרמתי למקום אחר אלא השארתי את הכסף 
בחיים,  עקבי  אני  ולטובתה.  המערכת  בתוך 
קצין  הייתי   - לקבע  מסדיר  כשנכנסתי  גם 
בדובדבן – כשפתאום הרווחתי 4,000-5,000 
ההפרש  כל  את  לקחתי   ,₪  700 במקום   ₪

ובסוף שנת שירות תרמתי לקרן לב"י".
אתה אדם חזק ודומיננטי, יש סיבה לפחד 

ממך?
אני  פחד,  שום  אין  מפחד,  מי  יודע  "לא 
אדם שלא יודע מה זה לפחד, אנשים יודעים 
שאני  מה  יודע  והחלטי,  פרקטי  אדם  שאני 
לטובת  שנכון  מה  את  ליישם  ושואף  רוצה 
התושבים. זה הכל. מי שרואה את טובת העיר 
והתושבים – צריך לשמוח, מי שרואה משהו 
אחד  לכל  לפחד,  צריך  לא  הוא  גם   – אחר 
הולכים  לא  אנחנו  שלו,  האינטרסים  את  יש 

להתעסק ברע, אנחנו נתעסק רק בטוב".
אתה סבור שצריך להגביל כהונה של ראשי 

עיר, שהשלטון לא יסתאב?
"ראש עיר לא טוב - גם חודש הוא לא יהיה 
טוב, זה תלוי באופי, יש ראש עיר טוב שיודע 
לעבוד ולקדם ואני לא חושב שצריכה להיות 
מגבלה, זה תלוי בהתנהלות, בשביל זה יש כל 

5 שנים בחירות והציבור צריך להחליט".
משהו  יש  הבחירות,  קמפיין  כל  בתוך 
שאתה מתחרט עליו, אולי צעד חריף, מהלך 
מסוים שהיית נמנע ממנו, יש לך חרטות על 

הדרך?
עבדתי  מועצה,  כחבר  הדרך,  כל  "לאורך 
קשה ובצורה עקבית, בלי קיצורי דרך, קודם 
ומקיפה  מסודרת  בצורה  ציבור  לשרת  כל 

בקמפיין  גם  הזאת.  העיר  של  לגודל  בהתאם 
לא התעסקנו בשלילי, יש עובדות, לא ראינו 
תמיד  ומוכפשים,  מושמצים  אחרים  צדדים 
אפשר  ואיך  קיים  כיום  המצב  איך  הצגנו 
היה  זה  אחר, מבחינתנו,  למצב  אותו  להביא 
דברים  היו  להיפך,  ענייני,  מקצועי,  קמפיין 
אנשים  אנחנו  אבל  כלפיי,  שנעשו  אחרים 
מכל  מתרגשים  ולא  מטרה  שרואים  חזקים 

רעשי רקע".
איציק ברוורמן, יש לך מילה טובה להגיד 

עליו?
ובכל  עיר  כראש  ומשקיע,  שבא  מי  "כל 
מעבר  הרבה  שזה   - אחר  ציבורי  תפקיד 
את  ועושה  בא  באמת  אתה  אם  למשכורת, 
ברור  שתרם,  מי  כל    - שצריך  כמו  התפקיד 
שאני יכול להודות לו על העשייה שלו משך 
טוב,  לא  חלק  טוב,  מהעשייה  חלק  שנים,   5

אני מודה לו".
אתה לא מסוגל להוציא את המילים איציק 

ברוורמן הוא ---
אליו  נכנסתי  הנה,  כללית,  אומר  "אני 
 - אליי  פנה  לא  הוא   - אליו  פניתי  ללשכה, 
היום  בפניו,  לו שדלתי תהיה פתוחה  אמרתי 
לכל  הזמן'  את  'קח  לו  אמרתי  איתו,  ישבתי 
כבר  אני  בעבר,  מתעסק  לא  אני  שצריך,  מה 

עובד".
בכנס הניצחון שלך, אמר הרב מיכה הלוי 
שמנצח הוא מלשון ניצוח על מקהלה, כלומר, 

ראש עיר צריך להיות ראש עיר של כולם...
שרבנים  חושב  אני  משהו,  לך  אגיד  "אני 
בפוליטיקה,  ולא  בהלכה  להתעסק  צריכים 
התפקיד שהם נבחרו והכבוד והמעמד שלהם 
צריכים  הוא בגלל הרוחניות שבהם, שם הם 
אני  להתעסק.  צריכים  הם  ובזה  להתמקד 
אני  ככה  ההלכתי,  בהיבט  לרבנים  מתייחס 
מתייחס אליהם וככה אני מכבד אותם, מעבר 

לזה אני לא מתייחס".
ראש  להיות  נבחרת  אחרת:  אנסח  ובכן, 
עיר, ע"פ השיטה הדמוקרטית, כל אחד יכול 
לבחור במי שהוא רוצה, אבל ראש עיר נבחר 
עושה  לכעת,  נכון  כולם.  את  לשרת  אמור 
להישאר  הולך  לך  הצביע  שלא  שמי  רושם 

מאחור.
ראש  לבין  קואליציה  בין  הבחנה  "תעשה 
בראשה  עומד  שאני  העירייה  ועירייה.  עיר 
צריכה לתת שירות לכלל תושבי העיר מכלל 
וזה מה  בצורה שוויונית  והמגזרים  השכונות 

שיהיה. אין דרך אחרת".
התושבים  עם  נדבר  אומר,  בעצם  אתה 

ונדלג על ראשי הסיעות שלא תמכו בי.
העיריות,  בפקודת  בחוק,  כתוב  "איפה 
דרך  לתושבים  שירות  לתת  צריכה  שעירייה 

עסקנים?"
תישן בלילה רגוע כשארבע סיעות לא יהיו 

בקואליציה בגלל שלא תמכו בך?
המשך בעמ' 8
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ומה איתך, יש לך בן אדם בבנק?

לא? פשוט תעבור!

שמחי וינרייך
לקוח מזרחי טפחות

חשבתי שלחתום על משכנתא

 זה תהליך קשה ומורכב, 

עם המומחה של טפחות גיליתי שזה 

קל ופשוט הרבה יותר!
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של  אינטרסים  שירתתי  לא  אני  "סליחה, 
עסקנים כאלה ואחרים, אני בא לתת שירות 
עם  נחמד  להיות  בא  לא  אני  פ"ת,  לתושבי 

עסקנים כאלו ואחרים".
אתם  נקמה?  של  אלמנט  בזה  אין  האם 
אתכם  מכניס  לא  אני   – בי  תמכתם  לא 

לקואליציה?
בפוליטיקה  מתעסק  אתה  פעם  "עוד 
קטנה וזה לא התפקיד שלי. עיריית פ"ת היא 
אגפיה  כעירייה,  העירייה  להתנהל,  צריכה 
ומחלקותיה נותנים שירות לתושבי פ"ת, הם 
לא מבחינים בין מפלגה כזו או אחרת, אין 
עם  בא  לא  הוא  לפה  שבא  תושב  מפלגות, 

זיהוי מפלגתי".
ו'יהדות  היהודי'  'הבית  סיעות  האם 

התורה', יהיו חלק מהקואליציה שלך?
פוליטית,  שאלה  שואל  אתה  "עכשיו 
קואליציה  נרכיב  אנחנו  אחר,  משהו  זה 
והעשייה  המערכת  טובת  יהיו  והשיקולים 

למען העיר והתושבים”.
הם כידוע תמכו בברוורמן...

היבט  בגלל  פסול  לא  אחד  אף  "אצלי 
פוליטי".

אבל אנחנו רואים את ש"ס שכן תמכו בך 
והם הופכים לשותפים קואליציוניים.

מקצועית,  לך:  ואסביר  משנה  לא  "זה 
נותן  אתה  אנשים,  הרבה  מכניס  כשאתה 
לכל אחד אגפים, ואז, כשאתה רוצה לעשות 
זה  לי,  תיגע  'אל  לך,  אומר  אחד  כל  סדר, 
אגף שלי', זה סתם מסרבל, לכן אני אומר, 
בכניסה לקואליציה אף אחד לא פסול, הכל 
יהיה לפי שיקולים של טובת המערכת העיר 

והתושבים".
רגע אחרי הבחירות, לקחת את שני חברי 
וצירפת  ברוורמן  של  מסיעתו  המועצה 

לקואליציה, זה צעד ראוי בעיניך?
והם  מועצה  חברי   29 נבחרו  "בסוף 
עושים  הם  מה  עצמם  עם  להחליט  צריכים 
הם  עמדה  ובאיזו  הקרובות  שנים  ב-5 

משתלבים".
כמי  בך  ראו  בעיר  הרבה  אחד,  מצד 
ה"קומבינות"  מול  בצורה  כחומה  שעומד 
מגן  של  סוג  היית  והדתיים,  ברוורמן  של 
מול  הכללי  הציבור  מייצג  של  הליברלים, 
עם  חתמת  שני,  מצד  האינטרסים,  קבוצות 
ש"ס, הפכתם לבני ברית וכעת אתם הולכים 

יד ביד...
אך  האשמתי  לא  לפני,  שהיה  מה  "בכל 
מפלגה, לא את ש"ס, לא את יהדות התורה 
ואם  עיר  ראש  יש  היהודי,  הבית  את  ולא 
שוויוניות  בחוסר  להתנהל  לעיר  נתן  הוא 
שאני  כמו  שמחליט,  זה  הוא  אשם,  הוא   –
עכשיו ראש עיר ואף אחד לא יכול להחליט 
במקומי, לכן לא האשמתי אף מפלגה אלא 
שלו  שההתנהלות  היוצא  העיר  ראש  את 

הייתה פחות שוויונית".
היה  פנימה  שם  השיקול  ש"ס,  "אפרופו 
שהבית  ברגע  הדתי,  הגוש  בין  אגו  יותר 
היהודי ויהדות התורה היו בצד של ברוורמן 
ורצו לנפנף את ש"ס, אז הם באו אליי, אם 
כולם  בשוויוניות,  אליהם  מתייחסים  היו 
בסיס  על  להגיד משהו,  יכול  ואני  היו שם. 
בצד של  היה  הדתי  הגוש  כל  אם  הנתונים, 
גדול,  יותר  בפער  מנצח  הייתי   – ברוורמן 
מדברות  התוצאות  למועצה,  ברשימה  גם 
היו  ככה  גם  ש"ס  של  אנשים  עצמן,  בעד 
ש"ס,  של  החבילה  ומבחינת  לי  מצביעים 
ספין  בגלל  קולות  מאד  הרבה  איבדתי 
מאד  הרבה  איבדתי  הדתיים,  עם  לי  שעשו 
קולות, סביר להניח שהסיעה של אורי אהד 
שלשה,  ולא  אחד  מנדט  מקבל  הייתה  לא 
שאנשים  גרם  האחרון  השבוע  של  הספין 
יפצלו את ההצבעה שלהם כדי לחזק אותם, 
אבל אני כל הקדנציה כחבר מועצה פעלתי 
וכך אעשה  כל התושבים  למען  בשוויוניות 

גם כראש עיר".
או  קהילות  תושבים,  לראות  תרצה 

קבוצות חרדיות שבאות לגור בפ"ת?
"אני לא נכנס למי מגיע לגור, אנחנו נקדם 
את העיר ונפתח אותה, מבחינה דמוקרטית 
וחוקית, כל מי שרוצה להגיע לגור בא לגור, 

בהתאם למי שגר - ניתן את השירות".

דירות מפוצלות,  הרבה  יש  העיר  במרכז 
תפעל להגביר את האכיפה?

העיר,  מרכז  כל  את  לשדרג  נלך  "אנחנו 
להרוס  פרטיים,  יזמים  עם  יחד  שדרוג 
להשכרה  חדשות  דירות  לבנות  הכל,  את 
לסטודנטים ולזוגות צעירים, נמשוך תיירות 
להפריח  חניונים  נקים  ישראלית,  פנים 
את  נגביר  ציבור,  מבני  נוסיף  המסחר,  את 
הביטחון נשדרג את מרכז העיר כדי להחיות 
לפה  שמשך  הוואקום  את  ולהוציא  אותו 
עובדים זרים ויצר בעיות, אנחנו נפריח את 

מרכז העיר".
סיווגי  את  לשנות  תכנית  לך  יש  האם 

הארנונה בין האזורים והשכונות?
"בכל מה שקשור לתשלום לתושבים אני 
רוצה לעשות סדר ולצמצם אותם, לא צריך 
לעשוק את התושב כל הזמן, להיכנס לכיס 
שלו ולחפש איך להוציא ממנו כסף, מילא 
שירותים  של  בצורה  אליו  חוזר  היה  הכסף 
ומבוזבז  למערכת  נכנס  הרי  הכסף  אבל 

בתוכה".
ארנונה  סיווגי  לשנות  תכנית  יש  כרגע 

לשכונה ספציפית?
סיבה  אין  שתקבע,  וועדה  "תהיה 
ישלמו  מגורים  בנייני  מסוימת  שבשכונה 
מפוארות  וילות  יהיו  ולידם  א'  סיווג 
קח  היגיון.  בזה  אין  ב',  סיווג  שישלמו 
לדוגמה את כפר אברהם, בבניינים של רחוב 
א'  סיווג  והסביבה משלמים  ויזנטל  שמעון 
ולידם ברחובות אחרים, של וילות פרטיות, 
מרחק של 50 מ"ר, משלמים סיווג ב', איפה 

ההיגיון?"
בכ-8,000  הבחירות  את  ניצחת  הפעם 

קולות, כמה יהיה הפער בבחירות 2023?
"ניצחנו את הבחירות בניצחון הכי גדול 
הסיכויים,  כל  נגד  שהוא  ניצחון  בארץ, 
רוב  איתו,  עובד  העירוני  המנגנון  כשרוב 
החלום  איתו,  עובדות  בשטח  הסיעות 
והקביעה שאיפה שהדתיים הולכים, זה הצד 
המנצח - ניצחנו את כל המוסכמות האלה, 
שהולכים  רשויות  כ-60  יש  בגדול,  ניצחנו 
ראשון,  בסיבוב  נגמר  ואצלנו  שני  סיבוב 
מנדטים.  הרבה  הכי  קיבלתי  למועצה  גם 
ומראה  הסיכויים  כל  נגד  סוחף  ניצחון  זה 
שעשינו עבודה טובה לא רק בקמפיין, אלא 
ההצלחה שלי  רוב  השנים.  לאורך  בעבודה 
לא באה מקמפיין בחירות, הוא גם לא היה 
כזה מושקע כמו שזה נראה, הכוח העוצמתי 
היה מאנשים ששירתתי אותם 5 שנים וידעו 

ברגע האמת לתת בי את האמון הזה".
לשחק  אפשר  העיר,  ראש  כבוד  לסיום, 

במשחק אסוציאציות?
"לך על זה".

לעובדים  לתת  "צריכים   – כוננות  שעות 
שבאמת מבחינת השירות צריכים לקבל את 

זה".
מיתולוגי,  עיר  "ראש   – אוחיון  איציק 

נאחל לו בריאות רבה".
הכרתי  שפחות  עיר  "ראש   – לב  גיורא 

אותו".
היה  שלא  נחמד  "דבר   – אקולוגי  אגם 
אותו,  לעשות  הנכון  העדיפויות  בסדרי 
ובשכונות  משודרגת,  לא  העיר  עוד  כל 
הוותיקות והחדשות אין תשתיות בסיסיות, 
לבזבז כ"כ הרבה כסף שם – לא היה דבר 

נכון. נראה מה עושים איתו".
פיטורי עובדים – "לא קורא לזה פיטורי 

עובדים אלא התייעלות של המערכת".
ישיבה,  "ראש   – רוזן  יגאל  רבי  הגאון 
אין לי קשר, הקשר שלי עם רבנים יהיה אם 
זה  על  הלכתי,  למשהו  שלי  בחיים  אזדקק 

אדע לפנות".
איש  העיר,  ראש  "מ"מ   – בוסו  אוריאל 
נאמנה,  שלו  הציבור  את  משרת  ציבור, 

אשמח לשתף איתו פעולה".
דברים  מאד  הרבה  בה  "יש   – שבת 
חברתיים, אני מסתכל עליה לא רק בהיבט 
יש  שבת  החברתי,  בהיבט  גם  אלא  הדתי 
השקט  הרוגע,  את  לאדם  שנותן  משהו  בה 

והמנוחה שלו".
רמי גרינברג – "שליח ציבור".
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ריפס הפקות & בימות קידס גאים להציג:

מחזמר לכל

המשפחה!

בימוי: יותם קושניר | מחזה ופזמונים: שולי רנד | ניהול אומנותי: אילת ריפס

ניר חלפון, מיכאל גלנסקי, שחר טבוך, איציק מלמד, טל גרושקה, דור גלולה
מאיר סוויסה     שולי רנד     ישי לפידות

כוריאוגרפיה: נעה וגנר | עיבודים והפקה מוסקלית: חגי אלקיים | תפאורה: אדם קלר | תאורה: זיו וילושין | תלבושות: אבי פליט

אי"ה ביום ראשון | א' טבת |  9.12.18 | בשעות 9:45, 12:30 
בהיכל התרבות פ"ת רחוב המכבים 5

כרטיסים באגף לתרבות יהודית 9052455, בקופות 9125222

רוצה להתנדב תמורת מלגה?
  אפשרות לשילוב עם עבודה קיימת או לימוד בכולל/ישיבה.

  קבלת מלגת כלכלה מכובדת.

  נסיעות בתחבורה ציבורית חינם בכל הארץ )למעט אילת(

  הטבות בארנונה, ביטוח לאומי ועוד.

  מענקים שונים והטבות.

  מעורבות חברתית ותרומה בקהילה.

  עידוד וחיזוק נוער

  פעילות לגמלאים/קשישים

לפרטים והרשמה 
שפרה:  054-3214242
משה- 052-7662166

אשר שוקר
ראש האגף

הרב אוריאל בוסו
מ"מ ראש העיר

רמי גרינברג
ראש העיר

בברכה

האגף לשירותים חברתיים

בס"ד

מיועד לגברים
 מגיל 22-28

באין מענה ניתן לשלוח:
 פקס: 073-2549970 
shifra@ptikva.org.il :או מייל

ההרשמה
בעיצומה!!!

בית מחבר קהילה

www.m
aor-yehuda.co.il

חברו אלינו
ת

ת

מרכזים קהילתיים פ"ת
מפגשים

מאור יהודה

רחוב קלויזנר 13 פתח תקווה03-5079545  03-9301363maoryehuda@makefet.matnasim.co.il



לצד כל הסגולות

ארוחות
 עשירות  

בד"צ

תנאים
לשבת 
כהלכתה

מענה 
 הלכתי 
שוטף

בכירי
וטובי 

הרופאים

ותק 
וניסיון 

רב

מכשור 
רפואי 
מתקדם

פרופ' איל סיון
מנהל אגף נשים 

ויולדות

פרופ' שלי מזעקי
 מ"מ מנהל אגף 
נשים ויולדות

אנחנו כאן. שיבא יולדות

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

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

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

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

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

זו ההשתדלות שלך שהכל יסתיים במזל טוב ובשעה טובה.

מוקד מענה הלכתי: 03-530-7819

לסיורים, קורסים ולכל מידע,
מתאמת קשרי קהילה:
052-6667991

ללדת בשיבא- תל השומר
זו ה"השתדלות" שלך



ח' כסלו תעש"ט 1016/11/18 בפתח-תקוה

מניו יורק ועד פתח תקווה: ה"באנקעט" של חב"ד
בזמן שבניו יורק נערך הכינוס השנתי של כל שלוחי חב"ד מרבי העולם, ערכה ישיבת חב"ד פתח תקווה אירוע עוצמתי משל עצמה 

• בין האורחים: חברי הכנסת מיקי זוהר ואורן חזן

מאת: משה אברהמי

עת הסבו שלוחי חב"ד אל שולחנות ה"באנקעט" המסורתי בניו 
חב"ד  ישיבת  תלמידי  יחד"  גם  אחים  "שבת  להם  התאספו  יורק 
לאלפי  ההצדעה  ערב  ה"באנקעט".   - מיוחד  לערב  תקווה  פתח 
שלוחי הרבי בעולם כולו. חדר האוכל המפואר של הישיבה עוצב 
ונערך כיאה לערב מיוחד זה והפך לערב אחד לאולם מפואר עם 
אשר  ענק  מסכי  לצד  טוב  כל  ומלאים  בקפידה  ערוכים  שולחנות 

ניצבו ליד הבמה המפוארת.
הרב הת' מנחם מנדל לבל נטל את שרביט ההנחיה של ערב מיוחד 
זה ופתח במספר מילים אודות עניינו של שליח ופעולותיו בעולם 
כאשר וידאו מיוחד המשולב עם מראות קודש מיוחדים הוסיף עוד 
ועוד על מעלת השלוחים ויחסו הנלבב של הרבי למפעל השליחות.

אופן  ישראל  ר'  המשגיח  כובד  הרבי  של  התהלים  פרק  לאמירת 
ר'  החב"די  הקלידים  אמן  של  תזמורתו  פרצה  מכן  לאחר  ומיד 
מעגל  לתוך  התמימים  את  שסחפו  שמחה  בניגוני  ולנר  אלאור 

חסידי ענק ומאוחד.
עת רוקדים התמימים הוזמן אל הבמה מ"מ ראש העיר פתח תקווה 
ר' אוריאל בוסו אשר דיבר על המהפך העצום שחוללה הישיבה 

בעיר.

את המשא המרכזי לערב זה נשא הרב מרדכי גורליק, שליח הרבי 
חשיבות  על  דיבר  כאשר  תקווה  בפתח  המושבות  אם  לשכונת 
שליחותו של תמימים בלימוד התורה ועבודת התפילה כפי שלימד 

והדריך אותנו הרבי.
שסיפר  זוהר  מיקי  ח"כ  הכנסת,  ועדת  יו"ר  לדבר  הוזמן  לאחריו 
לתמימים על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו להיוולד בתאריך י"א 
בניסן ואף לאחר שנים להיכנס למשכן הכנסת באותו התאריך. כמו 
כן הביא מספר סיפורים אשר נתקל בעצמו בשלוחי חב"ד בעולם 
וסיים את דבריו עת הסביר לתמימים על החוק המיוחד שמעביר 
חינוך  ב'יום  הרבי מליובאוויטש  הנצחת מורשת  על  בכנסת  כעת 

מיוחד בכלל בתי הספר.

את  יחד  וסוחף  מיוחד  בניגון  פוצח  סיטבון  דוד  ר'  המנגן  בעל 
התמימים וח"כ מיקי זוהר לאווירה מיוחדת כשמיד לאחר מכן ר' 
יובל ברנס משלוחי הרבי בתל אביב נוטל את המיקרופון ומשתף 

בסיפורים מיוחדים אודות עבודת השליחות בתל אביב.
ח"כ אורן חזן שיתף את התמימים בסיפורים מיוחדים ובפגישותיו 
אל  אותו  שמחבר  המיוחד  ובקשר  העולם  ברחבי  חב"ד  בשלוחי 
האירוע  את  כיבד  גרינברג   רמי  מר  החדש  העיר  ראש  הרבי. אף 

בנוכחותו, ואף נשא מספר דברי ברכה כנציג העירייה.
מתלמידי  תמימים  מספר  של  דמויותיהן  המסכים  על  נראו  כעת 
כולו  העולם  וברחבי  הקודש  בארץ  שלוחים  של  בנים  הישיבה, 
מעולם  מיוחדים  ואפיזודות  בסיפורים  חבריהם  את  שיתפו  אשר 
השליחות. ראש הישיבה הרה"ח יצחק אקסלרוד חתם את האירוע 
ועורר את התמימים על שליחותם החשובה ועל מעלת שליחותו 

של תמים בדורנו דווקא.
הרה"ת  הישיבה:  הנהלת  חברי  התמימים  עמלו  הערב  הפקת  על 
תלמידי  בידם  סייעו  כאשר  טויטו  חיים  והת'  לבל  מענדל  מנחם 
הערב  גלס. במהלך  שניאור  והת'  הרשקופ  שימי  הת'  הישיבה 
העניק מנכ"ל הישיבה ר' איתן גלבוע תעודות הוקרה לראש העיר 
מר רמי גרינברג ומ"מ מקום ראש העיר ר' אוריאל בוסו על עזרתם 

הרבה מיד עם היכנסם לתפקיד נכבד זה.
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מוצ"שק פרשת וישלח ט"ז כסלו                                
בין השעות: 19:30-20:00                                       

ימים רביעי וחמישי - כ' כא' כסלו                                  
בין השעות: 18:30-19:30                                    

מוצש"ק פרשת וישב כג' כסלו                                 
בין השעות: 19:30-20:00                                       

בסד

בית לב המושבה רחוב סלומון 12

מוצש"ק פרשת וישלח ט"ז כסלו
בין השעות: 19:30-20:00

ראשון-יז', שלישי-יט' ,חמישי-כ"א כסלו
ביו השעות: 16:00-18:00

מוצש"ק פרשת וישב כג' כסלו
בין השעות: 19:30-20:00 ג:

שי
לה

תן 
ני

ם 
סי

טי
כר

היחידה לחנוך חרדי 
ותרבות מורשת ישראל

כרטיס 
הורה 
חינם

מחיר
כרטיס

    &10

הגרלות 
ופרסים 

יקרי ערך            

עמלינו אלו הבנים

הסעות בשעה 18:45 מרכז העיר רחוב טרומפלדור 40, גני הדר רחוב מנחת שלמה 1

היחידה לחינוך חרדי ותרבות מורשת ישראל 
מזמינים את ההורים וילדי 'עמלינו'

לכנס השנתי הגדול 
אבות עם בנים 
שיתקיים אי"ה ביום שני כ"ה כסלו נר שני של חנוכה

באולם היכל התרבות רחוב המכבים 5 בשעה 19:00 
בהשתתפות ראשי ישיבות רבנים אישי ציבור

דברי ברכה:
מר רמי גרינברג - ראש העיר

הרב מנחם שורץ - מנהל האגף לחינוך חרדי

במהלך הערב יתקיימו הגרלות על פרסים יקרי ערך 
לילדים המשתתפים בכל שבוע בלימוד אבות עם בנים

בתוכנית:
 הרב מרדכי בלוי 

שיחה מרתקת לילדי עמלינו בליווי סיפורים מרתקים מגדולי ישראל זיע"א ושליט"א  

תוכנית אומנותית מיוחדת  הרב חיים ולדר 

המעיל שהציל
הצגה עם מסר חינוכי לילדי 'עמלינו'



הביטוח הלאומי שמח לבשר לכם, מקבלי 
קצבת סיעוד ובני המשפחה, שמנובמבר 2018 

חלים השיפורים הבאים בקצבת הסיעוד:

קצבת הסיעוד 
המשופרת

יוצאת לדרך!

הביטוח הלאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים

*6050�www.btl.gov.il

איך בוחרים?
 בימים אלה נשלח לביתכם מכתב אישי ובו מידע על רמת הזכאות שנקבעה
לכם, ועל אפשרויות הבחירה שלכם במסגרת השיפורים בקצבת הסיעוד.

לרשותכם 3 אפשרויות לבצע את הבחירה:
 באמצעות הטופס שצורף למכתב האישי  במוקד הטלפוני 2637* 
סל שירותים בסיעוד" "בחירת  באתר הביטוח הלאומי במחשבון   
מידע מפורט על הקצבה המשופרת תוכלו למצוא באתר הביטוח הלאומי.

הקצבה תשולם מעתה לפי 6 רמות זכאות
 )ולא 3 כפי שהיה עד כה(, כדי להתאים באופן מיטבי

את שעות הסיעוד למצב התפקודי של מקבל הקצבה.

שעות הסיעוד הוגדלו
בעיקר למקבלי הקצבה ברמות הזכאות הגבוהות.

מי שנקבעה להם רמת זכאות 1 )הנמוכה ביותר(
יוכלו לבחור לקבל קצבה בכסף בסך 1,407 ₪.

מי שנקבעה להם רמת זכאות 2 עד 6
 יוכלו לבחור לקבל חלק מהקצבה בכסף שתשולם ישירות 
 לחשבון הבנק שלהם, ואת שאר הקצבה לקבל בשירותים

 מסל השירותים הכולל: טיפול אישי בבית, ביקור במרכזי יום,
קבלת לחצן מצוקה, שירותי כביסה ומוצרי ספיגה.

 מי שמעסיק מטפל צמוד 
יכול לקבל קצבה בכסף.
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אוריאל צייטלין

קרוב למאה פצועים במצבים שונים פונו לבתי החולים סורוקה 
וברזילי עקב התקפה רחבה של ארגון הטרור חמאס. ביום שני, 
16:30, מחבלי חמאס שיגרו טיל נגד טנקים לעבר  סמוך לשעה 
אוטובוס נוסע בעוטף עזה, מה שפצע באורח קשה חייל ששהה 
באוטובוס. בנס גלוי, לא נפגעו חיילים נוספים שדקות קודם לכן 
ירדו מהאוטובוס. מיד לאחר מכן, החלו להישמע ביישובי העוטף 
אזעקות צבע אדום שלא נפסקו כמעט יממה שלמה. רק בסמוך 
לשעה 15:00 אחר הצהריים ביום שלישי הגיע דיווח כי הפלגים 
עד  האש,  את  לנצור  המתווכים  לבקשת  נענו  ברצועה,  השונים 

להשלמת הניסיונות להרגעה. 
מגורים  בבניין  טיל  מפגיעת  פלסטיני  נהרג  האירועים,  באותם 
נוספת. במקרה אחר  נפצעה אישה  ובאותו מקרה  בעיר אשקלון 
בעיר, נפצעה באורח אנוש אישה כבת 60. סך הכל, נפצעו קרוב 
למאה איש, חלקם מחבלות רסיסים, חלקם מחבלות בדרכם לחדר 
הממ"ד והיתר נפגעי חרדה. נציין, כי מלבד המקרים באשקלון, 
כמה מבנים נוספים, בהם בתי מגורים, ספגו פגיעה ישירה. באחד 

המקרים, נפגע בית הרבנות בעיר נתיבות. 

הטרור  ארגון  של  עזה  ברצועת  יעדים  תקף  צה"ל  במקביל, 
החמאס. ובהם: מבנה המשמש את הכוח הצבאי של חמאס ואת 
מנהרת  הזרוע הצבאית של חמאס,  הכוח המודיעיני הצבאי של 

טרור התקפית בדרג' תפח, ארבעה מתחמים צבאיים בעיר עזה, 
בית חאנון, ג'בליה וחאן יונס וכן עמדת שיגור ירי תלול מסלול 
של ארגון הטרור חמאס בחאן יונס. כמו כן, כלי שיט של צה"ל 
תקפו מספר כלים ייעודיים המשמשים את הכוח הימי של חמאס 

לביצוע פעילויות טרור ימיות נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל. 
שעשינו  מדברים  משמעותי  מאוד  באופן  שונה  הזו  "ההתקפה 
בעבר, מבחינת כמות ואיכות המטרות", מספר קצין בכיר בחיל 
פה  "יש  האחרונה.  ביממה  המשמעותיות  התקיפות  על  האוויר 
 - מאוד  גדולות  במטרות  בפגיעה  משמעותית  מדרגה  עליית 
עזה, שהתקיפה שלהם  העיר  בלב  קומות  בניינים של שש-שבע 

מייצרת אפקט מאוד משמעותי על הצד השני". 
גא"פ  הותקפו מטרות  הטרור חמאס,  ארגון  למטרות של  בנוסף 
ובהם ארבעה מתחמים צבאיים, שני מתחמים בחאן יונס, ושניים 
נוספים בתל אלהוא ודיר אל באלח. כמו כן, כוחות זרוע הים תקפו 
נוציראת  במעגן  חמאס  של  הימי  לכוח  השייך  ייעודי  שיט  כלי 
שבדרום רצועת עזה. "התקיפות בוצעו בתגובה למתקפת הטרור 
שמובילים ארגוני הטרור משטח רצועת עזה לעבר אזרחי מדינת 
ישראל, אותה צה״ל רואה בחומרה רבה", ציין דובר צה"ל, תא"ל 
מנליס. "חמאס לא מבין מה בסל הכלים של צה"ל ומה לא. יש לנו 
מגוון רחב של אמצעים, בחלקם כבר השתמשנו ובאחרים אנחנו 

עוד נשתמש".
"אם  פרסמה:  אל-קסאם  א-דין  עז  חמאס  של  הצבאית  הזרוע 
ומתקנים  ציבוריים  מקומות  בניינים,  לתקוף  תמשיך  ישראל 
הן  שבע  ובאר  אשדוד  שלנו.  הירי  את  נרחיב   - בעזה  אזרחיים 
שיבוא  למה  מצפה  אינו  "האויב  כי  הוסיף  עוד  בתור".  הבאות 

בשעות הקרובות". 
היא  ההתנגדות  "תגובת  כי  מסר  הפלסטיני  האיסלאמי  הג'יהאד 
קיבל  המשותף  החמ"ל  הפלסטיני.  העם  בשם  טבעית  תגובה 
החלטה כדי שישראל וכל תומכיה יבינו שהם לא ירגישו ביטחון 
כל עוד העם הפלסטיני לא ירגיש ביטחון. המשחק בחיי אנשינו 

לא יעבור ללא מחיר".
אירוע קשה  על  דווח  כאשר  בערב,  ראשון  ביום  הסאגה  תחילת 
פעילות  במהלך  כי  התברר  מכן  לאחר  עזה,  ברצועת  שמתחולל 
מבצעית מיוחדת, נהרג קצין צה"ל, סא"ל מ', וקצין נוסף נפצע 
באורח בינוני ומצבו ב"ה משתפר. לפי הודעת צה"ל, הלוחמים 
נפגעו במהלך חילופי אש שהתפתחו לאחר חשיפת הכוח. הקצין 
שנפצע פונה לבית החולים סורוקה ועבר ניתוח במהלך הלילה. 
7 נהרגו  מצבו מוגדר יציב. משרד הבריאות הפלסטיני דיווח כי 
בתקיפות צה"ל ברצועה, בהם בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. 
רצף האזעקות בעוטף עזה נמשך לתוך הלילה, 17 שיגורים זוהו 

לשטח ישראל.
שבמהלכה  עזה,  רצועת  בעומק  שפעל  צה"ל  כוח  פעולת  פרטי 
נהרג סגן אלוף מ', יישארו חסויים. בהמשך התייחס דובר צה"ל 
או  לחסל  נועד  לא  הוא  כי  והבהיר  למבצע  מנליס  רונן  תא"ל 
לחטוף בכיר חמאס אם כי "ביצור ביטחונה של ישראל ושמירה 
הלוחמים  נקלעו  מסוים  בשלב  לדבריו,  האיכותי".  יתרונה  על 

האיום  להסרת  הירואית",  פעולה  "וביצע  מורכבת  למציאות 
מ', שנהרג  אלוף  סגן  ישראל.  אל שטח  חזרה  האנשים  ולחילוץ 
במהלך הפעילות והקצין הנוסף שנפצע בינוני, נפגעו במכת האש 

הראשונה. לאחר מכן לא היו נפגעים נוספים. 

חיל  ובסיוע  קצר  מטווח  גבורה  קרב  ניהלו  הם  הרגע  "מאותו 
האוויר הם הצליחו להגיע עצמאית לשטח ישראל, סגן אלוף מ' 
פעולות  ועל  פעילותו  על  רבה  להערכה  ראוי  איכותי  קצין  הוא 

שביצע הרחק מגבול ישראל". 
ראש הממשלה נתניהו ששהה בפריז נחת לאחר שקיצר את ביקורו 

בפריז בעקבות האירועים בדרום. 
לפי מקורות פלסטיניים: רכב מסוג פולקסווגן עמד במשך דקות 
עורר  הדבר  בארקה.  דין  נור  בכיר חמאס  ביתו של  מול  ארוכות 
את חשדו ויחד עם פעילים נוספים הוא פתח במרדף אחרי הרכב. 
לעצור  הצליחו  חמאס  של  הצבאית  הזרוע  אנשי  מסוים,  בשלב 
בתגובה, פתחו  זהות.  תעודות  להציג  מיושביו  ודרשו  הרכב  את 
לוחמים שישבו במושבים האחוריים באש. כתוצאה מהירי נהרג 
נוספים  יצרו קשר עם פעילים  נפצעו. הפעילים  ואחרים  בארקה 
שפתחו במרדף אחר הרכב ובו לוחמי צה"ל. אז הוזנקו כלי טיס 
שירו לעבר כל מי שרדף אחר הרכב. האירוע הסתיים כשהרכב ובו 
לוחמי צה"ל התנגש בגדר בטון, הלוחמים חילצו עצמם מהרכב 

והמשיכו רגלית אל עבר שטח ישראל.

הסלמה בדרום: מאות 
רקטות, הרוג ופצועים
חמאס לא חדל מירי לעבר בתי אזרחי ישראל שבעוטף עזה 
ומאיים כי ירחיב את טווח הירי • צה"ל תוקף יעדים מובחרים 
ברצועה • בצד הישראלי, הרוג ופצועים בדרגות שונות וקצין 

שנהרג בתקרית שהחלה את הסבב הנוכחי

צילומים: צה"ל, דוברות עיריית שדרות, משטרת ישראל, עמוס בן גרשום, לע"מ
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שיבא עם הפנים ליולדת 
החרדית: ייעוץ טלפוני 
אישי עם מיילדת בכירה

גדולי הזמר והחזנים הצדיעו למלחין האגדי

משה אברהמי

במרכז הרפואי שיבא לא שוקטים על השמרים. לאחר שאגף 
מתן  תוך  החרדית  ליולדת  התאמה  עבר  והיולדות  הנשים 
אפשרות לשמירת שבת כהלכתה, ארוחות עשירות בכשרות 
הרה"ג  מאת  הלכתי  ומענה  פסיקה  החרדית,  העדה  בד"צ 
צבי פורת ועוד, מוסיפים בשיבא עוד ועוד שירותים לטובת 

היולדות.
ייעודיים  וסיורים  ללידה  הכנה  קורסי  בין השאר, מתקיימים 
קהילה  מתאמת  החרדי,  המגזר  לנשות  גם  יולדות  במתחם 
ועוד. כשכעת, מציעים בשיבא  היולדות  הכן לשירות  זמינה 
שירות אישי וחשוב לכל אם: ייעוץ טלפוני פרטני עם מיילדת 

בכירה, המעניקה מענה לכל שאלה.
ושאלות  סוגיות  למגוון  מענה  לתת  בא  הייחודי  השירות 
העשויות להתעורר בתקופת טרום הלידה ולאחריה והוא ניתן 
באופן אישי ודיסקרטי על ידי הגב' חביבה ארנון  - מיילדת 
בכירה במרכז לנשים ויולדות ובעלת ותק ונסיון רב בשיבא - 

משנת התשמ"ו. 
לברר,  לשאול,  איתי,  לדבר  שרוצה  אחת  כל  מזמינה  "אני 
אומרת  ואיך",  מתי  לעשות,  עליה  מה  ולדעת  רגועה  להיות 
את  לעבור  אחת  לכל  לעזור  שניתן  מאמינה  "אני  חביבה. 
התהליך באופן חיובי תוך הקפדה על בטיחות האם והתינוק. 
הלידה  לפני  והדרכה  ליווי  לקבל  ויכולה  צריכה  אישה  כל 
התהליך  עם  לזרום  גם  שחשוב  העובדה  לצד  ובמהלכה. 

ולהיות פתוחות לשינויים בתרחיש המצופה".
השירות פתוח לציבור הרחב וניתן ליצור קשר בקו הטלפון: 

03-5305969 )או באתר שיבא(
ניתנות תמיד באופן מיידי  חשוב להדגיש כי התשובות אינן 
עם  שיחה  כן  כמו  דחופות.  לשאלות  מיועד  אינו  והייעוץ 
חביבה אינה מהווה תחליף לבדיקה או להתייעצות עם רופא.

מאת: משה אברהמי

המלחין  העיר  לתושב  הוקרה  ערב  התקיים  שעבר  רביעי  ביום 
יצירה.  ולרגל 55 שנות  לו 85 שנים  ראובן סירוטקין, במלאות 
את האירוע קיים האגף לתרבות יהודית בראשות משה פלדמר 
ראש  היה  בערב  המרכזי  האורח  זלצר.  שמואל  של  ובניהולו 
מאד  ומוקיר  מעריך  הוא  כי  גרינברג, שאמר  רמי  הנבחר  העיר 
את יצירותיו של ראובן סירוטקין גדל על שיריו ולחניו המהווים 

במוסיקה  ברזל  צאן  נכסי 
הבטיח  גרינברג  היהודית. 
עם  הקשר  להעמקת  יפעל  כי 
לצרכיו,  מענה  ומתן  הציבור 
דמויות  עוד  לגדל  במטרה 
יוצרות ותורמות לקהילה כמו 

ראובן סירוטקין.
נציב שירות  עוד הגיע לברך: 
לשעבר  השר  הטרי,  המדינה 
שמכיר  הרשקוביץ,  דני  הרב 
את משפחת סירוטקין עשרות 
חתן  את  בירך  בדבריו,  שנים. 
השמחה על פועלו רב השנים.

וראש  העיר  מועצת  חבר 
תורנית,  לתרבות  האגף 
חילופי  שעם  פלדמר,  משה 
בעירייה  הקרובים  המשמרות 
אלה,  תפקידים  משני  ייפרד 
כי  דבריו  בתחילת  אמר 
מעורבים.  רגשות  חש  הוא 
"התחלתי את תפקידי הציבורי 
 .1998 בשנת  העיר  במועצת 
הראשונים  האירועים  אחד 
ערב  היה   ,2000 יולי  בזמנו, 
סירוטקין  לראובן  הצדעה 

ואת  ראובן  את  בירכתי  בערב ההוא  יצירה.  30 שנה של  לציון 
לו  ואיחלתי  הוא חלק ממנה  'מעלות קדושים' שראובן  קהילת 
שנים רבות נוספות של לחנים ושירה והנה היום אני סוגר מעגל. 
אני סוגר מעגל כראש אגף שעבר ממחלקת תרבות תורנית דרך 
יובל  ושוב בערב לציון  יהודית  ולאגף תרבות  התרחבות לאגף 

לעשייה יצירתית ומיוחדת של ראובן".
יצירה,  של  רבות  שנים  המשך  ולרעייתו  לראובן  איחל  פלדמר 
המשפחה  מכל  ונחת  טובה  בריאות 
העיר  לראש  הודה  כן  כמו  והחברים. 
תמיכתו  על  ברוורמן,  איציק  היוצא 
למ"מ  והרחבתה,  האגף  בפעילות 
האגף  ולעובדי  דיעי  איציק  רה"ע 
לתרבות יהודית על פעילותם המסורה 

לאורך השנים.
בצד האמנותי של הערב הופיעו אמנים 
כהוקרה  בהתנדבות  כולם  רבים, 
ישי  רעים,  צמד  הופיעו:  לסירוטקין. 
לפידות, ישראל פרנס, ישראל ברזילי, 
אחיה רובין, ליפא גלנץ, בנאל דהאן, 
הנער  הצבאית,  הרבנות  להקת  בוגרי 
גולדרינג,  אלדד  הכנר  פרלינג,  סער 
מקהלת  תקווה,  פתח  פרחי  מקהלת 
שמע.  צלצלי  מקהלת  גנים,  שפתי 
המנצח  גולדברג,  שלומי  הנחה 

והמנהל המוסיקלי אבי ברק.
חלק מרגש של האירוע היה כשהוקרן 
הראשון  מהאירוע  קטעים  ובו  סרט 
האגף  ע"י  שנים  ח"י  לפני  שנערך 
החזן  גם  נראה  ובו  סירוטקין  לכבוד 
'ארומימך',  את  שר  ז"ל  בראון  אריה 
נוסף  מרגש  קטע  סירוטקין.  לחנו של 
היה כשנכדיו וניניו של סירוטקין עלו 

לבמה ושרו "כשהנשמה מאירה".
 צילם: גידי לויתן

פתח תקווה הצדיעה לתושב העיר, המלחין ראובן סירוטין, לרגל 55 שנות יצירה • חבר המועצה וראש 
האגף נפרד מתפקידיו בסגירת מעגל

תלמד להיות מעשי!

להרשמה: 2245*

טי
תנ
או

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technologyמודיעין עילית | חיפה | בית שמש

) שלוחה 3( הלימודים מתקיימים בשלוחת בני ברק

C.B.T קורס
רק במרכז החרדי להכשרה מקצועית מכינים אותך מעשית לשוק העבודה!

ירושלים | בני ברק | אשדוד

תפתחו ספרים
הלימודים מתחילים!

קורס C.B.T  )פסיכותרפיה קוגנטיבית התנהגותית( | נשים / גברים

תוכן הלימודים:
טיפול קוגניטיבי | טיפול התנהגותי | ויסות פיזיולוגי | הפרעות 
 CBT | ניהול כעסים | טיפול בדיכאון | OCD חרדה | טיפול ב

PTSD בילדים | סדנת סלפי | טיפול בטראומה

תעודת גמר:
איט”ה, אוניברסיטת חיפה 
היחידה ללימודי המשך, 
ביה”ס c.b.t. אינטגרטיבי

היקף 
הלימודים:

פעם בשבוע 
למשך כשנתיים

תנאי קבלה:
מיועד לבעלי תואר ראשון טיפולי 

בלבד עו״ס יעוץ חינוכי חינוך מיוחד 
וכו׳. נסיון טיפולי. ראיון אישי

הפתיחה 
בקרוב 

 מקומות 
 
אחרונים!
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העיר  ראש  הוא  ליאון  משה   – נקבע  תהפוכות  ומלא  דרמטי  לילה  לאחר 
ירושלים • מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ערך 'לחיים' עם היוודע הבשורה 
'דגל  של  הבחירות  במטות  בחגיגות  פרצו  אלפים   • המערכה  הצלחת  על 
התורה' וש"ס, שגייסו לאורך היום אלפי מתנדבים מכל הארץ • ערב קודם 

לכן: רבבות התפללו בכותל בנוכחות גדולי ישראל • תוצאות האמת

אלי כהן וישראל פריי

ניצחון ענק וחד משמעי לגדולי ישראל: יממה 
לאחר שמרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי הטריח 
את עצמו במיוחד לתפילה בכותל המערבי יחד 
עם מרן נשיא המועצת חכם שלום כהן להצלחת 
המערכה בירושלים – ניצח מועמדם של גדולי 
ישראל, משה ליאון, שגבר על עופר ברקוביץ' 
בפער של מעט יותר מ6 אלף קול, תוצאה שלא 
המעטפות  ספירת  לאחר  גם  להשתנות  צפויה 

הכפולות ובהן קולות הנכים והחיילים.
ובש"ס  התורה  בדגל  עבדו  היממה  במהלך 
למקסם את מספר המצביעים וערכו גיוס חירום 
הארץ,  רחבי  מכל  שהגיעו  מתנדבים  כולל 
רבבות  למרות  עצום,  ניצחון  נרשם  ובסיומה 
מצביעים מהמגזר הכללי שגדשו את הקלפיות. 
ואילו  קול   108,980 עם  סיים  ליאון  משה 

ברקוביץ סיים עם 102,685 קול.
במהלך  הבשורה  על  שעודכן  התורה  שר  מרן 
לימודו על ידי נכדו הרב יעקב קנייבסקי ויו"ר 
'דגל התורה' ח"כ משה גפני, ערך 'לחיים' ושב 

לתלמודו.
ירושלים אמנם נמצאת על ראש שמחתנו, אבל 
נרשמו  בהם  לבחירות,  הלכו  ערים   53 עוד 
וותיקים  מכהנים  ערים  כשראשי  רבות,  דרמות 
וחדשים.  צעירים  מתמודדים  לטובת  הודחו 
לאחר  סופיות  תוצאות  של  מרכזי  מקבץ  להלן 

ספירת הקולות, ללא קולות החיילים:
הפסיד  גלבך  נחמן  החרדי  המועמד   – צפת 
למועמד 'הליכוד' שוקי אוחנה בפער ניכר של 
כ-23%. למרות מאמציה הכבירים של 'שלומי 
'אגודת  של  המלוכדת  וההתייצבות  אמונים' 
ישראל', חב"ד וש"ס, לא הצליח גלבך לאסוף 
בהמוניו  שהצביע  החילוני,  מהמגזר  קולות 
שיצאו  מי  גבוהים.  הצבעה  אחוזי  והציג 
נשכרים מהמלך הם סיעות 'דגל התורה' ו'יחד', 
אחד(  לכל  )מנדט  משותפת  מפלגה  החולקות 
על  נכון  והימרו  ביד  יד  אוחנה  עם  שהלכו 

המועמד המנצח.
למחרת  יום  כי  אוחנה  הודיע  הניצחון,  בנאום 
הבחירות, העירייה תעמוד לשירות כל תושביה, 
בלי קשר למי שתמך בו או למי שהצביע ליריבו. 
לתומכיו  גלבך  נחמן  הודה  ההפסד,  בנאום 
ואמר כי הוא שלם עם התוצאה, וכי הלך אחר 
הוראותיהם של גדולי ישראל. גלבך העלה על 
הציבור  בין  הנדירה  החרדית  האחדות  את  נס 
החרדי שהתלכד סביבו וקרא להמשיך ולשמור 

על האחדות.
בת ים – המועמד הצעיר צביקה ברוט )'הליכוד'( 
הצליח להביס את ראש העיר המכהן יוסי בכר, 
ברוט,  פער של 25%.  עם  העיר  וזכה בראשות 
עיתונאי ויועץ לשעבר, התחיל את המרוץ הבת 
ימי כמעט משום מקום, והצליח לגבור על ראש 
עיר מכהן, שנתמך בין היתר על ידי האיש החזק 

בבת ים וראש העיר לשעבר, שלומי לחיאני.
הממשלה  לראש  כואבת  מכה  מהווה  התוצאה 
בנימין נתניהו, שבחר לתמוך ביוסי בכר, למרות 
שמולו התמודד ברוט מטעם מפלגתו 'הליכוד'. 
תמיכת נתניהו בבכר עוררה נגדו כעס רב בתוך 
היה  שההימור  מתברר  וכעת  המפלגה,  שורות 
המקומית,  ש"ס  סיעת  לחלוטין.  כושל  גם 
שותפה  והייתה  מנדטים  בשלשה  שמחזיקה 
צמודה של בכר ותמכה בו בכל הכוח, הפסידה 

אף היא כשהימרה על המועמד המפסיד.
ש"ס  מועמד  עובדיה,  כפיר   – הכרמל  טירת 
המכהן  העיר  לראש  הפסיד  העיר,  לראשות 
כפיר  אחוזים.  כשבעה  של  בפער  טל,  אריה 
למועמד  להפוך  'פייט',  לתת  הצליח  עובדיה 
ולגרור  חרדית,  מלהיות  שרחוקה  בעיר  מוביל 
של  בסופו  אך  שני,  לסיבוב  מכהם  עיר  ראש 

דבר, לא הצליח לקטוף את הבכורה.
הכהן,  שאמה  כרמל  לשעבר  חה"כ   – גן  רמת 
זינגר  ישראל  המכהן  העיר  ראש  את  הביס 
בפער של כעשרה אחוזים. הניצחון מגיע לאחר 
אינספור  עם  במיוחד,  סוערת  בחירות  מערכת 

מתמודדים, השמצות וטלטלות פנימיות.
רעננה – חיים ברוידא, חבר מועצה מוכר וותיק, 
בעיר,  הדתי  הציבור  מרבית  ידי  על  שנתמך 
הביס את איתן גינזבורג, מי שמכהן מזה כשנה 
ראש  פרישת  מאז  בפועל,  העיר  ראש  בתפקיד 

העיר הנבחר זאב בילסקי.
החזק  העיר  ראש  צור,  דב   – לציון  ראשון 
לטובת  העיר  ראשות  את  הפסיד  והדומיננטי, 
סגנו לשעבר רז קינסטליך. מבחינה חרדית, מי 
אריה  הרב  בראשות  ש"ס  היא  נשכרת  שיצאה 
לקינסטליך,  השני  בסיבוב  שהצטרפה  כהן 
שיתוף  בהמשך  שצידדה  התורה'  'דגל  לעומת 

הפעולה עם דב צור.
מעלות תרשיחא – נפל דבר. ראש העיר הוותיק 
ביותר בישראל, שלמה בוחבוט, ייאלץ להיפרד 
מי  בתפקיד.  שנים   42 אחרי  הראשות  מכס 
שקיבל  פומרנץ,  ארקדי  הוא  לנעליו  שייכנס 

כמעט כפול קולות מראש העיר היוצא.

גדולי ישראל ניצחו

נתכנס לערב לימוד לזכרו
ביום חמישי, אור לט"ו כסלו בשעה 20:00, 

בבית הכנסת 'תפארה'', רחוב הרצל 79, פתח תקווה

בתכנית:

תפילת ערבית  
הרב שלמה לבנון- רב קהילת היכל מאיר וסגן הרב הראשי  

             לצה"ל )במיל'( שיעור בנושא: "והחי יתן אל ליבו"
הרב מרדכי גרינברג שליט"א- נשיא ישיבת כרם ביבנה  

            שיעור בנושא: יהא שמיה רבה מברך – על הקדיש

עליה לקברו
 ביום חמישי י"ד בכסלו בשעה 16:00
 בבית העלמין סגולה בחלקת חרדים

במלאות שלש להסתלקות
אבינו, מורנו ורבנו היקר

הרב שמואל דב רוזנברג זצ"ל
רב קהילת "תפארה" וראש מדור הלכה בצה"ל )לשעבר(

ציבור הנשים מוזמן לשיעורי מדרשת הנשים "שם לשמואל" שהוקמה 
לזכרו של הרב רוזנברג זצ"ל במרכז "רצון יהודה",  בימי ראשון בערב אחת 

לשבועיים ברחוב אריה בן אליעזר 16 , הדר גנים פ"ת. 
פרטים באתר "רצון יהודה".  במפגש הבא, יום ראשון י"ז כסלו בשעה 

20:30, יתקיים ערב מיוחד לקראת חנוכה.
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שסטוביץ על הכוונת של רשות ההגבלים
איציק מצרפי 

שניה  בקריאה  בכנסת  עבר  האחרון  ביולי 
יבואנים  של  כוחם  להגבלת  החוק  ושלישית 
כהן,  אלי  הכלכלה  שר  שקידם  בלעדיים, 
המקנה לרשות ההגבלים סמכויות ומאפשר לה 
לפעול נגד יבואנים ישירים במידה והם פוגעים 

בתחרות, גם אם הגוף החשוד אינו מונופול.  
הלפרין,  מיכל  עסקיים,  הגבלים  על  הממונה 
שסטוביץ  חברת  נגד  שימוע  בהליך  פתחה 
שעבר  בשבוע  מקביל.  יבוא  לחסימת  בחשד 
שלחה הממונה מכתב שימוע ליבואנית מוצרי 
הטואלטיקה שנדרשת להגיב על הטענות נגדה 
30 יום. יש לציין כי זו הפעם הראשונה  בתוך 
לה  שמקנה  בסמכות  שימוש  עושה  שהרשות 

החוק להגבלת כוחם של יבואנים בלעדיים.
העסקיים  ההגבלים  רשות  שביצעה  מחקירה 
דיווחה  הטואלטיקה  מוצרי  יבואנית  כי  עולה 
מותגים  של  הבינלאומי  ליצרן  שיטתי  באופן 
ליבוא מקביל  ניסיונות  אותם היא מייבאת על 
מוצרים  וכן  קולגייט  שיניים  משחות  של 

נוספים. 
הורה  הבינלאומי  היצרן  כי  הן  ההערכות 
יבואנים  על  לדווח  בעולם  שלו  למפיצים 
מקבילים במטרה לכאורה, לחסום את הכנסת 
המוצרים הללו לישראל. לפי ממצאי החקירה 
משחת  על  ליצרן  ודיווחה  צילמה  שסטוביץ 
שיניים קולגייט שהגיעה לארץ ביבוא מקביל, 
אחר  להתחקות  הבינלאומי  ליצרן  שעזר  מה 
מקור הסחורה ולחסום אותה. נציין כי שסטוביץ 
איננה מוגדרת מונופול ועד כה התקשתה רשות 

ההגבלים לפעול נגד גופים שאינם כאלה.  
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בכל  העסקיים  ההגבלים  על  הממונה  של 

למשל  כמו  המשק,  לזעזוע  אפשרי  תרחיש 
 - המלט  ענף  על  סחר  להיטל  בהתנגדותה 
שעבר  בחודש  הלפרין  שהגישה  דעת  בחוות 
שדנה  הגנה  ואמצעי  סחר  להיטלי  לוועדה 
בסוגיית ההיטל כתבה הממונה, כי לפי בדיקת 
רשות ההגבלים "הגברת התחרות בענף המלט, 
פירות  נושאת  ביבוא,  שחל  מהגידול  שנובעת 
והגדלת  והבטון  המלט  מחירי  הורדת  בדמות 
עלולה  היצף  היטל  הגדלת  המסופקת.  הכמות 
את  מהציבור  ולשלול  התחרות  את  לגדוע 
כל  אין  ההיטל  שבהטלת  שעה  והכל  פירותיה 
תועלת שבכוחה לשמש משקל נגד לנזק הגדול 

שייגרם בוודאות לתחרות בענף ולציבור". 
התבטאות נוספת של הלפרין בלט בדיון בכנסת 
בו הביעה דעתה לחשש הקמעונאים על כוונתה 
רוצה  של אמזון להיכנס לישראל: "אני מאוד 
את אמזון בישראל - אבל אם התחרות תיפגע 
ננקוט צעדים נגד הענקיות - הרשות השקיעה 
משאבים רבים לחקור את השפעתן של ענקיות 
והצהירה, "מעולם  ישראל"  על  האינטרנט 

הרשות לא נרתעה להילחם בענקים". 
באשר לשסטוביץ', בשלב זה גם אם החשדות 
לכתב  חשופה  אינה  החברה  כנכונים,  יתבררו 
אישום והסיכוי לקנס כספי גם הוא נמוך מאוד, 
שכן אם נעמיק במהותו של החוק החדש נמצא 
לתת  ההגבלים  על  לממונה  מאפשר  הוא  כי 
הוראות לחברה המפרה, אך במידה וההוראות 
תוכל  החברה,  ידי  על  יופרו  הממונה  של 
רשות ההגבלים להטיל על החברה קנס כספי, 
פחות  לא  על  עומד  שלו  המקסימלי  שהסכום 

מ-24 מיליון שקלים. 
זימון  כל  התקבל  "לא  שסטוביץ':  תגובת 
בחשד לחסימת יבוא מקביל. שסטוביץ פועלת 
בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק ההגבלים 

העסקיים ואינה פועלת לחסום יבוא מקביל".

שרפות פורצות 
בגלל טעויות.

אל תפעילו תנורי חימום בקרבת שמיכות
וילונות או על גבי שטיח.

תנורי חימום מפיצים חום חזק שעלול 
לגרום להתלקחות, גם ללא מגע.

בכל מקרה של שרפה חייגו 102  ללוחמי האש
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דוד פדידה  מציג:

 תשכחו מכל מה שהכרתם! 
הפקה שטרם נראתה כמותה!

8
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הצגות
במתחם אחד

 חפשו בגוגל 
'שירים 

ונפלאות' 

טיקצ'אק
6565*

info@fdd.co.il להזמנת וועדי עובדים:

או או

 בימוי: קלוד דדיה ודוד פדידה  להזמנת כרטיסים*
 תסריט: דודי אינהורן ואיציק דדיה 

כוריאוגרפיה: קלוד דדיה וסנדרה אמסלם
מוזיקה: איציק דדיה, אלי קליין & איצי ברי, 

 שי ברק, יוסי גרין, אורית וגנפלד, 
ישי לפידות, שלמה ברונר.

עשרות הצגות כבר נמכרו, נותרו 8 אחרונות   מהרו להזמין באתר 'שירים ונפלאות'  

ומשעשעות  מפתיעות  דמויות  ושלל  מרהיבים  אקרובטיקה  קטעי 
שיוצאות למסע רצוף חוויות שיגשים לילדים את משאלותיהם ב'בית 

החלומות' המיוחד שנבנה עבור 'שירים ונפלאות'.

מלך החלומות )דודו פישר( בעזרת משרתו, איש החלומות )איציק דדיה(, מגשימים לילדי 
החלומות )להקת 'קינדרלעך'(, את משאלותיהם, למורת רוחו של האב המבולבל )שוקי 
סלומון(. ברכותיו של גואל המלאך )עדי רן( מלוות את נער החלומות )עוזיה צדוק( במאבקו 
.’Y נגד שומרי המלך )להקת ווקאל'ס(. כאשר מעל לראשם מרחפים פעלולני 'קרקס

על כל הכרטיסים
בהקשת קוד קופון 1818

 מבצע לקוראי 
'קו עיתונות'

 15% 
הנחה

קליפ המחזמר הרשמי
'איש החלומות'

חנוכה תשע"ט
מתחם אצטדיון רמת גן

חגיגה חינוכית ומלאת הומור לכל המשפחה!

בסמוך לקניון איילון    חניה בשפע    המתחם מקורה
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ח' כסלו תעש"ט 16/11/18בפתח-תקוה1218

במטוסו  ממריא  הממשלה  שראש  לפני  רגע 
השכור לטיסת לילה בפריז, בביקור שהתקצר לרגל 
הפריפריה,  הפנים,  שר  עמו  שוחח   – המאורעות 
בין  השיחה  דרעי.  מכלוף  אריה  והגליל  הנגב 
הייתה   - ופוטין  ביבי  של  פגישתם  כמו  השניים, 
קצרה, חצי ישיבה, חצי עמידה. דרעי ניסה בתחילה 
עיריית  לראשות  מטעמו  במועמד  תמיכה  לחלץ 
הבירה אך גילה לצערו כי קל יותר לחלץ מנתניהו 
העברת כספים ליחיא סינוואר בעזה, מאשר תמיכה 
במרוץ  ליאון,  משה  לשעבר  ביבי  לשכת  בראש 

לעיריית הבירה.  
נתניהו הוא האחרון שזיהה את ניצחונו של ליאון 
)דרעי,  החדשה  דג"ל  שסיעת  העריכו  ובסביבתו 
בבירה.  תנחל הפסד  ליברמן(  גפני 
הניצחון המסתמן עם ירידת העיתון 
בראש  שייך   - ליל  בחצות  לדפוס 
התורה  ולדגל  לש"ס  ובראשונה 
למרות   - ליאון  משה  על  שהימרו 
למגנט  הצליח  ראשון  שבסיבוב 
פחות  עוד  חילוניים  מצביעים 

מאשר לפני חמש שנים.
הצליחה  מצידה  ישראל  אגודת 
השנייה  בפעם  להפסיד  ידיה  במו 
הפסדו  את  שהזכיר  דרמטי  בלילה 
של פרס לביבי ב-96'. לא רק שדגל 
ניצחה שש-שלוש אלא שגם בקרב 
ראתה  היא  העירייה  ראשות  על 

שש-שש.
יבוא  דגל  של  הכפול  הניצחון 
פחות  לא  בארצי   - ביטוי  לידי 
התוצאות  אחרי  במקומי.  מאשר 
הברורות בירושלים, דגל לא תוכל 
להימנע מלעמוד על שלה בדרישה 
היחסיות  לשינוי  משמעית  חד 
הסיעות  שתי  את  לראות  קשה  הרשימה.  בהרכב 
דרות תחת קורת גג מאוחדת - עם אחוז אחד פחות 

לדגל מאשר באגודה. 
לראות  נוכחה  דגל  הזאת  הבחירות  במערכת 
שהזוגיות המלאכותית עם אגודה, למען הילדים על 

חשבון איכות חיי המבוגרים, עושה לה רע.

 עילת פירוק 
בחיוב  נענתה  שכן  מנתניהו  דרעי  של  הבקשה 
שראש  הייתה  לטיסה,  מקדימה  שיחה  באותה 
הדרכים  מפת  את  בפניו  לפרוש  יאות  הממשלה 

הפוליטית הארצית. 
אריה דרעי שסחב את ליאון על גבו הוא המנצח 
הגדול של מערכת הבחירות המקומית. ניצחונו הוא 

הוא  הכל.  לוקח  המנצח  שלפיו  האמריקאי  בסגנון 
במבחן  גם  שלו  את  ועשה  בירושלים  נכון  הימר 
כי כוחה המספרי של ש"ס  האלקטורלי, כשהוכיח 
גבול  על  אותה  שמיקמו  הסקרים  חרף  יציב,  נותר 

אחוז החסימה.
מה'בייס'  המפלגות  ראשי  לשאר  בניגוד 
את  בקשית  להם  ישתה  שנתניהו  מכך  שחוששים 
שדרעי  הרי  ברציפות,  השנייה  בפעם  המנדטים 
מתמקד כיום ב'בייס' החרדי שהביא לש"ס שבעה 
מנדטים בבחירות האחרונות והוכיח את איתנותו גם 
בבחירות המוניציפאליות שהתקיימו לפני שבועיים.
כמי שלא פונה לאותו מאגר ולפיכך יכול לצפות 
האם  נתניהו  אצל  דרעי  התעניין  כנה,  לתשובה 
ונענה בשלילה.   - הקרובה  בתקופה  לבחירות  פניו 
שלא  סיבה  שום  "אין  נתניהו,  הבהיר  "מבחינתי", 

נשלים את הקדנציה הזאת ביחד עד הסוף". 
יחסית,  לטעון  לאחרונה  הפך  הסוף'  'עד  המונח 
חסידית  תמיכה  של  דומות  שהצהרות  אחרי 
סלעי  אל  התנפצו  הסוף"  "עד  דייטש  במועמדות 
יש  לנתניהו  גם   – לארצי  השני. מהמקומי  הסיבוב 
החשדות,  לעוצמת  בכפוף  )הכל  לכאורה  אינטרס, 
לפני  בחירות  לסיבוב  לצאת  הן(,  אף  לכאורה 
שהיועמ"ש יחל את הסבב שלו בהכרזה על הגשת 

כתב אישום בכפוף לשמוע.
את ההצהרות של נתניהו על כוונתו להביא לכך 
אפוא  לקחת  יש  ימיה  את  תשלים  שהקואליציה 
שהמועצת  העובדה  לנוכח  ובפרט  מוגבל,  בערבון 
בסוגיית  עמדותיה  את  והקשיחה  שבה  החסידית 

הגיוס ובכך העניקה לנתניהו עילת פירוק סבירה.
ללכת  נסתרות  כוונות  יש  אכן  לנתניהו  אם 

הפומביות,  להצהרותיו  בניגוד  מהירות,  לבחירות 
בידיו.  מסייעת  לא  בדרום  המתעצמת  שהאש  הרי 
"אין שום סיכוי לצאת עם יתרון מעימות עם חמאס, 
במיטוט  פנים  בשום  מעוניינים  שאיננו  בשעה  בה 
מודאג  שר  אחד  במשפט  מסכם  בעזה",  שלטונו 
שעות  בגלל  רק  לא  נודדת,  ושנתו  בקבינט  שיושב 
הדיונים המתמשכים. להערכתו, נתניהו יעשה הכל 

כדי שגם הסבב הזה ייגמר וכמה שיותר מהר. 
ועל  תקדים,  חסרת  פגיעה  על  הצהרות  "נשמע 
כל  ההתשה.  מלחמת  מימי  ידענו  שלא  תקיפות 
לצאת  שנוכל  ובלבד  ייאמרו  הגבוהות  המילים 
מהאירוע כמה שיותר מהר ועם כמה שפחות נפגעים 
הניסיון  למוד  השר  מסכם  הצדדים",  משני  בנפש, 

ושבע ההצהרות.
המתון שבין השרים, שמשלם על כך בדעת הקהל 
שלמרבה  מתוכנו,  חרדים   - הניצים  בוחריו  בקרב 
בו  שיילחמו  ובלבד  קרב,  אלי  ששים  האבסורד 
בן ברית  בו  רואה  ביבי  אחרים – הוא אריה דרעי. 
רגוע ומתון מול דרישות הלוחמה המדומות מאיווט 
ההרגעה  שמלאכת  בתקווה  חמאס,  שזועקים  ובנט 

תיעשה על ידי אחרים.
דרעי מסביר תמיד שהוא מבטא בכך את העמדות 
שך  הגראמ"מ  ממרנן  וקיבל  ששמע  העקרוניות 
השטח  שגם  הזמן,  הגיע  אולי  זצ"ל.  יוסף  והגר"ע 
יפנים   - נציגו היחיד היושב בקבינט  - כמו  החרדי 
שאין לו את הפריווילגיה לתופף בתופי המלחמה, 

כשמלאכת הקרב נעשית על ידי אחרים.

גשר ברוקלין
מלאים  רחובות  עם  אך  רשמי,  חופשי  יום  בלי 
לה  התנהלה   – שבשגרה  כדבר  שוקקים  וקניונים 
אחת ממערכות הבחירות המקומיות הסוערות ביותר 
כרזות  נראו  בשוליים,  ושם,  פה  האומה.  בתולדות 
אוהבת  שהתקשורת  כפי  מימין  ולא   – מתסיסות 
של  פרצופו  דווקא משמאל.  אלא  להעצים,  כך  כל 
המועמד ניבט מהכרוזים, מגוחך ומעוות, כשמעליו 
פתקיות הקוראות לציבור לצאת מהאדישות ולנהור 
לקלפיות. אם הימין היה מניף כרזות מהסוג הזה – 

היה חוזר הנרגון של 'די להסתה'.
ועד  רגל  מכף  הבחירות  לאווירת  להיכנס  כדי 
ולעבור   – הגשר  את  לחצות  היה  צריך  ראש, 
האיצו  ברחובות  הרמקולים  החרדיים.  לריכוזים 
החרדי.  המועמד  בעד  ולהצביע  להקדים  בזריזים 
דווקא  לבחור  יש  כי  הבהירו   – אחרים  כרוזים 
במועמד שאינו מקרב אנ"ש. ממלחמות היהודים – 

מרוויחים כרגיל הנכרים.

המנצח לוקח הכל

"אין שום סיבה שלא 
נשלים את הקדנציה 
הזאת עד הסוף", 
אמר נתניהו. המונח 
'עד הסוף' הפך לטעון 
אחרי שהצהרות 
דומות של תמיכה 
במועמדות דייטש 
התנפצו אל סלעי 
הסיבוב השני

כשהסתה 
ליברלית 
תופסת טראמפ. 
שלטי תעמולה 
במנהטן 
)צילום: אבי 
בלום(

עו"ד אבי בלום , ניו יורק בית ספר לפוליטיקה
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לחשוב  אתכם  בלבלו  שקראתם  הפסקאות  אם 
ירושלים  מרחובות  הוא  האמור  שהתיאור  לרגע 
אלא  עסקינן,  המיתרים  בגשר  לא  בידכם.  טעות   –
בגשר ברוקלין. ניו יורק בשלישי של השבוע שעבר, 
יחסית  שלווה  הזה.  בשלישי  ירושלים  כמו  נראתה 
עטפה את הריכוזים החילוניים, בעוד מלחמת אחים 
בסנאט  רק  לא  ומונסי.  ברוקלין  ברחובות  שררה 
ובבית הנבחרים בוושינגטון. גם על הסנאט המקומי 
רפובליקנים  בין  היום  עד  שהתחלק   - יורק  בניו 
לדמוקרטים באופן שוויוני, עם 31 חברים לכל אחת 
מהמפלגות -  כשהקול המכריע הוא הקול היהודי-

פלדער,  שמחה  ר'  הסנאטור  של  אורתודוקסי 
התחולל לו מאבק פנים קהילתי. במחוז מונרו נמצא 
מי שהריץ את המועמד הדמוקרטי ג'ימס סקיפסקי, 
החרדים  כי   - האשמה  הוטחה  השני  מהצד  כאשר 
שמריצים את המועמד הדמוקרטי, יגרמו במו ידיהם 

לשבירת שובר השוויון של הקול היהודי בסנאט.
העסקנים  מלחמות   – יורק  ניו  ועד  מירושלים 
החרדים נסבות תמיד סביב אותו ציר של הקצאות 
ותקציבים. בניו יורק כמו בישראל, המכנה המשותף 
היחיד הוא ההליכה אחר העז העיוורת, כמו במשל 
זצ"ל.  יוסף  עובדיה  הרב  מרן  בשעתו  שהשמיע 
במנהיג  תמיד  מדובר  ובחו"ל  בארץ  החרדים  אצל 
בישראל.  נתניהו  בארה"ב,  טראמפ   - רפובליקני 
הסבר  טעונה  למנהיג,  הזאת  העיוורת  ההיצמדות 

טראנס-אטלנטי. פה, ושם בארץ ישראל.

חמור לבן
השמועות על תבוסתו של טראמפ היו מוקדמות. 
הישראלית  כאחותה  שלא  האמריקאית,  האומה 
המזרח תיכונית, אוהבת ויודעת לאזן ולהציב לנשיא 
מכהן חסמים ובלמים באמצע הקדנציה הראשונה. 
בהשוואה לשני הנשיאים הדמוקרטיים שקדמו לו - 
קלינטון ואובמה - טראמפ צלח את בחירות האמצע 
בבית  יותר.  טובה  בצורה  הראשונה  הקדנציה  של 
הנבחרים הוא אומנם איבד את הרוב, אך לא התרסק 
כפי שקיוו הדמוקרטים. בסנאט, הרוב הרפובליקני 
גדל, מה שאפשר לטראמפ להתבונן על חצי הכוסית 

המלאה ולהכריז על "הצלחה אדירה".
העריכו  בוושינגטון  הישראלית  בשגרירות 
רעות  תוצאות  גם  כי  הבחירות,  לפני  עוד  באוזנינו 
לרפובליקנים לא יעיבו על יחסי החוץ עם ישראל, 
לנשיא  יש  אם  עננה.  מכל  נקיים  להיום  שנכון 
ולהתנהל  בו  להתגדר  יכול  שהוא  מקום  אמריקאי 

כך  החוץ.  יחסי  תחום  שזהו  הרי  עצמאית,  כמעט 
לו  שהועידו  אמצע  בחירות  חרף  קלינטון  עשה 
 – אובמה  עשה  גם  כך  לעומתיים,  וסנאט  קונגרס 
יום  כל  כטראמפ,  נשיא  אצל  נתניהו.  מול  שניהם 
מגמה,  שינוי  בחובו  לטמון  ועשוי  מחדש  מצויץ 
אך לא הבחירות הפנימיות הן אלה שיגרמו לאיש 

לשנות את טעמו ביחסו לישראל. 
הוא  טראמפ  והשבעה,  הליברלית  יורק  בניו 
אישיות בלתי רצויה, בעל דימוי גרוע בהרבה מזה 
שיש לנתניהו במדינת תל אביב. בברוקלין, במונסי 
ובלייקווד החרדיות לעומת זאת – טראמפ הוא סוג 
של אליל. אם לא המשיח אז לפחות חמורו, הלבן 

כמובן. 
תדמית  לו  מדביקה  הליברלית  היהדות  בעוד 
שהיהדות  הרי  החדשה,  האנטישמיות  מחולל  של 
האורתודוקסית – כותרת כתרים לראשו. הצמדת תג 
אנטישמי לאיש שחתנו, בתו ונכדיו יהודיים – היא 
שימוש פסול שמחליש את המלחמה באנטישמיים 
הכנסת  מחברי  כמה  תשאלו  לכו  האמיתיים. 
החרדים, שהשימוש לרעה שהם עשו במונח במשך 
לאבד  להם  גרם   – החילוניים  עמיתיהם  מול  שנים 

רלוונטיות ולהפוך למגוחכים.
ובאותה נשימה, אי אפשר להתעלם מכך שהנשיא 
האלגנטי,  הישראלי  למקבילו  בניגוד  האמריקאי, 
הוא התגלמות הוולגריות. איש שיכול להוות דוגמה 
ולא  השלילי  מהצד  אך   – ומשפחתיות  למוסריות 
סהרוריים  לשוליים  מאפשר  הזה,  הסגנון  החיובי. 
להרים  הגזעניים,  ודומיהם  נאציים  לנאו  קיצוניים, 
ראש ולהרגיש חלק בלתי נפרד מהחגיגה. טראמפ 
רחוק מלהיות אנטישמי, אך התנהגותו והתנהלותו 
ומעניקות  הלבנה  לאנטישמיות  דרור  נותנות 
בעקיפין לגיטימציה לכל השתלחות לשונית באשר 

היא. 
כמו  החרדים,  איך  להיווכח  מפתיע  הזה,  מהפן 
הרפובליקנים, שמקדשים מוסריות וערכי משפחה, 
מסגנונו  עיוורת  התעלמות  תוך  לאיש  סוגדים 
הסבר  טעונה  הזאת,  המוזרה  התופעה  וממעלליו. 

פוליטי-פסיכולוגי. אמריקאי-ישראלי.

ריבונות דתית
)להבדיל,  לים  מעבר  בדתם  האדוקים  כמו 
שום  בלי  בטראמפ  לתמוך  שמוסיפים  להבדיל( 
מרוסן,  הבלתי  האופי  למרות  והתחשבנות,  חשבון 
כך תמיכת החרדים, בארץ ובחו"ל – היא למעשה 
כפולה  קדנציה  אחרי  אוטומטית  התגוננות  תנועת 

של אובמה שפיו הפיק מרגליות )מוברחות(. 

של  כרפלקס  באה  בטראמפ  העממית  התמיכה 
התנגדות לכל מה שמסמלת מורשת אובמה, בעיניים 
חרדיות. במישור הזה, הנשיא האמריקאי סיפק את 
עם  תכף  בישראל  הראשון  בביקורו  כבר  הסחורה 
לפרסומים  בניגוד  מלכתחילה,  כשהבהיר  בחירתו, 
מנהג  על  לשמור  יקפיד  כי  זרים,  רפורמיים 
המערבי. לכותל  בהגיעו  האורתודוקסי,   המקום 

חבוש  טראמפ  של  תמונתו  איך  כאן  נכתב  בשעתו 
הכיפה השחורה המגיע לכותל המערבי, בעוד בתו 
המקום,  מנהג  את  ומכבדת  למחיצה  מעבר  שוהה 
לקיר  מקיר  המגזרית  התמיכה  כי  לחרדים  הוכיחה 
מהחינגות  היו   – בחירתו  עם  שפרצה  והשמחה 

המוצדקות בתולדות ישראל. 
נשמעה  בכותל  הדתית  ריבונותנו  על  הצהרה 
מפיו של טראמפ הרבה לפני ההצהרה על הריבונות 
המדינית בירושלים. אחרי קדנציה אולטרה ליברלית 
 – למעשה  הלכה  והכיר  טראמפ  בא  אובמה,  של 
בריבונות האורתודוקסית בירושלים. מתווה הכותל 
בקואליציה  גם  בחירתו  מאז  מיושם  טראמפ,  של 
הרפורמים  לחסדי  שנזקק  נתניהו  הישראלית. 

והקונסרבטיביים בתקופת אובמה, 
מביט עליהם כיום כמו על גבירים 
שירדו מנכסיהם ושוב אינם יכולים 
הפרטיים,  במטוסיהם  להטיסו 
להזמינו למסעדות יוקרה ולהנעים 
לו את האווירה בעשן כחלחל של 
סיגר. טראמפ רואה בהם את גדולי 
אויביו ולפיכך גם עבור נתניהו הם 

הפכו מנכס לנטל.
מיום  משדר  שטראמפ  המסר 
הגמור  ההיפך  הוא  בחירתו, 
הקודם,  הנשיא  שיצר  מהאווירה 
העלה  הישראלי,  הנשיא  כשלעיני 
על במת הבית הלבן רבה רפורמית 
את  ושיבשה  נרות  שהדליקה 
המסורתית.  ניסים'  'שעשה  ברכת 
שפירו,  דני  אובמה,  של  השגריר 
הייתה  שרעייתו  בשעתו  לי  סיפר 

טראמפ,  של  השגריר  הכותל.  נשות  מראשונות 
לקדושת  שחרד  אורתודוקסי  הוא  פרידמן,  דיוויד 
בעירייה.  חרדיים  נציגים  מכמה  יותר  ירושלים 
בניגוד לסביבתו של אובמה,  סביבתו של טראמפ, 
הזה,  במובן  החרדים  ליברליים.  מיהודים  נקייה 
ידי בלדרים  חשים כצדיקים שמלאכתם נעשית על 
מדקדקים  אין  דא,  בכגון  וכפי שלמדנו השבוע,   –

בגולמיות אבני החן, לכאורה.

המנצח לוקח הכל

מירושלים ועד ניו יורק 
– מלחמות העסקנים 
החרדים נסבות סביב 

אותו ציר של הקצאות 
ותקציבים. בניו יורק 

כמו בישראל, המכנה 
המשותף היחיד הוא 

ההליכה אחר עז 
עיוורת רפובליקנית

ברית המתונים. ראש הממשלה נתניהו ושר הפנים דרעי. צילום: יעקב כהן 
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אם יש מילה שיכולה להגדיר את תחושתו של הפרופ' אמנון 
להד, מנהל המחלקה לרפואת המשפחה של 'כללית' במחוז 

ירושלים, הרי שמדובר בתיסכול. 
פרופ' להד חש מתוסכל, פשוט כך. "העובדה שאנו מתמודדים 
את  למנוע  ומנסים  החצבת  מחלת  של  התפרצות  עם  היום 
הזו  "המחלה  אומר.  הוא  מתסכלת"  פשוט  התפשטותה, 
קיימת,  היתה  היא  והוכחדה.  שכמעט  למחלה  נחשבה  כבר 
לפחות  באיזורינו מקרים בודדים לשנה. ברמה נמוכה ביותר 
הקרבן  את  גבתה  היא  חוזרת. בשבוע שעבר  היא  ופתאום   .
הראשון, ואנו מקווים שלא יהיו קרבנות נוספים. אך לשם כך 

חייבים לנקוט בצעדים".
אפשר להבין את התיסכול, כשמתוודעים למספרים. עד כה, 
כך לפי נתוני משרד הבריאות, עומד מספר הנדבקים בחצבת 
בשנה זו על כ-1,300 חולים, והמספר עולה עם כל יום שעובר

"לא היינו אמורים להתמודד עם החצבת" קובע פרופ' להד, 
אדם רגוע ונינוח בדרך כלל אך בשיחה עמו הפעם מבצבצת 
ולמה? משום  נפטרה, אחרים חלו,  רוגז. "פעוטה  נימה של 

שיש כאלו שלא התחסנו?
בימים  תשובה.  דורשת  להד  פרופ'  מעלה  שאותה  השאלה 
האחרונים  הודיעו במשרד הבריאות כי יתמכו בצעדים שעד 
לפני תקופה נחשבו למופרכים כמו איסור כניסה לגן לילדים 
בפני  החולים  בבתי  רגישות  מחלקות  סגירת  חוסנו,  שלא 

שצצו  קהילתיות  יוזמות  גם  יש  מחוסנים,  שאינם  מבקרים 
פה ושם, ביניהן איסור על כניסה לבית כנסת של מתפללים 

שאינם מחוסנים. 
רגליהם  את  להצר  שמבקשים  צעדים  לאותם  במקביל 
מספר  את  להגביר  המשרד  מנסה  מחוסנים,  הבלתי  של 
כי  הודיע   הבריאות  משרד  כך  המחלה.  נגד  המתחסנים 
בירושלים, שבה נחשבות השכונות החרדיות למוקדים בהם 
מתפשטת המחלה, יפתחו תחנות טיפת חלב ברצף והן יפעלו, 
שישי  ובימי   ,8:00-22:00 השעות  בין  מתוגברים,  בצוותות 
ב-8:00-12:00. כמו כן, יתוגברו הניידות הייעודיות לחיסון 
"נטלי".  חברת  של  בעיר  החרדיות  בשכונות  האוכלוסייה 
ויינתן  אחיות  תקני  תוספת  תהיה  ירושלים  במחוז  בנוסף, 
תגבור נוסף בכוח אדם ובסטודנטים וסטודנטיות לסיעוד. אך 
עדיין, כל עוד לא נפנים את הסכנה ואת הבהילות, יהיו כאלו 

שירשו לעצמם לחכות.
"וזה אסור שיקרה" קובע פרופ' להד שלא מהסס להשתמש 
אם  בעצמו  להתחסן  ממהר  שאינו  "הורה  חריפות.  במילים 
מחסן  שאינו  או  מחוסנים,  הבלתי  לקהיליית  משתייך  הוא 
את ילדיו, מסכן הן את ילדיו ובני משפחתו והן את סביבתו. 
ומתפשטת,  לסכנה של מחלה מדבקת  ילדיו  את  הוא חושף 
ובמקביל תורם להתפשטות המחלה - כאשר יתכן מצב שבו 

אלו שידבקו ממנה יגיעו לסכנת מוות.

הדבקה בנשימה
עצמם  את  מוצאים  אלו  בימים  היחיד.  אינו  להד  פרופ' 
ומורים  שלהם  הפציינטים  בפני  מפצירים  כשהם  הרופאים 
להם ללכת להתחסן. "מי שלא מתחסן, מסכן את עצמו ואת 
האחרים" הם אומרים ומתכוונים לכל מילה. ב'כללית', וגם 
בקופות אחרות, לא עושים הנחות ושם כאשר מתקשרת אמא 
אחת  פריחה,  סימני  המגלים  ילדים  על  ומדווחת  למרפאה 
מהתופעות האפשריות של החצבת מנחים אותם כיצד לפעול 

."
מה מדאיג כל כך בחצבת? השפעת מסוכנת אף היא. מה קרה 

שהחצבת הפכה למפחידה כל כך?
הפרופ'  קובע  היבט"  ומכל  מפחידה,  בהחלט  "החצבת 
הקשות  המדביקות  המחלות  לאחת  נחשבת  "היא  להד. 
בעולם, כשמה שמייחד אותה זו מהירות ההתפשטות וקלות 
ביותר  המדבקת  היא  הזו  שהמחלה  אומר,  הייתי  ההדבקה. 
הידועה  השחורות'  ה'אבעבועות  מחלת  התפשטות  מאז 
לשמצה, שגרמה לחללים רבים לפני שמוגרה. ואכן, אנו לא 
זקוקים לנתונים מדעיים בכדי לקבוע זאת. הנה, תוך חודשיים 
נמצאים במצב של 1,300 חולים. התרענו מפני תמותה  אנו 

אפשרית של חולה אחד לאלף, וזה קרה".

החיסון שיעצור 
את ההתפרצות

מפצירים  כשהם  הרופאים  עצמם  את  מוצאים  יום  בכל  לא 
התפשטות  נוכח   | קורה  זה  עכשיו  אבל  להתחסן,  בפציינטים 
דאגה  ומעורר  וגדל  הולך  בה  החולים  שמספר  החצבת  מחלת 
וקוראים  הרופאים  חוזרים  הבריאות,  מערכת  ראשי  בקרב 
חוששים  הם  ממה   | התחסנו!  תחכו.  ואל  תהססו  אל  לציבור: 
לצאת  לרופאים  לגרום  הצליחה  החצבת  דווקא  ומדוע  כך,  כל 
מגדרם? | "החצבת" הם אומרים, "היא המחלה המדבקת ביותר 
המוכרת לנו והיא עוברת דרך האוויר. די בכך שחולה מתעטש, 
מסוימים  ובמקרים  במחלה,  תידבק  שלו  הסביבה  שכל  בכדי 

עשויה להיות קטלנית" | אז למה אתם מחכים? 
| זלמן כץ

חיסונים
כל מה שרצית לדעת!

בשיתוף מומחי כללית

השבוע: חצבת
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איך, באמת?
"מפני שהחצבת מסוכנת משתי סיבות. ראשית, היא מדביקה 
שמתו  שאלו  לשפעת  בניגוד  לבריאים.  שנחשבים  אנשים  גם 
ממנה היו בעיקר כאלו עם מחלות רקע, מי שנפגע מהחצבת 
יכול להיות אדם בריא. אך כמובן שאלו שנמצאים בקבוצות 
הסיכון כמו חולים עם מערכת חיסון חלשה, תינוקות או נשים 

בהריון, חשופים בהרבה לסכנות החצבת.
"אך הסכנה השנייה היא במהירות ההדבקה. בניגוד למחלות 
או  בחולה  נוגעים  ואנו  במידה  להידבק  אפשר  שבהן  אחרות 
נמצאים לידו זמן ממושך, הרי שחולה חצבת יכול להדביק את 
להחליף  מישהו,  ליד  לשהות  אפשר  אחד..  בעיטוש  סביבתו 
יודעים שהוא נושא את הנגיף  עמו כמה מילים בעוד שאיננו 
הנגיף  את  קולטים  אנו  אך  לכך,  עדיין  מודע  אינו  הוא  וגם 

ומעבירים אותו הלאה, מסייעים לו להתפשט למעגל נוסף".
ואז?

"ואז זה תלוי. יש את אלו שיחטפו את המחלה בצורתה הקלה: 
חום, פריחה, מקסימום ישכבו יומיים שלושה והמחלה תעבור 
גורמת  המחלה  שבהם  רבים  מקרים  ישנם  אך  סימנים.  בלי 
פחות  בגילאי  ילדים  כאשר  קטלניים.  ואפילו  קשים  לנזקים 
מוחית  דלקת  לפתח  עשויים  הם  במחלה,  נדבקים  מחמש 
לגרום  יכולה  היא  כשאז  שנים  מספר  בעוד  דווקא  שתתפרץ 

לנכות קשה ואפילו למוות, רח"ל".

אין תרופה
את  שמטריד  מה  לחמורה,  נחשבת  הזו  שהמחלה  ולמרות 
היינו  שלא  בעוד  כעת  צצה  שהיא  העובדה  היא  הרופאים 
למחלה  כבר  נחשבה  הזו  "המחלה  ממנה.  לשמוע  אמורים 
החיסון  שיעורי  בשל  "בארץ,  להד.  הפרופ'  אומר  מדוכאת" 
הגבוהים, המחלה הזו כמעט ונעלמה. אך דווקא כעת, כשאנו 
שהיא  מגלים  אנו  להיסטוריה,  שייכת  הזו  שהמחלה  בטוחים 

חיה, בועטת ומתפשטת".
לפני  ה-50,  בשנות  למאיימת.  נחשבה  המחלה  בעבר  ואכן, 
אך  בישראל.  חצבת  מקרי  אלפי  דווחו  למחלה,  חיסון  שהיה 
משרד  של  החיסונים  לשגרת  החיסון  הכנסת  עם   ,1969 מאז 
לעשרות  עד  החולים  במספר  מתמדת  ירידה  חלה  הבריאות, 

מקרים בשנה. 
לה  קונה  המחלה  כי  טוענים  בישראל  הבריאות  במערכת   .
אחיזה בישראל באמצעות "כיסים" בלתי מחוסנים - שכונות 
"אלו  במיוחד.  נמוכים  ההתחסנות  שיעורי  שבהם  ויישובים 

שלא מתחסנים" הם אלו שבגללם מתפשט לו הנגיף".
שמתקיים  ה"מורביליוירוס",  נגיפי  ממשפחת  הוא  הנגיף 

ולא באמצעות בעלי חיים, בשונה  ומתפשט רק בגוף האדם, 
לאחת  נחשבת  החצבת  אחרות.  רבות  זיהומיות  ממחלות 
המחלות המדבקות ביותר שקיימות, עם סיכון להדבקה 90% 
בקרב מי שאינם מחוסנים. יכולת ההדבקה של הנגיף גבוהה 
הפתוח  באוויר  רב  זמן  לשרוד  מסוגל  שהוא  מפני  במיוחד 
ומדבק בחשיפה הבסיסית ביותר לדרכי הנשימה, לצד חשיפה 

לרסיסי רוק בעת עיטוש. 
מה הגורמים לכך שהמחלה מתפשטת בדיוק כעת?

"ישנם שני גורמים שהביאו לכך. אנו עדים למצב שבו בעיקר 
במדינות מזרח אירופה, בהן מערכת הבריאות אינה משופרת, 
מדינה  ביוון,  גם  מחוסנים.  בלתי  של  גבוהים  אחוזים  ישנם 
שמתמודדת עם מצב כלכלי סבוך, ניכרת התופעה שבה רבים 
בהתפשטותה של מחלת  כעת  זאת  רואים  ואנו  מחוסנים,  לא 
החצבת שהדביקה במדינות אלו אלפים והיא אף גבתה עד כה 

חייהם של מאות".
בית  בדק  גם  לעשות  יש  האירופאים,  את  שנציין   לפני  אך 
אצלינו, בתוכינו. "הגורם השני, הם ישראלים שאינם מתחסנים 
את  שאימצו  לאחר  ילדיהם  את  מחסנים  לא  הם  ובמודע. 
ולהביא  לגרום  עשוי  החיסון  לפיה  הביסוס  חסרת  התיאוריה 
סיכוי לאוטיזם, וכך הם מפיצים במו ידיהם את המחלה הלאה. 
הילדים שלהם חשופים למחלה קטלנית, אך אם לא די בכך – 
גורמים לכך שהילדים הלא מחוסנים מעבירים בעצם  הם גם 

את המחלה הלאה כשהם מסכנים את כלל האוכלוסיה".
אין  להיום  נכון  הפנים:  לא  שעוד  למי  לדעת,  שחשוב  מה   
ניתן  הראשונים  בשלבים  אמנם,  החצבת.  למחלת  תרופה 
להפחית את התסמינים, אך כאשר יש  פגיעה מאוחרת במוח 
עשויות  לאבחן.  דרך  גם  אין  האמת  ולמען  לרפא  דרך  אין   –
לחלוף מספר שנים כשאז יתברר, חלילה וחס, שהילד שנדבק 
בילדותו במחלה ספג נזק מוחי שאינו בר תיקון. כך שעם כל 
את  שיעצור  מה  לנו  אין  היום  הרפואה,  להתקדמות  הכבוד 

המחלה הנוראה הזו מלבד פעולה קטנה שהיא חיסון".

•••
חיסון, להתחסן. על המילה הזו, בהטיותיה השונות, חוזר פרופ' 
להד שוב ושוב. "חיסון" הוא אומר, "זו התרופה היחידה. זו 
בעצם התרופה שמונעת את המחלה. מי שמתחסן, אינו נדבק 
מחוסן,  שאינו  מי  הלאה.  אותה  מעביר  לא  גם  אך  מהמחלה 
חושף את עצמו לסכנה אך בה בעת גם מסייע להתפשטותה של 
המחלה. וכך, גם אם מדובר באדם בריא שאינו נפגע ממנה, אך 
כאשר הוא פוגש לאחר מכן את סבא וסבתא למשל, או מחזיק 
בידיו את בנו הפעוט, הוא מעביר להם את הנגיף כשבמקרה 
שלהם המפגש הזה עשוי להסתיים בצורה טראגית וקטלנית".

הרב אברהם קונסקי מנהל מגזר חרדי ומר יורם סגל בשיחה עם גאב''ד 
העד''ח שליט''א שחתם על קריאת חובה להתחסן מפני החצבת

אל תחכו, הוא קובע, 
אל תהססו, אל 

תמתינו ואל תזניחו, 
והעיקר – אל תסכנו. 

אל תחשפו את 
ילדיכם לסכנה ואל 

תגרמו לכך שאחרים 
יסתכנו. "כיהודים, 
אנו ערבים זה לזה. 

כהורים, יש לנו 
אחריות ליקירינו. 

ואם מה שנדרש 
מעמנו הוא פשוט 
להתחסן – חובתנו 

לעשות זאת, ומיד".

"
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אמורים  אנו  מדוע  מובן  "שלא  אומר,  הוא  "והאמת" 
נחשפים  הכותרות,  את  רואים  כולם  הרי  להתריע. 
למספרים, מבינים שמשהו קורה. אז למה בדיוק אמורים 

לחכות?"
ובכל זאת, אולי אפשר ללמד עליהם זכות. האם באמת 

אין כל סיכון בחיסון?
"שום סיכון!" קובע הפרופ' להד חד משמעית. אם אנו 
מדברים על כאב מקומי, אפילו על פריחה וחום שעולה 
ביום יומיים שאחרי החיסון, זה בהחלט יהיה. אך מעבר 
לכך? אין בכך שום סיכון, וההיפך. אמא יהודיה שדואגת 

לילדיה אמורה לעשות את שנדרש ממנה, ולחסן".
להתחסן.  המבוגרים  על  גם  ולילדים,  לתינוקות  ומעבר 
)"במטוס  חצבת  חולה  שהה  שבו  במטוס  נסעתם  אם 
כשהחלקיקים  אוויר,  אותו  את  הנוסעים  כל  נושמים 
הוא  האחרים"  הנוסעים  אצל  נספגים  החולה  שפולט 
בכל אפשרות אחרת של  לחולה  או שנחשפתם  מסביר( 
מגע – עליכם להתייעץ עם רופא המשפחה לגבי הצורך 
בחיסון. לרוב מדובר במנה אחת, אך ישנם מקרים )כמו 
אצל מדוכאי חיסון( שבהם יש צורך בטיפול מנעתי אחר 

במתן נוגדנים לנגיף. 

אל תחכו
מתבטאת  המחלה  בקלות.  די  מזהים  החצבת  את 
בעיניים  אדמומיות  שיעול,  נזלת,  גבוה,  בחום  תחילה 
ורתיעה מאור. כעבור ארבעה או חמישה ימים מהופעת 
מופיעה  רבות(  חום  מחלות  )שמאפיינים  התסמינים 
מתחילה  הפריחה  העור.  על  כהה  אדום  בצבע  פריחה 
הגוף  הפנים,  לעבר  בהדרגה  ומתפשטת  בצוואר  לרוב 
ומרובים,  נקודתיים  בעור  הנגעים  בהתחלה,  והגפיים. 
נרחבים.  גוף  שטחי  המכסה  לפריחה  להתלכד  ונוטים 
להחוויר  מתחילה  היא  הפריחה  של  השלישי  ביומה 
ומקבלת מראה של פרחיו הקטנים והצפופים של החצב, 
ומכאן שמה. בשלב זה תורגש בדרך כלל הקלה ותחושת 
שיפור אצל החולה. עם זאת, התפתחות המחלה עשויה 

להיות שונה בקרב חלק מהחולים.
כפי שהבהיר הפרופ' להד, מלבד היותה מדבקת ביותר, 
המחלה  תרופה.  לה  שאין  משום  גם  מסוכנת  החצבת 
עלולה לגרום לסיבוכים קשים בדרכי הנשימה ובמערכת 

דלקת  של  סיבוכים  יפתחו  מהחולים  כשליש  העצבים. 
סיבוך  העין.  בקרנית  ודלקת  שלשולים  התיכונה,  האוזן 
נדיר של המחלה, שעלול להופיע עד עשר שנים לאחר 
ההידבקות בנגיף, הוא מחלה ניוונית של המוח הגורמת 
לפגיעה קשה ובלתי הפיכה במערכת העצבים המרכזית, 
הכוללת הידרדרות שכלית ופרכוסים. אחד מתוך כאלף 

מקרים מסתיים במוות.
יהיו  עוד  "כל  למחלה.  תרופה  להקדים  פשוט  יש  ולכן 
רק  "המחלה  להד,  הפרופ'  מסיים  יתחסנו"  שלא  כאלו 
יורד,  באוכלוסייה  המתחסנים  ששיעור  ככל  תתפשט. 
שמכונה  הקולקטיבי,  החיסוני  ההגנה  מעטה  נסדק  כך 
באוכלוסייה  יותר  גדולים  חלקים  העדר'.  'חסינות 

נחשפים למחלה, והסיכון להתפרצות גדל". 
אל תחכו, הוא קובע, אל תהססו, אל תמתינו ואל תזניחו, 
והעיקר – אל תסכנו. אל תחשפו את ילדיכם לסכנה ואל 
זה  ערבים  אנו  "כיהודים,  יסתכנו.  לכך שאחרים  תגרמו 
לזה. כהורים, יש לנו אחריות ליקירינו. ואם מה שנדרש 
מעמנו הוא פשוט להתחסן – חובתנו לעשות זאת, ומיד".

מהי חשיבות החיסון, ומה יעילותו?
לחיסון החצבת ישנם שני תפקידים: הראשון הוא אישי, להגן על המתחסן מפני 
הידבקות במחלה, והשני הוא קולקטיבי, כלומר, מניעת התפשטות המחלה והגנה 
על אוכלוסיות בסיכון שאינן יכולות להתחסן מסיבות רפואיות. שתי מנות החיסון 
נגד  החיסון  המחלה.  מפני   97% של  הגנה  מספקות  החיסונים  בשגרת  שנמצאות 
נגד  חיסון  גם  שכולל  "מרובע"  מחיסון  כחלק  שש,  ובגיל  שנה  בגיל  ניתן  חצבת 

אדמת, חזרת ואבעבועות רוח.

מה עושה מערכת הבריאות כאשר מתגלה מקרה חצבת?
לבלום  בניסיון  המערכת  נמצאת  האחרונים  בחודשים 
ולצמצם את ההתפרציות ובכל מקרה הדבקה, בין אם מדובר 
בחולה שהתגלה בטיסה, בבית חולים, במסגרת חינוכית או 
במקומות אחרים. ברגע שמופיעים התסמינים ומופיע החשד 
לקבלת  למעבדה  נשלחת  החולה  של  דם  דגימת  למחלה, 
ובמקביל מאתרים הצוותים הרפואיים את כל  ודאי,  אישור 
ומה  מחוסן  הוא  אם  ומבררים  החולה,  עם  במגע  שבא  מי 
מצב המערכת החיסונית שלו. במקרים רבים מזמנים רופאי 
כדי לתת  מי שנחשפו  בתי החולים את  או  משרד הבריאות 

להם טיפול מניעתי, כלומר, חיסון פעיל או סביל.
מבקרים  כניסת  לאסור  שוקל  הבריאות  משרד  השאר,  בין 
הנחשבות  חולים  בתי  למחלקות  המחלה  נגד  חוסנו  שלא 
אונקולוגיה,  נמרץ,  טיפול  מחלקת  פגיות,  כגון  רגישות, 
המטו-אונקולוגיה ועוד. בנוסף, במשרד בוחנים אם להגביל 

כניסת ילדים לא מחוסנים למסגרות חינוכיות.

המחלה  את  להקל  או  למנוע  ניתן  האם 
אצל אדם שלא חוסן ונחשף לנגיף?

כן, אבל יש לפעול באופן מיידי. הטיפול המניעתי כולל מתן 
חיסון פעיל תוך 72 שעות מהחשיפה למחלה או חיסון סביל, 
נוגדנים  מהחשיפה  ימים  שישה  תוך  מקבל  המטופל  שבו 

למחלה, במקרה שהוא לא יכול לקבל חיסון פעיל.

באילו מקרים מומלץ להתחסן או להשלים חיסונים?
שתי  קיבלו  ושלא  בחצבת  בעבר  חלו  שלא  למבוגרים  קוראים  הבריאות  במשרד 
מנות חיסון נגד הנגיף, להשלים את קבלת החיסון. החיסון ניתן בשתי מנות בהפרש 
ומבוגרים   1956 ילידי  על  מזו. ההמלצה לא חלה  זו  של ארבעה שבועות לפחות 

יותר.
אינם  ולכן  נחשבים מחוסנים באופן טבעי   :1957 לפני שנת  בישראל  מי שנולדו 

צריכים לקבל חיסון. 
מי שנולדו בישראל בין השנים 1957 עד 1970: נחשבים למי שאינם מחוסנים או 
לבעלי חיסון חלקי כנגד המחלה, למרות שחלקם הגדול מחוסן באופן טבעי )באותן 
שנים ניתן חיסון בעולם, אולם לא בישראל(. לכן לנוסעים לחו"ל מומלץ להשלים 
את החיסון )מנה אחת או שני מנות, בהתאם לגיל ולמצב החיסון( על פי הנחיות 

משרד הבריאות.
מי שנולדו בישראל החל משנת 1970 ואילך: נחשבים מחוסנים ואמורים היו לקבל 

שתי מנות ברווח זמן של ארבעה שבועות לפחות בין המנות.
יוצאים לחו"ל? לפני נסיעה לחו"ל מומלץ להשלים התחסנות כנגד חצבת, בהתאם 
להנחיות משרד הבריאות. אם במהלך השהיה בחו"ל נחשפת לנגיף, יש להתייעץ 

עם לשכת הבריאות המקומית לגבי הצורך בקבלת טיפול מונע.

למי לא מומלץ להתחסן?
הבאים:  במקרים  חיסון  לקבל  ממליץ  לא  הבריאות  משרד 
תגובה  בעבר  הופיעה  שבהם  במקרים  קשה,  חום  מחלת 
חמורה של הגוף למנת חיסון קודמת, כאשר קיימת רגישות 
לאחד מחומרי התרכיב, לאנשים עם דיכוי חיסוני חמור, או 

נשים.

איפה אפשר לקבל את החיסון?
תינוקות מגיל 6 חודשים עד 11 חודשים כולל, הנוסעים לחוץ 
של  החיסונים  במרפאות  חצבת  חיסון  לקבלת  יופנו  לארץ, 
לשכות הבריאות. החיסון יינתן בתשלום. מנה זו לא תיספר 
בהגיעו  אחת  מנה  לקבל  יצטרך  והתינוק  החיסונים  בשגרת 
לגיל שנה )ולפחות 4 שבועות לאחר המנה הקודמת(, ומנה 
שניה בכיתה א'. לקבוצת גיל זו ינתן התרכיב MMR בלבד 

)שנקרא חיסון פעיל(. 

התור למרפאת חיסונים ייקבע דרך המוקד 
של מי?

5, שכבר קיבלו מנה  12 חודשים ומעלה עד גיל  ילדים בני 
אחת בגיל שנה, יקבלו את המנה השנייה בטיפות חלב בחינם. במקרה זה יקבלו 
את החיסון בתרכיב MMRV אם אין הורית נגד לכך. החיסון ינתן לאחר קביעת תור 

בתחנה בטיפת חלב.
הבריאות  שירותי  במסגרת  החיסון  את  להשלים  יכולים  ט'  עד  א'  בכיתות  ילדים 

לתלמיד.
יכולים להשלים את החיסון במרפאות החיסונים של  יב'  עד  י'  בכיתות  נוער  בני 

לשכות הבריאות.
בני 18 שנים ומעלה, יקבלו חיסון בתשלום מלא, במרפאות המטיילים.

חיסונים וחצבת 
פרופ' אמנון להד, מנהל המחלקה לרפואת המשפחה של 'הכללית' 

בירושלים משיב על כל מה שרציתם לשאול 

חיסונים
כל מה שרצית לשאול!

בשיתוף מומחי כללית

השבוע: חצבת
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לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

בשלכת  נושרים  העלים  רק  לא  כי  נראה 
באופן טבעי, אם כי גם שיער הראש. לדברי 
פתרונות  מרכזי  מבעלי  פסקינו,  דורון 
השיער המקצועיים "דורון פסקינו", "נשירת 
שיער עונתית היא לעיתים אמיתית ולעיתים 
הסתיו  בעונות  האמיתית,  זו  לגבי  מדומה. 
הימים  קודר,  הופך  האוויר  מזג  והחורף 
שהשינויים  כאלו  ויש  מוקדם  מחשיכים 
יותר  הנפשי  מצבם  על  משפיעים  הללו 
יש  חורף.  דיכאון  שנקרא  מה  מאחרים, 
הלצה,  או  כבדיחה  במונח  שמשתמשים 
ובלתי  ממשי  במצב  מדובר  רבים  עבור  אך 
נשלט. ידוע כי מצב רוח ירוד, דיכאון, חרדה 
ומועקה נפשית הם בעלי השפעה ממשית 
לכך,  אי  ונשירתו.  השיער  גדילת  קצת  על 
הרוח  במצב  מירידה  סובל  ואדם  במידה 
עלול  עונות, הדבר  חילופי  ומועקה במהלך 
לגרום לנשירה מוגברת. נשירה זו בדרך כלל 
הרוח  כשמצב  תקין  למצב  וחוזרת  פוסקת 

משתפר ולכן אין סיבה לדאגה. 
אנו  כאשר  מדומה,  נשירה  גם  "קיימת 
חושבים שאנו מאבדים יותר שיער מכרגיל, 
יום  היום  נכון. בחיי  אינו  אך למעשה הדבר 
לערך  שיערות  כ-100  מאבד  הוא  אדם  של 
כחלק מתהליך הנשירה הטבעי והתקין. עם 
הקרקפת  על  נשארות  רבות  שיערות  זאת, 

בשל הימצאותו של חשמל סטטי. נשים נוטות לחפוף פחות בחודשי החורף 
ולכן יותר שיערות שנשרו נשארות על הראש. ברגע שחפיפה מתבצעת אחת 
לכמה ימים ומנקה את כל השערות שנשרו, לפתע נדמה שאנו רואים כמות 
גדולה יותר של שיערות על רצפת המקלחת, מה שעלול להבהיל, אך למעשה 

מדובר בכמות זהה לזו שהייתה קודם לכן ותקינה לגמרי".
כללי  באופן  שיער  ודלילות  שבירות  "לנשירה,  פסקינו,  מוסיף  זאת  עם  יחד 
יכולות להיות גם תסמינים של תופעות של בעיות בריאותיות שונות שכדאי 
לשים אליהן לב ואף מחייבות התייעצות והבחנה רפואית ויכולות לנבוע עקב 

שינוי הורמונלי, תזונתי או כזה הקשור בגיל ותורשה". 

מעבר למובן האסתטי המטריד, לנשירה ודלילות שיער שלהן עלולות להיות 
קשרים  בעבודה,  התפקוד  אופן  על  האדם,  של  הרוח  מצב  על  השפעות 
ופגיעה בהערכה העצמית. החדשות הטובות הן שבמקרים רבים לא מדובר 
פולשניות  שונות,  בדרכים  ולטיפול  לבלימה  ניתנת  והבעיה  משמיים  בגזרה 

יותר ופחות וברמות מחיר שונות.

השיטות הלא פולשניות: פתרונות שיער טבעיים
הפועלת  לראש  האימיזותרפיה  לבעיה  והנפוצים  הקלים  הפתרונות  אחד 
על  להעביר  יש  אותו  מחטים,  נמצאים  עליו  אשר  רולר  על  מדובר  כדיקות. 
הקרקפת באופן עצמאי, בבית, יום כן- יום לא )רצוי לאחר מקלחת(. לפעילות 
סתומות  נקבוביות  לפתוח  האחד  תפקידים,  מספר  עצמה,  על  החוזרת  זו 

ואילו  ולהצמיח,  "לחיות"  ולאפשרם להמשיך  זקיקי שיער  "לשחרר"  ובעצם 
השני לפצוע את הקרקפת וליצור אדמומיות שמקורה בהזרמה מוגברת של 
הרולר, משתמשים בתערובת צמחים 100%  לראש. לאחר המעבר עם  דם 
טבעית הנרקחת מצמחי מרפא ירוקים שונים. תהליך טיפול זה אורך תקופה 
רדומים  שיער  זקיקי  ולהציל  להעיר  בעצם  ותפקידו  חודשים   6 עד   3 של 
)שאינם מתים(. על פי מחקרים בתחום, ניתן להעיר זקיקי שיער לתקופה של 

עד 6 שנים מרגע היותם רדומים ולהפכם פעילים.

פתרון טבעי נוסף הוא שימוש בשמפו צמחי מרפא "הדס". 
השמפו, המועשר בצמחי מרפא הדס, סרפד, דפנה, רוזמרין, ארגן ואומגה 
הטבעיות  תכונותיהם  באמצעות  יחדיו  יוצרים  מרושתת,  מרווה  מזרעי   3
באופן  וכן  כלליות,  עור  בעיות  וריפוי  בהתמודדות  העוזר  מזין  קומפלקס 
ידועים  בשמפו  הצמחים  בפרט.  ונושר  חלש  דליל,  בשיער  לטיפול  ספציפי 
ביכולתם לחיזוק שורשי השיער בעת בטיפול התמדתי בן 3 חודשים עד חצי 
אבץ,  מוגבר,  ברזל  המכילים  גבוהים  ריכוזים  אודות  מתבצע  הטיפול  שנה. 

מינרלים וויטמינים המסייעים בשיקום השיער. 

הסוואת הדלילות
בקרב נשים וגברים שהגיעו לשלב של דלילות שיער או הקרחה מתקדמת, 
ניתן לפתור את הבעיה בדרך טבעית לחלוטין, על ידי שימוש ביחידת שיער 
זו עשויה שיער אדם טבעי שמותאם באופן אישי לכל  חיצונית דקה. יחידה 

שיערו  ואופי  ,צבע  לסוג  בהתאם  לקוח, 
הקיים. בניגוד לאלו שהיו קיימות בעבר, כיום 
הודות לטכנולוגיה חדישה, היחידות מגיעות 
כשהן דקות כנייר ולא ניתן להבחין בינן לבין 
זו מתלבשת  יחדיה דקיקה  השיער הטבעי. 
הפדחת,  או  הראש  של  הקדמי  חלקו  על 
שם בדרך כלל נראית לעין הדלילות ומסווה 
אותה. השיער על גבי היחידה נתפר שיערה- 
שערה באופן ידני ודקדקני על ידי מומחים 
הטבעיים  הצמיחה  לכיווני  בהתאם  בתחום 
או  זמני  להיות  יכול  זה  פתרון  השיער.  של 

קבוע.

מכשירים ביתיים חדשניים
בישראל  עתה  זה  שנחת  חדשני  מכשיר 
הוא  לבעיה  יעיל  בייתי  פתרון  המציע 
לקסינגטון  חברת  של   HairMax ה- 
פחות  בלא  הוכחה  שיעילותו  האמריקאית, 
מ-7 מחקרים קליניים שונים שנחלו כ-90% 
ההתקרחות.  תהליך  בבלימת  הצלחה 
פעולת המכשיר מבוססת על עקרון תהליך 
הדומה לפוטוסינתזה בצמחים, בה אנרגיית 
האור הטיפולית שמקורה בקרן לייזר ברמה 
ידי  על  השערה  זקיק  את  מזינה  נמוכה, 
ומעודדת  מזינים  וחומרים  חמצן  המרצת 
לצמיחה חזקה יותר. אור הלייזר הגובר מזין 
לו  ומסייע  דילול השיער  ובכך מפחית את  זקיקי השיער ברמה התאית  את 
שיער,  כמברשת  הנראה  הביתי  המכשיר  הפעלת  ובריא.  חזק  באופן  לגדול 
עד  שלוש  ביום,  דקות   8 למשך  קל  סירוק  ידי  על  ומתבצעת  וקלה  פשוטה 

ארבע פעמים בשבוע.

טיפולים פולשניים
אחד הטיפולים הרפואיים הידועים כיום בתחום דלילות השיער הן מבחנות 
ה- CELLENIS PRP  המשווקת בארץ על ידי חברת סלע מדיקל. במהלך 
ידי מכונה מיוחדת  על  נקלח דם מגופו של המטופל, אשר מופרד  הטיפול 
למרכיביו השונים, בניהם פלזמה עשירה בטסיות דם וחלבון המעודד גדילה 
לעור הקרקפת של  ישירות  מוזרקת לאחר מכן  זו  זקיקי שיער. פלזמה  של 
של  מוגבר  ייצור  מעודדות  העור  בעומק  המשתחררות  הטסיות  המטופל. 
מחקרים  חדשים.  שערה  זקיקי  וגדילת  ייצור  כך  ידי  ועל  ואלסטין  קולגן 
הקליניים הוכיחו כי בקרב מטופלים שעברו הזרקות בין 2  עד 3 ובהפרש של 
חודשיים האחד מהשני ולאחר 12 חודשים הייתה עלייה של 44% בצמיחת 
זקיקי  וצפיפות השיער בגברים ונשים כאחד. עלות טיפול בודד נעה בין -3000

.₪ 5000
אינה  הישראלי, אשר  נפוצה בקרב הקהל  בעיה  היא  דלילות השיער  בעיית 
בשלביה  כשנתפסת  במיוחד  ובלימה,  לטיפול  ניתנת  בהחלט  אך  נעימה 
הראשונים. הודות לטכנולוגיות חדשות ומתקדמות ומגוון טיפולים, אין סיבה 

שלא נהנה כולנו מיום שיער מוצלח כל השנה!

סופגניות ספינג'  טעימה

שיער בשלכת: כל הסיבות והפתרונות
חשתם לאחרונה שיש קצת יותר מידי שערות על מברשת השיער? כמות השערות שאתם רואים במקלחת גורמת לדופק מואץ? מתברר שאתם ממש לא לבד • הסיבות 
ובעונות מעבר, דרך  ומגוונים, החל מנשירת שיער עונתית הנפוצה בסתיו  גורמים שונים  ויכולות להיות לה  אינן אחידות  וגברים כאחד  נשים  לנשירת השיער המטרידה 

המצביעה על בעיה בריאותית הדורשת טיפול ועד שינויים במצב הרוח • איך תדעו מהו סוג הנשירה שלכם ומה עושים? שאלנו מומחים בעניין וחזרנו עם מסקנות

מוטי אזולאי, שף מלון רימונים גלי כנרת, מציע מתכון לספינג' המרוקאי האהוב, המוגש כאן בגירסה אלגנטית בתוספת רטבים מיוחדים. 

אופן הכנה:
• להכניס את הקמח השמרים והמלח לקערת המיקסר

• להפעיל את המיקסר על מהירות נמוכה להוסיף מים קרים ולהמשיך לערבל. להוסיף מים עד 
לקבלת בצק רך וגמיש. לכבות את המיקסר 

• לכסות את קערת המיקסר עם הבצק ולתת לבצק לנוח לתפיחה במשך  30 עד 45 דקות 
• לשים על הגז סיר עם שמן עמוק ולחמם לחום בינוני עד גבוה 

• להרטיב את הידיים בשמן ליצור עיגול עם חור באמצע להכניס לשמן ולטגן.
• להוציא עם כף מחוררת, לנער מהשמן מעל לסיר. לספוג את השמן עם נייר מגבת.  

• לסדר במגש ולפזר אבקת סוכר מעל או סוכר רגיל.  
• ניתן להכין כדורים קטנים ויפים ולשפד אותם על שיפוד עץ. 

החומרים  להכנת 30 יחידות: 
• 1 קילו קמח 

• כף גדושה של שמרים 
• 1 כוס סוכר  

• קורט מלח 
• שמן 

• אבקת סוכר

מכשיר לייזר מוכח קלינית נגד התקרחות גברית ונשית HairMax צלם: יח"צ חו"ל
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי מטבח

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. בהמה כחושה וחלשה. "ישלם תחתיו ____" )בבא קמא סז: 
( )בלשון יחיד(

5. את,מכשיר לחפור בו באדמה. "מ___ פסל וקרדום" )ברכות 
נז: (

7. ענין מוזר ותמוה. "אע"פ ש____   ___ הוא" )רש"י חולין ז.(
8. מנוסה,בדוק,שבחנו אותו. "ישראל שהן בני בני ____" 

)פסחים פז: ( )לא בלשון סמיכות( )יחיד(
9. ארץ בצפון מזרח יבשת אפריקה,על גדות נהר הנילוס. 

)ישעיה לז ט(
10. משל לדבר מכאיב ומרגיז ביותר. "וכ____ לעינים" )משלי 

י כו(
12. דברי מרמה. "ולשון ____" )משלי י לא( )בלשון יחיד( 

)בכתיב מלא(
15. פגע והיכה. "זכרים ה____ זה את זה" )חולין נא.( )בלשון 

יחיד( )בהיפוך אותיות(
16. אחד משני הדפנות שעל הסף מימין ומשמאל 

לפתח,שהמשקוף נשען עליהם.   "מה ____  מעומד אף דלת 
נמי" )קידושין כב: (

1. שורה של אבנים או של לבנים או של קורות עץ בבנין. "ו____ של 
אבנים" )מידות ג ז(

2. קרחת בחלק הראש שליד המצח. "בקרחת או ב___" )ויקרא יג 
מב( )בלשון רבים(

3. רכוש שאדם מקבל מהוריו או מקרוביו לאחר מותם. "כי לך משפט 
ה___" )ירמיה לב ח( )בכתיב מלא(

4. בן אליאב,הוא ואבירם אחיו עמדו בראש המתקוממים על משה 
במדבר. )במדבר טז א(

5. נתון כמשכון,נתון בעבוט. "היתה לו שדה ____" )שביעית י ו( 
)בלשון זכר( )בכתיב מלא(

6. קיצור המילים : ראש השנה.
10. חוג,מעגל. "עג ____ ועמד בתוכה" )תענית ג ח(

11. לחם בלחם - בעברית. ובארמית? משל על מי שמשתמש בשני 
דברים זהים  שאין השני מוסיף על הראשון. "הני בבלאי טפשאי 

דאכלי ___  ב___" )ביצה טז.(
13. פזיזות,קלות דעת. "____ כמים אל תותר" )בראשית מט ד(

14. אף אחד,שום איש,שום דבר. "___-אחד" )שמ"ב יז יב(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

בפרור, הקערה, נבל, בקבק, וכירים, סיר, הגביע, ונאד, צלחית, הדוד, כד, צנצנת, החמת, כוס, צפחת, המזלג, 
כיור, תנור, הספל, מחבת, כלי משקה, הצלחת, מרחשת, כלי עץ

ישסנהצנצנתמשתשאמא
סשנראעלידהשריחאנא

תאעשיחשארנמיחילשנ

שקנבימנוהואזיששצא
התגתיורשדינאליתיה

שהגרתפתדודהתתגרשא

סנימבתשאדתגקאבישר

נכחשכסנכסתמאשיחאצ

והניששויאנאתשמימע

תתושקסרגליאלחאישי

שריבשיתדבאנתפפילל

שרקישאנאנישסנסצאכ

תברשיירשישראנתהדכ

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1.  "דין פרוטה כדין ...."
2. למפחד יש "פיק..."

3. ארנונה היא...                                                                                                          
4. "פתח פיך ויאירו..."

5. רודנות היא...
6. מהי סכלות?

7. מה המשותף לאיסור, גרה ובקע?
8. ביל"ו על שם הפסוק...

9. "...קול", "...שחוק", "...מצווה"
10. איזה צד מתארת המלה "ימה"?

1. מאה 2. ברכיים 3. מס 4. דבריך 5. שלטון דיקטטורי 6. טפשות 7. מטבעות 
קדומות  8. בית יעקב לכו והלכה 9. בת 10. מערב



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

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

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

היתרי בניה 1,650,000 
גמיש בלעדי תיווך 

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

5+ חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 4 חדרים בעליון המבוקש, 

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

אלעד

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

054-3255667)46-46(_____________________________________________

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

054-3255667)46-46(_____________________________________________

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

054-3255667)46-46(_____________________________________________

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

שכונה ג מחיר מציאה.
054-3255667)46-46(_____________________________________________

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

054-3255667)46-46(_____________________________________________

 דירה מושכרת ב2400 
ש"ח מעולה לחלוקה רח' 

אמציה מחיר מציאה.
054-3255667)46-46(_____________________________________________

 דירה ברח' מינץ מעולה 
לחלוקה 76 מטר במחיר 

_____________________________________________)46-46(מציאה. 054-3255667

 מבחר דירות להשקעה 
וחלוקה בכל רחבי באר שבע 

במחירים שפויים בתקשרו עוד 
_____________________________________________)46-46(היום. 054-3255667

בית שמש

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

_____________________________________________)46-46(תיווך יעקב. 054-4901948

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

עתידית במחיר מציאה.
054-3255667)46-46(_____________________________________________

 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

 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 

_____________________________________________)45-49(מיידי. 054-4850066

 בית ענק 450 מ"ר 
בשלושה מפלסים, בהר 
השלום. מסודר ומאוורר, 

נוף. 5,000,000 ש"ח, 
מיידי. תיווך ש.מאירוביץ 

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

מס' מקומות מוגבל!

מחיר
רק

ארוחות ברמה גבוהה ובשפע העד"ח

לזוג
x  3703 ₪

טל: 055-6781432

עם טובי המרצים:
המומחים לחינוך ילדים ושלום בית

9 הרב מרדכי לוי

9 הרב חנוך גבהרד

9 הרב שלמה מילר
חזנים ופייטנים

שבת נופש מרגוע ופיוט

כ"ג כסלו תשע"ט 1.12.18

במקום 

חדש 

ומפואר!

שמרטפיה 
במקום

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

w w w . s a s i . c o . i l

למכירה  

מרכז מסחרי
2 ברמת בית שמש ג/

050-2225444
 באבטליון 16 ק"ב 4 חד' 
120 מ"ר + מעלית, חניה, מ. 

סוכה. 1,520,000.
_____________________________________________)46-49ל(ניסים: 050-2044144

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חדרים מדהימה 
באזור מרכזי 3 כ"א מרפסת 

מהסלון עם נוף למערב + 
אופציה ממוזגת ומסורגת

050-4166603)46-49(_____________________________________________

אשקלון
 בשכונת שמשון, רח' 
אפריים צור, 2 חד', ק"ב, 

משופצת, מאווררת ומוארת. 
בפרויקט פינוי בינוי. 645,000 

_____________________________________________)46-47ל(ש"ח. 054-7518388

4-4.5 חדרים
 ב-ו' החדשה דירת 4 

חדרים קומה ראשונה ניתנת 
לחלוקה ל-3 יח"ד מחיר 
700,000 "תיווך המזרחי"

054-2388654)46-46(_____________________________________________

 בשכונה י"א רח' אלפסי 
דירת 3 חד' במצב מעולה עם 
מזגנים. מחיר-620,000 ש"ח. 

"תיווך המזרחי"
054-23388654)46-46(_____________________________________________

 בשכונת ו' החדשה דירת 
3 חדרים 60 מ"ר מושכרת 

ב-1,850 ש"ח מחיר - 
490,000 ש"ח בהזדמנות. 

"תיווך המזרחי"
054-8988654)46-46(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה 
בזבוטינסקי 40 מ"ר 

מחולקת ל-2 יחידות ק"ג 
ואחרונה + אופ' גג רעפים 
תשואה כיום 4,200 ש"ח 

מיידי 980,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)46-46(_____________________________________________

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

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

על הגג. "מקסימום נדלן" 
052-2452820)46-46(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
052-3344721)46-46(_____________________________________________

 מציאה! באיזור ויזניץ 
4 חד' + יחידה, גג מוצמד 

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

050-4999465)46-46(_____________________________________________

 בבנין יוקרתי ברמת אהרון 
דירות 3-4 חדרים יפות תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)46-46(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 למכירה בהר השלום 
בית פרטי 4 מפלסים כ 
380 מ"ר נוף מדהים - 

חניה, מיידי 5,100,000 
ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)46-46(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בבר אילן 4 חד' ק"5 
חדשה מקבלן מ. גדולה וגג 

מוצמד וחניה לל"ת.
054-3183117
_____________________________________________)46-49ל(050-7733982

 בלעדי באבטליון 
דירת גג 220 ענקית 

4 חד' חזית ק"ג 110 
מ"ר למטה + 100 מ"ר 

בטאבו אופ/ לבנית 
חדרים נוספים + חניה 

2,600,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)46-46(_____________________________________________

 בלעדי בדניאל דירת 
גן יוקרתית 250 מ"ר 

170 בנוי 5.5 חדרים + 
70 מ"ר חצר מושקעת 

ברמה גבוה בנין מפואר + 
מעלית וחניה 3,650,000 

ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)46-46(_____________________________________________

 בהתנאים, דירת גן, 
3 חדרים , 70 מ"ר + 70 
מ"ר חצר, שקטה, נדירה 
ויפיפיה "מקסימום נדלן" 

054-4340843)46-46(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)46-46(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 מציאה בבלעדיות בדב 
גרונר. דופלקס 5 חד' ממ"ד 

מעלית. בניין חדיש 1,550,000 
ש"ח. "פנחס נכסים" 

055-6789653)46-46(_____________________________________________

 ברחוב שפירא )שיכון 
ה( 4 חד' ק"ג ללא 

מעלית, ומעליה 2 חד' 
+ גג, חזית,  מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

2,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ.

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

 באזור השלשה דופלקס 
130 מטר משופצת מהיסוד 

גדולה ויפה 2,300,000 ש"ח. 
 B.D.A תיווך

_____________________________________________)46-46(פל' 054-8449423 

 לוח דירות חינם לציבור 
dira4me.co.il החרדי כנסו

אצלנו אין דמי מנוי לקונה 
_____________________________________________)46-46(למוכר וגם למשכיר ולשוכר

 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 

_____________________________________________)46-46(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 בגבעת רוקח דופלקס 
בבניין חדש 300 מ"ר ק"6 

+ מעלית + חניה + יחידה 
מושכרת + מדרגות מחדר 

מדרגות לגג 3,200,000 ש"ח 
_____________________________________________)46-46(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי דופלקסים ברב קוק 
היוקרתי - וברחוב השלושה. 

חזית + מעלית + חנייה. תיווך 
_____________________________________________)46-46(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור מלצר 5 חד' 130 
מ"ר ק"א + מעלית + חניה 

משופצת חזית א. פנחסי 
03-5799308)46-46(_____________________________________________

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

03-5799308)46-46(_____________________________________________

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

פתוחה א. פנחסי
03-5799308)46-46(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן זכאי 
העירייה, רח' שקט 5 חד' + 
סוכה גדולה 120 מ"ר ק"א 

חזית נתנת לחלוקה 3 כ"א. א. 
_____________________________________________)46-46(פנחסי 03-5799308

 ברב קוק! חדשה! 
5 חד' + מרפסות + 

מדרגות חיצוניות לגג 
מוצמד + מעטפת על 

הגג. 2,750,000 ש"ח. 
מפתחות ב"אביחי 

_____________________________________________)46-46(מתווכים" 03-5701010

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

ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)46-46(_____________________________________________

 באזור קרית הרצוג 5 
חד' גדולה ויפה חדשה + 

מעלית 1,750,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)46-46 פל' 054-8449423 

 במעונות ויזניץ 5 חד' 
+ 2 יחידות חדשה מקבלן, 
מפוארת תיווך-ישוב-הארץ 

050-4999465 03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בהראשונים בבנין 

חדש 4 חד' כ 100 מ"ר 
מחולקת ל- 2 יחידות דיור 
מושכרות ק"ג + מעלית 
חזית מיידי 1,820,000 

ש"ח גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)46-46(_____________________________________________

 בלעדי באלישע 4 
חדרים ענקית 100 מ"ר 

חזית ק"ג ואחרונה גג 
בטון + אופ' מאושרת 

לבנית יחידות חזית מיידי. 
2,200,000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)46-46(_____________________________________________

 קובלסקי 4.5 חד' ק"ג 
85 מ"ר 1,700,000 ש"ח 
חזית "אפיקי נדלן בועז" 

058-3200078)46-46(_____________________________________________

 אולי זה המזל שלך? 
אביעד 4 חד' 5 כוכבי 
יופי 100 מ"ר יחידת 

הורים שני מרפסות ק"א. 
1,650,000 ש"ח. "אפיקי 
_____________________________________________)46-46(נדלן בועז" 058-3200078

 אחיה השילוני 4 
חד' יפיפיה ומושקעת 
ק"א. עורף, אופציה. 

1,800,000 "אפיקי נדלן 
_____________________________________________)46-46(בועז" 058-3200078

 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. פנחסי
03-5799308)46-46(_____________________________________________

 באבוחצירא 4 חד' 
93 מ"ר חזית מרווחת 
משופצת רק להכנס, 

מעולה רק ב-1,620,000 
ש"ח בלעדי ל"אפיקי נדלן 

_____________________________________________)46-46(בועז" 050-4156080

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

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

052-3344721 03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בבניה בזכרון מאיר דירות 
2,150,0002 תיווך-ישוב- 4

הארץ 03-8007000
050-4999465)46-46(_____________________________________________

 בשבזי, 4 חד'  מפוארת, 
בניין חדש 1,750,000 תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)46-46(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)46-46(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)46-46(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
 03-8007000
050-4999465)46-46(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000 
050-4999465)46-46(_____________________________________________

 באזור העיריה בבניין חדש 
4 חד' 90 מ"ר ק"א + מעלית 

+ חניה חזית 2,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי 4 חד' כ-95 מטר 
בסוקולוב השקט קומה א' 
חזית משופצת 1,870,000 

תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)46-46(_____________________________________________

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

3 כ"א. אופציה לעוד 45 
מ"ר "אפיקי נדלן בועז" 

058-3200078)46-46(_____________________________________________

 דוד מחלוף. 4 חד' 80 
מ"ר 3 כ"א+מרפסת/

סוכה 35 מ"ר. 
1,550,000 ש"ח. "אפיקי 
_____________________________________________)46-46(נדלן בועז" 058-3200078

 ברמת אהרון! בבנין 
חדש ומיוחד! 4 חד' 
מרווחת! מפתחות 
ב"אביחי מתווכים"

03-5701010)46-46(_____________________________________________



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

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ו’- ח’  כסלו תשע”ט 14-16/10/2018

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

טבריה

 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

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

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

053-3166018)44-47(_____________________________________________

 מציאה ביהושוע/יגאל, 
2.5 חד', ק"ק, חזית, לא 

משופצת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

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

סוכה, נוף! ע"י ביהכ"נ זיכרון 
אברהם, 2,130,000 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44(תיווך 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

צפת

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(_____________________________________________

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

054-6920970)44-47(_____________________________________________

ירוחם

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

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

+5 חדרים

 בהשומר באיזור אשל 
אברהם 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(_____________________________________________

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

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

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

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

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר נוף 

פנורמי לכנרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים בקומה, 

חניה+מחסן. לל"ת 795,000 
_____________________________________________)45-4/19(ש"ח. 052-7103979

וילות ובתים

 מבחר בתי קרקע ודירות 
במחירי מציאה כל הקודם 

_____________________________________________)46-46(זוכה.  054-3255667

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

הטבות התקשרו לקבלת מידע 
_____________________________________________)46-46(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 )46-46(_____________________________________________

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

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

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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

חזית בנין חדש ושמור 
4800 לחודש

_____________________________________________)45-48ל(050-5586335

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 5 חד' בהדר גנים מרפסת 
סוכה מלאה בבנינים הגבוהים, 

מיידי קומה 17 2,180,000 
_____________________________________________)45-48ל(ש"ח. 050-6749759

 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

3-3.5 חדרים

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

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

 חדשה מקבלן, ברח' 
בר אילן ק"א 4 חד' מרווחת 
ומושקעת אפשרות לחנה, 

_____________________________________________)46-49ל(לל"ת. 050-7733982

 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(_____________________________________________

 בלעדי מציאת השבוע! 
בסמטת רחל קרוב 

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

ניתנת לחלוקה מיידית 
בקלות 1,400,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
_____________________________________________)46-46(והשקעות"054-4290600

 בבלעדיות ברחוב ביאליק 
32 פינת טרומפלדור. 3 חד' 

70 מ"ר מרווחת ומסודרת 
קומה שניה חזית. 3 כ"א. דוד 
_____________________________________________)46-46(תיווך ספיריט. 072-3263850

 בבלעדיות בקובלסקי 12 
3.5 חד' 85 מ"ר ק"ד משופצת 
מהיסוד + סוכה גדולה, 2 כ"א 
+ אופציה לבניה על הגג. דוד 
_____________________________________________)46-46(תיווך ספיריט. 072-3263850

 בבלעדיות ברחוב יונתן 8 
דירת 3 חדרים קומה ראשונה, 
יפה במיוחד משופצת מהיסוד, 

2 כ"א. דוד תיווך ספיריט.
072-3263850)46-46(_____________________________________________

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

של פעם 1,620,000!!! 
"אפיקי נדלן בועז"

058-3200078)46-46(_____________________________________________

 דנגור 3 חדרים ק"ב. 
אופציה להרחבה 30 

מ"ר. 1,250,000 "אפיקי 
_____________________________________________)46-46(נדלן בועז" 058-3200078

 ז'בוטינסקי 3 חד' ק"א 
חזית משופץ כמעט ללא 
מדרגות אפשרות לסוכה 
1,260,000 "אפיקי נדלן 

_____________________________________________)46-46(בועז" 058-3200078

 בלעדי בקוטלר קרוב 
לרב שך 3.5 חד' + 

מרפסות כ 85 מ"ר ק"ב 
חזית כניסה מיידית זקוקה 
לשיפוץ 1,800,000 גמיש. 
"סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600)46-46(_____________________________________________

 ללא תיווך בהרצוג 
3 חד' + יחידת דיור 

משופץ קומפלט + גג 
בטון + חתימות שכנים 

1,920,000 ש"ח.
054-8834479)46-46(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3 חד' 
חדשה ויפה כ - 80 מטר + 

מזגנים + מרפסת 2,000,000 
 B.D.A ג'נבה תיווך
_____________________________________________)46-46(פל' 054-8449423 

 בדנגור 3 חד' ק"ב 
חזית + סוכה גדולה 

רק ב-1,240,000 ש"ח.
בלעדי! ל'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)46-46(בועז' 050-4156080

 בגניחובסקי 3 חד' 
ק"ג חזית התרים לבניה 

33 מ"ר, מיידי במחיר 
מעולה 1,350,000 מיידי 

ל"אפיקי נדלן בועז"
054-8474843)46-46(_____________________________________________

 מי אמר שאין מציאות? 
3 חדרים בפרדס כץ 60 מטר 

אופציה צנרת חדשה. מה? 
כן!!! 1,200,000 ש"ח מחיר 

שלא נמצא בשוק. "פנחס 
_____________________________________________)46-46(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בדנגור 
המטופח. 3 חדרים משופצת 

ברמה. קומה 4 אופציה בחזית 
ובגג בטון 1,270,000 )גמיש( 
_____________________________________________)46-46("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבניה בכהנמן-הר סיני + 
ליווי בנקאי! דירות 3 חדרים 

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

052-3344721)46-46(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרווחת 

1,650,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

גמיש תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)46-46(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)46-46(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,700,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)46-46(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד' חדשה 
+ מעלית וחניה, חזיתית 

1,580,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465)46-46(_____________________________________________

 באזור השלושה סוקולוב 
3.5 חד' 80 מ"ר ק"ב משופצת 
כחדשה+ מחסן בק"ק 8 מ"ר 

חזית 1,720,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)46-46(פנחסי 03-5799308

 באיזור העירייה 3.5 
חד' 72 מ"ר + היתר בניה 

30 מ"ר ק"א חזית משופצת 
1,700,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)46-46(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' באברבנל 
קרוב לצבי כ70 מטר ק"ב 

חזית 3 כ"א + רשיון לבנות 
עוד 70 נטר 1,420,000 תיווך 

_____________________________________________)46-46(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 חד' בזבוטינסקי 
עורפית לב"ב בניין אברכים 

70 מ"ר ק"ב משופצת מאוד 
1,320,000 + אופציה לסוכה 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)46-46(_____________________________________________

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

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

03-5701010)46-46(_____________________________________________

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

מוכנה של 15 מ"ר, 
1,350,000 ש"ח. בלעדי 

ל"אביחי מתווכים"
03-5701010)46-46(_____________________________________________

 בגניחובסקי! 3 חד', 
ק"א, חזית! 1,470,000 

ש"ח מפתחות, ב "אביחי 
_____________________________________________)46-46(מתווכים" 03-5701010

 דירה 3 חד' 80 מטר ברבי 
 BA עקיבא 32 קומה א תיווך

_____________________________________________)46-46(יזמות 054-4980159 דורון.

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 

1,265,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465)46-46(_____________________________________________

 באיזור העירייה 2.5 
חד' 70 מ"ר ק"ג + א. בגג 
מסודרת 1,350,000 ש"ח 
באיזור העיריה 2.5 חד' 70 

מ"ר ק"ב 1,350,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)46-46(פנחסי 03-5799308

 בלעדי ברחוב ברוט בניין 
אברכים 2 חד' 40 מטר + 

התרים לבנות בצד ובגג בטון 
כ70 מטר 1,270,000 תיווך 

_____________________________________________)46-46(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי ברב קוק )קרוב 
לטבריה( 2.5 חד' 70 מ"ר 
שמורה ק"ב-עורפית מיידי 

1,420,000 ש"ח גמיש. 
סלומון-נכסים-והשקעות 

052-7652801)46-46(_____________________________________________

 באושיסקין 2.5 חדרים 
ק"א חזית 60 מ"ר 

משופצת מושכרת מיידי 
בלעדי! ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)46-46(בועז" 050-4156080

 מציאה 2.5 חד' ז'בוטינסקי 
עורפית ק"ג + התר בניה על 
הגג מיידי 1,120,000 )גמיש( 
_____________________________________________)46-46("פנחס נכסים" 055-6789653

 בצבי הרלינג 2.5 חד' 
53 מ"ר שמורה ומסודרת 
לפני הרחבה ק"ב + מיזוג 
054-2001774 .1,400,000)46-47(_____________________________________________

 2 חד' ברבי עקיבא פינת 
יונה הנביא מסודרת מחיר 

מציאה תיווך BA יזמות
_____________________________________________)46-46(054-4980159 דורון

 בפלמח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

מ"ר מיידי במחיר מפתיע 
1,210,000 לסגירה 
ל"אפיקי נדלן בועז" 

054-8474843)46-46(_____________________________________________

 בשיכון א' קרוב לכינרת 
דו משפחתי 80 מטר + יחידת 

דיור + גינה דורש שיפוץ 
650,000 גמיש. 

IRC 050-244-244-6)46-46(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל דו 
משפחתי מחולק ל-2 דירות 
בטאבו על מגרש של 250 

מטר 1,250,000 ניתן לקנות 
כל דירה בנפרד

IRC 050-244-244-6)46-46(_____________________________________________

 ברמות-זרחי: וילה 8 חד' 
)201 מ"ר( +גינה )200 מ"ר( 
+ יחידה + חלל, נוף, גישה 

נוחה. 4,500,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב: 4 חדרים + 
מרפסת 30 מ"ר + ת.ב.ע. 35 

מ"ר, נוף, ק"א, 1,840,000 
ש"ח. תיווך הכוכבים:

02-5713375)46-46(_____________________________________________

ערד
 במרכז ערד - ברח' יהודה 
3.5 חד' קומה שנייה - כניסה 
מיידית לל"ת 420,000 ש"ח.
_____________________________________________)46-47ל(050-6869344 03-9300504

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

_____________________________________________)46-46(חניות. 052-2656825

 "רימקס עוצמה" בבן 
צבי, 5 חד', 110 מ"ר, בניין 

בוטיק, קומה, מעלית, חניה, 
_____________________________________________)46-46(שמורה. אלין 050-4388445

 בפרנקפורטר 4 חד' 
גדולה מסודרת. מעלית. חניה. 

1,620,000 תיווך-יוחנן 
050-4104044)46-46(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
אוסישקין, כ-80 מ"ר, קומת 

קרקע, סורגים, משופצת 
מהיסוד, עורפית. צוות אביגד

072-3957393)46-46(_____________________________________________

 בהדר גנים - יהודה הנשיא 
4 ח' + מעלית + מרפסת 

סוכה מעלית שבת! מושקעת 
ויפה. 1,640,000 ש"ח.

050-4811122)46-46(_____________________________________________

 מחולקת! ל-4 יחידות - 
הכנסה מעל 8,600 ש"ח. ק"ב 

- משופצת! רק 1,320,000 
כ-7.5% תשואה.

050-4811122)46-46(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד 125, 4.5 חד' 

כ-115 מ"ר, קומה 1, חניה 
מעלית, משופצת מהיסוד, 

סלון כ 45 מ"ר גדול במיוחד, 
ווה לבוא ולראות!!! שמורה 

_____________________________________________)46-46(ויפה. אושר כהן 050-2567111

 "רימקס עוצמה" באחד 
העם 4 חד', קומה 2, מעלית, 

חניה, שמורה ויפה.
_____________________________________________)46-46(אושר כהן 050-2567111

 "רימקס עוצמה" 
בהיבנר המבוקש 4 חד' גדולה 

ומרווחת, חניה, מעלית, 
משופצת חלקית, קומה 3.

_____________________________________________)46-46(אושר כהן 050-2567111

 באזור הרצל, 4 חד', 
קומה 3, ענקית, 110 מ"ר, 

מעלית, חניה, כניסה מיידית, 
משופצת! 1,540,000 ש"ח.

050-6610501 סתיו
_____________________________________________)46-46(סיימון 050-4811122

 השקעה מעולה! 
מוהליבר/ההסתדרות 3 ח' 

ק"ב. )מושכרת ב-3,500 ש"ח( 
רק 1,140,000 ש"ח.

050-4811122)46-46(_____________________________________________

 במרכז העיר 3 וחצי 
חדרים ק"ב גדולה מאוד 
ומסודרת מעלית. סוכה. 

1,350,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 
050-4104044)46-46(_____________________________________________

 בשעריה 3 חד' למגורים/
השקעה משופצת מסודרת 
ק"ד 1,090,000 תיווך-יוחנן 

050-4104044)46-46(_____________________________________________

 מעולה לכל מטרה! 
חובבי ציון/מוניפיורי ק"א 2 חד' 

גדולים + הול + 2 מרפסות, 
3 כ"א - מיידית! 1,120,000 

_____________________________________________)46-46(ש"ח. 050-4811122

 בבנדה/ אחד העם 2.5 
חד+ מעלית. ק"א. )מושכרת 
ב-3500 ש"ח( משופצת רק 

1,240,000 ש"ח.
050-4811122)46-46(_____________________________________________

 מציאה למשקיעים, 
במרכז, 2.5 חד', קומה 
גבוהה פלוס נוף פתוח, 

מעלית, משופצת, מזגנים!!! 
1,250,000 ש"ח.

_____________________________________________)46-46(050-6610501 סתיו

 "דרך עיר נכסים" 2 חד', 
מקלחת, שירותים ומטבח 
30 מ"ר, ק"ק באברבנל 6 

למגורים/השקעה.
052-2656825)46-46(_____________________________________________

 להשקעה ברח' ירושלים 
צימר/דירה פלוס חצר ומרפסת 

_____________________________________________)46-46(550 אלף 052-8045458

 כנען דירה 3 חד' במצב 
טוב קומה נוחה מציאה 450 

_____________________________________________)46-46(אלף ש"ח. 050-3202551

3-3.5 חדרים

קריית אתא
 בק.אתא מחולקת ומניבה 

בסמוך לחרדי מציאה של 
ממש! 1,575,000 ש"ח. מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים.

04-8441111 052-2790370)46-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בזבולון 4 חד' כולל 

מעלית, ממוזגת ומשופצת רק 
720,000 ש"ח. מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים.
052-2790370)46-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 דירת 3.5 חד' בקומת 

קרקע, נגישה ונוחה 575,000 
ש"ח - מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים.
052-2790370)46-46(_____________________________________________

 בק. מוצקין ק/1 מחולקת 
ומניבה גג צמוד שכירות 

עוברת מתאימה לתמ"א 38 
לרציניים בלבד- מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים.
052-2790370)46-46(_____________________________________________

קריית מוצקין

 בבלעדיות!!! 
בהזדמנות!!! במהרשל, 
ק"ק על עמודים, 4 חד' 3 

כ"א מטופחת תיווך
052-7165120)46-46(_____________________________________________

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

כניסה לחנוכה! מפתחות 
ב"אביחי מתווכים"

03-5701010)46-46(_____________________________________________

 בהרצל 4 חד' חזית 
בניין חרדי מרווחת 

מושקעת מעלית חניה 
מיידי! בלעדי ל"אפיקי 

_____________________________________________)46-46(נדלן בועז" 050-4156080

 באזור העיריה 4 חד' 
גדולה משופצת כחדשה 

מושקעת ברמה גבוהה ק"א 
חזית מיידי }ניתן להשכיר 

גם את היחידה הצמודה{ א. 
_____________________________________________)46-46(פנחסי 03-5799308

 בלעדי ברבי עקיבא 
דובק בנין חדש 3 חדרים 

מרווחת ומושקעת 
ק"ג + מעלית 4300 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)46-46(_____________________________________________

 בשיכון ה': 1.5 חד' 36 מ"ר. 
מיידי בבלעדיות מאגדים נדלן - 

_____________________________________________)45-45(משה דסקל 050-5926021

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

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

1-1.5 חדרים

 באזור הרב קוק 3 חד' 
בקומה אחרונה + היתרים 

לבניה, 1,580,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)46-46(_____________________________________________

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

ומרווחת, ק"ב, בנין חדש 
ומתוחזק, סוכה, חניה, דוד 

_____________________________________________)46-46(תיווך ספיריט. 072-3263850

מושכרות 
בין 2,000-5,000 ש"ח לחודש

דירות סטודיו בטבריה
חדשות, מרוהטות 

ומיידיות
₪ 299,000

054-4659772

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

מ"ר( + חלל, נוף, גישה 
נוחה, 4,950,000 ש"ח תיווך 

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



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

+5 חדרים

ו’- ח’  כסלו תשע”ט 14-16/10/2018

 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

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מחסנים

משרדים

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(_____________________________________________

 ברחוב לנדאו, מחסן 
70 מטר בקומה 1- 

)מינוס 1( גישה לרכב, 
מעלית, ניתן לחלק 2-3 

מחסנים/משרדים, 3,500 
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(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

שבארה"ב.
052-6200126)41-41/19(_____________________________________________

 להשכרה דירת חדר וחצי 
מרוהטת ממוזגת בבנין יוקרתי.

שיכון ה' לפרטים
054-3450241)44-47(_____________________________________________

עמנואל

 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(_____________________________________________

 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)46-45/19(_____________________________________________

 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

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-43/19(שעשועים 050-7447071

 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

 השקעה בטוחה בענף 
הסת"ם. ערבות מלאה! 

רווחים גבוהים!!!
_____________________________________________)44-47(052-7623142 שלמה.

 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 
+ דוד שמש בק. הרצוג כניסה 

מיידית. 2,500 ש"ח.
_____________________________________________)45-47ל(054-8455518

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

 להשכרה חנות ממתקים 
פעילה במרכז ב"ב.

052-8819988)45-48(_____________________________________________

 להשכרה באלעד, חנות 
40 מ"ר במרכז מסחרי, תנועה 

_____________________________________________)44-47ל(חזקה. 050-4136129

 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

 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)43-49(_____________________________________________

 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

 בנורוק 2 ענקית )כ-50 
מ"ר( חדשה, מרוהטת 

וממוזגת מיידי. 053-3104856
)45-48(_____________________________________________

 ברמת אלחנן יחידת 
דיור כחדשה, כ- 2 חד', ק"ב, 
מרוהטת, ממוזגת, מפוארת. 
_____________________________________________)46-47(2,600 ש"ח. 052-7684697/6

 בהרב קוק 2 חד' לעלות 
חצי קומה אפשרות לריהוט 

2900 ש"ח. 03-5700880 
050-4101553)46-47(_____________________________________________

 בקרית הרצוג יח"ד 2 חד' 
גדולה חדשה מרוהטת + סוכה 

+ מעלית מטבת
050-4156085/4)46-47(_____________________________________________

 בראשונים יחידת דיור 
לזו"צ חדשה, יפיפיה ק"ב. 

מרוהטת 2,500 ש"ח. מיידי.
_____________________________________________)46-47ל(058-4112750

 בנועם אלימלך חדר לאדם 
יחיד/ה מרוהט+מזגן+מעלית 

1,600 ש"ח. 03-5700880
050-4101553)46-47(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בוייצמן, 
6 חד', 145 מ"ר. חדשה 

מקבלן בסטנדרט גבוה. יח' 
הורים, יח' מתבגר, מ"ש/

סוכה. אלין: 050-4388445 
050-4811122)46-46(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" סלנט, 
כ-80 מ"ר, קומה 3 חניה, 

מיידית. צוות אביגד
072-3957393)46-46(_____________________________________________

צפת
 דירה בת 4 חדרים 

לשבתות או לטווח ארוך, 3 
מזגנים מרוהטת 2,300 ש"ח.

050-6770150)46-49(_____________________________________________

קריית אתא 
 מגוון רחב של דירות 

להשכרה בק. אתא כולל באזור 
החרדי - מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים.
052-2790370

חברתנו מתמחה בניהול נכסים 
מגורים ומסחר, השכרה, 

מכירה, תחזוקה, השבחת 
נכסים, מגרשים לבניה, 

מגרשים חקלאיים - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים.

04-8441111)46-46(_____________________________________________

 בק.אתא למכירה חנות 
חדשה עם שכירות עוברת 

תשואה נאה, פריים לוקשיין 
- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)46-46(פרוייקטים. 052-2790370

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בב"ב? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך 
תייוך BA יזמות
054-4980159)46-46(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב הרב 
קוק חנות/משרד 30 מ"ר 

ק"ק חזית מיידי 2900 
ש"ח "סלומון-נכסים-

_____________________________________________)46-46(והשקעות 054-4290600

 להשכרה בב"ב רבי 
עקיבא אזור ישעיהו 75 
מ"ר למשרד או לעסק 

ק"א חזית משופץ מיידי 
5000 ש"ח "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)46-46(_____________________________________________

 200 מטר במחיר מציאה 
במרכז העיר - 1 הכנת המקום 
ע"י הבעלים. תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)46-46(054-4980159 דורון

 חנות 50 מטר על רבי 
עקיבא איזור טוב רק 8000 

ש"ח. תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)46-46(054-4980159 דורון

 בב"ב מציאה! בר"ע! 
4 חד' בבניין מגורים, 

ק"א, 3 חזיתות לר"ע!  
רק 1,170,000 ש"ח 

"אביחי מתווכים"
03-5701010)46-46(_____________________________________________

 בפ"ת קריית אריה משרד 
70 מ"ר ק"א 2,500 ש"ח

050-3528252)46-46(_____________________________________________

 להשכרה משרד מפואר 
כ-20 מ"ר באזור דובק לחלק 
_____________________________________________)46-49(משעות היום. 052-7629212

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה +גקוזי. 
*דירת 4 חד' קומה 3 + 

מעלית, מאובזרת מפוארת 
לימים שבתות וחגים.
*דירת 2 חד' +ג'קוזי.

052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

 לימים שבתות וחגים דירה 
יפה מטופחת עם מרפסת נוף 
_____________________________________________)46-5-19(מהמם לכנרת. 058-6454340

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/19(וחדר אוכל. 054-6987257

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

וצמוד לים. מבצעים! 
054-6299082 054-6388082)38-12/19(_____________________________________________

 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)7-9/19(לביה"כ. 052-6460451

 משקיע מחפש לקנות 
חברה בתחום הנדל"ן פעילה/

_____________________________________________)46-49ל(לא פעילה. 055-7240178

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה - קרוב לים. 
החל מ-800,000 ש"ח. הדירות 

מושכרות כעת. נתי המתווך 
_____________________________________________)46-49(לציבור החרדי: 050-5766979

 דרך-עיר-נכסים בפ"ת, 
משרדים/מחסנים/חנויות, 

להשכרה, קניה ומכירה. שרותי 
_____________________________________________)45-48ל(תיווך. 052-2656825

 למכירה מגרש 650 מטר 
לבניה 15 דירות ברחוב אחד 

העם המבוקש והמתחרד נוף 
מרהיב לכינרת. 

IRC 050-244-244-6)46-46(_____________________________________________

מושכרות 
בין 2,000-5,000 ש"ח לחודש

דירות סטודיו בטבריה
חדשות, מרוהטות 

ומיידיות
₪ 299,000

מגרשים054-4659772

לפרסום
03-6162228



ו’- ח’  כסלו תשע”ט 414-16/10/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 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 /

₪

₪

 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(_____________________________________________

 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

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(_____________________________________________

 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)46-19/19(_____________________________________________

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

 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

 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(_____________________________________________

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)35-47(60 איש 052-8860953

 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

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת + נוף מהמם, ליד 

העיר העתיקה. להזמנות: 
_____________________________________________)46-49ל(052-7668387

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי + חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב, 

)דרוש נהג( +רשיון אוטובוס 
"ציפי הסעות" 050-4110855 

052-3821702)42-02/19(_____________________________________________

 "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 

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 

עדשות מגע, או ניתוחים. טיפול 
בליקויי הראיה ובמחלות עיניים. 

 050-414-5359
072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)33-06/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

 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

 "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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

 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

  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.
_____________________________________________)45-45ח(053-3346080

 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

 צבעי אומנותי יסודי צובע 
בתים, נישות, עם שבלונות 

מקצועיות דוגמאות לרוב.
050-5544413)45-48(_____________________________________________

צבע לפרסום
בלוח

03-6162228

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-17/19(_____________________________________________

הובלות

 הסעה לבתי חולים 
ונתב"ג בתשלום.

_____________________________________________)46-49(054-9099062 ברוך.

חנוכה
 חנוכיות יפיפיות 

מהיצרנים המובילים ומחו"ל, 
במחירים מפתיעים. כדאי 

_____________________________________________)46-49(להזדרז 050-4169667

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

ש"ח ברית/בריתה/בר מצווה/
_____________________________________________)46-09/19(חינה 900. 052-8510980

 נאבדה שקית עם 
מצלמה יקרה מאוד באזור ב"ב 

_____________________________________________)46-46ח(- פ"ת. 052-7697356

 אבד לי לפני שבועיים 
כרטיס מיקרו קטן )כרטיס 

מצלמה קטן( 16 ג'יגה.
_____________________________________________)46-46ח(054-8445005 דבורה.

 נאבד לי כרטיס מיקרו 
)כרטיס מצלמה קטן 

באוטובוס בדרך לביתר 
_____________________________________________)46-46ח(דבורה: 054-8445005

 נשכח תפילין בטרמפ 
לפני כחודש מירושלים לב"ב.

_____________________________________________)46-46ח(058-6564652

 אבד עגיל זהב ביום רביעי 
כ"ב חשוון באזור רבי עקיבא 

_____________________________________________)46-46(דובק. 050-4123787

 נמצא נגן MP3 בקו 402 
מי-ם לב"ב ביום שלישי כ"ח 

_____________________________________________)46-46ח(חשוון. 052-7657518

 דרוש מכשיר פלאפון 
33K אפילו מקולקל במחיר 

_____________________________________________)46-46ח(זול ב"ב. 054-8491154

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)46-46ח(חילוף. 050-6651365

 דרושה מכונת תפירה 
במצב מצוין בתרומה/ תשלום 

_____________________________________________)46-46ח(סימלי. 053-3141428

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר.

_____________________________________________)46-46ח(054-7938941

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סנסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)46-46ח(052-3595314

 דרוש טייפ לשמיעת 
קלטות למש' אברך.

_____________________________________________)46-46ח(054-8421886

 למשפ' בן תורה דרוש 
עגלת תאומים בתרומה.

_____________________________________________)46-46ח(050-6651365

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפ' אברך 
_____________________________________________)46-46ח(תשמך לקבלו. 054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)46-46ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה.

_____________________________________________)46-46ח(052-3595314

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)46-46ח(052-7396092

 מעונין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב.

_____________________________________________)46-46ח(050-6229373

 דרוש בתרומה שידה 
לתינוק+מגירות צבע לבן - 

עדיף במצב מצוין.
_____________________________________________)46-46ח(050-4160457 ירושלים.

 דרושה מכונת תפירה 
במצב מצוין בתרומה/תשלום 

_____________________________________________)46-46ח(סמלי. 053-3141428

 A.E.G קומקום חשמלי 
תקין 30 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-3463482

 מקרר אמקור 440 ליטר 
למכירה 390 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7616301

 מקרר סמסונג 390 ליטר 
במצב חדש! 500 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(058-3292985

 מכונת כביסה סמסונג 6 
ק"ג במצב חדש! 500 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(058-3292985

 רדיו דיסק סוני+2 
רמקולים 200 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(054-6951960

 תנור עם כיריים במצב 
מצויין ב-350 ש"ח. חברת 

_____________________________________________)46-46ח(פריסמה. 054-8420444

 מחשב נייד IBM במחיר 
_____________________________________________)46-46ח(350 ש"ח. 052-8380655

 שואב אבק חובט סמסונג 
 .1800W צקלון ללא שקית

מחיר: 220 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-2727474

 מסך מחשב 19 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין 130 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח( 050-2897997

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינ"ץ'-כחדש 

ב-200 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(לפרטים: 054-8453370

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד 
עם מפות מעודכנוצ מחיר 

מציאה-280 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(054-8405498

 מסך דק 24 אינץ של דל 
איכול מעולה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(054-2515728

 מציאה! מחשב נייד אי 
5 בקושי היה בשימוש - 500 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-2515728

ערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו+דיסק+2 רמקולים. 200 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 052-3463482

 דר. יעקב קרן רופא 
מומחה ליעוץ וטיפול בבעיות 

שלום בית, לגברים, נשים 
וזוגות 077-7671726

050-5870353)46-49(_____________________________________________

יעוץ ועזרה

הוזלת משכנתא קיימת

1599-560-580
בשיתוף כל הבנקים

משכנתאות 
ומימון

¯È˘È ˙È·
ÌÈÒÈÙÓ¢

Ú·

 ˙Â‡˙Î˘ÓÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰

לרכישת דירה ולכל מטרה

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228

 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
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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

 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

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 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

 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

 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(300 ש"ח. 053-3348860

 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(_____________________________________________

 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

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת. דגם 

930 ב-150 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7966786

 למכירה מחשב נייד 
ASUS עובד בחיבור למטען 

)גוללה גמורה( ב250 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(053-3118231

 מחליק מיני אמירה חדשה 
בנרתיק מהודר 120 ש"ח. 

אפשר בשוברים.
_____________________________________________)46-46ח(052-7157077

 רדיאטור 14 צלעות חב' 
ברדר+מפזר חום 150 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(בב"ב. 054-8476805

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
*מנורה למטבח 130 ש"ח. 

*מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(052-27427474

 מקרר מצוין - כחדש 
צבע לבן לזו"צ. כ-300 ליטר. 

מציאה 400 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(03-5791261

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-7938941

 מיני בר מים קרים וחמים 
במצב מצויין 300 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)46-46ח(052-7650891

 למכירה הוברבורד יוקרתי 
גלגלים 10 אינץ 350 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(גמיש. 050-4104992

 למכירה הוברבורד במחיר 
_____________________________________________)46-46ח(200 ש"ח. 050-4104992

 מדפסת משולבת של 
קנון במצב חדש בירושלים.

_____________________________________________)46-46ח(02-5812872

 למכירה שואב אבק כחדש 
בקופסא 400 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)46-46ח(053-3121020.

 ספה מעור נוחה, צבע 
חום בירושלים, 1.60 ב-450 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 052-7665283

 ספה רחבה ויפה כחדשה 
בצבע שחור ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(050-4189929 פ"ת.

 שולחן אוכל נפתח צבע 
וונגה. גודל 1.80 על 1.00 

מחיר: 500 ש"ח. ישנם גם 
כסאות תואמי 170 כל כסא. 

_____________________________________________)46-46ח(052-3073826

 מצב חדש! 6 כסאות 
וונגה כולל ריפוד במושב, 

מחיר: 170 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-3073826

 מציאה! שולחן מרובע 
לא נתח. עץ מלא, צבע אגוז 

)1.40*1.40( מחיר: 500 ש"ח, 
ישנם גם כסאות תואמים 130 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. כל כסא. 052-3073826

 מציאה! 8 כסאות בצבע 
_____________________________________________)46-46ח(אגוז מחיר: 130 ש"ח כל כסא.

 מיטה יהודית לחדש שינה 
_____________________________________________)46-46ח(500 ש"ח. 054-6583510

 למכירה כסא אוכל 
לתינוקת של חברת אינפיניטי 

בצבע ורוד כחדש במחיר 
מציאה 100 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-5708636

 למכירה ספה מצב 
מעולה חזקה ויציבה 240 ש"ח 

_____________________________________________)46-46ח(בלבד. 052-5737813

 שולחן עגול+6 כסאות 
צבע לבן עץ מלא במצב מצוין 

רק 500 ש"ח. *עמודון שתי 
דלתות צבע שחור מצב מעולה 

רק 450 ש"ח. *סיר חשמלי 
לבישול עדיין בקופסא 100 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח בלבד. 053-3114819

 כורסא הנפתחת למיטה 
בצבע אדום 150 ש"ח. בב"ב.

_____________________________________________)46-46ח(054-8476805

 4 כסאות מטבח עץ, ריפוד 
בד משובץ מצב מצויין. 500 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(054-5705546

 כסא משרדי בכולל 4 
גלגלים+מנגנון הגבהה במחיר 
הזדמנות. ב"ב 120 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)46-46ח(054-7216671

 שולחן סלוני 40X70 מעץ 
מלא במחיר מציאה )ב"ב( 250 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 כסא מנהלים בעור שחור 
במחיר הזדמנות. )ב"ב( 400 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 בהזדמנות כוננית ספרים. 
צבע: בוק+ורוד. רוחב 80. 

מלמין. 250 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(0544-620206

 למכירה טיולון +עגלת 
אמבטיה 230 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813

 למכירה ארונות מטבח 
עץ סנדביץ 4 דלתות+מדפים 

240 ש"ח. בלבד.
_____________________________________________)46-46ח(052-5737813 ב"ב.

 למכירה מדיח כלים 
נירוסטה 230 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813

 למכירה מקפיא לבן 4 
תאים 200 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813

 כורסא עם קליילינר כחדש 
400 ש"ח ירושלים. 

_____________________________________________)46-46ח(050-4191181

 למכירה ספה רחבה ויפה 
כחדשה בצבע שחור ב-200 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 050-4189929 פ"ת. 

 שידה עם מראה חדשה 
מהאריזה עץ מלא צבע וונגה 

_____________________________________________)46-46ח(499 ש"ח. 054-4783220

 למכירה שולחן כתיבה 
עם 2 מגירות במצב מצויין 

350 ש"ח. *2 שידות )3 
מגירות( סט עם שולחן כתיבה 

_____________________________________________)46-46ח(50 ש"ח. 054-3453772

 בירושלים מיטת נוער 80 
ס"מ ב-80 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(02-5812872

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 40 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(כ"א. 050-4135002.

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-3073826

 מיטה לול מפלסטיק צבע 
לבן ללא מזקון 170 ש"ח. 

*מכנס לתינוק קטיפה חדש 
של קידישיק 30 ש"ח. ג'קט 

_____________________________________________)46-46ח(מידה 2. 053-3155415

 טיולון ג'ינס כחול בייבי 
רולר כחדשה 250 חייבת 
_____________________________________________)46-46ח(להמכר. 052-71423840

 JOIE עגלת תאומים 
כחולה כחדשה 350 חייבת 

_____________________________________________)46-46ח(להמכר. 052-7123840

 עגלת אינגלזינה-אביו, 
צבע תכלת במצב מעולה, 

אמבטיה+טיולון ב-480 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7125823

 למכירה כסא אוכלת 
לתינוקות של חברת אינפיניטי 

בצבע ורוד כחדש במחיר 
מציאה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(052-5708636

 מיטה לול מפלסטיק צבע 
לבן ללא מזרון. 160 ש"ח. 

*מכנס לתינוק קטיפה חדש 
של קידישיק מידה 24/12 

חודשים 30 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(053-3155415

 עגלת אמבטיה+טיולון 
צבע שמנת במצב מצוין רק 

_____________________________________________)46-46ח(350 ש"ח. 053-3114819

 עגלת איזי בייבי טיולון 
בצבע סגול אפור במצב 

מעולה רק 250 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(053-3114819

 קשת ורודה לעגלה 
כחדשה של טייני לאב ניקנה 
בשילב 90 ש"ח. *תיק קטן 

לעגלה של חברת גיטה 
בצבע כחול כהה במצב מצוין 

90 ש"ח. *עריסה קטנה 
מפלסקיט בצבע לבן במצב 

_____________________________________________)46-46ח(טוב 250 ש"ח. 053-3364930

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-3073826

 עגלת אמבטיה - נהפכת 
לטיולון שחורה חברה 

GOBABY כחדשה 480 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח באלעד. 052-7676474

 מציאה! משאבת חלב 
חשמלית דו צדדית רק 200 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת מקלרן גינס 300 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גומר 
מצב בינוני 300 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(058-3245685

 עגלת מוצי סגולה 
אמפבטיה+טיולון במציאה של 

ממש 350 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(077-3004602 ב"ב.

 עגלת פג 
אמבטיה+טיולון+תיק רק 400 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח 077-3004602 ב"ב.

 עגלת ד"ר בייבי שחורה 
עם ידית מתהפכת במציאה 

_____________________________________________)46-46ח(200 ש"ח 077-3004602 ב"ב.

 לול לבן מפלסטיק + מזרן 
רק 120 ש"ח. 077-3004602 

_____________________________________________)46-46ח(ב"ב.

 קשת לעגלה משולב 
כחדשה רק 69 ש"ח. במקום 

_____________________________________________)46-46ח(180 ש"ח ב"ב.

 סימילאק 400 ג' שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(050-4135002

 טרמפיסט יויו+מקורי כמו 
חדש 380 ש"ח. בב"ב.

_____________________________________________)46-46ח(050-4176776

 עגלת שכיבה בוגהבו 
קמיליון בצבע כתום 500 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(050-4124774

 למכירה עריסה+לול 150 
ש"ח. כל דבר+מזרון 50 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(למיטת תינוק. 052-5737813

 עגלה XMAX של ד"ר 
בייב, חזקה ושמורה כולל 

אמבטיה+טיולון+תיק תואם 
_____________________________________________)46-46ח(ב-500 ש"ח. 03-6162229

 עגלת בוגבו קמיליין מצב 
מעולה. אמבטיה + טיולון. כל 

חלק 450 ש"ח. ב"ב.
_____________________________________________)46-46ח(052-7105025

 עגלת בוגובו 3 חדשה 
אמבטיה + טיולון, אפור + 

תיק וכיסוי גשם. 3000 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7696965

 FW פלאפון סמסונג 
חדש לגמרי 120 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(03-6799806 בערב )לא כשר(.

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש בריזה 

_____________________________________________)46-46ח(ב-100 ש"ח. 052-7966786

 למכירה גלקסי יאנג 
2 במצב מצויין ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)46-46ח(גמיש. 052-7558801

 נגן MP3 עם שירים 
ומערכונים+מתאם 

למחשב+אוזניות חדש 30 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 050-2897977

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-S3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(054-4783220

 למכירה בהזדמנות, 
סמסונג יאנג "מושגח" בצבע 

לבן, כחדש 130 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7173679

 סלולרי חדש ברופסא, דור 
3. שני סימים 250 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-7643709

 למכירה 8 גופי תאורה 
שנדלירים מצופים זהב יד 2 

_____________________________________________)46-46ח(450 ש"ח. 054-5504133 ב"ב

 למכירה/השכרה בגדי 
ערב לארועים לבנות ב"ב 

כחדשות 500 ש"ח. *נעליים 
כחדשות לנשים עקב גינה 
קליין 37 ב"ב. 180 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(053-3325028

 בירושלים למסירה שמלת 
כלה מפוארת מידה 38.

_____________________________________________)46-46ח(02-5812872

 אופני הילוכים 26" 300 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 שמלת ערב מהממת 
מידה 38-40 יבוא מפריז חדשה 

_____________________________________________)46-46ח(500 ש"ח. 052-7143037

 2 תוכים קוקטייל האכלת 
יד+כלוב ואביזרים 480 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7613207

 אדנית ותחתית 
גדולה+חבילות זרעים מיוחדים 

לבחירה 100 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(03-5740868

 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

הסוף לחובות!!
במקום לקחת 
הלוואות חוזרות

אצלינו פותרים את 
הבעיה מהשורש!!

לנו הפתרונות!!

 20
שנות הצלחה

חייג עכשיו לאובליגור:
072-3937547

חובות? עיקולים?
בעיות בבנק?

בציבור אנ"ש המלצות 
  

 מכונת תספורת 
BRAVO חדשה באריזה 200 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 052-2786557

 כיריים גז בילדאין 
)לוקסור-4 להבות( ניקוסטה 

_____________________________________________)46-46ח(300 ש"ח. 052-2362382

 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



ו’- ח’  כסלו תשע”ט 614-16/10/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

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

 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 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

elimelech@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

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

 חדש מהקופסא המשחק 
הזוגי של מירב לביא ב 250 

_____________________________________________)44-44(ש"ח. 054-8454536

 בהזדמנות אופניים 
חשמליות 054-7773591

052-7698994)44-44(_____________________________________________

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)46-46ח(בירושלים. 054-8423405

 למנצח בצורת המנורה 
מצב מצוין 50 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(054-8471351 054-8478897

 למכירה ילקוט יוסף 
בבודדים כל כרך 5 ש"ח.

054-8478897. *ספרי ברסלב 
יד שניה במצב טוב 5 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(054-8478897

 כיסוי למיטה+וילון יורש 
מסביב צבע ב"זץ במקום 800 

ש"ח - 390 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7600336 בב"ב.

 אינציקלופדיה לבית 
ישראל של הרב רפאל הלפרין 

שלש כרכים ב 50 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(054-8435458

 סדרת פתח מילוט נ. 
גרשונביץ ה' כרכים ב-30 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(054-8435458

 גליונות "כל הכלונים" "חיו 
ממתקים" כ-80 גליונות 100 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-8435458

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב - 250 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)46-46ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 למכירה ספת יחיד 
כחדשה עם לקרינרים נפתחת 

מעור איטלקי אמיתי במחיר 
מציאה 400 ש"ח. -052

_____________________________________________)46-46ח(7102897

 בב"ב גיטרה קלאסית 
במצב מצויין צלילים איכותיים 

_____________________________________________)46-46ח(500 ש"ח. 054-8457681

 טיטולים למבוגרים 
שקמה XL- ליחידה 55 ש"ח, 

לחבילה 200 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(שמואל ב"ב. 03-6165062

 תוכי קוקטייל זכר בן שנה 
יפיפה 200 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(050-2899019

 למסירה ב"ב אוגר סיבירי 
למשפחה מסורה.

_____________________________________________)46-46ח(לפרטים: 054-8491154

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)46-46ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(בירושלים. 054-8415306

 מעיל צמר חדש שחור 
לנשים מי' 42 200 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(050-4131038. 

 כובע שנל שחור נשים 50 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. שחור. 050-4131038. 

 נעל ספורט נשים ניובלנס 
מי' 57.5 200 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(058-3289108

 תיק שחור לנשים 45 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 058-3289108

 בב"ב שמלת אירוע מידה 
40 בצבעים סגול שחור 180 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-8457681

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 

38-40 2 יח' ב-100 ש"ח 
_____________________________________________)46-46ח(052-7966786

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)46-46ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 5 מטבעות מכסף 
לפדיוןהבן 500 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7653753

 צידנית רכה 40 ליטר 
)טרולי( על גלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים, 120 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(050-6282258

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(050-6282258

X3  תמונות מצלמה של 
רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7653753

 אופני הרים 26" קוברה 
במצב מצוין בב"ב.

_____________________________________________)46-46ח(052-3500137

 מחליק שיער חברת 
פיליפס כחדש 120 ש"ח 

ירושלים.
_____________________________________________)46-46ח(050-4191181

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה" ו"בתוך"( כ-100 

גליונות 300 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(054-7158429

 למכירה כובע ברונדולני 
פרסטר במצב מצויין 450 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 052-7756515

 בירושלים מוצץ מד 
חום חדש באריזה 30 ש"ח. 
*בירושלים אוזניות סמסונג 

חדשות 30 ש"ח. *בירושלים 
שרוך גומי ללא צורך בקשירה 

30 ש"ח. *כסא עם גלגלים 
אורטופדי ב-380 ש"ח. *שולחן 

סלוני עץ מלא 400 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(052-7167995

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור שרירים 

תפוסים בתור שכיר.
_____________________________________________)46-46ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד אצלך בבית 
תמורת לינה לפעם בשבוע.

_____________________________________________)46-46ח(052-3595314

 מעוניינת לקפל 
כביסות+גיהוץ בביתכם.

_____________________________________________)46-46ח(053-3371782

 סיר לקובה חדש 35 ש"ח.  
*מכשיר סליסר חדש באריזה 

90 ש"ח. *שמיכה צמר קטיפה 
גדולה יפה 90 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(058-7041010

 BMX למכירה אופניים 
מצב מצויין 150 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813 ב"ב

 למכירה תנור אפיה+גז 
נירוסטה 240 ש"ח. -052

_____________________________________________)46-46ח(5737813 ב"ב.

 למכירה פקס+מזוודה 70 
ש"ח בלבד כולל הדפסה.

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813 ב"ב.

 למכירה טיולון 130 ש"ח 
_____________________________________________)46-46ח(אינגלזינה 052-5737813 ב"ב.

 צמיג לאופניים 27 במצב 
מצוין 30 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(לפרטים: 054-8491154

 יין יער יתיר 10/09 נשמר 
במקרר יין 470 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7633837

 4 מנורות דרוקטיביות 
50 ש"ח כל אחת. *אמבטיה 

כחולה לעגלת ג'וי- רק 50 
ש"ח. *אמבטיה חדשה לעגלת 
ABC דיזיין. נעלי בית חדשות 

'מורן' מידה 37 100 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(058-3245685

 שמיכות פוך איכותיות 
חדשות באריזה ב 65 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)46-46ח(בלבד. 054-8421886

 מכנס ג'ינס חדש לגבר 
מידה 40 חברת קסטרו 100 

ש"ח. *חליפה לגבר איפור 
כהה מידה 48 גיזרה רחבה 

_____________________________________________)46-46ח(200 ש"ח. 053-3155415

 מציאה! קופבאות איחסון 
יפיפות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיחח כולל מכסה 
_____________________________________________)46-46ח(20 ש"ח. 052-3073826

 למכירה עמודון ספרים 
צבע חום גבוה 140 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
יד 2 מחיר 200 ש"ח. בלבד.

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813

 למכירה ג'קט חדש צבע 
טורקיז מידה M-S קטן מאלי 

אקספרס ב-50 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(052-7163334

 חליפה חדשה - צמר 
עבודת יד לרג'-שלשה 

חלקים-280 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(050-6658234

 זוג שעונים יד מותג 
לגבר ולאישה חברת "כסיו" 
ב- 200 ש"ח. *שרשרת זהב 

טהור חדשה עם טליון ב-300 
ש"ח. *אזניות איכותיות מקורי 

חדשות ב-30 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-5918474

 למכירה משנה ברורה 
דירשו חדש 280 ש"ח. בלבד 

_____________________________________________)46-46ח(ב"ב. 050-4183200

 שמיכות נוצות חדשות 
באריזה ב 120 ש"ח. כ"א.

_____________________________________________)46-46ח(054-8421886

 מגן מזרון חדש באריזה 
ב-24 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)46-46ח(054-8421886

  2 כלובים של תוכים 
למכירה+3 ק"ג אוכל - 100 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 050-6474999

 כסא לילד לאופניים במצב 
טוב מאוד רק ב-250 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(גמיש. 054-8402226

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנוצ מחיר נציאה- 

_____________________________________________)46-46ח(280 ש"ח. 054-8405498

 חליפה לחתן בצבע כחול 
עם פסים 300 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-3885581

 אקווריום עם מכסה+3 
דגי זהב , חצץ ואוכל 50 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(054-8409064

 אופניים BMX גלגל 20 
כחדשות! במצב מצוין! רק 

_____________________________________________)46-46ח(150 ש"ח. 054-8409064

 למכירה כיריים גז 5 
להבות מצוינות מזכוכית חב' 

זק"ש 450 ש"ח. *פלנצ'ה 
חדשה 60 ש"ח. *סדין חינום 

חשמלי חדש 60 ש"ח. *סלקל 
לתינוק מצוין - 70 ש"ח. 
*בוסטר לילדים 30 ש"ח. 

*מזרון למיטת יחיד 80 ש"ח. 
*מינשא לתינוק כחדש חב' 

צ'יקו 100 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7188017

 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

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)45-45ח(בירושלים. 054-8415306

 לחנות לממכר אוכל מוכן 
בירושלים, דרוש עובד אחראי 

וחרוץ, דובר עברית ואידיש. 
_____________________________________________)46-47(לפרטים: 053-3100001

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית להתקשר 

מ10:00-15:00 בלבד
_____________________________________________)46-49(לטל: 0505-304424

בסיטונאות בהכשר 
הבד"ץ עד"ח
במחירים מוזלים

מכירת שמן 
למאור ולאכילה 

052-7123419 | 050-5765449
אפשרות אספקה בכל הארץ

  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

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

 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

  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



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה ו’- ח’  כסלו תשע”ט 14-16/10/2018

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
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

    מראות
וזכוכיות ובניו

דרושיםלמפעל מראות 

03-5795922

מנהל משרד
ראש גדול

לפרטים:

מחסנאי
שליח

עובדי ייצור

 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 / 8187107 / 

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

מוקד טלפוני
מגייס טלפניות תותחיות

הצלחה מובטחת!

מספר המקומות מוגבל!

מסייעים להצלת חיים.
התרמות לאחת מהעמותות

הגדולות בישראל.
שכר גבוה + בונוסים גבוהים

עבודה בשעות הערב.
צוות איכותי בוגרות סמינרים.

אפשרות לעבודה מהבית.

079-5740-225

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

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

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:

 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, דרושה מיידי סייעת 

למשרה חלקית. 12:00-16:00
_____________________________________________)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(_____________________________________________

 לחברת דיגיטל גדולה 
בב"ב אנשי/ות מכירות 
תותחים )מוקד נפרד(,

שכר + בונוסים גבוהים 
  072-2230781

office@kidumplus.co.il)43-46(_____________________________________________

 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 סייעת לתינוקיה 
משרה מלאה למעון בתל אביב 

35 ש"ח לשעה. 
 דרוש אחראי משמרת _____________________________________________)43-46(לפרטים: 052-5456295

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(_____________________________________________

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 דרוש/ה סוכן/ת 
כריזמטי/ת בתחום 

הקוסמטיקה שכר נאה.
053-9285881)45-48(_____________________________________________

 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

או בין השעות: 8:00-15:00 בלבד 

 לרשת גנים חרדית
ומבוססת בפתח תקוה

דרושות

0506528522

גננות וסיעות למ"מ בבוקר
ilanit@maayanpt.co.il

קוח למייל

לחנות אשת  חיל 
אומנות  בב"ב
דרושה עובדת 

יצירתית ובעלת מעוף
לשעות אחה"צ והערב

קו"ח לפקס:
 153-986-229-65

כח עזר
למחלקות השונות

העבודה במשמרות בוקר/ערב/לילה וסופ”ש

לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
03-5770531 03-5771127 | 

חצי יובל של 
צמיחה ומצוינות  

חצי יובל של 
צמיחה ומצוינות  

מקצועיים עם נשמה מקצועיים עם נשמה.

מקצועיים עם נשמה.מקצועיים עם נשמה.

למעייני הישועה 

למרכז הרפואי 'מעיני הישועה'
דרוש/ה מזכיר/ה אדמיניסטרטיבי/ת 

לעבודה משרדית
ניסיון קודם במזכירות - חובה |  שליטה מלאה בתוכנות האופיס | 

בעל/ת יחסי אנוש טובים, תודעת שירות גבוהה, אחריות ויוזמה
שעות העבודה : 10:30 עד 19:00 אין גמישות בשעות!

המרכז הרפואי 
מעייני הישועה מחפש אותך
מאסטרים עם נשמה, מקצוענית עם נשמה

אחראית משמרת צהריים/ערב

דרישות:
 ניסיון מקצועי ניהולי חובה

 ניסיון מוכח במכירות
 ידע בתוכנות אופיס

 יצירתיות, ראש גדול ואמינות גבוהה

 הכשרה מושקעת על חשבון ביה"ח
 יציבות ועבודה לטווח ארוך
 תנאים מעולים למתאימה

קו”ח לשליחה במייל:
karmita@mhmc.co.il

לפרטים נוספים:
טל. 03-5771202/146

פקס: 03-5771144

 קורות חיים יש להעביר לפקס: 03-5771144 
או למייל manpower2@mhmc.co.il טלפון לבירורים: 03-5770521

לרגל פתיחת מחלקות, דרוש/ה 
עובד/ת סוציאלי/ת,

•  הנדסאי/טכנאי מיזוג אוויר – יתרון 
לבעל תעודה

• אינסטלטור בעל תעודה

manpower2@mhmc.co.il :קורות חיים לשלוח למייל

למרכז הרפואי מעיני הישועה 
דרוש/ה  מזכיר/ה אדמיניסטרטיבי/ת לעבודה משרדית

-          ניסיון קודם במזכירות - חובה
-          שליטה מלאה בתוכנות האופיס.

-          בעל/ת יחסי אנוש טובים, תודעת שירות גבוהה, 
אחריות ויוזמה . 

שעות העבודה : 10:30 עד 19:00 אין גמישות בשעות!

קורות חיים יש להעביר לפקס: 03-5771144 או למייל 
manpowre2@mhmc.co.il
טלפון לבירורים: 03-5770521

03-5771127 | 03-5770531
manpower2@mhmc.co.il

manpower2@mhmc.

 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(_____________________________________________

 עובד/ת לחנות צילום, ידע 
בגרפיקה, למשמרות.

054-7933174 03-6199392)46-49(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות תנאים טובים 

למתאימים. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים

052-6580906)46-49(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בגבול גבעתיים/ת"א 
עדיפות נסיון, משרה 

מלאה, שכר הולם. 
_____________________________________________)46-47(רבקה: 054-4893566

 לחברת השכרה בב"ב 
דרוש בחור רציני לשטיפת 

רכבים 5 שעות ביום.
054-6108545)46-47(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים בב"ב 
מוכרת נמרצת )עדיפות ל- 

40+( עבודה במשמרות.
_____________________________________________)46-47(050-4144812 רבקי.

 לחברת רוזנברג הובלה 
ולוגיסטיקה דרושים נהגים 

צעירים ורציניים רשיון מעל 3.5 
_____________________________________________)46-49ל(טון. 050-6563426

 עובד נקיון לשעות היום 
והלילה לישיבה בת"א, שכר 

_____________________________________________)46-49ל(נאה. 050-4195145

 דרוש מלמד לת"ת ספרדי 
ללמודי חול אחה"צ שעות 

_____________________________________________)46-49ל(רשת 054-8440210

 דרוש עובד חרוץ, לחנות 
לבגדי גברים, משמרות, תנאים  

מעולים למתאימים.
_____________________________________________)46-49ל(054-2327448

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות 

טלפוני לתיאום פגישות. 
שעות גמישות ותנאי 

שכר טובים.
054-2328926)46-49(_____________________________________________

 דרושה פקידה בתחום 
אלמנטרי רכב, דירות, עם נסיון 
בלבד. גמישות בשעות. תנאים 

טובים. למתאימה.
Riki@tlp-ins.co.il)46-49(_____________________________________________

 דרוש קצב לאיטליז 
בב"ב למשרה מלאה 

תנאים טובים למתאים. 
052-6391018
052-3391017)46-49(_____________________________________________

 לחברת נקיון בב"ב 
לעבודה לאחה"צ, תנאים 

טובים!
דודו: 050-7288620
_____________________________________________)46-49(ריקי: 052-5742908

 דרושה מטפלת למעון 
למ. מלאה/צהרון אוירה טובה.

052-7686713)46-49(_____________________________________________

 דרושים אנשים רציניים 
להכנסה נוספת בזמן הפנוי 

ללא צורך בנסיון.
055-6793284)46-1/19(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב, דרושה 
מטפלת-יום חופשי.
_____________________________________________)46-47(טל: 052-7641817

 לארגון חרדי מזכיר/ה 
לעבדה מהבית, משרה 

משרדית וניהולית נוחה, 2-3 
שעות ביום-גמיש. 3,000 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46(קריירה 072-22-222-62

 למשרד חרדי בהר חוצבים 
בירושלים מזכיר/ה למשרת 
בוקר, לניהול יומנים, ועוד. 

7,000 ש"ח.
_____________________________________________)46-46(קריירה 072-22-222-62

 לחברת נדל"ן סמוך לבני 
ברק מנהל/ת משרד. לניהול 
יומנים ואדמיניסטרציה, א-ה 
10:00-15:00, 6,000 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46(קריירה 072-22-222-62

 למשרד תיווך בב"ב 
דרושה מזכירה לשעות 

אחה"צ בלבד!! מ15:00 
עד לשעה 19:00 לפרטים 

_____________________________________________)46-46(נוספים 052-4652801

 דרושים- נהגי משאיות, 
מעצבי/ות אתרים, טלפנים/

יות, מנהל/ת חשבונות
קו"ח לפקס 072-2202300 או 

_____________________________________________)46-47(בטלפון 050-7920056
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12 יחידות

₪±∞π∞

נייר אפיה
10 דף (3 חב׳)

₪µπ∞

₪±∞π∞

R29 תבנית קטנה
40 יחידות

₪±∞π∞

חדש

 R88 תבנית אינגליש
40 יחידות

מבחר
מגשי קרטון

₪ππ∞
₪±µ∞

₪µπ∞
₪±∞π∞

כוסות שתיה חמה
50 יח׳ (3 חב׳)

מבחר
תבניות סילקון

תבניות נייר לאפיה
החל מ-
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₪±≤π∞

נייר סופג
6 יח׳ (2 חב׳)

∞∞± צלחות ארוזות
מתאימות למיקרוגל

₪±≥π∞

מבחר
מוצרי אפיה

מבצעי חנוכה
עכשיו בסניפים

מארז לסופגניות
5  יחידות

מזרק ענק לשוקולד
2 יחידות

נרות חנוכה
44 יחידות

�חנוכיה ´ נרות

על הזול מבניהם על הזול מבניהם

מבחר
מוצרי חנוכה

על הזול מבניהם
•∞¥ הנחה

על הפריט השני הזול מבניהם
•∞∏ הנחה

על הפריט השני הזול מבניהם

•∞¥ הנחה
על הפריט השני הזול מבניהם

מבחר
מגשי קריסטל
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