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לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית •יום רביעי ד' טבת תשע"ט 12/12/18 • גיליון מס' 1111

הבחירות המקומיות אמנם חלפו אך הפוליטיקה החרדית סוערת, שסועה ויצרית מתמיד • אחרי 
שגזר על עצמו שתיקה תקשורתית, מעניק יעקב ליצמן לראשונה הצהרת כוונות על העתיד הפוליטי 
• יעקב אשר: "תוצאות הפוליטיקה המקומית משפיעות על הדברים הכי חשובים שלמענם נשלחנו"

 בית ספר לפוליטיקה, עמ' 18-19

למרות הכל, ליצמן מעריך: 

"בבחירות לכנסת נרוץ יחד"

מחריף העימות בסיעת 'מאוחדים' בין חברי הרשימה יוני יוסף ודב קלמנוביץ' • יו"ר הסיעה הזמין 
לדין תורה אצל הרב דב ליאור, ב'יחד' הפנו אותו לגר"מ מאזוז • ביום חמישי תתכנס ישיבת מועצה 
ראשונה, אך קואליציה טרם הוקמה • 'הבית היהודי' ו'הליכוד' בפנים, בין ש"ס ל'דגל' מתגבש מתווה 

פשרה על תיק החינוך, 'אגודת ישראל' ו'התעוררות' טוענים כי הם מקבלים הצעות לא רציניות
/ עמוד 6

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

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 
  

אנחנו ביואל גבע 
מחפשים אתכם/ן להוראת

קורסי אנגלית לאוכלוסייה החרדית.
מרמה בסיסית ועד רמת אנגלית מדוברת

בעלי/ות 
אנגלית מעולה 
וניסיון בהדרכה?

משרה חלקית וגמישה בשעות הערב,  
מתאים גם לסטודנטים.

*יתרון לדוברי/ות אנגלית

קורות חיים בציון מספר משרה  1720 ניתן לשלוח לדוא”ל:

horaat.haredim@gmail.com 

להתקשר בין השעות 20:00-22:00 בערב

מלגה 
גבוהה 

למתאימים.
כולל יום 

באזור גאולה-י-םשלם

התפנה מקום

למצוינים!!
בכולל הלכה ספרדי 

טלפון: 058-3257601 

מאבק הרוטציה: 
הניסיון להזמין לדין תורה – כשל

בהפתעה: חבר המועצה 
פיני עזרא פורש

נציג ש"ס הדומיננטי הודיע על פרישתו ממועצת 
העיר: "החלטתי לא להמשיך לקדנציה נוספת 

ולהתמקד בעסקיי הפרטיים" • ומי מיועד להחליפו?
/ עמוד 8

שטח

אלי
וניציפ

מ

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות / שטח מוניציפאלי, עמ' 20

 בית שמש
ש"ס מסנדלת את 'אגודת ישראל', 'עץ' נכנסת לקואליציה ו'דגל התורה' מנהלת קרב מאסף

                     ן
מועמד חדש ועצמאי יתמודד מול יצחק רביץ, בבחירות שמתנהלות בצל פטירת ראש המועצה

                  
סערת מינויו של רג'א זעאתרה לסגן כבשה את הכותרות ותפסה את ראש העיר החדשה בהפתעה • 

ואחרי החתימה, הביטול וההחרמה, נחתם הסכם קואליציוני מחודש עם 'אגודת ישראל'

   חיפה            

 טלז סטון

אם הפצועה: 
"ראיתי את הדמעות, 

אנחנו זקוקים לתפילות"
פיגוע קשה בצומת עפרה: שירה איש רן נפצעה 
באורח קשה מירי מחבלים, בעלה עמיחי נפצע 
באורח קל, הרופאים נלחמים על חיי הרך הנולד

/ עמ' 21

פרסם

מודעה זו
יכולה להיות שלך!

ותתפרסם
03-5796643

עגמת נפש: נגנבה 
החנוכייה העתיקה של 

ראש הישיבה
/ עמוד 6



הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

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

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים



חדש! יוגורט עם פירות במרקם חלק
שכיף לאכול על הדרך, בבית, בהפסקה או בגינה
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כיף ליהנות    על הדרך

תות בננה
בננה



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



איקאה מציגה: מגוון מזרני איכות, במחירים נוחים! 

איך אומרים 
 בשוודית

לישון כמו תינוק? 

HOVAG

איקאה נתניה: מחלף פולג, א.ת נתניה )דרום(. איקאה ראשל"צ: רח' היוזמה 1, מרכז עסקים שורק, 
כביש פלמחים. איקאה קריית אתא: דרך חיפה 52, קריית אתא. איקאה באר שבע: הירדן 24, באר 
האא )35832*( שעות פתיחה: א'-ד' 10:00-21:00, ה' 10:00-24:00,  י שבע. שירות לקוחות 
WWW.IKEA.CO. I L ו' 9:00-13:00, מוצ"ש: כשעה לאחר צאת השבת עד 23:00. | בירור מלאי באתר 

 ₪695
HAFSLO מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז', 90x200 ס"מ.

 ₪895
HAMARVIK מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז' כהה, 90x200 ס"מ.

 ₪995
HOVAG מזרן קפיצי כיס יחיד
קשה. אפור כהה, 90x200 ס"מ.

ליהנות באמת משינה טובה, זה לדעת שקנית מזרן איכותי במחיר נוח. באיקאה מחכים 
לכם מגוון מזרנים, המתאימים למבוגרים, לילדים ולתינוקות, שיעשו לכם לילה טוב!



ד' טבת תעש"ט 1212/12/18 בירושלים6

 עגמת נפש: החנוכייה העתיקה נגנבה
ראש  של  חנוכייתו 
הגאון  בריסק  ישיבת 
רבי משולם דוד הלוי 
נגנבה  סולובייצ'יק, 
מפתח  שבת  בליל 
עמוס.  ברחוב  ביתו 
בחנוכייה  מדובר 
בעלת  אך  פשוטה 
לראש  רב  ערך 

הישיבה, בה נהג להדליק מאז ימי עלותו ארצה לפני 
70 שנה. גניבת החנוכייה הסבה צער לרב סולובייצ'יק 
והוא ביטל מסירת שיעור בביתו לרוב עוגמת הנפש. 
בעקבות הגניבה, קנה בנו של הראש ישיבה חנוכייה 

חדשה בה הודלקו הנרות בימים שנותרו.

 פחות עוזבים, יותר חרדים
בלימה  נרשמת  לראשונה  הידרדרות,  שנות  אחרי 
של  פער  עם  ירושלים,  מהעיר  השלילית  בהגירה 
6,000 תושבים בלבד בין אלו שעזבו את הבירה לבין 
הלשכה  נתוני  פי  על  משכנם.  את  בה  שקבעו  אלו 
בשנת  ב'ידיעות',  שהובאו  לסטטיסטיקה  המרכזית 
לעומת  תושבים,   17,100 ירושלים  את  עזבו   2017
אודות  אליה.  שהגיעו  חדשים  תושבים   11,100
כי  מהנתונים  להבחין  ניתן  החדשים,  התושבים 
גדול מהם הוא מהאוכלוסייה החרדית. שלשת  חלק 
התושבים  מירב  הגיעו  מהם  הראשונים  היישובים 
החדשים לירושלים )מתוך עשרה( הם: בני ברק, בית 

שמש וביתר עילית.

 תחרות קדושה
 1 , 0 0 0 - כ
ישיבות  בני 
ו  פ ת ת ש ה
'ועתה  במעמד 
 – לכם'  כתבו 
כתיבה  תחרות 

וחידושי תורה, לזכר נשמת הגראי"ל שטיינמן זצ"ל. 
במעמד שהתקיים באולמי תמיר בירושלים, הוקרנה 
ונישאו  הרב,  של  ומורשתו  חייו  על  ייחודית  מצגת 
על  ורבנים.  ישיבות  ראשי  מפי  וברכה  חיזוק  דברי 
החלק האומנותי הופקדו אמן הרגש מוטי שטיינמץ, 
'נרננה' ותזמורתו של רובי בנט. הכנס נערך  מקבלת 
ביוזמת יו"ר 'דגל התורה' ירושלים אליעזר ראוכברגר 

ובסיוע חברי מועצת העיר מסיעתו.

 הברכה האחרונה של מרן
ראש עיריית 
ם  י ל ש ו ר י
ליאון,  משה 
להדליק  כובד 
חנוכה  נרות 
ת  ו ד ס ו מ ב
תערוג'  'כאיל 

עמרמי.  אייל  הרה"ג  בנשיאות  חומה  הר  בשכונת 
ליאון הצהיר בנאומו, כי מדיניות חלוקת התקציבים 
למוסדות התורה והחסד בירושלים, לא תהיה חלילה 
יקבל את חלקו  אחד על חשבון השני אלא כל אחד 
בנוסף  בעיר.  התורה  מוסדות  את  להפריח  נזכה  וכך 
כי לאור הפעילות הענפה בשלוחה החרדית  הבטיח 
של המינהל הקהילתי, יסייע להמשך שגשוג ופריחה 

של הפעילות.
הרב עמרמי הזכיר בנאומו כי האדם האחרון שזכה 
ליאון,  משה  הוא  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  ממרן  לברכה 
אותו בירך מרן שיזכה לפעול רוב טוב למען תושבי 
ירושלים. "למרות שבתחילה היה נדמה שהברכה לא 
זכינו לראות במו עינינו  פעלה", אמר הרב, "לבסוף 

איך הכול הסתובב שברכת מרן לא שבה ריקם".

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, 

אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
גרפיקה:  

ללי שרלין, מיכל ירחי, שרה מור, 
חיה מרגלית 

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

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

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

ישראל פריי

'מאוחדים'  סיעת  חברי  בין  הדעות  חילוקי 
וגוברים,  הולכים  עיתונות',  ב'קו  שנחשפו 
ופתרון טרם נראה באופק. בין חברי הרשימה 
לחלוק  שאמורים  קלמנוביץ',  ודב  יוסף  יוני 
מתנהל  ביניהם,  ברוטציה  הקדנציה  את 
וויכוח בשאלה מי מהם יישא ראשון בתפקיד, 
כשהדבר מעכב את החתימה על הסכם כניסתם 
אריה  הסיעה  ראש  ניסה  השבוע,  לקואליציה. 
העניין בהתדיינות אצל הרב  קינג לפתור את 
דב ליאור, אלא שהוא נתקל בסירוב מצדו של 

יוני יוסף.
במקום  יוסף  יוני  הוצב  בהן   – הבחירות  לפני 
השני ודב קלמנוביץ' במקום השלישי - נחתם 
באם  לפיו  הרשימה,  חברי  בין  פנימי  הסכם 
הרשימה תקבל רק 2 מנדטים – מה שאכן קרה 
ברוטציה,  השני  המקום  את  השניים  יחלקו   -
אמור  פניו,  על  אחד.  לכל  קדנציה  מחצית 
וחצי  בשנתיים  כהונתו  את  למלא  יוסף  יוני 
לבא  מקומו  את  לפנות  ואחריהן  הקרובות 

אחריו, דב קלמנוביץ'.
לגבי  שונות  טענות  עולות  שכעת  אלא 
הפרשנויות של ההסכם ודב קלמנוביץ' מבקש 
גורמים  פי  על  הראשונה.  המחצית  את  לקבל 
את  לשמר  מעוניין  קלמנוביץ'  ספרא,  בכיכר 
תואר  החזיק,  בו  העיר  לראש  המשנה  תואר 
וחצי.  שנתיים  בעוד  רלוונטי  יהיה  אם  שספק 
מאידך, יוני יוסף לא מקבל את הדרישה וטוען 

מצביעי  הבאת  עם  ביושר  מקומו  את  קנה  כי 
'יחד' למפלגה.

קלמנוביץ'  את  לקדם  בכדי  טכנית,  מבחינה 
יוסף,  יוני  על  הקדנציה,  של  הראשון  לחצי 
ואז,  להתפטר,  העיר,  למועצת  נכנס  שכבר 
החברים  לכל  לגרום  וחצי,  שנתיים  בחלוף 
הסיעה  יו"ר  ועל  להתפטר  ברשימה  הבאים 
מינויו  על  להורות  הפנים  לשר  להמליץ 
של  הבסיסית  הטענה  מלבד  מועצה.  לחבר 
חסדיו  על  להסתמך  שקשה  כך  על  יוסף  יוני 
של שר הפנים, שלפחות כיום נמנה על סיעה 
שקשור  מה  כל  עם  קשה  ביריבות  שמחזיקה 
בתרגיל  גם  נקטו  שמצידו  הרי  ישי,  לאלי 
ברשימה  מהבאים  חלק  הודיעו  בו  מתוחכם, 
התפטרות,  מכתבי  להפקיד  בכוונתם  אין  כי 
מה שמונע את ההיתכנות לחזרתו לכהן כחבר 
מועצה, ומשכך, היכולת להיענות לבקשתו של 

קלמנוביץ' לא קיימת.

יו"ר 'מאוחדים' אריה קינג, המצדד בדרישתו 
של קלמנוביץ', ניסה השבוע לשים סוף לסאגה 
דב  הרב  בפני  להתדיין  הצדדים  את  ולהביא 
המקובלת  הבכירה  הרוחנית  הסמכות  ליאור, 
עליו, אלא שהוא נתקל בסירוב מצידו של יוני 
'יחד'  סיעת  של  נציג  הינו  שמבחינתו  יוסף, 
כפוף,  הוא  אליה  היחידה  הרוחנית  והסמכות 

הוא הגאון רבי מאיר מאזוז.
'מאוחדים',  של  הפנימיות  הבעיות  מלבד 
מנהלת היא עדיין מאבק על תפקיד סגן ראש 
אריה  הסיעה  יו"ר  לחלוק  אמור  אותו  העיר, 
'הבית היהודי' חגית משה. גם  יו"ר  קינג, עם 
השאלה  על  מתכתשים  השניים  זה,  במקרה 
בתפקיד,  הראשונה  המחצית  את  יקבל  מי 
של  מסביבתו  קינג  השבוע  שקיבל  וממסרים 
נוטה  העירייה  ראש  כי  לו  נאמר  ליאון  משה 
הלחצים  בשל  משה,  חגית  עמדת  את  לקבל 
בנט  נפתלי  לשרים  העירייה  של  וההזדקקות 

ואיילת שקד.
האם העימותים יגרמו לפרימת הברית שנוצרה 
בין 'מאוחדים' לבין משה ליאון לפני הבחירות 
ובשרירים  רקע  ברעשי  רק  מדובר  שמא  או 
שהצדדים מנסים להפעיל בכדי לשפר עמדות? 

ימים לא רבים יגידו.
יו"ר 'מאוחדים' אריה קינג מסר בתגובה: "אני 
לא מתכוון לשוחח עם מי שאינם חברי סיעתי 
בעניינינו הפנימיים". יוני יוסף ודב קלמנוביץ' 

לא מסרו את תגובתם.

ישראל פריי

טקס חנוכת מקווה מפואר בשכונת גבעת זאב, 
לשירותי  השר  של  לזכרו  שני  ביום  התקיים 
כיבדו  האירוע  את  ז"ל.  אזולאי  דוד  הרב  דת 
לירושלים,  הראשיים  הרבנים  בנוכחותם 
שטרן;  והגר"א  עמאר  הגרש"מ  הראשל"צ 
דרעי;  הרב  השר  ש"ס  יו"ר  שרגא;  הגר"ב 
השר יואב גלנט; סגן השר משולם נהרי, חברי 
סיידה,  דני  צור,  בן  יואב  אשר,  יעקב  הכנסת 
ראש  המנוח;  השר  של  בנו  אזולאי,  וינון 
העירייה משה ליאון; סגר"ע צביקה כהן, חברי 

מועצת העיר והנגיד אייל משיח.
את  נס  על  העלה  דרעי  הרב  השר  ש"ס  יו"ר 
ופעילותו  אזולאי  השר  של  המיוחדת  דמותו 
הרבה למען שירותי הדת בישראל. "בקדנציה 
הקודמת עברנו תקופה קשה של ניסיון לגמד 
עשינו  במדינה.  הדת  שירותי  כל  את  ולשתק 
כברת דרך ארוכה ואני יכול לבשר שב-2019 

יתווסף לתקציב המועצות הדתיות 100 מיליון 
שקל בשוטף. המשמעות של זה אדירה", אמר.
גם  לפעול  חייבים  "אנחנו  דרעי:  הוסיף  עוד 
למעמדם של ראשי מועצות דתיות. לא ייתכן 
שכר  יקבל  קטן  ביישוב  מועצה  ראש  שסגן 
מקבלים  דתיות  מועצות  יו״ר  ואילו  מכובד 
עד  אשקוט  ולא  אנוח  לא  אני  מינימום.  שכר 

שהדבר הזה ישתנה והם יקבלו שכר הולם.
ייתכן  לא  שכונות.  רבני  בנושא  גם  "כך 
נמצאים  שכונות  רבני  של  תקנים  שעשרות 
בהקפאה עמוקה. הציבור בישראל זקוק לרבני 

שכונות ואין סיבה שהוא לא יקבל את זה".
דרעי הבטיח ש"כל הפעולות האלו יהיו לזכרו 
של השר דוד אזולאי שהוא זכה מה שלא זכו 
רואים  אנחנו  נפטר  שהוא  מאז  אנשים.  הרבה 
עוד ועוד פעולות והנצחות לזכרו. רואים כמה 

הוא היה אהוב על כולם", סיים השר.
חנוכת מקווה הטהרה על שמו של השר המנוח 
מצטרפת לסדרת הנצחות שכבר נעשו ושבדרך. 

כך נחנך בית כנסת חדש במשרד הדתות בשם 
'תפילה לדוד', מקום תפילה שישמש את עובדי 
המשרד והמבקרים הרבים. עוד הוגשה בקשה 
הגישה  לכביש  לקרוא  הגליל  מרום  למועצת 
על  דוד',  'מעלה  לציון  ועד  למושב  מהכניסה 

שם השר שנושא מירון היה קרוב ללבו.

מאבק הרוטציה: 
הניסיון להזמין לדין תורה - כשל

במעמד מרגש: השר המנוח הונצח על מקווה הטהרה

מחריף העימות הפנימי בתוך סיעת 'מאוחדים' על סוגיית הרוטציה בין יוני יוסף לדב קלמנוביץ' • יו"ר הסיעה 
• ובתוך כך, ליאון לקח צד  'יחד' הפנו לסמכות הרוחנית שלהם  ביקש דין תורה אצל הרב דב ליאור, אנשי 

במאבק בין קינג לחגית משה

במעמד רבנים ואישי ציבור, נחנך מקווה טהרה בגבעת זאב על שם שר הדתות דוד אזולאי ז"ל • דרעי: 
"מאז פטירתו עוד ועוד פעולות הנצחה לזכרו, רואים כמה היה אהוב" • עוד על שם השר: בית כנסת 

וכביש גישה לרשב"י

חשיפת 

קו עיתונות

קינג, יוני יוסף ואריה אורנג' אצל הרב דב 
ליאור, לפני הבחירות 

 הגרמ"ד סולובייצ'יק מדליק בחנוכייה 
החדשה. צילום: יוחנן לוסטיג 



איקאה נתניה: מחלף פולג, א.ת נתניה )דרום(. איקאה ראשל"צ: רח' היוזמה 1, מרכז עסקים שורק, 
כביש פלמחים. איקאה קריית אתא: דרך חיפה 52, קריית אתא. איקאה באר שבע: הירדן 24, באר 
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איקאה מציגה: מגוון מזרני איכות, במחירים נוחים! 

איך אומרים 
 בשוודית

ְׁשַלְפְׁשטּונְֶּדה?

 HAFSLO

 ₪695
HAFSLO מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז', 90x200 ס"מ.

 ₪895
HAMARVIK מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז' כהה, 90x200 ס"מ.

 ₪995
HOVAG מזרן קפיצי כיס יחיד
קשה. אפור כהה, 90x200 ס"מ.

ליהנות באמת משינה טובה, זה לדעת שקנית מזרן איכותי במחיר נוח. באיקאה מחכים 
לכם מגוון מזרנים, המתאימים למבוגרים, לילדים ולתינוקות, שיעשו לכם לילה טוב!
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בהפתעה: חבר המועצה פיני עזרא 
מתפטר ממועצת העיר

• הסיבה הרשמית: התמקדות בעסקים פרטיים, הספקולציות: בעיות פנים- נציג ש"ס הדומיננטי הודיע על פרישתו ממועצת העיר 
סיעתיות • ומי אמור להחליפו? • כל הפרטים

מאת: ישראל פריי

הפתעה בכיכר ספרא: חבר המועצה פיני עזרא )ש"ס( הודיע על 
התפטרותו ממועצת העיר ופרישתו מהחיים הציבוריים. לדבריו, 
הערכה  אך  הפרטיים,  בעסקיו  להתמקד  מהרצון  נובעת  פרישתו 
הרווחת היא כי הצעד של עזרא לא מנותק מהתככים בתוך סיעתו, 

ש"ס ירושלים.
פיני עזרא, יזם ירושלמי ואיש נדל"ן, נכנס לחיים הציבוריים לפני 
כשלש שנים, כשהיה חלק מרענון פני הרשימה המקומית שחוותה 
החזקים  האנשים  לאחד  עזרא  הפך  מהרה,  עד  רבות.  טלטלות 
ניהולי,  כישרון  עמו  מביא  כשהוא  בכלל,  ובעירייה  בסיעתו 
סמכותיות, התמצאות בפרטים וחריצות. בין הדברים שבלט בהם 
לטובה היו ענייני תכנון ובנייה ונושאי תרבות חרדית, בהם טיפל 
במסגרת תיק 'מורשת מן המזרח' עליו הופקד. כל אלו לצד יחסים 
גדולה  כהבטחה  אותו  סימנו  התקשורת,  כלי  עם  שטיפח  טובים 

וככוח עולה בצמרת התנועה.
העת  כל  קיימים  שהיו   – סיעתיים  הפנים  ביחסים  החריקות 
במערכת  הרשימות  הגשת  לפני  יום  רתיחה  לנקודת  הגיעו   –
הבחירות הנוכחית, אז, חרף הבטחתו שלא לשנות במאומה את 
סדרי המקומות ברשימה – הודיע יו"ר ש"ס השר אריה דרעי על 
על חשבונו  השני,  למקום  כהן  חיים  המועצה  חבר  הקפצתו של 
של עזרא שירד במקום. למרות הדברים, עזרא קיבל עליו את דין 
התנועה וסירב לעורר על כך מהומה. במערכת הבחירות הוא ניהל 
מטה רחב היקף וגם אליבא דמתנגדיו, יש לו חלק נכבד בהצלחת 

התנועה בבחירות.
ביום ראשון וללא כל הכנה מוקדמת, שיגר פיני עזרא את ההודעה 

הבאה: "לאחר כ-3 שנים במועצת העיר ירושלים החלטתי לעזוב 
ולהתמקד  נוספת  לקדנציה  להמשיך  ולא  במועצה  תפקידי  את 
ולעומד  למפלגתו  הודה  עזרא  לביתי".  ולעשות  הפרטים  בעסקי 
ידם  על  לי  ניתנה  אשר  הנדירה  וההזדמנות  האמון  "על  בראשה 

לשרת את הציבור".
לביתו,  לעשות  רצונו  היא  להתפטרות  הרשמית  הסיבה  כאמור, 
כאשר לפי גורמים בסביבתו, הבין עזרא כי הקידום שלו במערכת 
העירונית יכבול את ידיו עוד יותר מעיסוק בעסקיו הפרטיים, עד 
כדי מניעה מוחלטת. מאידך, בכיכר ספרא מדווחים על יריבויות 
הנהלת  בצמרת  והן  בעירייה  הן   – ש"ס  סיעת  בתוך  פנימיות 

המפלגה – שהובילו את פיני עזרא אל מחוץ למגרש.
העיר,  למועצת  חבריו  ידי  על  בהלם  התקבלה  הפרישה  הודעת 
שהביעו על כך צער. "אחד מחברי המועצה הבולטים והנחוצים, 
אריה  זאת  כינה  עצובה",  "החלטה  קלמנוביץ'.  דב  כתב  חבל", 
על  בצער  "שמעתי  מסר:  בצלאל  אברהם  לסיעה  עמיתו  קינג. 
התפטרותו של ידידי פיני, מדובר באחד מאנשי העשייה הטובים 
והחרוצים שהיו לנו בסיעת ש"ס ירושלים - אשר ללא ספק יחסר 
הצלחה  לו  מאחל  כללי,  באופן  י-ם  ולתושבי  אישי  באופן  לי 

בדרכו החדשה".
"קיבלתי  נכתב:  בה  הודעה  שיגר  דרעי  אריה  ש"ס  תנועת  יו"ר 
בצער רב את החלטתו של ידידי הרב פיני עזרא לפרוש מכהונתו 
יש  עזרא  פיני  לרב  ש"ס.  מטעם  ירושלים  העיר  מועצת  כחבר 
זכויות רבות בפעילותו העניפה למען הציבור בקדנציה האחרונה 
הבחירות  מערכת  להצלחת  הרבה  במסירותו  וכן  בירושלים 
האחרונה. בשיחתי עמו, ביקשתי ממנו שיחזור בו כי יש לו עוד 
הרבה מה לתרום אך הוא ביקש לפרוש בשל עסקיו. ברצוני לאחל 

דישמיא  וסיעתא  מילדיו  נחת  ידיו,  מעשה  בכל  רבה  הצלחה  לו 
בכל אשר יפנה".

עוררו  עזרא  של  לפרישתו  התגובות  הש"סית,  הזירה  בתוך  גם 
לתנועה  מקורב  ובעבר  התקשורת  איש  עצמית.  ביקורת  בעיקר 
שלילי  מסר  בעיקר  היא  עזרא  פיני  "עזיבת  במילים:  זאת  ביטא 

לצעירים הנמרצים שמנסים להשתלב בעשייה הציבורית".
ומי אמור להחליף את פיני עזרא במועצת העיר? המועמד מספר 
6 והבא בתור ברשימה הוא צביקה אסולין, אך בסיעה לא בטוחים 
כי הוא זה שיתפוס את המקום שהתפנה. הבאים אחריו ברשימה 
- אריאל גולן, מנהל מוסדות בעיר ואיש המינהל הקהילתי בגבעת 
למועמדים  נחשבים  מוכר,  תורני  פעיל  אגסי,  ויעקב  שאול, 

אפשריים לכס הנחשק.

 פיני עזרא עם חבר המועצה לשעבר וחבר הכנסת בהווה מיכאל מלכיאלי. 
צילום: יעקב כהן 

עובד
לי!

מעגל הזכאים לקבלת מענק עבודה
הורחב והרבה יותר זכאים למענק.

אם אתם עובדים ומשתכרים עד 6,830 ₪ 
בחודש ייתכן שגם לכם מגיע מענק.

תבדקו אולי זה עובד גם לכם.

איך תדעו אם גם אתם זכאים?
היכנסו לאתר רשות המסים ובדקו אם אתם 
זכאים. אם הגשתם בקשה למענק בשנתיים 

האחרונות, באפשרותכם להגיש בקשה 
מקוונת באתר הרשות.

 זכאים למענק - מי שגילם מעל 23 
ויש להם ילדים, או שגילם מעל 55 ועומדים 

בתנאי הזכאות שנקבעו בחוק.

מהרו, הגשת הבקשות
עד ה-26.12.18

taxes.gov.il  * 4954

מאות אלפי עובדים 
בישראל זכאים למענק 

עבודה של עד
אלפי שקלים בשנה



בדיקת חורף 

בטויוטה זמיר
סוכנות מורשית טויוטה

למתאמים מראש

לקוחות טויוטה? הכינו רכבכם לחורף!
 בדיקת צמיגים  בדיקת אורות  תקינות בלמים  תקינות מגבים

, המבטיח  ן ומן � טיפול קפדני עד הפרט האחרו ים � צוות מקצועי ומי חלפים מקורי
יבות ונאמנות מלאה לאינטרסים של הלקוח! רמת בטיחות מקסימלית � מחו

בסוף הבדיקה תינתן מדבקה של איגוד המוסכים | תכולת הבדיקה ע"פ חוזר תווית חורף איגוד המוסכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים | ט.ל.ח

טויוטה זמיר ירושלים - סוכנות מורשית טויוטה
בית טויוטה - כנפי נשרים 62, גבעת שאול, י-ם. טל' 02-6580900 ו www.toyota-zamir.co.il ו תרבות שירות אחרת

חינם

סוכנות מורשית טויוטה
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200 קמ"ש ועקיפות מסוכנות: 
מסע שיירת רכבי הרב

שיירת רכבי הרב ברלנד שעשתה את דרכה מאילת לירושלים, נעצרה לאחר 
נסיעה במהירות מופרזת וסיכון חיי אדם • השופט צפה בסרטונים מהנסיעה 
נכון  ניתן להגדיר אותה אלא כמטורפת, אולי  וקבע: "מדובר בנהיגה שלא 

יותר לכנותה טיסה"

ישראל פריי

הרב  בנים',  'שובו  קהילת  מנהיג  רכבי  שיירת 
מאילת  דרכה  את  שעשתה  ברלנד,  אליעזר 
לירושלים, הייתה תחת מעקב משטרת התנועה 
במהירות  פראית  לנהיגה  בחשד  נעצרו  ונהגיה 

מופרזת, תוך סיכון חיי אדם. 
את  להשאיר  יכולה  אינה  בסרטונים  "צפייה 
הצופה אדיש. מדובר בנהיגה שלא ניתן להגדיר 
אותה אלא כמטורפת, ואולי נכון יותר לכנותה 
מהרכבים  מוחלטת  התעלמות  תוך  טיסה, 
לא  בנס  שרק  הכביש  על  הנמצאים  האחרים 
ארנון  כתב שופט המחוזי  בדרך אחרת",  נגמר 
החשודים  הנהגים  שלושת  את  ששילח  דראל, 

להארכת מעצר.
חזרה  וחצי,  כשבוע  לפני  שהתרחש  במקרה 
שיירת הרב ברלנד מ"מסע קודש" באילת, שם 
האדום.  הים  לחופי  חסידיו  עם  הרב  התפלל 
זמן  ולאורך  רכבים  מספר  כללה  הרב  שיירת 
הנסיעה על כביש 90, היו תחת מעקב משטרתי 

צמוד, ביו היתר על ידי מסוק.
את  המשטרה  צוותי  תיעדו  הפעילות,  במהלך 
ואחריו  המוביל  הרכב  כאשר  הרכבים,  שיירת 
עבירות   26 מעל  מבצעים  נוספים,  רכבים   2
של  עקיפות  בעיקר  שכללו  חיים  מסכנות 
קו  חציית  תוך  רכבים  ושורות  בודדים  רכבים 
הפרדה רצוף במהירות של כ–200 קמ"ש וגרמו 
על  הדרך  לשול  לסטות  הנגדי  בנתיב  לרכבים 

מנת להימנע מתאונה חזיתית.
צוותי המשטרה על הקרקע נערכו מיד לעצירת 
ביצוען  את  להפסיק  מנת  על  הרכבים  שיירת 
אסון,  של  התרחשותו  טרם  העבירות  של 
להאט  הצליחו  הכביש  על  שהקימו  ובמחסום 
בבטחה את 3 הרכבים, ונהגיהם )שנות 20-30, 
לאיתור  שהובילה  לחקירה  נעצרו  ירושלים( 
עבירות נוספות שבוצעו ע"י אחד מהם בראשית 
חודש נובמבר. כמו כן רישיון הנהיגה של כלל 

 3 את  השוטרים  תפסו  עוד  נפסל.  החשודים 
הרכבים ומצלמות הדרך שלהם שתיעדו את כל 

הנסיעה.
ימים  מספר  ותוך  במשטרה  נחקרו  החשודים 
הגישה יחידות תביעות התעבורה של המשטרה 
תום  עד  למעצר  ובקשה  חמור  אישום  כתב 

ההליכים נגד 3 הנהגים שכלל שלל אישומים.
לקראת הדיון בהארכת מעצר, פרסמה המשטרה 
המשטרתי,  ומהמסוק  הרכב  ממצלמות  תיעוד 
בו נצפית שיירת הרכבים כשהיא שועטת באופן 
לנהגים  שנשקפה  הסכנה  את  שמדגיש  מבהיל 

עצמם ולנהגים אחרים בכביש.
בתגובה לפרסום התיעוד, האשים פרקליטו של 
במניפולציה:  המשטרה  את  ברלנד  הרב  נהג 
ולא בפעם  ישראל עסוקה,  "מסתבר שמשטרת 
בחיפוש  מאשר  יותר  ציבור  ביחסי  הראשונה, 
בבקשה  למשטרה  פנה  משרדי  עבריינים. 
חוסר  על  להצביע  כדי  מהסרטים  עותק  לקבל 
לא  כי  נמסר  במשטרה  אך  שלהם  האותנטיות 
ניתן למסור אותם מטעמי חיסיון. וראה זה פלא, 
המשטרה  דובר  לידי  הוצא  חסוי  חומר  אותו 
באלו  ידע  שהצופה  מבלי  כולו,  ערוך  כשהוא 
חלק  איזה  הסרטים,  ממתי  מדובר,  רכבים 

מהסרטים מקורי ואיזה ערוך.
כך  על  השוטרים  בטענת  אמת  הייתה  "אילו 
שעות  במשך  הרכבים  אחרי  מעקב  שניהלו 
נסיעה  שאפשרו  שהשוטרים  ברור   - מהאוויר 
מכיון  בפועל,  העבריינים.  הם  הם  כזו  מסוכנת 
שלא נעברו עבירות על ידי נהגו של הרב ברלנד 
השוטרים  של  הפרעה  ללא  נמשכה  הנסיעה   -
שראו את הנהגים בדרך מספר פעמים. פרסום 
שנועדה  משטרתית  מניפולציה  הוא  הסרט 
זאת  להוכיח  ובכוונתנו  ברלנד  ברב  לפגוע 
במשפט. כך או אחרת, הדבר לא יועיל לשוטרים 
נהגו של  בימים הקרובים אביא לשחרור  וכבר 

הרב ברלנד לביתו".

 תיעוד השיירה מהאוויר ומעצר רכבי השיירה. צילומים: דוברות המשטרה 

 יד ושם יוצא בקריאה דחופה
להנצחת שמות קדושי השואה

בס"ד

 “...שלא יישכח
ולא ימחה שמנו מישראל...”
 מתוך פתק קטן שכתב ר’ ארי’ה בן לאה

כבקשה אחרונה לפני שנהרג על קידוש השם

הבטיחו שאף קדוש שואה 
לא יישכח

 עד היום נאספו במאגר השמות של
יד ושם יותר מ-4,700,000 שמות של 

 קדושי השואה.
שמותיהם של מעל מיליון נרצחים עדיין 

חסרים.

עזרו לנו להשלים את החסר

לקבלת דפי עד ולפרטים נוספים: 02-644-3888
names.proj@yadvashem.org.il

 ניתן לקבל סיוע במילוי דפי עד
ע”י מתנדבים/ות מהציבור החרדי.



כפוף לתקנון המבצע.

הנחות | טרייד אין | תנאי מימון

אירוע מכירות של פעם בשנה
על דגמי 2019

*נתוני צריכת הדלק הינם נתוני NEDC CORRELATED שנתקבלו מהיצרן, 
.)WLTP) EC 2017/1151 לפי רגולציות 

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום מזעריזיהום מרבי 1 2 4 5 8 9 10 11 12 13 14 1573 6

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מדגם
AYGO X-PLAYדרגה 3.82בינעירוני4.9עירוני

TOYOTA C-HR C-HIC4.0בינעירוני3.4עירוני
LUXURY דרגה 6.515בינעירוני9.5עירונילנד קרוזר ארוך

רמת 
בטיחות 

נמוכה
רמת 
בטיחות 
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי

8743210 5 6

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

5 AYGO X-PLAY אלקטרונית 21
6 LUXURY לנד קרוזר ארוך 43
7 TOYOTA C-HR C-HIC 77

הסוכנות פתוחה בכל ימי המבצע עד 20:00 וביום שישי עד השעה 15:00

רק עד יום שישי 21.12 

סוכנות מורשית טויוטה

www.toyota-zamir.co.il טויוטה זמיר ירושלים - סוכנות מורשית טויוטה | כנפי נשרים 62, גבעת שאול, י-ם. טל' 02-6580900 ו
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מאירים את ההר: טקס הדלקות נרות בפסגת הר הזיתים
מאת: משה אברהמי

מאות השתתפו בטקס הדלקת נרות חנוכה במעלה הר הזיתים, 
המסר  תחת  בירושלים  העלמין  בתי  מועצת  מטעם  שהתקיים 
הגברת  של  נוסף  נדבך  היא  ההדלקה  הזיתים',  הר  את  'מאירים 

הנוכחות היהודית בהר הזיתים שמפעילה מועצת בתי העלמין.
ההיסטוריון  של  להרצאתו  קשב  ברוב  האזינו  בטקס  הנוכחים 
גרשון בר-כוכבא שסיפר על תולדות הר הזיתים והמעמד ההיסטורי 

הייחודי של ההר הנשזר בתולדות עם ישראל. בהרצאתו סקר את 
חלק מפועלם של האישים הרבים הקבורים בהר הזיתים.

דורון  ניצב  תת-  קדם   מרחב  מפקד  כובד  חנוכה  נר  בהדלקת 
על  הוקרה  כאות  בטקס  חלק  נטלו  פקודיו  עם  שיחד  תורג'מן, 
עוד  השנה.  כל  לאורך  הזיתים  בהר  הביטחון  לשמירת  פועלם 
מנכ"ל  הכותל;  ישיבת  ראש  וידר,  ברוך  הרב  באירוע  השתתפו 
עו"ד  הדתות,  משרד  מנכ"ל  ישי;  רן  ומורשת,  ירושלים  משרד 

עודד פלוס, ואוריאל ואיריס יפרח, הוריו של איל יפרח הי"ד.
מנכ"ל מועצת בתי העלמין הרב הלל הורוביץ שיזם את הערב 
לגאולתם  הזיתים מהווה סמל  נרות בהר  המרגש אמר: "הדלקת 
של ישראל גאולה שברוח וגאולה שבגוף. הנוכחות היהודית היום 
בהר הזיתים היא סיפור של ניצחון ההתמדה והרצון שלא לוותר 

ולהפקיר את המקום המיוחד הזה".
את  לפקוד  העולים  לציבור  מזכירים  העלמין  בתי  במועצת 

תחת המסר 'מאירים את הר הזיתים', התכנסו מאות בראשות אישי ציבור ונכבדים לטקס הדלקת נרות בפסגת הר הזיתים

קברי בני משפחותיהם וצדיקי הדורות הקבורים בהר 
הזיתים, את פעילותו של הקו החדש להר הזיתים קן 
להר  התחמושת  בגבעת  הקלה  הרכבת  מתחנת   84
הזיתים.  הקו פועל בימי הביקוש א- ה, בין השעות 
08:30 עד -19:45 נע בציר קצר ויעיל מאוד- מתחנת 
הרכבת הקלה בגבעת התחמושת, לפסגת הר הזיתים 
)ליד תחנת המשטרה(, וחזרה לתחנת הרכבת הקלה 

בגבעת התחמושת.

אלי כהן

החסד  ממלכת  לחולה  'משען  בארגון  כסלו  חודש 
למען  בפעילות  העמוסים  מהחודשים  הוא  בארה"ק', 
נצרכים, נזקקים וחולים, ללא הפסקה. במשך החודש, 
דחנוכה'  'קמחא  אגף  התקיימה חלוקת חסד במסגרת 
ובית שמש, עבור 3,000 משפחות ברוכות  בירושלים 

ילדים בלע"ה, ששעתם דחוקה, ותורתם אמונתם.
מסובסדים  במחירים  מצרכים  סלי  כללה  החלוקה 
מתחת למחירי הקרן אשר כללו שפע של בשר ודגים, 
מגוון פירות וירקות, קמח וביצים, סוכר ועוד פריטים 
רבים, הכל בדרך כבוד כמסורת 'ממלכת החסד'. לרגל 
ונרות,  חג החנוכה, התקיימה במקום גם חלוקת שמן 
להדר  הנצרכים  לכל  לאפשר  כדי  מוזלים,  במחירים 
בשמן זית זך, למהדרין מן המהדרין,  מהחלוקה נהנתה 

כל משפחה בכ-2,000 שקל בדרך כבוד.
'משען  אגף  יצא  החנוכה,  ימי  פרוס  עם  בהמשך, 
החולים המפוזרים  את  לחולה ממלכת החסד' לשמח 
ומאושפזים בבתי החולים, הן בשערי צדק והן בהדסה 
עין כרם ועוד. בני המשפחות מספרים כי היה זה מרגש 
במיוחד לראות את מתנדבי ומתנדבות 'משען לחולה' 
חנוכה  ימי  בעצם  מגיעים  האמורים,  החולים  בבתי 
אלו ומציפים אותם באור ושמחה. כל חולה מאושפז 
זוכה לביקור אישי, ערכה חגיגית של סופגנייה ושתיה 
המעלים  המתנדבים  של  וחגיגית  שמחה  חג  ואווירת 
את  לליבם  ומחזירים  החולים  של  פניהם  על  חיוך 

התקווה והשמחה.
"כבר הוכח למעלה מכל ספק", אומרים המתנדבים, 
המאושפזים  עבור  מחזירה  והשמחה  התקווה  "כי 
על  להילחם  ולחזור  בריאה  לשגרה  לחזור  הרצון  את 

חייהם".

שרשרת של חסד 
ב'משען לחולה'

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

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

ים
צע

מב
ל 

כפ
ין 

*א
ח. 

.ל.
*ט

4 השיאים 
שלנו במבחן 

התוצאה

מחיר מעולה

שירות ואמינות

אחריות כפולה

התאמה אישית

1
2
3
4

תשלומים
36

רק -₪1490במחירים הכי זולים!

450 ליטר
מקרר 

ל-36 חודשים
41₪

רק-

מכונת כביסה 
8 ק"ג

₪890 רק -

ל-36 חודשים
24₪

רק-

תנור
משולב

תנור
דו תאי

מבחר מכונות
AEG כביסה
7/8/9 קילו

במחירים הכי זולים!

₪890₪1690 רק -רק -

ל-36 חודשים
24₪

רק-

ל-36 חודשים
47₪

רק-

מכונת
כביסה בוש
7 ק"ג

₪1690 רק -

ל-36 חודשים
47₪

רק-

₪ 300+ 
תווים מתנה

מייבש כביסה
)ללא צינור(
7 קילו

רק -₪1090

ל-36 חודשים
30₪

רק-

₪ 300+ 
תווים מתנה

מבחר מזגנים

2 כ"ס1.4 כ"ס1 כ"ס

₪990₪1290₪2090 רק -רק -רק -

ל-36 חודשים
27₪

רק-

ל-36 חודשים
35₪

רק-

ל-36 חודשים
58₪

רק-

מקרר ליחידות 
דיור

רק-₪790

ל-36 חודשים
22₪

רק-

 מייבש כביסה
7 ק"ג

החל מ-₪790

ל-36 חודשים
22₪

החל מ-

₪ 300+ 
תווים מתנה

בשיא החשמל והמיזוג מחסלים מלאי 
לקראת סוף שנת המס, ואתם  מרוויחים!!!

מבחר
מקררי
סמסונג
יבואן מקורי סמליין,
מאושר בלעדי
ע"י משמרת השבת
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מסיבת  ראשון  ביום  חגגה  רובשקין  משפחת 
של  הגדול  לנס  שנה  לציון  המונית,  הודיה 
שחרור אביהם ר' שלום מרדכי רובשקין בזאת 
בברוקלין  שצוין  לאירוע  תשע"ח.  חנוכה 
לפרצי  שהביא  השחרור  מאז  שנה  בחלוף 
היהודי,  העולם  רחבי  בכל  עצומה  שמחה 
על  חב"ד.  חסידי  ובמרכזם  המונים  הצטרפו 
מעגלי ריקודים שפיזזו עד השעות הקטנות של 
הלילה ניצחו בגאון גדול הזמר החסידי אברהם 

פריד ומקהלת 'שירה'.
ודרשנים  רבנים  מספר  נאמו  הריקודים  לפני 
גודל הנס שהגיע  מוכרים בארה"ב שעמדו על 
בזכות האמונה והביטחון. גם חתן הערב שלום 
ההמונים,  בפני  לנאום  עלה  רובשקין  מרדכי 
הישועה  רגעי  אותם  את  משחזר  כשהוא 

המפתיעה, ועל כך שלא התייאש מעולם.
"הנס לא היה רק   נס אישי, זה היה תזכורת 

לכל עם ישראל על כוחה של אמונה ובטחון", 
כך אמר בנו של שלום מרדכי, געצל רובשקין 

באירוע. "מאז שחרורו, רבנים גדולים 
ומנהיגים יהודים ברחבי העולם מעודדים את 
אבי להקדיש את עצמו להפיץ את המסר של 

אמונה ובטחון, וזה מה שהוא עושה", הוסיף.

ארגון שמירה Cwsp היה ממונה על שמירת 
הסדר באירוע הגדול, ובזמן הריקודים 

המתנדבים ווידאו שהקהל שעובר ללחוץ את 
ידו של שלום מרדכי, לא נמחץ תחת הדוחק, 

לרגע נדמה היה שר' שלום מרדכי, אדמו"ר 
שחסידיו עוברים לפניו לאחל 'גוט שאבעס'.

כזכור, בשנה שעברה בזאת חנוכה, בשעה 
00:30 שעון ישראל, הקבלה במפתיע ההודעה 

על חנינה שהעניק נשיא ארה"ב דונלד 
טראמפ לאסיר היהודי המפורסם, לאחר מסע 
לחצים שהפעילו מחוקקים מכל רחבי הקשת 

הפוליטית, רפובליקנים ודמוקרטים.
שלום מרדכי רובשקין אב ל-10 ילדים, בן 

57, חסיד חב"ד, ניהל את המשחטה הכשרה 
הגדולה בעולם, בעיירה פוסטוויל שבמדינת 

איווה בדרום אמריקה, עד שב-12 במאי 
2008 פשטו מאות שוטרים בליווי מסוקים על 
המפעל שלו בחיפוש אחר עובדים זרים שלא 

כחוק.
התקשורת  בכלי  שסוקרה  הגדולה  בפשיטה 
ארה"ב,  שידעה  הגדולות  הפשיטות  כאחת 
נעצרו כארבע מאות עובדים שנחשדו כשוהים 
ל-300  קרוב  לחוק.  בניגוד  ארה"ב  בשטח 
הגירה.  מסמכי  זיוף  על  לדין  הועמדו  עובדים 
כתב  רובשקין  נגד  הוגש   2008 בספטמבר 
בלתי  ביודעין של שוהים  בגין העסקה  אישום 
לאחר  נזנחו,  זו  בפרשה  האישומים  חוקיים. 
הונאה  על  מאסר  שנות  ל-27  נידון  שרובשקין 
בהעסקת  שעסק  נוסף,  משפט  הון.  והלבנת 
של  בזיכויו  הסתיים  לחוק  בניגוד  קטינים 
עבר  שכבר  המפעל,  נגד  האישומים  רובשקין. 
במסגרת  בהרשעתו  הסתיימו  חדשה,  לבעלות 

עסקת טיעון.
הפשיטה נעשתה לאחר עבודת חקירה מאומצת 
לאחר  אך  חודשים,  שמונה  במשך  ויסודית 
אישום  סעיפי  ועוד  עוד  התווספו  הפשיטה 
של  בסופו  בנקים,  והונאת  הון  הלבנת  בעניין 
דבר החליטה התביעה להתמקד בעבירות הללו 

ולא לסבך את המשפט בסעיפי האישום בדבר 
העסקתם של השב"חים שלא כחוק.

ב-86   2009 נובמבר  בחודש  הורשע  רובשקין 
ביוני  ב-21  כספיות.  הונאות  על  אישום  סעיפי 
המחוזי  המשפט  בית  שופטת  גזרה   2010
רובשקין,  על  כבד  עונש  רייד,  לינדה  באיווה, 
השופטת  מאסר.  שנות  ושבע  עשרים  של 
הקראת  קודם  יממה  רק  החלטתה  את  פרסמה 
פסק הדין, זאת בכדי למנוע את התגובה הקשה 

בהקראת פסק הדין בבית המשפט.
עורכי דינו של רובשקין הגישו בקשה למשפט 
לפסול  אמורה  היתה  השופטת  כי  וטענו  חוזר 
את עצמה מלדון בתיק מכיוון שהייתה מעורבת 
בחקירת הפרשה, השופטת התעלמה מהטענה. 
אז  סברו  הברית  בארצות  בכירים  משפטנים 
הגישו   2011 ובינואר  בטענות  ממש  יש  כי 
לערעורים  המשפט  לבית  ערעור  פרקליטיו 
זה  ערעור  גם  אך  זו,  טענה  מחמת  בארה"ב 

נדחה.
וב- התייאשו  לא  רובשקין  של  דינו  עורכי 

לבית  חדש  ערעור  הגישו   2014 בינואר   30
כך  על  המבוסס  יורק  בניו  הפדרלי  המשפט 
שהיו פגמים חמורים בהליך השיפוטי, ובעיקר, 
בשל העובדה שהשופטת רייד שחרצה את דינו, 
צריכה לפסול את עצמה מההרכב שדן  הייתה 
בתיק, לאחר שהייתה שותפה במשרד עורכי דין 

שטיפל בתביעה נגדו.
בתוכם  שכללו  ממשל,  אנשי  מ-100  יותר 
שופטים  תובעים,  המשפטים,  במשרד  פקידים 
כך  על  דעתם  את  הביעו  לשעבר,  וחוקרים 
שהראיות נגד רובשקין אינן בפרופורציה. יותר 
מכתבים  כתבו  מכהנים  קונגרס  חברי  מ-30 
למשרד המשפטים בארה"ב ודרשו לבדוק את 
לאורך  פגמים  נפלו  לטענתם,  לעומק,  המקרה 

המשפט של רובשקין.
התלכד  כולו  ובעולם  בארץ  החרדי  הציבור 
סביב משפטו של רובשקין, בערים רבות נערכו 
עצרות תמיכה ותפילות למענו של רובשקין וכן 
לפני  המשפט.  הוצאות  לכיסוי  נאסף  רב  כסף 
אובמה  ברק  לנשיא  בקשה  הוגשה  שנים  כמה 
באתר הבית הלבן "We the People" לחנון 
את רובשקין, בקשה שהגיעה אז ללמעלה מ-52 

אלף חתימות, אך אובמה דחה אותה על הסף.
בהישמע הבשורה של השחרור, חסידי חב"ד, 
משיח  דגלי  עם  רקדו  וילדים  נערים  גברים, 
770 שבארה"ב כשבפיהם מתנגן השיר  בבניין 

"דידן נצח".
רעייתו, לאה רובשקין, גילתה בראיון שהעניקה 
החרדים  המגזינים  לאחד  לכן  קודם  שבועות 
פריטי  בקביעות  נמצאים  שלנו  "במכונית  כי 
הלבוש של בעלי - כובע, חולצה לבנה וחליפה 
את  לקבל  ומזומנה  מוכנה  תמיד  אני  ארוכה. 
השיחה שהוא משתחרר הרגע! אנחנו בכוננות 
גבוהה ומאמינים שזה יכול לקרות בכל רגע!".

מאז השחרור הוא כמעט ולא ראה מנוח, הוא 
בכל  והרבנים  האדמו"רים  בתי  בכל  סובב 
העולם כולו לקבל את ברכתם ולהודות להם על 
המשפט  שנות  לאורך  ובמשפחתו  בו  תמיכתם 
נשא  לישראל,  רובשקין  הגיע  כן  והמאסר. 
דברי חיזוק בכמה ערים, ביקר בבתי אדמו"רים 
וכן נשא תפילה  והחוגים,  ורבנים מכל העדות 

בכותל המערבי ובקבר הרשב"י במירון.

עם אברהם פריד ו'שירה': חגיגות 
שנה לשחרורו של רובשקין

בברוקלין ציינו את יום השנה לשחרורו של שלום מרדכי רובשקין 
בדרשות חיזוק ואמונה ובריקודי שמחה סוחפים • בנו געצל: "הנס 
לא היה רק נס אישי, זה היה תזכורת לכל עם ישראל על כוחה של 

אמונה ובטחון"

אדמות בישראל
! ל בקרקע ן שלך מתחי הנדל“

פרויקט 
לב המטרופולין בנתניה

"התכנית אושרה פה אחד בוועדה 

לתיכנון ובניה בעיריית נתניה"

קרקע פרטית בטאבו הנרשמת על שם הרוכש 

*9807

הכספים בנאמנות 
במשרד עו”ד 
המוביל בתחום

)אתר עיריית נתניה(

שלב ג'
נותרו יחידות 

אחרונות

להשקעה בטוחה בלב העיר נתניה
הזדמנות אחרונה

הקרקע אינה זמינה לבניה מיידית
וזו ההזדמנות שלכם להרויח!

139,000
רק
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מדינה שכזאת: שכר מזכירי 
הקלפיות מקוצץ ומתמהמה
מאות אנשים שעבדו כמזכירי קלפיות בסיבוב השני לא מקבלים את שכרם, 
האוצר  לפקידי  הוכיח  מקלב  אורי  חה"כ   • בשכר  לקצץ  להחלטה  בנוסף 
ישנה  תשמור,  שפתך  "מוצא   • הפנים  לשר  בעניין  ופנה  החוק  הוראות  את 

התחייבות של המדינה לעובדים"

ח"כ ישראל אייכלר כינס את הוועדה שבראשותו לדיון בסגירת סניף הדואר 
'האדומות' המוצבות  כי התיבות  הודיעו  ישראל  דואר  • מנהלי  ב'רב שפע' 
ברחוב לא ייסגרו, זאת לאחר שכמחצית התאים נסגרו לפני שנים • זאת ועוד: 

תוך חודש ימים, סניף חדש בסנטר 1 ברחוב במקום הסניף שנסגר

משה אברהמי

כמזכירי  עבדו  אשר  אנשים  מאות  של  שכרם 
קלפי בבחירות לעיריית ירושלים בסיבוב השני 
התברר  כאשר  כי  למרות  זאת  בערפל  תלוי 
להם שהם  הודיעו  בבירה  סיבוב שני  שיתקיים 
אותו  את  בדיוק  ויקבלו  להתייצב  מחויבים 
לאחר  אך  בכתב,  מתועדים  הדברים  ואף  שכר 
עבודתם גילו כי השכר על היום השני יהיה נמוך 

בכמה מאות שקלים לעומת הסיבוב הראשון.
מקלב  ח"כ  לשכת  אל  הגיעו  אשר  בפניות 
אשר היה אמון על תיאום הבחירות בירושלים 
הנבחר  העיר  ראש  לבין  התורה'  'דגל  מטעם 
פנו  אכן  העובדים  כי  מתברר  ליאון  משה  מר 
האחראי  הצער  למרבה  אך  הרלוונטים  לגופים 
על  ואחראי  ירושלים  בעיריית  הבחירות  על 
מתנערים  הפנים  במשרד  המקומיות  הבחירות 

מאחריות ושולחים אותם זה אל זה.
בעקבות כך פנה יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה 
ח"כ אורי מקלב בשאילתא לשר הפנים וכתב: 
ששכר  עולה  ללשכתי  שהגיעו  "מפניות 
זאת  ב-25%,  קוצץ  בסיבוב-השני  המזכירים 
המוקדמות  ובהדרכות  שבראיונות  למרות 
הפנים  משרד  נציגי  ע"י  למועמדים  נאמר 
כמזכירים  לשמש  להתחייב  שעליהם  והעיריה, 
לשכר  זהה  יהיה  ושהשכר  בסיבוב-השני  גם 

שישולם בסיבוב הראשון".
בחוזר  גם  כך  כי  מקלב  עוד  מציין  בפנייתו 
בעניין  הפנים  במשרד  הבחירות  על  המפקחת 

קלפי"  מזכירי  והכשרת  מיון  איתור,  "תהליך 
נכתב ששכר המזכירים באוקטובר 2018 יעמוד 
לכך  התייחסות  כל  ואין  )ברוטו(   ₪  1970 על 
 3.4 )סעיף  שונה  יהיה  השכר  השני  שבסיבוב 
שכותרתו "תנאי העסקת מזכירי קלפי"(. בנוסף 
המזכירים  שכר  שולם  לא  כה  עד  מקלב  מציין 
מדוע  לדעת  "אבקש  השני.  בסיבוב  שעבדו 
להתחייבויות,  בניגוד  המזכירים,  שכר  קוצץ 
ומדוע עד כה, לא שולם שכר המזכירים שעבדו 
השכר?",  הגנת  לחוק  בניגוד  השני,  בסיבוב 

ביקש מקלב.
לכלי  בראיונות  אמש  הסביר  מקלב  אורי  ח"כ 
בפקידי  נעוצה  העיקרית  הבעיה  כי  התקשורת 
את  כראוי  תקצבו  אינם  אשר  האוצר  משרד 
של  שכרם  את  לקצץ  מבקשים  וכעת  הנושא, 
"מוצא  להבטחות.  בניגוד  הקלפי  מזכירי 
שפתך תשמור ישנה פה התחייבות של המדינה 
זמן  ממשי,  שכר  הלנת  כאן  יש  לעובדים, 
כמעט  אנחנו  כעת  מדוע  מיידי,  הוא  התשלום 
זה  התשלום,  ידוע  ולא  הבחירות  לאחר  חודש 
צריכה  הקלפי,  מזכירי  של  חשבונם  על  סיבוב 
להיות פה תשובה ברורה לכל העובדים", אמר.

עורך הדין ערן גולן מומחה בדיני עבודה מחזק 
בניגוד  כי  ומסביר  מקלב  אורי  ח"כ  דברי  את 
לשכר עבודה רגיל כאן מדובר בעובדים יומיים 
יותר  מהיר  להיות  אמור  התשלום  שמועד  כך 
שולם  שם  הקלפי  ועדות  חברי  עם  נעשה  כפי 

השכר בפרק זמן קצר תוך מספר ימים.

הדואר ברב שפע נסגר - 
אייכלר כינס וועדה

משה אברהמי

סניף  סגירת  על  רבות  ציבור  תלונות  בעקבות 
רב-שפע ברוממה ששירת אלפי תושבי האזור 
ח"כ  הציבור  לפניות  הוועדה  יו"ר  כינס  כולו, 
דואר  ראשי  עם  מהיר  דיון  אייכלר  ישראל 
הביא  אייכלר  ח"כ  התקשורת.  ומשרד  ישראל 
כך  על  התושבים  תלונות  את  הוועדה  בפני 
במחנה  סניפים  נסגרו  האחרונות  שבשנים 
ועוד שיצרו עומס  יהודה, בסורוצקין, בגאולה 
על הסניף ברב שפע ובבוכרים. עכשיו במקום 
השירות  את  ולייעל  דואר  סניפי  עוד  לפתוח 
לתושבים כפי שהובטח – הדואר ממשיך לסגור 

סניפים בשכונות החרדיות.
משרת  ברוממה  שפע  רב  "סניף  כי  ציין  הוא 
מספר גדול של תושבים, שאין להם רכב. דואר 
ישראל מאלץ את משלמי החשבונות ולקוחות 
למרחקים.  המכתבים  ושולחי  הדואר  בנק 
ביניהם  החלשה  מהאוכלוסייה  אזרחים  רובם 
שאינם  רבים  יהודים  וכן  נכים  מבוגרים, 
אלה  כל  חדשניות.  בטכנולוגיות  משתמשים 
מרוחקים  לסניפים  רגליהם  לכתת  ייאלצו 
ועמוסים. יש לקחת בחשבון שכשהדואר סוגר 
נוצרים תורים ארוכים ועומס  סניף או סוכנות, 

רב על הסניפים הפעילים אליהם הם מופנים".
מתיבות  ניכר  "חלק  הוועדה:  יו"ר  הוסיף  עוד 
הנקראות  ברחוב,  מכתבים  לשליחת  הדואר 
"התיבות האדומות" נאטמו והוצאו מהרחובות 
את  מחדש  יבחון  התקשורת  משרד  מזמן. 
ברחובות  לפחות  התיבות  את  ולהחזיר  הנושא 

שלהן יש ביקוש גבוה בקרב התושבים.
"בעקבות  ואמר:  נימק  ישראל  דואר  סמנכ"ל 
פניית הוועדה הפכנו עולמות, שהסניף ברוממה 
יעמוד ויספק שירותים. אני שמח לעדכן שלאחר 
כמה מכרזים שאיש לא ניגש אליהם נמצא זכיין 
חודש.  בתוך  דואר  סוכנות   1 בסנטר  שיפתח 
שרות  הוא  ישראל  דואר  חברת  של  השרות 
סניפים  באמצעות  שרות  נותן  הדואר  ציבורי, 
שמופעלים על ידי חברת דואר ישראל, ובנוסף 
זיכיון  שמקבלים  עצמאיים  דואר  לסוכנויות 
מחברת הדואר להפעיל את הסניף ולתת שרות.

בירושלים  וסוכנויות  סניפים   45 "ישנם 
הסניף  לגבי  הרחב.  לקהל  שרות  שמספקים 
ברב שפע - הסוכן לא הצליח להתפרנס והודיע 
יצאנו בשני מכרזים. אך אף  כי הוא סוגר.  לנו 
אחד לא פנה אלינו עד כה. אנחנו כבר פועלים 
במרכז  שנמצא  חדש  מקום  של  להכשרתו 

מסחרי סנטר 1.
"באשר לפניית הוועדה על התיבות האדומות. 
ממחצית  פחות   2015 בשנת  סגרנו  אמנם 
כוונה  לנו  ואין  תיבות,  נסגור  לא  אך  התיבות. 

לסגור כעת".
"אנו  כי  הוועדה  יו"ר  סיכם  הדיון  בתום 
ברוממה,  הדואר  ששירותי  כך  על  מצטערים 
חדש  זכיין  שיימצא  עד  אחר,  למקום  יועתקו 
שוב  שיפורסם  מחכים  הפונים  רוממה.  לאזור 
באזור.  דואר  שירותי  להפעלת  לזכיינות  מכרז 
ייסגרו  שלא  הדואר  הודעת  את  רשמה  הועדה 

תיבות אדומות.

החדשות כפי שלא תקראו בשום מקום אחר

מיטב הכותבים | החדשות בהרחבה | מגוון טורי דעה | כתבות מוסף | ראיונות | 
בחצרות הקודש | מדורי נשים | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | סאטירה | 

חידות, טריוויה, תשבצים ועוד 

5.00&
עיתון ששווה יותר!רק-

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ
לפרסום 03-5796643

כז’ כסלו תשע”ח, פרשת מקץ

אל הקודשאהרון

/ אבי בלום, עמ' 23-18ראש הישיבה זצ"ל במחנה עבודה מסמכים נדירים מתקופת שהותו של ימי שווייץ 
/ יענקי קצבורג, עמ' 27-24ראש הישיבה זצ"ל פרופיל מיוחד לבניו, חתניו ונכדו של מרן תולדות אהרן

/ יוסי גיטלר, עמ' 32-28לבבות וחיבור לכל המגזרים מאמץ עצום השקיע מרן זצ"ל בקירוב שהשלום שלו

/ יעקב אמסלם, עמ' 37-34התורה ולמפעלות החסד בניצוחו של מרן עשרות מיליוני דולרים זרמו להיכלי אוצר התורה
/ אוריאל צייטלין, עמ' 41-38בנוער ומאבקו נגד האפליה מעורבותו העמוקה של מרן זצ"ל בטיפול גאווה, גאווה, גאווה

בזאת יבוא
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כ"ז בכסלו תשע"ח  15/12/17 גיליון מס‘  175 מחיר: 5.00 ש"ח
  העיתון של כל הציבור החרדי  ‘מהדורת יום ו

16:17
16:17

16:01
16:07

16:07
16:19

16:08

17:17
17:19

17:16
17:17

17:17
17:17

17:15

פרשת מקץ

5.00
&

רק-

וידום אהרון

וידום אהרון

המופלאה  הנחרצות  הבהירות,  התשובות  התכופות,  ההתייעצויות 

והחדות הנדירה: חבר הכנסת אורי מקלב, מי שהיה במשך שנים בין 

המוציאים והמביאים הפוליטיים בבית ברחוב חזון איש, נזכר בהכרעות 

הגורליות, השאלות הקשות והלבטים כבדי המשקל○שיחת פרידה

 / עמ'  2-4

"הרגשנו את העול שהיה לו" 

זכר מרן - גם בכנסת / עמ' 6

דברי ההספד של הרבי מצאנז
התענית שנמנעה מהמקובל

תאונה בחזור מהלוויה: ר' אלחנן שינקר ז"ל

הרב צוריאל קריספלופרצו חומות מגדלי

הרב בן ציון נורדמןצדיק אבד, לדורו אבד

חיבוק ממרן
מרדכי רוט


/ עמ' 10



השבוע ציבורית בשבתתהיה תחבורה השר כץ:  הציג  כץ  ישראל  התחבורה  שר 

כבר  הציבורית:  בתחבורה  ה'מהפכה'  את 

שירות  מוניות  אלפי  יופעלו  הבאה  בשנה 

שיתחברו למערכת 'רב קו' • המוניות יוכלו 

לעבוד בשבת, ללא מימון ממשלתי / עמ' 6

כ' בכסלו תשע"ח  8/12/17 גיליון מס‘  174 מחיר: 5.00 ש"ח
  העיתון של כל הציבור החרדי  ‘מהדורת יום ו

16:16
16:15

16:00
16:06

16:05
16:18

16:06

17:15
17:17

17:14
17:15

17:15
17:15

17:13

פרשת וישב

5.00
&

רק-

מצעד נחקרים בליכוד

לכל אברךחילק 1000 דולר הנגיד מלייקווד 

10

      



○



 ○ 

○



בני ברקרח' בארי 8

03-5740193

כריכים | טוסטים | סלטים | מלוואח

פסטות/מוקרמים | מאפים חלביים 
מאפים פרווה | זיווה | עוגות

אמיתיתגבינה100%
6

לטיפול נמרץמרן הגראי"ל הועבר חשש בעולם התורה:

מול חקירת אחד מבכירי המפלגה, לצד ראש ממשלה 

– מתמודדת סיעת הליכוד עם גל שמועות  נוסף  ושר 

פרשת  בחקירת  הממשלה  ראש  של  מעורבותו  על 

חדש  מצטרף  במקביל,   ○ לציון  בראשון  השחיתות 

למצעד הנחקרים: שגריר ישראל באו"ם דני דנון
/ עמ' 4

החינוך - לא לדתייםתחרות של משרד בגלל חילולי שבת: 
חילולי  בגלל  מקומם: 

השבת, הילדים הדתיים 
הפסידו  'שובו'  של 

מתמטיקה  במשחק 
הספר  בית  / עמ' 4הממלכתי בעירלטובת 

שמחת עניים
ארי קלמן



עו"ד יצחק שינפלדלבנות ולשלוט

דוד רוזנטלטראמפ בגדול

חשיפת 
'קו עיתונות'

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום 

חזקי פרקש
050-7691234

מירי שבתאי
050-8737199

ב-
בירושלים
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הצפות, שיטפונות וגשמי ברכה: 
חנוכה חורפי במיוחד

בסירות  חילוצים  שהושבתו,  רכבות  שהוצפו,  רחובות  שנסגרו,  כבישים 
גומי ורכבים שיצאו מכלל פעילות - כל אלה היו רק חלק ממראות הסופה 

החורפית שהתרגשה על ישראל בימי חג החנוכה • ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה

יהודה פרנקל

אווירת חג החנוכה, תמיד משתלבת 
של  בעיצומה  עזים  גשמים  עם 
המבוגרים  אצל  רק  טוב,  העונה. 
בשנים  שכן,  מאליו.  מובן  זה  יותר 
גשמים  מאוד  מעט  האחרונות, 
האחרונות  השנים  בכלל.  אם  ירדו 
לחקלאות,  פשוט  לא  לנזק  גרמו 
ולמשק בכלל. הכמות  למי השתייה 
מספקת  אינה  המים  של  המועטה 
ישראל  מדינת  של  הגדולה  לצריכה 
הצליחה  ומטר',  טל  'ותן  ותפילות 
בסופ"ש  והנה  שמים  שערי  לפתוח 
ראינו  שלא  למטרים  זכינו  הקודם, 
גלשו  הרבים  הגשמים  שנים.  כמה 
במורדות הכבישים העירונים ובנחלי 
של  העצב  דמעות  השונים.  הטבע 
בדמעות  באחת  הוחלפו  החקלאים, 

שמחה.
בעידן  כי  לחשוב  טועים  רבים 
כבר  אנו  בישראל,  המים  הטפלת 
לא זקוקים לגשמים, אולם הדבר די 
מוטל בספק. מחקר שבוצע במסגרת 

של  משותפת  בהנחיה  דוקטורט  עבודת 
פרופ' מיכאל שכטר מבית החולים שיבא 

אילן  בר  מאוניברסיטת  אמיתי  יונה  ופרופ' 
וקופת חולים מאוחדת, הראה שבאותם אזורים 
ישנה  מותפלים  במים  משתמשים  שבהם 
תמותה מוגברת מאוטם שריר הלב, מה שידוע 
יותר כהתקף לב, בהשוואה לאזורים שבהם מי 

השתייה אינם מכילים מים מותפלים.

נזקי הסופה
מפלס הכינרת עלה במהלך ליל שבת בסנטימטר 
אחד, ואתר החרמון נפתח למבקרים. הגשמים 
הצפון,  בנחלי  הזרימה  לחידוש  הביאו  הרבים 
השפלה  באזור  נרשמו  חריגות  גשם  וכמויות 
מפלס  השנתי.  הגשם  מממוצע  כמחצית   -
המים של הכינרת עלה מתחילת עונת הגשמים 
אמש  ליל  ומאז  סנטימטרים  ב-4  הנוכחית 

בסנטימטר אחד.
עד כמה שמשמחת העובדה שבירידת הגשמים 
ישראל  כי מדינת  נדמה  בצורה מסיבית שכזו, 
אינה ערוכה בכדי לנהל שגרה בימים סוערים 
מעין אלה שראינו בסופ"ש ובתחילת השבוע. 
מבלי  המים  את  לנקז  שיודעת  עיר  כמעט  אין 
כבישים  שהינם  כבישים  להצפות,  לגרום 
בעקבות  כבוד  אחר  להיחסם  זוכים  מרכזיים, 
לקושי  מעבר  גדותיו.  על  שעלה  מים  ריכוז 
הטכני שבדבר, ישנו סיכון לא מבוטל לאסונות 

אמיתיים שעלולים להתרחש בעקבות המצב.
עוד לפני הוטלה עלינו הסערה האמתית, כבר 
דווח על נזקים בעקבות הגשמים - ביום חמישי 
הגיעה  לא  החורפית,  המערכת  בעוד  שעבר, 
רכבים  לחלץ  הוזעקו  כבאים  ביבנה  לשיאה, 
הרמזורים  עזריאלי  בצומת  בהצפות,  שנתקעו 
לעומסי  והובילו  קצר  לזמן  לעבוד  הפסיקו 
תנועה כבדים. כ-25 ילדים חולצו בשלום מגן 

ילדים שהוצף ברחובות לאחר שצוותים רבים 
הוזעקו למקום.

במקביל, בתל אביב נקוו שלוליות ענק ברחוב 
גם  סמוכים.  ברחובות  וגם  הסואן  אלנבי 
בראשון לציון הוצפו כבישים והעירייה מסרה 
שניקזה מים בשיכון המזרח בגלל הצפה. שני 
בגלל  ביבנה.  באזור התעשייה  הוצפו  רחובות 
תקלה ברמזורים בצומת עזריאלי )בגין-קפלן( 
מה.  לזמן  תנועה  עומסי  נוצרו  אביב  בתל 
הנהגים.  את  כיוונו  למקום  שהגיעו  שוטרים 
גם ברכבת  חלו עומסים כבדים בעקבות מזק 
האוויר הקשה ו'מרכבת ישראל' נמסר כי "עקב 
ברשת  איתות  תקלת  ובשל  האוויר,  מזג  תנאי 
הרכבות, נרשמים שיבושים ועיכובים מסוימים 
בתנועת הרכבות. צוותי רכבת ישראל נמצאים 

בשטח ופועלים לתיקונן".
המושב  תושבי  הסערה,  בשיא  שישי,  ביום 
למול  ראו  כאשר  נפשם  את  ידעו  לא  אחיעזר 
העיניים כיצד בביתם המים מכסים את הרצפה. 
שבר ענן אדיר המטיר עשרות מילימטרים של 
גשם על נחל שפירים, שעובר בסמוך לבתיהם 
של  ולהצפות  המים  מפלס  לעליית  הביא   -
המבנים. על פי תיעודיים מהמקום, ניתן לראות 
במים  שקעו  יותר  ולא  פחות  שלא  רכבים 

שהציפו את רחוב הזית במושב.
סיפר  מוצפים",  היו  והחדרים  בבוקר  "קמנו 
ל-ynet שרון טרי, שמתגורר בכניסה למושב 
ביתו  בחצר  מים  משאבת  מפעיל  בעודו 
מוצף  היה  הבית  "כל  לחלוטין.  שהוצפה 
אותה  את  עזרה".  הזעקנו  מיד  החצר.  גם  וכך 
משאבה, כך הוא מספר, הוא קנה אחרי הצפה 
אחרת שהתרחשה במושב - לפני כארבע שנים. 
והתחלתי  משפחה  אצל  הילדים  את  "שמתי 

לשאוב".
שגרתיות  הלא  התמונות 
מחולצים  תושבים  נצפו  בהן 
הם  גומי,  סירות  בעזרת 
לבעיה  פתרון  כנראה 
הסיפור  של  הפרקטית 
הנוכחי. הבעיה האמתית היא 
אחר  שיתגלו  הנזקים  כנראה 
כך. אחד התושבים תיאר זאת 
יש  המכונית,  לי  "הלכה  כך: 
ציוד  של  גדולים  נזקים  לי 
הנזקים  ואלה  הבית  בגינת 
לפי  עוד   – כעת  רואה  שאני 

שהמים התייבשו"

ממראות ומאורעות הסופה. צילומים: דוברויות 
המשטרה, כיבוי האש ואתר החרמון 
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לּו היינו רוטשילד...
חסיד

תודה לכם
'מעיני הישועה'

על היוזמה להקים מחלקה 
לטיפול נמרץ לילדים שלנו!

בס"ד

פרטים בקרוב...

גם אז, הנסיעה לבילינסון ארכה בפקקים 45 דקות יקרות מפז!
כאז כן עתה: לפני 22 שנה פנה ד"ר רוטשילד למנכ"ל משרד הבריאות ולסגן השר, 

כדי להתחנן בפניהם להקים מחלקת ילדים בבני ברק.

ד"ר רוטשילד לא התייאש. הוא הצליח במשימה רק אחרי שכיתת את רגליו,
וזיכה נדיבי עם במצוות הצלת נפשות!

ממשיכים את החזון
בונים טיפול נמרץ ילדים בבני ברק!

הרב אברהם רובינשטיין
ראש עיריית ב"ב

 זר
דוד

ם: 
ילו

צ

צבי חסיד
מנכ"ל זק"א-ת"א

אשר שלומוביץ
יו"ר ארגון הצלה

אפי פלדמן
ראש סניף

אחוד הצלה-ב"ב

כולנו נהפוך לרוטשילדים ל-36 שעות ונשלים את חזונו של ד"ר רוטשילד זצ"ל בהקמת מחלקה לטיפול נמרץ ילדים ב'מעיני הישועה' 

36 שעות של נשמה. אינספור רגעי חיים.

 התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

03-308-7000 /  *3780
לפרטים והירתמות

 | ניתן לתרום מכל עמדות 'קהילות' בבתי הכנסת
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כשהוא נזהר מלהעלות על דל שפתיו את הנושא 
שהס מלהזכיר את שמו – מתמרן נתניהו בין ראשי 
בשיחות  ביניהם  ומלהטט  החרדיות  המפלגות 
המפלגות,  לראשי  המשותפות  בישיבות  אישיות. 
המפלגות  ראשי  גם  הדברים  מטבע  נוכחים  בהן 
את  מלהעלות  במכוון  נמנע  נתניהו  החרדיות, 
שתי  את  חרדית.  הפנים  נפיצותו  עקב  הגיוס  חוק 
הגרסאות הסותרות של דגל וש"ס מחד ושל אגודה 
גברא  בין  נפרדות,  בשיחות  שומע  הוא  מאידך 
המשותפות  ישיבותיו  של  לגברא 
נפש  ציפור  לא  הסיעות.  ראשי  עם 
אחת יש לחרדים בסוגיה החשובה 
שתי  אלא  היום  סדר  שעל  ביותר 
שעושות  בלב  קטנות  ציפורים 

לנתניהו מנגינות שונות.
גפני וליצמן שוחחו ביניהם מאז 
הבחירות המקומיות אך לא בעניין 
ההדלקה המרכזית של חוק הגיוס. 
עם נתניהו לעומת זאת הם שוחחו 
בנושא, אך לא שניהם יחד אלא כל 
אחד לחוד. גפני אינו נוהג לפרסם 
תורה  גדולי  עם  תוכן שיחותיו  את 
בין  )להבדיל  המדינה  ומנהיגי 
קודש לחול(, ואת ההדלפה שיצאה 
על  איים  כביכול  ראשון,  ביום 
מהממשלה  תפרוש  דגל  כי  נתניהו 
יעבור  לא  הגיוס  אם התיקון לחוק 
בכוונת  בדרכו  הכחיש  גפני   –

מכוון. הדבר האחרון 
החרדית  שהיהדות 
להצטייר  זה  צריכה, 
כמי שמשגרת איומים 
אולטימטום  ומציבה 
הגיוס,  חוק  כמו  כך  כל  רגיש  בנושא 
מצויים  צה"ל  שחיילי  בשעה  בה 
גבול  על  צבאי  מבצע  של  בעיצומו 

הלבנון.
דגל  של  הרשמית  עמדתה  את 
יעקב  ח"כ  השבוע  השמיע  התורה, 
אשר בשיחה שקיימתי איתו בלשכתו 
ידידי  עם  בצוותא  השבוע  שני  ביום 
פרשן 'בקהילה' יעקב ריבלין. "אנחנו 
לא מאיימים בפרישה מהקואליציה", 
לראש  הובהר  "אבל  אשר,  הצהיר 
שותפים  להיות  נוכל  שלא  הממשלה 
על  קשיים  שייערמו  בשעה  בממשלה 
חוק המסדיר  בגלל שאין  ישיבות  בני 

את המשך לימודם הרציף באופן חוקי".
כאן  הובאה  ישראל  אגודת  של  הגיוס  משנת 
לאחרונה – מפיו של סגן השר מאיר פרוש: "שלא 
יהלכו עלינו אימים. הרי גם בשנת 2012 מצאנו את 
עצמנו במשך תקופה ארוכה שבמהלכה הנושא אינו 
הבהלה  את  להבין  מתקשה  גם  אני  בחוק.  מוסדר 
שאיווט  החוק  את  הרי  מהחברים.  בכמה  שאוחזת 
ידיים.  בשתי  אימץ  לפיד   – ניסח  ביטחון  כשר 
ותקום  יקרה  מכל  הגרוע  אם  שגם  היא  המשמעות 
גרוע  חוק  יעבור  לא  חרדים,  ללא  ממשלה  חלילה 
לפיד  של  הסכמה  עליו  יש  שכבר  מהנוסח  יותר 
ואיווט. השבתי לגאון רבי משה הלל הירש ששאל 
מה המהלך שלנו בחוק הגיוס, ואמרתי: הרי את מה 
שיש לנו – כבר יש לנו, אז למה למהר ולרוץ להעביר 
לא  למה  בחירות?  בשנת  שינוי  שום  בלי  כזה  חוק 
לנסות למשוך זמן עד אחרי הבחירות הקרובות שהן 
בכל מקרה עניין של זמן? במקרה הכי גרוע החוק 
יישאר כפי שהוא, אבל בתחילת קדנציה תהיה לנו 
אפשרות לנסות ולהכליל בו כמה שינויים לטובה".

הושמעה  לטענה  התורה  דגל  של  התשובה 
השבוע בכינוס הפנימי מפיהם של ראשי הישיבות 
הגדול  ההבדל  את  ישיבתי  בפלפול  שהסבירו   –
'בין  )לא  הזה  הזמן  לבין  ב-2012  ההם  הימים  בין 
הזמנים' חלילה. ואל נא תשגו במונחים היות וחנוכה 
2019. בניגוד למצב  הוא חג החשמונאים(, בואכה 
ואלטרנטיבה  טל  חוק  את  פסל  בג"ץ  כאשר  דאז 
חקיקתית ברת חלופה לא הייתה קיימת, הרי שכיום 
השולחן  על  הניח  צה"ל  שבו  במצב  מצויים  אנו 

הצעת חוק שאושרה בקריאה ראשונה והוכשלה אך 
שכזאת,  בסיטואציה  החרדים.  התנגדות  בשל  ורק 
ויימנע  החרדית  העמדה  על  יחפה  שבג"ץ  הסיכוי 
מיידית  להורות  כדוגמה,  שתבקש,  עתירה  מלקבל 
החייבים  למשתמטים  הישיבות  תקציב  ביטול  על 
על פי חוק בגיוס – נמוך מאחוזי הריבית החדשה 

של בנק ישראל.
שעה קלה לפני שאשר אמר את דברו פגשתי את 
שבה  הערביים  בין  בשעת  הח"כים,  במזנון  ליצמן 
המרפסת  על  האחרון  בשבוע  להצטופף  הורגל 
הימנית בבית המדרש של חסידות גור בצוותא עם 
בכירי הממשל והמשק שמגיעים - ונדלקים. ליצמן 
גזר על עצמו שתיקה ממוצאי הבחירות האחרונות 
להוסיף  מעדיף  הוא  שבועות  מספר  בחלוף  וגם 
זיו אורות החנוכה שכבו, מבלי  וליהנות מהשפעת 

להיגרר לשיח תקשורתי שמייצר תבערה חדשה.
אומר  אני  הגיוס  בנושא  לומר  לי  שיש  מה  "את 
רציף",  קשר  על  שומר  אני  עמו  הממשלה  לראש 
אמר לי ליצמן וגם הזכיר ובצדק שאת הארכה של 
בזכות  השיג  נתניהו  בג"ץ,  שקצב  וחצי  החודש 
מבג"ץ.  ארכה  לבקש  ליצמן(  )של  התעקשותו 
מאכילי  מפני  ברבים  המתריע  נתניהו,  הצדיק  זכה 
טריפות, שמלאכתו תיעשה בידי חרדים. אם ציפורי 
הנפש של דגל התורה וש"ס לא ישוחררו לחופשי 
כי  תישמר,  הסיעות  שתי  של  הסותרת  והדרישה 
בחירות  של  ליעד  שחותר  ביבי  של  מבחינתו  אז 
בסביבות מאי – הוא יוכל להרגיש כמי שתפס שתי 

ציפורים במכה.

ציר חסום
גדולי  מועצת  בין  הדעות  חילוקי 
גדולי  מועצות  לבין  האגודאית  התורה 
וחכמי התורה של דגל וש"ס היו ידועים 
המקומיות.  הבחירות  לפני  עוד  ברבים 
הפלוגתא הזאת לא מנעה מחברי הכנסת 
להתכנס  ולנסות  עמדתם  את  מלהציג 
החיוני  הצורך  של  משותף  מכנה  סביב 
בתיקון החוק, בטרם יפקע המועד שקצב 

בג"ץ. עוז לתמורה בטרם פורענות.
הבחירות  מערכת  לה  שנפתחה  מאז 
עבר,  לכל  התפזר  והמחנה  המקומיות 
אם  נעלם.  הזה  המשותף  המכנה  גם 
הורגלנו  קודמות  בחירות  במערכות 
זה  של  לכיוונו  זה  נעים  שהחברים  בכך 
ומגששים את דרכם להסדרה עם הישמע 

שתי ציפורי נפש במכה

צריך להעריך ראש 
עיר שהוא ראש כולל, 
אדם שתורתו אומנותו 
ומסרב להפוך את 
התורה קרדום לחפור 
בה תשתיות בגינות 
ציבוריות. לא מדובר 
בהעדפת עצים על 
עצניקים אלא בהיגיון 
בריא ושכל ישר

סולמות 
יעקב. ליצמן 
ואשר

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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הגונג של סיום המערכה, הרי שהפעם התחושה היא 
שהמערכה רק בראשיתה.

התבטא  ידענו",  לא  כזאת  בחירות  "מערכת 
אינו  הפיגוע  בכאב.  התורה  ביהדות  ח"כ  השבוע 
המפגעים  אורבים  שבו  מסוים  בצומת  נקודתי, 
לשלוחי הציבור התמימים אלא לאורך כל הציר – 
אם להשתמש בביטוי החביב כל כך על המנצחים. 
תקווה,  ובפתח  שמש  בבית  ובחיפה,  "בירושלים 
בביתר עילית ובאלעד. בכל עיר ששמים עליה את 
האצבע המחלוקת נמשכת כאילו אנו מצויים חודש 
לפני ולא אחרי הבחירות". בבחירות עברו, הפאזל 
הזה של מנצחים-מפסידים היה משתלב לו זה בזה 
אלא  אהבה  מעודף  ולא  גדולה,  ארצית  לתמונה 
מחמת חשיבה פוליטית קרה. בבחירות מקומיות – 
ונדיבות  יש גם ערים מופסדות,  לכל סיעה מנצחת 
של מנצחים מאפשרת גם ליריבים לנהוג בה באותה 
מידה בערים בהן נחלה מפלה. הבחירות האחרונות 
הן כאוטיות כל כך וגדושות באיבה, עד שכל גילוי 
כאילו  מחדש,  אותנו  מפתיע  הדדי,  חרדי  תמיכה 
הלאומי  המחנה  מפלגות  של  בתמיכה  מדובר 

בצירוף נציג תנועת חד"ש לקואליציה בחיפה.
דווקא הציר שנחסם השבוע לתנועה בעיר התורה 
והחסידות בני ברק יכול ללמדנו שאפשר להתנהל גם 
אחרת ולהגיע להבנות בין הסיעות השונות. לראש 
עיריית בני ברק הנבחר הרב אברהם רובינשטיין היו 
וללבות  הסכמים  להפר  שבעולם  הסיבות  כל  את 
החבלה  מטען  האגודאים.  החברים  מול  סכסוכים 
לשבוע  השהייה  פתיל  עם   – לגחון  לו  שהוצמד 
תירוץ  לו  לספק  אמור  היה  הבחירות,  שלאחר 
לפעולת נגד נועזת, אבל רובינשטיין העדיף לפוצץ 

את המנהרה בשטחו ולהימנע מהבערת כל הגזרה.
אלא  הירושלמי,  הפלג  של  אחד  קרוואן  לא 
הונחו  ירוקים,  שטחים  על  קרוואנים,  שמונה 
בשבועות שקדמו לבחירות. רובינשטיין נכנס לזירת 

המטענים הזאת בעיניים פקוחות. הוא הבין שהוא 
יכול לצעוד בדרך הקלה, לעקוף את שדה המוקשים 
הזה  מהסוג  צעד  התושבים.  פניות  את  ולמסמס 
אולי היה מקנה לו שקט לטווח הקצר, אך מנטרל 
עיר  ראש  לכל  שחיוני  ההרתעה  כוח  את  באחת 
ורוצה לייצר סביבת עבודה ראויה  שנכנס לתפקיד 
של מנהל תקין. צריך להעריך ראש עיר שהוא ראש 
את  להפוך  ומסרב  אומנותו  שתורתו  אדם  כולל, 
התורה קרדום לחפור בה תשתיות בגינות ציבוריות. 
לא מדובר בהעדפת עצים על עצניקים אלא בהיגיון 
עיר שמבין שמחויבותו  ראש  ישר של  ושכל  בריא 
כמה  עוד  לעסקנים.  ולא  לתושבים  היא  הראשונה 
עיר  הסטראוטיפ של  גם  ואולי  הזה  מהסוג  צעדים 
נעדרת חוק וסדר שבה כל הרוצה לעקור נטוע יבוא 

ויניח קרוואן – תשתנה ולטובה.
הירושלמי  הפלג  לאנשי  בטענות  לבוא  מה  אין 
אינו  כשהקרע  צפויה.  הייתה  שתגובתם  ברק  בבני 
ניתן לאיחוי צעד מעין זה של פינוי בית כנסת, גם אם 
למפונים  מאפשר  שבעולם,  הנכונות  הסיבות  מכל 
שלא  בטונים  אליי,  לה'  מי  ניחר  בגרון  לזעוק 
הגדולה  הבעיה  ובניו.  מתתיהו  מימי  כאן  נשמעו 
שלנו היא שהמציאות הזאת, נראית כיום בכל עיר 
ועיר ולא בג'יהאד שבין הפלג לדגל, אלא בוויכוח 
הפוליטי שבין הסיעות הרשמיות שנציגיהן מכהנים 
בכנסת ישראל. בכל עיר ועיר שבה משתוללת אש 
דגל  מונף  התורן שעליו  הקרוואן  נמצא  המחלוקת 
 – השנייה  מהסיעה  המתייוונים  נגד  החשמונאים 
את  ולהותיר  לקואליציה  עצמאית  להיכנס  שהעזו 

חבריהם בגולה האופוזיציונית הדוויה.

שתיקה בתרי
בחסר  לקה  הגיוס  בחוק  התיאום  "מלכתחילה 

לרשויות  הבחירות  אחרי  שנוצרה  האווירה  אבל 
יעקב אשר  לא מוסיפה", אמר השבוע בכנות ח"כ 
כששאלנוהו האם אינו רואה קשר ישיר בין המריבות 
המוחלט  התיאום  חוסר  לבין  בערים  הפנימיות 
בגזרת הגיוס. "אין ספק שהתוצאות של מה שאנחנו 

על  משפיעות  ברשויות  רואים 
שלמענם  חשובים  הכי  הדברים 

נשלחנו".
זיהוי הבעיה וההכרה בה – הם 
המפויסת  הנימה  גם  פתרון.  חצי 
אבדה  שלא  מלמדת  אשר  של 
השברים.  את  לאחות  התקווה 
השבוע  ליצמן  את  כששאלתי 
השיב  הוא  נשמע,  לא  קולו  מדוע 
בפולניות מפולפלת: "אני מעדיף 
שיחשבו שאני לא עושה כלום ולא 

יידעו מה אני מתכנן".
את השתיקה בתרי – של ליצמן 
אשר  ושל  מראיונות  שמתנזר 
לכבד  צריך  שקט,  בקול  שמדבר 
כולם  שבהם  בימים  ולהעריך 
שמן  ועוד  עוד  לשפוך  נהנים 
שבבחירות  מעריך  "אני  למדורה. 
הבאות לכנסת נרוץ ביחד", אומר 
שבסיטואציה  נכון  אז  ליצמן. 
הנוכחית קשה לראות איך מפלגה 
 – גופה  חלקי  בכל  שברים  עם 

מרתון  לריצת  ויוצאת  חודש  בתוך  רגליה  על  קמה 
שני  עם  השיחה  אחרי  אבל  ארציות,  בחירות  של 
לומר  אולי אפשר  אגודה,  ושל  דגל  - של  ה'יעקב' 
הארציות,  הבחירות  בוא  לקראת  הסולם.  שנמצא 
ההמלצה הרפואית הרשמית של סגן שר הבריאות 
היא חודש של שתיקה תקשורתית והינזרות מהטחת 

עלבונות. ושיהיה לכולנו חורף בריא.

שתי ציפורי נפש במכה

"בבחירות לכנסת נרוץ 
ביחד", מעריך ליצמן. 

קשה לראות איך 
מפלגה מרובת שברים 
–יוצאת לריצת מרתון 

של בחירות ארציות, 
אבל אחרי השיחה עם 
שני ה'יעקב' – ליצמן 

ואשר, אולי אפשר 
לומר שנמצא הסולם

אל נא תעקור נטוע. ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין עם יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני
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אאאא
שטח מוניציפאלי

ת יערים
קרי עצמאי מול הממסד: מועמד חדש לראשות המועצה

טלז סטון סוערת לקראת הבחירות: מול מועמד 'דגל התורה' יצחק רביץ יתמודד יעקב פלאי, תושב וותיק ולשעבר איש ניהול בתחום 
התקשורת • ובינתיים, ראש המועצה הזמני נוקט יוזמות, עולה על אוטובוסים ומכנס מפגשים אזוריים

בית שמש

חיפה

קואליציית בלוך: ש"ס מסנדלת את 'אגודה', 'דגל' נלחמת ו'עץ' נכנסת

לאחר סערה פוליטית: מינויו של הסגן הערבי צפוי להתבטל

ההפסד המהדהד בבית שמש, גורם לקרע בין הסיעות החרדיות • ש"ס מתכוונת לקיים את ההסכם, אך במקום אבוטבול - חבר רשימת ש"ס יתפטר לטובת 
נציג אגודת ישראל • 'דגל התורה' מסתמנת כאופוזיציה לוחמנית ו'בני תורה' מצטרפים לקואליציה תמורת שלל תופינים

ראש עיריית חיפה התכוונה למנות את נציג חד"ש לסגן ראש העיר, אלא שהתבטאויותיו מהעבר עוררו מהומת ענק והמינוי צפוי להתבטל • וגם: אחרי 
החתימה, הביטול וההחרמה - 'אגודת ישראל' נכנסת לקואליציה

אלי רובין

אחרי שהגוש החרדי בבית שמש התפרק באופן סופי עם חתימת 
מפלגת  זו  הייתה  השבוע  קואליציוני,  הסכם  על  ישראל'  'אגודת 
עץ – 'בני תורה' המחזיקה במושב אחד במועצת העיר, שחתמה 
עם ראש העיר הנבחרת עליזה בלוך על כניסה לקואליציה תמורת 

שלל נאה ביחס לגודלה.
והכניסה  המהלכים  הבשלת  על  תורה'  'בני  הודעת  קודם  עוד 
'אגודת  בין  המתמשך  בוויכוח  מעניינת  תפנית  חלה  לקואליציה, 
העיר  ראש  של  להתפטרותו  באשר  התורה'  ל'דגל  ישראל' 
הנציג  לטובת  התורה'  'יהדות  מרשימת  אבוטבול  משה  לשעבר 
הבא ברשימה, אברהם נחמן פרנקל מ'שלומי אמונים' – 'אגודת 

ישראל'.
בקצרה נזכיר, כי ביום שני שעבר ב'דגל התורה' מנעו את מינויו 
אבוטבול  שבאמצעות  לאחר  עיר,  ראש  לסגן  'אגודה'  נציג  של 
שעדיין לא התפטר איימו הליטאים על החסידים כי יכריזו עליהם 
כסיעה פורשת מאחר והם המיעוט )3 מתוך 5(, דבר שמונע מינוי 

סגן מטעמם.
ב'אגודת ישראל' הדורשים בתוקף את התפטרותו של אבוטבול 
בהתאם לסיכומים, נתקלו בהוראת שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי 
דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  לבינתיים.  לפרוש  לא  לאבוטבול  שהורה 
ומשה אבוטבול, הצהירו השבוע כי ההסכם ימומש במלואו ונציג 

'שלומי אמונים', יכנס לעירייה בקרוב, אך לא נקבו באיזו צורה.
'אגודה'  את  ש"ס  הפתיעה  שבת,  כניסת  לפני  ספורות  דקות 
בנוגע  הבחירות  לפני  שניתנה  להתחייבות  "בהתאם  בהודעה: 
למועצת  רשימת ש״ס  נציגי  בבית שמש,  המועצה  חברי  לכהונת 
התפטרותם  את  להגיש  צפויים  נבחרו,  שלא  שמש  בית  העיר 
מהרשימה מיד בתחילת השבוע הבא". ההודעה, שאינה מתייחסת 
בינתיים  אותה  הפעולה  דרכי  על  מלמדת  אחר,  או  כזה  לנציג 
ישראל'  'אגודת  כניסת  את  להכשיל  במטרה  בש"ס,  מאמצים 

לקואליציה.
בזמן הקרוב, כך נראה, נמשיך לראות ולשמוע על 'חבר מועצת 
אחר  נציג  יתפטר  כשבמקומו  אבוטבול',  משה  שמש  בית  העיר 
שנבחר מטעם רשימת ש"ס, כשגם בנקודה זו ישנו ויכוח לא קטן 
מי מבין הנציגים יתפטר. תרחיש כזה במידה ואכן יתקיים, יהיה 
צמוד לתכנון המקורי, כאשר התפטרות חבר מרשימת ש"ס, יחד 
עם שאר הבאים בתור ברשימה, יאפשר לשר הפנים למנות במינוי 
מיוחד את נציג שלומי אמונים לחבר מועצה מטעם ש"ס, שתרוויח 
בהבטחותיהם,  עומדים  שהם  יוכח  אחד  מצד  הכיוונים:  מכל 
ומאידך, 'אגודת ישראל' עדיין תיוותר בעמדת מיעוט בתוך 'יהדות 

התורה', מאחר ופרנקל יכהן מטעם ש"ס.
ב'אגודת ישראל' בודקים מה ההשלכות המשפטיות של פרישה 
כזו ובוחנים אופציה שתאפשר להם להקים סיעה חדשה שתאחד 
'אגודת ישראל' יחד עם הנציג הנוסף, אברהם  את שלושת חברי 

ס נחמן פרנקל, שיפרוש מרשימת ש"ס, במידה ואכן  נ כ י
באמצעות ש"ס ולא בעקבות התפטרות אבוטבול.

בקואליציה  להיאבק  ממשיכים  התורה'  ב'דגל  כך,  ובתוך 
לאחר  בעיר,  הדת  ענייני  להפקרת  הטענה  בשל  זאת  שהתגבשה, 
בעיר,  היהודי'  'הבית  יו"ר  הקואליציוניים  ההסכמי  שבמסגרת 
עו"ד רינה הולנדר, צפויה להתמנות לתפקיד יו"ר המועצה הדתית. 
יצטרפו  שלא  המפלגה,  לנציגי  הורו  בעיר  התורה'  'דגל  רבני 
לקואליציית בלוך "מאחר ובשלב זה כמה עניינים של דת הנוגעים 

לציפור נפשנו אינם מסודרים".
אל הוראתם ומכתבם של רבני 'דגל התורה', מצטרף מכתבו של 
הגאון רבי נתן קופשיץ, שפרסם השבוע מכתב בו הוא מזהיר כי 
בידו  שיש  מי  "מכל  מבקש  הוא  כן  ועל  בסכנה  בעיר  הדת  עניני 

לפעול ע"מ למנוע גזרות אלו שיעשו בכל כוחם".
ובתוך כך, השבוע חתמה סיעת 'בני תורה' על הסכם קואליציוני 
עם ראש העיר עליזה בלוך, כשבתמורה יקבל נציג הסיעה, מלאכי 
כי טוב, את תיק ח"ן חרדי, סגן ומשנה לראש העיר בתואר, יחד 
הצטרפות  כי  לציין  מיותר  בעירייה.  הוועדות  בכלל  חברות  עם 
אדום  סדין  מהווים  משמעותיים,  תיקים  על  והפקדתו  'עץ'  נציג 
יותר את האפשרות הקלושה לכניסה  'דגל', ומרחיקה עוד  בעיני 

לקואליציה.

ישראל פריי

יעקב פלאי, תושב קריית יערים ודמות מוכרת במגזר, הגיש את 
מול המועמד  ויתחרה ראש בראש  מועמדותו לראשות המועצה, 
שנתמך על ידי הנהגת 'דגל התורה', יצחק רביץ. הבחירות ביישוב 
ראש  של  פטירתו  בצל  מתנהלות  חודש,  בעוד  שייערכו  השקט 
המועצה המיתולוגי אברהם רוזנטל ז"ל ועל רקע טענות, תככים 

וחילוקי דעות.
הסערה המקומית החלה עוד לפני מערכת הבחירות, אז פעלה 
'דגל התורה' להחלפת ראש המועצה המכהן ביצחק רביץ, לשעבר 
לאחר  לעיר  מגוריו  את  שהעתיק  עילית  ביתר  עיריית  ראש  מ"מ 
מהלכים  אחרי  זלץ.  דודי  לעמיתו  פנימיות  בבחירות  שהפסיד 
שונים, נקבעה פשרה לפיה רוזנטל ימשיך בראשות לתקופה של 
ההסכמות,  בשל  רביץ.  לידי  המושכות  את  יעביר  בסופה  כשנה, 

בוטלו הבחירות ביישוב.
נוספת  לקדנציה  כניסתו  לאחר  ספורים  ימים  הצער,  למרבה 
בראשות המועצה, לקה אברהם רוזנטל בדום לב והשיב את נשמתו 

ליוצרה. באופן טבעי, מי שאמור 
רביץ,  יצחק  הוא  לנעליו  להיכנס 
אלא  לתפקיד,  מראש  שיועד 
שחלק מהתושבים לא רואים בעין 
יפה את ההתרחשויות הפוליטיות 

האחרונות ומסרבים לתמוך בו.
ראשון  מתמודד  הגיע  כעת, 
שמתייצב לאתגר, הלא הוא יענקי פלאי. פלאי, תושב הקריה, מוכר 
שיווק  כסמנכ"ל  בעבר  מתפקידיו  היתר  בין  התקשורת,  מתחום 
בעיתון 'משפחה' )הנמצא בבעלות אחיו( וכמנהל התכניות ברדיו 
'קול חי'. על פי ההודעה הראשונה שיצאה ממטה הבחירות שלו, 
והניהול,  התקשורת  מעולם  ומגיע  היישוב  לצרכי  "מודע  פלאי 
שמע קולות אלה ואת זעקת הציבור והבין כי אין אפשרות להתעלם 
מהם. פלאי פנה לרבותיו וביקש את ברכתם להתמודדות לראשות 
המועצה, בכדי להחזיר לטלזסטון את עטרתה, להחזיר את אמון 

הציבור בנציגיו ולהחזיר את השקט והשלום ליישוב".
בית  בחוג  למצוא  היה  ניתן  היישוב  על  שמעיב  לפילוג  עדות 

המקום  לנשות 
פלאי,  לטובת 

של  אלמנתו  בבית  שנערך 
ראש המועצה המנוח רוזנטל, 
לתמיכת  פומביות  שנתן  מה 
ולהתנגדותם  בו  המשפחה 

לרביץ.
ובתוך כך, ראש המועצה הזמני והמועמד יצחק רביץ לא נותן 
והוא מנהל שגרת עשייה  למערכת הבחירות להפריעו ממלאכתו 
חרוצה. בין היתר, נקט רביץ יוזמה ויצא לנסיעה באוטובוס היוצא 
מהיישוב, כדי לבחון מקרוב את אתגרי התחבורה ובכדי לשוחח 
עם התושבים בגובה העיניים. יוזמה נוספת נקט רביץ, כשהזמין 
גוש,  ואבו  ציון  מבשרת  אדר,  מהר  שכנות  רשויות  ראשי  לביתו 

לצורך שיתוף פעולה.
על  והתברך  התורה'  'דגל  ידי מפלגת  על  נתמך  רביץ  כי  יצוין 
ידי גדולי ישראל. בבחירות שנערכו בין חברי המועצה על תפקיד 
ראש המועצה הזמני – עד לבחירות – זכה הוא בתפקיד בפה אחד.

ישראל פריי

לימי  זכתה  לא  רותם  קליש  עינת  הנכנסת  חיפה  עיריית  ראש 
ניצבת  והיא  לתפקיד  לכניסתה  ספורים  ימים  ראשונים.  חסד 
חד"ש,  סיעת  עם  שחתמה  קואליציוני  הסכם  בשל  הסערה,  בעין 
עיר.  ראש  לסגן  זעאתרה  רג'א  הרשימה  נציג  ימונה  במסגרתו 
לארגון  - בהם הביע אהדה  גילוי התבטאויותיו מהעבר  בעקבות 
לבין דאע"ש – פרצה  בין התנועה הציונית  והשווה  'חיזבאללה' 
סערת ענק כולל הצהרות נחרצות מצד כל הפוליטיקאים והשרים, 
הקדשת דבריו של ראה"מ בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה 

והגשת הצעת חוק חדשה בנושא.
מלאכת הרכבת הקואליציה של עינת קליש רותם הפכה לסבוכה, 
בישיבת  מוצהרת.  לאופוזיציה  שהפכו  גדולות  סיעות  בשל 
המועצה הראשונה הציגה קליש רותם קואליציה דחוקה, בה לא 
בהנהגה  חלק  נטלו  שבעבר  הערביות,  לסיעות  נוכחות  נרשמה 
המקומית. השבוע, חתמה על הסכם קואליציוני עם סיעת חד"ש, 
על כניסת שני מנדטיה לקואליציה, בתמורה לקבלת סגנות ראש 

העיר למחצית הקדנציה, עבור יו"ר הסיעה רג'א זעאתרה.
אלא שמאז פרסום ההסכם ומציאת התבטאויותיו של זעאתרה, 
לבסוף  תיאלץ  רותם  קליש  כי  ונראה  הפוליטית  המערכת  סוערת 
הממשלה  שרי  כל  ההסכם.  את  ולבטל  הציבורי  ללחץ  להיכנע 
הפנים  ושר  המינוי  את  לבטל  ובקריאה  נחרצות  בהצהרות  יצאו 
לא  בסמכותו  האם  לבחון  המשפטי  ליועץ  יפנה  כי  הצהיר  דרעי 
לאשר את מינוי הסגן. יו"ר הקואליציה דודי אמסלם מיהר להגיש 
עיר  סגן ראש  מינוי של  הצעת חוק שתאפשר לשר הפנים לבטל 
שהביע הזדהות ותמיכה פומבית בארגוני טרור הקוראים להשמדת 
ראש  כסגן  לא  הסוהר,  בבית  זעאתרה  רג'א  של  "מקומו  ישראל. 

עיר", אמר אמסלם.
יו"ר ועדת הכספים חה"כ משה גפני, שסיעתו נוטלת שותפות 
בכירה בקואליציה המקומית, הגיב על טענות שניסו להכפיש אותו 
היו בקואליציה של  רקע האירועים. "חד"ש  על תמיכתו בה, על 
יונה יהב, ילדים חרדים סבלו בקדנציה קודמת ולא ראיתי שמישהו 

התערב, אתם אנשים גזענים ופרימיטיביים", הטיח בזעם.

קצרה  בחופשה  ששהתה  עצמה,  רותם  ל קליש  " ו ח ב
עם  נחיתתה  עם  להיפגש  מיהרה  הסערה,  , בימי  ה ר ת א ע ז

והתנצלות, בכדי שתוכל לעמוד בהסכם.  וביקשה ממנו הבהרות 
על פי הערכה, ראש העירייה תקבל את הביקורת נגדה והיא צפויה 

לבטל רשמית את מינויו לסגן.
חתימת  שכללה  ארוכה  סאגה  אחרי  בהרבה:  שקטה  ולזירה 
הסכם קואליציוני, ביטולו והחרמת ישיבת המועצה הראשונה – 
נחתם הסכם בין ראש עיריית חיפה לבין 'אגודת ישראל' המקומית 

על כניסת נציגה הוותיק אריה בליטנטל לקואליציה העירונית.
ההסכם  לבין  ובוטל  שנחתם  הראשון  ההסכם  בין  מהשוואה 
החדש שתוכנו הגיע לידי 'קו עיתונות', עולה כי השינויים כוללים 
השמטה של שני סעיפים בתמורה שאמורה הייתה לקבל אגודת 
נכתבו  לא  שהדברים  למרות  וחינוך.  תורנית  תרבות  ישראל: 
הסעיפים  השמטת  משמעות  רשמי,  אישור  קבלו  ולא  בפירוט 
משליכה על השליטה במתנ"ס החרדי בשכונת הדר, והיא הגיעה 

בלחצים שהפעילה 'דגל התורה'.

פלאי מגיש מועמדות רביץ במפגש עם ראשי מועצות שכנות 
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אם הפצועה: 
"ראיתי את הדמעות,

אנחנו זקוקים לתפילות"
ובחסדי  עפרה,  בצומת  ירי  בפיגוע  קשה  באורח  נפצעה  רן  איש  שירה 
שמיים מצבה התייצב והיא חבקה ילד • בעלה עמיחי נפצע באורח קל • 

המחבלים טרם נתפסו

מאת: אוריאל צייטלין

אתמול )שלישי( הודיעו מבית החולים 'שערי 
צדק' כי חל שיפור במצבה של שירה, שנפצע 
קשה בפיגוע בעפרה וכי היא ערה ומתקשרת 
עמיחי  בעלה  של  מצבו  גם  הסביבה.  עם 
בחסדי  ומשתפר  הולך  בפיגוע  קל  שנפצע 
של  בנם  היילוד,  של  מצבו  זאת,  עם  שמים. 
להיות קשה. אתמול אמר  ומוסיף  הולך  הזוג 
בתו  כי  שירה,  של  אביה  סילברשטיין,  חיים 
ומצבה  לחדרה  מחוץ  "אני  מבולבלת:  עדיין 
לתקשורת  בריאיון  אמר  מאוד",  השתפר  לא 
על מצבה של בתו, "הם עדיין מחזיקים אותה 
מונשמת ומורדמת, ומדי פעם היא פותחת עין 
חיים, לצערנו.  עדיין בסכנת  ומגיבה. התינוק 
פגע  וזה  חמצן  קיבל  לא  הוא  רב  זמן  במשך 
ודורשים  תפילות,  הרבה  צריכים  אנחנו  בו. 
מהממשלה ומראשי צה"ל שינקטו ביד קשה", 

הוסיף סילברשטיין.
ביום ראשון, בסמוך לשעה 21:30, בוצע ירי 
עפרה.  בצומת  הטרמפיאדה  על  חולף  מרכב 
 ,21 כבת  שירה  מאוד  קשה  נפצעה  במקום 
שניים נוספים נפצעו בינוני ועוד ארבעה במצב 
נמלטו  הירי  בוצע  שממנו  הרכב  נוסעי  קל. 
מהמקום. חובשים של מד"א העניקו לפצועה 
צדק  שערי  החולים  לבית  אותה  ופינו  טיפול 
בירושלים, שם יילדו את תינוקה. לפי דיווחים 

מהמקום הירי בוצע ממונית חולפת.
מסיבת  הפצועים  משפחות  כינסו  שני,  ביום 
עיתונאים, בה נאמר בין השאר כי "המחבלים 
וידוי. הם ראו שמדובר באישה בהיריון  עשו 
רן, אביו של  ירו", האשים רפאל איש  ואז   –
מתח  האב  הוא.  אף  שנפצע  בעלה,  עמיחי 
"אנחנו  והצבאי:  המדיני  הדרג  על  ביקורת 
תחושה  צה"ל.  פעילות  את  מעריכים  מאוד 
או הדרג המדיני  לנו היא שהצבא  אחת שיש 
מונע מהחזרת ההרתעה כדי שמחבלים יחשבו 

כמה פעמים לפני שהם עושים משהו כזה".
עם  ברסלב  של  רכב  שהגיע  סיפר  "עמיחי 
מוזיקה, וכולם הפנו את הראש לכיוון הנגדי. 
את  האב  תיאר  וצעקות",  ירי  שמעו  פתאום 
התחילו  "אנשים  לדבריו,  בנו.  של  השחזור 

איתו.  לא  שאשתו  וראה  הסתכל  הוא  לרוץ. 
הדימום  את  עצר  הוא  חזרה.  אליה  רץ  הוא 
שיתפסו  לנו  "חשוב  הדגיש:  האב  בידיים". 
חשוב  זה  אישית.  רק  לא  ציבורית,  אותם. 

לכולם".
חיים סילברשטיין, אביה של שירה שנפצעה, 
זכינו  מתייצב.  "מצבה  דבריו:  בפתח  אמר 
וחצי.  עין  פקחה  והיא  נמרץ  לטיפול  להיכנס 
מרוב  אמה.  את  לראות  וביקשה  דמעה  היא 
התרגשות הלחץ דם שלה עלה. אנחנו מודים 
לכל עם ישראל, אנשים פנו אלינו גם מהעולם 
זקוקים לתפילות  אנו  ואמרו שהם מתפללים. 

הללו".
"ראיתי  הוסיפה:  ליאורה,  שירה,  של  אמה 
וראיתי את  רוצה לאחוז את היד שלנו  שהיא 
הדמעות. ראיתי שהיא מנסה לדבר ולא יכולה, 
אז פשוט שרתי לה. היא ילדת נס, ויש לה את 
התינוק  על  שיש".  טוב  הכי  הרפואי  הצוות 

אמרה: "צריך הרבה תפילות".
מירב שביט, שנפצעה אף היא בפיגוע, שחזרה 
עליה  כשנפתחה  האירועים  השתלשלות  את 
ועל חבריה האש מהמונית החולפת כשעמדו 
כמו  בטרמפיאדה  "עמדנו  לישוב.  מחוץ 
תמיד", סיפרה שרביט, "משום מקום שמעתי 
מתחבאים.  אנשים  וראיתי  בצרורות  יריות 
בתחילה  הבנתי  לא  צועקים.  אנשים  שמעתי 
שקשורים  נפצים  שזה  חשבתי  פיגוע,  שזה 
להתחבא  צורך  חשתי  ראשון  דבר  למסיבה. 
וירדתי מהר והתחבאתי, עד שכוחות ההצלה 

מצאו אותנו".
בתוך כך, נמשך המצוד אחר החוליה שביצעה 
ההנחה  לעפרה.  בכניסה  הקשה  הפיגוע  את 
להבחין  ניתן  שכן,  טרור  בחולית  מדובר  כי 
בתיעודיים ברגע הפיגוע כי הרכב מנמיך את 
מהירות הנסיעה טרם פתח בירי לעבר הצומת 
שני  למעשה  היו  ברכב  כנראה  כי  שמסביר 

מחבלים.
כעת, יש למדינת ישראל שלשה אירועים בהם 
לא נתפסו המחבלים: הראשון והבולט ביותר 
לפני  ברקן  התעשייה  באזור  הטבח  הוא  זה 
בבית  אוטובוס  לעבר  ירי  שבועות;  כתשעה 

אל והאירוע האחרון השבוע בעפרה.

 זירת האירוע: צילום: דובר צה"ל 

 ירושלמים!
קבלו פטור 

מהתור!

 חיסכון בזמן! בחודש האחרון משך
 ההמתנה בתור התקצרה ל 3-6 דקות בממוצע.

הכל בזכותכם!

 זה ממש קל! הפגישות בעירייה בקביעת
תור מראש בלבד, כל תושב יגיע בשעה שקבע, וככה לא 

תמתינו בתור כלל.

 קל! כבר אמרנו? בפניכם האופציות:
 www.jerusalem.muni.il 

מוקד זמין ובשפות שונות - 3552*

איך מקבלים פטור מהתור?

 מה יוצא לי מזה?

איך מזמינים תור מראש?

 סליחה, יש לכם את זה ביותר קל?
ברור! את כלל שירותי העירייה ניתן לקבל במהירות 

ובנוחות באתר העירייה מכל מקום ובכל שעה שתבחרו.

לעירייה מזמינים תור

רה
סב

ה
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כאשר יוסף הצדיק נפרד מאחיו לקראת נסיעתם לארץ כנען להביא את 
יעקב אבינו למצרים, הוא מעניק להם מתנות. וכך נאמר: "לכולם נתן... 
חליפות שמלות, ולבנימין נתן שלוש מאות כסף וחמש חליפות שמלות" 

)בראשית מ"ה,  כ"ב(.
הגמרא במסכת מגילה )ט"ז, ב( שואלת: "וכי אפשר, דבר שנצטער בו אותו 
גרם  יתר על אחיו  ליוסף כתונת פסים  יעקב  יכשל בו"? שהרי בזה שנתן  צדיק 
נותן לבנימין חמש  יוסף ועשה אותו דבר, כשהוא  קנאה בין האחים, ואיך חזר 
חליפות יתר על האחים? ומתרצת הגמרא: א"ר בנימין בר יפת, רמז לו שעתיד 
לצאת ממנו בן שיצא מלפני המלך בחמישה לבושי מלכות שנאמר: "ומרדכי יצא 
מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב ותכריך בוץ וארגמן". ויש 
להבין תירוץ זה. הרי הקושיה בעיניה עומדת, שהרי במציאות גורם יוסף לקנאה  
בנותנו חמש חליפות שמלות לבנימין יותר מאחיו? הלא גם ליעקב הייתה סיבה 
טובה מאד לתת ליוסף כתונת פסים, ובכל זאת נגרם בפועל קנאה ושנאה במה 

שנתן ליוסף יתר על האחים?
אלא שיש להבדיל בין נתינה לנתינה. כאשר משבחים ומבליטים לטובה אדם 
על השגיו בעבר הרי זה גורם קנאה, וההשלכות לכך קשות, כמו שאמרו חז"ל 
שהקנאה מוציאה את האדם מן העולם. אך אם משבחים אותו כדי להעמידו על 
עתידו וכוחותיו בעתיד אין זה גורם לקנאה, שהרי כל אחד יכול מעתה לממש 
חליפות  לו חמש  הגמרא שמה שנתן  וזה מה שמבארת  תכונותיו.  לפי  כוחותיו 
הוא לא על "העבר" אלא על "העתיד ", להעמידו שיש בו כח חבוי שממנו יצא 

מרדכי הצדיק.
את  לגלות  להם  ויגרום  אותם  שיצמיח  באופן  ותלמידים  בנים  ודרבון  עידוד 
כוחותיהם באופן ראוי, הוא אומנות מיוחדת שצריכה להיעשות ברגישות הנכונה. 

לפעמים הנער מרגיש מכה בקדקוד ולא מבין שזה מלאך שאומר לו 'גדל'.
תפקידנו כהורים וכמחנכים להעמיד את הנערים על הכוחות הפנימיים, על מנת 
שיפעילו אותם. כך פירשו צדיקים את פירושו של התוספות )קידושין כ"ו, א( על 
אופן קנין הגבהה לחיה הגדולה- פיל . לרש"י מעלים אותו בכח על גבי מקום 
גבוה. אולם תוספות פירשו שמקרבין לאפו תלתן ריחני והוא קופץ מחמת זה, 
וזה הגבהתו. כלומר שהדרך הטובה אינה להרים  ילד בכוח, אלא להטעים לו את 

נועם עול תורה ומצוות ואז יקפוץ ויגביה את עצמו.
ה'אמרי אמת'  אביו  עם  סיפר שכשלמד  זצ"ל  מגור  ישראל'  ה'בית  האדמו"ר 
האחים  על  היתרות  החליפות  בענין  הגמרא  לדברי  הגיעו  מגילה,  מסכת  זצ"ל 
שם  והמהרש"א  ממנו.  שיצר  היהודי  למרדכי  בזה  שיש  והרמז  לבנימין,  שנתן 
שואל, שזו תשובה למה שנתן חליפות שמלות לבנימין, אבל הרי גם נתן שלוש 
מאות כסף, ועל זה שוב יכולים להקשות ואיך  לא חשש מקנאת האחים? איזה 

סיבה יש כאן שהעדיף אותו על אחיו ולא חשש מקנאה?
דהיינו  גישאנק",  "דרשה  היה  לבנימין  שנתן  הכסף  שאולי  אביו:  ותירץ 
יוסף לא היה בחתונת בנימין לאומת חתונת שאר האחים,  מתנת חתונה. שהרי 
ומסתבר שלכל חתונה נתן מתנה כמקובל, וכעת השלים את מה שלא נתן לבנימין 

בחתונתו...
אמרתי לפניו - המשיך ה'בית ישראל', שאפשר ליישב באופן נוסף: כסף ניתן 
להטמין בכיס, כך שאף אחד לא יראה מה שאין כן חליפות שמלות. ולכן מסתבר 
שאת הכסף שנתן יוסף לבנימין בצנעה הטמין בנימין בכיסו ואחיו לא ראוהו כלל 
ולא היה בזה שום קנאה. ולכן שואלת הגמרא רק על חליפות. "אבי"- סיים הבית 

ישראל נהנה מאוד ואמר: "תירוצך יפה משלי, ניכרים דברי אמת".
"הנער שמואל בהמנוח בער  ידיו של  גנזי כתבי  כפלי  בין  נמצא  נוסף  תירוץ 
המבורג סג"ל ממענץ" שנרשמו בשנת תקמ"ד, ששמע מפי מורו הגאון הנודע 
)הובא בקובץ עץ  'ההפלאה'  זי"ע, בעל  רבי פינחס הלוי הורביץ מפראנקפורט 
חשבון  ערך  הצדיק  שיוסף  פרשתינו(.  על  יפות  פנים  הקדוש  בספרו  וגם  חיים 
של  עתק  בסכום  יומין  עתיק-  חוב  לו  חבים  אחיו  שעשרת  ומצא  צרוף,  הלכתי 
קונסים  כוכבים  לעובד  עבדו  "המוכר  כי  קובעים  חז"ל  כסף. שכן,  אלפי שקלי 
אותו עד מאה בדמיו" )גיטין מ"ד(. שווי דמיו של עבד מן השורה נאמד ב- 30 
שקלי כסף, כמו שנאמר: "אם עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים יתן 

לאדוניו". ובתחשיב מהיר- פי מאה מסתכם ב-3,000 שקלים.
כל עשרת האחים  כתפי  על  מוטל בשותפות  3,000 שקל  מכיוון שהחוב של 
שנכחו במכירתו, הרי לנו חוב של 300 שקלים לכל אחד מהם. אך יוסף הצדיק 
בטוב לבו, לא נטר חלילה טינה כלשהי ולא פילל לרגע לגבות את דמי פדיונו 
לקבל  אבה  ולא  החוב  על  מחל  חפצה  ובנפש  בלב שלם  הקדושים.  האחים  מן 
מהם אגורה שחוקה. כך שיצאו אפוא האחים מלפניו, ובאמתחתם רווח נקי של 
300 שקלי כסף. וא"כ עתה נוצרה בעיה הפוכה: הן בנימין הצעיר לא נטל חלק 
בפרשת המכירה ואין שום חוב רובץ על כתפו מדוע יפסיד הוא את 300 השקלים 
שהרוויחו אחיו זה עתה? נטל יוסף שלוש מאות שקלי כסף והעניקם לו, ודווקא 
בזאת פתר את תחושת האיפה ואיפה שהייתה עלולה להיווצר... ולכן על הכסף 

לא שאלו חז"ל אלא רק על השמלות.
הפוטנציאל  את  להוציא  ולכוונה  לבנינו  הדרך  את  להטעים  שנדע  רצון  יהי 
שבהם ולדורות אחריהם.                                                                                                        

"ָחֵמׁש ֲחִלֹפת ְשָׂמֹלת"ֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּלא ִּבי

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

יח(.  )מד,  ֲאדִֹני  ִּבי  ַוּיֹאֶמר  ְיהּוָדה  ֵאָליו  ַוִּיַּגׁש 
ְנִטָּיתוֹ ַהִּטְבִעית ֶׁשל ָהָאָדם ִהיא ְלַהֲאִׁשים ֲאֵחִרים 
ְּבָכל ַּתָּקָלה, ְוַאף ִאם ִנְרֶאה ֶׁשֶּיְׁשָנּה ְּגֵזַרת ָׁשַמִים, 
ּוִבְגַלל  ְּפלוִֹני  ְּבַאְׁשַמת   – ַּבֲאֵחִרים  ַהִּדין  ֶאת  הּוא  ּתוֶֹלה 
ִקְּבלּו  ֶׁשַהְּׁשָבִטים  ָּכאן, מוְֹצִאים ָאנּו  ַאְך  ֲחָטֵאי ַאְלמוִֹני. 
ֲעֵליֶהם ֶאת ַהִּדין ְוֵהִבינּו ִּכי ֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּלא ָּבֶהם. ֹלא 
ִהְתַמְרְמרּו ַעל מוֵֹׁשל ִמְצַרִים ֶׁשִּמְתַנֵּכל ֲעֵליֶהם, ְוֹלא ָחְקרּו 
ָידוֹ ֶׁשל ִמי ָהְיָתה ַּבַּמַעל, ְוֵכיַצד ָאֵכן ִהִּגיַע ְּגִביַע ַהֶּכֶסף ֶאל 
ַאְמַּתְחּתוֹ ֶׁשל ִּבְנָיִמין. "ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה – ִּבי ֲאדִֹני". ְּבֶׁשָּלנּו 

ּוְבַאְׁשָמֵתנּו ֵהִביא ָעֵלינּו ה' ֶאת ַהָּצָרה ַהּזֹאת.

ַּכִּנְרֶאה ׁשֶּיֶׁשְנֹו ְּפגָם ֶאְצִלי

יוֵֹסף  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ִּבירּוָׁשַלִים  ַחי  ָׁשִנים  ְּכֵמָאה  ִלְפֵני 
ַרָּבּה ָהִראׁשוֹן  ָהָיה  ַחִּיים  ַרִּבי יוֵֹסף  ַזַצ"ל.  זוֶֹנְנֶפְלד  ַחִּיים 
ֶׁשל 'ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית' ִּבירּוָׁשַלִים, ִהְנִהיג אוָֹתּה ְּבָיד ָרָמה 

ּוְבַהְקָּפָדה ְמֻדְקֶּדֶקת ַעל ָּכל ִעְנָין ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ּוַבֲהָלָכה.
ַחִּיים,  יוֵֹסף  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּקַטָּנה  ִּבּתוֹ  ָיְצָאה  ַאַחת  ַּפַעם 
ַרִּבי  ֲחֶבְרָּתּה.  ְלֵביָתּה ֶׁשל  ָחֵמׁש,  ְּכַבת ַאְרַּבע אוֹ  ֶׁשָהְיָתה 
ַאֲחֶריָה  ַלֲעקֹב  ְוֶהְחִליט  ִּביִציָאָתּה  ִהְבִחין  ַחִּיים  יוֵֹסף 
ּוְלִהְתּבוֵֹנן ָּבּה ְמַעט ְּבָׁשָעה ֶׁשִהיא ְמַׂשֶחֶקת ִעם ֲחֶבְרָּתּה, 
ְּכֵדי ְלַוֵּדא ֶׁשָאֵכן ַהְיִדידּות ֵּביֵניֶהן – ְלרּוחוֹ ִהיא. ֵמָרחוֹק 
ָרָאה ֶאת ַהַּיְלָּדה ִנְכֶנֶסת ַלֲחַצר ֵּביָתּה ֶׁשל ַהֲחֵבָרה, ְוִהֵּנה, 
ֶּבָחֵצר יוֵֹׁשב ָאִביָה ֶׁשל ַהֶחְבָרה, ְּבָיָדיו ַצַּלַחת ְמֵלָאה אֶֹכל, 
אוָֹתּה  ְלַׁשְכֵנַע  ְּכֵדי  ִמֶּמּנּו.  ֶלֱאכֹל  ִּבּתוֹ  ֶאת  ְמַׁשֵּדל  ְוהּוא 
ּוְלָזְרָזּה, הוִֹׁשיב ָהָאב ֶאת ַיְלָּדתוֹ ַעל ִּבְרָּכיו, ְוָכְך ִהִּגיׁש ָלּה 

ַּכִּפית ַאַחר ַּכִּפית.
ְוַכִּפית,  ַּכִּפית  ְּבָכל  ְלִׁשּדּוִלים  ֶׁשְּזקּוִקים  ְיָלִדים  ֵיׁש 
יוֵֹסף  ַמְרָּגִלית  ָהַרָּבִנית  ְוָטִרי...  ָטִעים  ָהאֶֹכל  ִאם  ַוֲאִפּלּו 
ִּכי  ְמַסֶּפֶרת  ָהְיָתה  ַזַצ"ל,  ָמָרן  ֶׁשל  ַרְעָיתוֹ  ַהָּׁשלוֹם,  ָעֶליָה 
ְיָלֶדיָה ָהיּו ְמָסְרִבים ֶלֱאכֹל ִמן ָהאֶֹכל ֶׁשָהְיָתה ְמִכיָנה ָלֶהם. 
ַּבַּצר ָלּה, ָהְיָתה ִנֶּגֶׁשת ְלָמָרן ּוְמַסֶּפֶרת לוֹ ַעל ָּכְך, ְוָאז ָהָיה 
ַהַּצָּלחוֹת  ֶאת  ְוָהִביִאי  ְלָכאן,  ְלֻכָּלם  "ִקְרִאי  ָלּה:  אוֵֹמר 
ּוָמָרן,  ַהֻּׁשְלָחן,  ְסִביב  ִמְתַיְּׁשִבים  ֻּכָּלם  ָהיּו  ָּכְך  ֶׁשָּלֶהם". 
ַּכִּפית,  "ַקח  "ָּבֵרְך",  ָלֶהם:  מוֶֹרה  ָהָיה  ִלּמּודוֹ,  ְּכֵדי  ּתוְֹך 
ָהֲארּוָחה.  ְּבֶאְמַצע  ָלקּום  ָיכוֹל  ֵאיְנָך  "ֹלא,  ַאָּתה..."  ְוַגם 
ְּבָיד  ַמְנִהיג ֶאת ֵּביתוֹ  ָהָיה  יוְֹׁשִבים ַעד ֶׁשְּמַסְּיִמים..." ָּכְך 

ָרָמה.
ְּכֶׁשִּנְכְנָסה  ַאְך  ָהָיה,  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ְיהּוִדי  ָׁשֵכן,  אוֹתוֹ 
ָהָראּוי  ִמן  ֶזה  ֶׁשֵאין  ֶלָחֵצר ָחׁש  ַחִּיים  יוֵֹסף  ַרִּבי  ֶׁשל  ִּבּתוֹ 
ִּבְרּכוֹ  ַעל  ָלֶׁשֶבת  ִהְזִמיָנּה  ְרֵעָבה ּובוֵֹדָדה. הּוא  ְלהוִֹתיָרּה 
יוֵֹסף  ַרִּבי  ְלֵסרּוִגין.  ַהְיָלדוֹת  ְׁשֵּתי  ֶאת  ְוֶהֱאִכיל  ַהְּׁשִנָּיה, 
ַחִּיים ָרָאה ָּכל זֹאת ִמְּמקוֹמוֹ, ְוַהָּדָבר ֹלא ָמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו 
ְּכָלל ּוְכָלל. הּוא ָחׁש ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבַיְלָּדה ְקַטָּנה, 

ֵאין ַהְיִׁשיָבה ַהּזוֹ הוֶֹלֶמת ֶאת ַּדְרֵכי ַהְּצִניעּות. ֶמה ָעָׂשה?
ֵהִעיר  ֹלא  ַחִּיים  יוֵֹסף  ַרִּבי  ְמַצִּפים,  ֶׁשָהִיינּו  ְּכִפי  ֶׁשֹּלא 
ַלָּׁשֵכן, ְוַאף ֹלא ְלִבּתוֹ. "ִאם ָּכְך ֵאַרע ְלִבִּתי", ָאַמר ְּבִלּבוֹ, 
ְּפָגם  ֶיְׁשנוֹ  ַּכִּנְרֶאה  ָמה.  ְּדַבר  ְלַתֵּקן  ֶׁשָעַלי  הּוא  "אוֹת 
ָּכְלֶׁשהּו ְּבִעְנְיֵני ְקֻדָּׁשה ּוְצִניעּות ֶׁשָעַלי ְלַכֵּפר ָעָליו". ְּבֵאיזוֹ 
ֶּדֶרְך ִּתּקּון ָנַקט? ָהֻעְבּדוֹת ַמְבִהילוֹת: ֵמאוֹתוֹ ִמְקֶרה ְוַעד 
סוֹף ָיָמיו ָהָיה ִמְתַעֶּנה ְּבאוֹתוֹ יוֹם ֶׁשּבוֹ ֵאַרע ַהָּדָבר! ָׁשִנים 
ַעל ָׁשִנים, ְּבֹלא ְלַוֵּתר ְלַעְצמוֹ ִּכְמֹלא ִניָמה – ִמּתוְֹך ַהָּכָרה 

ְּברּוָרה ְּבָכְך ֶׁש"ֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּלא ִּבי".

ֶאת ָהֱאמּונָה ֹלא נֲַעזֹב ְלעֹוָלם

ְוָעַזב  ַלֲעזֹב ֶאת ָאִביו  ַהַּנַער  יּוַכל  ֲאדִֹני ֹלא  ַוּנֹאֶמר ֶאל 
ְוֶאת  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ָאִבינּו  ֶאת  כב(.  )מד,  ָוֵמת  ָאִביו  ֶאת 
ָהֱאמּוָנה ְוַהִּבָּטחוֹן ּבוֹ - ֹלא ַנֲעזֹב ְלעוָֹלם. ָנכוֹן, ִלְפָעִמים 
ֶיְׁשָנּה ִׂשְנָאה ִויִריָדה ִּבְכבוֹד ַהּתוָֹרה, ֹלא ָּתִמיד ַמְחִזיִקים 
ִּבְׁשֹלֶׁשת ַהְיסוֹדוֹת ֶׁשֲעֵליֶהם עוֵֹמד ָהעוָֹלם - ּתוָֹרה, ֲעבוָֹדה 
ּוְגִמילּות ֲחָסִדים )ָאבוֹת א, ב(, ַאְך ֲעַדִין "ֶיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן" 
)מד, כ( - ֵיׁש ְּבִלֵּבנּו ֶאת ָהֱאמּוָנה ְּבבוְֹרֵאנּו ִיְתָּבַרְך, ְוִהיא 

ְלעוָֹלם ֹלא ָּתסּור ֵמִאָּתנּו.
)ַסְנֶהְדִרין  הּוא"  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָחָטא  ִּפי  ַעל  ַאף  "ִיְׂשָרֵאל 
ַּבּבוֵֹרא  ָהֱאמּוָנה  ּובוֶֹעֶרת  ְטמּוָנה  ְיהּוִדי  ְּבָכל  ע"א(,  מד 

ִיְתָּבַרְך, ַרק ָצִריְך ְלָהִאיר אוָֹתּה, "ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעוְֹררּו 
ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ" )ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ב, ז(.

ַהּׂשִנְָאה ְמַעּוֶֶרת ֶאת ׁשִּקּול ַהַּדַעת

ְוֹלא  ָחי  ָאִבי  ַהעוֹד  יוֵֹסף  ֲאִני  ֶאָחיו  ֶאל  יוֵֹסף  ַוּיֹאֶמר 
ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענוֹת אֹתוֹ ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו )מה, ג(. ְּבָׁשָעה 
ֶׁשּיוֵֹסף ִהְתַּגָּלה ְלֶאָחיו ֵהם ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו ְוֵהִבינּו ִּכי ָאְמָנם 
ָסְברּו ֶּבָעָבר ֶׁשָּדנּו ִּדין ֱאֶמת, ְוַאף ִׁשְּתפּו ִעָּמם ֶאת ַהָּקדוֹׁש 
ָּברּוְך הּוא ַּבִּדין, ַאְך ְּבפַֹעל, ַהְּנִגיָעה ַהְּפָרִטית ֶׁשָּלֶהם ִהיא 

ֶׁשהוִֹביָלה אוָֹתם ְלַמֲעֵׂשה ַהְּמִכיָרה.
ַהְּבִחיָרה  ּכַֹח  ָרָחב  ַּכָּמה  ַעד  ִלְלמֹד  ָאנּו  ְיכוִֹלים  ִמָּכאן 
ֲחַז"ל  ְּכִדְבֵרי  ִלְטעוֹת,  ָהְרׁשּות  ְּבָידוֹ  ְוֵיׁש  ָלָאָדם,  ַהִּנָּתן 
ָּבּה מוִֹליִכין  ֵליֵלְך  "ְּבֶדֶרְך ֶׁשָאָדם רוֶֹצה  י ע"ב(:  )ַמּכוֹת 
אוֹתוֹ". ֹלא זוֹ ִּבְלַבד ֶאָּלא ֶׁשָהָאָדם ָעלּול ִלְסּבֹר ִּכי ַהָּקדוֹׁש 
ָּברּוְך הּוא ָחֵפץ ְּבַמֲעָׂשיו, ְּבָׁשָעה ֶׁשְּלַמֲעֶׂשה ַהָּקָּב"ה ֵאינוֹ 
ַמְסִּכים ִעּמוֹ, ֶאָּלא ַרק נוֵֹתן לוֹ ֶאת ַהְּבִחיָרה ְוֶאת ָהְרׁשּות 

ִלְטעוֹת ְוָלֶלֶכת ַאַחר ְנִגיעוָֹתיו ָהִאיִׁשּיוֹת.
ֶעְליוֹן,  ּוְקדוֵֹׁשי  עוָֹלם  ְּגדוֵֹלי  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ַהְּׁשָבִטים,  ִאם 
ִנְכְׁשלּו ֵמֲחַמת ְנִגיָעה ַעְצִמית, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשָאנּו, 
ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ִמָּכְך,  ְלִהָּׁשֵמר  ְמֻחָּיִבים  ַהְּקַטִּנים, 
ַּבִּמְדָרׁש )ֵׂשֶכל טוֹב ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש מה ג(: "ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר 
ֲעַזְרָיה: אוֹי ָלנּו ִמּיוֹם ַהִּדין, אוֹי ָלנּו ִמּיוֹם ַהּתוֵֹכָחה,  ֶּבן 
ּוָמה יוֵֹסף ֶׁשהּוא ָּבָׂשר ָוָדם ְּכֶׁשהוִֹכיַח ֶאת ֶאָחיו ֹלא ָיְכלּו 
ַלֲעמֹד ְּבתוַֹכְחּתוֹ, ְּבתוְֹכחוָֹתיו ֶׁשל ַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא ֶמֶלְך 
ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ֶׁשהּוא ֵעד ְוַדָּין ּוַבַעל ִּדין, ְויוֵֹׁשב ַעל ִּכֵּסא 
ַעל ַאַחת  ַמֲעָׂשיו,  ְלִפי  ָּכל ָאָדם  ֶאת  ְוָדן  ַּבִּדין,  ְוִנָּׂשא  ָרם 
ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשֵאין ְּבִרָּיה ְיכוָֹלה ַלֲעמֹד ְלָפָניו, ֶׁשֶּנֱאַמר 'ִּכי 

ֹלא ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל ָחי'".
ָאָדם,  ְלָכל  ִלְקרוֹת  ָעִתיד  ָּכְך  יוֵֹסף,  ַלֲאֵחי  ֶׁשֵאַרע  ְּכִפי 
ָּבעוָֹלם ַהָּבא  ַיֲערְֹך ֶאת ִּדינוֹ  ְּבָׁשָעה ֶׁשַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא 
ִּכי ְּפֻעּלוֹת ַרּבוֹת ֶׁשָעָׂשה ִמּתוְֹך ַמְחָׁשָבה ֶׁשֶּזהּו  ִויַגֶּלה לוֹ 
ַעְצִמית  ִמְּנִגיָעה  ְלַמֲעֶׂשה  ָנְבעּו  ְוַהָּנכוֹן,  ָהָראּוי  ַהָּדָבר 
ָּבָאָדם  ֶׁשּתֹאַחז  ַהּבּוָׁשה  ָעְצַמת  ֶאת  ְלַׁשֵער  ֵאין  ְּפסּוָלה. 
ָהָיה  ַּדְעּתוֹ  ִׁשּקּול  ַּכָּמה  ַעד  ִיְרֶאה  ַּכֲאֶׁשר  ָלבוֹא,  ֶלָעִתיד 
ְזַמן  ְּבאוֹתוֹ  ָהִאיִׁשִּיים.  ּוְרצוֹנוָֹתיו  ְנִגיעוָֹתיו  ֵעֶקב  ְמֻׁשָּבׁש 
ַחָּייו,  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ַעְצמוֹ  ֶאת  ֶׁשִרָּמה  ַעל  ִיְתַּבֵּיׁש  ָהָאָדם 
ַלֵּגיִהּנֹם,  ְלִהָּכֵנס  מּוָכן  ֶׁשִּיְהֶיה  ַעד  נוָֹרא  ּכֹה  ַצַער  ְוָיחּוׁש 
ֲאדוֹן  ָהעוָֹלם,  ּבוֵֹרא  ְּכַלֵּפי  ֵמַהּבּוָׁשה  ְלִהָּפֵטר  ְּכֵדי  ַרק 
ַהּכֹל, ֶׁשּיוִֹכיַח לוֹ ִּכי ִנְכַׁשל ְּבַהְחָלטוָֹתיו ּוְבַמֲעָׂשיו ֵמֲחַמת 

ַהְּנִגיעוֹת ָהִאיִׁשּיוֹת ֶׁשָאֲחזּו ּבוֹ.
ֶׁשִּנְתַּגָּלה  "ִראׁשוִֹנים  אוֶֹמֶרת:  ע"ב(  ט  )יוָֹמא  ַהְּגָמָרא 
ֹלא  ֲעווָֹנם  ִנְתַּגָּלה  ֶׁשֹּלא  ַאֲחרוִֹנים  ִקָּצם,  ִנְתַּגָּלה  ֲעווָֹנם 
ְּבֶמֶׁשְך  ְּבֻחְרָּבנוֹ  ָעַמד  ָהִראׁשוֹן  ַהַּבִית  ִקָּצם".  ִנְתַּגָּלה 
ֲאֶׁשר ָחְזרּו ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ּוָבנּו ֶאת  ִׁשְבִעים ָׁשָנה ִּבְלַבד. כַֹ
כּו ִלְראוֹת ֶאת  ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשִני, ָהיּו ְּבתוָֹכם ֲאָנִׁשים ֶׁשָזּ
ַהֵּׁשִני  ַהַּבִית  ֻחְרַּבן  ֵמָאז  ֲאָבל  ְּבִתְפַאְרּתוֹ.  ָהִראׁשוֹן  ַהַּבִית 
ְּבֻחְרָּבנוֹ.  עוֵֹמד  ֲעַדִין  ְוהּוא  ָׁשָנה,  ְלַאְלַּפִים  ָקרוֹב  ָחְלפּו 
ַטַעם ַהָּדָבר ִמְּפֵני ֶׁשֵחְטא "ִראׁשוִֹנים", ַהְינּו ֲחָטֵאי ַאְנֵׁשי 
ֲעָריוֹת,  ְּבִגּלּוי  ִנְכְׁשלּו  ֵהם  ְידּוִעים.  ָהיּו  ַּבִית ִראׁשוֹן,  ּדוֹר 
ִּבְׁשִפיכּות ָּדִמים ּוַבֲעבוָֹדה ָזָרה. ֲאָבל ֲחָטֵאי "ַאֲחרוִֹנים", 
ַהְינּו ֲחָטֵאי ַאְנֵׁשי ּדוֹר ַּבִית ֵׁשִני ְוֵאיָלְך, ֵאיָנם ְידּוִעים. ַעד 
ַהּיוֹם ְּבֵני ָאָדם ּפוֲֹעִלים ִמּכַֹח ִׂשְנַאת ִחָּנם, ְוֵאיָנם ְמִביִנים 
 - ַלֲחָטָאיו  מּוָדע  ֵאינוֹ  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ִחָּנם.  ִׂשְנַאת  זוֹ  ִּכי 
ֶזהּו ַהֻחְרָּבן ַהָּגדוֹל ְּביוֵֹתר. ָלֵכן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֹלא ִנְבָנה ַעד 

ָיֵמינּו ָאנּו, ְוַעד ַהּיוֹם ָאנּו ְמצּוִיים ְּבָגלּות ֲאֻרָּכה ְוָקָׁשה.
הּוא  ַהַּצִּדיק,  יוֵֹסף  ִמָּפָרַׁשת  ְלֵמִדים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַהֶּלַקח 
ְלַהְפִסיק ֶאת ַהִּׂשְנָאה ּוְלַהְרּבוֹת ְיִדידּות ְוַאֲהָבה ְּבֶקֶרב ַעם 
ְּכֵדי  ָממוֹן,  ְלהוִֹציא  ִנְדָרִׁשים  ַאף  ָאנּו  ִלְפָעִמים  ִיְׂשָרֵאל. 
ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה ִׂשְנָאה ֵּבין ִאיׁש ְלָאִחיו, ֵּבין ָאָדם ִלְׁשֵכנוֹ, ֵּבין 
ְיִׁשיָבה ִליִׁשיָבה, ֵּבין ֵעָדה ְלֵעָדה ּוֵבין ֵׁשֶבט ְלֵׁשֶבט. אּוָלם 

ַהּכֹל ָׁשֶוה ְּכֵדי ְלָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה.
)מתוך "משכני אחריך" בראשית ח"ב פנינים לפרשת 

ויגש(.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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בין  הטמפרטורות  הפרשי  את  מגדיל  החורפי  הקור 
הגוף  בחימום  הצורך  עולה  כך  עקב  לסביבה,  הגוף 
ויחד עימו גובר הרעב והצורך במזון חם כדי להתחמם 
מבפנים. מקור האנרגיה הזמין ביותר לחימום הגוף הוא 
הפחמימות והן חיוניות לצרכי הגוף, אך עודף פחמימות 
בתזונה אשר לא מנוצל לאנרגיה/ חימום, הופך בגופנו 

לשומן הנאגר ברקמות השומן ומרפד אותנו היטב. 

כיצד נצליח ליהנות משילוב של הפחמימות בתפריט 
משאירות  שרק  מיותרות  כמויות  לצרוך  מבלי  היומי 

אותנו עם קילוגרמים עודפים בסוף עונה?!

מרקים ביתיים ומשביעים
מגוונים  בירקות  עשיר  גדול של מרק  סיר  בבית  בשלו 
כמו  קטניות  הוסיפו  ברוקלי...(,  גמבה,  גזר,  )קישואים, 
עדשים, מש, וגרגרי חומוס העשירים בסיבים תזונתיים 
המסייעים לשמור על שובע לאורך זמן, ומדי פעם ניתן 
להוסיף גם פחמימות מורכבות כמו בטטה, דלעת, אורז 

או שעועית, שהופכים את המרק לארוחה שלמה.

תיבולים מחממים 
בגופנו.  חום  של  תחושה  המשרים  חורפיים  תבלינים  למאכלים  הוסיפו 

לדוגמה: ג'ינג'ר טרי מגורד, כורכום, קינמון )בסיידר למשל(, קארי.

שתייה חמה 
שתייה חמה יכולה להיות פיתרון מעולה לחימום הגוף, אך חשוב! לשים לב 

לקלוריות החבויות בחלק מהמשקאות הללו:
• שוקו חם- 2 כפיות אבקת שוקולית על כוס חלב חם שווה כ-300 קק«ל 
חלב,  וחצי  מים  חצי  עם  אמיתי  קקאו  העדיפו  פשוטים.  סוכרים  והרבה 

והמתיקו עם מעט אבקת קינמון/ שוקו מפוזרת מעל....תענוג!
• סיידר חם – בבתי קפה מוגש מתוק בתוספת סוכר ודבש... העדיפו סיידר 
טבע(  בחנויות  למצוא  שניתן  סיידר  )מתערובת  בעצמכם  שהכנת  ביתי 

ושדרגו עם מעט יין אדום...קלאסה.
• שוקולטה/ שוקוצ'ינו/ מוקצ'ינו- כוס חלב חם, בטעמים שונים בתוספת 
סוכר יכול להגיע ל-300 קלוריות לכוס. ניתן לצמצם את הנזק אם תשתמשו 
בחלב 1% ותבקשו את המשקה עם חצי מים וחצי חלב....טעים לא פחות 

ומשתלם מאוד.
• מומלץ כמובן גם לגוון עם תחליפים בריאים יותר כמו משקה חרובים, תה 
וצ'אי... תפתחו את הראש לרעיונות  צמחים, משקאות דגנים ללא קפאין 

חדשים.

שתיית נוזלים
אולם  השתייה,  חשיבות  של  הפופולאריות  עולה  הקיץ  עונת  תחילת  בכל 
הנושא ננטש בחודשי החורף וכך גם תחושת הצימאון. יחד עם זאת חשיבות 
הכליות  זו.  בתקופה  גם  פוסחת  אינה  להרזיה  והן  לבריאות  הן  הנוזלים 
זקוקות לכמות נוזלים מספקת על מנת לפעול ולסנן רעלים מגופנו באופן 
תקין. השתייה מסייעת גם לירידה במשקל. רובנו טשטשנו את ההבדל בין 
תחושת רעב וצמא. שתייה מרובה יותר לאורך היום, בעיקר לפני כל ארוחה 

ממלאת את נפח הקיבה ועוזרת לנו להקטין את צריכת המזון. 

המלחמה בפחמימות הפשוטות 
החשק העז למתוק בתקופת החורף אינו מקרי והוא קשור לרמות הסרטונין 
בגופנו, הורמון האחראי על מצב הרוח המרומם. בתקופת החורף, הימים 
בחשיכה  יורדות  בגופינו  הסרטונין  רמות  האור,  שעות  גם  וכך  מתקצרים 
וגורמות לנו להרגיש תחושת דיכאון ועצבות המאפיינים בעיקר את התקופה 
הקרה. ומה מפצה יותר ממשהו מתוק וחם, מתחת לפוך כשהגשם דופק 

על החלון?! 

אז איך להתמודד עם ההתמכרות למתוק?
בדרך  שעות(-   3-4 )כל  היום  כל  לאורך  שווה  באופן  הארוחות  את  פזרו 
וכן על רמה יציבה של כימיקלים  זאת תשמרו על רמת סוכר יציבה בדם 
היום ללא ספק  המשפיעים על רמת הסרוטונין. ויתור על ארוחות במשך 

תגרום לאכילה בלתי נשלטת ולא מודעת בסופו של יום.

העדיפו של פחמימות מורכבות
משרים  כך  ובזכות  העיכול  במערכת  יותר  לאט  נספגים 

שובע לאורך יותר זמן.

עשו ספורט, היו פעילים
בין  רבים.  יתרונות  גופנית  ידוע שלפעילות  מכבר  לא 
רמות  באיזון  מסייע  גופנית  בפעילות  העיסוק  השאר, 
היא  אחרים,  עצביים  כימיקליים  ורמות  בדם  הסוכר 
מאכילת  המגיע  כימיקל  אותו  שהוא  אנדרופין,  מספקת 

סוכר ונותן הרגשה טובה ו«ריחוף טבעי«.

ואם הצורך במתוק עדיין לא מרפה?
נשלט  הבלתי  הדחף  של  התזמון   / המניע  את  אתרו 
במתוק. האם זה תמיד לאחר ארוחה משותפת?! או אולי 
התזמון  קרוב?! איתור  אדם  עם  ויכוח  מריב/  כתוצאה 
והאמיתי  הראשוני  נובע הצורך  מאין  להבין  מאפשר 
שהאוכל  או  לאוכל  באמת  היא  התשוקה  האם  למתוק, 

הוא פיצוי על מצב של נפשי, שעמום, דיכאון, וכו'.

הגדולה  היא  התשוקה  אליהם  המזון  סוגי  את   אתרו 
ביותר. שוקולדים?! בצקים -קרואסונים?! מלוחים?! איתרתם?? אל תלכו 
סחור- סחור, בחרו במאכל האהוב עליכם אבל הקפידו על מנות קטנות. 
התפשרות על דברים אחרים לא תספק את הצורך ותביא בסופו של דבר 

לאכילת יתר.

ההתמכרות למתוק, כמו כל התמכרות אחרת היא הפיכה וניתנת לגמילה. 
אופן הגמילה הוא אינדיווידואלי וצריך להיות מותאם אישית. לחלק הפסקה 
וכל סוג של פחמימה פשוטה היא  מוחלטת של אכילת מתוקים, סוכרים 
של  הדרגתית  הפחתה  לבצע  יותר  קל  אחרים  לאנשים  לבעיה,  הפיתרון 
לכם  המתאים  השינוי  את  ועשו  לגופכם  קשובים  תהיו  העיקר  המתוק... 

ביותר.
 

בתאבון  לשינויים  נפשנו  ואת  גופינו  את  יש להכין  הזה  בחורף  לסיכום, 
להתחמם  הגוף  בצורכי  להכיר  חשוב  שלנו.   היומיומיים  התזונה  והרגלי 
ובמאכלים  במוצרים  המקרר  את  למלא  לכך  ובהתאם  החורף  בחודשי 
לפחמימות הפשוטות  או  למתוק  עם ההתמכרויות  להתמודד  לנו  שיעזרו 
החיים  לאורח  התמונה  ולהשלמת  מרומם.  רוח  מצב  עם  להישאר  ועדיין 
החדש- נעלו כבר עכשיו נעלי ספורט וצאו להליכה מרעננת, חוג במכון או 

כל דבר שייסב לכם הנאה.

המאמץ משתלם, ההנאה מרובה והתוצאות מובטחות!

אסייתי בצלחת: סלט אטריות מרענן ומפתיע  טעימה

מעבר לתזונת חורף
לפתע התיאבון גובר, החשק לפחמימות ולמתוק לא מרפה, החושך המוקדם והאפלולית החורפית מכניסה אותנו למצבי רוח מוזרים, ושוקו חם עם 
עוגה בצד נשמע כמו פיצוי מפנק כדי להתעודד! נכון?! לא מחייב! • יניב מימון מרכז כל תוכניות האימונים האישיים של חברת אופטימל מסביר מה כן 

כדאי לנו לצרוך בימי החורף הקרים

סלט פשוט, מהיר להכנה וטעים. האטריות- אורגניות מאורז תאילנדי או מלא לבחירתכם, הרוטב- סויה מתקתק שמורכב 
מסויה- סילאן ובתוספת שפע של ירקות התוצאה היא בריאות בנוסח אסייתי.

אופן ההכנה:
גב  על  ההוראות  פי  על  הנודלס  את  מבשלים   .1

האריזה ומסננים.
2. מכינים את הרוטב. 

3. לקערה מוסיפים את הירקות החתוכים, הנודלס 
והרוטב.

את  למעלה  מפזרים  בעדינות.  מערבבים   .4
הבוטנים ואת הכוסברה )אם אוהבים(.

רכיבים:
מאורז  אורגניות  )אטריות  נודלס  חבילת   •

תאילנדי או מלא, לבחירתכם(
• 2 גזרים חתוכים לגפרורים

• 2 מלפפונים גדולים חתוכים לגפרורים
• 2 בצלים ירוקים קצוצים

• 2 כפות גרגרי תירס
• רצועות פלפל אדום / כתום / צהוב

• חופן בוטנים קלופים קלויים

• כפית שומשום שחור
• אופציה: חופן עלי כוסברה ובוטנים

לרוטב:
• 2 כפות רוטב סויה

• כף סילאן או כפית סוכר קנים או סוכר קוקוס 
)או לפי הטעם(

• 1 כפית שמן שומשום
• כפית ג’ינג’ר טרי כתוש

• שן שום כתושה

ם
אורגניי

ם 
מוצרי

ה- 
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ה
ת 

אדיבו
תכון ב

מ
ה
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כתב וכתיבה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. פרסום לגנאי,דברי חרפה על מישהו. "והוצא עליה ____   
____" )דברים כב יד(

4. כנוי לחלק הפנימי הרך שבצמח. "אגוז שיש להן ____ 
מבפנים" )רש"י פסחים עד.( )בכתיב חסר(

5. כר,מקום עשב,שדה-מרעה. "שתהא פרתך רועה ב____" 
)פסחים ח: (

6. תהילה. "___ טוב" )אבות ב ז()בהיפוך אותיות(
7. גפן ששריגיה מתפשטים על גבי הקרקע לרגלי  בני-האדם. 

"אלא מן ה___" )מנחות ח ו( )רבים(
10. קיצור המילים : חס ושלום. )בהיפוך אותיות(

11. מקום שהרועים שואבים לתוכו מים להשקות את עדריהם. 
"בין ___" )שופטים ה יא( )יחיד(

12. סגולה טבעית באדם המכשירה אותו באופן מיוחד למקצוע 
מסוים,ליצירה וכו'.  "בחכמה ובדעת וב___" )קהלת ב כא(

13. עדר הרועה בשדה. "וכל ____ נפוצה" )ירמיה י כא( )לא 
בלשון סמיכות(

14. אמצעי,אופן,אפשרות. "האשה נקנית בשלש ____" 
)קידושין א א( )בלשון רבים(

1. קירבה משפחתית. "ועל ידי הנישואין באה ה___" )תוספות 
יבמות צז.(

2. מכשיר המשמש לליבוי אש )אצל הנפח( לניפוח זכוכית וכדומה. 
"נחר ____" )ירמיה ו כט( )בכתיב מלא(

3. עיר בשפלת החוף מדרום מזרח לעזה. בה ישבו אברהם  ויצחק 
אבינו בעיתות רעב.)בראשית כ ב()בהיפוך אותיות(

4. חורבן,הרס. "הפלתם ל____" )תהלים עג יח(
6. יושר,צדקה,תום. "הלך צדקות ודבר ____" )ישעיה לג טו( )בלשון 

רבים(
8. באופן נקי ביותר,באופן חלק. "לא רחצת ____" )יחזקאל טז ד(

9. משל לדבר קל ערך הנפוץ לכל עבר. "יהיו כ____ לפני רוח" 
)איוב כא יח(

12. צרור,אגודה,חבילה. "כמי שהפקידו לו ב____ אחד" )בבא 
מציעא לז.(

13. פלוני אמר כך ופלוני אמר אחרת. "____ אמר חדא ו____ אמר 
חדא" )בבא מציעא יא.(

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

בדיו, סופר, בחרט, ספר, גליון, עט, ואגרת, פרשגן, ונחתם, פתשגן, חרות, קסת, מגלה, בתער הספר

יתדגשגסנישרנמאאמא
שסנדלאנתאנאחשישתנ

אבסיתשסאריראנשסוא

סנואשואנאותגעקאתש
ונסנפדתיתראטשגיתג

נישרגאשנפתישראריש

חשגאנאשסנשתתוששיא

תנמאהיהאינשינפאנא

מדאלשרתדאשדנרתאגש

סנגיעשסנטבסשאשנשי

שמיתאנארגתגשאריתא

בסבאמאחאשנישרפשפד

ירשאאבסאנאנמאסאמא

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. מי מלך בהיותו בן 7 שנים?
2. שניים שהתחבאו בפישתי העץ

3. את מה דכו במדוכה ובישלו בפרור?                                                                                                         
4. מי אמר למי "אתה האיש"?

5. מי אמר "הבה נתחכמה לו"?
6. "עץ ארז ו... ושני תולעת"

7. בעלה הראשון של אביגיל
8. אש ומים מן השמים. מתי?

9. מה המשותף לאייל, צבי, יחמור ועוד?
10. מי "איננו כי לקח אותו האלוקים"?

1. יהואש 2. המרגלים ששלח יהושע 3. המן במדבר 4. נתן הנביא לדוד 5. פרעה 6. 
אזוב  7. נבל  8. במכת ברד במצרים 9.  חיות טהורות 10.חנוך
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים

 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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( 

1,360,000 ש"ח. מתאים 
גם לטאבו משותף 

עורפית. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)40-40(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

5+ חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

אלעד
בית שמש

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

_____________________________________________)50-50(תיווך יעקב. 054-4901948

3-3.5 חדרים
 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(_____________________________________________

 בבעלי התוספות 5, 
3 חדרים קומה ראשונה + 

מעלית משופצת לל"ת מיידי. 
054-8506644 09-7713981)47-51(_____________________________________________

 ברח' הזמיר 4, 3 חד' 2 
מרפסות חזית, מרווחת סורגים 

ומזגנים 1,380,000 ש"ח.
054-2221619)47-50(_____________________________________________

 בדניאל דופלקס 7 חד' 
מקסים ביופיו, לאחר שיפוץ 

+ מטבח גדול, סלון 46 
מ"ר, מרפסת שמש 64 מ"ר, 
מרפסת שרות, וגג צמוד 52 

מ"ר. 4,500,000 ש"ח.
050-5511847)47-50(_____________________________________________

 בעזרא אזור ויזניץ נדבורנא 
5.5 חד' )2 קומות( חזית 

פתוחה מוארת ומאווררת, 
משופצת ושמורה סוכה ענקית 

+ חצר + גלריה גדולה, חניה 
+ מחסן. 3,000,000 ש"ח. 

054-8455428)47-50(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

הוזלת משכנתא קיימת

1599-560-580
בשיתוף כל הבנקים

משכנתאות 
ומימון
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לרכישת דירה ולכל מטרה

 3.5 חדרים מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת גדולה 2 

שירותים, מחסן. 
050-5276450)48-03(_____________________________________________

 ברחוב אליעזר 2.5 
ק"ב ואחרונה, עורפית 
עם אישורי הרחבה של 
10 מ"ר בצד ובניה על 

הגג 50 מטר, 1,530,000.
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)48-48(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות 175 
מ"ר )במפלס אחד( קומה 

ד' עם מעלית מחולקים 
לדירת 6 חד' ויח"ד של 
40 מ"ר ובנוסף בקומת 
קרקע יח"ד של 35 מ"ר 

הכל משופץ. 4,000,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)48-48(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברבי עקיבא )אזור 
דובק( 4 חד', ק"ד + מעלית. 
מרפסת, לל"ת. 2,100,000 
_____________________________________________)47-50(ש"ח גמיש. 050-8331977

 בהרב קוק 4 חד' 85 
מ"ר, ק"ב + מעלית, 3 כ"א, 
1,850,000, אופ' עם חניה, 
_____________________________________________)48-52ל(1,950,000 050-7284119

אופקים
 דירות ובתי קרקע 

להשקעה ולמגורים, החל 
מ-500,000 ש"ח. ניצן אוחנה 

054-9715858)50-50(_____________________________________________

וילות ובתים
 בגיבורי ישראל המתחרד 

בית קרקע 4 חד' משופץ 
כולל הכנה לקומה ב', רק 

1,000,000 ש"ח.
_____________________________________________)50-50(ניצן אוחנה  054-9715858

אשקלון

באר שבע

 בבעל התניא, 5 חד', 
מרפסת סוכה, מחסן. חניה 

מסודרת ויפה. ק"ב 2,650,000 
ש"ח. 052-8926459

_____________________________________________)49-50ל(058-3248812

 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

3-3.5 חדרים
 באזור אלישע, 3 חדרים 

ק"ק משופצת 75 מ"ר + 
סוכה 1,620,000 גמיש. 

052-7168424)49-52(_____________________________________________

ד’-ו’ בטבת תשע”ט  
12-14/12/2018

 בבלעדיות שחף נכסים 
מציאההה 4 חד' 110 מ"ר 

מטופחת אופציה ל-60 מ"ר 
1,300,000 ש"ח. מיידי

054-942294)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות שחף נכסים 3 
חד' 95 מ"ר אופציה מבוטנת 

רק 1,290,000 ש"ח.
052-5752500)50-50(_____________________________________________

 דירות להשקעה 
באשקלון!! דירות שלשה 

חדרים, דירות ארבעה חדרים 
במחירים של 650 אלף ומעלה.

_____________________________________________)50-50(עומרי 054-7313344

 במשרדנו דירות בין 
600,000 ל- 1,000,000 ש"ח 
להשקעה/ מגורים/ מחולקות 

תשואה גבוהה. 
_____________________________________________)50-50(הילל 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/ חנויות להשקעה 

תשואה גבוהה.
_____________________________________________)50-50(הילל 052-3260595

 דירה מחולקת ל-3 
יחידות בדרך מצדה קרובה 

לאוניברסיטה מושכרות, 
מחיר - 750,000 ש"ח. "תיווך 

_____________________________________________)50-50(מזרחי" 054-2388654

 מציאה! בדרך מצדה, 
מחולקת ל-3 יחי"ד, 96 מ"ר, 
משופצת ומרוהטת, מושכרת 
5,400 ש"ח. 760,000 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50(אור-לנכס 050-9500075

וילות ובתים
 בית קרקע 170 מ"ר בנוי 

ו-110 מ"ר גינה, משופץ 2 
מפלסים אופציה ל-2 יחידות 

1,250,000 מול האוניברסיטה. 
_____________________________________________)50-50(לאון 052-4462863

4-4.5 חדרים

 ברחוב איילה, מיקום 
מבוקש 4 חד' משופצת, 

ק"ד, מושכרת ב-2,500 ש"ח. 
695,000 ש"ח גמיש. אור-

_____________________________________________)50-50(לנכס 050-9500075

 מול האוניברסיטה דירת 
4 חד', 86 מ"ר, משופצת 
ומשודרגת קומה 1, שווה 

_____________________________________________)50-50(לראות. לאון 052-4462863

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חד' מושכרת 

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

_____________________________________________)50-50("תיווך מזרחי" 054-2388654

2-2.5 חדרים
 בשכונה ג' בהשלום דירה 

50 מ"ר, 2 חד', מושכרת 
2,000 ש"ח. מחיר 520,000 

_____________________________________________)50-50(ש"ח. לאון 052-4462863

 בפרדס כץ מבחר יחידות 
בטאבו משותף החל מ- 

520,000 נדל"ן הקריה
050-3000121)50-50(_____________________________________________

 בתנאים, 75 מ"ר, 
קומה א', חזית + 
אפשרות הרחבה. 
"מקסימום נדלן" 

054-4340843)50-50(_____________________________________________

 ביחזקאל 100 מ' 
מחולקת ל-2 דירות 

משופצות מושכרות 
מיידי 1,890,000 בלעדי! 

ל'אפיקי נדלן בועז'
050-4156080)50-50(_____________________________________________

 זבוטינסקי צד בני ברק 
2.5+1/5 קומה ג' גג בטון 
משופצת 1,430,000 ש"ח, 

גמיש. מס' נכס 7422
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)50-50(תיווך אדוארד

 בבלעדיות מציאה 
בזבוטינסקי 40 מ"ר 
מחולקת ל-2 יחידות 

מושכרת ב-4,300 ש"ח 
ק"ג ואחרונה מיידי 

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

054-4290-600)50-50(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית יוסף 
דירות 3/4 חד' יפות החל מ- 
1,450,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

בטאבו 2,500,000 תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)50-50(_____________________________________________

 בפנקס דירת 110 מ"ר 
+ אופציית בניה 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)50-50(_____________________________________________

 ברב יוסי קרקע + חצר 
לנכה 54 מ"ר + אופציה לעוד 
32 מ"ר בנוי 1,390,000 נדל"ן 

_____________________________________________)50-50(הקריה 050-3000121

 בשיכון ב' בטאבו 
משותף 60 מ"ר מפוארת רק 

1,050,000 נדל"ן הקריה
050-3000121)50-50(_____________________________________________

וילות ובתים

 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(_____________________________________________

 למכירה בהר השלום 
בית פרטי, 4 מפלסים 

כ-380 מ"ר נוף מדהים + 
חניה מיידי. 5,000,000 

ש"ח גמיש. סלומון-
נכסים-והשקעות
054-4290-600)50-50(_____________________________________________

 בשבזי פנטהאוז מפואר, 
בניין חדש 2,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)50-50(_____________________________________________

 בבית יוסף פנטהאוז בבנין 
חדש 2,500,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000
052-3344721)50-50(_____________________________________________

 2+5 גג, מעלית, חזית, 
מיידית. "בראדזמין-רוזובסקי". 
3,100,000 ש"ח. המפתחות 

_____________________________________________)50-50(ב"שפיצר נכסים" 03-6188685

 בביאליק דופלקס 
110 מ"ר משופץ + מחסן 

1,700,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)50-50(_____________________________________________

 באזור העירייה דופלקס 
4 חד' 110 מ"ר + גג מוצמד 

בטאבו )גג בטו( ק"ג + מעלית 
מצב מצוין 2,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50(א. פנחסי 03-5799308

 באזור רמת אהרון 
דופלקס 220 מ"ר )2+4( 

משופצת ק"ג חזית + חניה 
ניתן לעשות שני יחידות על 

הגג באישור השכנים )יש פיר 
למעלית( א. פנחסי

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בבעלזא דופלקס מפואר 
כ-160 ק"ג מחולק ל-2 יחי' 

2,735,000 נדל"ן הקריה
050-3000121)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה??? 
בדוב גרונה דופלקס 110 מטר 

בבניין חדיש מרפסת סוכה 
1,530,000 גמיש. פנחס 

_____________________________________________)50-50(נכסים 055-6789653

 בלעדי דופלקס 5 חדרים 
200 מטר בקרית הרצוג 

מפואר מאוד + מעלית + 
חנייה אזור מרכזי חזית פתוח 

לחנייה תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)50-50(_____________________________________________

 דופלקס גג 8 חד' קרית 
הרצוג, רח' הצבי סוכה. 

מפוארת, מעלית + חניה 
"מאגדים" - משה דסקל

050-5926021)50-50(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 5 חד' 
גדולה ויפה חדשה + מעלית 
חזית 1,750,000 בלבד. תיווך 

B.D.A פלאפון:
054-8449423)50-50(_____________________________________________

 5 חד', ק"א, מעלית, 
חזית, מושקעת, חנייה, 

מיידית, פוטנציאל, 2,750,000 
ש"ח. ב"הרב שך/רדק" בלעד 

_____________________________________________)50-50(ב"שפיצר נכסים" 03-6188685

 בלעדי ביהודה הנשיא 
)קרוב ללנדא( 110 מ"ר 5 

חד' + סוכה גדולה ק"א 
חזית 3 כ"א + 50 מ"ר 
2 יחידות דיור חדשות 
משופצות ומרוהטות 

מושכרות ב-5000 ש"ח 
בק"ק 2,980,000 ש"ח 

גמיש סלומון-נכסים-
והשקעות

054-4290-600)50-50(_____________________________________________

 במעונות ויזניץ 5 חד' + 
2 יח' חדשה מקבלן, מפוארת 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)50-50(_____________________________________________

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

חזית ניתנת לחלוקה 3 כ"א + 
_____________________________________________)50-50(חניה. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בר' עקיבא אזור 
דובק 6 חד' 140 מ"ר ק"א 

זקוקה לשיפוץ בניין מטופח 
2,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 באזור נחמיה רח' שקט 
5 חד' 110 מ"ר ק"ק חזית 
זקוקה לשיפוץ 1,900,000 

_____________________________________________)50-50(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 למכירה דירת 5 חד' 
בעובדיה/נסמבוים, מושקעת, 

בנין שקט, מטופח, חניה, 
_____________________________________________)50-50(לל"ת. 052-6158114

 בלעדי מציאה 
בהראשונים בבנין חדש 4 
חד' כ-100 מ"ר מחולקת 

ל-2 יחידות גדולות 
מושכרות ק"ג + מעלית 
חזית מיידי 1,800,000 

ש"ח גמיש. סלומון-
נכסים-והשקעות
054-4290-600)50-50(_____________________________________________

 מציאה! בהרצוג 
ישעיהו כ-95 מ"ר 

קומה ראשונה חזית! 
+ חנייה בבנין, מיידי! 

ב-1,750,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)50-50(נכסים 050-4177750

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון דירת 4 חד' אחרונה 

2,150,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)50-50(_____________________________________________

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

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

052-3344721)50-50(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)50-50(_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' + 2 
חד' חדשה מקבלן, חניה 

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

050-4999465)50-50(_____________________________________________

 בהרצוג כ- 4 חד' גדולה, 
מחיר מציאה! 1,550,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ -03

050-4999465 8007000)50-50(_____________________________________________

 בגולומב בבניין חדש טרום 
כניסה, 4 חד'. תיווך-ישוב-

הארץ 03-8007000
052-3344721)50-50(_____________________________________________

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

03-5701010)50-50(_____________________________________________

 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. 

_____________________________________________)50-50(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 
רח' שקט 4 חד' 95 מ"ר ק"א 

+ מעלית + חניה + סוכה 
משופצת מהיסוד 1,950,000 

ש"ח גמיש. א. פנחסי
03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בשיכון ה' אזור רמת 
אהרון בבניין חדש 4 חד' 100 
מ"ר ק"א ודירה נוספת בק"ב 

+ מעלית חזית א. פנחסי
03-5799308)50-50(_____________________________________________

 ביגאל אלון 4 חד' 80 מ"ר 
+ 10 מ"ר מ. סוכה + 40 מ"ר 
תשתית הרחבה בנויה, ק"ג + 

מעלית, מרווחת, לל"ת.
_____________________________________________)50-53ל(052-5993473

 בברטנורא 4 חד' ק"ב 
כ- 104 מ"ר מפוארת + סוכה 

1,935,000 נדל"ן הקריה
050-3000121)50-50(_____________________________________________

 בחלוצים ק"א כ- 4 חד' 
70 מ"ר מרפסת משופצת 
מהיסוד 1,390,000 נדל"ן 

_____________________________________________)50-50(הקריה 050-3000121

 באיזור פרמישלן בבניה 
4 חד' כ- 85 מ"ר 1,490,000 

ש"ח. *בחיים לנדאו בבניה 
3 חד' ק"א כ- 70 מ"ר 

1,290,000 נדל"ן הקריה
050-3000121)50-50(_____________________________________________

 באליהו הנביא, 4 חד' 
כ-100 מ"ר ק"ג. אופציה 

בגג. 2,350,000 בלעדי תיווך 
עוצמה. 052-7113508

052-7654346)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' נחמיה 
4.5 חד' גדולה + אפשרות 
לחלוקה מידית 2,250,000 

תיווך B.D.A. פלאפון:
054-8449423)50-50(_____________________________________________

 באבוחצירא 4 חד' 
93 מ' חזית מרווחת 
משופצת רק להכנס 

מעולה רק ב-1,620,000 
בלעדי ל'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)50-50(_____________________________________________

 בפרל, 4 חד' יפיפייה 
ומעוצבת ק"א, 3 כ"א 

מ. סוכה, להכנס ולגור! 
ק"א, 1,890,000 ללא 

_____________________________________________)50-7/19(תיוך 054-2094357

 דירת 4 חד' קומה ב' 
עורפית רחוב מהרש"ל כניסה 

4 חודשים תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)50-50(054-4980159 דורון

 4 חדרים ברחוב ירושלים 5 
קומה ב' ואחרונה עם אפשרות 

בניה. תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)50-50(054-4980159 דורון

 א. טבריה 4 חד' כ- 87 
מ"ר ק"ב סוכה מעלית + א. 
להרחבה 1,830,000 "תיווך 
_____________________________________________)50-50(משגב לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. סוקולוב כ- 4 
חד' כ- 75 מ"ר ק"ג משופצת 
א.בגג בטון 1,580,000 ש"ח. 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)50-50(_____________________________________________

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

)1מ6 דיירים( + מ. ש/סוכה 
+ מעלית 1,790,000 ש"ח. 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)50-50(_____________________________________________

 מ-צ-י-א-ה!! א. החלוצים 
4 חדקים כ- 85 מ"ר משופצת 

+ סוכה + חניה 1,460,000 
ש"ח. "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)50-50(_____________________________________________

 למכירה דירות אחרונות 
בשלבי גמר אחרונים מקבלן, 

במהרש"ל לל"ת
_____________________________________________)50-51ל(03-5785777

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

גדולה ומרווחת, קומה 
שניה בנין חדש ומתוחזק, 
סוכה, חניה. דוד ספיריט 

_____________________________________________)50-50(גרופ 072-3263850

 ברח' נורוק דירת 4 
חד' כ-80 מ"ר גדולה 

ומרווחת, קומה ב', חזית, 
3 כיווני אוויר. דוד ספיריט 

_____________________________________________)50-50(גרופ 072-3263850

 ברחוב פנקס ק"א 3 
חד' משופצים, 70 מ"ר 

עם אופציה להרחבה של 
30 מ"ר. 1,600,000. 

_____________________________________________)50-50(תיווך ש. מאירוביץ

 בשלושה 3 חד' משופצת 
כולל חנייה בטאבו 1,100,000 

_____________________________________________)50-50(ש"ח. 052-5501812

 המציאה בדב גרונר, 3 
חד' קומה 3 חזית צמרת 

חדשה 1,200,000 ש"ח. כן, זה 
המחיר. פנחס נכסים

055-6789653)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות במכבים 3 חד' 
קומה 4, 70 מטר + היתרים 
על הגג משופצת 1,400,000 

ש"ח. פנחס נכסים
055-6789653)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמרם גאון 
שני דירות מחולקות 3 חדרים 
+ מרפסות + דירת 50 מטר 

כניסה פרטית + אופציה. 
1,980,000 גמיש. פנחס 

_____________________________________________)50-50(נכסים 055-6789653

 בדנגור 3 חד' ק"ב 
חזית + סוכה גדולה רק 

ב-1,240,000 בלעדי! 
ל'אפיקי נדלן בועז'

050-4156080)50-50(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' ק"ג 
חזית התרים לבניה 33 

מ"ר מיידי במחיר מעולה 
1,350,000 מיידי ל'אפיקי 
_____________________________________________)50-50(נדלן בועז' 054-8474843



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

ד’-ו’ בטבת תשע”ט  12-14/12/2018

2-2.5 חדרים

 מציאה 2 חד', במימון 
ליד אחיעזר, ק"ק, כניסה 
נפרדת 1,070,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)50-23/19(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

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

1,360,000 ש"ח, 
עורפית.מתאים גם 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

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

058-3279569)48-51(_____________________________________________

 בהשומר באיזור אשל 
אברהם 3 חד', 70 מ"ר 

מרווחים ומשופצים ק"ב 
חזית, 3 כ"א, עם היתרים 
לעוד 28 מ"ר 1,840,000 
ש"ח גמיש בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ 03-5797756
050-5308742)44-44(_____________________________________________

 בברוט 3 חד' + סוכה 
ק"ב, חזית מטבח גדול, 

_____________________________________________)47-50ל(ממוזגת מוארת 052-7179963

 בשיטרית 5, 4 חד' 
82 מ"ר + אופ' ל- 100 

מ"ר נוספים, נוף לכנרת, 
מיידי. 700,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-50ל(054-6606777

 בגבעת שאול 5 חד' 
קומה ראשונה מלאת שמש 

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

_____________________________________________)47-51(054-6600198 לל"ת.

 בקרית משה 4 חד', 3 
כיווני אוויר ק"ב אמבטיה ו-2 
שירותים מרפסת סוכה 10 

מטר. 2,300,000 ש"ח.
052-8921092)47-06(_____________________________________________

 בכפר גנים ג' 6 חדרים 
מעלית, סוכה, שמורה 

ומרווחת "תיווך דה-בסט"
_____________________________________________)50-50(052-8977913 שלום.

 דופלקס חדשני, בשכונה 
חרדית, נוף לים, 6 חד', 

_____________________________________________)48-51(מרפסות גדולות.053-6998885

זכרון יעקב

 ברח' הקבלן 5 חדרים + 
מחסן נוף מהמם מיידי ק"ב 

נגישות ומיקום מעולה
054-4801766)48-51(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בלעדי ברמת ורבר, 3 
חד' קומה 3 מתוך ארבע, 

נוף שמורה ושקטה - "תיווך 
_____________________________________________)50-50(דה-בסט" 052-8977913

 בחפץ חיים 25 105 
מ"ר קומה א', 4 כיווני אויר, 

שמורה,  אופציה  לפינוי בינוי 
1,380,000 גמיש.

054-8413741)48-51(_____________________________________________

 3.5 חד' גדולים 
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(_____________________________________________

 ברח' רימון שיכון ו' 2 חד', 
ק.קרקע, ממוזגת + סורגים + 

אפשרות בנייה.
054-9963885 שלמה
_____________________________________________)49-52(052-7201904 משה.

1-1.5 חדרים

גבעת שמואל
דופלקסים

+5 חדרים

 ברב קוק כ-30 מ"ר כניסה 
נפרדת, חצר, מתאים לבודד, 

ק"ק 2,700 ש"ח.
050-7200282)49-52(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

גני תקוה
 מבחר דירות ממלעדיות 

בישמח משה ונוף סביון. 
_____________________________________________)49-52(אריאל 050-957555

4-4.5 חדרים
 בהזדמנות! 4 חד', 

103 מ"ר, 3 כיוונים. אופציה 
להרחבה. 052-5950170

03-6779433)49-52(_____________________________________________

חיפה
 בשכ' הדר בחלוץ 3, 4 
חד', 85 מ"ר + מרפסות, 

מחולקת ומשופצת, הכל חדש
050-4107248)49-52(_____________________________________________

 בק. צאנז 3 חד' 85 מ"ר 
פינתי, מול אהבת תורה 3 

כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-8/19(לל"ת 053-3166586

צפת
 בגני הדר דופלקס שמורה 

ומטופחת נוף למירון גישה 
נוחה קרוב להכל 

054-8596771)49-52(_____________________________________________

 בלעדי בזבוטינסקי/
הרב שך בצד של ב"ב 3.5 

חד' כ-70 מ"ר מטופחת 
ק"ג - גג בטון 1,380,000 

ש"ח גמיש. סלומון-
נכסים-והשקעות
054-4290-600)50-50(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
אזור חתם סופר כ-85 

מ"ר קומה ראשונה חזית 
מיידי! ב-1,720,000 

ש"ח. להב נכסים
050-4177750)50-50(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן - הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 3 

חד' החל מ- 1,540,000 תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000

052-3344721)50-50(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרווחת 

1,650,000 תיווך-ישוב-הארץ 
03-8007000

052-3344721)50-50(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' + 
היתרים להרחבה 1,325,000. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)50-50(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,690,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב 
קובלסקי 12 דירת 3.5 

חדרים 85 מ"ר קומה 4 
משופצת מהיסוד + סוכה 

גדולה 2 כ"א + אופציה 
לבניה על הגג. דוד 

ספיריט גרופ
072-3263850)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' 
ביאליק 32 פינת 

טרומפלדור. 3 חד' 70 
מ"ר מקווחת ומסודרת 
קומה שניה חזית , 3 

כ"א. דוד ספיריט גרופ 
072-3263850)50-50(_____________________________________________

 באליעזר 3 חד' 60 
מ"ר מטופחת ק"ב 

ואחרונה + היתרי בניה 
מידיים בצד 10 מ"ר ובגג 
50 מ"ר 1,540,000 ש"ח 

גמיש. סלומון-נכסים-
והשקעות

054-4290-600)50-50(_____________________________________________

 סמטת רחל, 3 
חדרים, קומה ב', חזית 

1,350,000 ש"ח. 
"מקסימום נדלן"

054-4340843)50-50(_____________________________________________

 בבירינבוים 3 חד' ק"ב 
ואחרונה + אופ' 30 מ"ר 
להרחבה + אופ' לבניה 

על הגג 50 מ"ר, עם 
היתרי בניה 1,600,000 

בלעדי תייוך ש. 
מאירוביץ. 03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 
אזור בן זכאי 3 חד' 87 מ"ר 
ק"ב + מעלית חזית + א. 

להרחבה מצב טוב 1,900,000 
_____________________________________________)50-50(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 באזור סוקולוב מרכז 3 
חד' 75 מ"ר ק"א חזית חדשה 

מושקעת + מ. סוכה גדולה 
1,790,000 ש"ח גמיש. א. 

_____________________________________________)50-50(פנחסי 03-5799308

 במנחם בגין 3 חד' קרקע 
70 מ"ר חצר 30 מ"ר משופצת 

1,370,000 נדל"ן הקריה
050-3000121)50-50(_____________________________________________

 בצבי 3 חד' כ- 75 מ"ר 
ק"ג גג בטון אופציה בצד ובגג 

1,490,000 נדל"ן הקריה
050-3000121)50-50(_____________________________________________

 בהתנאים 3 חד', כ- 90 
מ"ר, קומה גג', משופצת 
ושקטה + אפשרות בניה 
בגג )גג בטון( "מקסימום 

_____________________________________________)50-50(נדלן" 054-4340843

 3 חדרים 81 מ"ר קומה 
א' קבי עקיבא ירמיהו, מחיר 

מציאה. תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)50-50(054-4980159 דורון

 בלעדי בשלמה בן יוסף 
3 חדרים מקורית 51 מטר 

נטו + אופציה קיימת ל-35 
מטר + גג בטון קומה ב' 

חזית 1,220,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)50-50(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי 
קומה ב' עורפית לבני ברק 

בניין אברכים משופצת 
1,320,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)50-50(אלטרנטיב 054-5500263

 3 חדרים, קומה א', 
כ- 60 מ"ר, מעלית, ממ"ד. 

1,380,000 ש"ח. 
054-5906154 052-3288718)50-1/19(_____________________________________________

 א. ירמיהו 3 חד' כ- 65 
מ"ר 3 כ"א ק"ב משופצת 

סוכה 1,430,000 ש"ח. "תיווך 
_____________________________________________)50-50(משגב לדיור" 052-5222690

 א. רח' השלשה כ- 3.5 
חד' כ- 66 מ"ר ק"ג + "ח. 

שכנים" לג בטון 1,620,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)50-50(_____________________________________________

 א. קוטלר 3 חד' כ - 65 
מ"ר ק"ב "משופצת מהיסוד" 
א. להרחבה 1,510,000 ש"ח. 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)50-50(_____________________________________________

 בשלבי בניה בפרדס כץ 3 
חד' כ- 70 מ"ר )לבעלי הון-ע-

גבוה( 1,280,000 ש"ח "תיווך 
_____________________________________________)50-50(משגב לדיור" 052-5222690

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

+ סוכה א. כ- 40 מ"ר 
1,255,000 ש"ח. "תיווך משגב 

_____________________________________________)50-50(לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! א. נורדאו 2.5 
חד' כ- 50 מ"ר שמורה + 

"כ 55- היתרים" בגג רעפים 
1,100,000 ש"ח. "תיווך משגב 

_____________________________________________)50-50(לדיור" 052-5222690

 באליעזר 2.5 חד' ק"ב 
ואחרונה, עורפית עם 

אישורי הרחבה של 10 
מ"ר בצד ובניה על הגג 

50 מטר, 1,530,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

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

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,500,000 ש"ח בלעדי. 

תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק )קרוב לטבריה( 2.5 

חד' 70 מ"ר שמורה 
ק"ב - עורפית מיידי 

1,370,000 ש"ח גמיש. 
סלומון-נכסים-והשקעות

054-4290-600)50-50(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 

1,265,000 גמיש. תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465)50-50(_____________________________________________

 באזור הרב שך הנביאים 
2.5 חד' + מרפסת 65 מ"ר 

ק"ב חזית שמורה 1,600,000 
ש"ח גמיש. א. פנחסי

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בברוט 2 חד' ק"ב היתרים 
לגג אופציה בצד 1,300,000 
_____________________________________________)50-50(נדל"ן הקריה 050-3000121

 באוסישקין 2.5 ק"א 
חזית 60 מ' משופצת 

מושכרת מיידי בלעדי! 
ל'אפיקי נדלן בועז'

050-4156080)50-50(_____________________________________________

 בפלמח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

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

054-8474843)50-50(_____________________________________________

 2 חדרים רבי עקיבא פינת 
 BA הנביא מסודרת תיווך
_____________________________________________)50-50(יזמות 054-4980159 דורון

 1.5 חדרים בשיכון ה'. 36 
מ"ר מיידי. "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)50-50(דסקל 050-5926021

 דופלקס - גג ברמת הדר, 
רח' לנדאו 200 מ"ר, מעלית, 2 
חניות מיידי. "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)50-50(דסקל 050-5926021

 6 חד' ברמת הדר, רח' 
הולצברג מעלית + 2 חניות. 

מיידי. "מאגדים" - משה דסקל 
050-5926021)50-50(_____________________________________________

 4 חד' רח' יוני נתניהו, ק"5 
מעלית + 2 חניות. "מאגדים" 
_____________________________________________)50-50(- משה דסקל 050-5926021

 בקרית שמואל מציאה! 
קרקע 126 מ"ר + גינה 100 

מ"ר טאבו + מ.סוכה 40 מ"ר 
820,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)50-50(_____________________________________________

 בקרית שמואל בקומה 
א' 160 מ"ר + 160 מ"ר גג 
+ אופציה לדירה נוספת על 
הגג + נוף 870,000 ש"ח. 

תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)50-50(_____________________________________________

 באחד העם היוקרתי 70 
מ"ר +  מעלית + 2 מרפסות 

סוכה + נוף, קו 1 לים + 
אופציה לבניה ניתנת לשכירות 

יומית 700 ש"ח ולחודשית 
2,200 ש"ח. 520,000 ש"ח. 

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)50-50(_____________________________________________

 בקרית שמואל 92 מ"ר 
בקומה ב' + מעלית משופצת 

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)50-50(הצבי. 053-3147717

 ביבניאל 12 דונם חקלאי 
900 מ"ר מהמושב, צפוי 

לוטטי פי 20 כשיופשר 
הערכת שמאי לפי 60,0000  

ש"ח לדונם 50,000 ש"ח 
לדונם בלבד! תיווך הצבי. 

04-6716666
053-3147717)50-50(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תודפת ענקית 

מאושרת לבניה + יח' דירו 45 
מ"ר + חצר 1,300,000 בלבד. 

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)50-50(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 
30 מ"ר + מעלית, מושכרת 

ב-1,500 ש"ח ניתן לקבל 
משכנתא 260,000 ש"ח. תיווך 

הצבי. 04-6716666
053-3147717)50-50(_____________________________________________

 דירת נופש על הים 54 
מ"ר משופצת ומרוהטת + 

מעליות + נוף פנורמי + בית 
כנסת בבניין 380,000 ש"ח. 

תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)50-50(_____________________________________________

 ב.ט. עלית דו משפחתי. 
מציאה!! 5 חדרים 170 

מ"ר משופצת 3 שירותים 2 
מקלחות + מרפסות + גינה 

+ מחסן ענק 1,020,000 ש"ח. 
תיווך הצבי. 04-6716666

053-3147717)50-50(_____________________________________________

וילות ובתים

 בקרית שמואל דירת גן 
70 מ"ר + גינה 100 מ"ר טאבו 

כ. פרטית 650,000 ש"ח. 
תיווך הצבי 04-6716666

053-3147717)50-50(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
נדירה 120 מ"ר + מרפסת 

62 מ"ר + חניה ומחסן הכל 
טאבו 1,100,000 ש"ח לל"ת. 

מושכרת ב-4000 ש"ח ל-3 
_____________________________________________)50-50(שנים 053-3147717

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים
 למכירה בשכונה חרדית 
בנין חדש דירת 5 חדרים + 

מרפסת סוכה + נוף מהמם 
לכינרת, כניסה מיידית 

1,100,000 ש"ח.
IRC 050-244-244-6)50-50(_____________________________________________

 בבר כוכבא! דירת 130 
מ"ר 5 חדרים + נוף פנורמי 

לכינרת, ענקית + מחסן 
580,000 ש"ח. תיווך הצבי. 

053-3147717  04-6716666)50-50(_____________________________________________

 במגדל וילה 180 מ"ר 
על 400 מ"ר שטח 5 חדרים, 
משופצת ויפה + נוף מדהים 

לכינרת מושכרת ב-3,500 
ש"ח ניתנת לשכירות יומית 
בתשואה ענקית של 1,500 

ש"ח ללילה תיווך הצבי.
053-3147717 04-6716666)50-50(_____________________________________________

 בברנר מציאה!! 4 חדרים 
90 מ"ר + נוף פנורמי לכנרת 

משופצת וגדולה 400,000 
ש"ח. תיווך הצבי.

053-3147717  04-6716666)50-50(_____________________________________________

 בקרית שמואל 4 חדרים 
120 מ"ר +מ. סוכה 40 מ"ר 

משופצת + נוף 850,000 
ש"ח. תיווך הצבי.

053-3147717 04-6716666)50-50(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בקרית שמואל דירת 3.5 

חדרים קומה 1/1 650,000 
ש"ח. פוטנציאל מעולה. 

IRC 050-244-244-6 50-50(לפרטים(_____________________________________________

 למכירה בשיכון א' 
דירת 3 חדרים קומה ראשונה 
משופצת מצויינת להשקעה 

420,000 ש"ח.
IRC 050-244-244-6)50-50(_____________________________________________

 ברבי עקיבא בקומה א' 
3.5 חדרים 14 מ"ר + שוכר 
ב- 1,650 ש"ח לטווח ארוך 
מצויינת להשקעה 480,000 

ש"ח. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)50-50(_____________________________________________

 בנוף פוריה חדשה 
מהקבלן 3 חדרים 80 מ"ר 
מוכנה למגורים + אופציה 

לבניה 830,000 ש"ח. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)50-50(_____________________________________________

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

)27 מ"ר( +ת.ב.ע. 55 מ"ר, 
משופץ, כ"פ. 1,050,000 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50(תיווך כוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': דו משפחתי 
200 מ"ר, במשעולים. 

3,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)50-50(כוכבים: 02-5713375

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

בזרחי. 3,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)50-50(כוכבים: 02-5713375

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

גישה נוחה 4,490,000 ש"ח! 
_____________________________________________)50-50(תיווך כוכבים: 02-5713375

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

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

2,130,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)50-50(כוכבים: 02-5713375

 ברמות ב:' 6 חד' 
משופצת + מרפסות 34 

מ"ר + מחסן + חניה, נוף 
ק"ב. 2,100,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)50-50(כוכבים: 02-5713375

 ברמת שלמה 4 חד' ק"א, 
גישה לנכים, רציניים למכור, 

מושקעת לל"ת. 
_____________________________________________)50-51ל(058-3282450/1

 ברמות א: 4 חד' 
כולל מרפסת סוכה, ללא 

מדרגות! מצב טוב ת.ב.ע. 
רק 1,790,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)50-50(כוכבים: 02-5713375

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

מ"ר, נוף, ק"א, 1,840,000 
ש"ח. )מיידי גמיש( תיווך 

_____________________________________________)50-50(כוכבים: 02-5713375

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

ת.ב.ע. להוסיף 42 מ"ר! 
נוף 1,390,000 ש"ח!. תיווך 

_____________________________________________)50-50(כוכבים: 02-5713375

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

_____________________________________________)50-50(חניות. 052-2656825

 בהדר גנים, 5 חד', 115 
מ"ר משופצת מהיסוד, ק"א + 

מרפסת סוכה, לל"ת.
050-8688893)50-1/19(_____________________________________________

 רימקס עוצמה גוטמן, 
בפרוייקט היוקרתי "מגדלי 
העיר", קומה 16, ממ"ד, 
מ. שמש 24 מ"ר, מחסן, 

3 מעליות וחניה. משודרגת 
ברמה גבוהה, נוף פתוח לכיוון 

הים. )רכבת קלה בהקמה( 
_____________________________________________)50-50(צוות אביגד 072-3957393

 רימקס עוצמה הנרייטה 
סולד, דירת גג, 3 חד', כ-150 

מ"ר )120 מ"ר בנוי( קומה 
3, אופציה לכניסה נפרדת, 

משופצת מהיסוד. צוות אביגד 
072-3957393)50-50(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
בתשעים ושלוש, 5 חד', 

קומה3/4, 40 מ"ר, חדר הורים. 
מעלית, חניה, יחיד בקומה, 

מושקע. 
052-2656825)50-50(_____________________________________________

 רימקס עוצמה באשר בר 
לוי 3, קומה 1, כ- 130 מ"רף 
מעלית, חניה מקורה בטאבו, 

מרפסת שמש. מאי סויסה 
050-3450606)50-50(_____________________________________________

 4 חד', בשפירא ליד הרצל, 
ענקית 110 מ"ר, מעלית, 
חניה, מיידית ומשופצת! 

1,540,000 ש"ח.
050-6610501 סתיו
_____________________________________________)50-50(050-4811122 סימון

 רימקס עוצמה השלשה 
5, קומה 4, כ-106 מ"ר, 

מעלית, חניה מקורה בטאבו, 
משופת מהיסוד. רחוב שקט. 

_____________________________________________)50-50(מאי סויסה 050-3450606

 רימקס עומה רפפורט, 
קומה 3, כ-110 מ"ר, סורגים, 

מעלית, חניה בטאבו. צמוד 
לאם המושבות ונווה גן. )רכבת 

קלה בהקמה( צוות אביגד 
072-3957393)50-50(_____________________________________________

 רימקס עוצמה הרב פינטו 
4, בית פתוח ללא תיווך. יום 

שישי: 14/12/18 בין השעות: 
9:00-11:00 קומה 5, כ-105 
מ"ר, מטבח משודרג, ממ"ד, 
מ. שמש, מחסן כ-12 מ"ר. 
חובה לראות! )רכבת קלה 

בהקמה( צוות אביגד
072-3957393)50-50(_____________________________________________

 רימקס עוצמה אוסישקין, 
כ-80 מ"ר, קומה קרקע 

)+גינה( סורגים, משופצת 
מהיסוד, מיזוג, עורפית. )רכבת 

קלה בהקמה( צוות אביגד 
072-3957393)50-50(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" תל 
חי 15 פינת ליברמן, קומה 4, 
כ-105 מ"ר מ. סוכה, מעלית, 

חניה. )רכבת קלה בהקמה( 
_____________________________________________)50-50(צוות אביגד 072-3957393

 רימקס עוצמה גוטמן, 
בפרוייקט היורקתי "מגדלי 

העיר", קומה 12, כ-110 מ"ר, 
ממ"ד, מ. שמש, מחסן, 3 

מעליות, חניה. נוף פתוח לכיוון 
הים. )רכבת קלה בהקמה( 
_____________________________________________)50-50(צוות אביגד 072-3957393

 רימקס עוצמה גוטמן, 
בפרוייקט היוקרתי "מגדלי 

העיר", קומה 12, ממ"ד, מ. 
שמש, מחסן, 3 מעליות וחניה. 

נוף פתוח לכיוון הים. )רכבת 
קלה בהקמה( צוות אביגד 

072-3957393)50-50(_____________________________________________

 רימקס עוצמה המורים, 
כ-100 מ"ר, קומה 3, עורפית, 

סורגים, חניה משותפת 
משופצת מהיסוד ומעוצבת 

ברמה גבוהה, מיידית. )רכבת 
קלה בהקמה( צוות אביגד 

072-3957393)50-50(_____________________________________________

 למכירה במרכז, 95 
מ"ר, ק"ג אפשרות להשכרה 
לשותפים 1,200,000 ש"ח. 

050-6610501 סתיו
_____________________________________________)50-50(050-4811122 סימון

 בשעריה למגורים/השקעה 
3 חד' משופצת ומסודרת ק"4 

1,090,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 
050-4104044)50-50(_____________________________________________

 במכבים, 3 חד' מעלית 
+ חניה מרפסת-שמש וממ"ד 
1,370,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 

050-4104044)50-50(_____________________________________________

 בכפר אברהם יונה גרין 3 
חד' מסודרת ק"א + מעלית 
1,320,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 

050-4104044)50-50(_____________________________________________

 למגורים/השקעה במרכז 
העיר 3.5 חד' גדולה 90 מ"ר 

ק"2 + מעלית 1,320,000 
_____________________________________________)50-50(תיווך-יוחנן 050-4104044

 מחולקת! ל-2 יח' של 2 
חד' - ק"ק ברחוב הס, הכנסה 
5,700 ש"ח. 1,290,000 ש"ח. 

050-4811122)50-50(_____________________________________________

 במוהליבר/הסתדרות 3 
חד' ק"ב - שרותים כפולים 

בהזדמנות. 1,130,000 ש"ח. 
050-4811122)50-50(_____________________________________________

 במרכז, רחוב שקט, 
2.5 חד', מעלית, משופצת. 
מושכרת. 1,250,000 ש"ח.

_____________________________________________)50-50(050-6610501 סתיו

 להשקעה מעולה!! 
בפרופסור שזר 1.5 ח' 39 מ"ר 
ק"א + אפשרויות הרחבה, רק 
_____________________________________________)50-50(910,000 ש"ח. 050-4811122

 בשפירא היוקרתי 2.5 
קומת קרקע משופצת כ-70 

מ"ר 1,240,000 ש"ח. 
050-4811122)50-50(_____________________________________________

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

מיידית. )רכבת קלה בהקמה( 
_____________________________________________)50-50(צוות אביגד 072-3957393

 למהירי החלטה מול 
לומז'ה דירת 2.5 חד' גדולה 

עם מרפסת סגורה. -050
_____________________________________________)FOX  6925400)41-41 נדל"ן

 בלעדי 3.5 חד' קומה 
א חזית משופצת חלקית 

בסוקולוב השקט כ-90 מ' + 
אופצייה מיידית 1,800,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)50-50(_____________________________________________

יש לכם דירה למכירה בירושלים?

בואו למכור את הדירה שלכם 
ביריד דירות ראשון מסוגו

ב-2.1.19 הדירה שלכם נמכרת 
ואתם יוצאים לדרך חדשה!

לפרטים והתאמה:
052-7628716 ysrvlndln@gmail.com   

מתווכים בהגינות בשבילך

ישר ולנדל"ן

מאגר הדירות 
הבדוקות של ישראל

יר
א

מ
ה 

שר



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ד’-ו’ בטבת תשע”ט  12-14

 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)49-46/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-23/19(_____________________________________________

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

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

 צימר בוטיק באור הגנוז 
לזוגות/ קבוצות/ משפחות, 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מחיר מיוחד. 
053-5239843 052-7632474)40-51(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 
ברח' הרצוג ליד הרב 

קוק במיקום מרכזי, 2 
חד', כ-30 מ"ר, מושקע 
וממוזג, מתאים לעו"ד, 

רופא, מהנדס וכו', 3,000 
ש"ח בלעדי לתיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

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

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

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-01/19(_____________________________________________

מחסנים

משרדים

 יש לנו השקעה מנצחת 
_____________________________________________)40-40/18(בשבילך, 03-7542233

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-41/18(סולידית, 03-7542233

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 להשכרה חנות ברבי 
טרפון )קרוב לר"ע( 19מ' 
+ גלריה, מיקום מרכזי, 

3,500 ש"ח, בלעדי 
לש.מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

 בלנדאו, מחסן 70 מ"ר 
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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

טבריה

 השקעה בטוחה בענף 
הסת"ם. ערבות מלאה! 

רווחים גבוהים!!!
_____________________________________________)48-51(052-7623142 שלמה.

לפרסום
03-6162228

 חנות ברח' אהרונוביץ 
)כהנמן( ב"ב חזית, מרכזית, 

60 מ"ר מוארת, מאווררת מזגן 
_____________________________________________)47-50ל(+ שירותים. 03-5709011

4-4.5 חדרים

 מחפשים שותף לארגון 
"אהבת הרשב"י" במירון שותף 

פעיל עם השקעה כספית 
_____________________________________________)48-51(לשדרוג הארגון. 052-7166226

 דרוש שותף משקיע 
לחברה בהקמה לפרטים:

_____________________________________________)48-51ל(054-6970525

 להשכרה בב"ב 
בשלמה המלך, בצמוד 

ליש חסד, אשפר 
ומאפיות סלפק, כ-30/80 
מ"ר שטח מסחרי, קומת 

קרקע + חניה פרטית 
צמודה. מפרטי ללא דמי 

_____________________________________________)48-51(תיווך. 053-5888151

 להשכרה מחסנים ב"ב 
בגדלים שונים עד 60 מ"ר עם 

_____________________________________________)48-51(גישה לרכב. 052-7142450

 להשכרה משרד 40 
מ"ר ממוזג בק"1 - עם 
מעלית, ללא דמי תיווך 

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ 03-5797756

050-5308742)48-48(_____________________________________________

מגרשים
 למכירה קרקע חקלאית 

בנס ציונה 50 דונם עם תכנית 
חלקית למגורים 350,000 ש"ח 

_____________________________________________)48-51(לדונם. 03-6180103

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

_____________________________________________)49-49/19(מדהים, 052-5807915

 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

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-12/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

בני ברק

 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

 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(_____________________________________________

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

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-05/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-18/19(_____________________________________________

 "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 
_____________________________________________)48-07/19(ומפנק 050-4124556

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

לכנרת, מבצע חורף!!!
 2 לילות לזוג ב - 700 

_____________________________________________)42-9/19ל(ש"ח 052-7164243

אילת
 קרוואן חדש ומפנק בחוף 

שמורת האלמוגים מרחק 
נגיעה מהים. לזוגות ומשפחות 

עד 6 נפשות.
_____________________________________________)44-51(054-7967089 חוה.

 "כתר הרימון" - 2 צימרים 
חדשים לזוגות ומשפחות 400 

_____________________________________________)45-44/19(ש"ח לזוג. 052-5207326

 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(_____________________________________________

 ללזוגות לימים שבתות 
וחגים דירה יפה מטופחת עם 

מרפסת נוף מהמם לכנרת. 
058-6454340)46-5-19(_____________________________________________

 דירות אירוח מטופחות 
לשבתות וימים )התארגנות 

לארועים( באזור גן ורשא, עד 
10 נפשות מותאם לנכים, ע"י 

_____________________________________________)47-6/19(חצר. 052-7623544

 דירה 4 חד' 10 מיטות, 
יפה ממוזגת מאווררת 130 

מ"ר לתקופות קצרות שבתות, 
חגים, חופשים )קרוב למכבי 
_____________________________________________)7-18(אש( שיכון ה'. 050-7877492

חצור הגלילית

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

נוף ממוזגת + מצעים מפנקת 
להשכרה יומית, ג'קוזי. גינה!

054-4420846 054-7300740)47-18/19(_____________________________________________

 דירת נופש מדהימה. 
חדשה. נוף מיוחד. 600 

ש"ח לילה.
054-7964399)47-50(_____________________________________________

 לשבתות חתן בדירות 
ארזים טבריה מבצעי חורף 

מיוחדים דירות נופש החל מ- 
_____________________________________________)41-52(250 לזוג. 055-9923279

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
055-9704186)47-46/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)46-21/19(ג'קוזי. 050-4154145

 בחשמונאים, יחידת אירוח 
יפיפייה, 2.5 חדרים. פינת 

ישיבה מרפסת לנוף מהמם. 
_____________________________________________)48-7/19(08-9762675 ו- 055-6657692

 להשכרה יחי"ד מפוארת, 
מרוהטת, 2 מזגנים, דוד שמש, 

איזור שיכון ו' 2,400 ש"ח.
050-4172526)48-51(_____________________________________________

גבעת שמואל

 ברחוב אלחדיף, 4 חד' 
ק"ב מעלית, דו"ש, מצויינת.

052-2211192  03-5709395)47-50(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 באלעד, התפנתה חנות 
במרכז מסחרי מוביל, מתאימה 

לתחום נהעליים, אורטופדיה, 
תשמישי קדושה, קוסמטיקה 

_____________________________________________)49-52(ולכל מטרה 050-4136129

 להשכרה חנות במרכז ר' 
עקיבא ב"ב, שירותים, ירידה 
כ-10 מדריגות. חלון ראווה 

_____________________________________________)49-52(בחזית. 054-2067894

  להשכרה במרכז העיר 
110 מ"ר למכירות, משרדים, 
לכל מטרה, שקטה. ק"1 - כ. 

פרטית. 050-5340785
_____________________________________________)50-50(052-7182182 "אחוזה"

 בכ. לעיר ויזניץ - 200/400 
מ"ר ולהחסנה למשרדים 

מוסד, מכירות לכל מטרה. 
052-7182182

_____________________________________________)50-50(050-5340785 "אחוזה"

אולמות

 מתחם נופש מרווח + 
חדר אוכל + ג'קוזי + בריכה, 

נוף מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס 
חם! 050-9070487

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

 עסקה נדירה! למכירה 
בית קפה מאפייה, כשר חלבי 
הרב לנדא, מיקום אסטרטגי 

בלב פתח תקווה מושקע 
ומעוצב עם כל הציוד!!! 

לרציניים בלבד! נמכר עקב 
מעבר לתחום אחר.

050-5240895)48-51(_____________________________________________

קריית אתא

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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
 מהודרת ומשופצת 

במקום יוקרתי, 200 מטר 
קומה א' + מעלית. 

054-4338135)43-50(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בחולדה הנביאה יחי"ד 
35 מ"ר מפוארת, מרוהטת 

וממוזגת ק"ק מיידי
_____________________________________________)48-51ל(054-8449823

 בצירילזון, 2 חד', קומה 
א', 2 מזגנים, ללא ריהוט. 

_____________________________________________)48-51(פנויה. 054-4770245

 חדש! בפוברסקי 2 
דירות: 2.5 חד'/ 2.5 

חד' + גג ק"ג, ללא, דוד 
שמש, מיידי. 4,150 ש"ח

054-9400028)48-51(_____________________________________________

אלעד
 באבטליון, 4 חד' גדולים, 

מ. סוכה מחסן, דו"ש ומזגנים, 
במחיר סביר מיידי

_____________________________________________)49-52ל(050-4190420

 2.5 חד' ק"ג משופצת 
מרכז ר"ע נזגנים ודו"ש

052-2211192   03-5709395)47-50(_____________________________________________

 בצירלסון 3 א' קומת 
קרקע, חזית מוארת, ריהוט 

מלא וממוזגת מיידי
054-2208800)49-50(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 באמרי חיים יחידה לזו"צ 

30 מ"ר ק"ק מרוהטת ממוזגת 
_____________________________________________)43-50(מיידי. 052-3632080

 בקרית הרצוג 2 חד' כ-45 
מ"ר, יפה, ממוזגת ללא ריהוט, 

בנין שקט, קומה 2.5 3,000 
_____________________________________________)47-50ל(ש"ח. 054-6969961

 בז'בוטינסקי פינת רמב"ם 
ק"ד ללא מעלית, משופצת, 
_____________________________________________)48-51ל(יפה ומרווחת. 054-8597986

 בקרית הרצוג יח"ד 3 חד' 
גדולה חדשה מרוהטת + סוכה 

+ מעלית מטבת 
050-4156085/4)51-54(_____________________________________________

 ברחוב סוקולוב, באזור 
החרדי, ענקית, 95 מ"ר, ק"ג 

ללא מעלית, חניה ומחסן, 
_____________________________________________)50-50(מיידית 052-5562748 אלי

 בלעדי להשכרה בהר 
שלום בית פרטי כ-400 

מ"ר ב-4 מפלסים מחולק 
ל-8 יחידות דיור משופצות 

וחדשות אופ' לשכירות 
יחידות או את כל הבית 

מתאים למוסדות ישיבות 
ועוד + אופ' למכירה. 

כניסה מיידית, לפרטים 
סלומון-נכסים-והשקעות

054-4290-600)50-50(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בצירלזון פנטהאוז 4 חד' 
+ סוכה ,דירה חדשה מקבלן, 

מעלית 6000 ש"ח גמיש. 
052-5501812)50-50(_____________________________________________

 בנורדאו פנטהאוז 4 חדרים 
+ מיזוג + מרפסת שמש + 

סוכה נעלית 5,500 ש"ח גמיש 
052-5501812)50-50(_____________________________________________

 בצבי 5 חד' קרקע, 120 
מ"ר, מרווחת ויפה 5,500 

גמיש. נדל"ן הקריה
050-3000121)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה/הרצוג 
4 חד' 100 מ"ר משופצת 

ויפה + סוכה חזית ק"ג 
+ מעלית + חניה 5,000 

ש"ח גמיש. סלומון-
נכסים-והשקעות
054-4290-600)50-50(_____________________________________________

 בשלש השעות בבנין 
חדש ומפואר 4 חד' + 
סוכה ומרפסת שמש 
משודרגת ויפה מיידי 

ב-4950 ש"ח. להב נכסים 
050-4177750)50-50(_____________________________________________

 בואו להוריד את 
הנילונים! ברמת אהרון! 

בנין חדש! 4 חד', 
מרווחת! מפתחות 
ב"אביחי מתווכים" 

03-5701010)50-50(_____________________________________________

 בהרצל, 4 חד' חזית 
בניין חרדי מרווחת 

מושקעת מעלית חניה 
מיידי! רק ב-4,800 ש"ח. 
בלעדי ל'אפיקי נדלן בועז'

050-4156080)50-50(_____________________________________________

 בשלושה 3 חד' בשופצת 
חדשה 3,500 ש"ח גמיש. 

052-5501812)50-50(_____________________________________________

 דב הוז, 3 חד' קומה 
א', חזית 3,400 ש"ח. פינוי 

1.1.19 מס' נכס 16363 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)50-50(תיווך אדוארד

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לקוק בנין חדש 3 
חד' גדולים ומרווחים + 

סוכה מושקעת ק"ה נוף 
מדהים + מעלית 4,300 

ש"ח גמיש סלומון-נכסים-
והשקעות

054-4290-600)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 

מהנילונים, 3 חד' 
מושקעת במיוחד + סוכה 

גדולה, חזית נוף מדהים 
ק"ה כניסה מיידית 4,500 

ש"ח גמיש. סלומון-
נכסים-והשקעות
054-4290-600)50-50(_____________________________________________

 בשלשה 2 חד' משופצת 
חדשה 3000 ש"ח גמיש -052

5501812)50-50(_____________________________________________

 יח"ד, חדשה מהממת, 
בר' עקיבא - קאליש, אוויר! 

נוף! רחבות! יוקרה! מעלית! 
אפשרות למיידי!

053-3120073)50-51(_____________________________________________

 דירה ברח' הנגב, 2 חד' 
קומה ב', מסודרת, פינוי מיידי, 
3,200 ש"ח. מס' נכס 17920 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)50-50(תיווך אדוארד

 בורוכוב 2.5 חד' משופצת 
קומה א' עורף כניהסה מידית 
3,500 ש"ח. מס' נכס 16298 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)50-50(תיווך אדוארד

 בשיכון ג' בבנין בוטיק 
חדש, יחידה מפוארת כ-40 

מ"ר, מרוהטת קומפלט 3,350 
_____________________________________________)50-51ל(ש"ח. 053-3105016

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 

מהנילונים 2 חד' 
מושקעת במיוחד, נוף 

מדהים ק"ה כניסה 
מיידית 3,700 ש"ח. 

סלומון-נכסים-והשקעות
054-4290-600)50-50(_____________________________________________

 מציאה! בנורוק! 
יחידת דיור חדשה 

ומרוהטת, 2,500 ש"ח. 
*בצבי 2 חד'. מפתחות 

ב"אביחי מתווכים" 
03-5701010)50-50(_____________________________________________

 2.5 חד' ברח' טבריה קרוב 
לחרלפ קומה א מסודרת מיידי 

3,300 ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה 
ומשופצת ק"ק + מרפסת 

2,800 כולל ארנונה ומים.
054-6781565/4)50-1(_____________________________________________

 ברמת אלחנן יחידת 
דיור כחדשה 1.5 חד', ק"ב 

מרוהטת, ממוזגת, מפוארת, 
_____________________________________________)50-1/19(2,450 ש"ח. 052-7684697/6

 5 חד' בהנשיא, מעלית + 
חניה. מיידי. "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)50-50(דסקל 050-5926021

 רימקס עוצמה 
ההסתדרות, קומה 2, כ-90 

מ"ר, עורפית, ממוזגת, 
מרוהטת + מוצרי חשמל. 

לשותפים/ קבלנים. מיידית. 
_____________________________________________)50-50(צוות אביגד 072-3957393

 בהנשיאים, 4 חד' ק.1 
050-3528252)41-41(_____________________________________________

 רימקס עוצמה סלנט, 
כ- 80 מ"ר, קומה 3, מיזוג, 
חניה, מיידית. צוות אביגד 

072-3957393)50-50(_____________________________________________

 רימקס עוצמה אילוביצקי, 
בית פרטי כ- 70 מ"ר + גינה 

200 מ"ר, סורגים, 3 כ"א, 
ממוזגת, מיידית. צוות אביגד 

072-3957393)50-50(_____________________________________________

 בעמישב צמוד לגני הדר 
דירת 3 חדרים. אחרי שיפוץ, 
 FOX 050-6925400 .מיידי

_____________________________________________)41-41(נדל"ן

 "דרך עיר נכסים" 
במונטיפיורי קרוב לנורדאו. 3 
ח', כ- 95 מ"ר + 2 שירותים 

מעלית וחנייה. מתאים 
_____________________________________________)50-50(למבוגרים. 052-2656825

1-1.5 חדרים
 בסלנט יחידת דיור גדולה 
+ מעלית וחניה 2,500 ש"ח. 

050-3528252)50-50(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בב"ב. לל"ת במחיר 2,000,000 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 050-6651365

 למכירה זכיון של קו פעיל 
לחלוקת מזון בלילה, רווח בין 
12,000-15,000 ש"ח בחודש. 

_____________________________________________)50-51ל(לפרטים: 054-4698282

 בב"ב למסירה מספרה 
עובדת בז'בוטינסקי איזור 

_____________________________________________)50-50(מרכזי 054-5500263

 דירות להשקעה 
באשקלון! דירות שלשה 

חדרים, דירות ארבעה חדרים 
במחירים של 650 אלף ומעלה.

_____________________________________________)50-50(עומרי 054-7313344

 להשקעה דירה אחרונה 
בנצרת 3 חד' 450,000 

 BDA .שקלים. יפה ונחמדה
054-8449423)50-50(_____________________________________________

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים, 

החל מ-8,000,000 ש"ח. 
הדירות מושכרות כעט. נתי 

המתווך לציבור הדתי
050-5766979)50-1/19(_____________________________________________

 רימקס עוצמה להשכרה 
בפ"ת בז'בוטינסקי, קומה 1, 
כ- 160 מ"ר, אולם תצוגה + 
ח' ישיבות + משרד, ממוזג,, 
חניה, כניסת ספקים, מיידית 

גמיש. צוות אביגד
072-3957393)50-50(_____________________________________________

חניות
 2 חניות בהשלושה 600 

שקל לחניה, גמיש.
052-5501812)50-50(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב ברב 
קוק חנות/משרד 30 

מ"ר חזית משופצת לכל 
מטרה 2,800 ש"ח מיידי 
סלומון-נכסים-והשקעות

054-4290-600)50-50(_____________________________________________

 חנות למכירה בדמי 
מפתח ליד רבי עקיבא 
880,000 ש"ח. מיידי 
בלעדי! ל'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)50-50(בועז' 050-4156080

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בבני ברק? זה 

המומחיות שלנו תיווך 
BA יזמות 054-4980159 

_____________________________________________)50-50(דורון

 חנות 55 מ"ר על רבי 
עקיבא פינת ירמיהו משופץ 
לכניסה מידית במחיר טוב 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)50-50(054-4980159 דורון

 שטח מסחרי 200 מ"ר 
אזור הרב קוק קומה 1 הכנת 

 BA המקום ע"י הבעלים. תיווך
_____________________________________________)50-50(יזמות 054-4980159 דורון

כללי

 בלעדי להשכרה ברחוב 
פרל מחסן מקורה 93 

מ"ר קומת קרקע גישה 
נוחה לרכב, מיידי, ניתן 

לשכור חלק מהנכס, 
לפרטים נוספים סלומון-

נכסים-והשקעות
054-4290-600)50-50(_____________________________________________

 מגוון משרדים חנויות 
להשקעה באשקלון במחירים 

מצויינים לפרטים:
_____________________________________________)50-50(עומרי 054-7313344

 למכירה באהרונוביץ 
המרכזי מרתף 450 מ"ר 

כולל משרדים כולל חניות 
3,500,000 ש"ח.

052-5501812)50-50(_____________________________________________

 באהרונוביץ להשכרה 
מרתף עם חניות ומשרדים 

מפוארים 450 מטר רק 
18,000 ש"ח גמיש. 

052-5501812)50-50(_____________________________________________

 להשכרה משרד בפ"ת 
בשנקר 70  מ"ר ק.1 2,500 

_____________________________________________)41-41(ש"ח. 050-3528252

 משרד משופץ ומפואר 
80 מ"ר במרכז העיר עם 
מעלית תיווך BA יזמות

_____________________________________________)50-50(054-4980159 דורון

 משרד 25 מ"ר ברבי 
עקיבא בפסג רק 1,800 

ש"ח. תיווך BA יזמות -054
_____________________________________________)50-50(4980159 דורון

 משרד 22 מ"ר ברחוב נתן 
הנביא 1 בני ברק קומת כניסה 

עם אפשרות ליחידת דיור 
מאחור לכניסה מידית. תיווך 

_____________________________________________)BA)50-50 יזמות 054-4980159 דורון

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-49(מאובזרות. 052-8357813

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)50-1/19ל(054-8523020

יבניאל
 ארוח לזוגות ומשפחות, 
מחיר מבצע רק 50-100 ש"ח 
למיטה! מדשאות ומשחקיה, 

סנוקר וטניס וכו', 
052-3540874)41-52(_____________________________________________



ד’-ו’ בטבת תשע”ט  412-14/12/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 "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)49-52/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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)47-20ל(_____________________________________________

  "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 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

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(_____________________________________________

 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

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)36-04/19(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

 קרוב לרשב"י - צימרים 
יפיפיים+ ג'קוזי, נוף מרהיב, 

בריכה, חצר, יחס חם! 
050-9070487)28-51/18(_____________________________________________

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-47/19(_____________________________________________

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים, מקום יפה, פינתי 

ושקט עד 40 איש. 
_____________________________________________)41-52ל(052-6377060, שמרית

 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(_____________________________________________

 בחד נס בגולן - צימר 
איכותי ושקט לזוגות + 

ג'קוזי+ נוף לכנרת. קרוב 
לביה"כ. 500 ש"ח ללילה.

_____________________________________________)44-03/19(אבי 054-4623705

 "בית ארז" מתחם 
למשפחה המורחבת 55 

מיטות, חדר אוכל, חצר גדולה 
Beiterez.net .וביה"כ

052-4281804)45-3/19(_____________________________________________

מכירת רכב

מיצובישי

 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

 פג'ו 307 שנת 2005 מנוע 
1,600 שמורה ומושקעת טסט 

לשנה 96,000 ק"מ, 8,500 
_____________________________________________)47-50ל(ש"ח. 054-6969961

פג’ו

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

*הדברת מזיקים: נמלים, 
ג'וקים וכו' ר-1223.

050-5544413)47-16(_____________________________________________

הדברה

אירועים

 יחידת דיור יפיפיה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות. נוף להרים. לזוגות/
_____________________________________________)48-51(משפחה 054-5259470

תלמים
 3 יחידות אירוח במושב 
הדתי תלמים )ליד אשקלון( 

החל מ-250 ש"ח לזוג.
_____________________________________________)48-51ל(050-3010660 יעל

 השכרת ציוד לאירועים 
מקרנים מסכים רמקולים 

פלזמות, מחשבים, פנסים 
מצלמות, מקרופונים

054-4420846)47-18/19(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)49-20/19(לחתונות 0525-778544

צילום

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

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-04/19(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

השכרת רכב

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(_____________________________________________

 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

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב + לאוטומט, 

רכב חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)48-07/19(זולים! 052-2523284

 "שידוכי המרכז" -חרדים 
ודתיים בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, ליטאים 
וספרדים, דת"ל, גם נפשי קל 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

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

 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

תוספי תזונה
 מכירת חיסול של תוספי 
 ,HERBALIFE תזונה של

המוצרים בתוקף, כשר מהדרין. 
_____________________________________________)45-52ל(058-6610501

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

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

יעוץ ועזרה

 טכנאי מחשבים וטלפונים 
תיקונים, ותמיכה טכנית 

מחירים זולים. 054-9228012 
_____________________________________________)47-50(בערב

קורסים
 המקיף במגזר החרדי 

להכשרת דולות ומדריכות לידה 
מקומות אחרונים! יהודית חדד 

- מרכז נעמה.
054-8445714 03-6183240)47-50(_____________________________________________

 חדש לנשים בב"ב, 
טיפולים הוליסטיים המשלבים 

עיסוי וטיפולי הילינג.
_____________________________________________)47-50ל(לפניות: 054-5890493

 שדכנית נמרצת, מאגר 
גדול, ליטאים, ספרדים, 
חסידים, פרק ב ורפואי.

_____________________________________________)47-52ל(054-8436672

שיפוצים
 שוהם בניה ושיפוצים, 

המלצות רבות מחירים נוחים, 
שיפוץ עד המפתח.

054-2964231)47-50(_____________________________________________

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, 
_____________________________________________)48-51(כפיאתיות וכו'. 052-7660908

קמפוס מסודר במרכז הארץ
לאירוח בשבתות ובפסח

לפרטים:
054-9900770

9 מקומות אוטומט 
גם לנהג חדש וצעיר

מבצע! 79& ליום!
050-5765449
052-7123419

השכרת רכב
הרץ•באדג'ט•

קל אוטו•פרי 

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

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)47-20/19(60 איש 052-8860953

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)49-04/20(_____________________________________________

אבידות

 אבדה מזוודה שחורה 
בימים ה'-ו' חיי שרה במודיעין 
עילית - ב"ב באוטובוס חברת 

קוים. 053-3183597
_____________________________________________)48-48ח(053-3183597

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)48-48ח(1-599-500-003

 נמצא צמיד דמוי פנדורה 
באזור תלמוד תורה בעלזא

_____________________________________________)48-50ל(054-8438529

 אבדו 2 תוכי קוקטיל 
)אפור וצהוב( בב"ב. -03
054-8439901 5706403)48-48(_____________________________________________

 אבדה שקית עם 2 נגנים 
ועוד כמה דברים ביום הבחירות 

בפ"ת המוצא יתקשר:
054-8562188)48-48(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בערב שבת חיי שרה 
נסעתי בטרמפ מבית שמש 

לירושלים ולקחתי חליפה שלא 
שייכת לי, על החליפה יש שם: 

_____________________________________________)49-49ח("אהרון רוט". 052-7120049

 ג' כסליו לוויתי סידור 
מאישה בקו אוטובוס 280 ואיני 

מוצאת את עקבותיה.
_____________________________________________)49-49ח(052-7134652

 נמצא באוטובוס קו 3 
לכותל ביום ראשון י"ז כסלו 

שקית ובתוכה חצאית
_____________________________________________)49-49ח(02-5004663

 נמצא רב קו )ילד( באזור 
_____________________________________________)49-49(ת"ת תלפיות 054-8438529

 נאבד שעון יקר בבני ברק 
באזור רחוב השומר או המלך 

_____________________________________________)49-50(שלמה. 055-6691234

 נמצאה חבילת בטריות 
ברח' יצחק שדה ב"ב 

054-8438529)49-50(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

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)50-05/20(_____________________________________________

 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

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19-19(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)49-04/19(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)48-49/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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)50-05/20(_____________________________________________

 "בוסטן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)43-02/19(_____________________________________________

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-12/19(_____________________________________________

 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

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-44/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-47/19(_____________________________________________

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-50(_____________________________________________

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-26/19(_____________________________________________

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-35/19(_____________________________________________

 יחידה חדשה בזכרון יעקב 
5 200 ש"ח ללילה, אפשרות 

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-20(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

 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

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

מרכז הארץ

 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

 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

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-52/18(נוף, 055-6678585

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-21(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-44/19(_____________________________________________

 נותרו שבתות פנויות 
בחורף בקמפוס גדול ומרווח, 

חדר אוכל, חצר גדולה ובימ"ד, 
אפשרות לקייטרינג.

_____________________________________________)42-2ל(052-7142331

מאזדה
 מאזדה פרמסי 2001, 
_____________________________________________)50-51ל(במחיר טוב 052-7140033

 למכירה מיצובישי 
אאוטלנד פרמיו 7 מקומות 

שנת 2016 סה"כ 1,800 קמ"ר 
+ תוספות שמורה מאוד, 

_____________________________________________)50-50(מחירון 054-5500263 יוסף.

 הובלות גדולות וקטנות 
לכל חלקי הארץ, שרות אדיב 
ובאחריות, הנחות לאברכים. 

052-7638702)50-17/19(_____________________________________________

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, ודאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-49/19(אפסיים. 050-5808315

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)50-7(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 ג' כסליו לוויתי סידור 
מאישה בקו אוטובוס 280 

ש"ח. ואיני מוצאת את 
_____________________________________________)50-50ח(עקבותיה. 052-7134652

 נמצא בשבת מקץ 
טבעות בציון שמעון הצדיק 

_____________________________________________)50-50ח(050-6256846

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם
1-599-500-003 הגמ"ח 

_____________________________________________)50-50ח(הארצי להשבת אבידה

 אבד ארנק ב-1.12 בקו 
422 מב"ב לירושלים מכיל 

מזומן, רשיון נהיגה אמריקאי, 
_____________________________________________)50-51ל(כ. אשראי. 054-8412694

 נמצא רב קו )ילד( באזור 
_____________________________________________)50-50(ת"ת תלפיות 054-8438529

 מעוניינים לקנות מיטה 
מתקפלת יד שניה במצב 

מעולה בירושלים 
_____________________________________________)50-50ח(054-8474221

 דרוש מיקרוגל במצב 
מעולה בתרומה לכולל 

_____________________________________________)50-50ח(בירושלים 054-8429020 י-ם

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה, 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)50-50ח(052-3595314
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

תקשורת

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

תינוקות

ריהוט

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-49/18(ועוד, 050-5770355

 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

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121

 עקב סגירת "סלון כלות" 
מבחר ענק, שמלות כלה 

מפוארות ב-800 ש"ח.
053-2827371)47-50(_____________________________________________

 ארון 5 דלתות מצב טוב 
מאוד 6 מגירות 350 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7609103

 שולחן מרובע - לא 
נפתח עץ מלא, צבע אגוז 

)1.40*1.40( 500 ש"ח. ישנם 
8 כסאות תואמים 130 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(כל כסא. 052-3073826

 למכירה ארון 3 דלתות 
מפורק + מגירות צבע חום 

_____________________________________________)49-49ח(בהיר ב"ב. 052-5737813

 כסא משרדי, חדש על 
גלגלים מגנון סינכרוני מלא 

_____________________________________________)49-49ח(300 ש"ח. 050-6205446

 שידה עץ מלא וונגה מצב 
מצוין 450 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-4741056

 ספה נפתחת + ארגז 
מצאים בורדו 490 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-4741056

 שולחן סת"ם כולל מדף 
אחסון במצב טוב במחיר 500 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 053-3187290

 שתי כסאות גבוהים 
מרופדים כחדשים 250 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-9089110

 שולחן כתיבה כחדש 200 
ש"ח. בצבע לבן.

_____________________________________________)49-49ח(050-7832389

 ארונית מפלסטיק של 
כתר 5 מגירות חדשה 120 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 050-3069989

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-3463482

 ארון סנדוויץ כחדש 300 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 054-9784433

 שידה + מראה גדולה + 
4 מגירות כחדשה במחיר 500 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 02-5371677

 עמודון + מזנון 2 דלתות 
+ 5 מדפים 350 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(02-5371677

 מיטת מעבר עץ מזרון 
עמידה מצב מצוין רק 150 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 050-6236560

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא במחיר מציאה 

)ב"ב( 250 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)49-49ח(054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 400 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 שולחן מטבח כחדש צבע 
אגוז, 1 מטר נפתח לעוד מטר 

רק כ-500 ש"ח בירושלים.
_____________________________________________)49-49ח(050-9549670

 למכירה לול עץ מצב 
מצוין מזרן חדש בנילון 230 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7655652/3

 לול פלסטיק מצב מצוין 
מזרן חדש בנילון 180 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7655652/3 שכון ג' ב"ב

 סלון תלת מושבי מעץ 
מלא מפואר 500 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(058-3292985

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)49-49ח(500 ש"ח. 054-5705546

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

_____________________________________________)49-49ח(054-5705546

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 40 ש"ח 

_____________________________________________)49-49ח(כ"א. 050-4135002

 ארון 4 דלתות עם 3 
מגירות 2X160 מחיר 500 

____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 054-8435872

 פלדלת 500 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(054-8435872

 ספה לסלון + כורסא 
תואמת במצב טוב 500 ש"ח. 

_____________________________________________)49-50ל(053-3180757

 ארונית מטבח, 5 מ"ר, 
לבן פורמייקה במצב טוב 

מאוד, חזק וגדול.
_____________________________________________)49-50ל(053-3180757

 ארון ספרים סלוני, צבע 
כהה, פורמיקה, דלתות 

לספרים במצב טוב מאוד. 
_____________________________________________)49-50ל(053-3180757

 מעיל שבת בצבע אדום 
גיל 3-4 של GAP כחדש 

לחלוטין 40 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

 עגלת אמבטיה )אפשר 
רק טיולון( 180 ש"ח. )טיולון 

רק 120 ש"ח( 052-5737813 
_____________________________________________)49-49ח(ב"ב

 סימילאק 400 גר' שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-4135002

 עגלת אמבטיה + טיולון 
בלו-ברי שמורה ילד אחד 
בשימוש + ניילון לגשם.

_____________________________________________)49-49ח(050-4135002

 סלקל סייבקס ורוד כחדש 
350 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)49-49ח(053-3110797

 אמבטיה לבוגבו דונקו 
כחדשה 400 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(053-3110797

 דרוש מזגן חלון לבחור 
ישיבה במחיר מוזל/אפשרי 

_____________________________________________)49-49ח(קטן. 050-6651365

 שידת החלתלה של 
חברת טל, צבע בז' - 150 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7171941

 שולחן ו-4 כסאות מטבח, 
צבע לבן/שחור - 200 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7171941

 תנור KING משולב גז 
4 להבות, 2 תאי אפיה - 400 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7171941

 עגלת טיולון בייבי רולר 
כחדשה 250 ש"ח חייבת 

_____________________________________________)49-49ח(להמכר 052-7123840

 עגלת תאומים "בירטקס" 
כחדשה צבע שחור 1/2 שנה 

בשימוש רק 500 ש"ח במקום 
4000 ש"ח. בירושלים.

_____________________________________________)49-49ח(02-5793511

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-3073826

 מציאה! ציטת תינור 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-3073826

 כסא בטיחות לתינוק רק 
_____________________________________________)49-49ח(60 ש"ח 050-9089110

 לול פלסטיק + מזרן 
במחיר מצחיק 150 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(054-2326070

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה. 

_____________________________________________)49-49ח(050-6651365

 מעוניין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצויין 
חברת אורנג' ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(055-6777117

 נוקיה 208 כשר )אחריות( 
2 מכשירים ב-250 ש"ח לבודד. 

ירושלים. 058-3245433 
_____________________________________________)49-49ח(מ-19:15

 J5 מכשיר סמסונג גלקסי 
במצב מצוין. 02-5373650

_____________________________________________)49-52ל(050-4150649

 מכשיר לחיתוך כרטיסי 
סים לטלפון 80 ש"ח באריזה 

_____________________________________________)49-49ח(חדש. 050-5574847

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום. 050-5274348  
03-6884123)49-52(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

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

  מזגן מיני מרכזי 3.5 כח 
סוס אלקטרה *מזגן אלקו 
3.5 כח סוס מזגן תקרתי 
_____________________________________________)45-46ל(בהזדמנות. 052-3544116

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)48-48ח(052-3595314

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר

_____________________________________________)48-48ח(054-7938941

 מעוניין לקנות/ למכור/ 
להחליף דגי נוי טורפים, 

במחירי מציאה!!! הקודם 
_____________________________________________)48-48ח(זוכה! 055-6777117

 אם ברשותכם מקפיא 
שאיכם צריכים משפחת אברך 
_____________________________________________)48-48ח(תשמח לקבלו. 054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)48-48ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תורמה

_____________________________________________)48-48ח(052-3595314

 מעוניינים לקנות מכשירי 
כושר וספרי קריאה במחיר 
מוזל! לישיבת מתמודדים.

_____________________________________________)48-48ח(052-3223932

 גלגלים לאופניים מספר 
4 + צמיגים ופנימית 50 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(כ"א. 052-3595314

 למשפחה גדולה דרושה 
אורגנית, תזכו למצוות

_____________________________________________)48-48ח(050-4125549

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)48-48ח(052-7696092

 דרוש מכשיר נוקיה 
208 או סמסונג 1200 

בתרומה-אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)49-49ח(052-3595314

 מעוניין לקנות פלופון 
MIO כשר במצב טוב.

_____________________________________________)49-49ח(050-6229373

 מעוניין בטלפון חוגה ישן. 
_____________________________________________)49-49ח(050-4160457

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)49-49ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)49-49ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)49-49ח(052-7396092

 תנור דו תאי נירוסטה + 
כיריים חברת קינג 500 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(054-8404321

 שואב אבק חובט סמסונג 
 1800W - צקלון ללא שקית

_____________________________________________)49-49ח(220 ש"ח. 052-2727474

 תנור בילדאין פירוליטי 
490 ש"ח. *מקפיא 6 מגירות 

_____________________________________________)49-49ח(490 ש"ח. 052-4741056

 מקפיא 6 מגירות וירפול 
_____________________________________________)49-49ח(לבן 490 ש"ח. 052-4741056

 מיקרוגל במצב מעולה רק 
_____________________________________________)49-49ח(80 ש"ח. 050-9089110

 מקרר XL משרדי ביתי 
במצב מצוין 170 ליטר, 500 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 058-3292985

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)49-49ח(מגע 400 ש"ח. 052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-2437292

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנות מחיר מציאה 

_____________________________________________)49-49ח(- 280 ש"ח. 054-8405489

 BROTHER מדפסת 
משולבת מדפיסה גם A3 עדיין 

בקרטון ב-290 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(054-7208929

 טוסטר אובן פרווה כחדש 
150 ש"ח. גודל בינוני בירושלים 

_____________________________________________)49-49ח(050-9549670

 LG מסך מחשב דק 
למסירה חינם לאברך לכתיבת 

_____________________________________________)49-49ח(ד"ת 03-6195941

 מזגן מיני מרכזי 315 כח 
תדיראן 400 ש"ח

_____________________________________________)49-50ל(053-3180757

 מחליק שיער באריזה 
חדש רגמינטון 250 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-5574847

 גיטרה חשמלית ללא 
מיתרים 120 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-5574847

 נוקיה C2 תואם כשר 
באריזה 250 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(050-5574847

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-3463482

 כיריים גז בילדאין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה 300 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)49-49ח(200 ש"ח. 052-3463482

 תנור עם כיריים בשרי 
במצב מצוין ב-240 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(054-8420444

 למכירה טובטר אובן 
היה בשמוש רק בפסח כחדש 

לגמרי 100 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

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

*מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(0522-727479

 מקרר אמקור 420 ליטר 
לבן מצוין 500 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)49-49ח(0533-186834

 מכשיר ניווט GPS חדש, 
איכותי, מפות 2019, ותוספות 

_____________________________________________)49-49ח(280 ש"ח. 054-8518182

 מחשב נייד קטן במצב 
טוב )מתאים בעיקר לכתיבה( 

ללא סוללה 250 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(054-8478353

 מיחם חשמלי לשבת 50 
כוסות חדש באריזה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-3069989

 מזגן 3/4 כ"ס במצב 
מצוין אלקטרה 250 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(058-3227908

 מיחם לשבת פירמה 
טובה חדש לחלוטין. 70 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-3292985

 פלטה לשבת 4 סירים 
חדש לחלוטין 30 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(058-3292985

 בהזדמנות! מדיח כליםל 
 BLOOM BERG גדול

במצב מצוין )ב"ב( 450 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(בלבד. 054-7216671

מערכות כיבוי אש
)ספרינקלרים(

למוסדות ובניינים

055-8830669
באיכות הגבוהה ביותר 

מחירים נוחים

 דרוש אופניים חשמליים 
לאברך בהשאלה או בתרומה 
_____________________________________________)50-50ח(תזכו למצוות. 052-7621791

 דרוש מחשב נייד לאברך 
בהשאלה או בתרומה לכתיבת 

_____________________________________________)50-50ח(דברי תורה 052-7621791

 מעוניין בכסא תינוק 
לאופניים במצב טוב בתרומה 

או בהשאלה תזכו למצוות.
_____________________________________________)50-50ח(052-7621791

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תורמה. 

_____________________________________________)50-50ח(052-3595314

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 שקלים 

_____________________________________________)50-50ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)50-50ח(סימלי. 054-7938941

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת בן תורה בתרומה 

_____________________________________________)50-50ח(054-8432271

 דרושות אופניים 
חשמליים לאברך ב-600 ש"ח. 
אפשרי במקולקלות בתרומה 

_____________________________________________)50-50ח(054-8432271

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו
_____________________________________________)50-50ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)50-50ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)50-50ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)50-50ח(052-7396092

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר.

_____________________________________________)50-50ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון לבחור 
ישיבה במחיר מוזל/ אפשרי 

_____________________________________________)50-50ח(קטן. 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה 

_____________________________________________)50-50ח(050-6651365

 רדיאטור 16 צלעות ב-200 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-8432614

 תנור בילד-אין 2 תאים 
במצב מולה חברת תקע 500 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 053-9614265

 רדיאטור לחימום 12 
צלעות על גלגלים, 100 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(052-2786557

 למסירה תנור חימום 
וטוסטר קטן - דרוש תיקון. 

_____________________________________________)50-50ח(02-5812872

 קריוקי במצב מצוין + 2 
כניסות למיקרופונים + מטען 

ואוזניות - 120 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(03-5740868

 תנור בילד-אין קינג 
איכותי, עובד מצויין, מולטי-

סיסטם עם ניקוי עצמי, 500 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 052-8969770

 מחשב נייד קטן במצב 
טוב )מתאים בעיקר לכתיבה( 

ללא סוללה 250 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(054-8478353

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

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6187374 

_____________________________________________)50-50ח(או: 053-3179093

 מדפסת משולבת פקס 
 HP6830 וכו' צבעונית דגם

ללא דיו. 220 גמיש.
_____________________________________________)50-50ח(054-8445520

 רדיאטור 8 צלעות במצב 
חדש 80 ש"ח באלעד. 

_____________________________________________)50-50ח(054-8404589

 תנור חימום עומד 
ומסתובב בטיחותי כמו חדש 

150 ש"ח באלעד.
_____________________________________________)50-50ח(054-8404589

 מיקרוגל במצב מעולה רק 
_____________________________________________)50-50ח(80 ש"ח. 050-9089110

 מסך מחשב "22 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

_____________________________________________)50-50ח(מצוין, 290 050-2897977

 למכירה בהזדמנות תנור 
חימום חדש הכולל 4 ספירלות 

)ב"ב( 150 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)50-50ח(054-7216671

 מערכת הגברה יד 2 
חברת BTS דגם PG9 ב-190 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 058-3291661

 מקרר לא גדול צבע לבן, 
210 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)50-50ח(052-5797813

 רדיאטור + מפזר חום 
בב"ב 150 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(054-8476805

 מיטה מעץ מלא 
משולשת 500 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(054-4521532

 למכירה ארון 3 דלתות 
מפורק 310 ש"ח + מגירות 

צבע חום בהיר, ב"ב 
_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 בירושלים מיטת "משכל" 
כפולה + מגרות במצב מצוין 

שמנת 1,200 ש"ח.
050-4131422)50-51(_____________________________________________

 למכירה ארון 4 דלתות 
שמנת/תכלת 500 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(054-8430370

 ספת סלון בצבע וורוד 
עתיק 2+3 רוחב 220, 130, 

מחיר 500 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(050-5198598

 2 כסאות גבוהים מרופדים 
כחדשים 250 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-9089110

 כסא למחשב במצב חדש 
_____________________________________________)50-50ח(050-3069989

 למכירה בירושלים מיטה 
משולשת במצב טוב ב-450 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח בלבד. 02-5812872

 למכירה ארון מטבח עץ 
סנדביץ 260 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 כורסת אירוח הנפתחת 
למיטת יחיד. רוחב 70 ס"מ 
עומק 80 ס"מ במצב פתוח 
אורך 186 ס"מ. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-5198598

 קומודה/שולחן איפור 
מראה וארון מגירות 500 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(054-6583510

 מיטה כפולה מזרונים 
נשלפים כחדשים 400 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(054-6583510

 למכירה שולחן מחשב 
שמנת יפיפה 120 שש"ח. עם 

_____________________________________________)50-50ח(מגירות. 054-8430370

 מכנס לתינוק קטיפה חדש 
של קידישיק מידה 18/24 

חודשים 30 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)50-50ח(40 ש"ח. 053-3155415

 מצעים למיטת תינוק היה 
3 פעמים בשימוש 35 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 מיטה לול צבע לבן ללא 
מזקון 150 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 אמבטיה לבייבי ג'וגר צבע 
קרם שמורה מאוד 350 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(053-3188804

 עגלת מאמס את פאפס 
2 מצבים, במצב מצוין 450 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-8432614

 למכירה עגלת תאומים 
OYSTER - נקנתה לפני 

כחודש. 500 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(054-8464909

 לול עץ מצב מצוין, מזרן 
חדש בנילון 230 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(052-4955652/3 שיכון ג' ב"ב.

 לול פלסטיק מצב מצוין, 
מזרן חדש בנילון 180 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(052-7655652/3 שיכון ג' ב"ב

 עגלת תאומים כחדשה 
"איזי ביבי" 400 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(052-7188350 בפרדס כץ

 מטרנה מהדרין שלב 1 55 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח באלעד. 054-8404589

 עגלת ביבי ג'וגר מעולה 
צבע ירוק זית באלעד 450 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-8404589

 כסא בטיחות לתינוק רק 
_____________________________________________)50-50ח(60 ש"ח. 050-9089110

 נדנדה חשמלית לתינוק 
+ מנגינות רק 120 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-9089110

 לול קטן לתינוק מעץ מלא 
במצב טוב + גלגלים, ללא 

מזרון. 100 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-6539056

 בירושלים מיטת תינוק 
"משכל" במצב מצוין 480 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 050-4131422

 עריסה צבע לבן חזקה 
140 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 מיזרון מיטת תינוק 70 
ש"ח מצב חדש.
_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 בירושלים מיטת תינוק 
"משכל" במצב מצוין 480 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 050-4131422

 שולחן פינתי  נוער עם 
מגירות 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(058-3299853

 כורסת יחיד וכורסא של 
4 מקומות + מיטה וארגז 

מצעים 500 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-3337530

 שולחן מרובע - לא 
נפתח עץ מלא, צבע אגוז 

)1.40*1.40( מחיר 500 ש"ח. 
ישנם גם 8 כסאות תואמים 

130 ש"ח כל כסא.
_____________________________________________)48-48ח(052-3073826

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-3463482

 כורסת נוחות נפתחת 
צבע תכלת במצב טוב )בפ"ת(
_____________________________________________)48-48ח(052-8833975 500 ש"ח גמיש

 מיטה וחצי מזרון חדש 
350 ש"ח. *ספפה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(053-3134131

 ארון 4 דלתות עם 3 
מגירות 2X160 מחיר: 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-8435872

 פלדלת 500 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-8435872

 ספות 2+3 מעור אוטלגי 
חדישות שנה וחצי בשימוש 
_____________________________________________)48-49ל(3,000 ש"ח. 052-4227714

 שולחן + 8 כסאות, 2 
עם ידיות חדישים, אפשרות 

לשולחן או כסאות בלבד!
_____________________________________________)48-49ל(052-4227714

 ספריית ילדים מכתבייה 
ב-100 ש"ח. ב"ב.

_____________________________________________)48-48ח(058-3265087

 זוג ספות יחיד )גן( חדש 
באריזה + שולחן, 250 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(כ"א. 03-5781470

 שולחן כתיבה מעץ בוק 
במצב טוב עם  תאים לספרים. 

_____________________________________________)48-48ח(סך 500 ש"ח. 050-7474529

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ מצב מצויין 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-5705546

 למכירה מיטת יחיד + 
ארגז מצעים מצב מצויין 180 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 למכירה כסא מנהלים 
100 ש"ח + ידיות + מנגנון 

_____________________________________________)48-48ח(תקין. 052-5737813

 בהזדמנות כחדש: ספה 
)נפתחת למיטה( 350 ש"ח. 

מיטות ושידות 400 ש"ח. 
ספרייה, שטיח 200 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-5424215

 למסירה מיטת עץ תינוק 
"שילב" 1.20X1 מטר במצב 

_____________________________________________)48-48ח(מצויין. 052-7127022

 שידה 5 מגירות סנדוייץ 
_____________________________________________)48-48ח(500 ש"ח. 054-8592452

 בהזדמנות!! שולחן סלוני 
במצב מצויין. 050-4160457 

_____________________________________________)48-48ח()ירושלים(

 פלאפון מקס רוקר כשר 
דור 3 במצב חדש רק 200 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 053-3127941

 פלאפון נוקיה החדש 
3310 חדש באריזה, 370 ש"ח 

_____________________________________________)50-50ח(בלבד 058-3213824

 ממשרד שנסגר במחיר 
מציאה החל מ-500 ש"ח. וכן 
מסכים, מקרנים, נייחים וציוד 

נלווה. ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)50-9(ק"ס: 052-7171228
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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

די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות חדשות לחלוטין 

ב-100 ש"ח פולו וכו'.
_____________________________________________)48-48ח(055-6777117

 מצבר 65 אמפר לרכב 
במצב חדש 350 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(055-6777117

 למכירה בירושלים חיתולי 
מבוגרים חוגלה רק 35 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-6358172

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 100 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה גיזרה רחבה 180 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 053-3155415

 סטנדר על שולחן חום 
_____________________________________________)48-48ח(כסף 100 ש"ח. 053-3155415

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-2727474

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה 30 ש"ח. בירושלים.

_____________________________________________)48-48ח(052-7167995

 אוזניות סמסונג חדשות 
30 ש"ח בירושלים. * שרוך 
גומי ללא צורך בקשירה 30 

ש"ח. בירושלים.
_____________________________________________)48-48ח(052-7167995

 כסא עם גלגלים 
אורטופדי ב380 ש"ח. במצב 

חדש בירושלים. *שולחן סלוני 
עץ מלא 400 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7167995

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-7938941

 וסת ומפצל וחלקים 
נוספים לבלוני גז חדשים 75 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7653548

 כסא גלגלים לנכה + 
מזרונים סעודיים - 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(כ"א בר"ג. 050-5967114

 תחפושת חדשה מידה 4 
_____________________________________________)48-48ח(משה רבנו. 052-7676856

 חליפת שלשה חלקים 
חדשה לבן צבע שחור מידה 5, 

_____________________________________________)48-48ח(50 ש"ח. 052-7676856

 קסדה חדשה לילדים 45 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7676856

 נעלי דייר סטפ ספורט 
מידה 21-22 ברופסא לבן כחול 
חדש, מבצע 50 ש"ח, בקודם 

_____________________________________________)48-48ח(זוכה. 052-7110779

 2 נעלי בד שחור לבן 
לבנות מידה 30-40 מציא ה15 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח כ"א. 052-7110779

 ג'ל איכותי לשיער 
ולפיאות בנים מ-15-35 ש"ח 

ללא מראה רטוב. אניו משאיןר 
פירורים, מחזיק כל השבת.

_____________________________________________)48-48ח(052-7110779

 למכירה כחדש ספר 
הבנה הבעה ולשון - הכנה 

ותרגול לבגרות קיץ 2015 20 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7110779

 טרמפולינה כחדשה, 
יוקרתית של חברת "פישר 

פריי" עם קשת פעילויות. 200 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-3466389

 סיר טיגון חשמלי של 
חברת "גולד ליין" חדש באריזה 
עם טיימר, רשת נשלפת. 2.5 

ליטר, 185 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-3466398

 כרטיספר ב"אור החיים 
בשווי 35/50/120 או 55 
_____________________________________________)48-48ח(ב"יפה נוף" 03-6164553

 למכירה שולחן לכתיבת 
סת"ם. עבודת יד ב-350 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(054-8581992

 למכירה סכינים לסופר 
סת"ם ב-80 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)48-48ח(054-8561992

 מנורה דקורטיבית כחולה 
מבורת קובייה. חדש באריזה 

_____________________________________________)48-48ח(50 ש"ח. 052-4831449

 ספר בישול חדש מכיל 
מתכונים קלים וזמינים. 50 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה 

_____________________________________________)48-48ח(50 ש"ח. 052-4831449

 מארז מתכונים לידלים 
עודד אכילה בריאה, חדש. 25 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר 

חדשה. 40 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר. צורת רימון 20 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-4831449

 ספר שער הגלגולים. 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-4831449

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

_____________________________________________)48-48ח(054-5705546

 סופגנים לארג' 30 ש"ח 
לחבילה. פדים 10 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-7984438

 מקרן איכותי במציאה רק 
_____________________________________________)48-48ח(470 ש"ח. 054-2515728

 כינור יפה ומעולה חדש 
באריזה 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8404243

 אופניים STITCH מחיר: 
_____________________________________________)48-48ח(350 ש"ח. 050-3337530

 ודאו עם 5 קלטו וידאו 
לילדים 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-3337530

 משנה ברורה הוצאה 
חדשה ע"י מכון "פאר המקרא" 

ירושלים. 130 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-3337530

X3  תמונות מצלמה של 
רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-7653753

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)48-48ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)48-48ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצוין 400 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(055-6777117

 מצלמת קנון בצבע לבן 
1XUS160 במחיר 250 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(כולל נרתיק. 054-8572523

 גגון לרכב כחדש בגודל: 
1.45X9.5 280 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-4189919 02-6414194

 נעל עקב שחורה חדשה 
אנה קליין 38. עקב 8 ס"מ. 

200 ש"ח. ב"ב.
_____________________________________________)48-48ח(053-3325028

 6 שמלות ערב לאירועים 
ורוד/ אפרסק להשכרה 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. ב"ב. 053-3325028

 אופני הרים של חברת 
קוברה 26" שילדת אלומניום 

_____________________________________________)48-48ח(בב"ב. 052-3500137

 2 מנורות קיר כחדשות 
)לח. שינה מעל המיטות 80 

ש"ח. 02-6414194
_____________________________________________)48-48ח(050-4189919

 דלת פלדלת כחדשה. 
רוחב: 84 גובה: כ-2 מטר. 500 

ש"ח. 050-4189919
_____________________________________________)48-48ח(02-6414194

 קלרינט חדש באריזה 500 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח בלבד. 054-8404243

 אופניים חשמליים ללא 
בטריה 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8404243

 מציאה! קופסאות 
איחסון יפיפות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)48-48ח(20 ש"ח. 052-3073826

 למכירה כסא רכב + 
סלקל 80 ש"ח כל דבר

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 כלוב ענק לתוכיים 350 
ש"ח. *צלחת לתוכיים 150 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 053-3134131

 כובע סמט חסידי, חדש, 
שהגיע מחו"ל, מתאים 

לבחורים מידה 56 ב-300 ש"ח 
_____________________________________________)48-48ח(בלבד. 052-7166610

 פלדלת חדשה לבנה 
_____________________________________________)48-48ח(1000 ש"ח. 050-4131038

 נעלי ספורט ניובלנס 37.5 
חדשות נשים 200 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-4131038

 מעיל צמר כחדש נשים 
מידה 42. 200 ש"ח. *תיק 

נשים חדש 45 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-4131038

 מחיצת זכוכית חלבית 
 1.85X85 למקלחת כחדש

250 ש"ח )ב"ב(
_____________________________________________)48-48ח(054-8404480

 מצלמה קטנה מברזל 
בגודל 3X3 ס"מ בערך ב-150 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-8472523

 מכונת גילוח בהכשר הרב 
גרוס עובדת מצויין.

_____________________________________________)48-48ח(054-8572523

 שולחן מחשב, פורמיקה, 
צבע בז/ + מגירה עם גלגלים. 

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3198860

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

130 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-08/19(בניילון. 053-3198860

 מזרון אורטופד בריאותי 
_____________________________________________)48-51ל(1,800 ש"ח. 050-6564872

 2 מכונות תפירה 
תעשייתיות, פאר וברנינה. 

תפר, זיגזג וישר. 03-5781152 
050-5931436)48-49(_____________________________________________

 בר"ג אופניים חשמליות 
חדשות, בטריה 48 אמפר 35 

קמ"ש + תוספות.
_____________________________________________)48-51ל(050-6564872

 נדנדה של חברת "פישר 
פרייס" במצב טוב מאוד רק 

350 ש"ח בירושלים
_____________________________________________)49-49ח(050-4120286

 כסא משרדי במצב מצוין 
בירושלים 250 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(050-4120286

 קופסאות איחסון יפיפיות 
למשחקים וכו, פלסטיק קשיח 

כולל מכסה 20 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-3073826

 למכירה משקולות למים 
- חדשים לגמרי 50 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

 אופניים בצבע כחול מצב 
מצוין לגיל 7-8 רק 80 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש 350 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(055-6777117

 מזוודה טובה 60 ש"ח 
_____________________________________________)49-49ח(בלבד. ב"ב. 052-5737813

 זיכוי למשקפי מולטי 
פוקל באופטיקה הלפרין ע"ס 

500 ש"ח, ב-250 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(050-4125002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)49-49ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצוין 400 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(055-6777117

 כסא לרכב 50 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7663458

 עגלת קניות מבד 50 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7663458

 מעבד מזון מזימיקס עם 
חלקים ללא קערה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7663458

 אופה לחם כחדש 150 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7663458

 דיסקורית מאלומיניום 
7.50 ס"מ חצי מחיר.

_____________________________________________)49-49ח(054-8435872

 ניילון לגשם לטיולן חדש 
באריזה 20 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-7170406

 שמלת ערב מעממת 
מידה 38-40 יבוא מפריז 

חדשה. 500 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-7143037

 10 תוכונים ב-37 ש"ח 
לאחד. 052-7175927 )בישוב 

_____________________________________________)49-49ח(חשמונאים(

 מגן ברכיים לרוכב אופניןן 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקורופון בלוטוס ועוד... חדש 

באריזה 300 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-2437292

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-2727474

 ברה"ע למכירה אופניים 
"24 בצבע כחול 21 הילוכים 
_____________________________________________)49-49ח(ב-250 ש"ח. 052-7966786

 ברה"ע למכירה נטען חדש 
לאופניים חשמליות ב-250 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7966786

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 כ"א, בירושלים 
_____________________________________________)49-49ח(054-8415306

 שמלות ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגגוון ורוד, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(בירושלים. 054-8415306

 אקווריום עם מכסה + 3 
דגי זהב, חצץ ואוכל 35 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(054-8409064

 אופניים BMX גלגל 20 
כחדשות! במצב מצוין! רק 

_____________________________________________)49-49ח(140 ש"ח. 054-8409064

 למכירה קסדה לאופנוען 
במצב מצוין ונקיה לחלוטין 

בצבע לבן 350 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(050-6688160

 שמיכת פוך זוגית חדשה 
באריזה מהממת מציאה 100 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 054-2941433

 מציאה! חנוכיה יוקרתית, 
חדשה לגמרי, באריזה, ב-80 

ש"ח בלבד. במקום 130! 
_____________________________________________)49-49ח(בב"ב. 052-7101450

 נגן אייבס כחדש + 
אוזניות בלוטוס במחיר 200 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 03-5797481

 כיריים גז 5 להבות 
מצויינות מזכוכית חב' זק"ש 

_____________________________________________)49-49ח(450 ש"ח. 052-7188017

 פלטצ'ה חדשה 60 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7188017

 סדין חימום חשמלי חדש 
_____________________________________________)49-49ח(60 ש"ח. 052-7188017

 סלקל לתינוק מצוין - 70 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7188017

 בוסטר לילדים 30 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7188017

 מיזרון למיטת יחיד 80 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7188017

 מינשא לתינוק כחדש 
חב' צ'יקו 100 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7188017

 2 דלתות פלדלת "קסם" 
בצבע חום כהה 300 ש"ח 

_____________________________________________)49-49ח(כ"א. 03-6195941

 דלת פנדור רוחב 70 צבע 
אלון מולבן כחדשה 120 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(03-6195941

 למסירה אסלה + ניאגרה 
_____________________________________________)49-49ח(פלאסון כחדשה 03-6195941

 אופניים ERO במצב 
מצוין 210 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-7663458

 נדנדת תליה כחדשה 50 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7663458

 5 מטבעות מכסף  לפדיון 
_____________________________________________)49-49ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 סורג בטן בצורת חבית 
מגלוון נגד חלודה, ,עברה וחזק 
מאוד. 1.00X1.17 מחיר 210 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7600336 ב"ב.

 אופניים למבוגרים )הרים( 
במצב טוב מאוד - 180 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-9340317

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 03-6199806 בערב

 אוגר למסירה בב"ב. 
_____________________________________________)49-49ח(לפרטים: 054-8491154

 למסירה לכולל/ישיבה, 
סט מתיבתא עירובין חדש! 

gmail.com@8414744
_____________________________________________)49-49ח(054-8414744

 מטבעות חו"ל 60 ש"ח 
_____________________________________________)49-49ח(לקילו. 052-7653753

 מעבד מזון מסימיקס עם 
חלקים ללא קערה 200 ש"ח.  

_____________________________________________)50-50ח(054-8487627

 אופה לחם כחדש 150 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-8487627

 מעקה למיטת נוער מעץ 
סנדויץ כחדש אורך 1.20 מ' 

_____________________________________________)50-50ח(150 ש"ח. 052-7663458

 לול קמפינג איכותי במצב 
מצוין 170 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-7663458

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה. חדש באריזה 

_____________________________________________)50-50ח(50 ש"ח. 052-4831449

 ספר בישול חדש. מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדש באריזה, 

_____________________________________________)50-50ח(50 ש"ח. 052-4831449

 מארז מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה, חדש, 25 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר, 

_____________________________________________)50-50ח(חדשה. 052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 052-4831449

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-4831449

 אופני הילוכים 24" 250 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב

 למכירה מזוודה טובה 60 
ש"ח בלבד. ב"ב 

_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה )אפשר 
רק טיולון( 280 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(052-5737813 ב"ב

 אופניים 95 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 סמרטפון מתקדם חברת 
"גיני" S5 מצב חדש )ללא 

מטען( ב-250 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(050-8776286

 תיק לאישה מותג חדש 
ברמה צבע שחור ב-50 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-8776286

 רמקול בלוטוס + דיבורית 
חדש ברמה ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-8776286

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-2897977

 זוג נעליים חדשות באריזה 
 .A11270 רוקפורט" דגם"

מידה 42 ב-350 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(04-8435523

 כורסת הנקה 2 שידות 
קומודה ומראה לחדר שינה 

052-4227714)50-50(_____________________________________________

 הספר "זעקה ללא מענה" 
של נחמה קרמר, 30 ש"ח. 

054-8454536)50-50(_____________________________________________

 הספר "הרים סביב לה" 
של רחל פומרנץ, 32 ש"ח. 

054-8454536)50-50(_____________________________________________

 הספר "הצטלבות" של א. 
ב. ישי, ב- 25 ש"ח.

054-8454536)50-50(_____________________________________________

 חדשה באריזה! המשכק 
הזוגי של מיר לביא 200 ש"ח. 

054-8454536)50-50(_____________________________________________

 כרית לכינור, גודל וחצי, 
חדש לגמרי ב-30 ש"ח.

054-8454536)50-50(_____________________________________________

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-4831449

 נגן MP3 כמו חדש עם 
בלוטוס 100 ש"ח. -050

_____________________________________________)50-50ח(4151440

 2 שמלות ערב לילדות 
בצבע טורקיז ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-4151440

 2 שמלות שושבינות 
במצב מצוין 200 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(050-4151440

 למסירה לכולל/לישיבה, 
סט מתיבתא עירובין חדש! 

gmail.com@8414744
_____________________________________________)50-50ח(054-8414744

 אופני פעלולים במצב 
מצוין 300 ש"ח + אופניים 

פעלולים שצריך תיקון מעצור! 
250 ש"ח. 050-9340317 

_____________________________________________)50-50ח(בערב

 נעלי עקב חדשות 
ויפותכסופות מידה 37, 150 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-8478028

 למכירה 2 שמלות אירועים 
מהממות ז"א 500 ש"ח. 

מידות 42-44
_____________________________________________)50-50ח(054-4954933

 למכירה סט שמלות ירוק 
ושחור כחדש 500 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(054-8430370

 2 פאות בהכשר הרב גרוס 
טבעי 500 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(054-8430370

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה גיזרה רחבה.

_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 סטנדר על שולחן חום 
_____________________________________________)50-50ח(כסף 90 ש"ח. 053-3155415

 למסירה חוברת "שלהבת" 
ועלוני "שיחת השבוע".

_____________________________________________)50-50ח(02-5812872

 ספה יפה וחזקה 210 ש"ח 
_____________________________________________)50-50ח(בלבד. 052-5737813

 בהזדמנות!!! חליפות 
ארוכות 4 חלקים במב מצוין, 
מספר לא מדויק 38-44. 250 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 050-4160457 י-ם

 אופנים שני גלגלים + 
גלגלי עזר חדשות 150 ש"ח 

_____________________________________________)50-50ח()בפ"ת( 052-2786557

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים ודיגיטלי, כמעט 

חדש 200 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50ח(054-8464909

 גלגלים לאופנים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 50 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. כ"א. 052-3595314

 אופניים ERO במצב 
מצוין 210 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-7663458

 נדנדת תליה כחדשה 50 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 052-7663458

 כסא לרכב 50 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50ח( 052-7663458

 עגלת קניות מבד 40 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח.  052-7663458

 חנוכיה עם בית, חזקה 
ואיכותית + קנים לשבת 
כחדש בב"ב. 250 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(054-8476805

 תמיסות לעדשות מגע 
קשות בוסטון, השרייה 45 

ש"ח. ניקוי 35 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(054-8476805

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר חדש בקופסא במחיר 

מציאה 90 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-7621791

 BMX אופני ילדים 
במחיר 120 ש"ח. 16"

_____________________________________________)50-50ח(054-5385013 ב"ב

 מכנס חדש גינס מידה 40 
חברת קסטרו 100 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה/כחול מבריק 200 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 053-3155415

 מגפיים חדשות לילדה 
מידה 27 צבע שחור 40 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 ברה"ע למכירה 
תיק מזוודה שחור מידות 
55X35X15 ב-60 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(052-7966786

 פראק חתנים איכותי 
מידה 42 )שבוע היה בשימוש( 

500 ש"ח. 02-6522251
_____________________________________________)50-50ח(058-3232259

 למסירה מזגן באלעד.
_____________________________________________)50-50ח(052-7621791

 BMX - "16 אופני ילדים 
_____________________________________________)48-48ח(120 ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 אופני הילוכים 24" 250 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 כיור לבן לפינת נט"י 
41/25 כחדש 120 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(058-3232259 02-6522251

 נגן + בלוטוס, תמונות, 
ללא רדיו ווידאו 12 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(03-6182130 )מ-10 בערב(

 נגן חברת בינה ודעת + 
תמונות ותפילות שמור, 90 
ש"ח. 03-6182130 )מ-10 

_____________________________________________)48-48ח(בערב(.
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או לאי מייל:
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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

■ 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

 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)47-06/19(_____________________________________________

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

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

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

 למעון דתי בפ"ת כפר 
גנים, דרושה מיידי סייעת 

למשרה חלקית. 12:00-16:00
_____________________________________________)47-50ל(052-8530061 052-8226582

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 
דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 

לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 דרושות סייעות לגן 
בפ"ת+תינוקיה תנאים 

טובים. א. ליום מלא/חצי.
050-5636364)44-3/19(_____________________________________________

 עובד/ת לחנות צילום, ידע 
בגרפיקה, למשמרות.

054-7933174 03-6199392)50-01/19(_____________________________________________

 לחברת רוזנברג הובלה 
ולוגיסטיקה דרושים נהגים 
 ,c-1 צעירים ורציניים רשיון
_____________________________________________)50-01/19ל(נסיון חובה. 050-6563426

 לחברת נקיון בב"ב 
לעבודה לאחה"צ, תנאים 

טובים!
דודו: 050-7288620
_____________________________________________)50-01/19(ריקי: 052-5742908

קו עיתונות דתית / 8190675 / 

עבודה בשעות 17:00-20:00 5 ימים בשבוע
שכר של 50 ₪ ויותר

ידע בסיסי במחשב, אסרטיביות, ניסיון בגביה יתרון

לחברת אשראי ברמת החייל
דרושים/ות למוקד שיחות יוצאות

asi@pama-lis.co.il קו"ח
טל' 054-8877470

נציגי/ות גבייה טלפוני

 דרושים אנשים רציניים 
להכנסה נוספת בזמן הפנוי 

ללא צורך בנסיון.
055-6793284)46-1/19(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת + מנהלת מעון 

תנאים מעולים למתאימה.
050-8342228)47-50(_____________________________________________

 לכיפות אלטמן דרושה 
תופרת זריזה לאחה"צ ל-5 

ימים 5-6 שעות ביום.
03-5782080)49-50(_____________________________________________

 מזכירה רפואית מ-7:00
-16:00 כל יום לשלוח קו"ח 

_____________________________________________)47-50(לפקס: 03-6161865

 לחנות בשר בב"ב דרוש 
עובד מקצועי ומסור בעל נסיון 

_____________________________________________)47-50ל(קודם. 050-2425596

 דרושה מטפלת למעון 
בתל אביב, אווירה חמה 

ונעימה 36 ש"ח.
052-7690437)47-50(_____________________________________________

 השכר עלה! לפי 
שעות! שכר נאה, 

גמישות, לגיל הרך, 
חלוקה לקבוצות, סביבת 

עבודה חוויתית.
054-4499177)47-50(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב דרושות 
מטפלות/סייעות.

054-8499728)47-50(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור פתח-תקווה, 

_____________________________________________)48-51(עדיפות לנסיון 054-7771118

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

 למאפייה בפיצריה 
בב"ב דרושים עבדי מטבח 
_____________________________________________)47-50(ומשלוחנים. 054-2146510

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל - 3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)47-50(פרטים בטל: 054-8503222

 בכולל בוקר הלכתי  
במרכז פ"ת נותרו מספר 
מקומות לאברכים צעירים.

_____________________________________________)48-51ל(054-8531503

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 לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

03-633-8888 ֹלפרטים.

ִדרושות
גננת
מטפֹלות
מוסמכות
ֹלמשרה�מֹלאה
ֹלרציניות�בֹלבִד

ֹלמעון�איכותי�בבני�ברֱק

תנאים
טובים

ֹלמתאימות

 דרושה מנה"ח לחברה 
בבורסה בר"ג תנאים טובים 

קו"ח למייל 
gadipaz@012.net.il

054-3973315)48-51k(_____________________________________________

 לפנימייה חרדית לבנות 
בטבריה ובחיפה דרושים/ות: 

*עו"ס *אח/ות *פסוכולוג/ית. 
קו"ח למייל: 

ol77777@walla.com)48-51(_____________________________________________

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
צוות חרדי.

050-8938869)48-51(_____________________________________________

 פקידת שירות לקוחות 
למשרד בב"ב, דרישות אופיס, 

אנגלית יתרון. קו"ח לפקס:
03-5781454. או למייל:

shalomed2010@gmail.
com)48-51(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני לעבודה 
במיזוג אויר המרכז, תנאים 

_____________________________________________)48-51ל(טובים. 058-7348517

 לחברה פיננסית בב"ב 
דרושה מנה"ח מתחילה 

למשרה מלאה קו"ח לפקס: 
03-9205309)48-51(_____________________________________________

 מעוניינת לעבוד שעתיים 
ביום ולהרוויח כמו במשרה 

מלאה? נשמע דמיוני? בחברת 
פור-אבר, זה אפשרי!

052-7144900)47-50(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש טבח 
לארוחת ערב 03-6714809 

_____________________________________________)47-50()להתקשר 10:00-15:00בלבד(

 למטבח למזון קר בב"ב 
דרוש עובד רציני, מ-3:00 

בבוקר, שכר טוב למתאימים. 
050-6967591)48-51(_____________________________________________

 לחברה מצליחה דרושים 
עובדים אין צורך בנסיון 

אפשרות מהבית.
050-4171497)49-52(_____________________________________________

 לבית פרוג דרושה אשת 
שיווק לתאום פגישות, נסיון 

במכירות חובה!
Avigail@prog.co.il)49-50(_____________________________________________

 דרוש עובד בעל נסיון 
במכולת קופאי/סידור מדפים. 
מהשעה 12:00-21:00 בערב, 
כולל שישי מ-6:30 בבוקר עד 

שעה לפני שבת.
050-4927000)49-52(_____________________________________________

 דרושים עובדי אריזה 
וליקוט למאפייה בפתח תקוה. 

ראשון - חמישי. 15:00-22:30
054-7708222)49-50(_____________________________________________

 דרושה  מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה 

תנאים מעולים למתאימה. בין 
03-9094566 8:30-14:30

053-3797448)49-04(_____________________________________________

 מדריכת תעסוקה 
לבית אבות בפ"ת תנאים 

טובים, 054-4697827 קו"ח 
לפקס: 03-9128403 מייל: 

ilanakatz22@gmail.com)49-50(_____________________________________________

 לחברה בר"ג גבול ב"ב 
דרוש/ה להאזנות לצרכי 

בקרה, אינטילגנציה 
גבוהה - חובה.

משרה מלאה קו"ח למייל 
etgar200@gmail.com)49-50(_____________________________________________

 לכיפות אלטמן דרושה 
תופרת זריזה לאחה"צ ל-5 

ימים 5-6 שעות ביום.
03-5782080)49-50(_____________________________________________

 ל"פרפרים" - הלבשה 
אישית דרושות מוכרות 
מנוסות לערב. תנאים 

טובים + בונוסים.
050-8266772)49-52(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)49-50(לשעה 054-3607420

 מעוניין לעבוד אצלך 
בבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)49-49ח(בשבוע. 052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

והשרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7396092

 אדם רציני אחראי 
ונאמן בעל המלצות לטיפול 

_____________________________________________)49-49(בקשישים. 055-6672036

 אדם אחראי ונאמת בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)49-5/19(_____________________________________________

דרישות התפקיד:

דרושה
תקציבאית מ"מ

למוסד חינוכי 
גדול באלעד

ידע ושליטה באקסל 
כולל נוסחאות - חובה

ראש גדול
יחסי אנוש מעולים

ידע בראיית 
חשבון - יתרון

קו"ח לפקס:
153-732445602 

שליטה מלאה 
במחשב - חובה

דרישות התפקיד:

למרכז הרפואי 'מעיני הישועה'

דרושים/ות
כח עזר

למחלקות השונות
העבודה במשמרות בוקר / ערב / לילה וסופ"ש

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

03-5771127 | 03-5770531
טלפון לברורים:

לרגל פתיחת מחלקות, דרוש/ה 
עובד/ת סוציאלי/ת,

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.

•  הנדסאי/טכנאי מיזוג אוויר – יתרון 
לבעל תעודה

• אינסטלטור בעל תעודה

־להוריד את השורה של הכתובת מייל ולה
שאיר רק את המס‹ טלפון

ולכתוב מעל או ע«י המס‹ – טלפון לבירורים

ממתין לקבל מעודכן

manpower2@mhmc. :קורות חיים לשלוח למייל

 למעון ילדים בבני ברק 
*גננת לכתת בוגרים )יום 

חופשי( *סייעת 13:30-7:30 
_____________________________________________)49-52()יום חופשי( 052-17641817

 למעון יום במרכז ב"ב 
מטפלת במשרה מלאה, 

תנאים מצויינים!
03-5703853)49-50(_____________________________________________

 לת"ת בת"א דרושה גננת 
מ"מ *סייעת לבוקר + צהרון 

קבוע קו"ח לפקס: 
03-5581802 מייל:

gmail.com@6307420)50-51(_____________________________________________

 דרושים סופרי סת"ם, 
אברכים יר"ש, כתב ספרדי 

להתקשר רק בערב
050-4300283)50-1/19(_____________________________________________

 למשרד רואי חשבון 
בגודל בינוני בתל אביב רואי 
חשבון /מתמחים )גברים ו/

או נשים( לאחר מעבר בחינות 
מועצת רואי חשבון בתחום 

ביקורת, עריכת דוחות כספיים 
ודוחות מס לתאגידים. שליטה 
בתוכנות אופיס, יתרון לבעלי 

שליטה בתוכנת קונטו.
פקס: 03-7604646

liat@frcpa.co.il :50-1/19(מייל(_____________________________________________

 לחברה בתחום ייצור 
לחמים מזכיר/ה לעבודה 

מהבית, לביצוע הזמנות מול 
לקוחות וספקים, 3 שעות ביום 

גמיש, שכר הולם, קריירה: 
072-22-222-62)50-50(_____________________________________________

 למשרד קן בירושלים 
מנהל/ת חשבונות, א'-ה' 

9:00-15:00, לא נדרש נסיון, 
6,000 ש"ח.

_____________________________________________)50-50(קריירה: 072-22-222-62

 למשרד עו"ד סמוך 
לבני ברק פקיד/ה, א'-ה' 

9:00-15:00, שכר 6,000 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50(קריירה: 072-22-222-62

 דרוש מנקה למשרד 
+ מחסן פעם או פעמיים 

בשבוע באזה"ת ב"ב. 
052-8385089)50-51(_____________________________________________

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון, דרושות מורות 

לאנגלית, הסעות מב"ב, 
שכר גבוה.

054-8483125)50-1/19(_____________________________________________

 דרוש/ה איש/ת 
מכירות שטח מנוסה 

לאיזור המרכז וירושלים. 
קו"ח למייל:

info@admonipro.co.il
_____________________________________________)50-51ל(פקס: 03-6130593

 למשרד בב"ב דרושה 
טלפנית לטלמרקטינג בשעות 

לפנה"צ/אחה"צ. צנאים 
_____________________________________________)50-50(טובים. 053-3178464

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים לשעות אחה"צ ת. 

טובים מאוד למתאימות.
054-7694963)50-1/19(_____________________________________________

 לחנות לממכר אוכל מוכן 
בירושלים דרוש עובד אחראי 
וחרוץ, דובר עברית ואידיש. 

_____________________________________________)50-51(לפרטים: 053-3100001

 לתיווך בנעם דרוש 
סוכן/ת לעבודה מעניינת 

תמורת עמלות ואחוזים. שעות 
גמישות. 054-7477054

03-5444815)50-50(_____________________________________________

 דרושות בדחיפת דירות 
להשכרה 2 או 3 חדרים 

לשוכרים טובים, כניסה מיידית. 
03-5444815 054-7477054)50-50(_____________________________________________

 למרכז עלה בב"ב דרוש/ה 
רכז/ת מתנדבים, כושר ארגון 

משרה חלקית קו"ח למייל: 
dvora@haleh.org)50-1/19(_____________________________________________

 דרושה גננת מחליפה 
)עוברת( לגלאי שנתיים/
שלוש, לגן פרטי בפ"ת.

054-8121234)50-1/19(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
מצליחה דרושים עובדים/ות 

אפשרות לעבודה מהבית ללא 
צורך בנסיון +20.

052-7606023)50-1/19(_____________________________________________

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, קריית ספר, 
_____________________________________________)50-01/19(וירושלים 052-6580906

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזויתרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)50-50ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד אצלך 
בבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)50-50ח(בשבוע. 052-3595314

 רדיאו MP3 לרכב מזדה-3 
_____________________________________________)48-48ח(מקורי חדש. 054-8412903

 אוכל לתוכים 3 ק"ג - 20 
ש"ח. ויטמינים וכלוב.

_____________________________________________)48-48ח(054-8412903

 חדר שינה יהודית 
קומפלט 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8435872

 חליפות לבנים 3 חלקים 
לחג כחדשות ברמה צבעים 

_____________________________________________)48-48ח(100 ש"ח. 052-8833975

 סיר לקובנה עם מכסה 
חדש באריזה 35 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7041010
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בנתיב זההחסדחמישישי
הסניפים: 

נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-
הרי"ף,חיפה, 
אשדוד-הלל

פתוחים במוש"ק 
בין השעות:
19:00-23:00 

ב'-ו' בטבת10-14.12.18

עד שישימבצעים בימי שני

בשמן/במים 
סטארקיסט

שישיית טונה 

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

חמישיית מגבונים ופל אגו
קוד:190536 110-130 גר'

טבלאות קליק
סוגים שונים

1090
3 ב-

סלטי מיקי
סוגים שונים

200 גר'

עוגיות בדלי
600 גר'

שיבולים

ספרינג/תפוזינה
סוגים שונים

1.5 ליטר

יין ישן נושן
כרמל מזרחי
כולל פיקדון

650 מ"ל

עוף שלם מס' 3
גלאט עוף

13-14
ה'-ו' בטבת

1390 2290
1590לק"ג

3 ב- 890890
3 ב-

10
2 ב- 299010

שניצל תירס
1.75 ק"ג

טבעול

3590

יש לך טעם 'מעולה' 
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