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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

054-8486590

פתרונות מימון
לעסקים

בארץהמומחים
 ומימון למשכנתאות

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

בעקבות אירועי ‘הטרור היהודי' – מרן שר התורה בהתבטאות חריפה

“מסכנים חיי יהודים ומרבים שנאת ישראל”

ברגע האחרון: 
נתניהו בנאום ‘אני מאשים'

אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 12-13

אירוע הטרור במסגרתו נעצרו חמישה צעירים יהודים מרחלים, בחשד שגרמו למותה של פלסטינית, חולל 
סערה ציבורית • מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי הבהיר כי "אסור ואין שום היתר להרוג גוי" וכי "אלו 

שמנסים לעשות זאת מסכנים חיי יהודים אחרים ומרבים שנאת ישראל בעולם", אלא אם מדובר במחבל ואז 
צריך וחובה לפגוע בו כדי להציל נפשות • הורי העצורים התלוננו: “הילד היה בריא ועכשיו הוא צריך תרופות, 

מתעללים בהם בשב”כ” / עמ' 8

חמש שנים אחרי שבית שמש נכנסה לסחרחורת 
בחירות נוספת בשל טענות לזיופים שהשפיעו 

על תוצאות הבחירות, השבוע נגזר העונש 
על הנאשם האחרון בפרשה •  על אף דרישת 
הפרקליטות למאסר, אחרי גישור תוקן כתב 
האישום באופן משמעותי כשבסופו של דבר 
נגזר על הנאשם עבודות שרות בלבד / עמ' 4

סום 
פר

שון
רא

בדרך לפריימריז
העבודה: מיכל צ'רנוביצקי, חרדית שמתמודדת בפריימריז, בראיון על שינויים חברתיים, היחס המפתיע 

מהח”כים החרדים והצורך בחיבורים במחנה השמאל-מרכז
הבית היהודי: באיחוד הלאומי סמוטריץ' בדרך להדיח את אריאל, ובבית היהודי מעוניינים לבטל את 

הפריימריז לטובת ‘ועדה מייעצת' • השאלה המרכזית: מי בראש?
הימין החדש: איש התקשורת שרון גל מנהל מגעים לשילובו ברשימה • וגם: רשימת הכוכבים שעשויים 

להצטרף לבנט ושקד • חשיפת ‘קו עיתונות'
גואטה: הח”כ החרדי שפרש בקדנציה האחרונה מש”ס, מבוקש במפלגות החברתיות • סקר פנימי: כוחו 

האלקטורלי של גואטה נאמד בכ2-3 מנדטים
/ עמ' 10-11

ראש הממשלה תזמן את הנאום רגע לפני התחלת 90 ימי 
הבחירות בהן היה נאסר שידורו • מנדלבליט, שאישר את הסכמי 
עדי המדינה, ייאלץ להגיש כתב אישום, אך בדעת הקהל נתניהו 
ניצח • וגם: האם ‘נוסחת שתי הקדנציות' תהיה פשרה מקובלת 

בין דגל התורה לאגודת ישראל?

נחנכה נקודת 
המשטרה 

חדשה ברמה א'
/ עמ' 6

לאחר 12 שנה: מנכ"ל העירייה התפטר / עמ' 6

זיוף הבחירות ב-2013: 
גזר דין לנאשם האחרון

ישיבת עבודה: 
ראש העיר 

נפגשה עם סגן 
שר הבריאות

סוף סוף: 

/ עמ' 4





לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

יופלה עם שזיף בתחתית

לעצמך
חדשטעם

לפרגן
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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, 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

 הפעוטות ננעלו במעון וחולצו
קריאה  התקבלה  שלישי  יום  של  הצהריים  בשעות 
בשוגג  שננעלו  פעוטות  שלושה  על  ידידים  במוקד 
בתוך כיתתם במעון בעיר. דוד אברג'ל ונתן רובינשטיין 
- כונני סניף בית שמש, חשו למקום יחד עם המתנדב 
יעקב קרמר - מנעולן מוסמך במקצועו, ובעבודת צוות 
את  וחילצו  נזק  כל  ללא  הדלת  את  פתחו  משותפת 

הפעוטות בשלום.

 נלכד המחבל שרצח את החייל יוסף כהן הי"ד 
שב"כ,  של  ומבצעית  מודיעינית  פעילות  בתום 
שני  יום  שבין  בלילה  וצה"ל,  ימ״מ  כוחות  בשיתוף 
לשלישי נלכד המחבל עאצם ברגותי, שביצע את פיגוע 
יוסף  החייל  נרצח  בו  בגבעת אסף,  הירי בטרמפיאדה 
יובל מור  כהן הי"ד תושב העיר יחד עם חברו החייל 

יוסף הי"ד.
בצומת  ירי  פיגוע  לביצוע  שותף  אף  היה  ברגותי 
עופרה אותו ביצע יחד עם אחיו מספר ימים קודם. עאצם 
הסמוך  אבו שח׳ידם,  בכפר  אחד מחבריו  בבית  נעצר 
נוספים,  פיגועים  בתכנון  עסוק  והיה  מגוריו  לכפר 
קלאצניקוב  מסוג  רובה  נתפס  מעצרו  במהלך  כאשר 

ותחמושת נוספת.

 מינויים בלשכת ראש העיר
פאסי,  אסף  התקשורת  יועץ  האחרון  השבוע  בסוף 
מונה  דיגיטל',  קראוס  'פאסי.  היעוץ  משרד  מבעלי 
לאחר  בלוך,  עליזה  העיר  ראש  של  התקשורת  ליועץ 
בהודעה  הבחירות.  מערכת  במהלך  אותה  שליווה 
יועץ  לתפקיד  שנכנסתי  לבשר  "שמח  כתב:  שפרסם 
עליזה  העיר  וראש  שמש  בית  עיריית  של  התקשורת 
בית שמש  העיר  את  ילווה  זו משרדי  ובמסגרת  בלוך 
המדיה  התקשורת  לענייני  הקשור  בכל  מקצועית 

והפרסום". 
בנוסף לפאסי, מינוי מפתיע נוסף בלשכת ראש העיר 
זהו אליהו גולדשטוף שיתמנה לנהגה האישי של ראש 
סגן  כרל"ש  שימש  האחרונות  שבשנים  לאחר  העיר, 

ראש העיר ירושלים מטעם 'עץ' חיים אפשטיין.
 - המניין  מן  שלא   - העיר  מועצת  ישיבת  קודם 
אל  מונטג  משה  המועצה  חבר  פנה  אמש,  שנערכה 
היועץ המשפטי לעירייה עו"ד מיקי גסטוירט, בינסיון 
חוק,  פי  על  אינם  שלטענתו  מינויים,  מספר  למנוע 
מאחר וראש העירייה מבקשת לאשר העסקת עובדים 
נוספים במשרות אמון בלשכתה, יותר מכפי שהוקצה 
אבקש  ע"כ  "אשר  הפנים.  משרד  מנכ"ל  בחוזר  לה 
עתה  חוק מבקשת  איזה  וע"פ  מהיכן  דעתך  חוות  את 
ראש העירייה למנות 2 עובדים נוספים במשרת אמון, 
כתב  אמון",  במשרות  עובדים   4 יועסקו  שבפועל  כך 

מונטג. 

 יום הניקיון העירוני
השבוע  שלישי  ביום  שנערך  הניקיון  יום   במסגרת 
ביוזמת ראש העיר עליזה בלוך, נצפו מנהל ת"ת גור 
העיר,  וראש  זילברברג  יצחק  המזכיר  אשלג,  יהושע 

מנקים את אחד מרחובות העיר יחד עם ילדי הת"ת.

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

אלי רובין

בית  שופט  גזר  השבוע,  שלישי  ביום 
כדורי,  מרדכי  השופט  השלום  המשפט 
של  עונש  תפילינסקי,  דוד  העסקן  על 
חודשיים וחצי עבודות שרות בלבד, לאחר 
זיוף  בהליך  שותף  שהיה  בכך  שנאשם 
לעירייה  קולות במהלך מערכת הבחירות 

ב-2013.
רק לפני כחודשיים הסתיימה לה בעיר 
שהביאה  המקומית  הבחירות  מערכת 
העיר  ראש  כאשר  לעיר  מהפך  בסופה 
הכללי,  הציבור  מועמדת   – בלוך  עליזה 
ומועמד  המכהן  העיר  ראש  את  הדיחה 
מתפקידו  אבוטבול  משה  החרדי  הציבור 
ספיחי  השבוע  אך  שנים,  עשר  לאחר 
הגיעו  בעיר  הקודמות  הבחירות  סאגת 
כמעט לסיומם עם נתינת גזר הדין לנאשם 
האחרון שהורשע בפרשיית הניסיון לזיוף 

הבחירות.
כזכור, בשעות הערב של יום הבחירות 
המקומיות ב-2013 פשטה משטרת ישראל 
בעיר  שמח  אור  ברחוב  מגורים  דירת  על 
וגילתה בה עשרות תעודות זהות ואמצעי 
וזקנים  משקפיים  פאות,  כמו  התחזות 
מזויפים, שיועדו לאפשר התחזות והצבעה 
אמונים(  )שלומי  כח  מפלגת  לטובת 

והמועמד לראשות העיר משה אבוטבול.
המעצרים בשיאו של יום הבחירות, יחד 
עם ההפסד הצורב לטובת המועמד החרדי 
הציבור  מצד  ודרישה  להפגנות  הביא 
הכללי לחקור את הליך הבחירות ולהביא 
לפסילתם, בעקבות החשד הכבד לזיופים. 
לאחר  הבחירות,  לאחר  וחצי  כחודש 
יהודה  דאז,  לממשלה  המשפטי  שהיועץ 
חומרי  את  מהמשטרה  קיבל  ווינשטיין, 
על  ערעור  להגיש  החליט  הוא  החקירה 
המשפט  מבית  וביקש  הבחירות  תוצאות 
תוצאות  את  לפסול  בירושלים  המחוזי 

הבחירות ולהורות על בחירות חוזרות. 
ע"ד,  טבת  בשלהי  מכן,  לאחר  חודש 
קבל המחוזי את הערעור, פסל את תוצאות 
הבחירות והורה על קיום בחירות חדשות. 
על  ערער  אבוטבול  משה  הנבחר  רה"ע 
גם  אך  העליון,  המשפט  לבית  ההחלטה 
שם קבלו את הטענות ודחו את ערעורו של 
בדיון  שהתקבלה  בהחלטה  כך  אבוטבול, 

שנערך בי"א אדר א' ע"ד.
העיר  תשע"ד,  ב'  אדר  ט'  שלישי  ביום 
הפעם  בחירות,  למערכת  שוב  התעוררה 
קצת יותר סוערת. הציבור החרדי והכללי 
ברובו, התגייס למאבק על בית שמש. שני 
הצדדים פעלו לגייס את מאגר המצביעים 
 76% של  הצבעה  נרשם  היום  בסוף  וכך 
תוצאות  הראשון(.  מהסיבוב  יותר   8%(
של  ניצחונו  על  שוב  הצביעו  הבחירות, 
אבוטבול, אם כי בפער יותר קטן מהסיבוב 
אבוטבול  למשה  קולות   19,401 הראשון 

ו-18,643 קולות לאלי כהן.
המשטרה  הבחירות,  להליך  במקביל 
עשרות  וחקרה  פלילית  בחקירה  פתחה 
אנשים בחשד לעבירות של הצבעה שלא 
 2016 ובשנת  במרמה  דבר  וקבלת  כדין 
שמונה  נגד  אישום  כתב  להגיש  הוחלט 
של  והמנהיגים  כיוזמים  שסומנו  נאשמים 
דוד  גם  וביניהם  הבחירות  זיוף  פרשת 
הפרקליטות  בסופם  כאשר  תפילינסקי, 
מאסר  עונשי  לבקש  בכוונתה  כי  הודיעה 

בפועל. 
מול  ממושך  ומתן  משא  אחרי 
תפילינסקי  של  בעניינו  הפרקליטות 
משפט  בית  נשיא  סגן  מול  גישור  והליך 
השלום בירושלים, הפרקליטות תיקנה את 
והסכימה  משמעותי  באופן  האישום  כתב 
שלושה  של  לעונש  עצמה  את  להגביל 
חודשי עבודות שרות בלבד וביום שלישי, 
כאמור, גזר בית המשפט על האחרון עונש 

של חודשיים וחצי עבודות שרות בלבד.

י.  ד"ר  ממשרד  רובינגר  אושר  עו"ד 
תפילינסקי,  את  שייצג   - ושות'  וינרוט 
הוליד עכבר. במשך  "ההר  מסר בתגובה: 
כל השנים טענו כי מר תפילינסקי לא היה 
חלקו  וכי  הבחירות  זיוף  פרשת  מיוזמי 
הליך  בתום  ומזערי.  שולי  היה  בפרשה 
המשפט  שבית  ולאחר  ממושך,  גישור 
מעשיו  כי  משמעי  חד  באופן  הבהיר 
הנמוך  ברף  נמצאים  תפילינסקי  של 
את  קיבלה  הפרקליטות  העבירה,  של 
באופן  האישום  כתב  את  ותיקנה  עמדתנו 
משמעותי. בעקבות כך נסוגה הפרקליטות 
מכוונתה הראשונית לבקש עונש של מאסר 
המשפט  בית  גזר  יום  של  ובסופו  בפועל 
וחצי  חודשיים  של  עונש  תפילינסקי  על 

עבודות שרות".
חודש  בראשית  שנה,  כחצי  לפני 
השלום  השפט  בית  חרץ  אשתקד,  תמוז 
בירושלים את גורלם של חמשת הנאשמים 
הנוספים שהואשמו בזיוף הבחירות, כאשר 
שמואל  אהרון  ביהמ"ש,  החלטת  פי  על 
חמישה  של  שירות  עבודות  קיבל  לונדנר 
 3,000 בסך  קנס  עם  יחד  מאסר  חודשי 
שלושה  קיבל  אקשטיין  משה  שקלים, 
חודשי עבודות שירות, אברהם בילר קיבל 
שני חודשי מאסר ורעייתו קיבלה עבודות 
הסדר  פי  על  כאשר  תנאי,  על  שירות 
הטיעון המאסר שהושת על הארבעה הומר 

בפועל לעבודות שירות.
סוכם  גולדברג,  נחום  הנאשם  לגבי 
בהסדר הטיעון כי הפרקליטות תגביל את 
 - חודשים   3 למשך  מאסר  לעונש  עצמה 
מאסר על תנאי וקנס בטיעון פתוח. נאשם 
מכתב  נמחק  פרומוביץ,  מתי  בשם  נוסף 
התביעה והנאשם האחרון, דוד תפילנסקי 
חודשיים  של  עונש  כאמור,  השבוע  קיבל 

וחצי עבודות שירות.

יוסי לוז 

ביום שני השבוע נפגשו סגן שר הבריאות 
עיריית  וראש  ליצמן  יעקב  הכנסת  חבר 
הבריאות  במשרד  בלוך  עליזה  שמש  בית 
בפגישה  כאשר  עבודה,  לישיבת  בירושלים 
אף השתתפו סגן ראש העיר ישעיהו ארנרייך, 

גזבר העירייה ורל"ש ראש העיר.
הבריאות  צרכי  בהרחבה  נידונו  בפגישה 
של תושבי העיר ובדרכים לשיפור ויעול מתן 
שירותי הרפואה בשכונות העיר, כמו מערך 
טיפות החלב, פריסת קופות החולים, הקמת 
לצרכים  מענה  שייתן  נרחב  רפואי  מרכז 

כן,  והמשתנים של בית שמש. כמו  הגדלים 
בפגישה נדונו עניינים נוספים העומדים על 
סדר היום היום, במטרה לקדם שיתוף פעולה 

בין כלל המגזרים בעיר.
כי  אמר,  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  סגן 
מואץ  בקצב  מתקדמת  שמש  בית  "העיר 
מאמץ  אעשה  שלה.  הבריאות  צרכי  ואיתם 
לתושבים  השירות  את  לשפר  להירתם 
את  להגדיל  שואף  אני  הבריאות.  בתחום 
וכן  שמש  בבית  חלב  טיפות  אחיות  מספר 
אדאג שיהיה מכשיר mri בעיר. הבעתי את 
מחויבותי לראש העירייה למען קידום העיר 
וייעול מערך שירותי הרפואה בטווח הקרוב 

והרחוק".
ראש עיריית בית שמש עליזה בלוך אמרה 
לאחר הפגישה: "שמחתי מאוד להיפגש עם 
סגן שר הבריאות וצוותו. כחלק מהתפתחות 
למקום  עוברים  הרפואה  שירותי  גם  עירנו 
ישראל.  של  העתיד  לעיר  ויותאמו  הראשון 
ביחס  שנים  של  בפער  נמצאת  שמש  בית 
ופועלת  בעיר  הנדרשים  הממשלה  לשירותי 
שמש  בבית  הפערים.  את  לצמצם  עכשיו 
ואני  ב"ה  תינוקת   4,000 שנה  מידי  נולדים 
ביותר  יקבלו את השירות הטוב  רוצה שהם 

האפשרי".

זיוף הבחירות ב-2013: גזר דין לנאשם האחרון

ישיבת עבודה: ראש העיר נפגשה עם סגן שר הבריאות

חמש שנים אחרי שבית שמש נכנסה לסחרחורת בחירות נוספת בשל טענות לזיופים שהשפיעו על תוצאות 
הבחירות, השבוע נגזר העונש על הנאשם האחרון בפרשה •  על אף דרישת הפרקליטות למאסר, אחרי גישור 

תוקן כתב האישום באופן משמעותי כשבסופו של דבר נגזר על הנאשם עבודות שרות בלבד 

ראש העיר וסגנה יחד עם גזבר העירייה נפגשו השבוע עם יעקב ליצמן במשרד הבריאות ודנו על הרחבת שירותי 
הרפואה בעיר • סגן השר: הבעתי את מחויבותי למען קידום העיר וייעול מערך שירותי הרפואה בטווח הקרוב 

והרחוק" • עליזה בלוך: "שירותי הרפואה עוברים למקום הראשון ויותאמו לעיר העתיד של ישראל"

צילום: דוברות ידידים
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רביעי  ביום  התורה,  יהדות  את  המרכיבות  הסיעות  בין  שנרשמה  הסאגה  כל  אחרי 
שעבר התכנסו חברי מועצת העיר בית שמש לישיבה שניה, כאשר לאורך כל הישיבה 
שנמשכה משך מספר שעות בלטו החברים מ'דגל התורה', שקטעו את 'דבריה של ראש 

העיר עליזה בלוך ואף ניסו למנוע את מינוי סגניה. 
פעילים  להוציא  פעמים  מספר  הוזעקו  האבטחה  אנשי  הסוערת,  המליאה  במהלך 
חברתיים ואף עיתונאים מקומיים שהתפרצו אל עבר חברי 'דגל התורה', לאחר שהייו 

אופוזיציה לוחמנית לכל אורך הישיבה.
עדיין  החבר  אבוטבול,  משה  המועצה  וחבר  לשעבר  העיר  ראש  נעדר  זו  מישיבה 
ברשימת יהדות התורה, כמו גם שלושת חברי המועצה מטעם אגודת ישראל שנעדרו 
מהישיבה לאחר חוות דעת משפטית שקבלו ולפיה אם מינוייהם לתפקידים יואשרו על 

ידי רוב חברים, כאשר הם לא יטלו חלק בהצבעה זו, הם לא יחשבו לסיעה פרשת. 
לקראת סיום הישיבה אכן התקיימה הצבעה על מינוי הסגנים, כאשר עשרה הצביעו 
בעד ושישה נגד, אך למרות זאת המינויים לא אושרו  ונדרש ובהצבעה כזו נדרש רוב 

מוחלט ולא יחסי - דהיינו 11 מתוך 21 לפחות. 
יממה לאחר מכן, ביום חמישי, נערכה שוב ישיבת מועצת עיר קצרה על מנת לאשר א 
מינוי הסגנים. על פי חוק בישיבה שניה מספיק רוב יחסי על מנת לאשר את המינוי וכך, 
על אף שחברי 'אגודת ישראל' נעדרו שוב וחברי 'דגל התורה' הצביעו נגד המינויים 

אושרו.

ישיבה סוערת: 
מנעו את מינוי הסגנים ומועצת העיר התכנסה שוב
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לאחר 12 שנה: 
מנכ"ל העירייה התפטר

העיריה  מנכ"ל  העיר,  לראשות  נבחרה  בלוך  שעליזה  אחרי  וחצי  חודשיים 
עו"ד מתי חותה הודיע על התפטרותו בסוף החודש • עליזה בלוך: "הזדמנות 
להודות על שנים ארוכות של עשייה משמעותית לטובת בית שמש ועל הסיוע 

הרב בכניסתי לתפקיד"

השבוע נחנכה נקודת משטרה חדשה ברמת בית שמש א', על מנת להנגיש 
"המשטרה  ארדן:  גלעד   • באזור  המתגוררים  לתושבים  משטרה  שירותי 
נוכחת כאן, בתחנה ובמכללה הלאומית לשוטרים. אך טבעי ומתבקש שנקים 

כאן בעיר שכונת שוטרים שיתגוררו כאן עם בני משפחותיהם"

אלי רובין

נבחרה  בלוך  שעליזה  אחרי  וחצי  חודשיים 
מנכ"ל  הודיע  השבוע  העיר,  ראש  לתפקיד 
האחרונות,  השנים  ב-12  שמש  בית  עיריית 
עו"ד מתי חותה כי הוא יסיים את תפקידו בסוף 

החודש הקרוב. 
בימי  עוד  חותה  נכנס  העירייה  מנכ"ל  לתפקיד 
בכל  בתפקידו  והמשיך  וקנין  דני  העיר  ראש 
משה  הקודם  העיר  ראש  של  כהונתו  שנות 
אבוטבול, כאשר קודם לכן כיהן כיו"ר הוועדה 
מטעם  ירושלים,   – ובנייה  לתכנון  המחוזית 

משרד הפנים.
מיד עם בחירתה של עליזה בלוך, פורסם מעת 
לעת כי חותה החליט לסיים את דרכו בעירייה, 
ואמר  זאת  הכחיש  לא  מצדו  הוא  גם  כאשר 
החדש,  המצב  את  ראש  בכבוד  שוקל  הוא  כי 

בימיה  העיר  ראש  את  ליווה  זאת  עם  יחד  אך 
הראשונים.

קיצן  אל  הגיעו  אלו  שמועות  כאמור,  השבוע, 
סיום דרכו  עם הודעתו הרשמית של חותה על 
בעירייה. ל'השבוע בבית שמש' נודע, כי חותה 
זהה  תפקיד  לטובת  בעיר  התפקיד  את  עוזב 
באר  עיריית  מנכ"ל   – אחרת  מקומית  ברשות 

יעקב.
ראש העיר עליזה בלוך הגיבה להחלטת המנכ"ל 
ואמרה, כי "בהחלטה משותפת שלי ושל מנכ"ל 
העירייה מתי חותה, יסיים האחרון את תפקידו 
בעירייה בסוף החודש. זו ההזדמנות להודות לו 
על שנים ארוכות של עשייה משמעותית לטובת 
העיר בית שמש ותושביה, על סיוע רב בכניסתי 
אשר  בכל  רבה  הצלחה  לו  לאחל  וכן  לתפקיד 

יפנה ויעשה. מתי, תודה ובהצלחה".

סוף סוף: נחנכה נקודת 
המשטרה חדשה ברמה א'

אלי רובין

ביום שני התקיים ברמת בית שמש טקס חניכת 
תחנת  תחת  שתפעל  חדשה,  משטרה  נקודת 
שירותי  להנגיש  מנת  על  שמש,  בית  משטרת 
המתגוררים  לתושבים  מיטבי  באופן  משטרה 
בשכונות רמת בית שמש, כאשר שוטרי הנקודה 
איכות  על  לשמירה  היממה  שעות  בכל  יפעלו 

חייהם וביטחונם האישי של כל 
בפרט  שמש  בית  רמת  תושבי 

והעיר בכלל.
נקודת  של  הפעילות  גזרת 
חולשת  החדשה,  המשטרה 
בית  רמת  שכונות  כלל  על 
המשטרה  שרותי  ונותנת  שמש 
תושבים.  אלף  מ-55  ללמעלה 
שבהם  חודשים  מספר  לאחר 
והכנת  בניה  עבודות  נערכו 
המבנה, נקודת המשטרה נחנכה 
השר  במעמד  רשמי  באופן 
ארדן,  גלעד  הפנים  לביטחון 
ניצב  המשטרה  מפכ"ל  מ"מ 
מוטי כהן, מפקד מחוז ירושלים 
ניצב יורם הלוי, ראש העיר בית 
שמש עליזה בלוך ובהשתתפות 
סגל הפיקוד של מחוז ירושלים, 
קצינים, שוטרי התחנה ואורחים 

נוספים. 
כי  אמר,  ארדן  גלעד  הפנים  לביטחון  השר 
שאני  שלי  הציבורית  במחויבות  מרכזי  "נושא 
המשטרה  שרותי  חיזוק   - הוא  למענו  פועל 
המשטרה  בין  והמיזוג  החרדית  לחברה 
אינטנסיבית  חשיפה  שרק  מאמין  אני  לקהילה. 
של המשטרה לקהילה תוך עבודה משותפת עם 
באמון  לעליה  להביא  תוכל  המקומית  הרשות 
שמש  בית  תושבי  ושל  בכלל  החרדי  הציבור 
בפרט במשטרה וכמובן זה אמור להביא לעליה 

בדיווח למשטרה על פשעים ואירועים". 
שירותי  את  לחזק  כדי  פעלנו  האחרונה  "בעת 
מערך  את  חיזקנו  החרדי:  לציבור  המשטרה 

חדשות  תחנות  ופתחנו  במשטרה  הרבנות 
עילית  ביתר  )תחנת  והחרדי  הדתי  לציבור 
ותחנת יהודה(", הוסיף ארדן. "אני כבר מבקש 
להציב את האתגר הבא – המשטרה נוכחת כאן 
גם בתחנה וגם בנקודה וגם במכללה הלאומית 
לשוטרים שאנחנו גאים בה ואני מאמין שזה אך 
טבעי ומתבקש שנקים כאן בעיר שכונת שוטרים 
סיכמתי  משפחותיהם.  בני  עם  כאן  שיתגוררו 
המפכ"ל  ומ"מ  העיר  ראש  עם 
שנפעל להקמת שכונת שוטרים 

חדשה בעיר בית שמש".
ניצב  המשטרה,  מפכ"ל  מ"מ 
"תחנות  אמר:  כהן  מוטי 
ונקודות משטרה הן הקו הקדמי 
ובמסגרתן  ישראל  של משטרת 
השיטור  פעילויות  מתבצעות 
שוטרי  ביותר.  המשמעותיות 
יומיומי  במגע  באים  התחנות 
שאמונים  אלו  והם  הציבור  עם 
החוק  שלטון  יישום  על 
ובערים.  בשכונות  ברחובות, 
תבצע  שמש  בית  רמת  נקודת 
את כל תפקידי השיטור בתחום 
הפנים,  וביטחון  המניעה 
החקירות  תפקידי  את  תמלא 
מתנדבים,  תפעיל  והמודיעין, 
ולרשויות  לאזרחים  תסייע 
הציבוריות ותאכוף את דיני התעבורה, במטרה 

להעניק שירות מיטבי לתושבי האזור". 
"חניכת נקודת המשטרה בבית שמש היא חלק 
והעמקת  לחיזוק  חשוב  מתהליך  משמעותי 
כהן  הוסיף  החרדי"  במגזר  המשטרה  שירותי 
ואמר, כי "כל הקמת תחנת משטרה, משמעותה 
אין  ולקהילה.  לחברה  משטרה  שירותי  הנגשת 
נקודת  פתיחת  של  הזו  הדרך  אבן  כי  ספק  לי 
בביטחון  לעלייה  תוביל  החדשה,  המשטרה 
האזור,  תושבי  של  החיים  ובאיכות  האישי 
משטרת  במשטרה.  התושבים  אמון  ולחיזוק 
ישראל תמשיך להידרש לחיזוק השירות הניתן 

לכל אזרח במדינת ישראל".

צילום: דוברות המשטרה

נתניהו מאשים: 
"רציתי עימות וסורבתי"
ראש הממשלה נשא נאום לאומה שעיקרו האשמות נגד המשטרה והפרקליטות 
על ניהול תיקי החקירה נגדו • "מדוע סירבו לאפשר לי את העימות הזה, שהוא 

כל כך הכרחי לבירור האמת? ממה יש להם לפחד? מה יש להם להסתיר?"

אוריאל צייטלין

הבחירות  מערכת  את  שמלוות  הדרמות  אחד 
אישום  כתב  יוגש  האם  השאלה  היא  הנוכחית 
כנגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. מצד אחד, 
המשפטי  היועץ  כי  כוחו  בכל  לוחץ  השמאל 
מצד  זאת.  יעשה  מנדלבליט  אביחי  לממשלה 
ויוגש  במידה  כי  טוען  הממשלה  ראש  שני, 
כתב אישום, אבל לא יתבצע שימוע עד למועד 
בהליך  יפגום  שזה  הרי  ניסן,  בד'  הבחירות 

הבחירות ועלול לגרום לתבוסתו שלא כדין. 
האחרונים  בשבועות  מקדיש  הממשלה  ראש 
נגדו  יוגש  שלא  לכך  לגרום  בכדי  רב  מאמץ 
כתב אישום עד לבחירות. בין השאר, בנאומים 
דרמטית  ובהצהרה  הסברה  בסרטוני  בנושא, 

שמסר לתקשורת ביום שני השבוע. 
"אזרחי ישראל", פתח ראש הממשלה בנאומו 
לאחר שעם ישראל ובעיקר התקשורת בישראל, 
שראש  לאחר  שעות,   4 במשך  במתח  המתינו 
את ההצהרה  לכן  קודם  מיתג שעות  הממשלה 
הייתה  האחרונים  "בימים  ביותר.  כדרמטית 
להבהיר  מבקש  אני  ולכן  ציבורית,  סערה 
אחד  היא  המשפט  מערכת  דבריי:   בראשית 
בדמוקרטיה  הישראלית.  הדמוקרטיה  מיסודות 
יכולה להיות ביקורת על מערכת המשפט, כמו 
אבל  הממשלה.  ועל  הכנסת  על  ביקורת  שיש 
אני רוצה להבהיר – יש שופטים בירושלים. כך 

היה, וכך יהיה".
לפני  לשימוע  אותי  שלהזמין  טוען  "אני   
עד  לשימוע  להשיב  שאוכל  בלי  הבחירות 
הבחירות, הוא חסר צדק, כפי שמשפטנים רבים 
חושבים", המשיך נתניהו. "זאת לא התקפה על 

שלטון החוק. זאת טענה לגיטימית". 
"הערב אגלה לכם מידע שלא הכרתם שיוכיח 
עד כמה החקירה נגדי מוטה. הערב אני חושף 
בפניכם שבמהלך החקירות נגדי דרשתי עימות 
עם עדי המדינה. רציתי להסתכל להם בעיניים 
פעם  עימות  דרשתי  האמת!  את  בהם  ולהטיח 
שנייה  פעם  עימות  דרשתי  וסורבתי.   – אחת 
לי  לאפשר  סירבו  מדוע  בשנית.  וסורבתי   –
את העימות הזה, שהוא כל כך הכרחי לבירור 
להם  יש  מה  לפחד?  להם  יש  ממה  האמת? 
להסתיר.  מה  אין  לי  מפחד.  לא  אני  להסתיר? 
ולכן הערב אני חוזר על הדרישה הזאת לעימות 
יהיה  הזה  שהעימות  מצדי  מדינה.  עדי  עם 
הכל,  ישמע  הכל,  יראה  שהציבור  חי.  בשידור 

ידע את כל האמת. 
מבקש  אני  מזה,  יותר  בצדקתי.  בטוח  "אני 
להתעמת עם כל עד שמסר דברים שלא תואמים 
את  יש  הממשלה  לראש  גם  שלי.  העמדה  את 
הזכות להליך הוגן. אני אסתור את כל הדברים 
שהם אומרים, כי אני יודע את האמת ואני בטוח 

באמת, ב-4000%!
להגיע לחקר האמת כשמצד  איך אפשר  "אבל 
העדים  עם  להתעמת  לי  נותנים  לא  אחד 
מרכזיים  עדים  מזמינים  לא  שני  ומצד  נגדי, 

נגדי.  הטענות  את  שמפריך  במידע  שמחזיקים 
בתיק  ביותר  החשוב  הרגולטור  את  למשל, 
ד"ר   – העסקיים  ההגבלים  על  הממונה   ,4000
אסף אילת. למה לא הזמינו אותו? אולי משום 
לתקשורת  אמרו  עסקיים  להגבלים  שברשות 
שההחלטה על מיזוג בזק-יס התקבלה בלי שום 
זה  אם  מטעמי.  מישהו  של  או  שלי  התערבות 
נכון שד"ר אסף אילת לא זומן לעדות, אני דורש 
שהוא יזומן מיד. וכשיזמנו אותו, ישמעו ממנו 
שלא התערבתי בהחלטה על מיזוג בזק-יס, כמו 
שלא התערבתי ביישום הרפורמה שריסקה את 
מיליארדי  לבזק  ועלתה  "בזק"  של  המונופול 
על  אחת  מילה  לכם  לומר  רוצה  ואני  שקלים. 

ההאשמה הכי "חמורה" נגדי. 
"על מה הם מדברים כשהם מדברים על שוחד? 
בנק?  חשבונות  על  מעטפות?  על  כסף?  על 
על  מדברים  הם  פתאום!  מה  ביוון?  איים  על 
תקשורת אוהדת. אני, האישיות הציבורית הכי 
אני  המדינה,  בתולדות  בתקשורת  מושמצת 
גם  אבסורד.  איזה  אוהדת?  תקשורת  קיבלתי 
עוינות.  כתבות  של  אינסוף  קיבלתי  בוואלה 
אם  אבל  בדיחה.  פשוט  היא  הזאת  ההאשמה 
בהיסטוריה  הראשונה  בפעם  קובעים  כבר 
שסיקור חיובי הוא שוחד, אז רבותיי, תעשו את 
חוקרים  לא  איך  שצריך.  כמו  שלכם  העבודה 
את יאיר לפיד, שנפגש עשרות פעמים עם נוני 
מוזס בדירת מסתור בסביון, אחר כך מחק את 
תיעוד הפגישות הללו, ודאג שכל סיעתו תצביע 
בעד החוק של נוני, לסגור את העיתון "ישראל 
היום",  וקיבל ממנו תקשורת אוהדת ומלטפת? 
כדי  הכנסת  את  שפיזרתי  אותי,  מבינים,  אתם 
לקבור את החוק וקיבלתי מנוני מוזס רצח אופי 
אותי רוצים להעמיד לדין. ואת 43 חברי הכנסת 
מזמינים  לא  אותם   – החוק  בעד  שהצביעו 

אפילו לכוס קפה אצל החוקרים".
"אזרחי ישראל, השמאל יודע שבמאבק על דרך 
ועל הישגים הוא אינו יכול לנצח אותנו, אז הוא 
שלטון  את  להפיל  כדי  אחרות  דרכים  מחפש 
את  להפסיק  יכול  שהייתי  יודעים  אתם  הימין. 
אילו   – ונגד משפחתי  נגדי  הנורא  הצייד  מסע 
רק הייתי מציע התנתקות חדשה: לסגת מקווי 
ביטחון  את  ולהפקיר  ירושלים  את  לחלק   ,'67
כזה.  דבר  אעשה  לא  לעולם  אני  אבל  ישראל. 
אני אמשיך להיאבק למען הביטחון שלנו. אני 
מדינת  את  שהופכת  האדירה  בעשייה  אמשיך 
ישראל לכוח עולמי עולה. אני אמשיך לדרוש 
העדים  עם  העימות  את  דורש  אני  ואמת.  צדק 

נגדי – עכשיו", סיים נתניהו את נאומו.
כי דבריו של ראש ממשלה, הם  השמאל טוען 
הישראלית  המשפט  במערכת  אשמה  הטחת 
וראש הממשלה טען מנגד כי בסך הכל מדובר 
ברור,  אחד  דבר  לגיטימיים.  טיעונים  בהצגת 
מערכת  בתוך  אישום  כתב  יוגש  וכאשר  אם 
תומכי  בין  הלהבות  שגובה  הרי   – הבחירות 

נתניהו ומתנגדיו יגיע לשיא חדש.

צילום: אלכס קולומויסקי ידיעות אחרונות



בשם השם נעשה ונצליח

תהיו רגועים
שהילדים שלכם

בטוחים

1-700-555-055
לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו

soragdoor@gmail.com

תהליך כימי
למניעת 
קורוזיה

צביעה בתנור
בשיטה

אלקטרוסטטית

עד 8
שנות

אחריות

איכות
לאורך
שנים

עפ"י
תקנים

מחמירים

עיצוב
ויופי

מנצח

מחירים מיוחדים לקבוצות רכישה!

מחלקת אלומניום מחלקת ברזל:

www.aluminum.soragdoor.com www.soragdoor.com

סורגים | מעקות | דלתות 
ושערים | קונסטרוקציות 

מרפסות תלויות

חלונות | דלתות | סגירת מרפסות 
חלונות בלגיים | תריסים

מעקות זכוכית | גגות הזזה  

מבצעים חמים לסגירת מרפסות!
שיטות איטום הכי מתקדמות!



ד' שבט תעש"ט 8810/1/19 בבית שמש

 "מסכנים חיי יהודים ומרבים שנאת ישראל"
בעקבות מעצר הנערים מרחלים, בחשד שהשליכו אבנים וגרמו למותה של פלסטינית, התבטא מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי כי "אסור ואין שום היתר להרוג גוי" 
• עם זאת, כאשר מדובר במחבל שבא לבצע פיגוע – חובה לפגוע בו כדי להציל נפשות • הוריהם של העצורים התלוננו במסיבת עיתונאים: "הילד היה בריא ועכשיו 

הוא צריך תרופות"

אוריאל צייטלין
צילום: חוננו

פרשת רצח הפלשתינאית שמסעירה את המדינה: בשבוע שעבר 
דיווח ארגון ‘חוננו' כי השב"כ עצר בחורי ישיבה, למפרע התברר 
כי מדובר בישיבה בהתנחלות רחלים. על פי הדיווח, בצעד חריג, 
הועבר  והוא  דינו  בעורך  לפגוש  עליו  האוסר  צו  הוצא  לקטין 

לחקירה. 
דבר המעצר גרם להתעוררות בימין הקיצוני שיצא להפגין ברחבי 
במחלקה  העינויים  "נוהל  מכנים  שהם  מה  התנהלות  על  הארץ 

‘החטיבה  מחלקת  היא  היהודית  המחלקה   – היהודית" 
היהודית' בשב"כ. 

ביום ראשון השבוע, התפתחה החקירה לכיוון חדש, וכך על 
פי מה שמתירים לפרסום בשב"כ: בתום פעילות מודיעינית 
ומשטרת  הכללי  הביטחון  שירות  ידי  על  נעצרו  מאומצת, 
זריקת  בפיגוע  במעורבות  )חמישה(  חשודים  מספר  ישראל 
אבנים ממנו נהרגה עאישה ראבי, תושבת בדיא ואם לתשעה 
בסמוך  בלילה  שישי  ביום  ברכבה  נסיעה  במהלך  ילדים, 
חמורות  טרור  עבירות  בגין  נעצרו  החשודים  רחלים.  לישוב 
ובכללן רצח. החשודים הינם קטינים הלומדים בישיבת ״פרי 

הארץ״ ברחלים הסמוכה למקום האירוע. 
פעילים  קבוצת  יצאה  הפיגוע,  ביצוע  למחרת  בוקר  שבת,  ביום 
נערים  תדרוך  לטובת  ברחלים,  לישיבה  מיצהר  ברכב  בנסיעה 
הלומדים בישיבה כיצד להיערך ולהתמודד עם חקירות השב״כ. 
מעבר לאמור לעיל, כל פרטי החקירה וזהות החשודים הינם תחת 

צו איסור הפרסום.
קנייבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן  בפני  המקרה  פרטי  כשהובאו 
ציין  מרן  גוי",  להרוג  היתר  שום  ואין  "אסור  כי  ואמר  הזדעזע 
כי אלו שמנסים לעשות זאת מסכנים חיי יהודים אחרים ומרבים 
שנאת ישראל בעולם. אך הוסיף שאם מדובר במחבל שבא לבצע 

פיגוע, ודאי שצריך וחובה לפגוע בו כדי להציל נפשות.
מאמץ  מזהה  שב״כ  המעצרים  תחילת  "מאז  כי  ציינו  בשב"כ 

הארגון  את  להכפיש  אינטרס  בעלי  גורמים  מצד  ומתמשך  יזום 
לגינוי  ראוי  זה  ניסיון  לפעילותו.  לגיטימציה  דה  וליצור  ועובדיו 
ידי שב״כ מהמשך  את  לרפות  בכדי  בו  ואין  פעולה  ולאי שיתוף 
פלסטיני,  או  יהודי  טרור-  הוא  באשר  טרור  לסיכול  פעילותו 
כי  יודגש  המדינה.  ביטחון  ולמען  ממלכתיים  ערכים  תחת  וזאת 
נתונות  והפסיקה,  החוק  הוראות  פי  על  נעשות  השב״כ  חקירות 
גם  וכך  המשפט  בתי  ושל  הנדרש  ככל  הפרקליטות  של  לפיקוח 
זו. העצורים בחקירות השב״כ מקבלים את מלוא  ביחס לחקירה 
הזכויות שלהם הם זכאים לפי החוק. הטענות על מניעת זכויותיהם 
להסיט  ומטרתן  יסוד  כל  משוללות  לדין,  בניגוד  הנחקרים  של 

אומרים  לחקירה",  נעצרו  בגינם  החמורים  מהחשדות  הדיון  את 
בשב"כ כשכוונתם הברורה היא לגינויים בימין על אופן החקירה 
האגרסיבי והשנוי במחלוקת. בנוסף, השב"כ האשים כי החשודים 

הציתו דגל ישראל ואף ציירו על צלבי קרס וכינו אתו מתועב". 
עו"ד בן גביר אמר בתגובה לפרטים כי ''היינו כבר במספר דיונים 
החזקת  את  לנחקרים  ייחסו  לא  החוקרים  ומעולם  בבית המשפט 
הדגל עם הסמל המתועב, היה לי ברור היום אחרי שבית המשפט 
זמן  רק שאלה של  זה  כי  אין חומר בתיק  רמז לשב"כ שלמעשה 
עד לספין של דוברי שב"כ ואכן ספין זה לא איחר לבוא''. עו"ד 
בן גביר מתכוון לפנות בהתרעה לפני תביעת לשון הרע נגד אנשי 
כשרות  הדרכים  כל  בלחץ  ''כשהשב"כ  הכללי,  הביטחון  שירות 

אנטי  שהם  החשודים  נגד  ספינים  הקרובות  בימים  נשמע  ולכן 
ציונים וכדומה, בפועל מדובר בילדים טובים שאוהבים את מדינת 

ישראל".
שמואל )זנגי( מידד, מנכ"ל ארגון חוננו, תקף את התנהלות שירות 
הביטחון הכללי סביב חקירת רצח האישה הפלסטינית עאישה ראב: 
"שירות הביטחון הכללי החליט לשפוך את דמם של המתיישבים 
וכל האמצעים כשרים. הכפשות, שקרים, דה לגיטימציה לציבור 
החוק  הפרות  את  להכשיר  כדי  הכל  דמם.  הותר  ולמעשה  שלם. 
בחדרי החקירות כפי ששמעו עורכי הדין מהנחקרים. ישיבת פרי 
הארץ, מוסד לתפארת, נערים נהדרים, החינוך הכי טוב 
בארץ  טובות  הכי  המשפחות  כל  של  הבנים  בישראל, 
לומדות במקום, ופשוט השב"כ החליט לשפוך את דמם. 
שהציגו  האליבי  את  לבדוק  טורח  לא  אפילו  השב"כ 
את  רמס  השב"כ  ההיסטוריה  אורך  לכל  לצערנו,  להם. 
המתיישבים, בתקופת אבישי רביב, בחקירות דומא, וגם 
יש  ליהודים  גם  הנערים,  דם  את  לשפוך  ניתן  לא  כעת. 

זכויות בארץ הזאת".
מסיבת  )ב'(  השבוע  קיימו  העצורים,  הקטינים  הורי 
עיתונאים. אמו של י' סיפרה: "ממש חטפו אותו מהבית, 
התחננתי להגיד לו שלום ולתת לו נשיקה ולא נתנו לי. 
לא נתנו לו לקחת גרביים ולא תפילין. אני לא יודעת מה 
יעשו לו במרתפי השב"כ. היום התקשרו מהשב"כ וביקשו אישור 
לתת לו תרופות, לקחו אותו מהבית שלם שמח ובריא וכעת הוא 
נזקק לתרופות. שלא יספרו לי שאין פה עינויים. אני קוראת לראש 

הממשלה לעצור את זה. הוא האחראי על השב"כ".
אמא של ד' שנעצר אף הוא במוצ"ש הוסיפה "בננו מנוע מפגש עם 
עו"ד, אתמול שמענו בדיון מהשופט שהוא התלונן שמתעללים בו, 
יורקים לו בפרצוף. לא יודעת איזה עוד דברים עושים לו. המצב 
אני  צעירה.  נשמה  בלבד,  וחצי   15 בין  הוא  בני  הגיוני.  לא  הזה 
מבקשת מראש הממשלה, לא יודעת איך ניתן לסמוך על החקירה 

הזו, שמרו על הזכויות של הנערים הללו". 

למרות שביעות הרצון הנמוכה מ'מחיר למשתכן' )34%( ופחות מ-1,000 
להמשיך  בעד  למשתכן  מחיר  זוכי  מרבית  לזוכים,  שנמסרו  מפתחות 

בתכנית בממשלה הבאה 

סקר: לא מרוצים – 
אבל מעוניינים 

שהתכנית תמשיך

איציק מצרפי 

אמנם התכנית מחיר למשתכן הצטיירה כגוררת 
רגליים, אחר שלהגרלותיה נרשמו עד היום 127 
דירות  כ-64,500  על  המתמודדים  זכאים  אלף 
התכנית,  במסגרת  לרוכשים  כה  עד  ששווקו 
מהם זכו לקבל מפתח בסה"כ כ–1,000 זוכים, 

אך סקר חדש מגלה נתונים מפתיעים. 
מדגם  בקרב  שנערך  ראשון  סקר  תוצאות  לפי 
עולה  בישראל  למשתכן  מחיר  זוכי  של  מייצג 
יש  כי  סבורים  למשתכן  מחיר  מזוכי   71% כי 
כאשר  גם  למשתכן  מחיר  בתכנית  להמשיך 
למרות  כאמור,  זאת  חדשה,  ממשלה  תקום 
הזוכים  של  נמוכה  יחסית  רצון  שביעות 

מהתכנית.  
והיתרי  חלק  עובר  היה  הכל  אם  גם  למעשה, 
הכותרות  כמו  זורמים  היו  לפרויקטים  הבנייה 
מצפים  היינו  לא  האוצר,  ידי  על  שפורסמו 
כמספר   - מוכנות  דירות  מ–3,300  ליותר 
הראשונים  המכרזים  ב–11  ששווקו  היחידות 

של מחיר למשתכן ביולי 2015.
במהלך דצמבר 2018, ערך מכון המחקר מאגר 
סקר  כ"ץ,  יצחק  פרופ'  של  בניהולו   – מוחות 
למשתכן.  מחיר  זוכי  של  מייצג  מדגם  בקרב 
האובייקטיבי  הקהל  דעת  בסקר  מדובר 
הראשון שנערך בקרב זוכי מחיר למשתכן מאז 

שהתכנית יצאה אל הפועל.
מיזם  הזוכים",  "איגוד  לבקשת  נערך  הסקר 
עסקי-חברתי שהוקם על ידי עו"ד אמיר לוזון, 
האיגוד  ביאליק.  בקריית  למשתכן  מחיר  זוכה 
ללא  מנגיש  זוכים,  אלפי  עשרות  רשומים  בו 
מחיר  לזוכי  שונים  בתחומים  מידע  עלות 
מימוש  בתהליך  להם  מסייע  ובכך  למשתכן 

הזכייה ורכישת הדירה.
הסקר נערך בשיטה של סקר אינטרנטי, בקרב 
קהילת  וחברי  הזוכים  באיגוד  רשומים  חברים 
הזוכים בכלל, באמצעות שאלון מובנה במהלך 
 1,078 מקיף  הסקר  השנה.  דצמבר  חודש 
מחיר  זוכי  כלל  את  המייצגים  כנ"ל,  משיבים 
הסקת  מאפשר  המדגם  בישראל.  למשתכן 
טעות  עם   95% של  ביטחון  ברמת  מסקנות 

דגימה של כ- 3%.
מאגר  המחקר  מכון  מנכ"ל  כ"ץ,  יצחק  פרופ' 
מוחות: "רוב הזוכים השיבו כי התכנית שיפרה 
שביעות  זאת,  עם  דירה.  לקנות  יכולתם  את 
הרצון של הזוכים מאופן מימושה של התכנית 
עצמה, וממידת אי-הודאות הגלומה בה, נמוכה 

יחסית".  
שמתפרסמים  הראשונה  הפעם  למעשה  זוהי 
תוצאות של סקר דעת קהל אנונימי ואובייקטיבי 
שנערך על ידי מכון מחקר חיצוני, ואשר בדק 

מדגם מייצג של זוכי מחיר למשתכן בישראל.
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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

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

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

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:
s0546287000@gmail.com 

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 

קו”ח למייל: 

קו”ח למייל: 

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 16:00-08:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
 

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

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.comsari@kav-itonut.co.il

s0546287000@gmail.com



ד' שבט תעש"ט 101010/1/19 בבית שמש

בדרך לפריימריז

למפלגה בדמדומים דרוש "כוכב" חדש

גל חוזר בעולם: שרון גל שוב בדרך לכנסת

ויהי ממחרת בנט-שקד: בבית היהודי מבטלים את הפריימריז לטובת "ועדה מייעצת" באיחוד הלאומי סמוטריץ' בדרך להדיח את 
אורי אריאל, וחברי המרכז יבחרו את הרשימה לכנסת מתוך 11 מועמדים • אלה ואלה מחפשים דמות חדשה ונוצצת להנהגה

איש התקשורת והפוליטיקאי לחצי שנה, שרון גל, במגעים מתקדמים לקראת צירופו לרשימת 'הימין החדש' • מועמדים וודאיים: 
שקד, בנט, שולי מועלם, קרוליין גליק ושירלי פינטו. בספקולציות: גל הירש, רון פרושאור ושפי פז

ישראל פריי

4 שעות לאחר ההכרזה הדרמטית של נפתלי בנט ואיילת שקד 
המפלגה  ראשי  התאספו  היהודי',  'הבית  ממפלגת  פרישתם  על 
נבביתו של הרב חיים דרוקמן, מבכירי רבני הציונות הדתית, לכי

נוס חירום בעתיד המפלגה. התמונה שיצאה מהכינוס, עוררה זעם 
רב בקרב אנשי המפלגה, ויש שיטענו שהיא משפיעה יותר מכל 
על הרכב הרשימה הבאה. כל הנוכחים היו גברים, הרכב נישתי 
ולהגיע  במיוחד, בימים בהם המפלגה רוצה לפתוח את שעריה 

למכנה משותף רחב יותר של הציבור הציוני דתי.
'הבית  מראשות  שקד  ואיילת  בנט  נפתלי  השרים  פרישת 
היהודי', הכתה את הציבור הציוני דתי בהלם והותירה את ראשי 
שבגלגולה  המפלגה,  אונים.  וחסר  מבולבל  המפלגתי  המנגנון 
12 מננ  הקודם, המפד"ל, הייתה לאחת המובילות והגדולות עם
נדטים, עברה בשנים האחרונות מתיחת פנים וניסתה לפנות לקה

הציבור  של  המצומצמת  לנישה  היא  חוזרת  כעת,  חדשים.  לים 
הציוני דתי שלא בהכרח שומר לה אמונים, עם סקרים שמנבאים 

לה במקרה הטוב מעט יותר מאחוז החסימה.
פלגי  בשני  המפלגה.  לעתיד  קריטיים  יהיו  הקרובים  הימים 
נהסיעה, 'הבית היהודי' ו'האיחוד הלאומי', יתכנסו החברים לק

בוע את מועמדיהם לכנסת, כשלאחר מכן יתחיל מו"מ קשוח על 
חלוקת המיקומים ביניהם. במקביל, תרים במגזר אחרי "כוכב", 
מישהו מחוץ למערכת הפוליטית, שיהיה מקובל על כולם ויקבל 
נעל עצמו את ראשות המפלגה. מלבד הרצון לרומם את קרן המ

ולסחוף מצביעים, במינוי מי שאינו מכהן כח"כ לתפקיד  פלגה 
יו"ר המפלגה, יתרון נוסף, בכך שהוא עשוי למנוע את הקרבות 
בין 'האיחוד הלאומי' לבין 'הבית היהודי' בשאלה מי מהם יקבל 

את ראשות המפלגה.
רפי  הרב  את  למצוא  ניתן  כמועמדים,  שעלו  השמות  בין 
מוס ראש  ליפשיץ,  אברהם  הראשי;  הצבאי  הרב  לשעבר  נפרץ, 

ומלכה  ז"ל,  פורת  חנן  בנו של הרב  פורת,  דות החמ"ד; אמיתי 
ּפיּוֶטרקובסקי, רבנית, מרצה, מגשרת ומהסמנים היותר ליברליים 

במגזר. 
מי שעשה "סיבוב" תקשורתי נאה על הסיטואציה, הוא ראש 
עיריית שדרות אלון דוידי, ששמו עלה כמועמד מוסכם לתפקיד. 

ביום ראשון, הודיע על מסיבת עיתונאים בה יעניק הצהרה, אך 
מסתבר שאין לו כל כוונה ללכת לפוליטיקה הארצית וההכרזה 

הייתה על בניית מרכז מסחרי חדש בעירו.

פריימריז, חברי מרכז או וועדה מייעצת
בכדי  היהודי',  'הבית  של  המרכז  חברי  יתכנסו  הבא,  ברביעי 
ניר  המפלגה  מנכ"ל  שיביא  חוקה"  תיקוני  "אישור  על  להצביע 
אורבך. מאחורי המשפט הלאקוני, עומדת יוזמה לוותר על עריכת 
פריימריז פתוחים בין כל המתפקדים על זהות היו"ר ועל חברי 
הרשימה לכנסת, ואפילו לדלג מעל ראשם של חברי המרכז. על 
נפי ההצעה, הדברים יוחלטו בידי "וועדה מייעצת", שתורכב מח

ונציגים ממרכז המפלגה. הוועדה תביא  ברי הכנסת של הסיעה 
את החלטותיה בפני חברי המרכז שיתבקשו רק לאשר אותה.

פורמאלית, מי שהגישו עד כה את מועמדותם לראשות 'הבית 
היהודי' הם חברי הכנסת מוטי יוגב ואלי בן דהן. אחרי שיוחלט 
נעל הליך בחירת החברים, יחלו להגיש בזה אחר זה את מועמדו

תם חברי הכנסת ושמות נוספים. בכינוס יצביעו החברים גם על 
השינויים ברשימת השריונים שסידרו לעצמם שקד ובנט, שכעת 

הופכים לפחות רלוונטיים.

אריאל בדרך החוצה, 
11 מועמדים לכנסת

שבאיחוד  הרי  הפצעים,  את  מלקקים  היהודי  שבבית  בזמן 
ובנט. עבור הציבור  הלאומי, חוגגים בעליזות את פרישת שקד 
להם  הייתה  הליברלית  ההנהגה  הדתית,  בציונות  אדוק  היותר 
למשקולת כבדה ולא רצויה, מה גם שעזיבתם, לא מותירה בהם 
על  או  המפלגה  מוסדות  על  השיבוצים,  על  משפיעה  לא  חלל, 

האלקטורט.
הבית  עם  הלאומי  האיחוד  "השתדכו"  האחרונות,  בבחירות 
שמכהן  ומי  הראשונה,  בעשירייה  מקומות  שני  תמורת  היהודי 
מטעמה הם השר אורי אריאל וח"כ בצלאל סמוטריץ'. כעת, קרנם 

עלתה והם עשויים לקבל משקל גדול יותר בהרכב הרשימה.
ביום שני הבא, יתכנסו חברי מרכז האיחוד הלאומי לבחור את 

יו"ר הרשימה ואת חבריה לכנסת. מדובר בגוף מצומצם יחסית 
שקבע מאז ומקדם את הדברים.

המ ח"כיה  שני  מתמודדים  הלאומי  האיחוד  יו"ר  תפקיד  נעל 
כהנים, אריאל וסמוטריץ'. כלפי חוץ, סמוטריץ' שומר על כבודו 
של אריאל כחבר הבכיר והוותיק, בפועל, הוא מכוון מטרה לקחת 
את הראשות. סמוטריץ' זוכה לפופולריות רבה גם בקרב הציבור 
וגם בקרב חברי האיחוד הלאומי, מה שמבטיח לו לכאורה זכייה 
היו"ר  לתפקיד  רק  מועמדות  הגיש  עצמו  אריאל  אורי  בתפקיד. 
ולא למקום ברשימה, מה שאומר בלי מילים: אם אני לא מקבל 

את הראשות – אני פורש מהזירה.
עד  מתמודדים  לכנסת  הלאומי'  'האיחוד  ברשימת  מקום  על 
כה לא פחות מ-11 אנשים. להלן הבולטים שבהם: חברת הכנסת 
יעקב  אייל;  נחי  לשעבר  תקומה  מזכ"ל  סטרוק;  אורית  לשעבר 
מיוחס, חסיד חב"ד ומי שמכונה "ראש התא החרדי" במפלגה; 
הרב  של  בנו  אליהו,  עמיחי  והרב  סופר,  אופיר  המפלגה  מזכיר 

שמואל אליהו.
לני ובמקביל  אנשיה  את  תבחר  מפלגה  שכל  לאחר  נכאמור, 

סיון לאתר מועמד מוסכם ואטרקטיבי לראשות המפלגה, יצטרכו 
הצדדים להגיע לעמק השווה בחלוקת המקומות ביניהם ולצאת 
לדרך. כל זאת ועוד לא דיברנו מאומה על סוגית החיבור האפשרי 
לאלי ישי ו'עוצמה יהודית', שכרגע לא נראית ריאלית במיוחד, 

אך על כך, בשבועות הבאים.

ישראל פריי

נאיש התקשורת שרון גל במגעים מתקדמים להצטרפות למפ
לגת 'הימין החדש'. על פי המידע שהגיע ל'קו עיתונות', בין גל 
לבין בנט התקיימו לא מעט פגישות, עוד מימי האחרון בראשות 
נ'הבית היהודי', כשגם בנט וגם שקד מעוניינים לראות את גל במ

קום בכיר ברשימתם. כעת, נותרה ההכרעה בידיו של גל, שנוטה 
ללכת על המהלך.

בזירה  לרגע  הבליח  פופולארי,  ימין  ואיש  עיתונאי  גל,  שרון 
הפוליטית, כשנכנס לכנסת האחרונה במפלגת 'ישראל ביתנו' של 
נאביגדור ליברמן. ביומו הראשון בתפקיד הניח על שולחן הכנ

סת את הצעת חוק עונש מוות למחבלים, הצעה שלא התקבלה. 
והוא  גל,  שרון  של  הפוליטית  הקריירה  החזיקה  בלב  שנה  חצי 
להשפיע  יכולת  חוסר  בשל  לדבריו  מהכנסת,  להתפטר  החליט 

מהאופוזיציה.
עם עזיבתו את הכנסת, חזר גל לעיסוקו בתקשורת וכיום הוא 
מגיש תכנית בוקר ברדיו 'גלי ישראל'. כאמור, הוא עשוי לחזור 
נלסיבוב שני במסגרת המפלגה החדשה של בנט ושקד. את המ

טרה המוצהרת שלהם לשלב בין דתיים לחילוניים, ניתן למצוא 
וחזרה  התחזקות  בין  נע  השנים  שלאורך  גל,  שרון  של  בדמותו 
בתשובה לבין חילוניות. משך 3 שנים חבש כיפה, בהמשך הסיר 
אותה, עוד בהמשך השיב אותה וכעת הוא אינו חובש כיפה אך 

מגדיר עצמו כ"מסורתי".
נכון להיום, השמות הוודאיים שיהיו ברשימת 'הימין החדש' 
נהם חברת הכנסת שולי מועלם – שפרשה עם בנט ושקד – והעי

תונאית קרוליין גליק. מצטרפת טרייה נוספת היא שירלי פינטו, 
מוגבלויות.  עם  אנשים  למען  שלוחמת  חירשת  חברתית  פעילה 
ראשי המפלגה ממשיכים לתור במרץ אחר שמות נוספים שיזניקו 

אותה וייתנו לה מומנטום חיובי.
על פי דיווח ב'כאן רשת ב'' וב'ידיעות', מספר אישים נוספים 
תוש פז,  שפי  החדש':  'הימין  למפלגת  להצטרף  הצעה  נקיבלו 

בת דרום תל אביב וממובילות המאבק לגירוש המסתננים, ורון 
הדיפלומטים  ומבכירי  באו"ם  ישראל  שגריר  לשעבר  פרושאור, 

הישראליים.
שם נוסף שעלה הוא תא"ל גל הירש, מי שמועמדותו למפכ"לות 
סוכלה בחקירות משטרה שעד רגע זה לא העלו מאומה, וגוררות 
באופן  כי  הירש  הודיע  ספרו,  השקת  במעמד  רב.  ציבורי  זעם 
רשמי כי פניו לפוליטיקה, אך לא הכריז דרך איזו מפלגה. לצד 
הפניות מ'הימין החדש', גם במפלגת 'הליכוד' רוצים לראות את 

נהירש בשורותיהם – מה שיתכתב טוב עם הנרטיב המרכזי שיל
ווה את הבחירות: הצגת רשויות החוק באור שלילי.

"גם  בתגובה:  מסר  פרושאור  התקבלה.  לא  גל  שרון  תגובת 
אחרי יותר מ-30 שנה בשירות הציבורי יש לי עוד הרבה לתרום 
נלמדינה. הבחירות הקרובות אכן מהוות הזדמנות, אולם טרם קי

בלתי החלטה אם להצטרף למערכת הפוליטית". שפי פז אמרה 
ל-ynet: "יש דיבורים, אבל בשלב זה אין תגובה מצדי".

נמפלגת 'הימין החדש' העניקה את אותה תגובה לכל אחד מה
שמות שעלו: "אנחנו מברכים על העניין הגדול והתמיכה שמגלה 
נמפלגת 'הימין החדש', ולא יכולים להתייחס ספציפית לכל ספ

קולציה. בבוא הזמן, נעדכן על הרכב הרשימה".

 נפתלי בנט בהכרזה על הקמת 'הימין החדש'

 נציגי הבית היהודי והאיחוד הלאומי בכינוס חירום בבית הרב 
חיים דרוקמן 

 שרון גל בשמחת נישואיו, לצד הרב יגאל כהן
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חרדית במפלגת 'העבודה': 
"אני אומרת בקול את מה שכולם חושבים בשקט"

למפלגה בדמדומים דרוש "כוכב" חדש
מיכל צ'רנוביצקי, תושבת אלעד, מתמודדות בפריימריז של מפלגת 'העבודה' ומצפה להפוך לחברת כנסת • בראיון ל'קו עיתונות', 
מדברת היא על שינויים חברתיים שתבקש לחולל, על שני מנדטים אבודים, היחס המפתיע מצד הנציגים החרדיים, ועל החיבור של 
נוער נושר למרזל וגופשטיין • אופטימית וריאלית: "חייבים חיבורים בתוך מחנה השמאל-מרכז, אחרת זה יגמר בשברי מפלגות"

ישראל פריי

בפתח משרד קטן בבניין דרום תל אביבי שקט, נתלה באחרונה 
אלו  - את שלנו  עושים  "אנחנו  יד:  בכתב  עליו משורבט  -שלט 

קים יעשה את שלו". כשנכנסים פנימה, מגלים אינספור פעילים 
רכונים על רשימות וטלפונים, אלא שבניגוד למה שאפשר היה 
'יהדות התורה' אלא  לדמיין, לא מדובר במטה מפלגת ש"ס או 
במטה בחירות של מיכל צ'רנוביצקי, אישה חרדית המתמודדת 
בכנסת  מקום  על  'העבודה'  מפלגת  של  בפריימריז  לראשונה 

ה-21.
בזי היטב  מוכרת  לארבעה,  ואם  אלעד  תושבת  -צ'רנוביצקי, 

בארגונים  מעורבת  אקטיביסטית,  פעילה  היא  הציבורית.  רה 
העובדות  זכויות  על  בהגנה  בעיקר  מאבקים  ומובילת  חברתיים 
החרדיות במערכת החינוך. אם תצליח לעשות את הבלתי יאמן, 
-להתברג למקום בכיר ולהיכנס לכנסת, היא אמנם לא תוכל לה

זו  הייתה   – בכנסת"  הראשונה  החרדית  "האישה  בתואר  תהדר 
3 חודשים בתפקיד, מטעם מר"צ – אך  גרינפלד שכיהנה  צביה 
לצד  במשכן,  קומה  זקופת  כשתעמוד  היסטוריה,  תעשה  עדיין 
חברי הכנסת החרדיים, שיאלצו להתמודד עם סיטואציה חדשה.

הרבה לפני שמדברים על חרדים, ימין או שמאל, לא ברור מה 
-גורם לבן אדם מן היישוב לפצוח בקריירה פוליטית דווקא במפ

לגה שנמצאת בשפל היסטורי. "אף פעם אין זמן טוב להתמודד 
ואף פעם אין זמן טוב לא להתמודד פוליטיקה זאת פוליטיקה", 
מסבירה צ'רנוביצקי את הרציונל. "אם עליזה בלוך הייתה מחכה 
עיריית בית שמש, אם  לזמן טוב, היא לא הייתה הופכת לראש 
עינת קליש רותם הייתה מחכה לזמן טוב – היא לא הייתה ראש 
-עיריית חיפה, אם אבי גבאי היה מחכה הוא לא היה יו"ר המפל

גה, אם אתה מחכה לזמן טוב – אף פעם הוא לא יגיע".
את  יתיר  דניאל  עם  יחד  צ'רנוביצקי  הקימה  כשנתיים,  לפני 
אנשים  לפקוד  החלו  והשניים  העבודה',  במפלגת  החרדי  'התא 
לדבריה  אבל  מדויקים  נתונים  למסור  מסרבת  היא  לשורותיה. 
מאות  של  מגובשת  "קבוצה  שהתפקדו.  חרדים  במאות  מדובר 

איש במפלגת העבודה זה כוח מאד גדול", היא אומרת.
-למעשה, ההתמודדות הנוכחית היא לא טבילת האש הראשו

היא   2013 בפוליטיקה. בבחירות המקומיות  צ'רנוביצקי  נה של 
ואם'  'עיר  בשם  נשים  ברשימת  אלעד  העיר  למועצת  התמודדה 
וזכתה ל-260 קולות בלבד. עבור מי שינסה להפוך אותה לקוריוז 
או להסיק מזה על יכולותיה הנוכחיות, היא ממהרת להבהיר: "זו 
הייתה הפעם הראשונה שנשים חרדיות התמודדו, פשוט קפצנו 
למים, הצטרפנו ברגע האחרון, ואפשר לומר שבהתמודדות, יחד 
עם קמפיין ה'לא נבחרות לא בוחרות', שם קם הפמיניזם החרדי. 
אישית, אני נמצאת היום במקום אחר. אני הרבה יותר מאורגנת 
עם הרבה יותר אנשים סביבי, המסקנה היא שצריך לעבוד קשה 

ולא לבוא לבד. פוליטיקה זו עבודה כמו כל עבודה אחרת".
באורח פלא, התמודדותה של אישה חרדית בעיר חרדית, לא 
נתקלה בהתנגדות קולנית. "תראה, היו אז בחירות מאוד סוערות 
בין פרוש לקריספל, הם היו מאד עסוקים בזה, מה גם שאלעד, 
מכל הערים החרדיות, היא יותר פתוחה וליברלית, כך שדברים 
גור או  בין אם את המגיע מחסידות  גם הבדל  יש  עברו בשקט. 
-כמוני, מהציבור הליטאי-מודרני". אם לא די באי התנגדות, מס
-תבר שהנציגים החרדיים הפתיעו את מיכל גם ביחס חיובי: "למ

רות שלא נכנסנו, עבדנו בשיתוף פעולה נהדר עם חברי מועצה 
מכל המפלגות, מחבר מועצה המזוהה עם עץ ועד חברי מועצה 

חסידי, החוויה שלי הייתה טובה".
את פורצת מוסכמות, קוראת תיגר, מעלה סוגיות מודחקות, 

יש לציבור החרדי מה לפחד ממך?
הייתי  לא  אולי  אכן,  אז  "אם אתה מדבר על הממסד החרדי, 
מגדירה זאת 'פחד' - אולי עוד כמה שנים - אבל כן, אני מייצגת 
-קול של חלק מאוד גדול במגזר, של צעירים, כאלה שיצאו להש

כלה ולתעסוקה, חרדים מודרניים, חדשים או איך שלא קוראים 
להם. אומרים לי שאני מגזימה, אבל לפי כל החוקרים מדובר על 
מגזר של מאות אלפי אנשים. אז נכון, לא כולם ילכו מחר להצביע 
לפוליטיקאים  הוכיחו  המוניציפאליות  הבחירות  אבל  לעבודה, 

החרדים שמשהו בשטח קורה".
כהוכחה לשינוי שכבר מתרחש, היא מציגה את עמיתה מהעבר 

-השני של המתרס, החרדי של מפלגת 'הליכוד' יעקב וידר, שה
צליח להכניס מנדט לעיריית בני ברק, כמו גם הצבתו של משה 
מורגנשטרן, נציג החרדים העובדים, ברשימת 'יהדות התורה'. 
-"כולי תקווה שמתוך הפעילות שלי ואחרים, משהו בפנים יש

תנה. בסוף הכל קורה".
אבל לא רק חרדים חדשים נמצאים על ראש שמחתה. חלק 
עוסקים  להוביל,  או מבקשת  הובילה  גדול מהמאבקים שהיא 
בהתארגנות של עובדות חרדיות, ובמצבה של מערכת החינוך. 
תיקון  עובדים במערכת החינוך,  נמוכה של  "זה רמת הכשרה 
האפליה, מצב המבנים הירוד והתת תנאים של התלמידים. הכי 
הזוי זה גני ילדים, הרי בכל הגנים יש לימודי ליב"ה מלאים, אז 
למה הם לא גנים עירוניים? למה הכל הולך דרך עמותות? אלו 

דברים ש-100% מהמגזר החרדי יודעים, ואני אומרת בקול".
בשנים האחרונות, הפכה המילה "'שמאל" לכמעט מילת גנאי 
וה"שמאלנים" הפכו, באווירת הסתה, לשם נרדף לבוגדים ועוכרי 
ישראל. גם הציבור החרדי עשה תזוזה ימינה, והרושם הנוצר הוא 
שמרביתו מזדהה עם הצד הימני של המפה הפוליטית. הנציגה 
החרדית במפלגת השמאל לא מתכחשת לתהליכים אבל מבקש 

להעמיד אותם בפרופורציות.
"יש שמאל חרדי, תמיד היה, בטח ברמה הרבנית ובתקשורת 
הישנה", היא אומרת. "אם נרד לשטח, אני חושבת שרוב הציבור 
החרדי הוא מרכז, אם זה בנושא מדיני, אין להם בעיה להחזיר 
ספק  אין  כלכליים  בנושאים  פרטנר.  שאין  חושבים  רק  שטחים 
מערכת  בעד  שמאל,  בעמדות  יותר  הרבה  מחזיקים  שהחרדים 
-רווחה ושירותי בריאות חזקים. דווקא במאבקים החברתיים-כל
-כליים, שזה בסוף מה שמעסיק את החרדי בחיי היום-יום, השו

תף היותר נאמן הוא פעיל השמאל. מבחינת הפוליטיקה החרדית, 
היא תמיד הולכת עם מי שחזק, אם מחר באיזשהו תסריט מוזר 

השמאל מביא 50 מנדטים, אז הם יהיו איתם". 
את החיבורים הנרקמים בין צעירים חרדים לבין פעילי הימין 
ימין- מסוגיית  צ'רנוביצקי  מחריגה  מרזל,  ברוך  כמו  הקיצוני 

החברה  בשולי  שצומחת  לאומנות  לתופעת  ומשייכת  שמאל, 
מי  יש  בסיכון,  בנוער  בעיקר  זה  את  רואים  "אצלנו  הישראלית. 
שאוסף אותם מהרחובות, כמו בנצי גופשטיין, ואתה רואה לאן 
לוקחים אותם. זו בעיה קשה ועוד משהו שהממסד החרדי מעלים 

עין ממנו ואני לא חושבת שמישהו שם מרוצה מהתופעה".
שלום  הסכם  על  לחתום  שאפשר  סבורה  צ'רנוביצקי  אישית, 
להיכנס  המנהיגים  על  חובה  אלא  אפשר  רק  "לא  ממש.  עכשיו 
לפרטנר  לחכות  נשב  אם  חתום.  הסכם  עם  ממנו  ולצאת  לחדר 
-המושלם, לתנאים מדהימים, זה לא יקרה. לא אכפת לי מי המ

נהיג אצלנו ואצלם – שבו בחדר ותעשו את זה, הרי זה לא ישתנה 
עוד 10 שנים ובסוף זה יגיע. כל השאלה כמה נשלם בדרך".

לפחות על פי התרשמות חיצונית, כניסתם של חרדים למפלגת 
'העבודה' התקבלה על ידי הח"כים והפעילים בזרועות פתוחות. 
בה  ומביעים  בכינוסיה  משתתפים  לצ'רנוביצקי,  מפרגנים  הם 
זה  כאלה,  למקומות  חרדי  בתור  בא  "כשאתה  ואהדה.  תמיכה 
עלול להיתפס כגימיק, כמשהו לקשט את הרשימה ולומר 'הנה 
אנחנו לא רק מפלגה של אשכנזים חילונים', אבל זה נהיה הרבה 
-מעבר. יש כוונה אמיתית, חוצת מחנות, לשבור את החומות ולה

מהשפה  רק  ולא  אנשים  מעסיק  מאוד  זה  חדשים.  לקהלים  גיע 
ולחוץ".

לאיזה מקום את שואפת להגיע בפריימריז?
"לא רוצה להיכנס לזה אבל כמה שיותר גבוה. יש פוטנציאל 

להיות הפתעת הבחירות".
ראש  להיות  מסוגל  גבאי  אבי  מפלגתך  שיו"ר  מאמינה 

ממשלה?
"אבי גבאי הוא המועמד שלנו לראשות הממשלה, אני חושבת 
שאנחנו ממש חייבים חיבור ומאמינה שיהיו חיבורים בתוך מחנה 

השמאל-מרכז, אחרת זה יגמר בשברי מפלגות".
כמה כסף את משקיעה בקמפיין לפריימריז?

הלוואה,  לקחת  אפשר  החדש  החוק  לפי  סגור.  לא  "התקציב 
תקרת ההוצאה סביב 200,000 ₪. אבל זה לא רק כסף. בתקופה 
יוצאים מהבוקר לפגישות עם  הזאת אתה לוקח חל"ת מהחיים, 
נפקדים, חוגי בית, חוזרים בלילה  אנשים חזקים ומשפיעים על 
מאוחר, אנחנו שמחים שהפריימריז נפרסים על תקופה קצרה של 

5 שבועות ולא 3 חודשים".
בעוד כחודש, יתכנסו כ-60,000 מתפקדי 'העבודה' לבחור את 
מועמדיהם ברשימה לכנסת. לאחר מכן, תצטרך המפלגה לצלוח 
-את מערכת הבחירות ולנסות לשנות את המגמה העגומה שהס

קרים מנבאים לה.
תארי לך שעשית את זה, ואת ניצבת בכנסת ישראל כחברת 

כנסת, מה תגידי בנאום הראשון שלך?
"בעיקר בוכה ובוכה... האמת שאני לא עפה על עצמי ומתכננת 
כבר נאומים אבל נראה לי אדבר על השותפות והתקווה לשבור 
את החלוקה הפוליטית האוטומטית שבודקת מאיזה מגזר באת, 
יש או אין לך כיפה. תהיה גם מילה על הנערה שיושבת אי שם, 

שתדע שאפשר לשנות דברים".

תקוות הפריפריה: 
במפלגות החברתיות 

רוצים את גואטה
כוחו האלקטורלי של הח"כ החברתי 
לשעבר נאמד בסקרים פנימיים ב2-3 
מנדטים • לפחות שתי מפלגות כבר 

בול ליכוד  ופעילי  מגעים  ־מנהלות 
־טים מעוניינים להציבו כמועמד בפ

ריימריז

אלי כהן

-שנה וחצי לאחר שאולץ להתפטר ממפלגת ש"ס בכ
הדמויות  לאחת  גואטה  יגאל  לשעבר  ח"כ  הופך  נסת, 
היותר מחוזרות במערכת הבחירות הנוכחית, כשלפחות 
שתי מפלגות מעוניינות לשבץ אותו במקום ריאלי ועוד 

כמה מגששות.
של  האותנטי  לקול  כהונתו  בתקופת  שהפך  גואטה, 
ברשימתה  גורמים  ידי  על  מחוזר  והפריפריה,  השכונות 
של אורלי לוי, וכמו גם ב'כולנו' וברשימתו של הרמטכ"ל 
כי פעילים  ל'קו עיתונות'  נודע  גנץ. בנוסף,  בני  לשעבר 

בכירים בליכוד דוחקים בו להתמודד בפריימריז.
את  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  גואטה  הכחיש  בעבר 
ההצעה שפורסמה בזמנו מטעמו של יו"ר המחנה הציוני 
הנמנע  מן  לא  אך  ברשימה.  לשלבו  שחפץ  גבאי,  אבי 
יוביל שוב את המחנה  'תדמית חברתית'  כי המאבק על 

הציוני לפנות אליו.
כי  מסבירים  בשירותיו,  המעוניינות  הרשימות  באחת 
המאמץ לשלבו הגיע לאחר סקר פנימי, שבחן ומצא כי 
תרומתו האלקטורלית נעה בין שניים לשלושה מנדטים, 
-"בבחירות בהן רוב המפלגות שמתמקדות בנושאים חב
-רתיים נמצאות על גבול אחוז החסימה, כוח כזה משמ

עותי במיוחד".
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השלטר  על  המונחת  שהיד  לפני  בדיוק  יממה 
נתניהו  נתן   – מסך  בהחשכת  המופע  את  תסיים 
שואו אחרון, נעדר כל מגבלות חוקיות. מי שהתפלא 
השבוע לפשר ההופעה של נתניהו שהחלה כהודעה 
)שעת  דבר  בקבלת  והסתיימה  לאומה  דרמטית 
פריים-טיים( במרמה, צריך רק להביט בלוח השנה 

על פי חוק איסור דרכי תעמולה. 
השופט  קטע   2003 במרץ  ב-11 
ראש  של  נאומו  את  חשין  מישה 
הממשלה אריאל שרון – שהשתלט 
על אותה רצועת שידור של השעה 
20:00 בערב כדי להביא את גרסתו 
בהליך   – היווני  האי  בפרשת 
ולא  בעקירה  שהסתיים  משפטי 
וראש  השופט  החקירה.  במיצוי 
הממשלה הלכו לעולם שכולו טוב, 
סגן  בשעתו  שהשמיע  הדברים  אך 
ועדת  בראש  שעמד  העליון  נשיא 
היו  אמורים  המרכזית,  הבחירות 
לשמש כתקדים לשופט חנן מלצר 
העומד כיום בראש ועדת הבחירות. 
נאשם",  ולא  מאשים,  "אני 
מדוע  חשין  השופט  אז  הסביר 
נאומו  את  לקטוע  לרשתות  הורה 
של ראש הממשלה, "אני לא מוכן 
לא  הממשלה  ראש  צלוב.  להיות 
אלא  עיתונאים,  מסיבת  עשה 
אותי.  הטעו  אנשיו  נטו.  תעמולה 
של  דבריו  בין  קשר  שום  היה  לא 
ראש הממשלה לנושא עליו הייתה 
אמורה להיות מסיבת העיתונאים". 
הסתמך  המנוח  חשין  מישה 
)דרכי  הבחירות  לחוק   2 סעיף  על 
הקובע   1959  - תשי"ט  תעמולה(, 
בנוגע ל"תקופת ההגבלות )תיקון: 
"האיסורים  כי  תשנ"ב(",  תשכ"ט, 
יחולו  זה  חוק  לפי  וההגבלות 
יום  שלפני  הימים   90 בתקופת 

הבחירות".
נתניהו  פעל  מדוע  השאלה  על 
טענות  ממחזר  כשהוא  בפזיזות 
של  רמייה  מעטה  תחת   - ישנות 
התייחסות  מראש  ומונע  דרמטית,  התפתחות 
אפוא  יש   – הזה  מהסוג  להודעות  עתידית  רצינית 
עד  הימים  תשעים  בשעון  החול  פשוטה.  תשובה 
היום  לזלוג  יחל  באפריל  ב-9  הבחירות  למועד 
)ה-9 בינואר( - תשעים ימים בדיוק לפני הבחירות. 
כשחלון ההזדמנויות של נתניהו להשמיע את גרסתו 
נתניהו  השתחל  אצבעותיו,  על  נסגר  הציבור  בפני 

למהדורות בשנייה האחרונה. ביבי גם בפעם הזאת, 
הוא הראשון שזיהה את תחולת חוק דרכי תעמולה, 
ומנע מהשופט מלצר בעל המזג השיפוטי התקיף – 
איסור  חוק  של  תחולתו  עם  המסכים  את  להחשיך 

דרכי תעמולה. 
בכל מה שנוגע לנאום עצמו – שהיה המשיך ישיר 
לסרטוני הפרוטזה, הרי שנתניהו לא מכוון לשימוע 
אלא  לממשלה,  המשפטי  היועץ  של  המשפטי 
לשימוע הציבורי שיערוך לו הבוחר בעוד שלושה 
כמעט  משחזר  הוא  הזה,  בעניין  בדיוק.  חודשים 
אחד לאחד את קמפיין 'הוא זכאי' של דרעי ב-99', 
שהתנהל בשני מישורים: האחד במישור המשפטי 
והשני  המשפט,  ומערכות  הפרקליטים  באמצעות 
תקשורתי  טריק  כל  ניצול  תוך  הציבורי,  במסלול 
ועקיפת המדיה המסורתית באמצעות הפצת קלטות 

וידאו להמונים. 
ממערכת הבחירות ההיא דרעי יצא מנצח בזירה 
הפוליטית עם שבעה עשר מנדטים, שהועילו לו כמו 
בנט לבית היהודי - אחרי שהפסיד במגרש המשפטי. 
נתניהו של הימים ההם, הובס על ידי ברק, אך יצא 
המתנות  בפרשת  האישום  כתב  מעננת  שיניו  בעור 
– שהמשטרה והפרקליטות המליצו להגיש בעניינו 
מעל  הסיר  רובינשטיין  אליקים  דאז  והיועמ"ש 

לראשו.
מזכיר   2019 מודל  ונתניהו  אחרי,  שנה  עשרים 
יותר את דרעי של לפני עשרים שנה. במגרש הציבורי 
ידו על העליונה, לפחות לפי סקרי דעת הקהל של 
מצבו  המשפטי  במישור  אולם  האחרונה,  התקופה 
חף  הפודיום,  על  עומד  אותו  שראה  מי  רע.  בכי 
מסמלי המנורה ומשרד ראש הממשלה, כשעל פניו 

מעטה חיוורון ששום מייק-אפ לא הצליח להסתיר, 
הבין שגם הפציינט עצמו, מתחיל להבין את חומרת 

מצבו.

כמי שכפאו עד
שיקול  על  סומכת  ואני  מקצועי  ישר,  "הוא 
דעתו", אמרה השבוע שרת המשפטים איילת שקד 
כאן בשבוע  נכתב  עליו  לבניין,  ושותפה  על שכנה 
עסקינן,  נווה  באפי  לא  ספק  הסר  ולמען  שעבר, 
אלא  ידובר,  עוד  בעניינו  עובדות  של  שלגופן 

ביועמ"ש לממשלה אביחי מנדלבליט.
את מה שהבינה איילת שקד המתגוררת בתוככי 
צמוד-צמוד  המשפטים,  משרד  של  הזכוכית  בית 
 - שעבר  בשבוע  כאן  שתואר  כפי   - אביחי  לשכן 
יודעים כיום מפי היועמ"ש גם שאר אזרחי המדינה. 
לשימוע,  בכפוף  האישום  כתב  הגשת  על  המלצה 
לפני  עוד  היועמ"ש  ידי  על  קרובה  בוודאות  תוגש 
הנפשות  הפרקליטות  בתוך  כאשר  הבחירות, 
בעבירת  אישום  כתב  על  לספר  יודעות  הפועלות 

השוחד כעניין סגור וגמור.
נתניהו עושה לעצמו הנחות כשהוא טוען שיומו 
לעניין  טענותיו  החקירות.  במהלך  לו  ניתן  לא 
ראויות  בקשותיו,  חרף  התקיימו  שלא  העימותים, 
להישמע. העימות אומנם הוא כלי חקירה ולא כלי 
הגנה, אך התמונה של חקירה המסמנת כתב אישום 
המטרה  את  ישיג  שלא  הליך  כל  מראש  ומסננת 
בהתייחס  נשימה,  ובאותה  מטרידה.  בהחלט   –
למכלול התנהלות החקירה, ניתן לסכם ולומר שכל 
רה"מ,  של  לנעליו  להיכנס  שמח  היה  אחר  נחקר 
לתאם את החקירות מראש בהתאם ללו"ז הטיסות, 
הבעל  של  מקבילה  צולבת  מחקירה  להימנע 
באמצעות  לנחקרים  מסרים  ולהעביר  והרעייה, 

מסיבות עיתונאים. 
על  ללחוץ  בנכונותו  הפתיע  אומנם  מנדלבליט 
הגז ולהגיש כתב אישום בכפוף לשימוע לפני ולא 
אחרי הבחירות, אך עצם התוצאה של הגשת כתב 
והוכרעה  צפויה  הייתה   – לשימוע  בכפוף  אישום 
עם החתמתם של פילבר וחפץ כעדי מדינה באישור 
בשעתו  כאן  שנכתב  כפי  מנדלבליט.  היועמ"ש 
במאמר שתוקפו לא פג )'כמי שכפאו עד', 7.3.18( 
מוחלטת  חסינות  שהעניק  הזה  שהמעשה  הרי 
לחשודים אחרי ימים ארוכים של מעצרים ולחצים, 
אישום  כתב  להגיש  צד  שתפס  היועמ"ש  את  חייב 
האחרון  הוא  והיועמ"ש  הואיל  התוצאה.  במבחן 
שיבצע חרקירי לעצמו עבור מעסיקו לשעבר, היה 
ברור כבר באותה שעה כי לא רק הרו, פילבר וחפץ 
ממשלת  מזכיר  גם  אלא  דברם,  את  אמרו  )חשוד( 

ד"ר נתניהו 
ומיסטר היידה 

נתניהו מודל 2019 
מזכיר יותר את דרעי 
של לפני עשרים שנה. 
במגרש הציבורי ידו 
על העליונה, אולם 
במישור המשפטי 
מצבו בכי רע. מי 
שראה אותו עומד על 
הפודיום, חף מסמלי 
המנורה ומשרד ראש 
הממשלה, כשעל 
פניו מעטה חיוורון 
ששום מייק-אפ לא 
הצליח להסתיר, הבין 
שגם הפציינט עצמו, 
מתחיל להבין את 
חומרת מצבו

נחלץ 
להגנת ראש 
הממשלה, 
דרעי. 
צילום: 
יעקב כהן

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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נתניהו לשעבר.
מנדלבליט  התביעה,  טענות  הצגת  בסיום  כמו 
אישית אמר על כל אנשי ביבי לשעבר "אלו עדיי". 
עד,  שכפאו  כמי  זאת  עשה  אם  גם  שנקט,  העמדה 
חסמה בפניו מרגע זה ואילך כל פתח מילוט אחר, 
השוחד.  בעבירת  חמור  אישום  כתב  מהגשת  לבד 
הסף  שומרי  את  הופכת  הייתה  אחרת  תוצאה  כל 

ומנדלבליט בראשם, ממאשימים לנאשמים.
מאלה  ראויות  טענות  שבפיהם  נחקרים  היו 
להתנהלות  בנוגע  השבוע  מנתניהו  ששמענו 
 - החשדות  למהות  שנוגע  מה  בכל  אך  החקירה, 
ראש  של  בדבריו  צדק  של  רבה  מידה  שיש  דומה 
ולומר שאמרו  לבוא  יכול  ביבי בהחלט  הממשלה. 

ועשו את זה קודם לפניו – לא משנה.
בביבי  לתמוך  שממשיכים  ההמונים  לחכמת 
הזה  ובפרק  להתבסס,  מה  על  בהחלט  יש  בסקרים 
של גרסת נתניהו ניכרים דברי אמת. מכל ההדלפות, 
ניתן   – למיניהם  והטלטולים  החקירות  העדויות, 
בכספי  מעל  לא  מעטפות,  קיבל  לא  שביבי  להסיק 
עלומות.  בכספות  מיליונים  שמר  ולא  צוללות 
בעניינים הללו, שאחרים נתפסו בגינם, דומה בשלב 

זה שאכן אין כלום.
את השיטה של שמור לי ואשמור לך – נתניהו לא 
המציא ואפילו לא שכלל. אם צבא כזה של חוקרים 
הממשלה  ראשי  של  לשכותיהם  על  פושט  היה 
זוכה  היה  לא  מהם  איש   – ומהעבודה  ממפא"י 

להיקבר בחלקת גדולי האומה.
כלפי  שננקטת  מהטענה  להתעלם  אפשר  אי 
את  סובלת  לא  הדעת  בררנית.  אכיפה  נתניהו 
את  שפתח  הגדול  הרפורמטור  שדווקא  העובדה 
משאבי  את  שחילקו  קודמיו  מול  לתחרות,  המשק 
אקט  על  לבסוף  ייתפס   – למקורבים  המדינה 
זרים אך  ביורוקרטי שהיטיב לטייקונים משיקולים 
שמוסת  הקהל  אהבת  רכישת  של  להכלה,  ניתנים 

נגדו במשך שני עשורים.
בלתי מתקבל על הדעת שעם ביבי ידקדקו כחוט 
פרס  לשעבר  הנשיא  עם  בעוד  הסגלגלה,  השערה 
איש לא בא חשבון בשעתו על ניפוח תקציבי בזבזני 
ראווה  מסיבות  ומימון  הנשיא  לשכת  כספי  של 

בסגנון צפון קוריאני.
המתוסכל,  הליכודניק  עצמו  שואל  ייתכן,  איך 
שראש ממשלה שבמשך עשרים שנה לא זכה ליום 
אחד של חסד מתשעים ותשעה אחוזים מהתקשורת 

הישראלית – יוקע אל עמוד הקלון רק בגלל שסירב 
הכללים  את  לשנות  וניסה  השפלתו  את  לקבל 
בכוחות עצמו. השאלות הללו מרחפות באוויר מזה 
ניתן  טרם  בסקרים,  נראה  וכפי שזה  ימים,  שנתיים 

להן מענה הולם שישכנע את מצביעי הימין.

נוסחת שתי הקדנציות
חודשים  מספר  לפני  כינה   – גמדים  בין  ענק 
כל  בתוך  נתניהו.  בנימין  את  המנוח  ארנס  מישה 
אפשר  אי  הגמדים  במדינת  שמתחוללת  המהומה 
ראש- של  מהתנהלותו  השבוע  גם  להתרשם  שלא 

תפקידו  את  למלא  ממשיך  האיש  הממשלה. 
הרעות  הלשונות  כל  חרף  מרשימה,  במקצועיות 
האינטרסים  הפקרת  מפני  שהזהירו  הרכיל  והולכי 

של המדינה – לצרכי מסמוס החקירה.
מיניסטר זר לו היה נקלע לישיבת ממשלת ישראל 
להתבלבל  בנקל  יכול  היה   – האחרון  ראשון  ביום 
ולחשוב שלפניו ראש ממשלה צח כשלג, נקי מרבב 
וחף מכל עננה. בלי להזכיר בחצי מילה את משלי 
החקירות  וברצלונה,  הכדורגל  והפרוטזה,  הגידם 

והאישומים, החשדות והשימועים. 
שהועלו  נתניהו  בסרטוני  שצפו  הממשלה  שרי 
למרשתת בסופ"ש האחרון, ציפו לראות איך נתניהו 
מנצל את הפוטו-אופ בתחילת ישיבת הממשלה כדי 
לחדד מסרים נגד היועמ"ש והפרקליטות. להפתעתם 
הרבה, המשרוקית של נתניהו שמצפצפת על חונטת 
של  מנגינה  הפעם  השמיעה  לא  החוק,  שלטון 
נתניהו  ישיבת הממשלה הקפיד  כל  מארש. במשך 
מפליג  כשהוא  המדינה,  בענייני  ורק  אך  לעסוק 
בתיאור המסע הברזילאי והשיחות העכשוויות עם 
מזכיר המדינה האמריקאי. את המשך המתקפה על 
הפרקליטות והמשטרה הותיר נתניהו לערבו של יום 

שני, מחוץ למליאת הממשלה.
ד"ר  תרצו:  אם   - נתניהו  של  האישיות  פיצול 
- מעורר השתאות של  ומיסטר היידה ביבי  נתניהו 
שריו ושל בכירי מערכת הביטחון שהפכו לאחרונה 
בתקופה  אבל  חששן  תמיד  היה  "נתניהו  לפקודיו. 
האחרונה מאז מונה לשר ביטחון, הוא מגלה זהירות 
הביטחון.  במערכת  בכיר  השבוע  תיאר  ומתינות", 
לא אפוקליפסה עכשיו ולא יד קלה על ההדק – כפי 
שלא  מופלגת,  זהירות  אלא  נתניהו,  אויבי  שצפו 

לומר מוגזמת.

המתפקדים,  לב  על  שמתמודדים  הליכוד  שרי 
החזיתות.  בכל  למתקפה  השבוע  לעלות  העדיפו 
של  מכיוונם  גם  ישירות  פגיעות  ספג  היועמ"ש 
את  להם  שתפנה  ברורה  הכרעה  על  שבונים  שרים 
ירי  גנץ חטף מטחי  בני  הדרך בהתמודדות הבאה. 
הבכיר  השר  כולל  קרובים,  שכנים  של  מעברם  גם 
היה  אחים  בכפר  הוריו  של  שהמשק  כץ,  ישראל 

סמוך למשק של נחום ומלכה גנץ. 
שרי  העדיפו  הביטחוני,  בפן 
ברזל  כיפת  לשמש  שלא  הליכוד 
הביטחון.  ושר  לראש-הממשלה 
אין  הפנים-ליכודיים  בפריימריז 
מקום למי שמעודד מתינות וקורא 
מי  זהירות.  לגלות  המדיני  לדרג 
הקבינט  חבר  הוא  להגן  שנחלץ 
ושר הפנים אריה דרעי, שגונן על 
החמאס  מול  הממשלה  מדיניות 
"שהיו  בארבע השנים האחרונות, 
להתיישבות  ביותר  הטובות 
השקעות  מבחינת  עזה  בעוטף 
מסרים  עם  האוכלוסייה".  וגידול 
הכלניות',  'נאום  כמו  שנשמעים 
שרי  שיתר  אפוא,  פלא  לא 
הליכוד מעדיפים לשתוק במישור 
הביטחוני כמי שתקף אותם שיתוק 

בני גנץ כללי. 
המכה  על  השבוע  דיבר  דרעי 
למאזינים  אך  חטף,  שהחמאס 
המסר הזה נשמע רציני כמעט כמו 
בין  הצפוי  האיחוד  על  הידיעה 
הזה  במישור  ואגודה.  לדגל  ש"ס 
למו"מ  העיניים  את  לשאת  יש   –
לאגודה,  דגל  בין  שמתרחש 
השבוע  הועלתה  שבמסגרתו 
נוסחת שתי הקדנציות. לפי הרעיון 
ולא  התורה  דגל  בחוגי  שנתמך 

למשך  שוויונית  נוסחה  תוחל  באגודה,  גם  נשלל 
תזכה  סיעה  כל  כאשר  הקרובות,  הקדנציות  שתי 
במחצית  פעם  קדנציה,  אחר  קדנציה  נתח,  באותו 
יכולה  הייתה  הנוסחה  בשנייה.  ופעם  הראשונה 
להישמע נפלא, אלמלא נקלענו בבחירות האחרונות 
לרשויות למרחץ דמים והלבנת פנים אך ורק בגלל 

כאלה הסכמים.

ד"ר נתניהו 
ומיסטר היידה 

פיצול האישיות של 
נתניהו - אם תרצו: 

ד"ר נתניהו ומיסטר 
היידה ביבי - מעורר 

השתאות של שריו ושל 
בכירי מערכת הביטחון 

שהפכו לאחרונה 
לפקודיו. "נתניהו היה 
תמיד חששן אבל מאז 

מונה לשר ביטחון, 
הוא מגלה זהירות 

ומתינות", תיאר השבוע 
בכיר במערכת הביטחון

הראשון שזיהה את חוק התעמולה, נתניהו. צילום: אלכס קולומויסקי 
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לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

וזרם  טוב  מוליך  הוא  האדם  גוף 
חשמלי יכול לזרום דרכו במהירות, 
חשמל  חוט  דרך  שזורם  כמו 
מרגע  בבית.  האור  את  המדליק 
מתחיל  וזרם  מחשמל  שנפגעים 
הזרם,  מהירות  בגלל  בגוף,  לזרום 
מכת  את  ולמנוע  להגיב  זמן  אין 
מכת  בגוף.  והפגיעה  החשמל 
להתכווצות  לגרום  עלולה  חשמל 
שרירים, קשיי נשימה, שינוי בקצב 
פעימות הלב ולכיווץ כלי הדם. כמו 
ממכת  כוויות  להיגרם  עלולות  כן, 
נכנס  הזרם  בו  במקום  החשמל, 

ויוצא מהגוף.
לכן, חשוב לזכור כי חשמל זה לא 
משחק ילדים ועלול להיות מסוכן, 

ויש להישמע לכללי הבטיחות:
חשמל  למכשירי  לגשת  אסור 

ברגלים יחפות או בידיים רטובות
אסור להשתמש במכשירי חשמל פגומים

מההורים  לבקש  יש  בבית,  שבור  שקע  מגלים  אם 
להזמין חשמלאי מוסמך כדי שיתקן את השקע השבור

על  אחת  יד  מניחים   – משקע  תקע  מוציאים  כאשר 
מנת  על  התקע,  את  מושכים  השנייה  וביד  השקע 
יעקר  לא  ושהשקע  ייקרע  לא  המזין  החשמל  שחוט 

ממקומו ויחשוף חוטי חשמל.

חימום הבית
את  ומכוונים  לעונה  בהתאם  מתלבשים  בבית  גם   
זכרו:  מעלות.    20- כ  שתהיה  בחדר  הטמפרטורה 
עלות הפעלת מכשיר  את  מייקרת  נוספת  כל מעלה 

החימום בכ-5% !
בחורף מכוונים את תריסי המזגן כלפי מטה.

בחורף  הבית  חימום  בעת  בחשמל  לחסוך  מנת  על 
במכשירים  לבחור  חשוב  מזגן,  שאינו  באמצעי 
 - חום  מסיעי  דוגמת   - תרמוסטט  בעלי  חשמליים 
את  מפסיק  התרמוסטט  ורדיאטורים.  קונווקטורים, 
פעולת המכשיר כל עוד הטמפרטורה הרצויה נשמרת. 

כך גם חוסכים בחשמל וגם חוסכים בכסף.
את  סוגרים  חשמליים,  חימום  מכשירי  כשמפעילים 
החלונות ואת הדלתות הפונים לחללים לא מחוממים.

מכבים  ממושך,  לזמן  מהבית  או  מהחדר  כשיוצאים 
את מכשירי החימום.

מזגן 
הבית  לחימום  ביותר  היעיל  האמצעי  הוא  המזגן 
בחורף. ברכישת מזגן, הקפידו לרכוש מכשיר בדירוג 

A.  אנרגטי קרוב ככל האפשר לדירוג

רדיאטור 
מומלץ  מזגן,  באמצעות  לחמם  אפשרות  אין  אם 
להשתמש במכשירי חימום בעלי תרמוסטט, כדוגמת 

קונבקטור או רדיאטור.

תנור ספיראלה 
)יש  ספיראלה  תנור  לדוגמה,   ) קורנים  במכשירים 
רשת,  באמצעות  מוגנים  החימום  שגופי  לוודא 
חפצים  בקרבתם  ושאין  יציבים  החימום  שמכשירי 

וחומרים דליקים.
באמצעות  לחימום  עדיפות  לתת  )וכדאי!(  מומלץ 
בהשוואה  ביותר  והזול  היעיל  לחימום  כאמצעי  מזגן, 

לכל מכשירי החימום. 

כללי בטיחות עם חוטי חשמל חשופים
אסור לטפס על עמודי חשמל

אסור לפתוח ארונות חשמל ולא לשחק בקרבתם. אם 
נתקלים בארון פרוץ, שבור או פתוח, יש לדווח למוקד 
103, להמתין לטכנאי חברת החשמל ולהשגיח שאיש 

לא יתקרב למקום.
נתקלים  אם  חיים,  סכנת  הוא  קרוע  חשמל  חוט 
להתקשר  יש  בחצר,  או  ברחוב  קרוע,  חשמל  בחוט 

חברת  של   103 למוקד  מיד 
מי  כל  ולהרחיק  החשמל 

שנמצא בסביבה.
מאפשרים  החשמל  בחברת 
שמיעה  וכבדי  לחירשים  גם 
לדווח באמצעות סמס -  -055

7001013

מד חום 
מדי-חום  להתקין  מומלץ 
מתאימים  וכך  בחדרים, 
מכשירי  פעולת  את  בקלות 
לטמפרטורה  החימום 
במכשירים  גם  המבוקשת, 

ללא תרמוסטט.

נורה חסכונית 
הנורות  חיי  שאורך  רק  לא 
חייהן  מאורך  יותר  ואף  שמונה  פי  גדול  החסכוניות 
את  יפחית  אף  בהן  השימוש  הליבון,  נורות  של 
צריכת החשמל הביתית לתאורה בכשמונים אחוזים. 
מחליפים את נורות הליבון בנורות חסכוניות, משלמים 
חוסכים  זמן  לאורך  אך  ההחלפה,  בעת  יותר  מעט 
בגדול! טיפ חם: כשיוצאים מחדר לזמן ממושך מכבים 

את האור ומונעים בזבוז מיותר.
מכונת/מייבש כביסה ומדיח כלים 

הכלים  מדיח  או  המייבש  הכביסה,  מכונת  כאשר 
אינם מלאים, ממתינים לקיבולת מלאה. כשמפעילים 
מכונה מלאה אחת במקום שתיים בתוכנית חסכונית, 
בצריכת  אחוזים  ארבעים  עד  שלושים  חוסכים 
משתלמת  החסכונית  שהתוכנית  מובן  החשמל. 
בחצי  רגילה  תוכנית  מהפעלת  יותר  חירום  במקרי 
קיבולת. טיפ חם: חוסכים בצריכת החשמל של מייבש 
במהירות  הכביסה  מכונת  הפעלת  על-ידי  הכביסה 
הסחיטה המרבית האפשרית - לפי סוג הכביסה. אם 
קונים מכונה חדשה, מוודאים שקיימת בה אפשרות 

לסחיטה במהירות גבוהה.

בויילר/דוד לחימום מים 
מפעילים את הדוד לחימום מים סמוך לזמן השימוש 
מורשה  חשמלאי  להזמין  מומלץ  חמים.  במים 
את  מראש  לתכנן  תוכלו  שבעזרתו  טיימר,  להתקנת 

זמני הפעלת הדוד.

מרק עדשים כתומות

טיפים

הילד צריך משקפיים?

עידן  לילדים מאת  ראיה  טיפים להתאמת משקפי 
לפידות  מקצועי,  ומנהל  אופטומטריסט  שטרית, 
צייס  עדשות  של  הרשמית  היבואנית  מדיקל, 

לישראל:

בעיות ראייה עלולות לפגוע בתלמיד, לקרוא ולהבין 
את החומר הנלמד, במקום לחכות שבעיות הראייה 
ראייה  בדיקת  ועשו  הקדימו  השנה,  במהלך  יתגלו 
שנת  תחילת  לפני  מוסמך  אופטומטריסט  אצל 

הלימודים.

כדאי במקרה של צורך במשקפיים לוודא שמסגרת 
באף  לחץ  נקודות  יוצרת  ואינה  כבדה  אינה  הראייה 
נוחות  לאי  לגרום  העלול  דבר  האוזניים  ומאחורי 
תהיה  שהמסגרת  להקפיד  יש  בנוסף,  ראש.  וכאבי 

מחומרים היפואלרגניים. 

מומלץ  בחוץ,  רב  זמן  מבלים  שהילדים  מכיוון 
מלאה.   UV הגנת  עם  ראייה  בעדשות  להשתמש 
רבים אינם יודעים אך קרינת UV אינה ייחודית רק 

לקיץ ויש להתגונן מפניה לאורך כל השנה.

לבנים או לבנות עם מודעות אופנתית ניתן להתאים 
הפנאי  לשעות  אופנתי  אחד  משקפיים:  זוגות  שני 
מסך  מול  מבלים  הם  בהם  לשעות  ונוח  קל  והשני 

מחשב והכנת שיעורי בית.

חשוב ליצור אווירה חיובית סביב השימוש במשקפיים 
לילדים אשר עבורם זאת פעם ראשונה: שתפו אותם 
בבחירת המסגרת, ערכו "מסיבת משקפיים" וחשבו 

על פעילויות נוספות אשר יתרמו לדימוי חיובי.

טעימה

כללי בטיחות בחשמל בחורף בתוך הבית
מבוגרים וילדים לפעמים שוכחים שחשמל הוא מסוכן מאוד כי לא רואים אותו, לא שומעים אותו ולא מריחים אותו. 
לכן, יש לשמור על כללי בטיחות בסביבתו • שימוש לא זהיר בחשמל הוא מסוכן ועלול לגרום למכת חשמל • כמה כללים 

חשובים מאת חברת החשמל

מרכיבים )ל- 6 אנשים(
250 גרם תפו"א חתוך לקוביות גסות 

100 גרם בצל סגול  חתוך גס 
150 גרם גזר  חתוך גס 

3 שיני שום 
150 גרם עדשים כתומות 

ליטר וחצי מים
מלח וכמון

אופן הכנה: 
מתחילים עם טיגון קל של הבצל לאחר 4 דקות מוסיפים 

את תפו"א השום והגזר ל3 דקות נוספות 
מוסיפים את המים והעדשים ומבשלים חצי שעה 

מתבלים במלח וכמון )בכמה שלבים(
וטוחנים

ימי החורף בפתח ומביאים עמם את הקור והרצון לאכול משהו חם ומזין לגוף ולנפש. המרק ידוע כמזון 
מנחם ובריא העוזר להעביר את ימי הקור הגשומים. רשת קפה גרג חולקת מתכון מרק בריא ומזין 
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כבר שנה שניה: 
משתלם לקנות פי 2 בשוק מהדרין!

רשת המזון 
המובילה במגזר 

החרדי, 'שוק 
מהדרין', חוגגת 

שנתיים להיווסדה 
והדבר הראשון 

שעושים ברשת הוא כמובן לשתף בחגיגות את 
ציבור הצרכנים הנאמנים. 

אז מה משתלם לכם לקנות פי 2? 
קטשופ 750 גרם אסם, 2 יחידות ב- 15 ₪ 

 X4140 בלבד. מארז רביעיית טונה במים/שמן
 גרם פסיפיקו, 2 יחידות ב- 35 ₪ בלבד. )בקניה 

מעל 75 ₪, מוגבל לשני מימושים(. נייר טואלט 
סופט סילק לבן 32 גלילים סנו, 2 יחידות ב- 50 
₪ בלבד. מגוון פירות יבשים בשקית 150-400 

גרם, תמר מג'הול 1 ק"ג, 2+1 מתנה )הזול 
מביניהם(

עוד קצת מהזוגות שמשתלם לקנות בחלבי: 
גבינת נפוליאון בטעם טבעי 25% 225 גרם 

תנובה, משקאות חלב 1 ליטר תנובה, מעדן דני 
באדי תות 3% 500 מ"ל תנובה, 2 יחידות ב- 13 

₪ בלבד.
רשת 'שוק מהדרין' מוכיחה זו השנה השניה 

ברציפות כי חידושים ושיתוף פעולה מלא עם 
הלקוחות אלו המניעים המרכזיים שעומדים 

בראש מעייניה. מתוך מטרה להעניק למשפחה 
החרדית את סל הקניות האיכותי והזול ביותר, 

פועלת הרשת ללא לאות ומוכיחה כי ההתמדה 
משתלמת. 

המבצעים בין התאריכים: כ"ט טבת - י"ג שבט 

תשע"ט, 6-19.1.19



תתכוננו להתמכר
ממרח קרם עוגיות של 'מעולה' 

בכשרות העדה החרדית 
הגיע לרשתות. מדובר באחד 

הממרחים הטעימים ביותר 
שיצא לכם לטעום. הממרח 

בטעם קרמלי שאי אפשר 
להפסיק לאכול. מתאים 

למריחה על כריכים ופנקייקים, למילוי ולאפיה 
מקצועית של קינוחים, כמו: קאפקייקס, גלידות, 
עוגות גבינה, עוגות שמרים ועוד. הממרח מיוצר 
מחומרים איכותיים ועובר בקרת איכות ומבחני 

טעם מוקפדים כדי שתקבלו מוצר מעולה. 
להשיג באריזה של 500 גר' בכשרות בד"ץ 

העדה חרדית.



איך להפוך את ארוחת החג 
למתוקה הרבה יותר?

חברת 'מעולה' גאה 
להציג 2 מוצרי סילאן 

המגיעים בצנצנת 
זכוכית )900 גר'(: 1. 

סילאן 100% טבעי 
2. סילאן 100% 

טהור. הסילאן 
עשוי מ-100% 

תמרים מובחרים, ללא תוספת סוכר וחומרים 
משמרים. התמרים ידועים כבעלי ערכים 

תזונתיים גבוהים, עשירים במינרלים טבעיים, 
סיבים תזונתיים ונוגדי חימצון. הסילאן מתאים 

להמתקה של משקאות, מאכלים, סלטים, 
מוקפצים ומרינדות ומצוין כממרח על: 

פנקייקים, כריכים או כתוספת לעוגה. הסילאן 
אידיאלי לטבעונים שנמנעים מאכילת דבש 

ומהווה תחליף בריא לממתיקים מלאכותיים 
רווי תוספות סוכר למיניהן.

גם מוצרים אלו כמו כל מוצרי 'מעולה' 
מתהדרים בכשרות מהודרת של בד"צ העדה 

החרדית. את מוצרי מעולה ניתן להשיג 

ברשתות השיווק המובחרות ברחבי הארץ.



700 שקלים מתנה
בסנו מציינים היענות חסרת תקדים למבצע 

'הקניות עלינו'. סנו, החברה המובילה 
בישראל למוצרי ניקיון וטיפוח הבית, השיקה 

מבצע אטרקטיבי 
במיוחד: 'הקניות 

עלינו', המזמין את 
המשתתפים לקנות 

ב-49.90 שקלים 
ומעלה ממגוון מוצרי 

הניקיון של סנו 
ולקבל הזדמנות 

לזכות בתווי קנייה 
בשווי 700 שקלים 

בכל יום!
בשבוע הראשון למבצע נרשמה היענות רחבת 

היקף. מאות משתתפים התקשרו לתיבת 
הטלמסר של המבצע והשתתפו במשחק 
חווייתי. בכל יום 2 המשתתפים שענו נכון 
ובזמן המהיר ביותר, זכו כל אחד ב-700 

שקלים מתנה למימוש באחת מרשתות המזון 
המשתתפות במבצע.

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

 קצרצרים

מותג המים האיטלקי סן 
פלגרינו משיקה מהדורה 

מוגבלת וייחודית עם 
אמנים בינלאומיים 
מובילים שנותנים 

אינטרפרטציה משלהם 
למותג העולמי

במפעל הוופלים של "מן", אחד 
המפעלים הוותיקים והנוסטלגיים שיש, 

יצרו ליין של מוצרים המתאימים במיוחד 
למשלוח המנות, כאלו שמשאירים 

אחריהם טעם שכולם אוהבים

חדש על המדף בכשרות מהדרין פרווה: 
'דג טוב' מבית 'עוף טוב' - סדרת מוצרי 

דג משובחים מוכנים לאכילה

לראשונה, חטיבת האלכוהול של טמפו 
משיקה: 'Brewer's Gold' תזקיק 

המבוסס בירה 'גולדסטאר' ללא יישון, 
הזיקוק הראשון הניב 1881 בקבוקים 

בלבד. מחיר: 150 ₪ ל- 700 מ"ל, 43% 
נפח כוהל

 YOLO :משיק את YOLO
CRUNCH עם תוספות קראנצ'יות 

על בסיס קרמו שוקולד חלב ושוקולד 
BLOND. הסדרה מושקת בגביע רחב 

עם תוספות במכסה On Top של כדורי 
שוקולד קראנצ'ים וקוקוס קלוי
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הרבנים הגאונים חברי בד"צ ועדת מהדרין התכנסו ליום עיון שהוקדש לאריזות ולהיבטים ההלכתיים של השימוש בהם בשבת ובימות החול. יום העיון 
התקיים במסגרת ימי העיון בנושאים מקצועיים המתקיימים מעת לעת כאשר בפני הרבנים מופיעים עובדי תנובה מקצועיים הסוקרים נושאים שונים 

בתחום התמחותם. 
את יום העיון פתח הרב זאב וייטמן, רבה של תנובה, שהציג את מכלול נושא האריזות 

וההיבטים ההלכתיים השונים. על שולחן הרבנים נערמו כל האריזות המצויות  
בשימוש תנובה. אבי שריר, מנהל פיתוח אריזות בתנובה ומומחה בעל מוניטין 

המתמחה בתחום זה קרוב ל-40 שנה, הציג בפני הרבנים   מצגת מקצועית מפורטת. 
סקירתו המקצועית התייחסה לחידושים טכנולוגיים בתהליך תיכנון ופיתוח האריזה, 

סוגי האריזות, הרכיבים מהם מיוצרים האריזות, עקרונות התאמת החומר לייצור 
והיבטים נוספים. פרק מיוחד בסקירה המקצועית הוקדש לנושא הכשרות והשימוש 

בשבת. "בתיכנון וייצור אריזות", הוא אמר, "מעבר להיותן מושכות עין ומעוצבות 
בהתאם למוצר, קיימת גם הרבה חשיבה מוקדמת ואסטרטגיה. כל מוצר נבחן 
בקפידה כדי להתאים עבורו את האריזה שתשמור על איכותו, טריותו וטעמו". 

במהלך ההרצאה המקצועית התפתח שיח הלכתי ער בין הרבנים הגאונים, חברי 
בד"צ ועדת מהדרין, שהציגו שאלות ענייניות רבות. 

חברי בד"ץ 'ועדת מהדרין' ביום עיון שהוקדש להיבטי כשרות במגוון האריזות והשימוש בהן בשבת 

חברת כרם טבע יבואנית ומשווקת 
מובילה בישראל המתמחה במוצרי 
מזון אורגנים וטבעיים, מרחיבה את 

קו מוצריה ומשיקה לראשונה סדרת 
מוצרים חדשה בתחום תחליפי החלב, 

משקאות מן הצומח, המיוצרים על 
בסיס שקדים ואורז אורגני

במיוחד מנוקדת בפיסטוקים קצוצים שמוסיפים 
קראנץ' בין ביס לביס, עם תוספת שוקולד פרה 

קצוץ שנמס בפה. לא תאמינו כמה היא קלה 
להכנה!

מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין עבור שוקולד 
פרה

זמן הכנה: שעה / רמת קושי: קל / כמות: 2 
תבניות אינגליש קייק באורך 30 ס"מ

מצרכים
לעוגה:

150 גרם שוקולד פרה מריר קצוץ גס
L 4 ביצים

200 גרם )1 כוס( סוכר
2 כפות מחית פיסטוק )לא חובה(

קורט מלח
1 כפית תמצית וניל

160 מ"ל )2/3 כוס( חלב או מים
125 מ"ל )1/2 כוס( שמן

175 גרם )כוס ורבע( קמח

70 גרם )1/2 כוס( אבקת קקאו
כפית וחצי אבקת אפייה

200 גרם פיסטוקים קצוצים גס
לקישוט:

20-30 גרם פיסטוקים קצוצים גס
אופן ההכנה:

מחממים תנור ל-170 מעלות ומשמנים את 
התבניות.

בקערה טורפים יחד ביצים, סוכר, מחית 
פיסטוק, מלח, וניל, חלב ושמן לתערובת אחידה.

מוסיפים קמח, אבקת קקאו ואבקת אפייה 
ומערבבים רק עד שאחיד.

מוסיפים פיסטוקים קצוצים ושוקולד קצוץ 
ומערבבים עד שהם מתפזרים בצורה שווה 

בתערובת.
יוצקים את התערובת ל-2 התבניות ומפזרים 

בחלק העליון מעט פיסטוקים קצוצים.
אופים במשך 30-45 דקות או עד שהעוגות 

תפוחות וקיסם הננעץ במרכזן יוצא עם פירורים 

לחים.
מצננים לחלוטין בטמפרטורת החדר ומגישים.

טיפ של עלית!
במקום פיסטוקים אפשר להשתמש בכל סוג 

אחר של אגוזים שאוהבים.
מחית פיסטוק אפשר להשיג בחנויות המתמחות 
למוצרי אפייה וחומרי גלם. אם אין, אפשר פשוט 

להשמיט.
לגרסה פרווה – משתמשים במים במקום החלב 

באותה כמות.
במקום שוקולד מריר אפשר להשתמש 

בשוקולד חלב או לבן באות כמות.

כדי להשתתף במבצע, קונים ממגוון מוצרי 
הניקיון של סנו בסכום של 49.90 ₪ ומעלה, 

שומרים את חשבונית הקנייה, מתקשרים 
לטלמסר 03-3739090 ומשתתפים במשחק 

אטרקטיבי. 2 המשתתפים שינצחו במשחק 
בזמן המהיר ביותר באותו יום יזכו בתווי קנייה 

בשווי 700 שקלים!
המבצע מתקיים עד התאריך כ"א בטבת, 

 ,19/1
בימים א'-ה'. 



לכל בית יש שולחן 
בשבת, וגם בסתם יום של חול, אין כמו לשבת 

עם המשפחה סביב שולחן עמוס בכל טוב, 
ולחלוק חוויות משפחתיות ומלכדות. למי 

מכם ששולחן השבת כבר צר מלהכיל, למי 
שרק נישא וזקוק לשולחן מטבח קטן, אבל 

כזה שניתן לפתוח 
כשבאים אורחים, 

ולמי שפשוט 
רוצה להתחדש 
בשולחן מעוצב 

במחיר משתלם, 
באיקאה ניתן למצוא מגוון פתרונות, נוחים 

וייחודיים לפינות האוכל: שולחן ו-6 כיסאות 
 Orrsta/אלון EKEDALEN/EKEDALEN

אפור בהיר 3,065 ₪ א' 180 ס"מ  ר' 240 
EKEDALEN/  ס"מ, שולחן+4 כיסאות

EKEDALENלבן/Orrsta אפור בהיר 2,175 
₪ א' 120 ס"מ  ר' 180 ס"מ, שולחן

ו-2 כיסאות  EKEDALEN/EKEDALENחום 
כהה/Orrsta אפור בהיר 1,385 ₪ א' 80 ס"מ  
LERHAMN/ ר' 120 ס"מ, שולחן ו-2 כיסאות

STEFAN שחור-חום/חום-שחור 635 ₪ א' 
74 ס"מ  ר' 74 ס"מ.

עוגת שוקולד בחושה עם פיסטוקים
אם אתם אוהבים את השילוב בין שוקולד לפיסטוקים - העוגה הזאת בדיוק בשבילכם! עוגת שוקולד בחושה, רכה ולחה

המדריך להלבשת תינוקות בחורף / מומחיות מטרנה עושות סדר להורים

מנגנון הגוף שלנו עובד כך שהוא מווסת את טמפרטורת הגוף המתאימה לעונה. לעומתנו, לתינוק 
בחודשי חייו הראשונים, אין את היכולת לווסת את חום גופו בעצמו ולכן אנו, כהורים, צריכים לוודא שהוא 

לבוש כראוי ושהוא מצוי בטמפרטורה נוחה.
מה כדאי להלביש לו: עד גיל חודש חשוב שהתינוק יהיה לבוש בבגדים ארוכים כל השנה שכן הוא אינו 

יודע עדיין לווסת את חום גופו. בחורף, הלבוש האידיאלי לתינוקות רכים הוא אוברולים מבדים רכים 
וקלים להלבשה, השומרים על חום גופם. בקיץ, לעומת זאת, כיוון שעורו של התינוק רך ועדין, רצוי 

לבחור בדים דקים ורכים כמן כותנה. בכל מקרה, רצוי לבחור בגדים מכותנה ולא מבדים סינתטיים 
שעלולים לגרום לתינוק תגובות אלרגיות.

איך להלביש: בחודשי חייו הראשונים כדאי גם לבחור בגדים אותם מלבישים דרך הכתפיים ולא עוברים דרך הראש, שאינו חזק דיו. את תהליך הלבשת 
התינוק מומלץ לבצע על משטח החלפת החיתולים על השידה, או על מזרן רחב כמו מיטת ההורים. במידה ואתם מבחינים שתינוקכם מזיע, סימן שחם 

לו והוא לבוש בשכבות רבות מדי. כדאי שתדעו: ההמלצה של ארגון הבריאות העולמי היא להלביש את התינוק בחודשים הראשונים רק בשכבה אחת 
יותר ממה שלובש ההורה.

הטמפרטורה האידאלית לתינוקות בחודשים הראשונים לחייהם היא טמפרטורה של 25 מעלות המומלצת לשימוש במזגן בקיץ, כאשר יש להלביש את 
התינוק בבגדים ארוכים ודקים. גם בחורף חשוב להקפיד על אותה טמפרטורה, ולפני זמן האמבטיה, להגביר במעלה אחת את החימום בחדר – כדי 

שהחדר יהיה נעים ומזמין לאחר היציאה מהמים. חשוב להימנע מחימום יתר ומעודף שכבות ושמיכות המסכנים את התינוק, ובמקרים קיצוניים מאוד 
יכולים לגרום ח"ו למוות בעריסה. מדד טוב לחום הגוף שלו, הוא מגע בעורף התינוק. כפות הרגליים והידיים נוטות להיות קרירות יותר או חמימות יותר 

מחום גופו האמיתי ולכן הן אינן אינדיקציה נכונה להסתמך עליה. בכל מקרה, גם בימים קרים, חשוב לאוורר את הבית מדי יום על מנת להכניס אוויר 
רענן אליו ולהקטין את הסיכון להדבקות במחלות. 

מוגש מטעם המרכז לייעוץ בנושאי תזונה, הזנה טבעית ושינה של מטרנה בטלפון: 1-800-32-33-33
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מנהל וממשל במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. דבר אחר. "זאת ועוד ____" )סנהדרין קד.(
5. )בהרחבה( חפירה,בור למטרה מסוימת. "ששרפה חוץ 

מ____" )זבחים יד א( )לא בלשון סמיכות(
7. שהודפסה בו צורה מסוימת. "מעשר שני אינו נפדה אלא 

בכסף ____" )רש"י בכורות נא.(
8. קיצור המילים : זבח משפחה.

9. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: א' - 
6,ב' - 200,ג' - 100,ד' - 50

10. מי שמקבל הנאה מדבר מה. "זה ____ וזה לא חסר" )בבא 
קמא כ: ( )בלשון רבים(

13. רוגז,זעם. "מ____ ידך אני כליתי" )תהלים לט יא( )לא 
בלשון סמיכות( )בכתיב חסר(

15. פינוק,עדינות יתרה. "על הארץ מהתענג ומ____" )דברים 
כח נו( )בכתיב חסר(

17. עיון מתמיד. "ו___ הרבה יגעת בשר")קהלת יב יב(
18. רפואה,ארוכה. "לשוא הרבית רפאות ____ אין לך" )ירמיה 

מו יא(
19. ולד שהוצא מרחם בהמה על ידי ביקוע כרסה אחר 

שחיטתה. "____ פקועה" )חולין עד.(

1. דג ים גדול. מן הדגים המותרים לאכילה, ששמותיהם נזכרו 
בתלמוד. "כספתיאס ואכספטיאס ו___" )חולין סו: (

2. חבורה,חבר אנשים. "וארח ל____ עם פעלי און" )איוב לד ח(
3. הריק,הביא לידי ריקות,הוציא כל מה שבתוך-. "ל____ כל נכסי 

האומות וליתן לך" )ויקרא רבה כד(
4. התענה,צם.  ישב ב____

5. אחת הדרגות בדרך גלגוליו של הארבה מן הביצה. "יתר ה____ 
אכל הארבה" )יואל א ד(

6. תמימות,יושר. "הולך ב____ ילך בטח" )משלי י ט( )בכתיב חסר(
11. מכשיר העשוי סכין עקום לקצור בו תבואה ועשבים. "שלחו 

____ כי בשל קציר" )יואל ד יג(
12. הגון,נאה,טוב,ישר. "אנשים שאינם ____" )כתובות כב.( )בלשון 

יחיד( )בכתיב חסר(
14. מפרשיות השבוע. )בהיפוך אותיות(

15. צר,אוייב,שונא. "מעליך ויהי ____" )שמואל א כח טז(           
)בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות( )בהיפוך אותיות(

16. זה וגם זה,איש איש. "____ אחד ואחד" )ברכות ו ו(

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

האחשדרפנים, מליץ, שפט, בית, המשררים, נצב, שר בית הסהר, הנתינים, נציב, שר האופים, הפרתמים,ספר, 
שר הטבחים, הרצים, סריס, שר המשקים, השליש, פחה, שרי אלפים, וסגנים, פקיד, שרי חמשים, ושרי עשרת, 

שטר, שרי מאות, טפסר, שמר, שרי מסים, יועץ, שער, שרי מקנה

ושריעשרתאמיפואהרש
ירשאעתשסנונתטפשדר

תיגרדאנתעדהרצימטג

שחדתידמצישרמירשמא
ממישגיגמאתמצששפיד

ישרתנקיאייהשירנסת

חיסינפגבמגשנדלרמו

במתטלתהתזדמצקשמיא

טנפאשלרבהחפיסמארמ

הסישעפרסנמאבנשישי

ררשרהמשקימנצבגארר

שסשרביתהסהרסירסנש

האחשדרפנימשילשהוש

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. כינוי לארץ ישראל על שם חיה
2. מה המשותף לחיפה, אשדוד, יפו ואילת?

3. מהו הפארק הגדול ביותר בתל אביב?                                                                                                         
4. מקום בגליל בו נותר הישוב היהודי הקדום ביותר?

5. היכן ההר ששמו כשם צורתו- גמל?
6. רוכש אדמות העמק

7. על שם מי הישוב ייטב?
8. האם שמו של "כוכב הירדן" מופיע בתנ"ך?

9. מה שמו העברי של צומת מסמיה?
10. שמם של מי כלול בשם הישוב ארגמן?

1. ארץ הצבי 2. ערי נמל 3. פארק הירקון 4. פקיעין 5. בגליל המערבי, סמוך לכביש 
עכו-צפת 6. יהושע חנקין 7. יצחק טבנקין  8. לא 9. משמיע שלום.בני ראם 10. אריק 

רגב, גד מנלה
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03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

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(_____________________________________________

 בטבריה/הר' קוק, 
דופלקס מחולק, בק"ב, 

3.5 חד', קומפלט ובק"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, 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 חד', 

משופצים, ק"ב, ומעליה, 
דירת 3 חד' מושכרת, 

2,750,000, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

אלעד

3-3.5 חדרים

 בשפירא )שיכון ה'( 
4 חד' ק"ג ללא מעלית, 

ומעליה, עם מדריגות 
נפרדות לדירת 2 חד' + 

גג, חזית,  מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

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

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

 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(_____________________________________________

 באחיה השילוני 4 חד' 
ק"א, עורפי משופץ כולל 

חניה 1,800,000 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)43-43(_____________________________________________

 3.5 חדרים מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת גדולה 2 

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

 באליעזר 2.5 ק"ב 
ואחרונה, עורפית עם 

אישורי הרחבה של 10 
מ"ר בצד ובניה על הגג 

50 מ"ר, 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' בבארי, 
דירת 3 חד', ק"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(_____________________________________________ באר שבע

ג’-ה’ בשבט תשע”ט  
9-11/1/2019

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 4 חדרים בעליון המבוקש, 
בפרויקט יוקרתי! יחידת הורים, 
מחסן, חנייה, מרפסות. לל"ת. 

052-5745602)51-06(_____________________________________________

 5 חד' מטופחת רח' 
פדרמן ק. הרצוג, קומה 4 
חזית בנין חדש, מושכרת. 

)51-02(               052-8197890_____________________________________________

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/ בן זכאי, דירת 5 
חד' ק"א, 3 כ"א, חזית, 

משופצת עם סוכה 
ענקית ובתוספת 2 יח"ד 

מרוהטות, המושכרות 
ב-5000 ש"ח. פינוי 

גמיש. 2,950,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ

03-5797756
050-5308742)52-52(__________________________________________________________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בבר אילן 8 בנין מהודר 4 
חד' + מ. גדולות + גג צמוד 

+ חניה, 3 כ"א 054-3183117
_____________________________________________)1-4ל(050-7733982

 בבעל התניא 5 חד' ק"א 
מעלית+ 2 מרפסות שמורה 

מאוד, מחסן וחניה בטאבו 
לל"ת 2,530,000 ש"ח. 

_____________________________________________)1-4ל(054-9466802

 ביהודה הנשיא ר"ג 4 
חד' 100 מ"ר קומה ראשונה, 

משופצת + חניה 3 כ"א 
_____________________________________________)1-4ל(050-7503129

 בהרצוג, ק"ג ואחרונה, 
גג בטון, 3 חד' משופצים 

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

הוזלת משכנתא קיימתאופקים

1599-560-580
בשיתוף כל הבנקים

משכנתאות 
ומימון

¯È˘È ˙È·
ÌÈÒÈÙÓ¢

Ú·

 ˙Â‡˙Î˘ÓÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰

לרכישת דירה ולכל מטרה

 דירות ובתי קרקע 
להשקעה ולמגורים החל 

מ-500,000 ש"ח.
_____________________________________________)2-2(054-9715858 ניצן אוחנה

 בגיבורי ישראל המתחרד 
בית קרקע 4 חד' משופץ כולל 
הכנה לקומה ב', רק 980,000 

ש"ח. 054-9715858 ניצן 
_____________________________________________)2-2(אוחנה.

 ברי"ף כ-120 מ"ר 4.5 
חדרים + גג בטאבו מוארת 
כיווני אויר, נוף לתל אביב, 

בנין בוטיק 4 דיירים אופציה 
ממשית להרחבה בבית ובגג. 

052-9551551)2-5(_____________________________________________

 דירת 3 חד' מדהימה באזור 
מרכזי 3 כ"א מרפסת מהסלון 

עם נוף למערב + אופציה 
ממוזגת ומסורגת. 

050-4166603)2-5(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! 3 חד' ענקית, 

בניין קטן 1,275,000 ש"ח. 
052-5752500)2-2(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בחרדי, 3 חד', סלון גדול, אופ' 

_____________________________________________)2-2(נרחבות 054-9422194

אשדוד
 פרויקט חדש 4-5 חדרים 

באבן דנן קרובה לרובע ז' 
הבנייה בעיצומה 1,340,000 

_____________________________________________)2-2(ש"ח. 054-8413551

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות 4 חד' ברח' 

הפלמ"ח כולל מרפסת סוכה, 
וממ"ד שמורה ויפה מתאים 
לחלוקה 1,150,000 ש"ח. 

054-8491803)2-2(_____________________________________________

 מציאה דירה חדשה 4 
חד' בתמ"א בתחילת בניה רק 

1,080,000 במזומן. 
054-9200277)2-2(_____________________________________________

 הינך מוזמן לסיור משקיעי 
נסל"ן בעיר ב"ש, החל 

מ-400,000 ש"ח, באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן 

058-4645193)2-2(_____________________________________________

 5.5% תשואה - מגוון 
דירות להשקעה בעיר ב"ש, 

החל מ-400,000 ש"ח, באר 
שבע 360 - ליווי השקעות 

_____________________________________________)2-2(נדל"ן 058-4645193

 דירה מחולקת קומה 3 
מתוך 4 ל-2 יחידות מושכרות 

ב-3,800 ש"ח נטו במחיר 
מציאה משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)2-2(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 1 
מתוך 3 מיקום מרכזי 2 יחידות 

מפוארות מושכרות 5,400 
ש"ח במחיר מציאה משה 

_____________________________________________)2-2(אלוש אבני דרך 054-3255667

 דירה מחולקת קומה 2 
מתוך 4 קרובה לאוניברסיטה 
מושכרות 4,000 ש"ח במחיר 
מציאה, משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)2-2(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 4 
מתוך 4 משופצות ויפות באזור 
מעורב מושכרות 4,000 ש"ח. 

משה אלוש אבני דרך
054-3255667)2-2(_____________________________________________

 הזדמנות השקעה 
- דירה להשבחה בקרבת 

האוניברסיטה, 515,000 ש"ח, 
באר שבע 360 - ליווי השקעות 

_____________________________________________)2-2(נדל"ן 058-4645193

 להשקעה - דירה 
משופצת ברמה גבוהה, 

מושכרת ב-3600 ש"ח, מחיר 
- 780,000 ש"ח, באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן. 

058-4645193)2-2(_____________________________________________

 למשקיעים - דירה 
משופצת ומרוהטת, מושכרת 
ב-3000 ש"חף מחיר 675,000 

ש"ח, באר שבע 360 - ליווי 
_____________________________________________)2-2(השקעות נדל"ן 058-4645193

 מציאה! משמעותית זול 
ממחיר השוק. 4 חד' 96 מ"ר 

מסודרת, מאווררת. 
_____________________________________________)2-5ל(050-4137622

 קלישפאו נכסים, 
באברהם אבינו, 4 חד' 

+ מרפסת שמש כ- 17 
מ"ר, משופצת ומרוהטת 

לחלוטין, קומה 3 תוך 
3 716,000 ש"ח. נועם 

050-3600512 "קלישפאו 
_____________________________________________)2-2(נכסים"

 ברחוב רמב"ם דירת 
4 חד', רומה 7 מתוך 
9, כולל חניה פרטית, 

מעלית, 980,000 ש"ח. 
נועם050-3600512 - 

_____________________________________________)2-2("קלישפאו נכסים"

 דירת 3 חדרים קומה 3 
מתוך 4 מעולה לחלוקה 76 

מ"ר שכונה ה' המבוקשת 
במחיר מציאה. משה אלוש 

_____________________________________________)2-2(אבני דרך 054-3255667

 דירת 3 חד' 78 מטר 
שכונה ה' מעולה לחלוקה 

במחיר קומה 4 מתוך 4 במחיר 
מציאה. משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)2-2(_____________________________________________

 ברח' שדרות יעלים 
דירת 2 חד', כולל ריהוט 
מלא, רק 580,000 ש"ח 

משופצת ומרוהטת. נועם 
050-3600512

_____________________________________________)2-2("קליפשאו נכסים"

בית שמש
 בבר אילן מול הקריה 

החרדית 3 חד' מצב מצוין, 
מרפסת סוכה אופציה 

לתוספת בניה עוד 2 חד' 
1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב. 

054-4901948)2-2(_____________________________________________

 בהראשונים קומה נוחה 
4.5 חדרים 96 מ"ר 2 כניסות 

1,770,000 ש"ח. *בשיכון ג' 3 
חד' בבנייה 1,580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2(*שדכן הנדלן 053-3107379

 באהרונסון 100 מ"ר 
מפוארת  + היתר בניה בגג 

ליחי"ד + מעלית, 2,380,000 
ש"ח. 050-4177419 תיווך 

_____________________________________________)2-2(הנדלן

 בהשלושה-סוקולוב 
ק"ב חזית 95 מ"ר לשיפוץ, 

1,650,000 תיווך הנדלן 
050-4177419)2-2(_____________________________________________

 בטבריה, 3 חד' +  2 יחי"ד 
מושכרות, חזית בנין מטופח, 

2,250,000 תיווך הנדלן 
050-4177419)2-2(_____________________________________________

 אם אתם מוכרים 
דירת 4 חד' במקור ללא 
הרחבות בפרדס כץ או 
קרית הרצוג לא קומה 

אחרונה אנחנו נקנה 
_____________________________________________)2-2(אותה 058-3200078

 בנייה חדשה! בית 
יוסף דירות 3/4 יפות החל 
מ-1,450,000 תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000
052-3344721)2-2(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ 
4 חד' + יחידה, גג מוצמד 

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

050-4999465)2-2(_____________________________________________

 בפנקס דירה ענקית + 
אופציית בניה בגג, מעלית 

2,250,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465)2-2(_____________________________________________

 באזור וילות, פנטאוז 
5 חד'+מעלית+ק"ה+נוף 

פתוח, 2,500,000 ש"ח. **6 
חד'+ק"א+מעלית+ נוף מיוחד 

2,500,000 ש"ח. * 4 חד' 
גדולים. ק"א + מעלית + מ. 
שמש 2,000,000 ש"ח. *3.5 

חד'+ק"ג +מעלית+ פוטנציאל, 
1,600,000 ש"ח. *4 חד' )110 
מ"ר+60 מ"ר מרפסת צמודה( 

+ ק"א + חזית +  מעלית 
2,400,000 ש"ח. ** 3 חד' 

)80 מ"ר + 40 מ"ר, מרפסת 
צמודה( + ק"א + מעלית 

1,800,000בלעדי ב"שפיצר 
_____________________________________________)2-2(נכסים" 03-6188685

 באזור האדמור מגור 
מיידי, 5 חד' + ק"א + מעלית 

+ 2,450,000 ש"ח. **5.5 
חד' + ק"א + מעלית + חזית 

2,720,000 ש"ח. **7 חד' + גג 
+ מעלית + חזית, 3,000,000 

ש"ח. **3 חד' + ק"א + מעלית 
+ חזית + חנייה. 1,800,000 

ש"ח. בלעדי ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)2-2(_____________________________________________

 להשקעה ולמגורים 
ייחודית ונדירה!! בהרב 

קוק ק"ב 3 חד' + 3 יחי' 
מניבות 8,500 ש"ח 

2,880,000 ש"ח. תיווך 
03-8050080)2-2(_____________________________________________

 ביחזקאל 100 מ' 
מחולקת ל-2 דירות 

משופצות מושכרות 
מיידי 1,890,000 בלעדי! 

'אפיקי נדלן בועז'
050-4156080)2-2(_____________________________________________

 בפרדס-כץ מבחר 
יחידות בטאבו משותף החל 

מ-520,000 נדל"ן-הקרייה
050-3000121)2-2(_____________________________________________

 באזור מרכזי נותרו דירות 
אחרונות גמר בניה 2,100,000 

 B.D.A מיידי. תיווך
_____________________________________________)2-2(אבי 054-8449423

 בבית יוסף 2 יח"ד בטאבו 
משותף מושכרות ב-2200 
ש"ח 390,000 גמיש נדל"ן-

_____________________________________________)2-2(הקרייה 050-3000121

 למכירה בהר שלום 
בית פרטי 4 מפלסים 

כ-380 מ"ר נוף מדהים 
+ חניה מיידי 4,900,000 

ש"ח גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן-הר סיני 
+ ליווי בנקאי! פנטהאוזים 

החל מ-1,570,000 תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000

052-3344721)2-2(_____________________________________________

 מציאה! 2 פנטהאוזים 
צמודים בבניה ברח' בית 

_____________________________________________)2-3(יוסף 052-3330965

 6 חד' דירת גן מושקעת 
160 מ"ר בנוי + 70 מטר חצר 

בשיכון ג' תיווך BA יזמות
_____________________________________________)2-2(054-4980159 דורון

 באזור רמב"ם פנטהאוז 
בבניין חדש 6 חד' 300 מ"ר 
150 מ"ר כל קומה + יח"ד 
בקומה למטה + מ. שמש 

גדולה בגג בנוי 40 מ"ר ק"6 + 
מעלית + חניה יש מדרגות לגג 

חזית נוף פתוח 3,200,000 
ש"ח גמיש. א. פנחסי

03-5799308)2-2(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ג' 
דירת גן חדשה 250 מ"ר 

5 חד' 170 בנוי + 80 
מ"ר חצר ענקית כניסה 
מיידית 3,300,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 בבלעדיות במנחם בגין 
דירת גן 70 מטר מפוארת + 
סוכה + מחסן  אופציה חזית 

1,400,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)2-2(_____________________________________________

 בחת"ם סופר בבנין 
חדש דירת נכה 3 חד' + 

חניה ומחסן ב-1,500,000 
ש"ח. להב נכסים

050-4177750)2-2(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)2-2(_____________________________________________

 בבית יוסף פנטהאוז 
בבניין חדש 2,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
052-3344721)2-2(_____________________________________________

 בלעדי!! ברחוב 
רמב"ם קרוב למיימון, 

דופלקס, 2 דירות של 2 
חד' + יחידה של חדר 
בקומה ג' המושכרות 
7,500 ש"ח ומעליהם 
דירת 4 חד' מושקעת 

ומשופצת. בלעדי תיווך 
ש. באירוביץ 3,500,000 

ש"ח. 03-5797756
050-5308742)2-2(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה שלא 
תחזור דופלקס בדב גרונר 

בניין חדיש מעלית ומרפסת 
נוף מטורף 1,500,000 גמיש 
_____________________________________________)2-2("פנחס נכסים" 055-6789653

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

2,735,000 ש"ח. נדל"ן-הקרייה 
050-3000121)2-2(_____________________________________________

 בבלעדיות באזור ויזניץ 
דופלקס יפה ומושקע 300 

מטר אפשרות לחלוקה ולבניה 
 B.D.A 5,500,000 תיווך

_____________________________________________)2-2(אבי 054-8449423

 באזור נחמיה 5 חד' 110 
מ"ר ק"ק חזית זקוקה לשיפוץ 

_____________________________________________)2-2(א. פנחסי 03-5799308

 בויז'ניץ 6 חד' + יחידה, 
משופצת ויפה, 4 כ"א 

3,150,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)2-2(_____________________________________________

 בשיכון ה' 5 חד' כ-110 
מ"ר + יח"ד 3 כ-65 מ"ר ק"ב 
מ. מהיסוד 2,550,000 "תיווך 

_____________________________________________)2-2(משגב לדיור" 052-5222690

 7 חד' + גג + מעלית + 
חזית + מושקעת + חניה 
בטאבו, דר'. צפ'. מע' + 

פוטנציאל. ב"אנילבץ - פנקס" 
מיידי. 3,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2("שפיצר נכסים" 03-6788685

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

חזית, ניתנת לחלוקה, 3 כ"א 
+ חניה. 2,150,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)2-2(פנחסי 03-5799308

 בשכונת אור החיים 
בטאבו משותף 6 חד' 130 

מ"ר ק"ד + מעלית חזית מ. 
סוכה 4 כ"א }יש אפשרות 

למשכנתא{ 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2(א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 5 חד' 130 
מ"ר משופצת מושקעת + 

סוכה גדולה ק"א חזית 3 כ"א 
2,600,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)2-2(_____________________________________________

 בלעדי ביהודה הנשיא 
110 מ"ר 5 חד' + סוכה 
גדולה ק"א חזית 3 כ"א 
+ 50 מ"ר 2 יחידות דיור 

בקומת קרקע חדשות 
משופצות ומרוהטות 

מושכרות ב-5000 
ש"ח. 2,870,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
0544-290600)2-2(_____________________________________________

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

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

050-4156080)2-2(_____________________________________________

 בלעדי ברימון )קרוב 
לטולנא( 4 חד' גדולה 
ומרווחת כ-110 מ"ר 

משופצת ק"ב + סוכה 
2,000,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 בלעדי בהראשונים 
בבנין חדש 4 חד' 

מחולקת ל-2 דירות 
גדולות מושכרות ק"ג 
חזית + מעלית מידי 

1,790,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
0527-652801)2-2(_____________________________________________

 בלעדי 4 חד' בטאבו 
מפוארת בפרדס כץ ליד רחוב 

הרצל בניין חדש קומה א' 
חזית 1,680,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)2-2(אלטרנטיב 054-5500263

 בנויפלד 4 חד' מקורית 
ק"ג חזית, מדהימה רק 

להכנס 1,590,000 ש"ח 
בלעדי לאפיקי נדלן בועז 

050-4156080)2-2(_____________________________________________

 4.5 חד' משופצת ברמה 
גבוהה קומה ב' באפשטיין. 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)2-2(054-4980159 דורון

 4 חד' קומה ב' ואחרונה 
 BA רחוב ירושלים 5. תיווך
_____________________________________________)2-2(יזמות 054-4980159 דורון

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

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

ש"ח גמיש. א. פנחסי
03-5799308)2-2(_____________________________________________

 באלישע, דירה 4 חד' 
משופצת כולל ריהוט חלקי 

1,670,000. תיווך אנג'ן 
02-80-000-80)2-2(_____________________________________________

 בהושע 4 חד' קומה 
ראשונה משופצת קומפלט ב- 
2,150,000 גמיש. תיווך אנג'ן 

02-80-000-80)2-2(_____________________________________________

 מפוארת!! בירושלים 4 
חד', בנין חדש, חניות ומחסנים 
בטאבו 2,300,000 תיווך אנג'ן 

02-80-000-80)2-2(_____________________________________________

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

03-5701010)2-2(_____________________________________________

 בנחום! 3 + 2 + גג 
מרוצף, מתאים לחלוקה, 

רק 2,100,000 ש"ח. 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)2-2(_____________________________________________

 בשיכון ה' 4 חד' + 
חלל בנוי להרחבה, מעלית, 

2,100,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)2-2(_____________________________________________

 בבית יוסף 3 חד' + יחידה 
בבניין חדש, תשואה גבוהה 

2,200,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)2-2(_____________________________________________

 בבנין יוקרתי ברמת אהרון 
4 חד' אחרונה 2,150,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)2-2(_____________________________________________

 בשיכון ג' בניין חדש דירות 
3.5-4 חד' החל מ-1,850,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)2-2(_____________________________________________

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

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

052-3344721)2-2(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)2-2(_____________________________________________

 בגולומוב בבניין חדש 
טרום כניסה, 4 חד' תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)2-2(_____________________________________________

 בחלוצים ק"א כ-4 חד' 70 
מ"ר מרפסת משופצת מהיסוד 

1,370,000 נדל"ן-הקרייה 
050-3000121)2-2(_____________________________________________

 באיזור פרמישלן בבנייה 
4 חד' כ-85 מ"ר 1,490,000 
*בחיים לנדאו בבנייה 3 חד' 
ק"א כ-70 מ"ר 1,290,000 

ש"ח. נדל"ן-הקרייה
050-3000121)2-2(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 4.5 חד' 
ק"א חזית כ-80 מ"ר אופציה 
רק 1,410,000 נדל"ן-הקרייה 

050-3000121)2-2(_____________________________________________

 במתחרדים  3 חד' ק"ב 
מתוך 3, כיונים טובים ומיקום 

מבוקש  950,000 ש"ח 
_____________________________________________גמיש,תיווך 052-2604463   )2-2(

 במתחרדים 5 חד' קומה 
ב' מתוך 3 בניין משופץ,

אופציה לחלוקה ל2 דירות, 
_____________________________________________)2-2(תיווך 052-2604463



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

 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

2-2.5 חדרים

 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

וילות ובתים

טבריה

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

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בק. צאנז 3 חד' 85 מ"ר 4-4.5 חדרים

פינתי, מול אהבת תורה 3 
כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 ש"ח. 

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

צפת

 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(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)52-52(הצבי. 053-3147717

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תוספת ענקית 

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

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)52-52(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

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

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

053-3147717)52-52(_____________________________________________

 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-4,000 ש"ח ל-3 
_____________________________________________)52-52(שנים 053-3147717

פנטהאוזים ודירות גן

 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, 1,300,000 ש"ח. 
תיווך הצבי. 04-6716666 

053-3147717)52-52(_____________________________________________

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

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

053-3147717  04-6716666)52-52(_____________________________________________

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

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

053-3147717 04-6716666)52-52(_____________________________________________

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

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

053-3147717  04-6716666)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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)52-52(_____________________________________________

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

בזרחי. 3,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)01-01(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! 
_____________________________________________)01-01(תיווך כוכבים: 02-5713375

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

למכור, מושקעת לל"ת. 
_____________________________________________)01-04ל(058-3282450/1

 ברמות א: 4 חד' 
כולל מרפסת סוכה, ללא 

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

_____________________________________________)01-01(כוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 4 חד' 
+ מרפסת 30 מ"ר + 

ת.ב.ע. 35 מ"ר, נוף, ק"א, 
1,820,000 ש"ח. )מיידי 

גמיש( תיווך כוכבים:
02-5713375)01-01(_____________________________________________

ירוחם

 בהאורים 3.5 חד' ק"ד 
+ מעלית משופצת מהיסוד, 
סוכה, איזור חרדי 1,620,000 

_____________________________________________)51-02ל(ש"ח. 052-7125396

2-2.5 חדרים

קריית אתא

 באליעזר 2.5 חד' ק"ב 
ואחרונה, עורפית עם 

אישורי הרחבה של 10 
מ"ר בצד ובניה על הגג 

50 מ"ר, 1,490,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש. מאירוביץ 

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

ג’-ה’ בשבט תשע”ט  9-11/1/2019

מושבה מגדל

 דירת 120 מ"ר + אופציה 
ליח' דור, מסודרת ויפה מצוינת 

להשקעה, 750,000 ש"ח. 
"תיווך הצבי" 04-6716666

053-3147717)52-52(_____________________________________________

+5 חדרים

 קרקע 170 מ"ר, 6 חד' 
)בטאבו רשומה 2 דירות( 

גדולה ומרווחת + אופציה 
ליחידת דיור במציאה!! 

850,000 ש"ח. -"תיווך הצבי" 
053-3147717 04-6716666)52-52(_____________________________________________

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

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

053-3147717)52-52(_____________________________________________

קריית ים

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

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

_____________________________________________)01-01(כוכבים: 02-5713375

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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' ירושלים 3 חד' 90 
מ"ר ק"א, משופצת מאוד + 

אישורי בניה לל"ת. 1,750,000 
_____________________________________________)51-02ל(ש"ח גמיש. 054-6500828

 3 חד' בחברון ק"א 
ללא מדרגות סוכה, 

משופצת ברמה לל"ת 
1,650,000 גמיש.

_____________________________________________)51-02ל(055-6772981

 בפנקס ק"א 3 חד' 
משופצים, 70 מ"ר עם 

אופציה להרחבה של 30 
מ"ר. 1,630,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)52-52(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

1,250,000 איכלוס מיידי. 
052-7167071)1-8(_____________________________________________

 בבן זכאי/בעלז, דירה 
מחולקת ל- 2 דירות, 
האחת 2 חד' והשניה 

1.5 חד' 1,500,000 
ש"ח גמיש. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

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

על הגג 50 מ"ר, עם 
היתרי בניה 1,550,000 

בלעדי תייוך ש. 
מאירוביץ. 03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

 דירת גן משופצת + חצר 
עם פרגולה וכניסה פרטית 
ללא תיווך 730,000 ש"ח. 

052-7169562)1-24(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 ברח' ירושלים 4.5 חד' 
100 מ"ר ק"ב, משופצת 
+ אישורי בניה, מעלית. 

2,000,000 גמיש, לל"ת. 
_____________________________________________)51-02ל(054-6500828

 בזכרון מאיר בהירש 
3.5 חד' עם מטבח וסוכה 

ענקיים ומשופצים, ק"ב 
חזית + אופ' להרחבה 

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

050-5308742)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בבלעדיות ברחוב נחמיה 
דירה 4.5 חד' גדולה אפשרות 

לחלוקה 130 מטר 2,150,000 
 B.D.A תיווך

_____________________________________________)2-2(אבי 054-8449423

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

בגג. 2,200,000 בלכדי תיווך 
עוצמה 052-7113508

052-7654346)2-2(_____________________________________________

 סוקולוב כ-4 חד' כ-73 
מ"ר 3 כ"א סוכה + מעלית 

"ע.מזומן" 1,290,000 "תיווך 
_____________________________________________)2-2(משגב לדיור" 052-5222690

 גניחובסקי ב-67 מ"ר 4 
חד' מ. מהיסוד א. להרחבה 

כ-60 מ"ר 1,460,000 "תיווך 
_____________________________________________)2-2(משגב לדיור" 052-5222690

 ז'בוטינסקי 4 חד' כ-87 
מ"ר ק"ג 3 כ"א א. ברעפים 

שמורה 1,370,00 "תיווך 
_____________________________________________)2-2(משגב לדיור" 052-5222690

 א. הנגב כ-4 חד' כ-83 
מ"ר ק"א + סוכה משופצת 

חניה 1,450,000 "תיווך משגב 
)2-2(לדיור" 052-5222690

 בדנגור 3 חד' 70 מ"ר 
א. להרחבה 40 מ"ר בצד 

משופצת ק"ג חזית 1,280,000 
ש"ח גמיש. א. פנחסי

03-5799308)2-2(_____________________________________________

 בצייטלין 3 חד', 62 מ"ר 
אופציה ענקית. 1,560,000 
_____________________________________________)2-2(תיווך אנג'ן 02-80-000-80

 באלישע, דירה 3.5 חד' 
משופצת ברמה גבוהה מאוד 

1,890,000
_____________________________________________)2-2(תיווך אנג'ן 02-80-000-80

 באבוחצירא! 3 חד' 
משופצים, בבניין מצויין, 

ק"ד, גג בטון, "אביחי-
_____________________________________________)2-2(מתווכים" 03-5701010

 באבן גבירול! למכירה/
השכרה 3 חד', ק"ק 

+ אופציה קיימת, 
1,350,000 ש"ח. "אביחי-

_____________________________________________)2-2(מתווכים" 03-5701010

 בגניחובסקי 3 חד' ק"ג 
חזית התרים לבניה 33 

מ"ר מיידי במחיר מעולה 
1,330,000 מיידי 'אפיקי 
_____________________________________________)2-2(נדלן בועז' 050-4156080

 באליעזר 3 חד' 60 
מ"ר מטופחת ק"ב 

ואחרונה + היתרי בניה 
מידיים בצד 10 מ"ר ובגג 
50 מ"ר 1,450,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 באחיה השילוני 3 חד' 
שמורה חזית קומה א' + 
מעלית + אופ' להרחבה 

מיידי 1,600,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
0544-290600)2-2(_____________________________________________

 א. קוק 3 חד' כ-59 מ"ר 
משופצת + היתרים" כ-70 

מ"ר בג בטון 1,460,000 "תיווך 
_____________________________________________)2-2(משגב לדיור" 052-5222690

  ז'בוטינסקי/סוקולוב 3 
חד' כ-72 מ"ר מ. מהיסוד + 
היתרים" 75 בג.בטון + כ-40 
בצד 1,390,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)2-2(לדיור" 052-5222690

 לל"ת במכבים 3 חד' 70 
מ"ר + אופציה 70 מ"ר ק"ג 

משופצת, סוכה וחניה. 
_____________________________________________)2-5ל(050-4149233

 זבוטינסקי כניסה מהרב 
ש"ך 58 מ"ר משופצת + 30 

מ"ר עמודים 1,460,000 ש"ח. 
_____________________________________________)2-5ל(054-8423950

 3 חד' 81 מ"ר קומה א' 
 BA רבי עקיבא ירמיהו. תיווך

_____________________________________________)2-2(יזמות 054-4980159 דורון

 מציאה! בגניחובסקי, 
60 מ"ר ק"ב. אופציה + 80, 
משופצת לל"ת 1,550,000 

_____________________________________________)2-3ל(ש"ח. 058-3279569

 בלעדי! באזור העיריה 
3.5 חד' 85 מ"ר ק"א חזית 
+ סוכה גדולה + אופציה 
ממשית להרחבה 20 מ"ר 

משופצת 3 כ"א 1,680,000 
_____________________________________________)2-2(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בישעיהו 3 חד' 
ק"ק עורפית, מסודרת, 
1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בלעדי ביוסף חיים 3 
חד' בטאבו קומה ב' גג בטו 
חזית שכנים אברכים קומה 
א' בנו כבר בצד כ-35 מטר 

1,250,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)2-2(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס מפואר 
200 מטר בקובלסקי 6 ח' 

+ מעלית 2,260,000 תיווך 
_____________________________________________)2-2(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 חד' ליד רחוב 
השנים קומה ב' + גג רעפים 
כ-70 מטר משופצת מהיסוד 
+ סוכה ענקית 1,380,000  

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)2-2(_____________________________________________

 בבלעדיות בז'בוטינסקי 
צד בני ברק 3.5 חד' 80 

מטר קומה 3 אופציה בגג 
1,400,000 גמיש. "פנחס 

_____________________________________________)2-2(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בנורוק 3 חד' + 
יחידת דיור מושכרת + אופציה 

גג בטון משופצות ברמה 
1,650,000 גמיש. "פנחס 

_____________________________________________)2-2(נכסים" 055-6789653

 מציאה בהרצוג כ-95 
מ"ר קומה א' חזית בבניין 

מיידי ניתנת לחלוקה 
ב-1,725,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)2-2(נכסים 050-4177750

 בלעדי מציאה 3 חד' 
בטאבו משופצת ק"ד ממוזגת 

+ סוכה גג בטון, בנין חרדי 
1,300,000 ש"ח. תיוך 

_____________________________________________)2-5(אלטרנטיב 054-5500263

 בבנייה ברח' כהנמן הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 

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

052-3344721)2-2(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרוווחת 

1,650,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)2-2(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' + 
היתרים להרחבה 1,325,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)2-2(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גודלה, 
חזיתית, ק"א 1,650,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)2-2(_____________________________________________

 בנייה בנורדאו 3 חד' 
מרווחות 1,400,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)2-2(_____________________________________________

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

1,370,000 נדל"ן-הקרייה 
050-3000121)2-2(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3 
חד' כ-65 מ"ר ק"ג אופציה 

1,315,000 גמיש נדל"ן-הקרייה 
050-3000121)2-2(_____________________________________________

 א. ויינרב כ-3 חד' 
כ-58 מ"ר מ. היסוד 

"יציקה+אישורים" לכ-52 
מ"ר 1,390,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)2-2(לדיור" 052-5222690

 גניחובסקי 3 חד' כ- 66 
מ"ר ק"א + יציקת-בטון כ-58 
מ"ר 1,380,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)2-2(לדיור" 052-5222690

 לרציניים!! בשלבי בניה 
בפרדס כץ 3 חד' כ-65 מ"ר 

)לבעלי הון-ע-גבוה( 1,260,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)2-2(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רח' יהושע 
3.5 חד' 85 מ"ר ק"ב חזית 

שמורה 1,720,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)2-2(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב קוק 
3 חד' 70 מ"ר ק"ג + א. בגג 
בטון + היתרי בניה משופצת 
+ חניה 1,680,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)2-2(פנחסי 03-5799308

 בפלמ"ח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

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

054-8474843)2-2(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק )קרוב ליוסי( 2.5 

חד' 70 מ"ר שמורה ק"ב 
עורפית מיידי 1,360,000 

ש"ח גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בשמואל הנביא 70 

מ"ר 2 חד' גדולים + 
מרפסות 3 כ"א קומה 

א' מיידי 1,270,000 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
0527-652801)2-2(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 
1,250,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)2-2(_____________________________________________

 באוסישקין 2.5 
חד' ק"א חזית 60 מ' 

משופצת מושכרת מיידי 
בלעדי! ל'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)2-2(בועז' 050-4156080

 בישמח משה 4 חד' 
100 מ"ר + 100 מ"ר 

גינה, מושקעת, באזור דתי, 
2,550,000 ש"ח.

_____________________________________________)2-5ל(050-7970050

גני תקווה

 בשיכון א' קרוב לכינרת 
דו משפחתי 80 מטר + יחידת 

ידיור + גינה דורש שיפוץ 
550,000 ש"ח גמיש. עינב 

IRC 050-244-244-6)2-2(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל 
דו משפחתי 170 מטר מחולק 

ל-2 דירות בטאבו על מגרש 
של 250 מטר 1,250,000 
גמיש ניתן לקנות כל דירה 

בנפרד 650,000 ש"ח. עינב 
IRC 050-244-244-6)2-2(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל 
בבניין חדש דירת 5 חד' 170 
מטר, יוקרתית מרפסת עם 

 IRC נוף מרהיב לכנרת. עינב
050-244-244-6)2-2(_____________________________________________

 בית קרקע בנוי 60  מטר 
עם שטח של 300 מ"ר גינה 
באזור החרדי במחיר מציאה. 

משה אלוש אבני דרך
054-3255667)2-2(_____________________________________________

עימנואל
 דירות יד שניה 3/4/5 

חד' החל 510,000 ש"ח אלבה 
_____________________________________________)2-2(נדל"ן 054-8446671

3-3.5 חדרים
 פרויקט נווה אור דירות 3 

חד' 100 מ"ר עם אופציה החל 
מ-670,000 ש"ח. אלבה נדל"ן 

054-8446671)2-2(_____________________________________________

+5 חדרים
 ברמות ג': 5 חד' 

משופצת )100 מ"ר נטו( 
+ מרפסת סוכה, נוף! 

ע"י ביהכ"נ זכרון אברהם, 
2,130,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)01-01(כוכבים: 02-5713375

 למכירה קוטג' חדיש 
ברמת ורבר 5 חד' ומרתף 

מרווח במיקום שקט, תיווך 
_____________________________________________)2-2("דה בסט" 052-8977913

 דירת גג בכפר אברהם 
4 חד' ויחידה מושכרת בגג 

ועוד חדר בגג עיסקה חלומית 
050-6925400)2-2(_____________________________________________

 בהרצל 5 חד' 135 מ', 
מעלית 1,470,000 אתי 

054-3320655)2-2(_____________________________________________

 בהיבנר, 5 חד', עורפית, 
מעלית שבת, חניה, 120 מטר, 

משופצת 2,180,000 גמיש 
_____________________________________________)2-2(אתי 054-3320655

 בכפר גנים ג' בן גוריון, 
6 חדרים, 140 מ"ר, מחסן, 

2 חניות, מ. שמש סוכה. 
2,780,000 ש"ח 

_____________________________________________)2-2(053-2817721 עידן

 באורלנסקי/אחד העם 5 
חד' + מעלית + חניה - ק"א 

חזית כ-120 מ"ר מושקעת 
ויפה רק 1,700,000 ש"ח. 

050-4811122)2-2(_____________________________________________

 בכפר גנים ג' 6 חד' 
מעלית, שמורה ומרווחת 

אופציה לדירה חדשה תיווך 
"דה בסט" 052-8977913 

_____________________________________________)2-2(שלום

 דירת 4 חד' בגני הדר 
משופצת ומטופחת מיקום 

 FOX 050-6925400 מצויין
_____________________________________________)2-2(נדלן

 "רימקס עוצמה" הרב 
פינטו, קומה 5, כ-105 מ"ר, 
ממ"ד, מ. שמש, מחסן כ-12 

מ"ר, חניה, חובה לראות! צוות 
_____________________________________________)2-2(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" תל חי 
15, בית פתוח-ללא תיווך. יום 
שישי: 11/01/19 בין השעות: 
9:00-11:00 קומה 4, כ-105 
מ"ר, מ. סוכה, מעלית, חניה. 

_____________________________________________)2-2(צוות אביגד 072-3957397

 בפיקא 4.5 חד' משופצת 
מהיסוד 110 מ"ר ענקית, 

_____________________________________________)2-2(053-2817721 עידן

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד 125 4 חד' כ-115 
מ"ר, קומה 1, חניה, מעלית, 
צשופצת מהיסוד, סלון כ-45 
מ"ר גדול במיוחד, שווה לבוא 
לראות!!! שמורה ויפה. אושר 

_____________________________________________)2-2(כהן 050-2567111

 "רימקס עוצמה" 
בהיבנר המבוקש 4 חד' גדולה 

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

_____________________________________________)2-2(אושר כהן 050-2567111

 "רימקס עוצמה" ברח' 
יהלום המבוקש 4 חד' גדולה 

ומרווחת, מעלית, חניה, ממ"ד, 
מרפסת שמש, שמורה ויפה 

מאוד, 2 דיירים בקומה, 3 כ"א, 
חזית, אושר כהן
050-2567111)2-2(_____________________________________________

 בשעריה למגורים/
השקעה 3 חד' משופצת 
ומסודרת ק"4 1,090,000 
_____________________________________________)2-2(תיווך יוחנן. 050-4104044

 בכפר גנים א' האורים 
3 חד' בגודל 4 חד' 90 מ"ר 
קומה 1. 1,395,000 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2(053-2817721 עידן

 בסמילנסקי 3 חד', גדולה 
ומסודרת ק"ב + מעלית 3 

_____________________________________________)2-2(כ"א תיווך יוחנן 050-4104044

 במוהליבר/הסתדרות דתי 
- שרותים כפולים - 60- מ"ר 

ק"ב אחרונה - רק 1,100,000 
_____________________________________________)2-2(ש"ח. 050-4811122

 "רימקס עוצמה" בית 
פתוח "ללא עמלת תיווך" 

ביום שישי הקרוב 11/1/19 
בין השעות 10:00-12:00 

ביונה גרין, 3 חד', קומה 5, 
מעלית, חניה משותפת, 

מרפסת סגורה שאפשר לסגור 
לחדר נוסף, משופצת ויפה, 

מרפסת סוכה, אושר כהן 
050-2567111)2-2(_____________________________________________

 בשפירא/בלפור 2.5 חד' 
ק"ק כ-65 מ"ר משופצת ויפה 

- 1,235,000 ש"ח. 
050-4811122)2-2(_____________________________________________

 ביהודה הלוי - מעולה 
להשקעה אפשרות דירת 

שותפים )חוקית!( רק 
1,200,000 מיידית! 

050-4811122)2-2(_____________________________________________

 במרכז העיר, מול לומז'ה 
2.5 חד' מרווחת עם מרפסת 

לכניסה מיידת FOX נדלן 
050-6925400)2-2(_____________________________________________

 דירות מחולקות עם 
תשואות גבוהות בחרדי! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

052-2790370)2-2(_____________________________________________

 באזור יוקרתי 4 
חד' קומה ג' משופצת 

קומפלט מושכרת 
ב-2600 ש"ח. 930,000 

_____________________________________________)2-2(ש"ח. 052-6777485

 במוהליבר, ק"א, 85 
מ"ר, משופצת, כולל 

מרפסת + חצר,  מושכרת 
ב- 2,600 ש"ח. 685,000 

_____________________________________________)2-2(ש"ח 052-6777485

 אם אתם מוכרים 
דירת 4 חד' במקור ללא 
הרחבות בפרדס כץ או 
קרית הרצוג לא קומה 

אחרונה אנחנו נקנה 
_____________________________________________)2-2(אותה 058-3200078

לפרסום
03-6162228
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 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

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)01-25/19(_____________________________________________

מחסנים

משרדים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

 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(_____________________________________________
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(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

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

 השקעה בטוחה בענף 
הסת"ם. ערבות מלאה! 

רווחים גבוהים!!!
_____________________________________________)52-03/19(052-7623142 שלמה.

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

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

מגרשים

 "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)40-41-19(_____________________________________________

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 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, 
_____________________________________________)02-01/20(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 

_____________________________________________)42-09/19ל(ש"ח 052-7164243

 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות 400 ש"ח לזוג. 
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *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)46-05/19(_____________________________________________

 דירות אירוח מטופחות 
לשבתות וימים )התארגנות 

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

_____________________________________________)47-06/19(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

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
050-8954654)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. 
_____________________________________________)48-07/19(08-9762675 ו- 055-6657692

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-49/19(מאובזרות. 052-8357813

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-01/20ל(054-8523020

בר יוחאי

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני ברק לל"ת במחיר 

2,000,000 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(050-6651365

 להעברה קונדטוריה 
פעילה + מוניטין, בפתח 
תקווה, בהזדמנות + ציוד 

_____________________________________________אפיה. 050-6437030        )51-2(

 קרקע חקלאית בנס 
ציונה ובגן יבנה עם תכניות 
עתידיות למגורים 350,000 

_____________________________________________)51-03(ש"ח לדונם. 03-6180103

 דרוש משרד/קליניקה 
120-150 מ"ר עד קומה 

1 עם מעלית לקניה 
או להשכרה תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב  050-5308742

03-5797756)52-52(_____________________________________________

 *וילת אירוח 4 חד', יפיפיה, 
חצר + בריכה. *10 חדרי 

אירוח, בית כנסת נוף ובריכה 
050-5236390 054-2515630)52-25/19(_____________________________________________

גורן

 "מצפה הודיה" וילה 
יפיפיה וצימר מושקע + ג'קוצי 

_____________________________________________)52-12/19(+ חצר גדולה. 052-5664465

ירושלים והסביבה

 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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-45/19(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 053-3128502

יבניאל

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

מ- 349 ש"ח. 050-2080678 
079-5551606)51-50/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-48/19(_____________________________________________

 מלון הבירה במרכז העיר 
חדרים מפוארים, מחירים 

עממיים, מתאים לשבתות 
_____________________________________________)51-02(חתן. 052-3502493

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 

חדר וחצי מרווחים. כניסה 
_____________________________________________)52-11/19(פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-24/19(_____________________________________________

 למכירה בת"א חנות בגדי 
ילדים יחידה בשבכונה פעילה 
כולל מלאי ולקוחות פעילים, 

_____________________________________________)52-3ל(מציאה, יוסי 052-7188044

חנויות

 להשכרה בב"ב ר' עקיבא 
חנות, משופצת שירותים 

סורגים, מזגנים, אזעקה, 30 
מ"ר + גלריה 28 מ"ר 

054-8057736
_____________________________________________)51-10ל(

 חנות ממתקים להשכרה, 
רח' מרכזי בב"ב, חנות פעילה, 
_____________________________________________)51-03(לרציניים בלבד 052-8819988

2-2.5 חדרים

 מחפשים דירה גדולה 
בטאבו משותף בב"ב קומה 

_____________________________________________)1-1ח(נמוכה 0533115110

 דרושה יח"ד מרוהטת 
בב"ב לשבוע מיום רביעי ג' 

_____________________________________________)1-1ח(שבט. 050-5607139

 להשכרה שטח במרכז 
ב"ב מתאים למכירה/חנות 

_____________________________________________)1-2ל(קטנה )לנשים( 054-8477972

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

 להשכרה בב"ב ברח' 
עזרא חדר 10 מ"ר + שירותים, 

ק. כניסה משופץ לחלוטין + 
_____________________________________________)1-4/19(חניה. 052-7680317

הרי יהודה
 המבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב מתאימה 

עד 4 נפשות.
050-6243346)01-08(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג + 1 
עיצוב חדיש, נוף לכינרת, דקות 

לביה"כ 054-6511250 מגדלי 
_____________________________________________)1-8ל(המלאכים. 

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים כ. פרטית. 

050-2424042)52-14(_____________________________________________

רמת גן
 ברמת גן בשכונת הלל 

דו משפחתי 7 חדרים, 
מושקע, מיקום מעולה 
+ יחידת מגורים. גינה 
_____________________________________________)51-03(פרטית. 050-5238920

בני ברק

דירות 
להשכרה

 יחידת דיור חדשה, 
אפשרות לקצר, ריהוט 

קומפלט + מאווררת יפיפיה 3 
דקות מזבוטינסקי

054-8410545
)51-02(_____________________________________________

וילות ובתים
 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 4 חד' ברחוב הרצל 93 
ב"ב קומה 5 בנין מטופח 

ושמור 4800 ש"ח 
_____________________________________________)52-03/19(לחודש. 050-5586335

דופלקסים

 2.5 חד' 70 מ"ר 
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

 2.5 חד' במימון קרוב 
לירושלים 70 מ"ר קומה א' 
חזית, ללא ריהוט פינוי מיידי 
_____________________________________________)51-02ל(3,700 ש"ח. 054-2166681

 3 חד' כ- 80 מ"ר חדשה 
ברח' ניסנבוים 12 ק"א 

לתקופה ארוכה 5,000 ש"ח. 
_____________________________________________)1-2ל(054-4499181

 בשיכון ה' בהזדמנות 
יחידת דיור מרווחת מאוד 

שני חדרים 2300 ש"ח כולל 
_____________________________________________)1-2(ארנונה. 050-8620450

 יחידת דיור 2 חד' ברח' 
מקובר/שמידן. מפוארת 

_____________________________________________)1-4(ומאובזרת. 052-7886600/11

 בקרית הרצוג - באזור 
שקט 2.5 חד' ק"ב 50 מ"ר 

- לדתיים, משופצת לחלוטין, 
_____________________________________________)1-4ל(מיידי, לל"ת. 052-6364661

1-1.5 חדרים

 בשיכון ה' חדר וחצי מזגן 
2,500 ש"ח. 054-2261636 

050-6285142
)51-02(_____________________________________________

 בבארי 2 חד', כ- 40 מ"ר 
מרוהטת, ק"א, ממוזגת, 

משופצת, אמבטיה, מטבח 
גדול, 2 כיורים. 
054-4797080)52-3/19(_____________________________________________

 ברבנו אשר 8 דירת 
חדר וחצי ממוזגת, מרוהטת, 

מאובזרת, 1,600 ש"ח לחודש. 
050-9734807)1-4(_____________________________________________

פתח תקווה
 בחפץ חיים/ אחד העם, 
מיידי, ק"א, 3, גדולים+ הול+ 
מרפסת, מאווררת ומוארת+ 

מזגנים. 050-5343334 
054-4797080)38-40/19(_____________________________________________

 דירה עם גג בטאבו שוכר 
טריפל A לח"י שנים! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
052-2790370)2-2(_____________________________________________

קרית מוצקין

 דרושים שוכרים לדירות 
2-3-4 חד' בב"ב בפרדס כץ 
מיירים טובים! כניסה מיידית 

054-7477054 תיווך
03-5444815)2-2(_____________________________________________

 באהרון דב דירת גן 4 
חד' חדשה, 7,000 גמיש 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)2-2(_____________________________________________

 באזור הרב שך השלושה 
דופלקס 5 חד' ק"ש + מעלית 

משופצת 6,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)2-5(פנחסי 03-5799308

4-4.5 חדרים

 בהרצל פ"כ 4 חד' 
חזית בניין חרדי מרווחת 
מושקעת מעלית חניה 

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

050-4156080)2-2(_____________________________________________

 פרמישלן 4 חד' 90 מ"ר 
ק"ד בנין חדש מעלית 4,500 
_____________________________________________)2-2(נדל"ן-הקרייה 050-3000121

 רבי עקיבא אזור גן ורשא 
4 חד' משופצת, ק"ג, מיידי, 

5,000 ש"ח. תיווך.
054-2345633)2-2(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברב שך-הירדן דירת גן 3 
חד' חדשה ומדהימה אמבטיה 

וש"כ מתפנה במרץ 4,150 
_____________________________________________)2-5(ש"ח. 03-5787042

 בהזדמנות!!! בוינברג 
ק"ק 3 חד' 65 מ"ר 

כחדשה!!! מיידי!! תיווך 
052-7165120)2-2(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה קרוב 
לחרל"פ 3 חד' גדולים 
+ מרפסות ק"ב חזית 

שמורה + ריהוט כניסה 
מיידית 3,500 ש"ח 

סלומון-נכסים-והשקעות
0544-290600)2-2(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 

מהנילונים 3 חד' 
מושקעת במיוחד + סוכה 

גדולה חזית נוף מדהים 
ק"ה כניסה מיידית 4,200 

ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 באבן שפרוט 2.5 חד' 
ק"ג, ללא מעלית משופצת, 
_____________________________________________)2-5ל(מיידי, לל"ת. 052-8904113

 בקרית הרצוג מבחר 
דירות של 2 חד' לזוגות 

צעירים, מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים"

03-5701010)2-2(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 
מהנילונים 2 חדרים 

מושקעת במיוחד נוף 
מדהים ק"ה כניסה 

מיידית 3,500 "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 בראשונים בנין חדש 2 
חדרים 35 מ"ר ק. חמישית + 

מעלית + סוכה 2,750
052-7671305)2-5(_____________________________________________

 יחידת דיור, מרוהטת 
קומפלט וממוזגת + דו"ש 
_____________________________________________)2-3ל(2,500 ש"ח. 054-5523432

 בירושלים פינת חברון 3 
חד' 70 מ"ר ללא ריהוט, מיידי. 

3,400 ש"ח ממוזגת 
_____________________________________________)2-5ל(050-4171046

 2.5 ק"א במרכז השקט 
לזוג דתי, דו"ש מזגן, ריהוט. 

_____________________________________________)2-4ל(לל"ת. 054-6763289

 דרושה דירה 4 חד' 
לשכירות בסביבת חזו"א 

_____________________________________________)2-2ח(050-4131476

 דרושים דירות להשכרה 
2-3-4 חד' בב"ב ובפרדס כץ 

לשוכרים טובים! מיידי
054-7477054 - תיווך

03-5444815)2-2(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חד' בבני 
ברק לל"ת במחיר 2,000,000 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 050-6651365

 הינך מוזמן לסיור 
משקיעי נדל"ן בעיר ב"ש, החל 

מ-400,000 ש"ח, באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן 

058-4645193)2-2(_____________________________________________

 5.5% תשואה - מגוון 
דירות להשקעה בעיר ב"ש, 

החל מ-400,000 ש"ח, באר 
שבע 360 - ליווי השקעות 

_____________________________________________)2-2(נדל"ן 058-4645193

 למכירה בבאר שבע מול 
אוניברסיטה דירת 4 חד', ק"א 

משופצת ברמה גבוהה עם 
תשואה 6 אחוז שווה ליראות 
_____________________________________________)2-2(לאון בית בית 053-4462863

 למכירה בבאר שבע 
בשכונה ג' רחוב קלישר דירת 
גן 3 חד' עם אופציה תוספת 
50 מ"ר + 100 חצר במחיר 

מציאה. לאון בית בית
052-4362863)2-2(_____________________________________________

 למשקיעים דירות החל 
מ-500,000 ש"ח בקרית אתא, 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)2-2(פרוייקטים 052-2790370

 מרכישה לתשואה ליווי 
וביצוע השקעות נדל"ן 
מניב בארץ. אם.די.ויזן. 

054-2293377)2-9(_____________________________________________

 למכירה בטבריה קרוב 
לרב קוק בניין 600 מטר 3 

קומות מחולק ל-14 חדרים 
3,600,000 גמיש בהצעה 

רצינית, אופציה להשכרה עינב 
IRC 050-244-244-6)2-2(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
בדימונה וירוחם במחירי מציא 

הוהשבחה עתידית. משה 
_____________________________________________)2-2(אלוש אבני דרך 054-3255667

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים, 

החל מ-800,000 ש"ח. הדירות 
מושכרות כעת. נתי מתווך 
_____________________________________________)2-5(לציבור הדתי 050-5766979

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בבני ברק? בזה 

אנחנו מתמחים והכל 
בס"ד. תיווך BA יזמות. 

_____________________________________________)2-2(054-4980159 דורון.

 שטח מסחרי 200 מ"ר 
איזור הרב קוק קומה מינוס 1 
 BA הכנה ע"י הבעלים. תיווך

_____________________________________________)2-2(יזמות 054-4980159 דורון

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

פרטית 050-5340785
_____________________________________________)2-2(052-7182182 "אחוזה"

 בכ. לעיר ויזניץ 200/400 
מ"ר להשכרה ולהחסנה 

למשרים מוסד, מכירות לכל 
מטרה, 052-7182182

_____________________________________________)2-2(050-5340785 "אחוזה"

 חנות 24 מ"ר ברח' 
ירושלים 8 רק 4000 ש"ח. 

מיידי. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)2-2(054-4980159 דורון

 חנות בר' עקיבא ירמיהו 
55 מ"ר חזית. תיווך BA יזמות

_____________________________________________)2-2(054-4980159 דורון

 בקריית אתא למכירה 
חנות וגלריה בלב המרכז 
תשואה של 8% למהירי 

החלטה! השקעה מומלצת 
ביותר. מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים 
052-2790370)2-2(_____________________________________________

 למכירה חנות בדמי 
מפתח ליד רבי עקיבא 
880,000 מיידי בלעדי! 

'אפיקי נדלן בועז'
050-4156080)2-2(_____________________________________________

 להשכרה ברב קוק 
חנות/משרד 30 מ"ר 
חזית משופצת לכל 
מטרה 2,800 ש"ח 

מיידי "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה ברח' 
פרל ב"ב  מחסן מקורה 

93 מ"ר קומת קרקע 
גישה נוחה לרכב מיידי 

ניתן לשכור חלק מהנכס, 
לפרטים נוספים "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
0544-290600)2-2(_____________________________________________

 משרד 80 מ"ר במרכז 
העיר קומה א' נגיש משופץ. 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)2-2(054-4980159 דורון

 משרד משופץ 22 מ"ר 
ברח' נתן הנביא קומת כניסה 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)2-2(054-4980159 דורון

 בהזדמנות!!! למשרד 
יוקרתי! קליניקה! 

בוינברג בקומת קרקע! 
65 מ"ר! תיווך
052-7165120)2-2(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
משרד ברבי עקיבא 

ב"ב אזור ישעיהו 75 
מ"ר ק"א חזית משופץ 

ומושקע ומחולק ל-4 
חזרים מיידי 4,500 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

0544-290600)2-2(_____________________________________________

 24 מ"ר ברח' ירושלים 
ק. קרקע סמוך לעירייה לכל 

מטרה תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)2-2(054-4980159 דורון

 להשכרה משרד לנשים 
ברח' עוזיאל מואר ממוזג 

חימום תת רצפתי מחיר כולל 
_____________________________________________)2-3(1,500 ש"ח. 052-3850995

 בבני ברק 23 מטר ביעקב 
לנדאו 1,200 ש"ח. גישה 

מעולה. נעילה מעולה. 
_____________________________________________)2-2ל(054-7791345

 להשכרה מלונית 
בטבריה, מיקום מרכזי, 19 

_____________________________________________)1-4(חדרים מרווחים. 050-5665959

 לזוגות ומשפחות מחירי 
מבצע! שבתות חתן/גיבוש 

סנוקר טניס וכו' 
077-8228803 052-3540874)2-13(_____________________________________________

 במכבים, 3 חד', 50 מ"ר, 
חדשה לגמרי, דו"דש, ממוזגת, 

ק"ג, ללא, מיידי.
054-8400623)2-5(_____________________________________________

 בישעיהו חדשה ויפה, 
לזו"צ ובודד מרוהטת 

וממוזגת מיידי.
_____________________________________________)2-5ל(052-7681871



ג’-ה’ בשבט תשע”ט  49-11/1/2019 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

מכירת רכב
סיטרואן

 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

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

*הדברת מזיקים: נמלים, 
ג'וקים וכו' ר-1223.

050-5544413)47-16/19(_____________________________________________

הדברה

אירועים
 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(_____________________________________________

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

■ 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
_____________________________________________)51-26/19ל(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

ספרי תורה

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

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

קורסים

אבידות

 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)50-07(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 השכרת רכב ברכבי הארץ 
ובעולם, מכירה וליסינג, עם 

שירות ואמינות. נחמיה אלבוים 
052-7152486)51-02(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)51-6(_____________________________________________

 מחפש לקנות סת"ם 
ברמה גבוה מסופרים אברכים 

יר"ש 050-4300283
_____________________________________________)51-02ל(

פיתוח קול
 לא מצליח לעלות טונים? 

מצטרד לאחר שירה?
פיתוח קול זה הפיתרון!

_____________________________________________)51-10ל(052-7157785

 קורס לימודי גיטרה 
ותאוריה ממורה מוסמך בפתח 

תקווה 052-4039888 ליאור.
)51-02(_____________________________________________

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-51/19(_____________________________________________

קנית רכבים

 הסרת עין הרע פחדים 
ומתחים באמצעות עופרת 
בהמלצת אדמו"רים ורבנים.

052-7611725)52-07/19(_____________________________________________

הסרת עין הרע

 נמצא בר' עקיבא בבני 
ברק שקית עם כיפות חדשות 

_____________________________________________)52-52ח()גור( 050-4126506

 אבד כובע קנייטש ביום 
שישי בקו 422 )אפיקים( מב"ב 

לירושלים בשעת הצהריים. 
054-8438529)52-52(_____________________________________________

 באזור הרב שך אבד תוכי 
היקר לבעליו אקלקבטוס. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3120620

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-05/19(_____________________________________________

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מייבש כביסה 

_____________________________________________)52-52ח(053-3155532

 לאברך דרוש בתרומה זוג 
מיות יהודיות ללא מזרונים

_____________________________________________)52-52ח(053-3100941

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה תנור אפיה ומכונת 

_____________________________________________)52-52ח(כביסה 053-3100941

 דרוש מכשיר סודה 
דטרים/פילו/גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)52-52ח(052-7396092

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)52-52ח(בעבר. 054-2509001

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)52-52ח(054-7938941

 מעוניין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב 

_____________________________________________)52-52ח(050-6229373

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת בן תורה בתרומה. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8432271

 דרושות אופניים 
חשמליים לאברך ב-600 ש"ח. 
אפשרי במקולקלות בתרומה. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8432271

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)52-52ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)52-52ח(סמלי. 054-7432035

 סיטרואן ג'אמפי, 2014, 
אוט', 9 מקומות, מזגן מפוצל, 

מצב מעולה 054-7916871 
_____________________________________________)01-04(להתקשר עד 22:00

 נוסעים עם בן תורה, 
הסעות ברכב חדיש ומפואר עד 

_____________________________________________)1-4(20 מקומות 054-8420042

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)1-4/20(_____________________________________________

לימודים
 ישיבה לבחורים/מדרשייה 

לבנות, בנשיאות האדמור ר' 
יוסף יושיעהו פינטו - בחצור 

הגלילית מקבלת בחורים, 
בגילאים 16-32.

גברים - 052-3822938
_____________________________________________)1-4(נשים - 053-4240198

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

שיעורי עזר

 מורה לאנגלית מב"ב, 
לכל הגילאים והרמות, סובלני 

ובמחיר נח, שמואל
050-2433465)1-12(_____________________________________________

 אבד ארנק באזור תחנה 
מרכזית וכניסה לעיר ירושלים 
לפני כשבועיים ובו ת.ז. רק קו 

_____________________________________________)1-1ח(וכו' 058-3268622

 נמצאו מפתחות באזור 
חנוכה באזור שמגר ירושלים. 

_____________________________________________)1-1ח(053-3174093

 נמצא רב-קו בשם יצחק 
אלחנן רפאלוביץ לפני כמה 

_____________________________________________)1-1ח(חודשים. 052-7687807

 אבד ת.ז. + תעודת נכה 
וכו' באזור צפניה/בר אילן 
_____________________________________________)1-1ח(בירושלים. 053-3132675

 נמצא קפוצ'ון קטיפה 
כחול בקו 240, בתאריך ט"ז 

_____________________________________________)1-1ח(טבת 054-3455693

 דרוש בתרומה שידה 
לתינוק + מגירות צבע לבן - 

עדיף במצב מצויין.
_____________________________________________)1-1ח(050-4160457 י-ם

 אם ברשותכם בקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)1-1ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)1-1ח(סימלי. 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה. 

_____________________________________________)1-1ח(050-6651365

 דרושה גיטרה לילד עם 
בעיות רגשיות הלומד לנגן 

_____________________________________________)1-1ח(בגיטרה 052-7151697

 מעוניינים לקנות נגנים 
של "סנדיסק" קליפ וזיפ, עם 
תקלות, במחירים טובים, תא 

_____________________________________________)1-1ח(קולי 079-5783974

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

 מעוניינים בספת עור 
_____________________________________________)52-52ח(במצב מצויין 053-3157478

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19/19(_____________________________________________

 יחידה חדשה בזכרון יעקב 
5 200 ש"ח ללילה, אפשרות 

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-20/19(_____________________________________________

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

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)26-52/19(_____________________________________________

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-41/19(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-22/19(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-47/19(_____________________________________________

 צימר מאובזר ממוזג ונקי 
+ חצר ונוף. מרחק הליכה 
_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

 "בית ארז" מתחם 
למשפחה המורחבת 55 

מיטות, חדר אוכל, חצר גדולה 
Beiterez.net .וביה"כ

052-4281804)45-3/19(_____________________________________________

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

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)49-04/19(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

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

 "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(_____________________________________________

 "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 
_____________________________________________)07-09/19(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

 נותרו שבתות פנויות 
בחורף בקמפוס גדול ומרווח, 

חדר אוכל, חצר גדולה ובימ"ד, 
אפשרות לקייטרינג.

_____________________________________________)42-02ל(052-7142331

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות באוירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקי וג'קוזי. 
050-7070030)51-10(_____________________________________________

פוריה

 בצפת 3 חד' 2 מזגנים 
ק"א, כניסה נפרדת, כניסה 
מיידית. א. להשכרה לטווח 

_____________________________________________)52-7(ארוך 054-3377431

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(_____________________________________________

 בדרום צפת 7 דק' 
מהעתיקה 10 מיטות, נוף 

מדהים לכנרת ורשב"י, נקיה 
_____________________________________________)1-4(וממוזגת. 052-7147514

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-24(_____________________________________________

 ניסן אלמרה 99 טסט 
לחצי שנה מצבר, אלטרנטור 

ורדיאטור חדשים. 
_____________________________________________)2-5ל(052-7621667

ניסן

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)2-2ח(1-599-500-003

 נמצא נגן באזור חנוכה 
ברח' השומ ב"ב ע"פ סימנים - 

050-4107820)2-5(_____________________________________________

 נמצא צמיד באזור חנוכה 
_____________________________________________)2-5(בב"ב 050-4107820

 אבד שעון "ראדו" בקו 
498 מאופקים לב"ב במוצש"ק 

שמות. 058-322915
_____________________________________________)2-2ח(או: 052-7164403

 דרוש בתרומה שידה 
לתצינוק + מגירות צבע לבן - 

עדיף במצב מצוין. 
_____________________________________________)2-2ח(050-4160457 י-ם

 דרושה חוברת ללימוד 
נהיגה + שלט לרכב נהגת 

_____________________________________________)2-2ח(חדשה 052-7661529

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה זוג מיטות יהודיות 

_____________________________________________)2-2ח(ללא מזרון 053-3100941

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)2-2ח(ישיבה בתרומה. 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה. 

_____________________________________________)2-2ח(050-6651365

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)2-2ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)2-2ח(סמלי. 054-7432035

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)2-2ח(בעבר. 054-2509001

 דרוש מזגן חלון בתרומה/ 
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)2-2ח(חילוף 050-6651365

 דרוש לקניה בתשלום 
סמלי, במצב מצוין, פלאפון 

כשר, אזור ב"ב. 
054-8491418)2-5(_____________________________________________

רשיון עד החתונה?
בועז אהרוני 

050-4084458
מורה נהיגה

מאורס?

תקליטן
לאירועים

ציוד הגברה
להשכרה

050-8521404
054-8458872
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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

תינוקות

ריהוט

 מחשבים ניידים ממשרד 
שנסגר במחיר מציאה החל 

מ-500 ש"ח. וכן מסכים, 
מקרנים, נייחים וציוד נלווה. 

ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)50-10/19(ק"ס: 052-7171228

03-5792841
054-7212985

אצל בתיה
אלפי פריטים 

מהממים

רק 10&
72 שעות בלבד

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)52-52ח(500 ש"ח. 054-5705546

 ארון כתר כחדש 2 מדפים 
ב- 150 ש"ח ב"ב. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7189934

 שתי כסאות גבוהים 
מרופדים כחדשים 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(050-9089110

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 35 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח(כ"א. 050-4135002

 ארון 'כתר' גדול כחדש רק 
500 ש"ח. 052-7154863

_____________________________________________)52-52ח()בין הסדרים(

 בהזדמנות! ספריית 
קודש מפוארת כחדשה 
עץ מלא חזקה במיוחד 

8000 ש"ח.
050-4111114)52-3(_____________________________________________

 מציאה קומודה ארונית 
ושידה תואמת רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8420684

 מיטת תינוק צבע עץ 
"שילב" 350 ש"ח. 

050-4117655)52-3(_____________________________________________

 גמבוי DS על שני מסכים 
במצב מצוין + מטען 220 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3200635

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

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

 מקרר לא גדול צבע לבן, 
210 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מסך דק 19 אינץ' שמור 
כחדש 150 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(054-2515728

 מסך דק 23 שמור כחדש 
_____________________________________________)52-52ח(250 ש"ח. 054-2515728

 מדפסת קבלות חדשה 
באריזה מקורית 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-2515728

 רדיאטור לחימום 12 
צלעות על גלגלים 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח()בפ"ת( 052-2786557

 מיקרוגל גריל דיגיטלי חדש 
באריזה של morphy ב- 450 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 050-4142537

 אמקור XL2 במצב מצוין 
170 ליטר משרדי. 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3292985

 מדפסת לקופה רושמת 
חדשב באריזה רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8470594

 כוננית 2 מטר אורך 80 
ס"מ גובה,חום. בירושלים

_____________________________________________)1-1ח(052-7178693

 ארון לבגדים ליחיד 200 
ש"ח בי-ם פורמיקה לבן דמוי 
_____________________________________________)1-1ח(מקרר סנדויץ 052-7178693

 שולחן עגול מעץ נפתח 
200 ש"ח צבע חום בי-ם קוטר 

_____________________________________________)1-1ח(1.15. 052-7178693

 שולחן גירוף 50 ש"ח 
בירושלים. 052-71786936 

_____________________________________________)1-1ח(קטמון ישנה.

 ארון נעליים 200 ש"ח 
גובה 80 ס"מ, אורך 80 ס"מ. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7178693 בי-ם.

 מיטה זוגית יהודית 500 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח עץ מלא 052-7178693

 2 שידות קטנות בירושלים 
_____________________________________________)1-1ח(200 ש"ח. 052-7178693

 סט ארון בגדים 7 דלתות 
סנדוויץ + קומודה + מיטה 
זוגית 500 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7178693

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 250 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 ארון 3 דלתות 500 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(054-5656194

 2 ארונות כתר במצב טוב 
מאוד 200 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8540687

 שולחן עגול + 6 כסאות 
צבע לבן עץ מלא במצב מצוין 

_____________________________________________)1-1ח(רק 500 ש"ח. 053-3114819

 עמודון שתי דלתות צבע 
שחור במצב מעולה רק 450 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 053-3114819

 פינת אוכל 480 ש"ח ללא 
כסאות צבע חום.

_____________________________________________)1-1ח(054-5656194

 אמבטיית תינוק במצב 
_____________________________________________)1-1ח(חדש. 052-7161030

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)1-1ח(052-3073826

 מציאה! ציטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)1-1ח(052-3073826

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי במחיר 

מציאה )ב"ב( 250 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)1-1ח(054-7216671

 שידה מגירות חזקה 
ויציבה עם גלגלים עץ 

מלא. 190 ש"חח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(0525737813

 מיטה וחצי מצב מצוין 
_____________________________________________)1-1ח(400 ש"ח 053-3134131

 מיטה ספפה 250 ש"ח 
_____________________________________________)1-1ח(053-3134131

 שולחן נמוך לסלון עץ 
איכותי, כחדש 150 ש"ח. 

66X120 ס"מ בי-ם 
_____________________________________________)1-1ח(054-8430281

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משוצץ מצב מצויין 

_____________________________________________)1-1ח(500 ש"ח. 054-5705546

 כסא נח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(052-3463482

 2 כסאות בר גבוהים 
מרופדים כחדשים 250 ש"ח 

_____________________________________________)1-1ח(050-9089110

 מציאה משאבת חלב 
חשמלית דו צדדית רק 200 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת מקלרן גינס 300 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
מצב בינוני 300 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(058-3245685

 עגלת אינגלזינה אביו 
צבע מכלת אמבטיה + טיולון 
במצב מצוין, 480 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7125823

 עגלת בייבי גוגר אמבטיה 
+ טיולון אפשר בנפרד 400 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-7129469

 עגלת אמבטיה + טיולון 
צבע שמנת במצב מצוין רק 

_____________________________________________)1-1ח(350 ש"ח. 053-3114819

 עגלת איזי בייבי טיולון 
בצבע סגול אפור במצב 

מעולה רק 250 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(053-3114819

 עגלת תאומים 
OYSTER - נקנתה לני 

כחודש 500 ש"ח
_____________________________________________)1-1ח(054-8464909

 עגלת אמבטיה + טיולון 
380 ש"ח מצב טוב.

_____________________________________________)1-1ח(054-5656194

 עגלה שחורה שני חלקים 
קפיצית איכותית 450 ש"ח.

_____________________________________________)1-1ח(03-5705064

 עגלת "מוצי" מצויינת 
אמבטיה וטיולון ג'ינס ב-500 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח בלבד. 050-4116410

 עגלת אמבטיה חזקה 
ויציבה 230 ש"ח )אפשר רק 

טיולון 120 ש"ח(
_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה 500 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-5656194

תקשורת

 גלקסי יאנג כשר/תומך 
באריזה 250 ש"ח.

_____________________________________________)1-1ח(053-3138340

 פלאפון סמסונג טאצ' 
דגם 3300 כשר כחדש 240 

_____________________________________________)1-1ח(ש|ח גמיש. 055-6780481

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

 מחשב נייח + עכבר + 
מקלדת + רמקולים + מסך 

דק במצב מעולה!!! 400 
ש"ח. בפ"ת.

_____________________________________________)1-1ח(יובל 052-8401909

 .A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)1-1ח(תקין 25 ש"ח. 052-3463482 

 3 גופי תאורה )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח.

_____________________________________________)1-1ח(052-3463482

 כיריים גז בילדאין ) לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה 300 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
קדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)1-1ח(200 ש"ח. 052-3463482

 "PC 21 מסך דק למחשב 
_____________________________________________)1-1ח(אינץ 200 ש"ח. 050-6205446

 למסירה תנור בילד אין 
בשרי, הטורבו במצב מעולה, 

אפייה לא אחידה. 
_____________________________________________)1-1ח(054-8413299

 תנור חימום ספירלה 
מסתובב ימינה ושמאלה 

חדש לגמרי באריזה 220 ש"ח 
_____________________________________________)1-1ח()גמיש( 050-9340317

 מפזר חום או לחדר או 
לאמבטיה חדש באריזה 75 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 050-9340317

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6187374
_____________________________________________)1-1ח(או 053-3179093

 מסך דק 24 אינץ 250 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-8470594

 מחשב נייד ווינדוס 10 עם 
תוכנות 500 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8470594

 מדפסת לקופה רושמת 
חדשה באריזה רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8470594

 מסך מחשב LG במצב 
כחדש 20 אינץ 150 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7161030

 מסך 26 אינץ פיליפס 300 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-7161030

 סיגריה אלקטרונית במצב 
מצוין 50 ש"ח. 073-7961820 

_____________________________________________)1-1ח(שלוחה 301 ב"ב.

 נגן DVD תוצרת 
 KN-828 דגם KEMMEDY

כחדש 100 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(052-3463482

 כירה חשמלית 2 להבות 
ב- 100 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(050-4116410

 אוזניות בלוטוס צוואר 
איכותיות ביותק במחיר מציאה 
_____________________________________________)1-1ח(50 ש"ח בלבד. 055-6780481

 אוזניות קשת איכותיות 
חכברת סוני מקוריות כחדשות 

ממש 60 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(055-6780481

 מדפסת ליינר 
BROTHER משולבת 

למשרד טונר חדש 400 ש"ח 
054-2252242)1-4(_____________________________________________

 רמקולים מותג למחשב 
עם סאב כחדשים 180 ש"ח 

054-2252242)1-4(_____________________________________________

 נט-סיטק למחשב כחדש 
דור 3.5 150 ש"ח. 

054-2252242)1-4(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מקרן ברמה גבוהה 470 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-8470594

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש הכולל 4 ספירלות )ב"ב( 

150 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)1-1ח(054-7216671

 בהזדמנות!!! מדיח כלים 
גדול BLOOMBERG במצב 

מצוין )ב"ב( 450 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(054-7216671

 פקס 80 ש"ח + מסך 
מחשב 80 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
הליפס 3 ראשים נטענת גדם 

930 ב-150 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-7966786

 מחשב כולל מסך דק 
19 אינץ + מקלדת עכבר 

רמקולים 500 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-8380655

 מיקרוגל איכותי כולל גריל 
34 ליטר מורפי ריצ'רד 200 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-8380655

 מאוורר קיר 16 אינץ כולל 
_____________________________________________)1-1ח(שלט וטיימר 052-8380655

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6787374
_____________________________________________)2-2ח(או- 053-3719093

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-8405498

 HP 3835 דיו למדפסת 
 HP 652 מדגם

_____________________________________________)2-2ח(054-8431644

 מפזר חום חדש באריזה 
70 ש"ח + תנור חשמלי 

לחימום 100 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(050-9340317

 מצלמה חברת אחימפוז, 
בעברית, איכות מעולה, דגם 
SP-610VZ מגה פיקסל 14 

_____________________________________________)2-2ח(370 ש"ח. 054-8542195

 גוף תאורה לד מוגן מים 
_____________________________________________)2-2ח(כחדש 50 ש"ח. 052-7150240

 כיריים גז נירוסטה 4 
להבות, Bosch, במחיר 250 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7150240

 בלעך לשבת לגז 
מנירוסטה, 50X50. כחדש 30 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7150240

 UNIVERSE שואב אבק 
ידני קטן כחדש באריזה 50 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7150240

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(052-3463482

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)2-2ח(תקין 25 ש"ח. 052-3463482

 תנור 3 ספירלה מסתובב 
ימין-שמאול- 210 ש"ח חדש 

_____________________________________________)2-2ח(באריזה! 050-9340317

 מפזר חום חדש באריזה - 
80 ש"ח, לפרטים 

_____________________________________________)2-2ח(050-9340317

 מסך מחשב דק חב' בנקיו 
17 אינץ' מרובע במצב מצוין 
_____________________________________________)2-2ח(139 ש"ח ב"ב. 054-3132330

 פקס 80 ש"ח HP מצב 
_____________________________________________)2-2ח(טוב. 052-5737813

 מסך מחשב 80 ש"ח מצב 
_____________________________________________)2-2ח(מצוין. 052-5737813

 רמקולים גדולים וחזקים 
"בוקסות" זוג ב-120 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
- 4 להובת( נירוסטה 250 ש"ח 

_____________________________________________)2-2ח(052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)2-2ח(150 ש"ח. 052-3463482

DVD  תוצרת 
 KN-828 דגם kemmedy

כחדש 100 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(052-3463482

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ'- כחדש 200 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-84553370

 רדיאטור 14 צלעות 150 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 050-4128920

 מסך דק 22 ס"מ אורך 
בהזדמנות 200 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(050-4128920

 כיריים גז בילד-אין 
)לוקסור- 4 להבות( נירוסטה 

_____________________________________________)2-2ח(200 ש"ח. 052-3463482

 תנור אפיה בילד-אין צבע 
לבן 145 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 כיריים גז "דה לונגי" מצויין 
120 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 פקס 80 ש"ח + מסך 
מחשב 90 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 מכונת כביסה במצב 
מצוין בהזמנות בבאר יעקב 

200 ש"ח. משה
052-7201904)2-3(_____________________________________________

 למכירה שולחן עגול 
רגליים ניקל במצב מעולה! 

_____________________________________________)2-2ח(300 ש"ח. 058-3292985

 שולחן סלון מעץ מלא 
+ זכוכית 1.10X60 במצב 

_____________________________________________)2-2ח(מעולה! 058-3292985

 מראה מעץ מלא עגול 
1.30/1.30 במצב חדש! 300 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 058-3292985

 מראה מסגרת מעץ מלא 
מצב חדש! 110/60 100 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח.  058-3292985

 כוננית ספרים 80 ס"מ, 
דלתות + מדפים. צבע: בוק + 

ורוד - 150 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(054-4620206

 מיטה וחצי מצב מצוין 
_____________________________________________)2-2ח(350 ש"ח 053-3134131

 מיטה ספפה 250 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(053-3134131

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצוין, 

_____________________________________________)2-2ח(500 ש"ח. 054-5705546

 כורסת נדנדה מעץ מזרון 
והד, משענת גבוהה, 240 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-6784969

 שולחן כתיבה/מחשב 
מאיקאה צבע לבן, מצב 

מעולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(052-7150240

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(052-3463482

 מיטת תינוק + מזרון 
תואם ב"ה 140 ש"ח כולל 

_____________________________________________)2-2ח(המזרון. 052-5737813

 שולחן עגול יפיפה + 
רגליים מניקל ניתן לכוון 300 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 058-3292985

 שולחן מעץ מלא + 
זכוכית במצב חדש! 500 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(058-3292985

 ספת יחיד עם ארגז 
למצעים במצב מצוין 400 

ש"ח. 052-8566998
_____________________________________________)2-2ח(03-9303595

 שולחן פינת אוכל נפתח 
חום וונגה רגל מרכזית חזקה 

_____________________________________________)2-2ח(260 ש"ח. 052-5737813

 ארון 3 דלתות בצע קרם 
שמנת מוכן להרכבה, 280 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-5737813

 ספת יחיד עם ארגז 
מצעים במצב מצוין - 400 
ש"ח. פ"ת 052-8566998 

_____________________________________________)2-2ח(03-9303595

 2 מיטות במצב מעולה 
עם מגירות 480 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(050-4185175

 שידה 2 מגירות 220 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(בירושלים. 054-8423405

 מיטה מעץ מלא, נפתחת 
למיטה נוספת + מזרונים + 

2 מגירות במצב מעולה. 500 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7657906

 חדר שינה הכולל: 2 
מיטות + ראש, מראה  2+ 

שידות 500 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(050-4133900

 כסא משרדי "כחדש" 
מרופד קטיפה טוקיז עם ידיות 

וגלגלים בירושלים רק 300 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 050-4120286

 2 סטנדים עם גלגלים 
נפתח לאורך 3 מטר מצב טוב, 

250 ש"ח כ"א בירושלים. 
_____________________________________________)2-2ח(050-4120286

 שידה מגירות חזקה ויציב 
העם גלגלים עץ מלא. 190 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 כסאות למטבח מברזל 
שחור ויציב עם ריפוד 35 ש"ח 

_____________________________________________)2-2ח(כ"א. 050-4135002

 שולחן למחשב/עבודה - 
זכוכית, צבע לבן, רוחב מטר, 

עומק 60 ס"מ - 250 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(054-6689188

 שולחן פינת אוכל צבע לבן 
1.80 נפתח - 500 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)2-2ח(054-2252171

 סימילאק 400 ג' שלב 1 
חלב נוערי 25 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(050-4135002

 טרמפיסט לעגלת תינוק 
_____________________________________________)2-2ח(150 ש"ח. 054-8406526

 עגלת תאומים במצב 
מצוין כחדשה גגון אחד בבני 
_____________________________________________)2-2ח(ברק.  לפרטים 052-7166307

 עגלת אמבטיה 
inglesina שלב שחור + 

אפור 300 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(054-8421088

 "ארגונית" לעגלה צבע 
אפור גינס 40 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8421088

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח. ב"ב 
_____________________________________________)2-2ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)2-2ח(052-3073826

 כסא הגבהה לאוכל 
לתינוק )יושב על כסא( 25 

ש"ח. )ורוד/כחול(.
_____________________________________________)2-2ח(054-2252171

 כסא בטיחות לרכב מגיל 
שנה ומעלה מצב מצוין 200 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-2252171

 עגלת איה בייבי, אמבטיה 
וטיולון, שמורה במרעז, 300 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7139509

 עגלת אמבטיה חזקה 
ויציבה 230 ש"ח )אפשר רק 

טיולון 120 ש"ח.( 
_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 כסא רכב 80 ש"ח + 
סלקל 70 ש"ח + עריסה 2 

מצבים פלסטיק קשים, צבע 
לבן 110 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 סט טלפון אלחוטי 
UNIDEN במצב חדש 3 

שלוחות 150 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(052-8380655

 אלפון שולחני דגם 
UNIDEN צבע לבן חדש! 

_____________________________________________)2-2ח(80 ש"ח. 08-8563223

 סמארט-פון גלקסי 
פרמיום חסימת נטספארק 

בשימוש שנה 250 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(054-8349127

 פלאפון LG יד שניה 
במצב מעולה!! תומך כשר, 

רק ב-100 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(054-8426680

 למכירה בלוטוס כמו 
_____________________________________________)2-2(חדש 70 ש"ח. 054-8498936

 טלפון echo ב-100 ש"ח. 
054-8498936)2-2(_____________________________________________

 מאגזין "זמן" שלחודש 
תשרי תשע"ט ב-17 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 מאגזינים של "מקיף", 
_____________________________________________)2-2ח(כ"א ב-14 ש"ח. 054-8454536

 מאגזין "כדור" של חודש 
תשרי ב-9 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 מאגזין "כדור" של חודש 
טבת ב- 12 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 כלוב לציפורים + אביזרים 
+ אוכל 70 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8322377

 זיכוי ב"יפצ'וק" 600 ש"ח. 
ב-500 ש"ח ללא הגבלת זמן. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8476486

 מעיל צמר קצר לגבר 
חדש! 120 ש"ח מקמה ב-200 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 053-3182568

 נגן סאנדיסק במצב מצוין 
+ 8 ג'יגה + מטען ואוזניות 

100 ש"ח. 054-8415693
03-5740868

_____________________________________________)2-2ח(052-7624827-37

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)2-2ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 מילון אלקטרוני 
 Quicktionary 2

Professional עט קורא 
טקסט אנגלי/עברי עם קול 

במצב חדש - 250 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)2-2ח(054-3132330

 מעיל לשבת לגיל 3-4 
בצבע אדום של GAP כחדש 

לגמרי רק 120 ש"ח
_____________________________________________)2-2ח(050-3329999

 2 משקולות למים - 
להתעמלות מים חדשים 50 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח כ"א. 050-3329999

 אופניים לילד גיל 9-10 
בצבע כחול מצב מעולה רק 

_____________________________________________)2-2ח(100 ש"ח. 050-3329999

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ'. 150 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)2-2ח(052-3073826

PSR- אורגן ימהה דגם 
150 ודגם PSR-240 כ"א 500 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-2252171

 כסא מנהלים עם ידיות 
וגלגלים 100 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 תכולת דירה: עריסה + 
טיולון + סלקל + כסא רכב 

+ מזרון מיטת תינוק 80 ש"ח 
_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

/BURBERRY בושם 
ברברי - קלאסי לגבר 130 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-8423890

 אופני הרים מקצועיות, 
שיכוך מלא, חברת קנונדל, 

שמורות ומצב מעולה. 
_____________________________________________)2-2ח(058-3287087

 טלכרטים 2000 יחידות 
מהארץ והעולם באלבומים 

_____________________________________________)2-2ח(500 ש"ח. 054-2444831

 פיטום הקטורת בקלף, 
מאיר עיניים, מתאים לביהכ"נ 

_____________________________________________)2-2ח(500 שח. 052-7139509

 מגילת אסתר מתורגמת 
לערבית, שנת תרע"ט, ליוורנו 

לאספנים, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(052-7139509

 חליפת חתן של סגל, 
אפור מבריק, כחדש 500 ש". 

_____________________________________________)2-2ח(מידה 48. 052-4139509

 גיטרה פנדר, בולגרית, 
יחודית אקוסטית לאספנים 

ומבינים, 500 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(052-7139509

 אופני הרים 26" 
מאלומיניום 400 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(052-7187193

 הסקה שמתחברת למים 
30X40 בירושלים 150ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8423405

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)2-2ח(בירושלים. 054-8423405

 Free 'ערכת מד סוכר )חב 
Style(  חדש באריזה 100 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-3463482

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפקין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)2-2ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 מציאה! נעלי ספורט נייק 
38.5 מהממות לאישה/נערה 

_____________________________________________)2-2ח(100 ש"ח. 053-3117810

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה 180 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(053-3155415

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)2-2ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7120970

 זוג תוכונים + כלוב 80 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח בלבד. 054-8542195

 2 ערכות כלוב + חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז' 500 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-5858631

 שטיח סלוני גדול סגנון 
פרסי, איכותי במצב מעולה, 

_____________________________________________)2-2ח(200 ש"ח ב"ב. 054-8404480

 מיטת נוער X 2 ללא 
מזרונים נמעולה צבע בז' סגול 

_____________________________________________)2-2ח(400 ש"ח. 054-8455211

 מכתביה מצב מעולה צבע 
בז סגול 500 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8455211

 אלפטיקל מכשיר כושר 
במצב טוב, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-2252171

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

_____________________________________________)2-2ח(054-8405546
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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

 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

 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(_____________________________________________

 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

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

 סיר ליגון לצ'יפס 2.5 ליטר 
חשמלי מכני, חדש באריזה 

_____________________________________________)52-52ח(180 ש"ח. 052-3466398

 תלת אופן לגיל 2/3 עם 
ידית להשגחה 70 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(052-3466398

 משאבה ידנית של מדלה 
כחדשה ממש 70 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-3466398

 ילקוט יוסף בבודדים כל 
_____________________________________________)52-52ח(כרך 5 ש"ח. 054-8478897

 ספרי ברסלב יד שניה 
במצב טוב 5 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8478897

 פזלים 100 חלקים 25 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בירושלים. 052-7178693

 נעליים יד 2 5 ש"ח לזוג. 
_____________________________________________)52-52ח(052-7178693 בי-ם.

 כלוב ענק לתוכי 450 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(053-3134131

 צלחת עומדת לתוכיים 
_____________________________________________)52-52ח(300 ש"ח. 053-3134131

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

_____________________________________________)52-52ח(054-5705546

 למסירה לכולל/לישיבה, 
סט טורשו"ע שירות דבורה 

חדש!
gmail.com@8414744

_____________________________________________)52-52ח(054-8414744

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-7120970

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה מידה 48 גיזרה רחבה 

_____________________________________________)52-52ח(180 ש"ח. 053-3155415

 מגפיים לילדה מידה 27 
צבע שחור חדשות 40 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3155415

 ג'קט לילד צידה 2 צבע 
_____________________________________________)52-52ח(שחור 20 ש"ח. 053-3155415

 אופניים קטנות לילד 2 
גלגלים ללא גלגלי עזר 200 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-5078585

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 100 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(058-7041010

 מכשיר סליסר חדש 
באריזה 85 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(058-7041010

 למכירה פינת אוכל 480 
ש"ח, ללא כסאות צבע חום. 

_____________________________________________)52-52ח(054-5656194

 תכולת בית, כורסת 
יחיד + מזוודה + שטיחים 
+ אופניים + מסך מחשב 
+ פקס, כל דבר 80 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 כסא רכב 80 ש"ח + 
סלקל 70 ש"ח + עריסה 2 

מצבים פלסטיק קשים, צבע 
_____________________________________________)52-52ח(לבן 130 ש"ח. 052-8737813

 טיטולים למבוגרים מידה 
_____________________________________________)52-52ח(L ב- 45 ש"ח. 052-7174414

 כירה גז 2 להבות 
חשמלית, חדשה באריזה של 

גולדליין, 140 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(052-3466398

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-6282258

 סירים סולתם חדשים 
במחיר מציאה, 4 סירים 100 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3292985

 סכיני שחיטה + אבני 
השחזה, 100 ש"ח ליחידה. 

_____________________________________________)52-52ח(בנתניה. 050-3540009

 מעיל צמר חדש נשים 
_____________________________________________)52-52ח(מידה 44. 050-4131038

 נעל ניובלנס 375 ספורט 
_____________________________________________)52-52ח(נשים חדש. 050-4131038

 בבית שמש מצלמות 
פילים לאספנים בכל מיני 

גדלים. קטן - 50, בינוני - 60 
_____________________________________________)52-52ח(גדול - 75 גמיש. 02-9926595

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח, ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאות הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)52-52ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(052-2437292

 אופניים מידה 24. פחות 
מ-200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3102755/ 052-3091689

 צידנית רכה 40 ליטר 
)טרולי( על גלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים, 120 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-6282258

 ספרי צדיקים 10 ש"ח 
_____________________________________________)52-52ח(כ"א 050-4131038

 70X100 3 תריסים 
במחיר 150 ש"ח כ"א חדשים.

_____________________________________________)52-52ח(050-4131038

 אוזניות קשת בללוטוס 
שהופכות לרמקול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7161030

 4 מנורות דקורטיביות 50 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח כ"א. 058-3245685

 מטען למחשב נייד 
_____________________________________________)52-52ח(ACER חדש! 058-3245685

 אמבטיה כחולה לעגלת 
ג'וי - רק 50 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3245685

 נעלי בית חדשות "מורן" 
מידה 37 100 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3245685

 עדשות מגע מידה 4.5 6 
זוגות כ"א 10 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3201640

 תלושים לרשת נעמן/ 
ורדינון בשווי 700 ש"ח ב-400 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3201640

 בבית שמש רחפן 6 
מנועים חדש באריזה ב-350 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בלבד. 02-9926595

 אופניים מס' 24, 150 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בני ברק. 052-7600336

 אופני הרים לנערים במצב 
טוב ב-200 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-9340312

 נעלי עקב חדשות ויפות 
כסופות מידה 37 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8478028

 כיריים גז דה לונגי צבע 
לבן 120 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 טלפון סלולרי סמסונג דור 
3 וחצי 240 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 כסא גלגלים לנכה + 
מזרונים סיעודיים - 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח(כ"א בר"ג. 050-5967114

 )OHHA( חולצות אוהה 
חדשות מידה 15.5 ב- 40 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3299505

 אוזניות בלוטוס קשת 
חדשות ב- 60 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3299505

 אוזניות קשת בלוטוס 
שהופכות לרמקול - 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7161030

 מקלדת ועכבר אלחוטיים 
חדשים של לוגיטק - 100 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-7161030

 אדניות בינוניות וגדולות 
לגדילת ירקות. 5 בינוניות=9 

ש"ח. 1 ענק ותחתית=25 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 03-5740868

 8 חבילות זרעים מיוחדות 
להשתלה ומצמיחות פרחים 

ופיצוחים ועשבים ריחניים ב-40 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 03-5740868

 מטען נייד מטורף  +נגן 
"די ג'י מן" מצוין + אוזניות 
מטענים ומגן = 230 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(03-5740868

 נגן "דוקו" חדש משוכלל 
איכותי מאוד + אוזניות מטען 

ומגן. 8 ג'יגה = 200 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(03-5740868

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 נגן MP3 עם שירים 
ומערכונים + מתאם למחשב 

+ אוזניות חדש - 40 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 אוטו פלא בימבה כיף, 
גלגלי פלסטי 25 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7600336

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)52-52ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה, 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)52-52ח(בירושלים. 054-8415306

 שעון שויצרי יפה בצבע 
שחור זהב 500 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3120620

 מטען לבטריה לאופניים 
חשמליות, 36 ואט, 80 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(03-5781470

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)1-1ח(200 ש"ח. 054-8464909

 בוקסה בלוטוס 
קומפקטית ועצמתית במיוחד 

מתאים לנגן "ביזניס" + 
מטען ואוזניות = 70 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(03-5740868

 סיר חשמלי לבישול עדיין 
בקופסא 100 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(053-3114819

 שמלת אירוע צבע 
סגול לגיל 12, אורך 1.25 + 
שושבנית לגיל 6, אורך 0.94 

_____________________________________________)1-1ח(150 ש"ח כ"א. 052-3073826

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-2727474

 מצלמה פאנסוניק 
FX580 12 מגה + נרתיק סום 

10X כחדשה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-2727474

 כורסת יחיד + מזוודה + 
שטיחים אופמים מסך מחשב 
+ פקס 80 כ"א + צעצועים. 

_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 כסא רכב 80 ש"ח + 
סלקל 70 ש"ח + עריסה 2 
מצבים פלסטיק קשים צבע 

_____________________________________________)1-1ח(לבן 110 ש"ח. 052-5737813

 מטען לבטריה לאופניים 
חשמליות 36 ואט 80 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(03-5781470 )בב"ב(.

 פאזלים 100 חלקים 25 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח בי-ם. 052-7178693

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

_____________________________________________)1-1ח(054-5705546

 תמונות רבנים ממוסגרות 
ויפות 30 ב- 300 ש"ח. 

054-8421867
_____________________________________________)1-1ח(

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 38-40 

2 יח' ב-100 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-7966786

 שעון יד לבנים חברת 
"כסיו" משוכלל ברמה חדש 
_____________________________________________)1-1ח(ב-150 ש"ח. 052-5918474

 שרשרת זהב טהור יפה 
חזקה חדש + טליון ב-300 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-5918474

 סים טוקמן חברת פלא 
פק + אוזניות חוט חדשות ב- 

_____________________________________________)1-1ח(100 ש"ח. 052-5918474

 אופניים 80 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(052-8737813

 פינת אוכל נפתחת צבע 
חום וונגה 230 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 אלפטיקל - מכשיר כושר 
במצב טוב 500 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-2252171

 טרמפיסט לגלת תינוק 
_____________________________________________)1-1ח(150 ש"ח 054-8406526

 שולחן למחשב/עבודה - 
זכוכית, צבע לבן, רוחב מטר 
עומק 60 ס"מ - 250 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-6689188

 שולחן פינת אוכל צבע לבן 
1.80 נפתח 500 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)1-1ח(054-2252171

 סטנדר שולחני מפואר 
וטס כתף באלעד ב-170 ש"ח 
_____________________________________________)1-1ח(חדש מהניילון. 054-2444519

 כסא הגבהה לתינוק 
)יושב על כסא( 25 ש"ח )ורוד/

_____________________________________________)1-1ח(כחול( 058-7252151

 כסא בטיחות לרכב מגיל 
שנה ומעלה מצב מצוין 200 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 058-7252151

 PSR אורגן ימהה דגם 
150 ודגם PSR 240 מחיר 

_____________________________________________)1-1ח(500 כ"א. 058-7252151

 משחק מודולק כבישים 
כ-100 חלקים 60 ש"ח כרבע 

_____________________________________________)1-1ח(מחיר 052-7600336 בב"ב

 ילקוט "הלו קיטי" לכיתות 
הנמוכות, מתאים לנשיאה עם 
עגלה 60 ש"ח. 052-7600336 

_____________________________________________)1-1ח(בב"ב.

 מיטת נוער X 2 ללא 
מזרונים מעולה צבע בז' סגול 

_____________________________________________)1-1ח(400 ש"ח. 054-8455211

 מכתבה מצב מעולה צבע 
הז סגול 500 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8455211

 סיר לקובנה חדש 35 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח 058-7041010

 אופניים 80 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 פינת אוכל נפתחת צבע 
חום וונגה 230 ש"ח

_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 נגן "דוקו" משוכלל 
במיוחד = 225 ש"ח + אוזניות 

ומטען נייד עוצמתי חינם! 
_____________________________________________)1-1ח(03-5740868

 מטבעות חו"ל 60 ש"ח 
_____________________________________________)1-1ח(לקילו. 052-7653753

 מסחטת מיצים יורום 
לסחיטת כל 500 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7694996

 תרנגולת ללומד שחיטה 
ב-45 ש"ח. 052-7175927 

_____________________________________________)1-1ח()בישוב בחשמונאים(

 תוכונים קטנים שאפשר 
לאלף ב- 35 ש"ח. לאחד 

)בישוב חשמונאים( 
_____________________________________________)1-1ח(052-7175927

 4 מנורות דקורטיביות 50 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח כ"א. 058-3245685

 אמבטיה כחולה לעגלת 
ג'וי - רק 50 ש"ח.

_____________________________________________)1-1ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
ABC דיזיין 100 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(058-3245685

 נעלי בית חדשות "מורן" 
מידה 37 100 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(058-3245685

 3X3 ,סוכה לנצח מברזל 
מ' + קרשים לסכך, 500 ש"ח.  

_____________________________________________)1-1ח(052-7118302

 אוזניות קשת בלוטוס 
שהופכות לרמקול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7161030

 זיכוי ב"יפצ'וק" 600 ש"ח 
ב-500 ש"ח, ללא הגבלת זמן. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8476486

 מזרני יחיד אורטופדיים 
חדשים, מחיר 500 ש"ח 

לשלושתם, בר"ג גבול ב"ב
_____________________________________________)1-1ח(054-4980062

 שרשרת למנעול 3 מטר 
_____________________________________________)1-1ח(ברזל 40 ש"ח. 054-8491154

 כלוב גדול לארנבת, מצב 
מצוין 50 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8491154

 עגילים חדשים חצי 
חישוק זהב לבן משובץ 

יהלומים 450 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(050-4179966

 כרית הנקה "כריתי" 
כחדשה ב-80 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(050-4116410

 נרגילה מדהימה צבע 
טוריז של גואה + צינור עבה 

_____________________________________________)1-1ח(150 ש"ח גמיש 055-6780481

 קופסת גלגול ואיחסון 
סיגרון ממתכת יפה מאוד 
חדשה ב- 20 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(055-6780481

 בלעדי! סטוק של סירי 
אידוי בריאות מיוחדים מחיר 

רצפה. 054-4543701
03-5066331)1-1(_____________________________________________

 שולחן מחשב, פורמיקה, 
צבע בז/ + מגירה עם גלגלים. 

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3198860

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקרופון בלוטוס ועוד. חדש 

באריזה 300 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(052-2437292

 הספר "הרים סביב לה" 
של רחן פומרנץ, 32 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 אופני הרים 24 הילוכים 
26 אינץ חברת מרין 300 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(055-9385263

 אופני עיר ללא הילוכים 
_____________________________________________)2-2ח(26 100 ש"ח. 055-9385263

 שעון קיר אליפסי יפה 
חדש באריזה גודל 25X33ס"מ 
_____________________________________________)2-2ח(35 ש"ח. בב"ב. 054-8418662

 סט שטיחים חום-כתום, 
לרצפה 80X50 ס"מ. שטיח 

מסביב לשירותים וכיסוי 
לאסלה 45 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8418662 ב"ב

 סטים של משנה ברורה 
דירשו מחיר 300 ש"ח חדש 

_____________________________________________)2-2ח(בקופסא. 050-4183200

 כסא לרכב לילד, מפואר 
 evenflo כחדש של כברת
בר"ג גבול ב"ב, 300 ש"ח 

_____________________________________________)2-2ח(בלבד. 054-4980062

 כורסת יחיד + מזוודה + 
שטיחים + אופניים + מסך 

מחשב 80 ש"ח כ"א, צעצועים 
_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 בסיס לתליה למזגן סטנד 
)חדש( 80 ש"ח בפ"ת. 

_____________________________________________)2-2ח(052-2783557

 טרמפיסט לעלת מוצי 
)ב"ב( 100 ש"ח.

_____________________________________________)2-2ח(050-4189828

 אופני הרים )הילוכים( 
חנוער במצב מצויין מידה 24" 

+ מידה 20" כל זוג - 280 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 050-9340317

 זיכוי בחנות "בנים" ע"ס 
139 ש"ח נמכר ב- 110 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(050-4186100

 "אוזניות לבוטוס סאמויקס 
חדשות ללא שיומוש כלל 60 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 03-5797481

 אופני הרים של חברת 
קוברה עם בולמים קדמים 400 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. ב"ב. 052-3500137

 חנוכיה עם בית, חזקה 
ואיכותית  קנים לשבת כחדש 

בב"ב 250 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(054-8479805

 תמיסות לעדשות מגע 
קשות - בוסטון, ניקוי 35 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8476805

 רדיאטור 14 צלעו חב' 
ברדר 2 עוצמות + מפזר חום 

בב"ב 150 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(054-8476805

 מכנס ג'ינס מידה 40 חב' 
קסטרו 100 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חום 
כסף יפיפה חדש 90 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
_____________________________________________)2-2ח(35 ש"ח. 058-7041010

 שמלת ערב שחור עם 
פיטים זהב 90 ש"ח.

_____________________________________________)2-2ח(058-7041010

 חליפת דאבל במצב חדש 
מידה S-44 בצבע שחור 500 

ש"ח. 054-5970396 )לא 
_____________________________________________)2-2ח(אחה"צ(

 מגפיים חדשות באריזה 
רק ב- 50 ש"ח. מידה 39, כל 

הקודמת זוכה!!
_____________________________________________)2-2ח(054-8426680

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום.
03-6884123 050-5274348)2-5(_____________________________________________

 קורקינט דו גלגלי, גלגלים 
מיוחדים, 200 ש"ח. 

053-3120620)2-4(_____________________________________________

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)1-1ח(058-3213824

 אלמן צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/ 

_____________________________________________)1-1ח(לפי שעה. 054-7938941

 אדם מסור ואחראי מעוניין 
לטפל בקשישים
055-6672036)1-7(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 חד הורי חרדי חרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/ 

_____________________________________________)2-2ח(לפי שעה. 054-7938941

 התפנתה מזכירה רפואית 
עם  נסיון רב בירושלים. 

_____________________________________________)2-2ח(058-3237676

 כרית לכינור גודל וחצי, 
חדש לגמרי, ב-30 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 אופני הרים לנערים במצב 
טוב ב-200 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-9340312

 נעלי עקב חדשות ויפות 
כסופות מידה 37 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8478028

 כיריים גז דה לונגי צבע 
לבן 120 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 טלפון סלולרי סמסונג דור 
3 וחצי 240 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 כסא גלגלים לנכה + 
מזרונים סיעודיים - 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח(כ"א בר"ג. 050-5967114

 )OHHA( חולצות אוהה 
חדשות מידה 15.5 ב- 40 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3299505

 אוזניות בלוטוס קשת 
חדשות ב- 60 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3299505

 אוזניות קשת בלוטוס 
שהופכות לרמקול - 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7161030

 מקלדת ועכבר אלחוטיים 
חדשים של לוגיטק - 100 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-7161030

 אדניות בינוניות וגדולות 
לגדילת ירקות. 5 בינוניות=9 

ש"ח. 1 ענק ותחתית=25 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 03-5740868

 8 חבילות זרעים מיוחדות 
להשתלה ומצמיחות פרחים 

ופיצוחים ועשבים ריחניים ב-40 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 03-5740868

 מטען נייד מטורף  +נגן 
"די ג'י מן" מצוין + אוזניות 
מטענים ומגן = 230 ש"ח. 

_)52-52ח(03-5740868
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OUTLET קרנבל
לשבוע בלבד!

מהפריטים המשתתפים במבצע, ההחלפה בימי המבצע בלבד ובסניף בו התבצעה הרכישה.

בית שמש: נחל ניצנים 8 | 02-6264696 | שעות פתיחה: א׳-ה׳: 10:00-20:30, ו׳: 10:00-13:00



בבית שמש

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

בא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:18
16:35
16:14

17:33
17:34
17:34

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של בית שמש מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי ד' שבט תשע"ט 10/1/19 • גיליון מס' 468

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

054-8486590

פתרונות מימון
לעסקים

בארץהמומחים
 ומימון למשכנתאות

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

בעקבות אירועי ‘הטרור היהודי' – מרן שר התורה בהתבטאות חריפה

“מסכנים חיי יהודים ומרבים שנאת ישראל”

ברגע האחרון: 
נתניהו בנאום ‘אני מאשים'

אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 12-13

אירוע הטרור במסגרתו נעצרו חמישה צעירים יהודים מרחלים, בחשד שגרמו למותה של פלסטינית, חולל 
סערה ציבורית • מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי הבהיר כי "אסור ואין שום היתר להרוג גוי" וכי "אלו 

שמנסים לעשות זאת מסכנים חיי יהודים אחרים ומרבים שנאת ישראל בעולם", אלא אם מדובר במחבל ואז 
צריך וחובה לפגוע בו כדי להציל נפשות • הורי העצורים התלוננו: “הילד היה בריא ועכשיו הוא צריך תרופות, 

מתעללים בהם בשב”כ” / עמ' 8

חמש שנים אחרי שבית שמש נכנסה לסחרחורת 
בחירות נוספת בשל טענות לזיופים שהשפיעו 

על תוצאות הבחירות, השבוע נגזר העונש 
על הנאשם האחרון בפרשה •  על אף דרישת 
הפרקליטות למאסר, אחרי גישור תוקן כתב 
האישום באופן משמעותי כשבסופו של דבר 
נגזר על הנאשם עבודות שרות בלבד / עמ' 4

סום 
פר

שון
רא

בדרך לפריימריז
העבודה: מיכל צ'רנוביצקי, חרדית שמתמודדת בפריימריז, בראיון על שינויים חברתיים, היחס המפתיע 

מהח”כים החרדים והצורך בחיבורים במחנה השמאל-מרכז
הבית היהודי: באיחוד הלאומי סמוטריץ' בדרך להדיח את אריאל, ובבית היהודי מעוניינים לבטל את 

הפריימריז לטובת ‘ועדה מייעצת' • השאלה המרכזית: מי בראש?
הימין החדש: איש התקשורת שרון גל מנהל מגעים לשילובו ברשימה • וגם: רשימת הכוכבים שעשויים 

להצטרף לבנט ושקד • חשיפת ‘קו עיתונות'
גואטה: הח”כ החרדי שפרש בקדנציה האחרונה מש”ס, מבוקש במפלגות החברתיות • סקר פנימי: כוחו 

האלקטורלי של גואטה נאמד בכ2-3 מנדטים
/ עמ' 10-11

ראש הממשלה תזמן את הנאום רגע לפני התחלת 90 ימי 
הבחירות בהן היה נאסר שידורו • מנדלבליט, שאישר את הסכמי 
עדי המדינה, ייאלץ להגיש כתב אישום, אך בדעת הקהל נתניהו 
ניצח • וגם: האם ‘נוסחת שתי הקדנציות' תהיה פשרה מקובלת 

בין דגל התורה לאגודת ישראל?

נחנכה נקודת 
המשטרה 

חדשה ברמה א'
/ עמ' 6

לאחר 12 שנה: מנכ"ל העירייה התפטר / עמ' 6

זיוף הבחירות ב-2013: 
גזר דין לנאשם האחרון

ישיבת עבודה: 
ראש העיר 

נפגשה עם סגן 
שר הבריאות

סוף סוף: 

/ עמ' 4
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