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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

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

בדרך לפריימריז
אגודת ישראל: ועידה, פילוחים, סניפים חדשים והחזרת תחושת השייכות – כך 

מנסה הסיעה החסידית לחזור לימי הזוהר
האיחוד הלאומי: מהפך בצמרת – אחרי שהדיח את אורי אריאל, בצלאל סמוטריץ' 

בדרך לכבוש את התפקיד הבכיר בציונות הדתית
חוסן לישראל: בני גנץ מתחיל לדבר וסופג ריקושטים מהימין

העבודה: ועידת המפלגה הפכה לזירת קרב בין תומכי גבאי למתנגדיו 
יש עתיד: יאיר לפיד פתח קמפיין בחירות במתקפה על ליצמן, אך ניסה לשכנע: 

"אני לא שונא חרדים"
/ עמ' 20-21

מסתמן: כינוס שלוש מועצות גדולי וחכמי התורה
גדולי התורה, האדמו"רים וראשי הישיבות משלוש מועצות גדולי וחכמי התורה, 
יתכנסו במשותף, בראשות מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי • ובינתיים: 'אגודת 

ישראל' ו'דגל התורה' יחתמו על ריצה משותפת, עם שוויון ביחסי הכוחות • 
תמונת מצב: יוזמת רשימת 'האיחוד האמוני' צוברת תאוצה • כל הספקות, התקוות 

והמצטרפים האפשריים בדרך לאחדות / עמ' 12

בדרך לאחדות – גדולי ישראל יתוועדו 

חשיפה

שלום עכשיו
לתקופת  הזמן  בגלגל  חוזר  כשהוא 
משה  לא  שידו  אלישיב,  הגרי"ש  מרן 
יוסף  הרב  הגאון  עצמו  מצא  מחיקו, 
יוצא  כשהוא  שעבר  בחמישי  אפרתי 
שקיבל  כמי  ומרגיש  רשב"ם  מרחוב 
שהעלה  טענה  כל  חנן.  ברחוב  הוראה 
בבית מרן הגר"ח קנייבסקי נגד תהליך 
בפיו,  היו  רבים  ונימוקים   – השלום 
רבין,  בתקופת  הימין  נציג  היה  כאילו 
הרצון  בהבעת  נדחתה   – להבדיל 
כלל  לשלום  חתירה  של  המפורשת 

מגזרי בקרב ציבור היראים
אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 16-18

מציגים אחדות: 
ש"ס העירונית התכנסה

לצורך הפקת לקחים ממערכת הבחירות המוניציפאליות שמאחורינו ולקראת 
הבחירות לכנסת ה-21, סיעת ש"ס התכנסה יחד רבני התנועה בעיר, ראשי קהילות 
וגבאים ובהשתתפות מנכ"ל ש"ס חיים ביטון וחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי • משה 

אבוטבול: "הבחירות הקרובות לכנסת יהיו עת מבחן עבור כלל הציבור, אך עבור 
תנועת ש"ס בבית שמש יהיה לכך השפעה כפולה" / עמ' 6

'איחוד הצלה': 

נשיא המדינה 
ביקר במרכז 

הלוגיסטי בעיר
/ עמ' 6 ביוזמת איגוד בני הישיבות והקהילות 

בית שמש, בשבוע שעבר נערכה 
עצרת זיכרון לע"נ הילד יהודה 

אפלבוים שנהרג לפני כשנה בדרכו 
לת"ת מפגיעת אוטובוס • חמש מאות 
איש השתתפו בעצרת החיזוק וגדולי 

תורה ומגידי מישרים נשאו דברי 
תוכחה ומוסר / עמ' 8

במלאות שנה לפטירתו: 

עצרת חיזוק 
לע"נ הילד יהודה 

אפלבוים

במבחני מועצת רואי החשבון: 

תושב העיר קיבל את הציון הגבוה ביותר / עמ' 8



מר אשפר
מבין בבשר

אשפר, מבינים בבשר.
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

השבוע הזה

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
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קרטון כנפיים עוף

מוגבל ל-2 קרטוניםמוגבל ל-2 קרטונים

תהיו כל הזמן בשריים
פרשת יתרו | י"ד- י"ט שבט | 20-25.1.18

ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד
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לק"גלק"גלק"ג
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289022905880

יום
ק.ירכיים עוףב'

קפוא
צלי כתף

קפוא

קפוא

590לק"ג
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

טחינה
במקום

3109 ק"ג ב-
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

קרטון עוף

טריקפוא

לק"ג 2290לק"ג 1990

ק.חזה עוף
קפוא

כרעיים/
חזה/שוקיים

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

טרי ארוז

לק"ג

פילה סלומון
קפוא

5390לק"ג 2390

בקר טחון

מבצעי ענק במחלקת הבשר הטרי



מחליפים קולקציה בעמודי שלמה

עד 70% הנחה

2





לא רק לילדים מגיע להתפנק

טופ חדש של פינוק
עם תוספות קראנצ׳יות מפתיעות
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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

 "אדמה ושמיים" גרסת בוטה והדיג'יי
עונת  של  בעיצומה 
שלל  ואחרי  האירועים 
תושב  משיק  ביצועים, 
אליקים  הזמר  אשתאול, 
שהינו  חדש  סינגל  בוטה, 
וסוחף  מקפיץ  חידוש 

וההפקה  העיבוד  כשעל  ושמיים",  "אדמה  ללהיט 
המוסיקלית הופקד דיג'יי ניסו סלוב, זאת לאחר שיתוף 

הפעולה המצליח ב"אם ננעלו".

 שבת גיבוש ל'איחוד הצלה'
האחרון  השבוע  בסוף 
'איחוד  מתנדבי  יצאו 
שמש  בית  מסניף  הצלה' 
והתרעננות  גיבוש  לשבת 
במעלה  יערים  במלון 
על  כהוקרה  החמישה, 
חיים  להצלת  פעילותם 
להמשך  כח  לתת  וכדי 
התנדבותם  על  העשייה 
במשך  תמורה  כל  ללא 
כל ימות השנה. כבר ביום 

למלון  ונשותיהם  המתנדבים  הגיעו  בצהריים  חמישי 
וזכו לקבלת פנים חמה מהנהלת הסניף יחד עם שלל 

פינוקים בכניסה.  
המדריך  חופשי,  מיום  המתנדבים  נהנו  שישי  ביום 
ומתנדב הסניף רחמים עמוס הדריך סיור מאלף בגזרת 
המתנדבים  נהנו  ובשבת  יהודה  ומטה  שמש  בית 
הארגון  הנהלת  עם  יחד  וגיבוש  מרוממת  מאווירה 
המון  עם  המתנדבים  יצאו  השבת  כשבסיום  והסניף, 

כוחות מחודשים להמשך העשייה.  

 שוטר ליום אחד
נרתמו  לשוטרים,  הלאומית  המכללה  וחניכי  סגל 
של  חלומו  את  להגשים 
לקראת  אברהם,  ישראל 
להיות  ה-6,  הולדתו  יום 
הרעיון  אחד.  ליום  שוטר 
פגישה  לאחר  נולד 
עם  הילד  של  אקראית 
במכללה,  החניכות  אחת 
אהבתו  את  הביע  בה 
ואת  ישראל  למשטרת 

חלומו להיות שוטר.
פרויקט  במסגרת 
המתקיים  ערכים 
השונות  בהכשרות 
במכללה ובאגף ההדרכה, 
ולשם  החלום  לישראל את  להגשים  החליטו במכללה 
המשאלות  ניידת  לראשונה,  למכללה,  הוזמנה  כך 
לפעילויות  במיוחד  שהותאמה  ישראל,  משטרת  של 
עבור ילדים. ניידת המשאלות אספה את ישראל מהגן 
לניידת,  עלייתו  לפני  ועוד   למכללה  אותו  והסיעה 

ניתנו לו מדי שוטר וכובע משטרתי.
עם הגעתו למכללה, זכה לטקס קבלת פנים מיוחד 
וביקר בבית המורשת של המשטרה. במהלך הפעילות 
נחשף לרשת הקשר המשטרתית, ביקר במגמת חבלה 
ונחשף לרובוט המשטרתי ואף הוענקה לו סיכת חבלן. 
השוטרים אף קיימו לישראל מסיבת יום הולדת וערכו 
ותעודת  קצונה  דרגות  לו  הוענקו  בו  לו טקס הסמכה 

מנוי.

 נפצע בינוני כתוצאה מפיצוץ בביתו
כוחות  הוזעקו  שלישי  יום  של  הצהריים   בשעות 
ההצלה לרחוב מיטל בעיר, בעקבות פיצוץ שהתרחש 
שהגיעו  הצלה'  'איחוד  מתנדבי  שם.  הדירות  באחד 
למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני לגבר כבן 60 והוא 

פונה להמשך טיפול בבית החולים.
יחיאל רוזנברג חובש ב'איחוד הצלה', שהעניק סיוע 
מבעיות  סובל  הגבר  כי  מסר  לנפגע,  ראשוני  רפואי 
בדרכי הנשימה עקב שאיפת גז. לאחר מכן הוא פונה 
בניידת טיפול נמרץ להמשך קבלת טיפול רפואי בבית 

החולים בירושלים.

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

אלי רובין

כוללים  ראשי  קהילות  רבני  כ-80 
ומנהלי מוסדות חברי מועצת העיר ונציגי 
חיזוק  בכינוס  השתתפו  ש"ס  תנועת 
בבית  התנועה  נאמני  של  והתלכדות 
שמש להפקת לקחים מהבחירות לעירייה 

והערכות לבחירות לכנסת ה-21.
'אוהלי  הכנס נערך באולם בית הכנסת 
רבני  בהשתתפות  ג',  ברמב"ש  יוסף' 
הכוללים  וראשי  הספרדיות  הקהילות 
רב  דברים  בו  ונשאו  בעיר  המרכזיים 
ביהמ"ד אוהלי יוסף הגאון רבי אליה כהן 
נכדו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, הגאון רבי 
כהונה,  ברית  מוסדות  ראש  מדר  אפרים 
ראש העיר היוצא משה אבוטבול, מנכ"ל 
מיכאל  ח"כ  ביטון,  חיים  ש"ס  תנועת 

מלכיאל, ופעילי התנועה.
העיר  מועצת  חברי  גם  השתתפו  בכנס 
יגאל  רמתי,  ישראל  ש"ס,  תנועת  מטעם 
חשוב  כאן  כאשר  אלמליח,  ויצחק  חדד 
ש"ס  תנועת  אלו  בבחירות  כי  להזכיר 
משני  כוחה  את  הגדילה  שמש  בבית 
נציגים  נציגים בבחירות שעברו לשלושה 

בבחירות אלו.
באומרו,  שליט  גולן  פתח  הכנס  את 
הקהילות  וחיזוק  איחוד  כנס  "זהו  כי 
הספרדיות בבית שמש. עברנו טלטלה לא 
וגם  ש"ס  של  עיר  ראש  הפסדנו  פשוטה, 
למרות  בקואליציה.  לא  ש"ס  סיעת  חברי 
זאת באנו לחזק אתכם ולומר לכם: אנחנו 
בשבילכם.  כאן  אנחנו  אתכם  עוזבים  לא 
נעשה קבלת קהל בשכונות, נמשיך לסייע 
הקשורים  הנושאים  בכל  ולפרט  לכלל 
ח"כים  פעם  מידי  ישתתפו  וגם  לעירייה 
של התנועה, שיסייעו בנושאים הקשורים 
למשרדי הממשלה. כמו כן נמשיך לסייע 

למוסדות החינוך בכל מה שיידרש".
על  דיבר  ביטון  חיים  ש"ס  מנכ"ל 
בעיר  הקואליציוני  ומתן  במשא  הקשיים 
ועל כך שכמעט כבר לא נותרו תפקידים 
עבור נציגי תנועת ש"ס, כמו גם על הצורך 
של נציגי התנועה להיות ערבים לכך שלא 
תהיה פגיעה ושינויים ממה שהיה נהוג עד 

היום בבית שמש כעיר של תורה והלכה.
"אנחנו כרגע באופוזיציה", אמר מנכ"ל 
התנועה. "נלחם על חיזוק עולם ומוסדות 
כמו  בפרט.  הספרדים  ומוסדות  התורה 
עוולות".  ותיקון  שוויוניות  על  נלחם  כן 
יו"ר  כי  לנוכחים,  סיפר  דבריו  בהמשך 
כל  דואג  דרעי  אריה  הפנים  שר  התנועה 
העת את דאגת בית שמש ומשתדל מאוד 
שנציגי התנועה יוכלו להיכנס לקואליציה 
רבי  תפקידים  ולקבל  מכובדת  בצורה 

אחריות והשפעה.
דיבר  מלכיאלי  מיכאל  הכנסת  חבר 
לפעול  שניתן  הרבות  האפשריות  על 
איך  רבות  דוגמאות  ונתן  מהאופוזיציה 
ישיבת  שבכל  סיפר  גם  בדבריו  וכיצד. 
דרעי  המפלגהאריה  יו"ר  בכנסת  סיעה 
הצורך  ועל  שמש  בית  על  ומדבר  מזכיר 
בבית  ש"ס  תנועת  בוחרי  לימין  לעמוד 

שמש.
אבוטבול  משה  לשעבר  העיר  ראש 
אבל  הדרך  קלה  לא  כי  בדבריו,  אמר 
צריך גם להסתכל על חצי הכוס המלאה, 
טובות  שנים  היו  האחרונות  השנים  ב"ה 
לציבור. דאגנו את דאגת הציבור הספרדי, 
היו הקצאות לבתי כנסת, הוקמו גני ילדים, 
תלמודי תורה ומוסדות חינוך לבנות עבור 

הציבור הספרדי שאפשר להתפאר בהם.
לנציגי  אבוטבול  קרא  דבריו  בהמשך 
המהפכה,  את  לעצור  לא  בעירייה  ש"ס 
עדיין  שמש  בבית  אם  שגם  לדעת 

נמצאים באופוזיציה, ש"ס בכנסת נמצאת 
השפעה  ויש  שרים  לנו  "יש  בקואליציה. 
את  לתעל  וצריך  השלטון  במסדרונות 
אמר  בית שמש",  בתוך  גם  הזו  ההשפעה 
"עוד כ-3 חודשים  כי   והוסיף,  אבוטבול 
אלו  לבחירות  יש  לכנסת.  בחירות  יש 
השפעה על כל הארץ, אך לנו בבית שמש 
יש בכך השפעה כפולה, ראשית להראות 
את הכוח של ש"ס בעיר כציבור שלא ניתן 
לתנועה  כוח  לתת  ושנית  ממנו,  להתעלם 
בכנסת, בכדי שהנציגים יוכלו להיות עורף 
חזק עבור הנציגים וראשי הקהילות בבית 

שמש".
במהלך הכנס נשאו דברי חיזוק ועידוד 
ורבי  כהן  אליה  רבי  הגאונים  הרבנים 
בסגנונו  אחד  כל  כאשר  מדר,  אפרים 
לפעול  להמשיך  הציבור  עסקני  את  חיזק 
ולעשות על מנת להגדיל תורה ולהאדירה. 
קיום  היוזמה של  בירכו את  גם  בדבריהם 

הכנס שיש בו איחוד כוחות.
בדבריהם העלו הרבנים על נס את פועלו 
אבוטבול  משה  היוצא  העיר  ראש  של 
בעיר,  התורה  עולם  פריחת  לטובת 
בראשות  כהונתו  שנות  עשר  בתקופת 
העיר ובמיוחד היותו שותף של ממש עם 
בית  בכל  הספרדים  התורה  בני  קהילות 
כנסת, תלמוד תורה או מוסד חינוך לבנות, 
את  חיזקו  הרבנים  שמש.  בבית  שהוקמו 
עוד  שהוא  ספק  להם  אין  כי  ואמרו  ידיו 
וממסירותו  מכישרונותיו  לתרום  ימשיך 

למען קהילות הקודש.
הכנס הסתיים בסימן של איחוד וחיזוק 
מתוך  המשתתפים,  של  רצונם  לשביעות 
תנועת  האחדות  שבכוח  ותקווה  תפילה 
בבית  המהפכה  את  להוביל  תמשיך  ש"ס 
של  ועולו  תורה  של  עולה  להקים  שמש, 

חינוך בדרך ישראל סבא. 

אלי רובין
המדינה  נשיא  ערך  שעבר  חמישי  ביום 
הלוגיסטי של  במרכז  ביקור  )רובי(  ראובן 
התעשייה  באזור  הצלה'  'איחוד  ארגון 
כשבמהלכה  שמש,  לבית  הסמוך  טוב  הר 
ושמע  הארגון  מתנדבי  עם  הנשיא  שוחח 
הביקור  כשאת  פעילותם,  אודות  מהם 
ליוו מנכ"ל הארגון משה טייטלבוים וסגן 

הנשיא אלי פולק.
נשיא המדינה דיבר בפני מתנדבי הארגון 
אותנו שהצלת  כי ״התלמוד מלמד  ואמר, 
נפש אחת כמוה כהצלת עולם מלא. אתם 
מצילים חיי ילדים, אנשים ונשים, עשרים 

וארבע שעות ביממה, 365 ימים בשנה".
לפני  עוד  הצלה.  איחוד  קרויים  "אתם 
ריבלין.  הוסיף  האיחוד",  מגיע  ההצלה 
"רק אצלכם אפשר לראות מתנחל מקרית 
סאטמר  חסיד  אביב,  מתל  חילוני  ארבע, 
וערבי ממזרח ירושלים עובדים זה לצד זה, 

מטרה  למען  והכול  פעולה  בשיתוף  יחד, 
אחת - הצלת חיים".

על  למתנדבים  הנשיא  הודה  בדבריו 
מסירותם ואמר: ״כמו שאר אזרחי ישראל, 
בדרכים,  המתנדבים  את  רואה  אני  גם 
שעה  בכל  מענה  לתת  מוכנים  ברחובות, 
ובכל רגע. אתם לגמרי חלק מהנוף שלנו, 
נוף ישראלי. בשמי ובשם כל אזרחי ישראל, 
וההקרבה  המסירות  על  לכם  מודה  אני 
שלכם ועל הטיפול המיטבי והמסור שאתם 

מעניקים לכל אדם באשר הוא".
מרחבי  מתנדבים  עם  שוחח  הנשיא 
הארץ, חרדים וחילונים, מוסלמים, נוצרים 
מרגשים  הצלה  סיפורי  על  ושמע  ודרוזים 
במיוחד, כאשר אף סייר במרכז הלוגיסטי 
למשעי,  והמסודר  הציוד  עמוס  המקצועי, 
ועבר בין כלי הרכב השונים אותם מחזיק 

הארגון. 

מציגים אחדות: ש"ס העירונית התכנסה

'איחוד הצלה': נשיא המדינה ביקר במרכז הלוגיסטי בעיר

לצורך הפקת לקחים ממערכת הבחירות המוניציפאליות שמאחורינו ולקראת הבחירות לכנסת ה-21, סיעת ש"ס 
התכנסה יחד רבני התנועה בעיר, ראשי קהילות וגבאים ובהשתתפות מנכ"ל ש"ס חיים ביטון וחבר הכנסת מיכאל 
מלכיאלי • משה אבוטבול: "הבחירות הקרובות לכנסת יהיו עת מבחן עבור כלל הציבור, אך עבור תנועת ש"ס 

בבית שמש יהיה לכך השפעה כפולה"
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מועצת  מבחן  למצטייני  המדליות  הענקת  טקס  לקראת  ולמגזר:  לעיר  כבוד 
רואי החשבון עולה, כי המקום מס' 1 בארץ הוא חסיד גור ותושב העיר מנחם 

מנס אברמוביץ' בוגר 'אונו'

ביוזמת איגוד בני הישיבות והקהילות בית שמש, בשבוע שעבר נערכה עצרת 
יהודה אפלבוים שנהרג לפני כשנה בדרכו לת"ת מפגיעת  זיכרון לע"נ הילד 
ומגידי  תורה  וגדולי  החיזוק  בעצרת  השתתפו  איש  מאות  חמש   • אוטובוס 

מישרים נשאו דברי תוכחה ומוסר

במבחני מועצת רואי החשבון: תושב 
העיר קיבל את הציון הגבוה ביותר 

במלאות שנה לפטירתו: 
עצרת חיזוק לע"נ 

הילד יהודה אפלבוים

איציק מצרפי

נחשבים  החשבון  רואי  מועצת  מבחני 
הנבחנים  נציגי  ואף  במיוחד   קשים  למבחנים 
פיננסית,  בחשבונאות  בבחינה האחרונה 
ימים  מספר  פנו  האחרון,  בדצמבר  שנערכה 
שקד  איילת  המשפטים  לשרת  הבחינה  לאחר 
וליו"ר מועצת רו"ח - עו"ד-רו"ח אמי פלמור, 
בדרישה כי תורה על קיום פגישה מוקדם ככל 
מועצת  יו"ר  לבין  הנבחנים  נציגי  בין  האפשר 
מעבר  אחוזי  שנרשמו  לאחר  פלמור,  רו"ח 

נמוכים.
ביקשו  המחאה  ומובילי  הנבחנים  נציגי 
את  וכן  בבחינה  שנפלו  הליקויים  את  להציג 
תחושותיהם, כשאחוזי המעבר, באופן שחוזר 
על עצמו, אינם גדולים, בפרט מבחני ביקורת, 
מעבר  אחוזי  נרשמו  אף  האחרונה  כשבשנה 

נמוכים.
של  הביקורת  מבחני  של  הציונים  מפרסומי 
כי מדובר בשיעורי  רואי חשבון עולה  מועצת 
מעבר נמוכים ביחס למועדים קודמים. במועד 
שיעור  עמד  הביקורת  מבחני  של   2017 סתיו 
 2017 אביב  במועד   ,68% על  הכולל  המעבר 
אביב  ובמועד   58% על  המעבר  שיעור  עמד 

2016 על 63%.
האחרון,  במועד 
כאלף  נבחנו 
ופחות  נבחנים 
עברו  ממחציתם 
המבחן.  את 
בין  בהשוואה 
הלימוד  מוסדות 
אלו אחוזי המעבר 
ביותר.  הנמוכים 

אונו  האקדמית  כי  עולה  קודמים  ממבחנים 
הרשימה,  בתחתית  נמצאות  למנהל  והמכללה 
אך ציוני המבחן האחרון מעלים הפתעה למגזר 

החרדי.  
למצטיינים,  המדליות  הענקת  טקס  לקראת 
1 בארץ הוא מנחם מנס  כי המקום מס'  עולה 
בוגר  חסידי,  אברך  שמש,  מבית  אברמוביץ' 
'אונו'. מנחם מנס אברמוביץ הוא אברך חסיד 
לאחר  פארק.  בבורו  גור  מוסדות  בוגר  גור, 
נישואיו למד בכולל מיר ועכשיו, כאמור, רשם 

הישג נאה במיוחד.

יוסי לוז

למעלה מחמש מאות איש השתתפו ביום שני 
שעבר בעצרת חיזוק והתעוררות ככלות השנה 
להסתלקותו הטרגית של הילד יהודה אפלבוים 
ז"ל, שנהרג לפני כשנה בדרכו לתלמוד תורה 

כתוצאה מפגיעת אוטובוס.
בבית  ג',  שמש  בית  ברמת  התקיימה  העצרת 
הגדול  הגאון  שבראשות  אברהם  מגן  הכנסת 
בני  איגוד  ע"י  ואורגן  זעפרני  שלמה  רבי 

הישיבות והקהילות בית שמש. 
הגאון  והתעוררות  חיזוק  דברי  נשאו  בעצרת 
קהילות  ומו"צ  רב  זעפרני  שלמה  רבי  הגדול 
קודש ירושלים-בית שמש ורב ביהמ"ד שאמר 
בפתח דבריו: "נתכנסו הערב להתייחד עם זכרו 
הזה  הצדיק  הזה  החמוד  הילד  יהודה'לה,  של 
ירדה  וטהורה  קדושה  נשמה  אכן  הזה  הנפלא 
להורים  יקר  כפיקדון  וניתנה  הזה  בעולם  כאן 
שנלקחה  וטהורה,  זכה  נשמה  החשובים. 
מאיתנו בחטף בעת עלותו השמימה כהיום הזה 
את השריפה אשר שרף  יבכו  ישראל  בית  וכל 

ד'".
רבי  הגה"צ  המשפיע  דברים  נשא  לאחריו 
ענין  את  בדבריו  שחיזק  בידרמן  אלימלך 
מרן  על  סיפור  והביא  לתורה  עיתים  קביעות 

ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל.
הגאון  מישרים  מגיד  דברים  נשא  מכן  לאחר 
דברי  את  בדבריו  שהביא  שטיין  מנחם  רבי 
בהספדו,  שאמר  זצוק"ל,  יוסף  הגר"ע  מרן 

באסון הנורא בשנת תשס"ח בל' אדר א', לאחר 
נערים  ה' שמונה  קידוש  על  נהרגו  בו  הפיגוע 
הרב'  'מרכז  ישיבת  בעת שישבו בספרייה של 
קבלתם  כי  לכם  "דעו  היקרות:  למשפחות   -
פיקדון יקר לכך וכך שנים, אך דבר זה להסתלק 
כי  ואמר,  כשהוסיף  מצוה",  בדרך  העולם  מן 

זכות גדולה הייתה להורים גם כאן. 
מיוחד  נוסף  כינוס  התקיים  למחרת  כן,  כמו 
כאשר  ז"ל,  יהודה  למד  בו  ת"ת  לתלמידי 
רבי  מישרים  מגיד  חיזוק  דברי  נשא  במהלכו 
ישראל מאיר שושן ובנוסף למדו הילדים שעה 

נוספת בחבורת לע"נ חברם.
חמישי  יום  מבקרי  באחד  כשנה  לפני  כזכור, 
נהרג הילד יהודה אפלבוים בן השש, כתוצאה 
מפגיעת אוטובוס, קו 417 של חברת אגד, בעת 
'בית  תורה  תלמוד  עבר  אל  דרכו  את  שעשה 

אליהו' שם למד. 

שלושה חודשים לפני חג הפסח ומאות משפחות כבר 
של  והמפואר  הענק  בריזורט  חדרים  להזמין  מיהרו 
תיירות’ בפורטו קאראס הסמוכה לסלוניקי  ’שינפלד 

שביוון.
אלו שמיהרו להזמין מקומות יודעים כי הם מקבלים 
את התמורה המלאה לכספם. הם יודעים שעל שינפלד 
תיירות ניתן לסמוך בעיניים עצומות. הם יודעים שהם 
שמשתרע  מפואר  בריזורט  חלומית  חופשה  מקבלים 
על שטח של למעלה מ-17 אלף דונם שמציע אינספור 
הם  המשפחה.  לכל  חווייתיים  ומתקנים  פעילויות 
למעלה  של  ניסיון  עם  לחברה  תחליף  שאין  יודעים 
תיירות  שבשינפלד  יודעים  הם  שנה.  משלושים 
ליעדים  ולא  בטוחות  אירופיות  למדינות  רק  נוסעים 
שיש לגביהם אזהרת מסע ביטחונית. בקיצור, חופשה 

חלומית בראש שקט.

לא מתפשרים על הרמה
כבר 30 שנה ברציפות שחברת ’שינפלד תיירות’ היא 
סמל לרמה בלתי מתפשרת. אלפי הלקוחות החוזרים 
מידי שנה לחופשות הקיץ ולחופשות הפסח, מעידים 

על כך כאלף עדים.
מחופשות  שנה  מידי  נהנים  תיירות’  ’שינפלד  אורחי 
בעולם.  היפים  במקומות  ביותר  המפוארים  במלונות 
לחוויה  החופשה  את  הופכת  פרט  כל  על  החשיבה 
בלתי נשכחת. החל מחדרי המלון, דרך מתקני המלון, 
הבריכות, הספא, המגרשים הסובבים את המלון, חדר 
האוכל המרווח, הארוחות המפנקות, הטרקלין האירי 
המגיש כיבוד ושתיה בכל שעות היום, ההופעות של 
מדריכים  בליווי  המרתקים  הטיולים  הזמר,  גדולי 

מנוסים ועוד מגוון גדול של אטרקציות.

אווירה משפחתית וביתית
כמו בבית, גם בחו”ל מגיע לכם ליהנות מאווירה יהודית 
מהיכן  חשוב  לא  חמימה.  ביתית  ומתחושה  מסורתית 
אתם במקור, מה הרקע שלכם, מהו מעמדכם ומאיזה 

ארץ מוצא אתם, ב’שינפלד תיירות’ תרגישו בבית. 
ביותר.  החשוב  הנכס  היא  המלון  אורחי  בין  האווירה 
בטיולים,  בפעילויות,  במופעים,  בארוחות,  בתפילות, 
בימי חול, בשבתות, בכל רגע ובכל מקום במרחבי המלון. 
חוויה בלתי נשכחת שגורמת לרבים מהאורחים לשמור על 
קשר חברי עם יתר האורחים גם בשובם לישראל. ככה זה 
כשהאווירה נעימה באופן יוצא מגדר הרגיל והכל נעשה 

עם חיוך. ככה זה כשכולם מרגישים משפחה.

ריזורט רחב ידיים
כבר בשנה שעברה הבטחנו לכם חופשת פסח במקום 
והיפים  הגדולים  הריזורטים  באחד  ומרהיב,  ייחודי 
סלוניקי.  ליד  קאראס  פורטו   - כולו  ובעולם  ביוון 
דונם.   17,630 של  עצום  שטח  על  שמשתרע  ריזורט 
באירופה יש עוד מלונות, אבל אף אחד לא יציע לכם 
עם  קאראס,  פורטו  כמו  ידיים  ורחב  מפואר  ריזורט 

מרינה וחוף ים צמוד.
מאות  עוד  היו  איתנו  יחד  שעברה.  שנה  שם  היינו 
החופשה  את  ולשבח  להלל  הפסיקו  שלא  אורחים 
אורחינו  בין  בדיקה  שעשינו  לאחר  החלומית. 
חייבים  אחד:  פה  הסכימו  ככולם  רובם  הקבועים, 
המושלמת  החופשה  זוהי  קאראס.  לפורטו  לחזור 
שמאפשרת לכל המשפחה ליהנות במתחם ענק אחד 
את  למצות  כדי  הספיקו  לא  חופשה  ימי  עשרה  שגם 

שפע האטרקציות שהמקום מציע.
שבו  למקום  חוזרים  אנחנו  תשע”ט  בפסח  למעשה, 
היה הפסח הטוב ביותר של שינפלד תיירות. הריזורט 
נמצא בבעלות חברת פורטו קאראס בעלת שם עולמי 
החברה  מנהלי  באירופה.  והידועות  הגדולות  ואחת 
נוהגים להטיס את לקוחות העשירון העליון במסוקים 
פרטיים משדה התעופה לסוויטות היוקרה בשני בתי 

המלון הממוקמים בריזורט.
פרטיים,  ים  חופי  משלו,  במרינה  מתהדר  הריזורט 
מגרשי גולף, מגרשי ספורט, טניס, רכיבה על סוסים, 
ובו  עצום  קונגרסים  אולם  אתגרי,  וספורט  צלילה 
מ”ר   4700 של  ענק  וספא  ישיבה  מקומות  כ-3000 

מהגדולים באירופה עם מגוון רחב של טיפולי יוקרה, 
אולם באולינג, מועדון כושר, אינטרנט אלחוטי ועוד.

אוכל כיד המלך
המשמעותי  אולי  הוא  הפסח,  בחג  בייחוד  האוכל, 
בחו”ל.  במלון  להתארח  שמגיע  מי  עבור  ביותר 
דגש  נותנים  חופשה,  כמידי  תיירות’,  ב’שינפלד 
מיוחד ופרטני בנושא האוכל. הן בארוחות העשירות 
בכל  האירי שפתוח  בבר  והן  האוכל  המוגשות בחדר 

שעות היום.
פרמטרים:  שלושה  פי  על  עצמנו  את  בוחנים  אנחנו 
איכות, כמות וכשרות שהפכו לשם דבר עולמי. אנחנו 
משתמשים במוצרים ברמה הגבוהה ביותר שנבחרים 
המזון.  ואיכות  טיב  את  להבטיח  מנת  על  בקפידה, 
גבינות   - שונות  מדינות  מ-6  המגיעים  משלוחים 
צרפתי  יין  בטיבן,  הידועות  ושוויצריות  צרפתיות 
מיוון,  טריים  ועגלים  בקר  איטלקי,  ברטנורא  וכמובן 
מצות  של  רבים  משלוחים  ועוד  טרי,  נורבגי  סלומון 
שיש  זה  ככה  ומישראל.  מארה”ב  פרודוקטים  ושאר 

פנסיון מלא כל החג.
ניקוי  ויערכו  החג  לפני  למלון  יגיע  המשגיחים  צוות 
ויכשירו  האוכל  וחדרי  המטבחים  של  וצחצוח  יסודי 
וללא  שרויה  לא  כשר  גלאט   - כשרות  לפסח.  אותם 
נחשוני  משה  הרב  הרה”ג  של  פיקוחו  תחת  קטניות 

שליט”א.
את הסדרים המרכזיים ינהלו עורכי הסדר המכובדים 
ארוחה  יכלול  הסדר  ליל  החג.  ומנהגי  סימני  כל  עם 
המטעמים  כל  עם  המסורת,  מיטב  פי  על  המלך  כיד 
הנהדרים שמכינים השפים והקונדיטורים של שינפלד. 
לילדים,  אפיקומן  מתנות  יחולקו  ההגדה,  את  נקרא 
לשעות  עד  היהודי  הזמר  גדולי  עם  בצוותא  ונשיר 

הקטנות של הלילה.
והשיעורים,  ההרצאות  הארוחות,  התפילות,  מלבד 
למבוגרים  בהופעות  עמוסה  תכניה  לכם  מכינים  אנו 
ולילדים. גם השנה ישהו איתנו גדולי הזמרים והחזנים 
נפרדים.  סדרים  בשלושה  הסדר  ליל  את  שיעבירו 
ובהם:  והמוזיקאים  החזנים  גדולי  איתנו  ישהו  השנה 
והזמר  מאוסטרליה  פרקש  ושמעון  דב  אדלר,  חיים 
במהלך  האורחים  יהנו  כמו”כ  דביר.  עמירן  החסידי 
קלה  בן  החושים  אמן  של  מרתק  ממופע  חוה”מ 

ומהרצאה מרתקת של העיתונאי עמית סגל.

להכיר את האזור
יוון  מדינת  והאיים.  כרתים  רודוס,  רק  לא  זה  יוון 
מציעה הרבה יותר! אלו מבינכם המחפשים ואוהבים 
טיולים  הרפתקאות,  נופים,  שפע  עם  עוצמתי  טבע 
שילוב  המושלם.  המקום  הוא  יוון  צפון   – וחוויות 

מיוחד של אירופה והמזרח התיכון במקום אחד. 
ביוון ההררית והפראית תזכו לחוות אטרקציות רבות 
לקהילה  שגם  כמובן  המשפחה.  לכל  המתאימות 
היהודית חלק נרחב בצפון יוון, ובין הטיולים מומלץ 
כאן  שחיו  המיוחדות  הקהילות  סיפורי  את  להכיר 

בעיקר בחלק היהודי עתיר המורשת של סלוניקי. 
המתאפיין  מקום  לחלקידיקי,  גם  להגיע  ניתן 
מגיעים  אליהם  יוקרה  ומלונות  ענקיים  בריזורטים 
עשירי העולם בכל ימות השנה. בחבל ארץ זו ניחשף 
ביופיים.  מדהימים  ים  חופי  של  קילומטרים  ל-550 
מכל  ימי  ספורט  של  שפע  כמובן  תמצאו  ברובם 
הסוגים, סקי מים, אופנועי ים, בננות, מצנחי רחיפה, 

סירות מרוץ, צלילה ועוד.
ההרשמה  ומהנים,  איכותיים  מטיולים  שתיהנו  וכדי 
לפני מועד  נעשית מבעוד מועד, עד חודש  לטיולים 
הטיסה. כך נוכל להיערך בצורה הטובה ביותר למספר 
ומפוארים  חדישים  ולאוטובוסים  מתאים  מדריכים 

לרווחת האורחים ולחוויית טיול מושלמת.

לא  משפחות  מאות  מדוע  יודעים  אתם  גם  עכשיו 
מוותרות על חופשת הפסח עם שינפלד תיירות.

הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 
בטלפון: 03-6189999 

www.shainfeld.com :או באתר האינטרנט

למה כולם בוחרים 
שינפלד תיירות?

מאות משפחות כבר נרשמו לחופשת הפסח החלומית עם ”שינפלד תיירות” 
בריזורט המפואר בפורטו קאראס הסמוכה לסלוניקי שביוון  תהיו בטוחים 

שעם שינפלד תיירות תרגישו במהלך חופשת החג בני חורין אמיתיים



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!



י"א שבט תעש"ט 101017/1/19 בבית שמש

גדולי התורה, האדמו"רים וראשי הישיבות משלוש מועצות גדולי וחכמי התורה, יתכנסו במשותף, בראשות מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי • ובינתיים: 'אגודת ישראל' ו'דגל התורה' יחתמו על ריצה משותפת, עם שוויון ביחסי הכוחות • תמונת מצב: יוזמת רשימת 

'האיחוד האמוני' צוברת תאוצה • כל הספקות, התקוות והמצטרפים האפשריים בדרך לאחדות

מסתמן: כינוס שלוש 
מועצות גדולי וחכמי התורה

מאת: משה אברהמי

חודשים,  כשלושה  בעוד  שיתקיימו  ה-21  לכנסת  הבחירות 
פי  על  החרדית.  בזירה  במיוחד  דרמטי  לצעד  להוביל  עשויות 
מידע שנחשף כאן לראשונה, מסתמנת אחדות נדירה של ההנהגה 
הרוחנית החרדית, בכינוס משותף של מועצת גדולי התורה של 
'אגודת ישראל', מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' ומועצת 
 – בעבר  פעמיים  לראות  זכינו  כמוהו  ש"ס.  של  התורה'  חכמי 
בנושא  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  בראשות  החירום  בכינוס 
בנושא  בירושלים,  האחרונה  בקדנציה  שנערך  ובכינוס  הגיוס, 

חילולי השבת.
כינוס מועצות הגדולים והחכמים, נמצא בשלבי גיבוש ראשוניים. 
חזית  לשדר  נועדה  הישיבות  וראשי  ישראל  גדולי  של  האחדות 
החרדי  הכוח  את  להגדיל  במטרה  השטח,  של  ודרבון  אחידה 
ריצה  של  האפשרות  לקראת  מקדמי  וכשלב  הבאה,  בכנסת 

משותפת במפלגה אחת של כל מרכיבי היהדות החרדית.
לכינוס  היוזמה  הכינוס,  בתיאום  המעורב  בכיר  גורם  פי  על 
המועצות התבקשה לאור היוזמה להרצת מפלגה חרדית מאוחדת, 
בברכתו ובעידודו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, ולאחר 
הפנימיות  המלחמות  את  להניח  כנה  רצון  הביעו  הצדדים  שכל 

בצד, ולהתרכז במיצוי מאגר הקולות והבאת קהלים חדשים.
על פי המקור, הכינוס נועד בין היתר להעביר מסר ישיר לראשי 
האמיתית  במערכה  להתמקד  עליהם  לפיו  החרדיות,  הסיעות 
ותהיה  הנוכחי  בהרכבה  שתמשיך  הבאה,  הממשלה  עתיד  על 
להתעסק  ופחות  החלשות,  והשכבות  התורה  לעולם  לויאלית 

בהתחשבנויות פנימיות ובהסכמים על קוצו של יוד.
על פי הגורם, העובדה שהכינוס יעסוק באחדות ובליכוד השורות, 
וראשי  גדולי האדמו"רים  נוכחות של  עשויה להביא למקסימום 
הישיבות, גם כאלה שחברים במועצות ונוהגים להיעדר לעיתים.

ההיסטורי  המפגש  לקראת  ולעדכן  לעקוב  ימשיך  עיתונות'  'קו 
ההיסטוריה  את  לשנות  שעשויות  הגורל,  הרות  ותוצאותיו 

הפוליטית של  היהדות החרדית בארץ הקודש.

'אגודה' ו'דגל' הגיעו לסיכומים
מגיעות  התורה'  ו'דגל  ישראל'  'אגודת  סיעות  מהצפוי,  מוקדם 
לעמק השווה, ובדרכן לחתום על הסכם לריצה משותפת בבחירות 
ראשון  כשלב  מגיעה  החרדית-אשכנזית  האחדות  ה-21.  לכנסת 

במסגרת ניסיונות שונים לאחדות כלל 
חרדית יחד עם סיעת ש"ס, במה שכבר 

קיבל את הביטוי "המפץ החרדי".
הריצה המשותפת של 'אגודת ישראל' 
להיות  הייתה  אמורה  התורה'  ו'דגל 
לפורמט  כהמשך   – מאליה  מובנת 
הקבוע מזה שנים – אך לאור תוצאות 
הבחירות המקומיות, שהעניקו ל'דגל' 
בין  החיבור  מרשימות,  הצלחות 
הסיעות עמד בסימן שאלה משמעותי.

קולות  נשמעו  התורה'  שב'דגל  בזמן 
ולהליכה  מלאה  לעצמאות  הקוראים 
הרי  כוחם,  את  שוב  שתוכיח  נפרדת 
להוריד  מיהרו  ישראל'  שב'אגודת 
למצב  עצמם  את  ולהתאים  ראש, 
החדש. עוד באותו יום בו הכריז ראש 
הליכה  על  נתניהו  בנימין  הממשלה 
משה  הכנסת  חברי  נכנסו  לבחירות, 
הביעו  בו  לחדר,  ליצמן  ויעקב  גפני 

רצון והסכמה להניח את משקעי העבר ולהציג פנים מאוחדות.
הפנימיים.  הכוחות  ביחסי  דרמטי  שינוי  משקף  החדש  ההסכם 
אחרי שנים בהם היחס בין החסידים לליטאים עמד על 60-40% 
50- לטובת 'אגודה', הרי שכעת, יהיה היחס שוויוני ויעמוד על 

.50%
חרדים',  ב'בחדרי  לראשונה  נחשפו  שפרטיו  ההסכם,  פי  על 
ואילו  ברשימה,   1,3,5,7,9 מקומות  את  תקבל  ישראל'  'אגודת 
ככל  יתהפך  המקומות  סדר  הזוגיים.  המקומות  את  תקבל  'דגל' 

הנראה בבחירות הבאות. 
מהנציגים  אחד  יתפטר  נציגים,  שבעה  תכניס  והמפלגה  במידה 
הנורבגי,  החוק  במסגרת   – שר  לסגן  שימונה  זה   – החסידיים 
תהיה  התורה'  'יהדות  באם  הליטאי.  הנציג  כניסת  את  ויאפשר 

באופוזיציה, יחלקו אגודה ודגל את המקום השביעי ברוטציה.
כלומר  הפוך,  בסדר  תהיה  הבכירים  התפקידים  חלוקת  מנגד, 
בקדנציה הזו 'דגל התורה' תבחר ראשונה תפקיד, ולאחריה אגודת 

ישראל וחוזר חלילה. ואילו בקדנציה הבאה יתהפכו היוצרות.
ישפיעו  ולא  הטלטלות הרבות שעברו הסיעות החרדיות, כמעט 
במאומה על זהות הנציגים, שיוותרו כולם כבעבר, מלבד ריענון 
את  להחליף  שצפוי  טסלר,  יענקי  של  בדמותו  בויז'ניץ,  שורות 

חדשות  פנים  להציג  מצפים  ב'דגל'  מוזס.  אליעזר  מנחם  חה"כ 
הרביעי  במקום  יוצב  הנראה  פינדרוס, שככל  יצחק  של  בדמותו 

מטעם 'דגל', שמיני ברשימה המשותפת.

המפץ – בעד ונגד

ובתוך כך, יוזמת האחדות החרדית שעלתה כבלון ניסוי, הולכת 
וצוברת תאוצה. על פי היוזמה, יתאחדו סיעות אגודה, דגל וש"ס 
לרשימה חרדית גדולה ומאוחדת. באופן רשמי, ראשי המפלגות 

מביעים תמיכה רעיונית במהלך.
ברשימת היתרונות, ניתן למנות את עמידתו של מרן שר התורה 
קהלים  על  להשפיע  שבכוחה  ההנהגה,  בחזית  קנייבסקי  הגר"ח 
שיולהבו  מסורתיים  של  וגם  החוצה,  שנוטים  חרדים  גם  רבים, 
כמו  אינטגרלי מהמפלגה,  קהלים שאינם חלק  בנוסף,  ויצטרפו. 
חסידות חב"ד וציבור חרד"לי, עשויים להצטרף לאחדות החרדית 

ולתת את קולם למפלגה.
את  להציל  הצורך  היא  האחדות  במעלת  שעולה  נוספת  טענה 
ש"ס מפני אחוז החסימה. חלק מהדוברים טוענים זאת ברצינות 
נתניהו עשוי  בנימין  ולדבריהם, ראש הממשלה  תהומית, מאחר 
לצאת בקמפיין "אני מאשים" סוחף על רקע חקירותיו, ו'לשתות' 
את המנדטים המסורתיים של ש"ס, כפי שעשה בקדנציה האחרונה 
ורואים  הטענה,  העלאת  על  זועמים  בש"ס  מנגד,  היהודי.  לבית 

בכך, אולי בצדק, השפלה שנועדה בכלל לטרפד את האיחוד.
חיסרון בולט ברעיון האיחוד, הוא באיבוד זהותה של סיעת ש"ס. 
המפלגה הספרדית שהוקמה בכדי להחזיר עטרה ליושנה ולזקוף 
את קומת הציבור הספרדי, עלולה לשמוט תחתיה את בסיס הקיום 
עליו הושתתה, בטח בגזרת ה'עמך' והפריפריה, שעדיין שומרים 
לה אמונים למרות השינויים שעברה. גם אם יהיה מדובר באיחוד 
עצמאית,  לתפקד  תתקשה  שש"ס  להניח  סביר  פעמי,  וחד  טכני 

לאחר שהיא נטמעה בתוך ההגמוניה החרדית.
לפלג  ליחס  נוגעת  האחדות,  ברעיון  שעומדת  מהותית  שאלה 
ההיגיון  המפלגות,  מדוברי  חלק  פי  על  ישי.  ולאלי  הירושלמי 
היחיד באיחוד חרדי והסיכוי שלו להוסיף קולות ומנדטים, יהיה 
בכינוס כל הקצוות תחת מטרייה אחת. מבלי זה, קשה להניח את 
האצבע על אותם קולות שיתווספו למפלגות הקיימות, רק בשל 

כך שהן רצות בפלטפורמה משותפת.
כשמדברים על סדין אדום כמו אלי ישי בעיני אריה דרעי, או כמו 
הולכים  הדברים  מאוד  מהר  גפני,  משה  בפני  הירושלמי  הפלג 
ומסתבכים, ומעמידים בסימן שאלה את היתכנות המפץ ויציאתו 

לפועל.
כך או אחרת, בשלב זה, נרשמת אחדות מסוימת בגזרה האשכנזית, 
עם חתימת ההסכם על איחוד השורות ב'יהדות התורה'. בהמשך, 
יצא  שבאם  הכוללת,  האחדות  רעיון  את  לגלגל  הצדדים  ינסו 
הימים  דברי  בספר  היסטורית  מפנה  כנקודת  רשום  יהא  לפועל, 
של הפוליטיקה החרדית. כאשר כולם ממתינים למוצא פיהם של 

גדולי ישראל שיקבלו את ההחלטה.

שיפה
ח

בדרך לאחדות – גדולי ישראל יתוועדו 

 בדרך למפץ? ראשי הסיעות, דרעי, גפני וליצמן. צילום: יעקב כהן
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יצאה מבית הכנסת הגדול בהרצליה להר המנוחות  • הלווייתו   88 בן  רבה הראשי של הרצליה נפטר באופן פתאומי כשהוא 
בירושלים בהשתתפות קהל רב

 הגאון רבי יצחק יחיאל יעקובוביץ זצ"ל

 מאת: עוזי ברק

יצחק  רבי  הגאון  הרצליה,  של  רבה  האמת:  דיין  ברוך 
שעבר  רביעי  ביום  נפטר  זצ"ל,  יעקובוביץ  יחיאל 
בפטירתו.  88 בן  כשהוא  פתאומי,  באופן   בבוקר 

מפוניבז'  והרב  איש  החזון  רבותיו  ע"י  נשלח  יעקובוביץ  הרב 
ולכהן כרבה הראשי של הרצליה, היה מראשוני תלמידי  לשמש 
מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין בישיבת פוניבז'. אביו הרב 
חיים יוסף יעקובוביץ, שימש כר"מ בישיבת פרנקפורט שבגרמניה 
לירושלים.  מגרמניה  משפחתו  עם  יחד  עלה  תרצ"ה  ובשנת 
של  רבה  שהיה  מובשוביץ,  בנימין  הרב  בת  עם  נישואיו  לאחר 
הישיבה,  רבני  לצוות  הצטרף  השרון,  ישיבת  ומייסד  הרצליה 

ולאחר  אדלשטיין  יעקב  הרב  דודו  לצד 
דרכו  לממשיך  מונה  תשי"ג  בשנת  פטירתו 
לחייו. העשרים  בשנות  כשהוא  העיר   כרב 

כנגד  פעמים  מספר  נאבק  הוא  העיר  כרב 
על  ונשפט  נעצר  ואף  בעיר  שבת  חילולי 
66 שנים  כך, הוא שימש בתפקיד זה במשך 
הערים. רבני  בין  והוותיק  המבוגר   והיה 

יוסף  הגר"י  הראש"ל  לישראל  הראשי  הרב 
על  הידיעה  את  רב  בצער  "קיבלתי  לו:  ספד 
הראשי  הרב  ישראל,  רבני  זקן  של  פטירתו 
להרצליה הגאון רבי יצחק יחיאל יעקובוביץ 
זצ״ל, הכרתי את הגאון המנוח עשרות שנים, 
בפגישותינו נהגנו לשוחח בדברי תורה והרב 
זצ״ל היה בקי מלא וגדוש בכל נושא תורני, 
לצד גדולתו התורנית הוא הצטיין גם בהנהגת 
האחרון,  יומו  עד  רמה  ביד  בעירו  הרבנות 
זכתה העיר הרצליה שהוא היה לה למורה דרך 
לתושבי  תנחומי למשפחתו,  שנים,   66 משך 
הרבים". לקחו  ולשומעי  הרצליה   העיר 

לרב  ספד  פדלון,  משה  העירייה,  ראש 
הרצליה  "העיר  בהלווייתו:  יעקובוביץ' 
שרויה באבל והלב דואב וכואב. כל כך הרבה 
התייעצו  יעקובוביץ',  הרב  את  פגשו  אנשים 

איתו, ביקשו לשמוע את דעתו בסוגיות שונות. והוא - גאון גדול 
פנים.  ובמאור  בסבלנות  לכולם  השיב  החיים,  ובהלכות  בתורה, 
הייתי  העיר  וכראש  סגולותיו,  על  מקרוב  לעמוד  זכיתי  אני  גם 
ערך,  יקרות  דקות  עבורי  היו  אלו  קרובות.  לעיתים  איתו  נפגש 
יודע שאתה  וחוכמה. ככה אתה מרגיש כשאתה  מלאות השראה 
בלתי  בצורה  ידען  מידה,  קנה  בכל  ענק  שהוא  אדם  עם  יושב 

השיחות  פנומנלי.  זיכרון  ובעל  רגילה 
והשאירו  אותי  ריגשו  תמיד  הרב  עם 
רב". זמן  עוד  עליי  חותמן   את 

דיברנו  הללו  "בשיחות  המשיך:  פדלון 
בתי  שבת,  שמירת  כמו  נושאים  על 
הדתי  לצביון  שלו  והדאגה  כנסת 
לו  חשוב  שהיה  מה  אבל  העיר.  של 
דגש  שם  הוא  שעליה  המצווה  במיוחד, 
מאוד  הוא  ואכן,  השמיטה.  שנת    –
שמיטה  שנת  קיום  על  כשהקפדנו  שמח 
לשמור  נמשיך  אנחנו  הרב,  כבוד  בעיר. 
ונפעל  שמיטה,  שנת  מצוות  קיום  על 
שלך". המורשת  את  להנציח   כרשות 

דניאל  הרב  בנו  את  אחריו  הותיר 
נחלת  ישיבת  את  שהקים  יעקובוביץ 
הרב  ע"ש  עילית,  במודיעין  בנימין 
יוסף  חיים  הרב  בנו  מובשוביץ.  בנימין 
מכהן כר"מ בפוניבז' לצעירים. בנו הרב 
נחלת  ישיבת  מנהל  הוא  מאיר  ישראל 
מכהן  שלמה  מרדכי  הרב  בנו  הלויים. 
בירושלים  התורה  אוצר  בישיבת  כר"מ 
בנו  וגן.  בבית  חיים'  'דעת  הגדולה  בישיבת  משגיח  ומשמש 
בב"ב. מרדכי  דברי  בישיבת  כר"מ  משמש  ישעיהו  אברהם   הרב 

הלווייתו יצאה מבית הכנסת הגדול בהרצליה, קהל רב מתושבי 
המנוח  את  ליוו  ומשם  בהלוויה  שהשתתפו  ומתלמידיו  העיר 
נטמן. שם   – המנוחות  ולהר  בירושלים  שמגר  ההלוויות   לבית 

ת.נ.צ.ב.ה  עם מרן הגרי"ג אדלשטיין. צילום: בעריש פילמר

צילום: ויקיפדיה
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איציק מצרפי 

כלכליים,  נושאים  סביב  מחאות  גל  העולם  את  שוטף  לאחרונה 
המחאה הראשונה לשנת 2019 התחוללה דווקא בבודפשט. קור, 
שלג ואלפי אנשים שיצאו לרחובות במחאה על "חוק העבדות" 
המאפשר למעסיק לדרוש מהעובד שלו לעבוד 400 שעות נוספות 
והאופק  השלטונית  השחיתות  המשטר,  נגד  קריאות  שנה.  מדי 
כלכליות־ מחאות  מגל  חלק  רק  היא  הזו,  ההפגנה  הדיקטטורי. 

במחאת  לשיא  והגיע   2018 ב  שהחל  הגלובוס  ברחבי  חברתיות 
האפודים הצהובים בפריז, שיובאה גם לישראל.

המפגינים בצרפת מוחים מזה שמונה שבועות ברציפות. לראשונה 
צרפת  ונשיא  המתוכננת  הדלק  מחירי  עליית  על  הצרפתים  מחו 
מיליארדים  הקצאת  על  הכריז  אף  מכך  ויתרה  אותה  ביטל 
מתחיל  השלג  כשכדור  אבל  פריפריאליות,  השכבות  לעידוד 
את  נוטשים  לא  ההמונים  עצמה,  את  מגלה  והעוצמה  להתגלגל 
של  התפטרותו  את  ודורשים  חברתי  צדק  מבקשים  הרחובות, 
מקרון. לאחרונה, למרות הירידה בכמות המפגינים כמה מפעילי 
"האפודים הצהובים" השחיתו יותר מ-%60 ממצלמות המהירות 

הפרושות ברחבי המדינה. 
מחו  שם  הצמודה  לבלגיה  הצהובים  האפודים  זלגו  מצרפת 
המפגינים על העלאת מחירי הבנזין בטענה שההישרדות הכלכלית 

במדינה הפכה בלתי אפשרית, משם זליגה נוספת לסרביה פולין 
איטליה ושוודיה עד שנפרדו מהיבשת. גם קנדה, זו שישנה בדרך 
כלל שנת ישרים דווקא כשקורים דברים, בוערת כעת סביב נושא 
אין באופק. מחאת האפודים הצהובים  ופתרון  על הפחמן,  המס 
התחוללה  משתתפים   10,000 בת  והפגנה  לאסיה  גם  התפשטה 

בטייוואן סביב המיסוי.
בניקרגואה, המחאות החלו באפריל בעקבות רפורמות שהובילו 
של  אלים  דיכוי  בעקבות  בפנסיות,  וקיצוץ  מסים  להעלאת 
המפגינים התפשטו המהומות לכל רחבי המדינה, במטרה להפיל 
ממתנגדי  אלפים  עשרות  נהרגו,  מאות  שם  המכהן.  הנשיא  את 

השלטון חיפשו מקלט מחוץ למדינה תוך מנוסה על נפשם.
פגעה  המקומי  המטבע  היחלשות  לרחובות.  יצאו  האיראנים  גם 
גם  מחירים.  עליות  של  לגל  והובילה  במדינה  וביבוא  ביצוא 
באיראן המשטר דיכא את המחאה, בעיקר לאחר שנשמעו קולות 
שקוראים לאיראן להתחיל להתמקד בנושאי פנים ופחות להשקיע 

במדיניות חוץ.
פברואר, ירדן, גל של התייקרויות החל מחשמל, דלק, תחבורה, 
המונים  הוציאו  מסים,  מזון והעלאת  על  סובסידיות  ביטול 
הממשלה.  להחלפת  בדרישה  בעמאן  הפגינו  אלפים  לרחובות. 
ההפגנות התרחבו ויצרו עימותים אלימים של מפגינים עם הזרוע 

המשטרתית.

המוציאה  יבשתית,  רב  זליגה  המניע  הכוח  את  להבין  ננסה  אם 
החלו  ההפגנות  מרבית  כי  נמצא  לרחובות  אנשים  אלפי  עשרות 
בשל מחאה על מחירי הדיור או יוקר המחיה אבל מספיק שבאחת 
מההפגנות האירוע יוצא משליטה ומצית אלימות מצד השוטרים 
כלפי המפגינים כדי להוציא עוד אנשים מהבתים שימחו כל אחד 
על כאבו, כך המעגלים מתרחבים ושליטת הממשל על המתרחש 

רחוקה מהישג יד. 
זה מה שקרה בצרפת, מחאה על התייקרות הבנזין הפכה למאבק 
עול  תחת  הנאנקים  להפסיד,  מה  להם  אין  שכבר  אלו  של  עיקש 
המיסים. כשכעת המפגינים מבקשים את ראשו של מקרון ודורשים 

את התפטרותו. 
מחאת  יוזם  מחרדי,  דווקא  המחאה  החלה  ב2011  בישראל  כאן 
מחאת  של  לממדים  והגיעה  אלרוב,  איציק  המפורסמת  הקוטג' 
ענק על יוקר המחיה יוקר הדיור וצדק חברתי. כשאנשים יוצאים 
לרחובות - המחאה יכולה לדעוך ולא לצבור תאוצה, כמו ההפגנות 
הקבועות תחת ביתו של היועמ"ש בדרישה לזירוז ההליכים בתיקי 
אישיות  למחאה  אחרת.  ליבשת  להגיע  גם  יכולה  והיא  נתניהו, 
משלה, דינמית כזו, שיכולה גם להביא לידי הקצנה וחוסר שליטה 

עד כדי הפלת ממשל. 

כדור שלג ברחבי הגלובוס: גל מחאות בעולם

איציק מצרפי 

הקדנציה  של  מליצמן  שונה  הנוכחית  הקדנציה  של  ליצמן 
הקודמת. אז הוא היה סגן שר מאותגר שהתאהב בתחום הבריאות 
מהר מאוד, מה שהעניק לו 'דרייב' לחזק את הרפואה הציבורית 
עבור כלל אזרחי ישראל ולא רק עבור קהל בוחריו. זה בא לידי 
ביטוי, בין היתר, ביוזמתו לבטל את האגרה למרפאות טיפות חלב 
ומלחמתו העיקשת לפריסת מכשירי MRI בכל בית חולים ציבורי, 
מתפרסמים  הציבורית  ברפואה  המשמעותיים  שהנתונים  אלא 
ולאורם ניתן לסכם את הקדנציה הנוכחית של סגן השר במעמד 
מלאה  במשרה  לשר  להתמנות  הנוכחית  בקדנציה  שהספיק  שר, 

ואז לחזור לסטטוס הראשוני של סגן שר ללא שר בפועל מעליו.
פרטיים  ביטוחים  על  ההוצאה  גדלה  האחרונות  השנים  ב20 
בעוד  ל-%33.  בריאות  על  הבית  משקי  הוצאות  מכלל  מ-%18 
האוכלוסייה בישראל גדלה בקצב של %2 בשנה ומזדקנת בקצב 
מואץ, ההוצאה הלאומית על סעיף 'בריאות' שעומדת על  %7.4 
 -OECDה מדינות  של  בממוצע   %9.8 )לעומת  מהתוצר  אחוז 
כמעט שלא השתנתה ב-20 השנים האחרונות. במספרים: הפער 
בין ישראל למדד הOECD עומד על כ-20 מיליארד שקל בשנה.

מכלל  לבריאות  הציבורית  ההוצאה  הוא  ביותר  החמור  הנתון 
שהיא  בלבד,   %63 על  העומדת  לבריאות,  הלאומית  ההוצאה 
בנתונים  מתבטא  הדבר   ,OECDה במדינות  ביותר  מהנמוכות 
המתפרסמים מעת לעת - שיעור מיטות אשפוז נמוך מאוד )2.2 

ל-1,000 נפש( בהשוואה בינלאומית.  
לבריאות  הציבורית  ההוצאה  את  להגדיל  הצליח  שלא  אף  על 
על חשבון ההוצאה הפרטית ולא יזם את החוק לצמצום תופעת 
תקציב  הגדלת  ולקשישים,  לילדים  השיניים  טיפולי  העישון  - 
שר  של  לזכותו  ייזקפו  דווקא  מזיק  מזון  וסימון  התרופות  סל 
הבריאות. ליצמן לא הצליח להגדיל את תקציבי המשרד באופן 
בתקציבים  המתמדת  השחיקה  עם  להתמודד  שיוכל  כדי  מספק 
העריך  טוב  סימן  בר  משה  המשרד  מנכ"ל  ובתשתיות.  הקיימים 
לאחרונה שהמשרד זקוק לעוד 3 מיליארד שקלים על בסיס קבוע. 

הכנסת  ליצמן,  של  מהישגיו  להתעלם  אפשר  אי  זאת  כל  לצד 
טיפולי השיניים לילדים, לנוער ולקשישים לסל הבריאות במימון 
ציבורי. טיפולים לילדים, לנוער ולקשישים - בעלות כוללת של 
40 מיליון שקל בשנה. ובכלל, ליצמן הצליח להגדיל את תקציב 
סל התרופות והטכנולוגיות ב-160 מיליון שקל, כיום תקציב הסל 

עומד על 500 מיליון שקלים. 

מחסור במיטות בבתי החולים
האחרונות  בשנתיים  כי  העלתה   '18 בנובמבר  שנערכה  בדיקה   
 200 180 מיטות בלבד, פחות מהיעד, שהוא  נוספו לבתי חולים 
מיטות בשנה. גם בתחום קיצור התורים למומחים בקהילה טרם 
במדידת  עוסקים  עדיין  שם  הבריאות,  במשרד  בשורות  נשמעו 

התורים כדי "ליישר קו". 
בתחומים  כי  עולה   ,18 מאי  בחודש  המשרד  שפרסם  מנתונים 
רבים, כמו עור ועיניים, משך התורים התארך פי שניים ב-2010-

2018. מנגד, משרד הבריאות השקיע בשנים האחרונות משאבים 

המוצעים  והשירות  הטיפול  איכות  את  לשפר  מנת  על  רבים, 
דחופה.  לרפואה  המחלקה   - המיון  לחדרי  המגיעים  למטופלים 
מדיניות המשרד הובילה לקידום תהליכי התייעלות ושיפור רבים 
במחלקות בבתי החולים. כחלק ממאמצי השיפור, בחן המשרד 
זמני  הטיפול,  תהליכי  את  תלויים  בלתי  מקצוע  אנשי  באמצעות 
למספר  בהתאמה  והסיעודי  הרפואי  האדם  כח  מצבת  ההמתנה, 
החולים, התמחות אנשי ונשות הצוות במקצוע הרפואה הדחופה, 

שימוש במערכת ניהול תורים ממוחשבת ועוד. 
ההנחות הסלקטיביות לבתי החולים במדד מרכזי "תחום הרפואה 
החולים  בית  בלט  הארצי,  בממוצע  שפל  נרשם  בו  הדחופה" 
לניאדו בנתניה כמי ששומר ומשפר את איכות הטיפול – המדד 
%100 עמידה  'נוכחות רופא בכיר'. בלניאדו מציגים  הבוחן את 
במדד, לפי תקן משרד הבריאות. גם במדד הבוחן את זמן המגע 
ראוי  ציון  המחלקה  קיבלה  המטופל,  עם  הצוות  של  הראשוני 
לשבח. תוצאות המדדים השונים שוקללו לכדי ציון סופי בשלוש 
בינוניים  חולים  בתי  ודומיו(,  )בלינסון   - על  מרכזי  קטגוריות: 
בקטגוריית  השני  המקום  קיבל  אותו  הציון  קטנים.  חולים  ובתי 
בתי החולים הבינוניים הינו %84.9, כך שניתן לקבוע כי המחלקה 
בתחומה  מהמובילות  כאחת  צוינה  בלניאדו  דחופה  לרפואה 
בישראל. אם חלילה אתם מגיעים ללניאדו ותוהים על הקשר בין 

הנתונים למציאות, תהיו ליצמנים - זה יעבור לכם. 
ואם כבר מדברים על נתונים שהתפרסמו לאחרונה אודות מרכזים 
רפואיים אותם פוקד הציבור החרדי - הנה לכם נתונים קצת פחות 
אופטימיים המחולקים לפי טיפולים כפי שפורסמו על ידי משרד 

הבריאות. 
קיסריים  ניתוחים  אלף  כ-28  מתבצעים  בישראל  קיסרי:  ניתוח 
הניתנת  מניעתית  אנטיביוטיקה  שמתן  הראו  מחקרים  שנה.  מדי 
בהתוויה נכונה במהלך ניתוח קיסרי מפחית במידה ניכרת תמותה 
ש-%90  כיעד  קבע  הבריאות  משרד  הלידה.  לאחר  וזיהומים 
מהנשים יקבלו אנטיביוטיקה מיד, ושהטיפול יופסק עד 24 שעות 
מעייני  הוא  ביעד  עמד  היחיד שלא  החולים  בית  הניתוח.  לאחר 
הישועה, אם כי ניתן ללמד זכות שמדובר בבית החולים העמוס 

ביותר והמוביל בתחום הלידות.
צנתור של עד 90 דקות מרגע ההגעה לבית החולים: צנתור הוא 
הטיפול המועדף למטופלים עם אוטם חד בלב, שנועד לשחרר את 
כלי הדם ולהזרים דם מחומצן בעורקים ובשריר הלב. העיתוי שבו 
מתבצע הטיפול הוא קריטי, וככל שהטיפול מתבצע מוקדם יותר, 
כך ניתן למזער את הפגיעה בשריר הלב. צנתור בפרק זמן של 90 
דקות מוריד באופן מובהק את הסיכון לתחלואה ולתמותה. משרד 
הבריאות קבע כיעד ש-%90 מהחולים שמגיעים עם חשד לאוטם 
חד בלב יעברו צנתור תוך 90 דקות. אלו בתי החולים שלא עמדו 
רמב"ם העמק, מאיר, מעייני  נהריה,  לניאדו, השרון,  זיו,  ביעד: 

הישועה ושערי צדק. 
נוסף שמשרד הבריאות בדק הוא  זמני המתנה בחדר מיון: מדד 
משך הזמן מהקבלה בחדר המיון עד למגע רפואי ראשוני על ידי 
איש צוות רפואה. על פי הדו"ח, בימים א'-ה', זמן ההמתנה עד 
לבדיקה ראשונית הוא קצר יותר במשמרת לילה, וזהה במשמרות 
זמני ההמתנה ארוכים  זאת, בסופי שבוע  והערב. לעומת  הבוקר 
מספר  של  משילוב  לנבוע  עשוי  הדבר  הלילה.  במשמרות  יותר 

גורמים: מיעוט צוות זמין לביצוע הבדיקה הראשונית במשמרות 
במשמרות  המיון  לחדרי  בפניות  עלייה  עם  יחד  השבוע,  בסופי 
אלו, בין היתר עקב צאת השבת וזמינות נמוכה יותר של מרפאות 

בקהילה.
ד'(,   17( כרם  עין  הדסה  ד'(,   18( כרמל  שנמדדו  ההמתנה  זמני 
השרון, מאיר ואיכילוב )14 ד'(, קפלן )13 ד'(, הסקוטי, סורוקה, 
העמק,  ד'(,   11( רמב"ם  ד'(,   12( הצופים  הר  והדסה  יוספטל 
בילינסון, ברזילי ומעייני הישועה )10 ד'(, שערי צדק )9 ד'(, אסף 
הרופא, וולפסון ופוריה )8 ד'(, זיו ובני ציון )5 ד'(, לניאדו )4 ד'(. 

הממוצע עומד על 10 דקות. 

הישגים וחסרונות

כאמור, הקדנציה הקודמת של ליצמן הייתה עבורו לתור הזהב, 
לפי  בממשלה  ביותר  הפופולריים  הגורמים  לאחד  הפך  ליצמן 
שורה של סקרי דעת קהל, ולמרות שהצהיר לא אחת כי הוא לא 
קורא ואינו חשוף לעיתונים חילוניים – אין ספק כי הוא נהנה מכך.

ליצמן של הקדנציה השניה ייזכר כמי שהביטחון עלה לו ביוקר. 
משמעותיים  צעדים  של  שורה  איתו  הביא  הזה  הביטחון  מחד 
אך  רגולטורית",  "סחבת  רק  בואו  עד  שידעו  רפורמות  ביישום 
מאידך ליצמן ייזכר כמי שחצה לא מעט קווים הנחשבים אדומים. 
התאגידי  המבנה  בביטול  בספק  המוטלת  מעורבותו  למשל  כמו 

החדש של קופת חולים מאוחדת.
סימן  בר  משה  המשרד  מנכ"ל  בהובלת  ליצמן  של  נוסף  הישג 
טוב, הוא רפורמת סימון המזון המזיק במדבקות אדומות, שתצא 
החטיפים  יצרניות  נגד  שיצא  לסרטון  בניגוד  שנה.  בעוד  לדרך 
הבריאות,  משרד  על  שהופעלו  בלחצים  שעות   24 בתוך  ונגנז 
ובניגוד ל"כותרות" שצבר ליצמן באמירה הקשה נגד מקדונלדס 
ולמרות הלחצים שהופעלו עליו מצד היצרניות, ליצמן עמד איתן 
מול גורמים שניסו לעצור אותה והמדבקות האדומות יופיעו על 

חטיפים למיניהם ושאר מזונות מזיקים במדפי הסופר.
עישון  מוצרי  של  ופרסום  שיווק  הגבלת  בנושא  החוק  הצעת 
של חברי הכנסת איתן כבל, יהודה גליק ואייל בן ראובן, עברה 
בכנסת בקריאה שנייה ושלישית לאחר מאבקים תככים ומזימות 
תיחקק  לכשעצמה  הזו  החוק  הצעת  אינטרסנטיים.  גופים  של 
בהיסטוריה כחקיקה המחמירה ביותר שנרשמה בישראל לצמצום 

תופעת העישון הגובה אלפי קורבנות מדי שנה.
החוק  על  מההצבעה  שנעדר  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  סגן 
האבסורד  אך  שעבר,  לאחר  החוק  על  בירך  אמנם  במליאה 
המקומם הוא כי ההצעה הייתה הצעת חוק פרטית. באותו עניין - 
מבקר המדינה בדו"ח ממאי 18 כתב על אוזלת היד של ליצמן בכל 
כמה  ליישום  ש"התנגד  עישון,  למניעת  רגולציה  לקידום  הנוגע 
פעולות שמטרתן לצמצם את מספר המעשנים". בסדרת תחקירים 
תועד שר  ריבלין מלפני כשנתיים  חיים  עיתונאי "החדשות"  של 
הבריאות מצהיר בפני מי שהתחזו ליבואני סיגריות אלקטרוניות 
כי אין לו שום תכנית להטיל מגבלות בתחום הזה. באופן אירוני, 
החוק המהפכני עבר בסופו של דבר חרף התנהלותו, לא בעידודו 

ולא ביוזמתו, אבל בקדנציה של ליצמן. 

פחות מיטות, יותר תרופות
סיכום הקדנציה האחרונה של סגן שר הבריאות יעקב ליצמן מגלה קדנציה רוויית הישגים נאים, אך גם משברים רפואיים שנותרו על כנם ואף החמירו 

• המחסור החריף במיטות בבתי החולים, ההוצאה הלאומית על בריאות, חוק פרסום הסיגריות המקוצץ ורפורמת סימון המזון המזיק



י"א שבט תעש"ט 17/1/19בבית שמש1214

כשהוא חוזר בגלגל הזמן לתקופת מרן הגרי"ש 
אלישיב, שידו לא משה מחיקו, מצא עצמו הגאון 
יוצא  כשהוא  שעבר  בחמישי  אפרתי  יוסף  הרב 
מרחוב רשב"ם ומרגיש כמי שקיבל הוראה ברחוב 
נגד  קנייבסקי  חנן. כל טענה שהעלה בבית הגר"ח 
כאילו  בפיו,  היו  רבים  ונימוקים   – השלום  תהליך 
נדחתה   – להבדיל  רבין,  בתקופת  הימין  נציג  היה 
כלל  לשלום  חתירה  של  המפורשת  הרצון  בהבעת 

מגזרי בקרב ציבור היראים.
עצמו  מצא  ההם,  בימים  כמו 
מסרים  שמעביר  כמי  אפרתי  הרב 
לנציגות  הרוחני  המנהיג  בשם 
גררה  שמלכתחילה   - הפוליטית 
בביטול  למהלך  והתייחס  רגליים 
מה. כשהח"כ המתמיד אורי מקלב, 
שלא מש מלשכתו בשעת המכנסים 
כמו בשעת המפזרים )של הכנסת( 
בין  נשתנה  מה  השבוע  נשאל 
דומים  למהלכים  הנוכחי  המהלך 
 – קודמים  בחירות  בערבי  שנראו 
שבפעם  הייתה  המיידית  תשובתו 
שחפץ  הרוחני  המנהיג  זהו  הזאת, 
לשלום  עיניו  ונושא  במהלך 
לקמפיין  באסוציאציה  המיוחל. 
שבדגל  הרי  עברו,  מימים  הספרדי 
ולומר:  לסכם  ניתן  הזה  הזמן  של 

קיבלנו הוראת מרן.
שיורדים  שלג  פתיתי  כמו 
אך  חורף  מדי  כמעט  בירושלים 
את  וצובעים  הקרקע  על  נקלטים 
לתקופה  אחת  רק  בצחור  המרחב 
ליהדות  האחדות  רעיון  כך   –
לאוויר  עולה  המיזם  החרדית. 
כמעט בכל עונת בחירות, לרוב על 
שרגיל  תורן  יהודי  פילנתרופ  ידי 
העדות  מכל  העסקנים  איך  לראות 
דלתו  על  מתדפקים  והחוגים 
הזאת  האחדות  מדוע  מבין  ואינו 

מסתיימת ברגע קבלת המתת. 
הללו  הרעיונות  כלל  בדרך 
ואינם  באוויר  בעודם  מתמוססים 
זה  ממשי.  מה  דבר  לכדי  נערמים 
קורה לא רק בגלל האגו של הצדדים שאינו מאפשר 
אלא  אחת,  פוליטית  מטרייה  תחת  להיכנס  להם 
בעיקר בגלל חוסר הכדאיות. ההיסטוריה הפוליטית 
החרדית מלמדת שמהלכי אחדות, גם אם בהיקפים 
מאחורי  פוליטי  דיבידנד  מניבים  לא  יותר,  קטנים 
הפרגוד – ולרוב מביאים נזק אלקטורלי ולא תועלת. 
המנדטים  צניחת  היא  ביותר  הבולטת  הדוגמה 
בין ימי המחלוקת של שנת תשמ"ט לימי האחדות 
ורצה  התפלגה  התורה  כשיהדות  תשנ"ב.  של 
סך  לכנסת  הכניסה  היא  ראשים  בשני  לבחירות 

ושניים  לאגודה  חמישה   - מנדטים  שבעה  של 
שליצמן  כפי  תשמ"ט",  של  "השש-שלוש  לדגל, 
העבר  על  התרפקות  של  בסוג  לאחרונה  זאת  כינה 
לנוכח התפרקות ההווה. כשהשלום פרש את כנפיו 
שך  הגראמ"מ  הישיבה  ראש  מרן  בחסות  בתשנ"ב 
וכ"ק מרן האדמו"ר מגור בעל ה’פני מנחם’ זצוק"ל 
עם  ארבע,  על  לממשלה  זחלה  התורה  יהדות   –

ארבעה מנדטים בלבד. 
הוכחות מהתקופה האחרונה ברמה המקומית – 
החרדית  היהדות  שילמה  שמש  בבית  חסרות.  לא 
בתושבי  שאחז  כשהנמנום  האחדות  מחיר  את 
העיר, גרם להפסד הראשות למרות הגידול הדרמטי 
אומנם  מדובר  לא  החרדים.  התושבים  במספר 
בסיבה היחידה להפסד, אם תשאלו את תושבי העיר 
– אך אין ספק שריצה בכמה ראשים הייתה משנה 
את  מנטרלת  הייתה  שכזאת  ריצה  התוצאה.  את 
המפלגות  לעסקני  גורמת  העניין,  וחוסר  האדישות 
הכוח  את  להגדיל  כדי  המצביעים  על  להסתער 
הסיעתי – ובעקיפין מגדילה את סך הקולות שקיבל 

המועמד החרדי.
במבט לאחור ניתן ללמוד שגם תקדים של מועמד 
הצלחה  נחל  לא  ההרכב  לראש  שמוקפץ  ספרדי 
הרב  הועמד   1992 בשנת  המעטה.  בלשון  כבירה 
יצחק פרץ במקום השני של יהדות התורה המאוחדת 
קיוו  התורה  ביהדות  התורה(.  דגל  של  )והראשון 
קהל  ולכבוש  לפרוץ  למפלגה  תאפשר  שדמותו 
מזל  אותו מספר  עם  אכזבה מרה  נחלו  אך  ספרדי, 
של ארבעה – מה שאילץ את הרב פרץ להחזיר את 

המנדט ולפרוש מהכנסת תכף לאחר הבחירות.
חריגה  דוגמה  להביא  ניתן  הישראלי  מהשמאל 
בבחירות  שנחזה  זה  כמו   – מועילים  חיבורים  של 
לעומת  הציוני.  המחנה  הקמת  עם  האחרונות 
על  נמנה  החרדי  שהציבור  הלאומי  במחנה  זאת, 

גורעת  שהאחדות  מדעית  כתוצאה  הוכח  שורותיו, 
ולא מוסיפה. הדוגמה הבולטת והלא רחוקה היא זו 
מ-2012, כשהאיחוד בין ביבי לאיווט גרם לליכוד-

ביתנו לדמם מנדטים ולסיים עם תוצאה של מתחת 
לרף השלושים. השלום מסתבר, קטן לעיתים מסך 

חלקיו.

החרדים נוהרים
כמו בכל מהלך שמשנה סדרי בראשית, רשימת 
התומכים.  מרשימת  ארוכה  והחוששים  החששות 
החשש הראשון שהשמיע השבוע גורם בכיר בדגל 
לרשימת  ספרדיים  קולות  לזליגת  נוגע  התורה 
הצביעו  שעוד  המסורתיים  "המצביעים  הליכוד: 
הכלאיים  להרכב  חיבור  שום  ירגישו  לא  ש"ס 
את  ישלימו  ממילא  שהאשכנזים  ויבינו  החדש 
המכסה ויכניסו את הנציגים החרדים לכנסת הבאה. 
נתניהו  להצביע  תהיה  מבחינתם  הנוחה  האופציה 

בלי שום נקיפות מצפון".
נימוקים שליליים נוספים לא חסרים. יאיר לפיד 
עוד ינהל קמפיין של "החרדים נוהרים", ויצביע על 
של  מאיים  כפוטנציאל  החדשה  החרדית  הרשימה 
ראש  של  האישום  כתב  בגודלה.  השנייה  המפלגה 
הממשלה עשוי להיכרך בהמלצת המשטרה שניתנה 
ונתניהו,  החרדים  את  ולצבוע  דרעי  של  בעניינו 
נתניהו והחרדים – בשחור קודר של עננה פלילית. 
וכל  ישי  אלי  הפלג,  על  שדיברנו  לפני  עוד  זה  כל 
הטוב הזה שעוד צפוי לנו כשרכבת האחדות תצא 

לדרכה מתחנת בני ברק לירושלים.
ח"כ  מסכם  שליליים",  נימוקים  חסרים  "לא 
מקלב את רשימת הכן-ולא, "אבל מה שאנו קולטים 
הגדול  הצמא  זהו  בעבר,  חווינו  ולא  מהשטח 
לאחדות השורות. לא הובלנו את המהלך ואני מודה 
מרגע  אבל  בתקשורת,  לראשונה  עליו  ששמענו 
ורואים  האנשים  את  פוגשים  אנו  פורסם  שהמהלך 
שהם מדברים על האיחוד בעיניים בורקות מתקווה. 
ולכן, התחושה שלי היא שבסבב הנוכחי ההיתכנות 
במערכות  מאשר  יותר  גדולה  המהלך,  לקידום 

הקודמות". 
מקלב מודע לכך שתנאי השטח קשים לצליחה: 
לוודא שלא  "התנאי המרכזי למהלך הוא שנצטרך 
עצמו  הזה  והעניין  התהליך,  בסוף  מנדטים  נפסיד 
קשה לחיזוי. הסקרים לא הוכיחו את עצמם במערכת 
הבחירות הקודמת והתובנה הזאת נכונה שבעתיים 
במגזר החרדי שלא ממהר לשתף פעולה עם סקרי 
דעת קהל. אם יש היתכנות למהלך, זה בגלל שאנחנו 
שר  מרן  ובראשם  ישראל  גדולי  שברכת  מאמינים 
התורה שעיני כל הציבור נשואות אליו, תגרום לכך 

שלא נפסיד אלא נרוויח מצביעים".
גדולי  של  מבתיהם  שנשמע  למסר  בהשלמה 
דומים  מסרים  השבוע  נשמעו  האשכנזים,  התורה 

שלום עכשיו

קולות מן העבר 
הדהדו השבוע באזכור 
קריאתו הנושנה של 
כ"ק הרבי מלובביץ’ 
שהיה לרועה הרוחני 
הראשון שקרא 
לגיבוש חזית דתית 
טכנית בין ציבור 
היראים. אם תהליך 
השלום הזה לא בא 
לעולם אלא כדי 
שנחזה במסר אחיד 
של מעתיקי השמועה 
של מרן הרב שך והרבי 
מלובביץ’ – דיינו

 גמ"ח פריפריה 
לעולם התורה. 
יו"ר ועדת 
הכספים ח"כ 
משה גפני

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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גם  גם מהחצרות החסידיות. הקולות הללו נשמעו 
מכיוונים מפתיעים כמו זה של שלומי אמונים, שם 
ביקשו להזכיר השבוע שמאיר פרוש היה "הראשון 
כסאו  את  כשפינה  האחדות,  מחיר  את  ששילם" 
לטובת יעקב אשר, מבלי לקבל שכר בזה )בכנסת( 
השבוע  הדהדו  העבר  מן  )ברשויות(. קולות  ובבא 
משכונת קראון הייטס בניו יורק כשבאגודת ישראל 
הזכירו את קריאתו הנושנה של כ"ק הרבי מלובביץ’ 
לגיבוש  לרועה הרוחני הראשון שקרא  זי"ע שהיה 
תהליך  אם  היראים.  ציבור  בין  טכנית  דתית  חזית 
השלום הזה לא בא לעולם אלא כדי שנחזה במסר 
אחיד של מעתיקי השמועה של מרן הרב שך והרבי 

מלובביץ’ – דיינו. 
מקלב  אורי  המעשה:  לעולם  האצילות  מעולם 
הבוחרים,  בעיני  האור  על  מדבר  אומנם  הליטאי 
אך יש גם כמה נבחרים שעשויים לצאת מורווחים. 
ולהפסיק  השבעה  ממבחן  להימנע  יוכלו  בש"ס 
מזה  נמוך  יהיה  המנדטים  שמספר  מכך  לחשוש 
שהמפלגה קיבלה בכנסת הקודמת. באגודת ישראל 
לא   – התורה  לדגל  הוויתור  את  להסביר  יוכלו 
ככניעה לאחות האשכנזית אחרי מאבק של שנים - 
אלא כחלק בלתי נפרד משלום כלל עולמי. גם בדגל 
התורה – החברים יוכלו להרגיש כמי ששבו ונטלו 
מיהו  ברור  לכולם  כאשר  ההנהגה,  מושכות  את 

המנהיג הרוחני שהעניק את ברכתו מלכתחילה. 
נותרנו עם שאלת העיתוי – וכאן, כמעט כמו טקס 
פתיחת פיו של בני גנץ שיתמהמה עד לרגע האחרון, 
בסוגיה  הכרעה  במתיחות.  להמתין  טעם  אין 
הרשימות  סגירת  במועד  רק  תיפול  המשקל  כבדת 
רבים  לפרמטרים  בכפוף  שבועות,  כחמישה  בעוד 
האשכנזי,  הפנימי  השלום  להשתנות:  שיכולים 
וכמובן  האישום,  כתב  סטטוס  הספרדי,  השלום 
אלקטורלית  היתכנות  למהלך  שיעניקו  סקרים   –

שכלית ולא רק רגשית.
נתמקד  הראשון  "בשלב  בבית.  מתחיל  השלום 
אומר  התורה",  ביהדות  הפנימית  המסגרת  בבניית 
אחרי  דווקא  שלנו,  "המגמה  ומסביר,  מקלב  ח"כ 
ממשית  שותפות  לבנות  היא  ברשויות,  שקרה  מה 
על פלטפורמה מגובשת שתכלול גם ישיבות סיעה 
על  ממש".  בה  שיש  שורות  ואחדות  משותפות 
השאלה הכיצד ילכו השתיים יחדיו, כשחוק הגיוס 
תקוע ביניהן כמו חרב נעוצה, משיב מקלב שבעניין 
הזה כל תנועה ותנועה תפעל "לפי הוראות מועצת 
גדולי התורה שמנחה את דרכה. הרי אין ויכוח על 

המטרה של שמירת מעמד לומדי התורה".  
בדגל התורה יודעים לספר על הצעה חצי אפויה 
שדרוג  עם  האגודאית,  השמונה  לוועדת  שהוגשה 
בשבוע  כאן  שפורסמה  הראשונית  ההצעה  של 
חילופי  עם  קדנציות  לשתי  הסכם  לגיבוש  הקודם, 
משמרות ברשימה. בהתאם לנוסחה החלוקה תהיה 
זהה במספרים הזוגיים, עם רוטציה במספרים הלא-

זוגיים, לתפארת ערכי השוויון והעצמאות. או כפי 
שמסכם ח"כ אורי מקלב: "קודם נסיים את תהליך 
השלום הפנימי שלנו ואחר כך נעבור לדון בתהליך 

השלום הכלל עולמי". 

מיגו להוציא
הרמטכ"ל  הותיר  ביותר  הסבוכה  הסוגיה  את 
הצבאיות,  בנעליו  שנכנס  למי  איזנקוט  גדי  היוצא 
מדובר  לא  החרדית,  מהזווית  כוכבי.  אביב 
 – החרדי  בגיוס  אלא  האיראנית  בהתגייסות 
שבהתאם לפסיקה היבשה של בג"ץ אמור להתחיל 
תכף ומיד עם תום הארכה הנוספת שניתנה לפקיעת 
התיקון לחוק הגיוס. בסוג של תרחיש בלהות שגרוע 
נשלף   – הפנימיות  המלחמות  תרחישי  מכל  יותר 
 ,2014 השבוע תקדים משפטי מסוכן שניתן בשנת 
שנתון  תקציבי  כל  את  עצר  החינוך  משרד  כאשר 
מסוכנת  סיטואציה  באותה  החרדי,  הגיוס  חייבי 
קודמה חקיקה חלופית לחוק טל שפקע.  לא  שבה 
למרבה האירוניה, מה שהחזיר את התקציב לתלם 
באותה תקופה – היה "חוק לפיד" שהפך את בחורי 

הישיבות מחסרי מעמד לנדחים על פי חוק.
שר  על  מדי  יותר  ללחוץ  נאלצו  לא  החרדים 
גיוס  מלחמת  על  שהמחשבה  המכהן,  הביטחון 
פוליטית מעוררת בו חלחלה, כמעט כמו שפריימריז 
פנימיים גורמים לבחילה קשה לאורי אריאל. בקשת 
מדברת  השבוע  המדינה  שהגישה  הקצרה  הארכה 
בעד עצמה ובמסגרתה מבוקשת: "דחייה נוספת של 
יישום פסק הדין עד ליום 28.7.19, קרי, עד שלושה 

חודשים לאחר תחילת כהונתה של הכנסת ה-21".
שהכנסת  הסיטואציה  כמו  מתפזרת  כנסת  גם 
חוקים  להעביר  יכולה  בה,  מצויה  הנוכחית 
ממשלתיים, כפי שטען השבוע איווט ליברמן שדרש 
להעלות את החוק להצבעה כאן ועכשיו. כהקדמת 
רה"מ  הנחיה מלשכת  ניתנה השבוע  למכה  תרופה 
כדי  נוספת,  ממשלתית  חקיקה  להעביר  שלא 
תפקידה.  את  סיימה  הנוכחית  שהכנסת  להדגיש 

"שהסוגיה  כך  על  הדגש  ניתן  עצמה  בבקשה  גם 
שבנדון היא מהסוגיות הסבוכות והמורכבות ביותר 
ליתן  אפוא,  היא,  הבקשה  תכלית  ישראל.  במדינת 
הליך  השלמת  לשם  נוסף  זמן  פרק  המדינה  בידי 
ה-21,  הכנסת  של  כהונתה  תחילת  לאחר  החקיקה 
ובכלל זה לאפשר לממשלה החדשה שתוקם לאחר 
ולפעול  לסוגיה  להידרש  זמן  הכלליות  הבחירות 

החקיקה  להשלמת  הכנסת  מול 
בסוגיה הרגישה שבנדון".

הבקשה,  הגשת  מאחורי 
סביב  משפטי  קרב  לו  התחולל 
השאלה האם יש להגישה כתחינה 
משפטנים  כדרישה.  שמא  או 
שלבקשה  בכך  הבחינו  עין  חדי 
נוספה פסקה מעניינת כשלעצמה. 
הארכה  למועד  "בהקשר 
המבוקשת", נכתב בסיום הבקשה, 
ההיקש  דרך  על  להפנות  "נבקש 
יסוד:  לחוק   38 סעיף  להוראת 
כל  כדלקמן:  קובע,  אשר  הכנסת, 
תוך  פוקע  היה  שתוקפו  חיקוק 
לתקופת  האחרונים  החדשים  שני 
היוצאת,  הכנסת  של  כהונתה 
לאחר  חודשים  ארבעה  תוך  או 
או  להתפזר,  החליטה  שהכנסת 
הראשונים  החדשים  שלושת  תוך 
הכנסת  של  כהונתה  לתקופת 
הנכנסת – יעמוד בתוקפו עד תום 

שלושת החודשים האמורים".
שקצב  הארכה  פקיעת  מועד 
תקופת  בתוך  במדויק  חל  בג"ץ, 
ארבעת החודשים לאחר שהכנסת 
שמחייב  מה   – להתפזר  החליטה 
של  אוטומטית  הארכה  לכאורה 
כנסת  של  לכינונה  עד  החוק 
לשון  גם  שמלמדת  כפי  חדשה, 
נשימה(:  )קחו  לבג"ץ  ההודעה 
 11 סעיפים  להוראות  "בהתאם 

הכנסת  לחוק   1 ולסעיף  הכנסת,  יסוד:  לחוק  ו-12 
התשנ"ד-1994, תוצאות הבחירות לכנסת יפורסמו 
וישיבתה  הבחירות,  מיום  ימים  שמונה  תוך 
עשר  הארבעה  ביום  תיערך  הכנסת  של  הראשונה 

שלאחר יום הבחירות. כיוון שהבחירות לכנסת 
הרי   ,9.4.19 ביום  תיערכנה  ואחת  העשרים 

שלום עכשיו

החרדים שלפו את 
טענת הזהב ולפיה 

סעיף 38 רלוונטי 
לחוק הגיוס – בדיוק 
כמו להטבות המס. 

הפרקליטות נאלצה 
בעל כורחה להכליל 
את הטיעון בבקשת 

המדינה למתן ארכה 
בחוק הגיוס ואם 

הפרשנות תאומץ 
בהכרעת בג"ץ – ניתן 

יהיה לסכם אפוא ולומר 
כי יושבי הפריפריה 

הגנו על עולם התורה

רוח )רבי( חיים ברעיון האחדות. הגאון הרב יוסף אפרתי במעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי
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הנכנסת  הכנסת  של  הראשונה  ישיבתה  שמועד 
אמור היה לחול במהלך חול המועד פסח. על כן, 
להתקיים  צפויה  ה-21  הכנסת  של  הראשונה  הישיבה 
ביום 28.4.19, לאחר תום חול המועד. בהתאם לאמור 
38 שלעיל, יוארך עד ליום  לעיל, ולאור הוראת סעיף 
לפקוע  היה  עתיד  אשר  חיקוק  של  תוקפו   28.7.19

בתקופת בחירות".
הפסקה שנשלפה הייתה אמורה להיות טענת הזהב 
של הנציגים החרדים ואולי אף להיתפס כסוג של קנוניה 
שנוגע  מה  בכל  הממשלה,  ראש  עם  מראש  מתוכננת 
למועד פיזורה של הכנסת שחל, דרך נס, בדיוק במועד 
הגיוס.  חוק  תיקון  על   38 סעיף  את  להחיל  שמאפשר 
פסקה  המדינה  הוסיפה  משפטי,  בפלפול  שכאן,  אלא 
אקטואלי:  אינו  שהסעיף  להכריע  לבג"ץ  שמאפשרת 
לחוק-יסוד:   38 סעיף  הוראת  אם  רב  ספק  כי  "יוער, 
על- כבלתי-חוקתי  שנמצא  לחוק  ביחס  חלה  הכנסת, 

ידי בית המשפט הנכבד, לפיכך מוגשת בקשה זו לבית 
הוא  שמתבקש  הזמנים  שלוח  תוך  הנכבד,  המשפט 

בהיקש מלוח הזמנים שקבוע בסעיף 38 הנ"ל".
 – משפטי  קרב  לו  התנהל  הקלעים  מאחורי 
טובים  חסדים  גומלי  של  בזכותם  לבסוף  שהוכרע 
הגמ"חים.  חוק  את  שהובילו 
במחלקת הבג"צים טענו בתוקף 
 38 סעיף  את  להחיל  יש  כי 
אוטומטית  הארכה  שמאפשר 
הכנסת,  פיזור  לנוכח  חוק  של 
יכולה  שהכנסת  חוק  על  רק 
חוק  על  ולא  בשנית,  להאריך 
ארכה  רק  והקציב  פסל  שבג"ץ 
חוק  דוגמת  הפסילה,  לתחולת 
הגיוס. מי שנחלץ למצוא היקש 
היה  המשפטי,  להיקש  ישיבתי 
יהודה  עו"ד  המוערך  המשפטן 
כי  לחברים  שהזכיר  גוטמן, 
לליבם  יקר  שהיה  אחר  בהקשר 
הוחל   – מהליכוד  החברים  של 
רק  וכלשונו  ככתבו   38 סעיף 
במסגרת  שבועות  מספר  לפני 

ההצבעה על חוק הגמ"חים. 
שנתיים  לפני  סיפור:  תשמעו 
החוק  את  בג"ץ  פסל  ימים 
לפריפריה  הטבות  שהעניק 
קריטריונים  קביעת  ללא 
מועד  את  וקבע  שוויוניים, 
שנת  בסוף  התחולה  פקיעת 
ההודעה  אחרי  רגע   .2018
החלו  הכנסת  של  פיזורה  על 
שמסתערים  מהליכוד  החברים 
מסרים  לקבל  המתפקדים  על 
בפריפריה  מהמתפקדים  עוינים 

בצר  למצוקה.  שנקלעו  והבינו 
בדרך  שחקיקה  ומשהבינו  להם, 
אפשרית,  בלתי  היא  המסורתית 
ב"חוק  להכניס  מגפני  ביקשו  הם 
את  שיאפשר  סעיף  הגמ"חים" 
בסיס  על  לפריפריה  המס  הטבות  הענקת  המשך 
)כנהוג  זרים  משיקולים  נקיים   – שוויוניים  פרמטרים 
הם  מי  עבור  יודעים  הכל  שבהם  במכרזים  ומקובל 

תפורים(. 
זיהה את  השועל הפוליטי שיושב בוועדת הכספים 
שתי  מרוויח  הוא  הסעיף  שבהכללת  והבין  המצוקה 
ציפורים במכה: גם מחזק את תדמיתו כמגן הפריפריה 
וגם מביא לקידום חוק הגמ"חים באפס מתנגדים. אלא 
נוכחים  לא  שבכנסת  כשהתברר  בעיה  נתגלעה  שכאן 
שתמיכתם   – מהקואליציה  חברים  חמישים  פיזית 
לאוצר  שעולה  חקיקה  להעברת  חוק  פי  על  מחויבת 
הפתרון  שקלים.  מיליון  מחמישה  למעלה  המדינה 
שנשלף באותו מעמד היה להחיל את סעיף 38, האמור 
 –  38 לסעיף  שבהתאם  הוסבר  לחברים  כאשר  לעיל, 
תחולת ההטבות לפריפריה אינה פוקעת בתוך ארבעת 
כשאחד  להתפזר.  החליטה  שהכנסת  לאחר  החודשים 
מחברי הכנסת תמה, מדוע יש טעם להוסיף את הסעיף 
זוכה  ממילא  הישנה  החקיקה  אם  הגמ"חים,  לחוק 
היא  הסעיף  שתוספת  המשפטנים  לו  השיבו  להגנה, 

רק ליתר ביטחון, או בעגה התלמודית, אם תרצו: מיגו 
להוציא.

לחרדים  השבוע  אפשרה  הזאת  המשפטית  התובנה 
לעמוד ולטעון מול עמדת הפרקליטות – שמה שהיה 
לחוק  התיקון  לעניין  גם  רלוונטי  לפריפריה,  נכון 
הגיוס. הפשרה המכובדת שנמצאה הייתה להכליל את 
הטיעון המשפטי עם הערה קטנה בצדו באשר לוויכוח 
את  ויאמץ  הבקשה  את  יקבל  בג"ץ  אם  תחולתו.  על 
יושבי  כי  ולומר  אפוא  לסכם  יהיה  ניתן   – הפרשנות 

הפריפריה הגנו על עולם התורה.
 

תורה ועבודה
לזובור  החדש  המונח  הוא  גבאי",  לו  "עשה 
מצליח  לא  העבודה  יו"ר  הישראלית.  בפוליטיקה 
בינתיים להתרומם בסקרים, אך בדרך עולה בידו לבוא 

מאחלים  בימין  המחנה.  בתוך   – אויביו  עם  חשבון 
הצלחה לשני הצדדים ומקווים שהקרב הזה לא ייגמר 

לעולם. 
גבאי מצדו לא עוצר בוועידה. בסופ"ש הנוכחי יראה 
אור הספר הביוגרפי של יו"ר העבודה: "הכל אפשרי". 
לראשונה,  כאן  שמתפרסם  הגיוס  פרק  על  בוחן  מבט 
הגיוס.  חוק  בבלון  גם  הסיכה  את  נועץ  מלמד שגבאי 
שלא  יודע  בנושא  הסדורה  משנתו  אחר  שעוקב  מי 
מדובר בשליפה. את הרעיון הזה הציג גבאי לראשונה 
עיתונות'  'קו  עורך  עם  בצוותא  עמו  שערכתי  בראיון 
לנוכח  גבאי(.  )של  מינויו  עם  תיכף  גרינצייג  אבי 
אפשר  אי  הזאת,  בעת  דווקא  בספרו  הדברים  פרסום 
שלא להביע תקווה שהמסר יחלחל וימנע מיאיר לפיד 
חרדים  בין  לקרב-רב  הבחירות  מערכת  את  מלהפוך 
לחילונים סביב חוק הגיוס. גבאי מציע, באלה המילים: 
"להפסיק את הרדיפה האובססיבית אחרי גיוס החרדים 
והרדיפה".  האנטי  מתחושת  החרדים  את  ולשחרר 
האמירות מרשימות והחשיבה, מחוץ לקופסה, בהחלט 

שווה ציטוט כשכר מילה נאה.
יותר מכול", כותב גבאי  "מה שמטריד את הציבור 
לקבוצות  התפרקה  שהמדינה  העובדה  "זו  בספרו, 
ולתתי קבוצות. הוויכוח הציבורי כבר אינו על עמדות, 
אלא בין קבוצות. אנחנו והם. גם הימנים לא אוהבים 
את זה. אף ישראלי לא אוהב את זה, מלבד זה שמתגורר 

בבית ראש הממשלה ומתמרן את המחלוקות הללו כדי 
לשוב ולהיבחר. אני לא מדבר באנחנו והם, גם אם לא 

מסכימים איתי. 
בירושלים. השכן שלו  יש עסק לאלומיניום  "לאחי 
אדם  הקיצוניות,  החסידויות  מאחת  חרדי  הוא  לעסק 
לא  שלו  שהבנים  למה  אותו  כששאלתי  מאוד.  חביב 
יתגייסו, הוא ענה: 'בגלל החשש שאורח החיים החרדי 

שלהם ייפגע'. זה הדבר הכי חשוב לו.
"התנגדתי ואמשיך להתנגד למתווה הגיוס המושחת 
שהציג אביגדור ליברמן ושנהנה מתמיכת חברו, יאיר 
החרדיות,  למפלגות  טוב  אולי  הזה  המתווה  לפיד. 
ליברמן  של  באיש  לתמוך  הסכימו  גם  שבתמורה 
מעניק  אינו  הוא  אבל  ירושלים,  עיריית  לראשות 
 - בצבא  משרתים  שכן  לאלה  הראויה  ההעדפה  את 
ומעט  בדואים,  דרוזים,  דתיים,  מסורתיים,  חילונים, 

ערבים וחרדים.
הרדיפה  תיפסק  מציע,  שאני  הגיוס  "במתווה 

הטבות  סל  ויהיה  חרדים  גיוס  אחרי  האובססיבית 
במקום  כך:  פשוט  מתגייסים.  שכן  לאלה  נרחב 
לילדים שלנו.  גזרים  ניתן  לגייס את החרדים בכפייה, 
בקבלה  עדיפות  להם  נעניק  הוגן,  שכר  לחיילים  ניתן 
כך  בדיור.  וזכויות  יתרון  להם  נעניק  לאוניברסיטה, 
נתגמל את אלה ששירתו שלוש שנים בצבא וסיכנו את 
חייהם, נשחרר את החרדים מתחושת האנטי ומתחושת 

הרדיפה, וניצור הוגנּות במקום שנאה. 
הצעירים  לרבבות  המדינה  של  חובתה  "זו 
שמתגייסים מדי שנה. צריך לחוקק את זה כחוק יסוד 
החובה,  לחיילי  המינימום  שכר  את  להגדיר  בכנסת, 
ולהקציב לכל חייל מענק לדירה או לעסק. יש מספיק 
אחרת.  אותו  לתעדף  רק  צריך  ישראל.  למדינת  כסף 
מי  לומד.  שלומד,  מי  אמת:  לדבר  להתחיל  צריך 
ניסינו  יותר מכולם.  יקבל  מי שבצבא,  עובד.  שעובד, 
כל כך הרבה פעמים לגייס את החרדים ולא הצלחנו. 
חדשה.  גישה  לנסות  הדרך,  את  לשנות  שצריך  סימן 
יתרון  להעניק  בנטל,  שוויון  של  האוטופיה  במקום 

בזכויות למי שמשרת את המדינה". 
כשאת המסר הזה של הפסקת הרדיפה אחר לומדי 
התורה, משמיע לא אחר מאשר יו"ר העבודה – כי אז, 
בהחלט  ניתן  הטבעיות,  הבטן  תחושות  לכל  ובניגוד 
לאחל לו בהצלחה. אם לא מול מחנה הימין, כי אז לכל 

הפחות בקרבות השמאלנים. 

גבאי קורא, באלה 
המילים: "להפסיק את 
הרדיפה האובססיבית 
אחרי גיוס החרדים 
ולשחרר את החרדים 
מתחושת האנטי 
והרדיפה". כשאת 
המסר הזה משמיע 
לא אחר מאשר יו"ר 
העבודה – כי אז, 
ובניגוד לכל תחושות 
הבטן הטבעיות, יש 
לאחל לו בהצלחה. אם 
לא מול מחנה הימין, 
כי אז לכל הפחות 
בקרבות השמאלנים

 די לרדיפה. ספרו החדש של אבי גבאי
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בדרך לפריימריז

'העבודה' סוערת: שריקות בוז ותגרות אלימות

יאיר לפיד פתח קמפיין במתקפה על ליצמן

אלפי צירי מפלגת 'העבודה' התכנסו להצביע על השינויים שהציע היו"ר, לקראת הפריימריז • מהומות בין תומכי גבאי 
למתנגדיו, שחקני חיזוק חדשים, ואיתן כבל צלף ללא רחם

באירוע השקת קמפיין 'יש עתיד', טען לפיד כי אינו שונא חרדים, אך באותה נשימה הבטיח "לשים סוף לכפייה החרדית" 
וקבע כי התורים בבתי החולים הם בגלל הכסף שליצמן לוקח לחרדים

ישראל פריי

אדומות.  ופניו  כיסא  על  נעמד  יוקרתית  בחליפה  מבוגר  איש 
צעיר,  מידיו של בחור  ישראל  דגל  הוא תופס את  רגע,  באבחת 
מכוון את התורן – שהיה למעשה מקל מטאטא ענק – ומתחיל 
לחבוט בעוצמה בפעיל הצעיר. מאוחר יותר, יגיש הצעיר תלונה 
במשטרה, יחשוף את צלעותיו המצולקות ויטען כי תומכיו של 

אבי גבאי ניסו להשתיקו באלימות.
נעימים  לא  מחזות  מני  אחת  הייתה  הזאת,  האלימה  הסצנה 
שישי  בליל  שהתכנסה  'העבודה',  מפלגת  בועידת  שנראו  רבים 
בסקרים,  המפלגה  של  המקטע  מצבה  התערוכה.  בגני  האחרון 
והוסיף מתח גבוה למפלגה שגם בעתות  השפיע אווירת דכדוך 

שגרה, ידועה בסערת היצרים שמאפיינים את כינוסיה.
לקראת הפריימריז  הכינוס המקדים  הוא  צירי המפלגה  כינוס 
שייערכו בעוד כחודש, בהם יבחרו עשרות אלפי המתפקדים את 
עהרשימה לכנסת. יו"ר המפלגה אבי גבאי ביקש את אישור הצי

רים למספר שינויים, בהם שינוי תקנון המפלגה ואישור לשלשה 
שריונים, במקומות 2, 10 ו-16.

יכולות הארגון של אבי גבאי הוכיחו יעילות רבה. האולם היה 
נוצץ, הבמה, המוזיקה והתפאורה היו מושלמים, ובעיקר, מאות 
ליוו   – נשכרו בתשלום  הנראה  צעירים שככל  – חלקם  פעילים 

אותו, עודדו, הריעו ומחאו כפיים למנהיג החדש.
לעומתם, אנשי מפלגה רבים וותיקים, ניסו להרוס את החגיגה. 
הם הגיעו מצוידים במשרוקיות מחרישות אוזניים וצעקות הבוז 

שלהם בעת נאומו של גבאי, הרעידו את האולם.
במצבה  לעצמה  מרשה  חיים  חפצת  מפלגה  איך  להבין  קשה 
הנוכחי לתת מופע מחריד שכזה נגד עיני המצלמות, אבל לפחות 
מבחינתם, הקרנבל הסוער מוכיח שמדובר במפלגה דמוקרטית, 
חיה ותוססת. לפי אנשי המפלגה, גבאי, שגם ככה נתפס כנטע זר 
ולטענתם  בשורה,  הביא  לא  עצמו,  את  הוכיח  לא  בשורותיהם, 
מתנהל כדיקטטור. לטעמם, שינוי התקנון שמעניק סמכויות רבות 
ליו"ר, כמו גם רשימת השריונים, ההחלטה על היפרדות מציפי 

לבני, מוכיחים שגבאי מנהל מפלגה של איש אחד.
ועידה  צירי  מאות  הדלתות.  ננעלו  החל,  שהכינוס  לפני  רגע 
מלווים  זעם  פרצי  אחרי  רק  בחוץ.  נותרו  כנסת,  חברי  ואפילו 
פנימה.  שעט  עליהם  שצבא  והקהל  הדלתות  נפתחו  באלימות, 
למתנגדיו של אבי גבאי אין ספק שמדובר בניסיון מכוון להצר 
על  בכדי להקשות  טריק  כל  פה  גבאי עשו  "אנשי  צעדיהם.  את 
מתנגדיו", אומר לנו פעיל ממורמר. "לדוגמה, אני נרשמתי כבר 
מזמן לועידה, והיום בבוקר שלחו הודעה שמי שלא נרשם בלינק 
מסוים לא יכול להיכנס, תראה את התור שהיה פה, אלפי אנשים 

חיכו לעמדה אחת, אחרי זה ניסו לסגור את האולם".
אגב, שיטת ההצבעה היא אחת המוזרות. אלפי אנשים בתוך 
עאולם ענק וחשוך, מתבקשים להרים את ידם, בעד או נגד, ומי

שהו בבמה, על תקן שופט, מחליט האם היה רוב בעד ההצבעה 
או נגדה. גם כאן, כמובן, יטענו מתנגדיו של גבאי למשחק מכור.

למרות קריאת השבר, חשוב לומר שלא מדובר במראות שטרם 
ענראו במחוזות המפלגה. או כפי שאמר זאת פעיל מפלגה לחב

ריו: "כשאנחנו עשינו את הטריקים האלה זה היה בסדר, כשגבאי 
עושה את זה – שערורייה...".

אחרי איחולי החלמה לחברי הכנסת חיליק בר ושלי יחימוביץ', 
שאושפזו ונעדרו מהועידה, החלה סדרת הנואמים לשאת דברים. 
ח"כ עמיר פרץ, הביע תמיכה בלתי מסויגת ביו"ר גבאי, ואמר כי 
מבחינתו, הוא המועמד לראשות הממשלה. פרץ קרא לכל ראשי 
הסיעות במפלגות השמאל-מרכז להתחייב להמליץ לנשיא על מי 

מביניהם שישיג הכי הרבה מנדטים – לתפקיד ראש הממשלה.
עגבאי גייס שחקני חיזוק לתמיכה בו, בהם דני יתום, ראש המו
עסד וח"כ לשעבר, ורן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, שהפיח תק

ווה בנוכחים כשהסביר שבזמן בו הוא החל להתמודד על ראשות 
נמוכים  תמיכה  אחוזי  לו  הראו  הסקרים   ,2013 בבחירות  העיר 

מהאחוזים של מפלגת 'העבודה' בסקרים.
ואז הגיע רגע השיא. ח"כ איתן כבל עלה לנאום חריף וקולני, 
ומעבר.  מעל  גיבוי  "קיבלת  קשות.  מילים  גבאי  באבי  הטיח  בו 
עכשהצלחת - לקחת את כל הקרדיט לעצמך. עכשיו כשאתה מת

רסק אתה מאשים אותנו, יש גבול, הכישלון הזה הוא 'נטו גבאי'. 
לו  אמר  גבאי  כי  כבל  טען  כשבוע,  לפני  אליך".  בקשר  טעיתי 
בשיחה שהוא "ימוטט את הבית הזה על כולנו", גבאי הכחיש את 
הדברים, ובתגובה, שלף כבל בנאומו בדיקת פוליגרף שהוכיחה 
כי הדברים שציטט נכונים. "אתה שיקרת ולא בפעם הראשונה", 

אמר והגיש לגבאי את תוצאות הפוליגרף.
גבאי  מתנגדי  כשלשורת  והתארכה,  הלכה  הנואמים  שורת 
הצטרפו חה"כ יוסי יונה ואיילת נחמיאס ורבין. כצפוי, ההצעות 
עשהעלה גבאי להצבעה אושרו, והקהל, שפרק ברעשנות את תמי

כתו/התנגדו, התפזר למגרש החנייה הקפוא. "אני רוצה להזכיר 
לך שבבחירות הקודמות, בוז'י התחיל מסקרים של 8-9 מנדטים 
וסיים עם 24", מנסה אחד מקשישי המפלגה לשדר אופטימיות. 
מי שלא מחכה לניסים הוא ח"כ מיקי רוזנטל, שהודיע השבוע על 
אי התמודדותו. "אני שותף לכישלונה של מפלגת העבודה, מסיק 

מסקנות ולוקח על כך אחריות", אמר בפשטות.

ישראל פריי

כל  לאורך  שעלתה  האסוציאציה  הייתה  זו  באמריקה",  "כמו 
אירוע ההשקה המושקע והמוקפד של מפלגת 'יש עתיד'. באולם 
מופת בראשון לציון, פתח יאיר לפיד את קמפיין הבחירות, עם 
אנרגיות שיא, קהל מגויס, מוזיקה, קליפים, ונאום בנוי לתלפיות.

בזמן שהקהל התארגן על תופים, דגלים ודרבוקות, החל מנחה 
האווירה  את  לחמם  טופורובסקי,  בועז  לשעבר  חה"כ  הערב, 
בדברים נלהבים. על המרקע נראו קטעים נבחרים מנאומי ח"כי 
המפלגה על דוכן הכנסת, ואז, נקראו לתפוס את מקומותיהם על 
עהבמה - כתפאורת רקע למנהיג הדגול – כל נציגי 'יש עתיד' בר

שויות המקומיות.
עלקול תשואות הקהל, נכנס יו"ר המפלגה יאיר לפיד לבמה וני

גש לפודיום. על הלבוש הרשמי של חליפה ועניבה הוא וויתר, 
אך לא על הטלפרומפטר, ממנו הקריא את נאומו, בו הגיב לנאומו 
ה"דרמטי" של ראש הממשלה בנימין נתניהו בענייני חקירותיו, 

ובו הציג את מועמדותו לראשות הממשלה.
"תנו לנו את המפתחות, הכל מוכן", אמר לפיד בלי למצמץ. 
"אני יכול להיכנס מחר בבוקר למשרד ראש הממשלה ולהתחיל 
התורים  את  לקצר  הפקקים.  את  להוריד  בבוקר.  מחר  לעבוד. 
את  להתחיל  בעזה.  החמאס  מול  ההרתעה  את  להחזיר  במיון. 
נבטל את  סוף לכפיה החרדית.  ההיפרדות מהפלשתינים. לשים 

חוק המרכולים, נחזיר את חוק הגיוס".
בחירות שלישית,  ולקראת מערכת  בפוליטיקה  שנים   7 אחרי 
יאיר לפיד לא נטש את ענייני החרדים, כשהוא מעלה על המוקד 
עאת סגן השר יעקב ליצמן, היריב החרדי הבולט שלו. "סבא וס

בתא מחכים במיון בגלל הפוליטיקה. בגלל שסגן שר הבריאות 
4.5 מיליארד שקל למעע  יעקב ליצמן יודע שצריך להוסיף לפחות

רכת הבריאות, אבל חה"כ יעקב ליצמן נלחם וקיבל 4.5 מיליארד 
שקל בהסכמים קואליציוניים למפלגה שלו. זה אותם מיליארדים. 

הכסף לא צומח על עצים".
רגע אחרי שהוא עושה חיבור ישיר בין התורים הארוכים בבתי 
הדבר  כי  להסביר  לפיד  ניסה  לחרדים,  התקציבים  לבין  חולים 
עכשיו  אותי  ישמעו  "החרדים  חרדים.  משנאת  נובע  לא  בכלל 
ומיד יצעקו 'שנאת חרדים, שנאת חרדים'. זו לא שנאה. אני לא 
עשונא את ליצמן, לא מת עליו... אבל זה לא קשור לחילונים וחר
עדים. גם חרדים חולים לפעמים. גם הסבתא שלהם שוכבת במס

דרון. זה קשור למאבק על סדרי עדיפויות".
עואם רוצים להכות בליצמן, מה צריך יותר מאשר להעלות כדו

גמה את ראש עיריית ערד ניסן בן חמו, היחיד שהוזכר ע"י לפיד, 
וליצמן  "ביטן  בבמה.  שנכחו  המקומיים  הנציגים  עשרות  מתוך 
עשו הכל בשביל לנצח אותו. לא עזר להם. הוא הביס אותם כי 

עבדנו נכון", דברי לפיד.
עוד בטרם ירד לפיד מהבמה, שיגרה "סביבתו" של ליצמן את 
התגובה הבאה: "אזרחי ישראל לא יקבלו הטפות מהפוליטיקאי 
המזגזג ביותר, שעסוק בלהשכיח את היותו שר אוצר מהכושלים 
שידעה ישראל. רק אתמול הצלחנו לתקן עוול נוסף שעשו לפיד 
ישראל  לילדי  שיניים  טיפולי  הרחבת  בשרירות  שביטלו  וגרמן, 
עואנחנו החזרנו להם את זה. היום כולם כבר יודעים את מה שליצ

מן אמר מהרגע הראשון: לפיד לא השתנה ונשאר אותו דבר, איש 
של שנאה ומדון, שמבסס את ערכי מפלגתו על הסתה ושקרים".

לקדמת  זוכים  ערים,  וראשי  סגנים  מועצות,  שחברי  בזמן 
בישיבה  והמיועדים,  הנוכחיים  הכנסת,  חברי  הסתפקו  הבמה, 
היה  ניתן  החדשות  הדמויות  בין  האולם.  של  הראשונה  בשורה 
עלראות את קצינת צה"ל במיל' אורנה ברביראי ובכיר המוסד לש

עבר רם בן ברק, האמורים להשתלב ברשימה לכנסת.
והעניק  דימונה,  רה"ע  לשעבר  כהן,  מאיר  ח"כ  עלה  לסיום, 
לכל הנציגים ברשויות תעודות הוקרה. הקהל התבקש לפנות את 
לכינוס  וראשי המטות, שנשארו  פעילי המפלגה  האולם, למעט 
צריך  מישהו  לרוב,  וחיוכים  פלאשים,  נאומים,  אחרי  כי  פנימי. 
להפשיל שרוולים, לצאת לשטח ולנסות לשכנע את הציבור שגם 
אחרי שתי קדנציות לא מזהירות - 'יש עתיד' היא עדיין התקווה 

הגדולה של הציבור החילוני בישראל.

מהומות בין פעילים, בזמן נאום גבאי 

 לפיד על המסכים, רגע לפני שהוא עולה על הפודיום 
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גנץ מתחיל לדבר וחוטף ריקושטים מימין

'אגודת ישראל' מציגה: 
מלאכת השיקום

מהפך: בצלאל סמוטריץ' 
הדיח את אורי אריאל

'העבודה' סוערת: שריקות בוז ותגרות אלימות
אחרי טפטוף של תגובות קצרות, נתן בני גנץ הופעה תקשורתית ראשונה בהזדהות עם העדה הדרוזית • דוברי הימין 

מתאמצים להשחיר את פניו, וכולם ממתינים להכרזה רשמית

אחרי התבוסה המוניציפאלית, ב'אגודת ישראל' שוקדים במרץ על רה-ארגון 
מקיף • האמצעים: רשימות ופילוחים, החזרת האמון, ביסוס תחושת השייכות 

והחייאת הסניפים

הח"כ הצעיר והאנרגטי נבחר ליו"ר 'האיחוד 
 • מהפוליטיקה  פורש  אריאל  אורי  הלאומי', 

־המטרה הבאה: חיבור עם הבית היהודי ותנו
עות הימין – בראשותו

ישראל פריי

השתיקה של הרמטכ"ל לשעבר והפוליטיקאי בהווה, בני גנץ, 
השבוע,  ולשעשוע.  לבדיחות  מקור  האחרונים  בשבועות  הפכה 
אהחל גנץ לטפטף התבטאויות ראשונות, קצובות ומדודות, ובמ

קביל, דוברי הימין נוברים בכל בדל התבטאות שלו מהעבר, על 
מנת לתייג אותו כשמאלן מובהק, במטרה להרחיק ממנו מנדטים. 
מסיבת העיתונאים להכרזה רשמית על התמודדותו - נדחית שוב 

ושוב.
גנץ הופכת לתופעה מרתקת, שללא  התמודדותו הצפויה של 
גנץ  הופך  עיקשת,  שתיקה  למרות  בעתיד.  חיקויים  תקבל  ספק 
אלהבטחה פוליטית עם מספר מנדטים יציב וגבוה בכל סקר אפש
10', שגילה פער של 3% בלבד בשאלת ההתאא  רי. סקר 'חדשות
אמה לראשות הממשלה, בין נתניהו לגנץ, הכניס את המערכת לת

זזיתיות יתר, בהיות ולראשונה מזה שנים, נראה שיש מי שמערער 
על שלטונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בתגובה  גנץ  העניק  הראשונה,  הפומבית  ההתבטאות  את 
לנאומו "הדרמטי" של נתניהו, לפני כשבועיים, אז נמסר ממפלגת 
'חוסן לישראל': "הגיע הזמן למנהיגות העוסקת באזרחי המדינה 

ולא בעצמה".
בשבת, תקף השר יואב גלנט, לשעבר 'כולנו' כיום 'הליכוד', 
את הרמטכ"ל לשעבר כשאמר "בני גנץ שותק. אני חושב שהוא 
איודע למה הוא שותק. גם אני יודע למה הוא שותק גם אלפי קצי

נים ששירתו תחת פיקודינו יודעים למה הוא שותק. כשאין לך מה 
להגיד אתה לא מדבר. גנץ הוא מועמד של השמאל וזה ברור לכל 

בר דעת". גם כאן, הגיעה תגובתו המדודה של גנץ, במילים: "עם 
ישראל צריך שיח אחר, ממלכתיות ומנהיגות אחרת".

ביום שני, קיימה קבוצת פעילים דרוזים צעדה לעבר ביתו של 
גנץ, במחאה על חוק הלאום. גנץ העניק הופעה פומבית ראשונה, 
"אני  הלאום.  חוק  לתיקון  לפעול  והבטיח  הפעילים  אל  כשיצא 
רואה פה חברים משירות של שנים רבות, במערכות, במבצעים, 
בהיתקלויות, בפציעות, לצערי גם באובדן של חברים שאולי לא 
נמצאים כאן אתנו פיזית, אבל רוחם ומורשתם כאן ואנחנו חייבים 
לנו  יש  מכך,  פחות  לא  אבל  דמים,  ברית  לנו  יש  זה.  את  לזכור 

ברית חיים", אמר. גנץ סירב לענות לשאלות עיתונאים.
המתקפות מימין לא איחרו לבוא. "אמירתו הראשונה של גנץ 
בפוליטיקה מבהירה - גנץ חבר לשמאל", אמרו במפלגת 'הימין 
החדש'. "גנץ מבקש למוטט את הערכים היסודיים ביותר עליהם 
אמר  ישראל",  בחוסן  ופגע  שתיקה  שבר  גנץ  הציונות.  מושתת 
אח"כ אמיר אוחנה מ'הליכוד', וזו רק דוגמית קטנה משרשרת תגו

בות נחרצות שניפקו כמעט כל ח"כי הימין. גנץ חטף גם משמאל, 
יש לבטל,  זנדברג כתבה: "את חוק הלאום  כשיו"ר מר"צ תמר 
ירו לאחינו  גנץ: "הם  נגדו הגיב  לא לתקן". בתגובה למתקפות 

הדרוזים בגב, אנחנו נרפא".
ובזמן שגנץ שוקל את מילותיו, עמלים דוברי מפלגות הימין 
לאתר התבטאויות שלו מהעבר, שיוכיחו את היותו איש שמאל. 
בין הסרטונים שהוצפו השבוע ברשת היה נאום של גנץ באירוע 
אשל ארגון 'שורת הדין', שם התגאה בכך שסיכן חיילי גולני במ

בצע צוק איתן, כדי לוודא שבבית חולים עזתי לא יפגעו חפים 
מפשע.

שתלווה  הקרובה  הכוורת  איוש  את  משלים  גנץ  כך,  ובתוך 
את קמפיין הבחירות. בין אנשי הפרסום, היועצים והאסטרטגים 
אשלוהקו, ניתן למצוא את: רונן צור, איתי בן חורין, טל אלכסנד

רוביץ', מיכל קליין, אמיר קורן, נועם פורר, און גולדשטיין, טל 
רביב ואייל סעדה.

ישראל פריי

אאם יש דבר אחד שבולט בשטח האגודאי בתקופה האח
ארונה, הרי שללא ספק זו תחושת ההשלמה ואי טיוח העוב

דות. אחרי שהובסה קשות בבחירות המקומיות ע"י עמיתתה 
'דגל התורה', ב'אגודת ישראל' מכירים בבעיות,  הליטאית 
מפשילים שרוולים ונערכים לרפורמה מקיפה, שאולי תחזיר 

אותה לימי זהרה.
בסיעה  החליטו  לכנסת,  הבחירות  על  נודע  בטרם  עוד 
שבט  כ"ד-כ"ה  בימים  שיתקיים  מפלגתית,  ועידה  לקיים 
במלון גלי צאנז, כינוס שיורכב משני חלקים: הזמנת נציגי 
כל הקהילות החסידיות – כולל פעילים רבים משלל קהילות 
וכינוס חברי מרכז המפלגה בפורמט הוותיק של אישור   –

פורמאלי לרשימת הנציגים לכנסת.
לקראת הכינוס, הורכבה וועדת היגוי שעמלה בימים אלה 
על רה-ארגון יסודי, ובה חברים חנוך זייברט, יוסי דייטש, 
מאיר פרוש, ראובן ברייש ויהושע מנדל. מעבר ללוגו חדש 
על  מקצועיים  צוותים  עמלים  קומסמטית,  מיתוג  ולעבדות 
קהילות  כולל  החסידיות,  הקהילות  כל  של  מפורט  פילוח 

שהתרחקו מהם או שנמצאים בקצר עקב טרוניות וכעסים.
אגודת  בתולדות  לטובה  מפנה  נקודת  הייתה  "ירושלים 
אישראל", מפתיע יהושע מנדל, איש חסידות ויז'ניץ ומהכו

חות הצעירים במפלגה. "לא היינו מגיעים לעבודה הזאת, 
בלי המכה של הבחירות המקומיות. זה מסוג הדברים שאתה 

צריך לחוות בשביל ללמוד".
בין כל פלגי אגודת  נדיר  מנדל מדבר על שיתוף פעולה 
האחרונות  בשנים  שידעה  במפלגה  נדירה  אחדות  ישראל, 
הרבה דם רע. "יש שיתוף פעולה מדהים בין כולם, אף אחד 
לא מנסה להאשים, כולם רק עובדים ולומדים. מהתחושה 

שלנו, אנחנו הולכים לעשות קאמבק רציני, הרבה קהילות 
מנותקות יחזרו הביתה".

אבעוד בבחירות המקומיות הושקעו מאמצים בעיקר בע
רים הגדולות, קיימים לדברי מנדל מאגרי מצביעים ענקיים 
נצי אבערי הפריפריה שמעולם לא נלקחו בחשבון. "גילינו 

גים של אגודה שאף אחד בכלל לא ידע על קיומם. קח את 
היישוב קוממיות, 97% מצביעים לאגודה, אבל אף אחד לא 
באמת נמצא בקשר איתם, קח את קרית אתא, יש שם קהילה 
חסידית, מישהו מהם הרגיש חלק מהעשייה? אנחנו עושים 
עבודת מיפוי ופילוח יסודית, עד לקהילה הקטנה והנידחת 
ביותר. המטרה שלנו היא להביא משהו שיגרום לכל אחד 

להרגיש משויך ומחובר".
אבוועדת ההיגוי מבטיחים הפתעות, ובינתיים פועלים לה

חיות את סניפי המפלגה העירוניים ולפתוח נקודות חדשות. 
האם כל זה יספיק בכדי לגבש את מאות הקהילות החסידיות 

תחת מטריית הסיעה החסידית? – ימים יגידו.

ישראל פריי

'האיחוד  כיו"ר  לכהן  נבחר  סמוטריץ'  בצלאל  חה"כ  חדש:  עידן 
מהזירה  שיפרוש  אריאל,  אורי  השר  את  מהתפקיד  והדיח  הלאומי' 
הפוליטית אחרי כמעט שני עשורים בכנסת. חברי המרכז בחרו גם את 

רשימתם לכנסת, בה דמויות מוכרות וחדשות.
פלאז'ה  קראון  במלון  123 חברי המפלגה  שני, התכנסו  יום  בערב 
בירושלים, לבחירות פנימיות. לאורך כל שעות ההצבעה, שני הצדדים 
היו בטוחים בניצחונם ושידרו ביטחון, למרות סיכוייו של סמוטריץ' 
מלכתחילה.  גבוהים  היו  אריאל,  אורי  על  להעפיל  והאנרגטי  הצעיר 
ואכן, התוצאות היו חד משמעיות: 83 קולות – סמוטריץ', 40 - אריאל.

שבירך  מבלי  המקום,  את  אריאל  אורי  עזב  התוצאות,  היוודע  עם 
את המנצח. אריאל הגיש מועמדות רק לראשות המפלגה ולא לחבר 
רשימה, ומשכך, הוא איבד את מקומו בזירה הפוליטית. לאחר שננעלה 
אההצבעה על תפקיד היו"ר, התפנו החברים לבחור את הרשימה לכנ
אסת, שתיראה כך: סמוטריץ; אופיר סופר, מזכ"ל המפלגה; חה"כ לש

עבר אורית סטרוק; יוסי כהן, חילוני, לשעבר חבר מועצה באשקלון; 
הרב עמיחי אליהו, בנו של רבה של צפת.

'הבית  הייתה בקדנציה האחרונה חלק ממפלגת  'האיחוד הלאומי' 
אהיהודי', עם שני חברי כנסת. המהפך הפנימי מגיע בזמן קריטי למפל

גות הציונות הדתית, זאת לאחר פרישתם של נפתלי בנט ואיילת שקד. 
פנימי  קרב  ומנהלים  להתאושש  הצליחו  טרם  היהודי  הבית  בסיעת 

בשאלה האם לערוך פריימריז פתוחים או שמא וועדה מסדרת.
בחירתו של סמוטריץ', בעל הפופולריות הרבה, לצד פרישתם של 
כעת  השואפת  הלאומי,  האיחוד  של  משקלה  את  מעלה  ושקד,  בנט 

לרוץ עם הבית היהודי ולקבל את המקום הראשון.
אתגובות ברכה רשמיות לבחירתו, הוציאו רק נציגי הימין, אך בחי

החרדיות,  המפלגות  בקרב  גם  בשמחה  התקבלה  סמוטריץ'  של  רתו 
המוצאות בו שותף נאמן לדרך. לצד זאת, בחירתו עשויה להיות מקום 
מפלט למצביעים חרדים-ימנים, כמו גם למגנט קולות ממחנה אלי ישי.

גנץ עם אנשי העדה הדרוזית
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מדי יום אנו מזכירים את נס קריעת ים סוף בתפילתנו. 
"הים",  ואמירת שירת  דזמרה  בפסוקי  הנס  סיפור  מלבד 
אנו חוזרים על כך שוב בין קריאת שמע לתפילת שמונה 
עשרה. וכך אנו אומרים: משה ובני ישראל לך ענו שירה, בשמחה 
שיבחו  חדשה  ה'...שירה  בא-לים  כמוכה  מי  כולם:  ואמרו  רבה 
גאולים לשמך הגדול על שפת הים, יחד כולם ענו והמליכו ואמרו: 
ה' ימלוך לעולם ועד... גם בתפילת ערבית אנו אומרים: "ומלכותו 
ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה 
ואמרו כולם: מי כמוכה ה'...מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה 

זה קלי ענו ואמרו: ה' ימלוך לעולם ועד".
בני  הרי  כמוך',  'מי  הפסוק  את  רק  מזכירים  מדוע  להבין  יש 
ישראל אמרו שירה שלימה? ניחא, "ה' ימלוך לעולם ועד" שהינו 
כפסוק  מוזכר  כמוכה'  'מי  מדוע  אולם  את השירה,  פסוק המסכם 
מיוחד מדי יום לפני תפילת העמידה? זאת ועוד, מדוע בכלל פסוק 
ים  קריעת  של  הגדול  הנס  לנוכח  הקב"ה  של  בשבחו  שמדבר  זה 
סוף נאמר באמצע שירת הים ולא בסופה צמוד למילים: "ה' ימלוך 

לעולם ועד"?
זי"ע.  הק'  הבעש"ט  למרן  ממרחקים  בא  אחד  שחסיד  מסופר 
כאשר נסע חזרה לביתו, אמר לו הבעש"ט, אתה נוסע לביתך דרך 
עיירה פלונית, אבקשך שתהיה אצל רבי בערל ותמסור לו דרישת 
את  ועשה  בקשתו  למלאות  הבטיח  שהחסיד  כמובן  ממני.  שלום 

דרכו לעיירה זו.
כאשר בא לעיר שאל האיש את בני העיר היכן דר רבי בערל? הוא 
תיאר לעצמו שמסתמא הוא מחשובי העיר, כיון שהבעש"ט דורש 

בשלומו, אבל אף אחד לא ידע ממנו.
הלך  והוא  המלמד,  לבערל'י  כוונתו  אולי  אחד,  לו  שאמר  עד 
הלומד  מלמד  עם  קטן  חדר  מצא  הוא  ואכן  הדבר.  את  לבדוק 
כשהגיע  והנה  נפשי".  "ברכי   – ק"ד שבתהילים  פרק  הילדים  עם 
מלאה  עשית  בחכמה  כולם   ... מעשיך  רבו  "מה  לפסוק  המלמד 
באמצע  המלך  דוד  הפסיק  למה  הילדים  את  קניניך", שאל  הארץ 
דבריו על סדר הבריאה ונפלאותיו, ולציין את פלא הבריאה, היה לו 

להמשיך ולספר את נפלאות הבריאה: "זה הים גדול ורחב ידיים..." 
גדולת  את  לבטא  כדי  ה'..."  מעשיך  רבו  "מה  לומר  לבסוף  ורק 

ועוצמת הבריאה?
הבריאה  סדר  על  מקום  של  שבחו  המלך  דוד  כשסידר  אלא, 
להתאפק  יכול  היה  שלא  עד  גדולה,  להתלהבות  הגיע  ונפלאותיו 
והיה מוכרח להפסיק  לגמור שבחי השי"ת בסוף תיאור הבריאה, 
, ושוב היה יכול להמשיך  ולצעוק בקול: "מה רבו מעשיך ה'..." 

הלאה שבחי השי"ת בסדר הבריאה.
הילדים  את  מדריך  בערל  רבי  איך המלמד  החסיד  כאשר שמע 
התפרסם  לימים  שלום.  פריסת  הבעש"ט  אליו  שלח  מדוע  הבין 
המלמד כהמגיד הגדול הרבי ר' דוב בער ממעזריטש זצ"ל ממלא 

מקומו של אור שבעת הימים הבעש"ט הק''.
על פי זה ביאר הרה"ק משינווא זי"ע מדוע בשירת הים, כאשר 
משה ובני ישראל התחילו לסדר שבחו של מקום על גודל הניסים 
ולא   ,"... כמוכה  "מי  לומר:  באמצע  הפסיקו  עמהם,   שעשה 
ימינך...",  "נטית  והנפלאות  הניסים  גודל  המשיכו את השירה על 
... ". כי אכן בני ישראל אמרו את  ורק לבסוף לומר: "מי כמוכה 
עלה  שירתם  שבאמצע  עד  ושמחה  ודביקות  בהתלהבות  השירה 
בלבם שבח ה', ומתוך התלהבות זעקו "מי כמוכה ... ", כי לא יכלו 

עוד להתאפק כדברי המגיד זי"ע על דוד המלך ב'ברכי נפשי'.
זה יש לבאר את דברי הפייטן  הוסיף הרה"ק משינווא שעל פי 
"ידידים  שאומר:  מילה(  בברית  )שנאמר  ליבשה'  'יום  בפיוט 
רוממוך בשירה קדמוך מי כמוכה ה'". ד"ידידים" היינו בני ישראל 
"רוממוך" במה? "בשירה קדמוך", שהקדימו לצעוק "מי כמוכה 
ישראל  של  שבחם  וזהו  הנס.  של  הסיפור  גמר  לפני  ה'"  בא-לים 

שהקדימו בשירה "מי כמוכה" קודם שגמרו את תיאור הניסים.
זה מסביר לנו מדוע דווקא פסוק זה נבחר לאומרו מתוך שירת 
הים לפני תפילת שמונה עשרה. כי הוא בא מזעקה פנימית של בני 
ישראל, ולכן אנו משתמשים בו לפני שאנו שופכים תחינה לבורא 

העולם.
מסחרו  לרגל  ונסע  גדול  סוחר  שהיה  קרלין  חסיד  על  מסופר 

וראה שיצטרך לשהות שם בשבת,  לעיר  נקלע  לערים. פעם אחת 
ודאג היכן יתפלל בשבת? היה שם בעיר כ"ק האדמו"ר מטשורקוב 
והוא רצה להתפלל אצלו. אבל חשב בליבו, הרי אני חסיד  זי"ע, 
זה  אין  ואצל הרבי  רמים  ובקולות  ורגיל להתפלל בצעקות  קרלין 
מקובל, כיצד יסתכלו עלי? אולי תהיה זו אף פגיעה ברבי אם אצעק 

בקול בעת התפילה...?
להתפלל  רשותו  את  ולבקש  הרבי  אל  להכנס  החסיד  החליט 
דרך  לא  זו  בקפידה:  לו  וענה  מבוקשו  את  שמע  הרבי  כהרגלו. 
בשקט  להתפלל  יש  המלך.  בפני  עומד  כשאתה  בתפילה  לצעוק 

ובמורא, כך הוא מנהגנו ואין לשנות!
באין ברירה ניסה בכל כוחו להתאפק מלצעוק, וכך נהג בקבלת 
לתפילת  בהגיעו  אבל  שבת.  של  שחרית  תפילת  ובפתח  שבת 
"נשמת" לא יכול היה עוד להתאפק ומרוב התלהבות פרץ בשאגה 
והחל לאמרה בקולי קולות ובצעקות נוראות, והכל הסתכלו עליו 

בתימהון ובקפידה.
להתנצל.  והחל  הרבי  אל  החסיד  נכנס  קודש  שבת  במוצאי 
בשקט  המתפללים  כאלו  יש  ההתנצלות?  מה  על  הרבי:  לו  ענה 
ויש הצועקים. להיפך הצעקה הנובעת מהלב היא אחת מלשונות 
התפילה, ואף טובה היא מתפילה בקרירות וקיפאון.  האיש תמה 
ושאל: רבי, הלא בערב שבת גער בי הרבי והתרה בי שלא אצעק 

ושלא זו הדרך?
ומבקש  שני  או  ראשון  ביום  אלי  בא  כשיהודי  הרבי:  לו  אמר 
רשות להתפלל בצעקות בשבת, והוא מתכוון מראש לצעוק כאילו 
זה צורת התפילה, יש להעמידו על האמת שאין זה מעיקר התפילה 
ותקנתה. אבל כשיהודי עומד בתפילה וייחם לבבו ומרוב התלהבות 

הוא מרים את קולו, אין נאה ומשובח הימנו!
עלינו לזעוק לנוכח הניסים והנפלאות שבכל יום עמנו והנפלאות 
מי  ה',  כמוך...  "מי  הקב"ה,  עמנו  שעושה  עת,  שבכל  והטובות 
כמוכה נאדר בקודש נורא תהילות עושה פלא". וכשם שעשה לנו 

ניסים בימים ההם כן יעשה לנו ניסים וישלח לנו ישועה וגאולה.

מסירות נפש לתורה 

'מי כמוך'

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

חז"ל  כב(.  )יד,  ה  ַּבַּיָּבָׁשֽ ַהָּים  ְּבתוְֹך  ִיְׂשָרֵאל  י  ְבֵנֽ ְוָיבֹאּו 
אומרים, שבני ישראל היו יראים להיכנס למים, עד שקפץ 
ישראל.  כל  באו  ואחריו  וירד תחלה,  עמינדב  בן  נחשון 
נבקעו  לא  הם  למים,  נכנס  ואומרים, שכשנחשון  מוסיפים  חז"ל 
מיד. הוא פסע בתוך המים עד שהגיעו לגרונו, ורק לאחר שקרא: 
"הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש" )תהלים סט, ב( נבקע הים. 

כה גדולה היתה מסירות נפשו של נחשון!
ה'  בעבודת  ומגוונים  שונים  בתחומים  זו  נפש  מסירות  כעין 
מצינו בגדולי ישראל במשך הדורות, על רבי שלום שבדרון זצ"ל 
בירושלים,  כבד  שלג  ירד  מאוחרת,  בשעה  אחד  שלילה  מסופר 
עלה  הלימוד,  במהלך  לפתע,  בתורה.  ועמל  יושב  שלום  ורבי 
בדעתו תרוץ על קושיה עצומה בסוגיה. עונג וגם שמחה עילאיים 
ט(  יט,  )תהלים  לב"  ישרים משמחי  ה'  "פקודי  בגופו.  התפשטו 

והוא החל לרקוד משמחה.
אלא, שהוא לא עצר כוח לשמור את השמחה רק לעצמו. הוא 
גיסו, עמוד ההוראה  ומהר, בשלג הכבד, לבית  לבש את המעיל 
רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל, להרצות לפניו את החידוש הנפלא 
שהתחדש...  השעה הייתה מאחרת. הגרש"ז כמעט ועלה כבר על 
יצועו. ולפתע... דפיקות בדלת. הגרש"ז מהר לפתוח את הדלת. 
רבי שלום - קורן מאשר - עומד בפתח, וכבר מתחיל להרצות את 

החידוש...
הוא  אף  - התלבש  הבית  בני  את  להעיר  רצה  - שלא  הגרש"ז 
במעילו, ויצא ביחד עם רבי שלום אל הרחוב, שם החלו להתפלפל 
- "בבית  בלמוד... שעה ארכה עמדו השנים בקור, ברוח, בשלג 
 - שלג  גשם,  רוח,  ברד,  תיבות:  ראשי  ברגש",  נהלך  אלקים 

והדברים היו מאירים ומשמחים כנתינתם מסיני... 
בסיומם, החלו שניהם לרקוד, על השלג שכבר הספיק להיערם: 
ונתן  התועים,  מן  והבדילנו  לכבודו,  שבראנו  אלוקינו  "ברוך 
ב"שמחת  כמו  ממש   ," בתוכנו  נטע  עולם  וחיי  אמת,  תורת  לנו 
תורה".   מסירות נפש לתורה! )מתוך "משכני אחריך" ח"א עמוד 

307, ועיין עוד שם דוגמאות נוספות למסירות נפש לטהרת הלב 
והמידות, מצדיקי וגדולי ישראל(. 

סמוכים על שלחן אבינו שבשמים

יוֹם  ְּדַבר  ְוָלְקטּו  ָהָעם  ְוָיָצא  ַהָּׁשָמִים  ִמן  ֶלֶחם  ָלֶכם  ַמְמִטיר  ִהְנִני 
ְּביוֹמוֹ )טז, ד(. בגמרא )יומא עו ע"א( מובא: "שאלו תלמידיו את 
רבי שמעון בן יוחי: מפני מה לא ירד להם, לישראל, מן פעם אחת 
בשנה?". כל יום מחדש היו ישראל צריכים לשאת את עיניהם אל 
הרכים.  ילדיהם  ועבור  עבורם  מזון  להם  שישלח  העולם,  בורא 
מדוע לא הוריד להם הקב"ה מן פעם אחת בשנה, בכמות גדולה, 
לדאוג  ולא  שברשותם,  המזון"  "מחסני  על  לסמך  שיוכלו  כדי 

כלל?
למה  משל  לכם  אמשול  יוחאי[:  בר  שמעון  ]רבי  להם  "אמר 
הדבר דומה, למלך בשר ודם שיש לו בן אחד, פסק לו מזונותיו 
פעם אחת בשנה, ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה. 

עמד ופסק מזונותיו בכל יום, והיה מקביל פני אביו כל יום". 
כאשר ניתן לבן המלך סכום כסף גדול שהספיק לו לכל השנה, 
לא טרח בן המלך לבוא ולראות פני אביו, עד שהסתימה השנה 
לראותו  וחפץ  בנו,  את  שאהב  המלך,  שברשותו.  הכסף  ואזל 
לעתים קרובות, החל לתת לו בכל יום סכום הגון, שיספיק לו לכל 
הוצאותיו ברוח גדול, אך רק לאותו יום. לא היתה לאותו בן בררה, 

והוא החל לבא אל אביו בכל יום ויום.
היה  בנים  וחמשה  ארבעה  לו  שיש  מי  ישראל,  "אף  הנמשל: 
כלן מתים ברעב.  ונמצאו  מן למחר,  ירד  לא  ואומר: שמא  דואג 

נמצאו כלן מכונים את לבם לאביהן שבשמים".
בני ישראל מהלכים בלב המדבר, הכל מסביב שומם. אין להם 
אפשרות לגדל חיטה או גפן, אין חניות לקנות בהן חלב וגבינה 
או בשר ודגים. שממה מוחלטת. מנין יבא עזרם? איך יתנו מזון 
מביאה  הגמרא  לשמים.  לבם  את  לכוון  כלם  הכרחו  לילדיהם? 

סיבות נוספות, שבעטין ירד המן בכל יום ויום מחדש:
"דבר אחר, שהיו אוכלין אותו כשהוא חם". הקב"ה, באהבתו 
הגדולה אלינו, לא רק מספק לנו את הצרכים החיוניים לנו, אלא 

"משביע לכל חי רצון". ונכלל בזה, שהיה מזונם חם וערב לחך.
"דבר אחר, משום משאוי הדרך". בני ישראל היו בעיצומו של 
מסע ארוך, "ויסעו ויחנו...". אלו היה המן יורד פעם בשנה, בכמות 
גדולה, היה עליהם לסחב משא כבד. על כן נתן להם הקב"ה את 

המן בכל יום מחדש, ולא היו צריכים להתייגע בנשיאת מזון.
 

על נסיך שבכל יום

הפסוק  את  אומרים  אנחנו  ב"אשרי",  יום,  בכל  פעמים  שלש 
ָלֶהם ֶאת  נוֵֹתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו,  ֵאֶליָך  מתהלים )קמה, טו(, "ֵעיֵני כֹל 
אל  כל" המפנות  "עיני  על  ְּבִעּתוֹ". מאחר שהפסוק מדבר  ָאְכָלם 
הקב"ה בבקשת פרנסה, נכון היה לכאורה, לכתב בלשון רבים - 

בעתם. מדוע אפוא נאמר כאן "בעתו"?
אחד  כל  הברואים,  של  אכלם  את  נותן  שמו  ישתבח  הבורא 
ואחד בעתו ובזמנו, ובאפן הטוב ביותר עבורו. אולם תחלה צריך 
כל  "עיני  בגדר  ולהיות  ממנו,  ולבקש  הבורא  אל  לפנות  האדם 
אליך ישברו". דבר זה הנו לטובתו של האדם, מפני חביבותו אצל 

הבורא. 
זו  מדבקות  חלק  יתברך.  בו  דבוקים  להיות  היא  חיינו  תכלית 
צרכינו,  כל  את  ממנו  מבקשים  אליו,  שמתפללים  ידי  על  משגת 
ומודים לו על כל החסדים הגדולים והרבים שעושה עמנו.  אנחנו 
מודים לקב"ה "על נסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך 
שבכל עת". איננו יכולים לחיות אפילו רגע אחד ללא חסדיו של 
הבורא יתברך, ואנו תלויים בו כל העת. אף זה חסד שעושה אתנו 
)מתוך "משכני אחריך"  הקב"ה, כדי שנהיה קשורים אליו תדיר 

שמות ח"א עמוד 316, ועיין שם עוד בעניין זה(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר





הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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"איך נעזור לילדינו לאכול 
שואלת  יותר?",  בריא 
עטיה ומסבירה בהרחבה, 
"הכללים להלן מתייחסים 
אמנם למוצרי החלב, אך 
לכלל  ונכונים  מתאימים 
הכללים  את  המזונות. 
השנים  לאורך  אספתי 
כאימא וכדיאטנית ילדים. 
אך  פשוטה  לא  המשימה 

בהחלט אפשרית". 

"האחריות עלינו" – קשה 
אחריות,  ולקחת  לקבל 

נוכל  לא  ליישום.  ביותר  החשוב  הכלל  זה  אך 
לא  אם  נכונים  אכילה  הרגלי  עם  ילדים  לגדל 
נסגל אותם בעצמנו. ילדים שגדלים בבית שבו 
אוכלים במהלך קריאת עיתון, אין סיכוי שיאכלו 
שתייה  לגבי  גם  נכון  זה  האוכל.  שולחן  ליד 
וכל  סוף,  בלי  ממתקים  נשנושים,  מתוקה, 
הרגל. אנחנו מהווים מודל לחיקוי עבור הילדים 
שמפתחים הרגלי אכילה דומים לשלנו ובהתאם 

לנהוג בבית. 

הרגלי  לאמץ  יותר  קל   - מוקדם  שיותר  כמה 
לשנות  מאשר  מוקדם  בשלב  טובים  אכילה 
בתקופת   - יותר  מאוחר  מיותרים  הרגלים 
שהשתייה  ילד  ובכלל.  הנעורים  הילדות, 
או  תה,  או  מיץ  היא  לו  שהוצעה  הראשונה 
שמוצר החלב הראשון שהציעו לו היה ממותק, 
יתקשה להתרגל לשתיית מים או אכילת מוצרי 
חלב לבנים. אז אף פעם לא מוקדם, וכבר מגיל 
לילדים  להציע  מומלץ  הראשונה  החשיפה 
מוצרי חלב ללא תוספת סוכר. כדי לקבל טעם 

כמה  לבן  יוגורט  לתוך  להכניס  אפשר  מתוק 
חתיכות פרי.

סבלנות   – ולהציע  להמשיך  אך  להכריח,  לא 
לזכור  עלינו  כאן.  מפתח  מילות  הם  רוח  ואורך 
חדש  למזון  חשיפות  כעשר  נדרשות  שלעתים 
על  מונח  זה  אותו.  לטעום  יסכים  שהילד  עד 
לא  עדיף  פועל.  זה  ובסוף  ושוב  שוב  השולחן 
ילדים לאכול מוצרי חלב, אך חשוב  לכפות על 
בארוחה  אם  גם  ארוחה,  בכל  אותם  להציע 

הקודמת סירבו. 
שבהם  ילדים,  בגני  שערכנו  נחמד  בניסיון 
הנחנו  בופה,  בסגנון  הבוקר  ארוחת  מוגשת 
ירקות  בכל בוקר, במשך חודש ימים, מגש עם 
בחמישה צבעים, בלי לומר מילה. שמחנו לגלות 
בסוף החודש כי 90% מהילדים אכלו או לפחות 

טעמו ירקות מארבע צבעים לפחות. 

שבו  הזה  הרגע  את  מכירים   – הזדמניות  חלון 
ערוך  השולחן  רעבים,  יושבים  כבר  הילדים 

הגיע  לא  עדיין  והאוכל 
יקר  רגע  זה  לשולחן? 
השולחן  במרכז  להניח 
שאנחנו  האוכל  את 
ברגעים  שינסו.  רוצים 
ההצלחה  אחוז  אלה 

נוסק. נסו את זה בבית.

הרבה   - יצירתיים  היו 
אוכל  לאכול  נעים  יותר 
את  סדרו  טוב.  שנראה 
יפה  בצורה  הצלחת 
אוכלים  אנחנו  ומושכת. 
למשל,  העיניים.  עם  גם 
ומתחתיו  גמבה  ציפורי  לצדו  לבנה,  גבינה  ענן 
עצי  גדלים  שבהם  מלא  מאורז  אדמה  רגבי 
ברוקולי; ריבועי גבינה קשה שמוצגים כבלוקים 

לבניין ועוד. 
ירקות  השולחן  על  הניחו  כייפית  ערב  לארוחת 
עגבניות  )חצאי  וצורות  צבעים  בשלל  חתוכים 
גזר  לרצועות,  חתוכה  גמבה  סגול,  כרוב  שרי, 
למרוח  אחד  לכל  והציעו  ועוד  בקולפן  חתוך 
על פרוסת לחם גבינה לבנה או טחינה ולקשט 

בירקות הצבעוניים. 

 - והכנתו  האוכל  בקניית  הילדים  את  שתפו 
השתתפו  שהם  מאכלים  ברצון  אוכלים  ילדים 
בקנייתם ובהכנתם. במהלך הקניות בחנות תנו 
מראש  לקבוע  ניתן  הכללים  את  לבחור.  להם 
גבינה  של  מסוים  סוג  ובחר  שטעם  ילד  בבית. 
כך  אחר  בשמחה  זאת  יאכל  במעדנייה  קשה 
בבית. ילד שגרר גבינה ללזניה יטעם ממנה אחר 

כך ביתר קלות. 

מרק בצל בתוך כיכר לחם

טיפים

שישה דברים שלא חשבת לבדוק 
בקניית דירה חדשה

וכיווני האוויר  - מזל טוב! על מספר החדרים  החלטתם לקנות דירה חדשה 
המטבחים  ספקי  אצל  ביקרתם  השוויתם,  למ"ר  המחיר  את  שאלתם,  בטח 
יוני אבני,  והתעכבתם בחנויות הרהיטים. הנה שישה פרטים חשובים, מאת 
שאולי  אש,  וכיבוי  לגילוי  מערכות  ומשווקת  יצרנית   -  Telefire סמנכ"ל 

שכחתם לבדוק, וכדאי שתשימו אליהם לב:

תקציב
הבעיה  לנו.  שיש  לתקציב  בהתאם  דירה  לחפש  היא  שלנו  הטבעית  הנטייה 
מתחילה כאשר אנו מגיעים לראות דירות המתחילות בתקציב שיש לנו, ועליו 
מתווספים שינויים ותוספות. הפתרון הוא להתחיל מהסוף - בדקו כמה כסף יש 
לכם במיצוי מקסימלי של ההון הראשוני וגובה החזר המשכנתא בו אתם יכולים 
השדרוגים  כל  את  כבר  הכוללות  מחיר  הצעות  בקשו  מכן  לאחר  רק  לעמוד. 
והן  והתאימו כלפי מטה את עלות הדירה הן באמצעות מיקוח  הרצויים לכם, 

באמצעות ויתור על האלמנטים הפחות חשובים לכם.

כיווני אוויר 
כיווני  הם  מה  שואלים  תמיד  לא  אבל  אוויר,  כיווני  כמה  לבדוק  יודעים  כולם 
האוויר. למעשה, נתון זה ישפיע לא רק על שעות האור הטבעי בדירה אלא גם 
על צריכת החשמל ועוד. מעדיפים כניסה של חום? בחרו דירה שרוב קירותיה 
פונים לכיוון דרום. לעומת זאת פנייה לכיוון צפון תאפשר קירור יעיל יותר בקיץ, 

אך גם טמפרטורה קרה יותר בחורף שאולי תגרור הוצאות חימום.

הסביבה
לא מוגזם להגיד שסביבת הדירה חשובה לא פחות מהדירה עצמה. בפרויקטים 
בסביבה בנויה, המלאכה פשוטה. הגיעו אל סביבת הדירה בשעות שונות של 
תחבורה  נתיבי  בדקו  השכנים,  עם  שוחחו  הניקיון,  הרעש,  את  בדקו  היום, 
ותחבורה ציבורית ומוסדות חינוך. בסביבה שאינה בנויה המלאכה קשה יותר. 
הבניינים  במקום,  הסביבה  תכניות  על  מפורט  הסבר  מהיזם  לדרוש  עליכם 
שאלות  גם  לשאול  תפחדו  אל  ועוד.  התחבורה  הפארקים,  ליד,  הצפויים 
שמרגישות טיפשיות. מיקום של גינה ציבורית לצד הבית, למשל, יכול להיות נוח 
ונעים במיוחד למשפחות עם ילדים קטנים, אך מנגד לגרום לרעש במידה והוא 

מאכלס ילדים ונוער בשעות הצהריים.

בטיחות אש
יותר  גדולים  הופכים  שהבניינים  ככל  אך  זה,  על  לחשוב  אוהבים  לא  אנחנו 
בבניינים  כן  על  להשתבש.  שעלולים  דברים  יותר  ישנם  כך  יותר,  ומורכבים 
חדשים מרובי קומות תותקן מערכת גילוי אש וכיבוי על פי חוק. בעת רכישת 
הדירה אל תשכחו לבדוק שישנה מערכת לגילוי וכיבוי אש מחברה מוכרת. שימו 
סגורה.  ומערכות  פתוחה  מערכת  סוגים:  לשני  מתחלקות  אלו  שמערכות  לב 
ואילו  בלבד,  אחד  לספק  מוגבל  בה  שהטיפול  מערכת  היא  סגורה  מערכת 
מערכת פתוחה תאפשר לכם לבחור בין טכנאים מורשים אשר יוכלו מתחרים 

ביניהם לגבי זמינות ועלות הטיפולים.

החוזה
החלטתם לרכוש את הדירה? בשעה טובה! זה הזמן להצטייד בעו"ד המומחה 
בדקו  הצורך.  במקרה  תיקונים  בו  ויכניס  החוזה  על  אתכם  שיעבור  לנדל"ן, 
אחר  פרט  וכל  המסירה  מועד  וכן  התשלום  מועדי  המדויקים,  שהסכומים 
שסיכמתם עליו מופיעים בחוזה במפורש באופן שאינו משאיר מקום למחלוקת.

טעימה

איך משלבים בריאות בתפריט הילדים? 
כן חשוב להציע  ולהתפתחות אופטימליות. על  נכונה בגיל הילדות היא אחד היסודות לגדילה  תזונה 
לילדים תזונה מגוונת המכילה את כל קבוצות המזון, הוויטמינים והמינרלים הנחוצים לגוף, ולהקנות 
• שרית עטיה – דיאטנית קלינית יועצת למועצת  להם דפוסי אכילה בריאים שילוו אותם לכל החיים 

החלב מסבירה איך ניתן לשלב מוצרי חלב )או כל מזון אחר( בתפריט הילדים

מרכיבים למרק:
4-5 בצלים לבנים, חתוכים לרצועות דקות

25 גרם חמאה
1 כף שמן זית
2 כפות סויה 
1 כפית סוכר

2-3 כפות קמח מקצועי 
1 ליטר ציר או מים רותחים

1/4 כוס יין לבן )אופציונלי(

 להגשה:
2 כיכרות לחם כפרי עגול 

1 חבילת גבינת צ'דר פרוסה או גל גבינה צהובה 
אחרת שאוהבים

1/2 כוס גבינת פרמזן, מגורדת
עלי טימין

אופן הכנה:
1.מחממים את התנור ל-180 מעלות. 

2.ממיסים את החמאה בסיר, מוסיפים את השמן, הבצל, הסויה והסוכר. מערבבים, מכסים ומבשלים 
תוך כדי ערבוב מדי פעם במשך כ-20 דקות. 

3.מוסיפים את הקמח וממשיכים לבשל תוך ערבוב קבוע כ-3 דקות נוספות עד שהבצל משחים. 
4.מוסיפים את הציר או המים והיין הלבן, מערבבים, מכסים ומבשלים ללא מכסה במשך 40 דקות. 

כמות הנוזלים אמורה להצטמצם. טועמים ומתקנים את התיבול.
5.חותכים את הרבע העליון של כל כיכר לחם ובעזרת כף מרוקנים את הפנים שיישאר רק קרום חיצוני 

בצורת קערה. מרפדים את פנים הלחם בכמה פרוסות גבינה ומכניסים לתנור ל-10 דקות.
6.יוצקים את המרק לתוך קערות הלחם, מפזרים מעל את הפרמזן ומקשטים עם עלי הטימין.

המותג מאסטר שף מציע מתכון נפלא, מפנק ומנחם של מרק בצל בתוך כיכר לחם עם גבינה מותכת. מה צריך יותר 
מזה בימי החורף הקרים?
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איקאה  SALE חוזר

 IKEAאיקאה פותחת את החורף עם
SALE  שיתקיים בין התאריכים ג'-כ"א 

שבט תשע"ט (9-27.1). הסייל יתקיים בכל 
ארבעת חנויות הרשת: נתניה, ראשון לציון, 
קרית אתא, ובאר שבע. ב- SALE ישתתפו 

אלפי פריטים מכלל מחלקות החנות, 
בהנחות של עד 20%-70% לצד הנחות גם 

במסעדות החנות
שוקי קובלנץ, מנכ"ל איקאה ישראל: 

"כבכל שנה, אנו פותחים את החורף עם 
IKEA SALE המסורתי. ארבעת חנויות 
הרשת תוגברו הן מבחינת חווית הקנייה, 

עם הוספת קופות עצמאיות,  והן מבחינה 
לוגיסטית והערכות צוותי השירות בחנויות 

ובמוקד הטלפוני. השנה ניתן למצוא 
תמהיל רחב של מוצרים המכילים מוצרי 

ריהוט ואביזרים ממגוון מחלקות, עם 
הנחות בטווח של 20-70 אחוז, כך שכל 

אחד יוכל למצוא מענה לצרכיו. לצד מוצרי 
הריהוט והאביזרים, מוצעים ללקוחות 

מחירי סייל גם על מגוון מנות במסעדות 
החנויות, שמשלימים את חוויית הקנייה 

בחנות." 
אבי בר, סמנכ"ל מגוון ומכירות: "סייל 

החורף יכלול מעל 2000 מוצרים מכלל 
מחלקות החנות.  השנה יבלטו מחלקות 
מיטות ומזרנים, ריהוט ואביזרים לאמבט 
, תאורה ומחלקת הדקורציה שלנו. עיתוי 

הסייל נקבע למועד זה, כך שנוכל להיערך 
לקליטת אלפי מוצרים חדשים לקראת 

פסח והאביב בתוכם נהנה השנה גם 
מקולקציות תחומות זמן ושיתופי פעולה 

עם מעצבים מובילים מהעולם." 



תנובה משיקה את  
 YOLO CRUNCH

 תנובה מרחיבה את מגוון המוצרים 
 YOLO בסידרת יולו ומשיקה את

CRUNCH, סדרה המבוססת על קרמו 
שוקולד בשילוב תוספות קראנצ'יות: שבבי 

קוקוס קלוי וכדורי שוקולד קראנצ'ים. 
YOLO CRUNCH  במסגרת סדרת

יושק YOLO שוקולד BLOND - שוקולד 
לבן מקורמל, בעל גוון זהוב וארומה עדינה 
של קרמל, שהינו אחד הטרנדים המובילים 

 YOLO בענף השוקולד העולמי. סדרת
CRUNCH, שפותחה בליווי שוקוליטייר, 

יוצרת מפגש מרקמים בין קרמו שוקולד 
עשיר לבין תוספות פריכות, שמעצימים 

את חווית האכילה וההנאה מהמוצר.
הסדרה מושקת בגביע רחב עם תוספות 
 On Top, YOLO CRUNCH במכסה

שוקולד חלב, עם  42% מוצקי קקאו, 
בתוספת כדורי שוקולד קראנצ'ים, 

 BLOND שוקולד YOLO CRUNCH
עם 36% מוצקי קקאו, בתוספת קוקוס 
קלוי. המוצרים בכשרות המהודרת של 

בד"צ ועדת מהדרין.



סוער וזול 
ב'שיא החשמל והמיזוג'!

 חולמים על מקרר מהדור החדש? רוצים 
לייבש את הכביסה בקלות וביעילות? 

רוצים לחמם את הבית עם מזגן חסכוני? 
כשבחוץ סוער וקר, בשיא החשמל דואגים 

לחמם מנועים ולהיכנס כבר מעכשיו 
לכוננות ערב חגים (מישהו אמר פה 

פסח?). 
בראש ובראשונה – כרשת החרדית הגדולה 
במגזר, דאגנו לחדש את המלאי עם מוצרי 

חשמל הכשרים למהדרין, המותאמים 
לשבתות ולחגים הבעל"ט, תוך מחשבה 

על כל לקוח, שיקבל את המוצר האיכותי 
ביותר עם ההקפדה ההלכתית הגבוהה 

ביותר.
כמו"כ, בשביל לאפשר לכל משפחה 

להצטייד בכל מוצרי החשמל הנצרכים 
לבית, ברשת 'שיא החשמל והמיזוג' 

דואגים למחיר הנמוך ביותר (ואף בפחות 
ממחירי "הקרן"). וכמובן, בפריסה הנוחה 

ביותר – של 36 תשלומים ללא ריבית 
והצמדה ח"ו.

זה הזמן לספר לכם על מבצעים מיוחדים 
על כל מוצרי החשמל, התקפים בכל 

חנויות הרשת מעכשיו ועד לר"ח אדר א'.  
שימו לב לקופון ההנחה הסוער במיוחד 

שצורף למודעות בעיתונים. (אל תחמיצו) 
תוקף השובר עד לתאריך י"ט שבט - 

25.1.19. מהרו לנצל וליהנות!
נציגי השירות שלנו עומדים לרשותכם בכל 

סניפי הרשת וישמחו להעניק לכם ייעוץ 
מקצועי ומדויק לצרכים שלכם. לפרטים 
אודות הסניף הקרוב לביתכם, התקשרו: 

03-5045000



הטבה חודשית בלעדית 
Mood לחברי מועדון

במהלך חודש ינואר, ייהנו חברי מועדון 
MOOD במסעדות רשתות 'קפה 

קפה' ו'לחם ארז' מהטבת 1+1 ממגוון 
משקאות החורף, ביניהם החדשים ברשת: 

"שוקולטה בננה" עם קצפת ומרשמלו 
צבעוני; "סחלב פיסטוק" חם בתוספת 

קוקוס, בוטנים ומקל קינמון; ומשקה "טופי 
קרמל" חם עם קצת וסוכריות צבעוניות.
ברשת 'פרש קיטשן' יזכו חברי המועדון 

בהנחת 20% על תפריט הקוקיבום, 
וב'לחם בשר' יתפנקו במרק חם ומהביל 
במתנה, בהזמנת מנה עיקרית.  בהצגת 

 MOOD כרטיס מועדון החברים הקולינרי
באפליקציה או בכרטיס פיזי, ניתן ליהנות 
במהלך כל החודש בכל אחת מהרשתות 

מהטבה אחת לשולחן, בימות השבוע שבין 
ראשון לחמישי. ההטבות בתוקף בהזמנה 

בישיבה בלבד, לא כולל מנות עסקיות 
ובכפוף לתקנון מוד.



20 שנות חסד במטרנה

חברת מטרנה, נבחרת הציבור החרדי 
מזה דורות רבים, מציינת 20 שנות חסד 

לשיתוף הפעולה עם ארגון החסד "חסדי 
נעמי", שיתוף פעולה ייחודי באופיו 

המבטא את הקשר ההדוק בין מטרנה 
לציבור החרדי.

לאחרונה התבשרנו כי החברה השיקה 
את סדרת הדגל "אקסטרה קר מהדרין", 

עם היתרון המשולש: פרוביוטיקה, שמן 
בטאפלמיטט וסיבים פרה-ביוטיים וכעת 

היא ממשיכה את פרוייקט החסד החשוב 

"מטרנה מצווה". ב-20 השנה האחרונות, 
מדי שנה בשנה, קיימה חברת מטרנה 

את הפרויקט המיוחד, במסגרתו  הציבור 
התבקש  לאסוף כפיות מטרנה או אריזות 

דייסות מטרנה. ככל שמתקבלות יותר 
כפיות או אריזות דייסה כך גדלה גם 
תרומת מטרנה לארגון החסד, ובכך 

מעניקה לאלפי משפחות נזקקות במגזר 
החרדי מזון לתינוקותיהן.

מאז הושק מבצע 'מטרנה מצווה' לפני 
כשני עשורים, קיבלו הן מטרנה והן ארגון 

חסדי נעמי אינספור תגובות מהציבור 
החרדי על הזכות העצומה בהשתתפות 

במבצע המיוחד, המאפשר לקהילה 
שלמה להיות שותפה בגמילות חסדים 

חשובה- תרומת מזון תינוקות למשפחות 
נזקקות. במשך כל השנה, משפחות רבות 

מקפידות לשמור כפיות ואריזות דייסות 
מטרנה במיוחד עבור פעילות זו. 

עם סיום מבצע החסד בשנה שעברה, 
נערך ערב הוקרה למטרנה בהשתתפות 

הגאון רבי  ישראל מאיר לאו, בו שיבח את 
מטרנה וחסדי נעמי באמרו "כשמדברים 

על "כל ישראל חברים", מדברים על 
הדוגמא הקלאסית של שיתוף הפעולה 
המיוחד של מטרנה וחסדי נעמי למען 

הכלל".קרן זופניק, מנכ"ל מטרנה: 
"ההיכרות של מטרנה והציבור החרדי הינה 

ארוכת שנים ומלווה דורות רבים - מדובר 
בחיבור שאין שני לו, כאשר השנה נציין את 
החיבור לקהילה במספר שיא של 20 שנות 

רצף פעילות מבורכת בשיתוף פעולה 
עם ארגון חסדי נעמי. כמובילת שוק מזון 

התינוקות בישראל, חברת מטרנה פועלת 
ללא לאות להביא מגוון מוצרים איכותיים 

בהרכב מתקדם לכלל התינוקות בישראל. 
לאחרונה השקנו את סדרת "אקסטרה קר 

מהדרין" המתקדמת בכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית ובכך הבאנו את 

בשורת האקסטרה קר גם לציבור החרדי 
והרחבנו את מגוון המוצרים בכשרות זו. 
פרוייקט 'מטרנה מצווה' הינו ביטוי נוסף 
לנוכחות רבת השנים של מטרנה במגזר 

החרדי, המתבטא באיכות המוצרים, 
בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה 

החרדית, ובערכים המובילים של שותפות 
ושל חסד. נמשיך לפעול ללא לאות עבור 

התינוקות בישראל ותזונתם"



סנו אוקסיג'ן - 
מסיר הכתמים הטוב ביותר

סדרת סנו אוקסיג'ן 
המובילה בקטגוריית 

מסירי הכתמים, 
מציעה מגוון פתרונות 
להסרת כתמים קלים 
וקשים. מוצרי סדרת 

סנו אוקסיג'ן מנצחות 
כתמים עקשניים 

שאבקות הכביסה 
רגילות אינן מצליחות 

להסיר. הסדרה מכילה 
חמצן פעיל המסיר 

כתמים קשים מכביסה לבנה או צבעונית. 
מחטאת ומלבינה בגדים לבנים ומחזירה 

את הזוהר לבגדים צבעוניים, מסירה 
כתמים, אנטיבקטריאלית וקוטלת 99.9% 

מהחיידקים, אינה מכיל אקונומיקה. 
את סנו אוקסיג'ן ניתן להשיג בג'ל, תרסיס 

ואבקה:
סנו אוקסיג'ן ג'ל - לחיטוי והלבנה של 
בגדים לבנים והחזרת הזוהר לבגדים 

צבעוניים, פשוט מוסיפים למכונה את 
סנו אוקסיג'ן ג'ל. ניתן להשיג גם באריזה 

חסכונית בגודל 3 ליטר.
סנו אוקסיג'ן בתרסיס - מרססים 

לפני הכביסה ישירות על כתמי הבגד, 

מסיר כתמים גם מאזורים בעייתיים 
כמו צווארונים וחפתים. לאחר הריסוס 

מכניסים מיד למכונת הכביסה ומכבסים 
לפי הוראות התווית שעל הבגד. 

סנו אוקסיג'ן  POWERבאבקה- לכתמים 
עקשנים במיוחד כדאי להשתמש בנוסף 

גם בסנו אוקסיג'ן POWER אבקה 
עוצמתית להסרת כתמים קשים מכביסה 

לבנה וצבעונית.



חדש מסנו: סנו סושי – 
נייר אפייה בגליל

 

נאלצים לתמרן עם נייר אפייה קטן מדי 
כשאתם אופים או מבשלים בכמויות 

גדולות? מחפשים מוצר שיתאים לתבניות 
הביתיות שלכם ויהיה נוח לשימוש 

ולהתאמה? סנו משיקה את סנו סושי – 
נייר אפיה בגליל, באריזה עם סכין פלסטיק 
משוננת לחיתוך קל ונוח לפי האורך הרצוי. 
נייר אפייה בגליל פותר מצבים של שימוש 
בנייר בכלי בישול ותבניות בגדלים שונים, 

שאינם תואמים את יריעות נייר האפייה 
המקופלות ששווקו עד כה. החיתוך באורך 

הרצוי מאפשר ניצול יעיל וחסכוני של 
הנייר, לפי הצורך ולכל מטרה, לתבניות 
קטנות וגדולות מהרגיל, לשיטות בישול 

יצירתיות ולפחות עבודה במטבח.
 נייר האפייה האיכותי והמוכר של סנו 

סושי, מתאים לשימוש חוזר, עמיד עד 220 
מעלות צלזיוס ומאושר למגע במזון. גלילי 
נייר האפייה של סנו סושי משווקים באורך 

20 מטר וברוחב 37 סנטימטר, ומיוצרים 
בכשרות בד"צ העדה החרדית.



הסיר שהפך למוצר חובה 
באלפי בתים

סיר רוסטר מסדרת שיש שחור של 'פוד 
אפיל' הפך כבר מזמן למוצר חובה באלפי 
בתים. הסיר המגיע במידות 26 * 39 ס"מ 

בעל קיבולת של 7.8 ליטר מתאים במיוחד 
לבישול וגם לאפיה בתנור, והכול בסיר 

אחד. הסיר בטוח לשימוש והינו בעל עיצוב 
בסגנון אלגנטי, מודרני ומרשים ומתאים 

גם להגשה לשולחן. רוסטר של 'פוד אפיל' 
כולל מכסה ארומטי. המוצר הוא חדשני 

ומתאים לכל סוגי הכיריים. הרוכשים 
בחנויות 'פוד אפיל' זוכים לשנתיים 

אחריות!
 black marble כלי הבישול מסדרת

מיוצרים בטכנולוגיה חדשה של יציקת 
אלומיניום המאחדת את גוף הכלי 

והמשטח החיצוני ליחידה אחת חזקה 
ועמידה ביותר. הכלים מיוצרים בעובי 

משתנה, בסיס עבה ושוליים צרים, לנוחות 
השימוש ואפקטיביות מרבית. הסירים 
 black בעלי משטח פנימי מאבן שיש

stone עם תכונות נון סטיק מעולות.
לרשת 'פוד אפיל' סניפים במתחם דובק 
ברחוב רבי עקיבא 49 בבני ברק וברחוב 

אהרונוביץ 12 בעיר, כולל חניה חינם 
ללקוחות. בחנויות 'פוד אפיל' תמצאו מגוון 

כלי מטבח באיכות בלתי מתפשרת ובהם: 
סירים, מחבתות, פלטות גריל, סירי לחץ, 

מייבשי כלים, כלי אפיה, מעמדים מיוחדים 
ואביזרי גאדג'טים למטבח. הסירים של פוד 

אפיל מתאפיינים בפרמטרים מאוד נוחים 

וטובים לבישול ובהם שימוש במעט מאוד 
שמן כדי שהאוכל לא יידבק - מה שהופך 
את הבישול לבריא יותר. לכלים יש פיזור 

חם מדויק ונכון לבישול, כמו גם קלים 
במיוחד הסירים לניקוי. 



מאות השתתפו באתגר 
הברכות 3 של פריגת!

אתגר הברכות 3 של פריגת יצא לדרך 
וזכה להיענות מדהימה. בימים הראשונים 
התקבלו בטלמסר הפעילות מאות שיחות 

של משתתפים מכל רחבי הארץ שניסו את 
מזלם באתגר המיוחד. מתוכם, זכו בכל יום 

בפרס הגדול שני המשתתפים שענו נכון 
והכי מהר על כל השאלות בארבעת שלבי 

המשחק והם יקבלו לביתם מגש פירות 
יוקרתי ומפנק מבית אסתר סומך שיפאר 

את שולחן ט"ו בשבט.
בפריגת מציינים בסיפוק את ההיענות 

לאתגר הברכות הגדול והייחודי ומזמינים 
את כלל הצרכנים לנצל את ימי הפעילות 

האחרונים ולהשתתף במשחק.
אתגר הברכות הגדול של פריגת נערך זו 
כבר השנה השלישית ברציפות לקראת 

ט"ו בשבט, שבו לפירות ולברכות יש מקום 
של כבוד על השולחן. אתגר הברכות 3 
נערך השנה במתכונת שונה ומרעננת 

של משחק ידע ומהירות טלפוני חוויתי 
ומאתגר בנושא הברכות הנותן לכל 

משתתף הזדמנות לזכות בפרס שמותאם 
במיוחד לט"ו בשבט.

פריגת מזמינה את הצרכנים להשתתף 
באתגר הברכות הגדול, ליהנות ממבחר 

משקאות טעימים ועסיסיים, ואולי 
להצטרף לזוכים במגש פירות יוקרתי 

שמוסיף טעם עסיסי ומפנק לט"ו בשבט 
שמח במיוחד! הפעילות מתקיימת עד  ט"ו 

בשבט 21.01.2019.



הפריכיות הטעימות 
בסדרת נשנוש חדשה

הפריכיות הטעימות, מותג הפריכיות 
המוביל של אנרג'י, מבית שטראוס, 

מתרחב לעולם הפריכיות לנשנוש ומשיק 
סדרת פריכיות משולשות, המכילות דגנים 

וקטניות ועד 130 קלוריות בלבד לשקית 
אישית.

בסדרה החדשה משולבים חומרי גלם 
ייחודיים, איכותיים וחדשניים: אפונה 

ירוקה שלמה, עדשים שחורות, קינואה, 
פלפל שחור ומלח ים. הסדרה מתאימה 

גם לטבעונים, מאופיינת במרקם קראנצ'י 
ובעלת צורה מפתיעה וכיפית לנשנוש- 

משולש.
הסדרה  החדשה היא כלי נוסף של 

הפריכיות הטעימות, המנוהלות בתחום ה 
-Better for you בשטראוס, שמטרתו 

להציע לצרכן מנות אישיות, טעימות 
ומהנות, המבוססות על חומרי גלם 

חדשניים עם דגש תזונתי.
הסדרה נבנתה כפתרון לדרישה צרכנית 

 Small meal  הולכת וגוברת של
("ארוחה קטנה") המתאימה לצריכה בכל 

שעה ובכל מקום. הפריכיות הטעימות 
המשולשות  עומדות בדרישות משרד 

הבריאות לסוכר, שומן רווי ונתרן. ההשקה 
מרחיבה את ליין המוצרים של המותג 
הפריכיות הטעימות, שהתמקד עד כה 

בפריכיות גדולות ועכשיו מרחיב את מגוון 
הפתרונות גם לנשנוש. 

הפריכיות הטעימות לנשנוש מגיעות ב-3 
טעמים: 1. חומוס, אורז, עדשים שחורות, 
קינואה ומלח ים. 2. תפוח אדמה, אורז,  
אפונה ירוקה ומלח ים. 3. חומוס, אורז, 
עדשים שחורות, קינואה ופלפל שחור. 
 כשרות: בד"צ העדה החרדית, פרווה. 

ניתן להשיג בכל רשתות השיווק וחנויות 
מובחרות. 



כריכים טעימים עם מגוון 
סלטי אחלה!

אין כמו כריך מלא בטעם ובריאות שמצפה 
לכל ילד בתיק. אין ספק שמשימת הכנת 

הכריכים, הולכת והופכת ליותר ויותר 
מורכבת מילד לילד ומשנה לשנה, הטעם 

מתפתח והצורך להעניק לילדים כריך 
מושקע, מזין ועסיסי, גובר. טוב שאחלה 
מציעים מגוון סלטים איכותיים ובריאים 
שיחסכו לך זמן ומאמץ בבוקר העמוס 
ויוסיפו טעם, גיוון וצבעוניות לכל כריך, 

בטעם הכי ביתי שיש.
 החומוס והסלטים של אחלה מבטיחים 

טעם ואיכות יוצאי דופן המתבססים 
על ירקות ורכיבים מעולים. המתכונים 

שפותחו שופרו לאורך השנים ומתבססים 
על מתכונים ביתיים ותהליכי ייצור 

מתקדמים. לפני מספר חודשים אחלה 
הוציאו את כל השמן המוסף מהחומוס, 
כך שכל השומן בחומוס מגיע מהטחינה 
הגולמית האיכותית, הטעימה והבריאה 

בלבד. כך תוכלו להיות רגועים שהילדים 
שלכם הולכים לגן או בית הספר עם 

ממרח בריא וטעים במיוחד. חומוס הוא 
מקור מצוין לחלבון, סיבים תזונתיים 
וברזל. הסלטים עשויים מחומרי גלם 

איכותיים, טריים ומובחרים, תוך הקפדה 
כשרותית מלאה של צוות משגיחי בד"ץ 
שארית ישראל, כך שכריך מלא בכל טוב 
אחלה, יהפוך את ארוחת עשר, לארוחה 

טעימה במיוחד.   



מקסימה בייבי – 
כביסה עדינה לתינוק

בסדרת סנו מקסימה תמצאו את סדרת 
"מקסימה בייבי" - סדרה הכוללת מגוון 
רחב של מוצרים ייעודיים לכביסת בגדי 

תינוקות המותאמים במיוחד לעורו העדין 
של התינוק. 

אבקה מרוכזת במשקל 1.25 ק"ג ו- 3.25 
ק"ג לבגדי תינוקות ולבעלי עור רגיש. 
ג'ל כביסה מרוכז מקסימה בייבי – ג'ל 

היפואלגרני לתינוקות ולעור רגיש במיכל 
3 ליטר המספיק עד 60 כביסות. מרכך 

כביסה מקסימה בייבי CARE  לתינוקות 
– בתוספת תמצית קמומיל המעניק לבד 

רכות מפנקת. תרסיס מקסימה בייבי 
למייבש הכביסה - לריסוס ישירות על 

האריגים בתוך מייבש הכביסה, ניתן גם 
לרסס ישירות בארון הבגדים של התינוק. 

כל המוצרים בסדרת מקסימה בייבי 
הם היפואלרגניים שנבדקו דרמטולוגית 

ומותאמים לעור רגיש במיוחד.

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

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 י' שבט תעש"ט 616/1/19



י"א שבט תעש"ט 17/1/19בבית שמש1224

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מנפלאות הבריאה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. דמות של חמור עשוי עץ שהליצנים  היו נושאים על כתפיהם 
לשעשע  את הקהל. "___ טהורין" )שבת ו ח(

7. פרק עול תורה,בא בטענות כפירה,כפר. "כ"מ  ש___  
המינים תשובתן בצידן" )סנהדרין לח: ( )בלשון יחיד,עבר(

8. וו כפוף,אנקול לחיבור קצוות.  "והבאת את ה___  בללאת" 
)שמות כו יא( )בלשון יחיד(

9. משמיע,מביע.  "כי קמו בי עדי שקר ו____ חמס" )תהלים 
כז יב(

10. פרי התאנה בשלב השני להבשלתו,לאחר שיצא מדרגת 
פגה. "פגה ___")נידה ה ז( )בהיפוך אותיות(

11. התערבות המתקבלת  לאחר מהילה  של נוזל בנוזל.
13. עד לאין שיעור,הרבה מאוד. "עד בלי ___"  )מלאכי ג י( 

)בהיפוך אותיות(
14. דברי עלבון,דברים קשים שיש בהם לגרום צער. "ב___  

דברים" )בבא מציעא נח: (
17. מפרשיות השבוע.

1. מאוחר,שאחר להבשיל או לבוא. "כי ___  הנה" 
)שמות ט לב( )בלשון רבים,זכר( )בכתיב מלא(

2. מכה,חבלה בגוף.  "נעשה ____    _____ ותחת מעשה
מקשה קרחה" )שבת סב: ( )בלשון יחיד(

3. מקום בשדה או בכרם וכו' שנעקרו גידוליו,מחשוף. 
"ואיזו  היא ____  הכרם?" )כלאים ד א(

4. אפר של שרפה  ששרד  מחמרי שרפה. "אפר ___" )תענית ב א(
5. בקי במהלך הירח וחוקיו,תוכן,רואה בכוכבים.

"שמואל ____" )בבא מציעא פה: (
6. שמתייחסים אליו בסובלנות,שאין פוגעים בו לרעה,

אך גם אין אוהדים אותו ואין עוזרים לו.
12. סימטה,רחוב צר.  "___  המפולש" )שבת קיז. ( 

14. כך או להפך,אחת מן השתים. "____  כנס  ___  פטר" )כתובות 
יג ה(

15. כנוי לזוג ציפורים שהיו מביאים לקרבן. "שאמרה הרי עלי ___  
כשאלד זכר" )קינים ג ו( )בהיפוך אותיות(

16. גל חרבות נצחי.  "____  עולם" )דברים יג יז(

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

אור, חשך, סער, אפלה, טל, סערה, אש, יורה, ענן, ברד, כפור, ערפל, ברק, להבה, רבבים, גשם, מבול, רוח, 
ועלטה, מטר, שלג, וקר, מלקוש, חם, סופה

סנותאגיסנאשוסנישא
תקאבשששאאנעיהאניש

רארמשישאשליקשריעא

ידאתאשישטירתאשעינ
אמאשונכהמביאהישסנ

שסנקיפישרסנראבישר

תאלשוינחשאמאעאהיו

שמירתדששמידשנסילא

תישרלכתישאהישינשא

אמאפשהבסנלגלחגויא

תשריפבאתפשושוטלרא

שעיורתשאיביארלישה

סנסשמחסנמטרשסנאנא

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. חוצפית הוא שם איש או אשה?
2. לאיזו אבר בגוף קשור התנוך?"

3. "תנא קמא" פירושו...                                                                                                         
4. "אינה דומה שמיעה ל..."

5. מתי בשנה אומרים "על הניסים"?
6. אפעה, זעמן, פיתון ושפיפון הם...

7. "עשה אוזנו כ..."
8. "דין פרוטה כדין..."

9. רודנות היא...
10. מהי סכלות?

1. איש 2. לאוזן 3. התנא הראשון 4. ראיה 5. בחנוכה ובפורים 6. נחשים 7. אפרכסת 
8. מאה  9. שלטון דיקטטורי 10. טפשות
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים

 בהרב קוק/חברון, 
4 חד' גדולים, ק"ג עם 

מעלית, מושקעת ומעליה 
3 חד' גדולים עם גג גדול, 

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 3,000,000 

ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)22-22(_____________________________________________

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה, 

ומעלית, 3,025,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הר' קוק 23 03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 
2,500,000 ש"ח גמיש 
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, דירת 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, 1,450,000.
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

י’-י”ב בשבט תשע”ט
16-18/1/2019  

4-4.5 חדרים

וילות ובתים
 בית ענק 450 מ"ר 

בשלושה מפלסים, בהר 
השלום. מסודר ומאוורר, 

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

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

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

052-5745602)51-06(_____________________________________________

 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. 2,850,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ

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

+5 חדרים

3-3.5 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

 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(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 3 
מתוך 4 ל-2 יחידות מושכרות 

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

054-3255667)03-03(_____________________________________________

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

054-3255667)03-03(_____________________________________________

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

משה אלוש אבני דרך
054-3255667)03-03(_____________________________________________

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

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

 דירת 3 חדרים קומה 3 
מתוך 4 מעולה לחלוקה 76 

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

_____________________________________________)03-03(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)03-03(_____________________________________________

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)03-03(_____________________________________________

 מציאה! 2 פנטהאוזים 
צמודים בבניה ברח' בית 

_____________________________________________)2-3(יוסף 052-3330965

 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(_____________________________________________

 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.

 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבלעדיות "שחף נכסים" 
באבן גבירול, דירת גן, 5 חד' 
מושקעת ביותר + אופציה 

ליח"ד 2,100,000 ש"ח גמיש.
054-9422194)3-3(_____________________________________________

 לחטוף! בתאנה, משופצת  
5.5 חד', 150 מ"ר ניתנת 

לחלוקה כ-7,000 ש"ח לחודש. 
1,890,000 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ל(054-2021489

+5 חדרים

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" מציאה!! 3 חד' 

גדולים במיוחד, בניין קטן רק 
1,275,000 ש"ח

052-5752500)3-3(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" בחסידי ליטאי, 3 חד', 
שמורה ומטופחת, בניין קטן 

1,320,000 ש"ח. 
054-9422194)3-3(_____________________________________________

 הינך מוזמן לסיור 
משקיעי נדלן בעיר ב"ש, החל 
מ-400,000 ש"ח. באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן. 

058-4645193)3-3(_____________________________________________

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

החל מ-400,000 ש"ח. בארש 
בע 360 - ליווי השקעות נדל"ן 

058-4645193)3-3(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 1 
מתוך 3 מיקום מרכזי 2 יחידות 

מפוארות מושכרות 5,400 
ש"ח במחיר מציאה משה 

_____________________________________________)03-03(אלוש אבני דרך 054-3255667

 באזור מתחרד, 5 חד', 
ק"ב מתוך 3, בנין משופץ, 

אבן ירושלמית, אופציה ליחידה 
נוספת, תיווך "מרכז מידע" 

052-2604463)3-3(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים
 באזור מתחרד, 3 חד', 
ק"ב מתוך 3, מיקום מצוין, 

אופציה להרחבה והמשך 
שכירות. תיווך -"מרכז מידע" 

052-2604463)3-3(_____________________________________________

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

1,650,000. תיווך הנדל"ן
050-4177419)3-3(_____________________________________________

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

2,250,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)3-3(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית יוסף 
דירות 3/4 חד' יפות תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000

052-3344721)3-3(_____________________________________________

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

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

050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בפנקס דירה ענקית + 
אופציית בניה בגג, מעלית 

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

050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בלעדי בסוקולוב 95 מ"ר 
ק"ק מוגבהת + חצר גדולה 

ניתנת לחלוקה עד 5 חד' ובניה 
לפי דרישת הקונה 2,000,000 

ש"ח גמיש. א. פנחסי 
03-5799308)3-3(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי צד בני ברק 
2.5/1.5 קומה ג' גג בטון 
משופצת 1,400,000 ש|ח 

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

_____________________________________________)3-3(אורי תיווך אדוארד.

 להשקעה זבוטינסקי 
דירה מחולקת ל-2 יחידות 

1,180,000 ש"ח מס' נכס: 
077-2050410 .7429

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)3-3(אדוארד.

 בבלעדיות בנורוק 3 
חדרים + יחידת דיור מושכרת 
+ אופציה גג בטון משופצות 

ברמה 1,650,000 גמיש. פנחס 
_____________________________________________)3-3(נכסים 055-6789653

 ביחזקאל 100 מ' 
מחולקת ל-2 דירות 

משופצות מושכרות 
מיידי 1,890,000 בלעדי! 

"אפיקי נדלן בועז"
050-4156080)3-3(_____________________________________________

 באזור "האדמור מגור"!! 
גג + 2 + 5 + חזית. 

3,000,000 ש"ח .** גג + 
3 + 4 + חזית, א. לחלוקה. 
2,300,000 ש"ח. **5 חד' + 
ק"א + מעלית. 2,400,000 

ש"ח. בלעדי ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)3-3(_____________________________________________

 באהרונוסון 100 מ"ר 
מפוארת + היתר בניה בגג 

ליח"ד + מעלית, מחיר גמיש. 
_____________________________________________)3-3(תיווך הנדלן 050-4177419

 בפנקס דירת נכה 140 
מ"ר + חצר כ-100 מ"ר חניה, 

 גמ"ח לוח דירות חינם 
לקונה למוכר ולמשכיר ועוד 
ללא מנוי ללא רישום כנסו 
dira4me.co.il או למוכר 

דירה באימייל:
alternativa006@gmail.com)3-3(_____________________________________________

 באזור רמבם 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 
מחדר מדרגות לגג חזית נוף 

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

 בבלעדיות במנחם בגין 
דירת גן 70 מטר מפוארת + 

סוכה + מחסן + אופציה חזית 
1,400,000 ש"ח. פנחס נכסים 

055-6789653)3-3(_____________________________________________

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

בשיכון ג' תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)3-3(054-4980159 דורון

 בהתנאים, דירת גן, 
70 מ"ר + חצר 70 מ"ר, 

משופצת שקטה יפיפיה, 
"מקסימום נדלן"

052-2452820)3-3(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בבית יוסף פנטהאוז 
בבניין חדש 2,400,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
052-3344721)3-3(_____________________________________________

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

החל מ- 1,570,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000

052-3344721)3-3(_____________________________________________

 באזור טרפון דופלקס 4 
חד' }3+1{ + מרפסת גדולה 
ניתן לבנות חדר נוסף בגג ק"ד 

+ מעלית + חניה משופצת 
2,100,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)3-3(_____________________________________________

 באזור הרב שך הנביאים 
דופלקס 6 חד' 190 מ"ר 
מתאים לחלוקה מדרגות 

מחדר מדרגות לגג משופצת 
חזית ק"ג + רשיון למעלית 
2,650,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)3-3(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס מפוארת  
מאוד בקרית הרצוג קומה 

ג' 200 מטר + מעלית 
2,300,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)3-3(_____________________________________________

 בשיכון ה' 5 חד' כ-110 
מ"ר + יח"ד 3 כ-65 מ"ר קומה 

ב' מ. מהיסוד 2,500,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)3-3(_____________________________________________

 ב"חבקוק-הרב שך" 5 
חד' + ק"א + חזית, מושקעת 

+ דר', צפ', מז'. 2,300,000 
ש"ח. המפתחות אצל "שפיצר 

_____________________________________________)3-3(נכסים" 03-6188685

 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. 2,850,000 תיווך 
ש. מאירוביץ
03-5797756)3-3(_____________________________________________

 מיוחדת במימון באיזור 
בית הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 
2,500,000 גמיש תיווך 

ש. מאירוביץ
03-5797756)3-3(_____________________________________________

 בהר השלום בבניין חדש 
8 חד' 180 מ"ר ניתן לחלוקה 

ק"א+ מעלית חניה נוף מרהיב 
3,500,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)3-3(_____________________________________________

 באזור העיריה 5 חד' 130 
מ"ר משופצת מושקעת + מ. 
שמש/סוכה גדולה ק"א חזית 

3 כ"א 2,500,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)3-3(פנחסי 03-5799308

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

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

 4.5 חד' משופץ ברמה 
גבוהה קומה ב' חזית 

באפשטיין תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)3-3(054-4980159 דורון

 4 חד' בנין יחסית חדש 
 BA קומה א' רק 1.67 תיווך

_____________________________________________)3-3(יזמות 054-4980159 דורון

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

מעולה רק 1,600,000 
ש"ח. בלעדי ל"אפיקי 

_____________________________________________)3-3(נדלן בועז" 050-4156080

 בנויפלד 4 חד' מקורית 
+ אופציות גדולות, 

ק"ג חזית, מדהימה רק 
להכנס 1,590,000 ש"ח 

בלעדי ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)3-3(בועז" 050-4156080

 בבן זכאי 4 חד' + אופציה 
ענקית בגג ובצד 2,650,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)3-3(_____________________________________________

 באהרונסון מרווחת 
ויפיפיה + אופציה ממשית 
בגג 2,280,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בר' עקיבא 4 חד' ענקית, 
3 מרפסות, סוכה גדולה, חניה 

_____________________________________________)3-6ל(בטאבו. 050-7708276

 בשיכון ה' ברחוב 
שפירא 4 חד' גדולים 
ומשופצים, קומה ג' 

ללא מעלית עם חניה 
1,650,000 ש"ח בלעדי 

בטאבו משותף. תיווך ש. 
מאירוביץ 03-5797756 

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 בלעדי באזור העיריה רח' 
שקט 4 חד', 95 מ"ר ק"א 
+ מעלית + חניה + סוכה 

משופצת מהיסוד 1,920,000 
_____________________________________________)3-3(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 4 חד' 100 
מ"ר משופצת כחדשה ק"ג א. 
בגג כולל היתרים של 58 מ"ר 
+ היתר למעלית ניתן לעשות 

יחידות חזית 2,300,000 ש "ח. 
_____________________________________________)3-3(א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרב שך השלושה 
בבניין חדיש 4 חד' 100 מ"ר 
ק"ג חזית 3 כ"א 2,150,000 

ש"ח גמיש. א. פנחסי
03-5799308)3-3(_____________________________________________

 ברמת אהרון! בבניין 
חדש ומיוחד! דירות 
4 חד' ופנטהאוזים! 
מפתחות ב"אביחי-

_____________________________________________)3-3(מתווכים" 03-5701010

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

רק 2,100,000 ש"ח 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)3-3(_____________________________________________

 בבית יוסף 3 חד' + 
יחידה בבנין חדש, תשואה 

גבוהה 2,200,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון דירת 4 חד' אחרונה 

2,150,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדש 
דירות 4 חד' 2,000,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)3-3(_____________________________________________

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

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

052-3344721)3-3(_____________________________________________

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

1,750,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בשטרסר כ-4 חד' 95 
מ"ר ק"א מעלית 3 כ"א 

משופצת אופציה מ. כהן 
052-7684074)3-3(_____________________________________________

 לחטוף!! בז'בוטינסקי 
ב"ב 4 חד' כ-86 מ"ר ק"ג א. 

ברעפים 1,350,000 "תיווך 
_____________________________________________)3-3(משגב לדיור" 052-5222690

 ז'בוטינסקי 4 חד' כ-87 
מ"ר ק"ג כ"א א. ברעפים 
שמורה 1,360,000 "תיווך 

_____________________________________________)3-3(משגב לדיור" 052-5222690

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

חניה 1,450,000 ש"ח. "תיווך 
_____________________________________________)3-3(משגב לדיור" 052-5222690

 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(_____________________________________________

בבלעדיות דופלקס בדב גרונר
 )בפרדס כץ ב"ב( בנין חדיש 
מעלית ומרפסת נוף מטורף

055-6789653

1,500,000 גמיש

מציאה שלא תחזור!!

"פנחס נכסים"

 בעובדיה/ניסנבויים 
מפוארת ומושקעת, בנין שקט 
ומטופח, סוכה, חניה ומעלית, 

_____________________________________________)3-6(לל"ת 052-6158114



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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

4-4.5 חדרים

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

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

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

צפת  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)03-03(_____________________________________________

 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 04-671666603-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)03-03(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)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

 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)03-03(_____________________________________________

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

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

053-3147717)03-03(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)03-03(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)03-03(_____________________________________________

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

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

053-3147717  04-6716666)03-03(_____________________________________________

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

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

053-3147717 04-6716666)03-03(_____________________________________________

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

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

053-3147717  04-6716666)03-03(_____________________________________________

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)03-03(_____________________________________________

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

בזרחי. 3,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)03-03(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! 
_____________________________________________)03-03תיווך כוכבים: 02-5713375

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

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

 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)03-03(_____________________________________________

ירוחם

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, 1,450,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש. מאירוביץ 

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

י’-י”ב בשבט תשע”ט  16-18/1/2019

מושבה מגדל

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

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

053-3147717)03-03(_____________________________________________

+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)03-03(_____________________________________________

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

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

053-3147717)03-03(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)03-03(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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

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

052-7169562)1-24(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 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

 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 מציאה 3 חד' 
בטאבו משופצת ק"ד ממוזגת 

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

_____________________________________________)2-5(אלטרנטיב 054-5500263

 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

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

משה אלוש אבני דרך
054-3255667)03-03(_____________________________________________

+5 חדרים
 ברמות ג': 5 חד' 

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

ע"י ביהכ"נ זכרון אברהם, 
2,090,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)03-03(כוכבים: 02-5713375

 למכירה קוטג' חדיש 
ברמת ורבר 5 חד' ומרתף 

מרווח במיקום שקט, תיווך 
_____________________________________________)03-03("דה בסט" 052-8977913

 בכפר גנים ג' 6 חד' 
מעלית, שמורה ומרווחת 

אופציה לדירה חדשה תיווך 
"דה בסט" 052-8977913 

_____________________________________________)03-03(שלום

 באזור יוקרתי 4 חד' קומה 
ג' משופצת קומפלט מושכרת 
ב-2600 ש"ח. 930,000 ש"ח. 

052-6777485)2-2(_____________________________________________

 במוהליבר, ק"א, 85 מ"ר, 
משופצת, כולל מרפסת + 
חצר,  מושכרת ב- 2,600 

ש"ח. 685,000 ש"ח
052-6777485)2-2(_____________________________________________

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

_____________________________________________)3-3(יזמות 054-4980159 דורון

 בגניחובסקי 3 חד' ק"ג 
חזית התרים לבניה 33 

מ"ר מיידי במחיר מעולה 
1,330,000 ש"ח מיידי 

ל"אפיקי נדלן בועז"
054-8474843)3-3(_____________________________________________

 בדוד המלך 3 חד' ק"ג 
+ רשיון לבניה בגג ]יחידות[, 

ב-1,450,000 בלבד. תיווך 
_____________________________________________)3-3(הנדלן 050-4177419

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

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

052-3344721)3-3(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרווחת 

1,600,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)3-3(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)3-3(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,620,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)3-3(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)3-3(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)3-3(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

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

שמורה 1,690,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)3-3(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בזבוטינסקי 
צד בני ברק 3.5 חדרים 80 
מטר קומה 3 אופציה בגג 
1,400,000 גמיש. פנחס 

_____________________________________________)3-3(נכסים 055-6789653

 באבוחצירא! 3 חד' 
משופצים, בבניין מצוין, 

ק"ד, גג בטון, "אביחי-
_____________________________________________)3-3(מתווכים" 03-5701010

 באבן גבירול! 3 חד', 
ק"ק + אופציה קייימת, 
1,350,000 ש"ח בלעדי 

ל"אביחי-מתווכים"
03-5701010)3-3(_____________________________________________

 במכבים 3 חד', ק"ג, 
משופצת ומרווחת, סוכה, 
חניה, אופציה 70 מ"ר מ. 
_____________________________________________)3-3(כהן נכסים 052-7684074

 באלישע 3.5 חד' 
ק"א, 75 מ"ר, משופצת 

מהיסוד, 1,650,000 
ש"ח. מ. כהן

052-7684074)3-3(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בטאבו קומה 
ב' ביוסף חיים כ-60 מטר + 

אופציה קיימת בצד ל-41 מטר 
+ גג בטון חזית 1,275,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)3-3(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בטאבו 
באבוחצירא  +סוכה קומה 

ד' גג בטון + אופציה בחזית 
ובעורף 21 מטר משופצת 

חזית 1,300,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)3-3(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי 
עורפית לבני ברק 68 מטר 

בארנונה משופצת + אופצייה 
לסוכה גדולה 1,300,000 תיווך 

_____________________________________________)3-3(אלטרנטיב 054-5500263

 א.ויינרב כ-3 חד' כ-58 
מ"ר מ. מהיסוד "יציקה 
+ אישורים" לכ-52 מ"ר 

1,340,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)3-3(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. המכבים 3.5 
חד' כ-70 מ"ר ק"ג משופצת 

א. להרחבה 1,360,000 "תיווך 

 א. שלמה בן יוסף 3.5 
חד' + מ. שמש כ-90 מ" ר 3 
כ"א + א. כ-25 מ"ר משופצת 

1,520,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)3-3(לדיור" 052-5222690

 א. אבוחצירא 3 חד' 
+ סוכה כ-70 מ"ר ק"ד מ. 

מהיסוד א. צד/גג 1,300,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)3-3(_____________________________________________

 א. המכבים 3 חד' כ-60 
מ"א ק"א א. להרחבה כ-55 

מ"ר שמורה 1,260,000 "תיווך 
_____________________________________________)3-3(משגב לדיור" 052-5222690

 א. בגניחובסקי 3 חד' 
כ-66 מ"ר ק"א + יציקת בטון 
כ-58 מ"ר 1,380,000 "תיווך 
_____________________________________________)3-3(משגב 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)3-3(_____________________________________________

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

מ"ר בגג בטון 1,440,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)3-3(_____________________________________________

 א. ז'בוטינסקי/סוקולוב 
3 חד' כ-72 מ"ר מ. מהיסוד 
+ "היתרים" 75 בגג בטון + 

כ - 40 בצד 1,390,000 "תיווך 
_____________________________________________)3-3(משגב לדיור" 052-5222690

 א. שלש השעות 3 חד' 
כ-70 מ"ר 3 כ"א "מ. מהיסוד" 
+ מעלית + סוכה 1,450,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)3-3(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)3-3(_____________________________________________

 בלעדי נורדאו 2.5 חד' 
קומה ב' ואחרונה גג רעפים 3 
כיווני אוויר 1,350,000 גמיש. 

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)3-3(אורי תיווך אדוארד.

 באליעזר 2.5 חד' 
ק"ב ואחרונה, עורפית 
עם אישורי הרחבה של 
10 מ"ר בצד ובניה על 

הגג 50 מ"ר, 1,450,000 
תיווך ש. מאירוביץ

03-5797756)3-3(_____________________________________________

 ברב קוק 2.5 חד' + 
מרפסת גדולה ק"ב חזית 60 
מ"ר מצב מצוין 1,450,000 

_____________________________________________)3-3(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 דירה 2.5 חד' להשכרה 
 BA בשיכון ג' קומה א' תיווך

_____________________________________________)3-3(יזמות 054-4980159 דורון

 באוסישקין 2.5 
חד' ק"א חזית 60 מ' 

משופצת מושכרת מיידי 
1,230,000 ש"ח בלעדי! 

ל"אפיקי נדלן בועז"
050-4156080)3-3(_____________________________________________

חדרה

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

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

050-4999465)3-3(_____________________________________________

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

1.5 חד' 1,450,000 
ש"ח גמיש. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 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

 בזכרון מאיר ברח' 
הירש 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

 ההזדמנות שלך! 
ליצר הכנסה פסיבית 

מכובדת מתיווך - בקלות, 
ובמהירות! לפרטים: 

"אביחי-מתווכים"
03-5701010)3-3(_____________________________________________

 בשרת! 3 חד', ק"ב 
+ מעטפת 50 מ"ר, 
מפתחות ב"אביחי-

_____________________________________________)3-3(מתווכים" 03-5701010

 בפלמח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

מ"ק מיידי במחיר מפתיע 
1,200,000 ש"ח לסגירה 

ל"אפיקי נדלן בועז"
054-8474843)3-3(_____________________________________________

 בקרית הישיבה 4 חד', 
משופצת, מרווחת ממוזגת 

בתהליך פינוי בינוי, מחיר 
_____________________________________________)3-6ל(מציאה! 052-7117849

ירושלים

 ברמת שלמה כ. פרטית 
5 חד' + נוף + חצר 120 מ"ר 
+ אופציות לל"ת 2,550,000 

_____________________________________________)3-6(ש"ח. 050-4644211

 באורלנסקי/אחד העם 
- קרוב לאזור החרדי ק"א 

3 שירותים מזגנים, ארונות 
אינסטלציה וחשמל מוחלפים 

1,700,000 ש"ח. 
050-4811122)3-3(_____________________________________________

 בגני הדר דירת 4 חד' 
משופצת מהיסוד, מרפסת 

סוכה מחסן גדול חנייה 
_____________________________________________)3-6(פרטית. 052-7612512

 "רימקס עוצמה" 
השופטים, קומה 2, כ-105 

מ"ר, ממ"ד, מ. שמש, 3 כ"א, 
מעלית, חניה. צוות אביגד

072-3957393)3-3(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" אחד 
העם, קומה 1, 90 מ"ר, 

משופצת, 3 כ"א, חניה. צוות 
_____________________________________________)3-3(אביגד 072-3957393

 "רימקס עצמה" אורלב, 
קומה 2, 100 מ"ר, משופצת, 

מעלית, חניה, צוות אביגד 
072-3957393)3-3(_____________________________________________

 בישעיהו המשורר 4 חד' 
יפיפיה משודרגת, קומה גבוהה 

נוף מדהים + חניה ומעלית. 
054-3476223)3-6(_____________________________________________

 בשעריה קהילת פינסק 3 
חד' משופצת ומסודרת ק"4 

1,090,000 תיווך אלחנן
050-4104044)3-3(_____________________________________________

 בסמילנסקי 3חד' + 
גדולה ק"ב + מעלית 3 כ"א, 

1,420,000 תיווך אלחנן
050-4104044)3-3(_____________________________________________

 בעמישב 3 חד' + 
משופצת ק"ק + חצר+ יח"ד 
מושכרת }יח"ד ללא טאבו{ 

1,520,000 תיווך אלחנן
050-4104044)3-3(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
רוטשילד, קומה 2, 60 מ"ר, 
עורפית, מיידית. צוות אביגד

072-3957939)3-3(_____________________________________________

 במוהליבר/ההסתדרות 3 
חד' שרותים כפולים, קומה ב' 

בהזדמנות, 1,090,000 ש"ח 
_____________________________________________)3-3(בלבד. 050-4811122

 ברח' הס השקט! דירה 
מחולקת ל-2 יח' של 2 ח' 

ק"ק הכנסה 5,800 ש"ח רק 
1,280,000 ש"ח. 

050-4811122)3-3(_____________________________________________

 באזור רוטשילד 3.5 חד' 
מסודרת שקטה מרפסת סוכה 

052-2948691)3-3(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד 111 ק"4, משופצת, 
אופציה ליחידת הורים 92 מ"ר, 

מעלית וחניה בטאבו
_____________________________________________)3-3(מאור 054-7772434

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד 93 )מרכז( 3 חד', 

89 מ"ר )אפשרות להפוך 
בקלות ל-4 חד'(. קומה 4 

מעלית, שמורה ומאוד מרווחת 
1,440,000 דוד גולדשטיין 

055-6696950)3-3(_____________________________________________

 ביהודיה הלוי 2 חד' 
אפשרות ל-3 חד' בקלות 

ק"ק - מסודרת - מיידית!! 
1,190,000 ש"ח.

050-4811122)3-3(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בחרדי קומה שניה 3.5 חד' 

שמורה 600,000 ש"ח 
052-6777485)3-3(_____________________________________________

 ברח' המכבים קומה ב' 
משופצת 3 חד' מושכרת 

_____________________________________________)3-3(465,000 ש"ח. 052-6777485

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

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

דופלקסים
 באזור הרב שך השלושה 

דופלקס 5 חד' ק"ש + מעלית 
משופצת 6,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)2-5(פנחסי 03-5799308

 תיווך דרושים שוכרים 
טובים לדירות בב"ב ובפ"כ 

מיידי. מחירים טובים.
054-7477054 03-5444815)3-3(_____________________________________________

 4 חד' בבנין יוקרתי, 
מרווחת ממוזגת  

מושקעת, 3 שירותים! 
גינה וכניסה פרטית 

באזור פנקס היוקרתי. 
7,200 ש"ח.

_____________________________________________)3-4(052-7133387 לל"ת.

 באהרון דוב דירת גן 
4 חד', חדשה ומרווחת, 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)3-3(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

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

5,000 ש"ח. תיווך.
054-2345633)03-03(_____________________________________________

 בהרצל 4 חד' ק"ב חזית, 
משופצת חניה, בנין מתחרד. 

_____________________________________________)3-4ל(אביבה: 050-2281030

 באזור העירייה 4 חד' 
100 מ"ר + מרפסת שמש 

משופצת כחדשה ק"א 
}אפשרי לטווח ארוך{ 5,300 
_____________________________________________)3-3(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בשבטי ישראל, 4 חד' 
+ מחסן + מרפסת ענקית 
משופצת כחדשה, מטבח 

_____________________________________________)3-4ל(חדש. 052-7140588

3-3.5 חדרים
 במכבים, 3 חד', 50 מ"ר, 

חדשה לגמרי, דו"דש, ממוזגת, 
ק"ג, ללא, מיידי.
054-8400623)2-5(_____________________________________________

 במרכז בני ברק 3 חד', 
משופצת מאוד, מטבח 

ואמבטיה גדולים, ש. בנפרד 
5,100 ש"ח גמיש.

_____________________________________________)3-6ל(052-7648835 03-5700769

 מציאה באיבן גבירול! 
3 חד', ק"ק, רק 3,000 

ש"ח. בלעדי ל"אביחי-
_____________________________________________)3-3(מתווכים" 03-5701010

2-2.5 חדרים

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

 בקרית הרצוג - באזור 
שקט, 2.5 חד', כ-50 מ"ר, 
ק"ב משופצת ויפה, מיידי, 
_____________________________________________)1-4ל(2,950 ש"ח, 052-6364661

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

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

 2 חד' כחדשה, יפיפיה, 
מאווררת ומרוהטת, ברח' 

רימון, בבנין חדש, 2,650 ש"ח, 
_____________________________________________)03-06(מיידי 0505-677030



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה י’-י”ב בשבט תשע”ט  16-18/1/2019

 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.

לפרסום
03-6162228

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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!

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

 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(_____________________________________________

 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

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(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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

 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

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

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

 מרכישה לתשואה ליווי 
וביצוע השקעות נדל"ן 
מניב בארץ. אם.די.ויזן. 

054-2293377)2-9(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
בדימונה וירוחם במחירי מציא 

הוהשבחה עתידית. משה 
_____________________________________________)03-03(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

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

פרטית 050-5340785
_____________________________________________)03-03(052-7182182 "אחוזה"

 בכ. לעיר ויזניץ 200/400 
מ"ר להשכרה ולהחסנה 

למשרים מוסד, מכירות לכל 
מטרה, 052-7182182

_____________________________________________)03-03(050-5340785 "אחוזה"

 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. 
_____________________________________________)02-05ל(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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בישעיהו חדשה ויפה, 
לזו"צ ובודד מרוהטת 

וממוזגת מיידי.
_____________________________________________)2-5ל(052-7681871

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

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

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

 2.5 חד' במימון קרוב 
לירושלים 70 מ"ר קומה א' 

חזית, ללא ריהוט, פינוי מיידי. 
_____________________________________________)3-6ל(3,700 ש"ח. 054-2166681

 בפ"כ יחידה חדשה 2 
חד' ק"ג כ-35 מ"ר מפוארת, 

מרוהטת, מושקעת לל"ת 
_____________________________________________)3-4ל(050-4180086 052-7152859

ירושלים
 בבית וגן דירת חדר 

מרוהטת וממוזגת כניסה 
_____________________________________________)3-4ל(פרטית ק"ק. 053-3169314

לוד
 3 חד' משופצת באיזור 

שקט, ק"א, מיידי. 
_____________________________________________)3-6ל(054-8423688

 בטרומפלדור 4 חד' 
משופצת ומרוהטת קומה 5 

עם מעלית וחנייה, לטווח ארוך 
054-3977956)3-6(_____________________________________________

 מאגר דירות להשכרה 
בצפת והסביבה, פרסם דירתך 

היום והשכר בעז"ה. 
050-4105896)3-28(_____________________________________________

צפת

 תיווך דרושים בדחיפות 
דירות להשכרה באיזור פ"כ 

ב"ב, בנות 2-3-4 חדרים 
לשוכרים טובים, מיידי. 

054-7477054 03-5444815)3-3(_____________________________________________

 סמוך לרבי עקיבא לכל 
מטרה חצי קומה לרדת "נכס 

מסחרי למכירה 100 מ"ר. 
תיווך BA יזמות 

054-4980159)3-3(_____________________________________________

 הינך מוזמן לסיור 
משקיעי נדלן בעיר ב"ש, החל 
מ-400,000 ש"ח. באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן. 

058-4645193)3-3(_____________________________________________

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

החל מ-400,000 ש"ח. בארש 
בע 360 - ליווי השקעות נדל"ן 

058-4645193)3-3(_____________________________________________

 שטח מסחרי 200 מ"ר 
איזור הרב קוק קומה מינוס 1 
 BA הכנה ע"י הבעלים. תיווך

_____________________________________________)3-3(יזמות 054-4980159 דורון

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בבני ברק? בזה 

אנחנו מתמחים והכל 
בס"ד תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)3-3(054-4980159 דורון

 חנות 24 מ"ר ברחוב 
ירושלים 8 ב"ב רק 4000 ש"ח 

מיידי תיווך BA יזמות
_____________________________________________)3-3(054-4980159 דורון

 חנות ברבי עקיבא ירמיהו 
55 מ"ר חזית תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)3-3(054-4980159 דורון

 חנות מכירה בדמי 
מפתח ליד רבי עקיבא 

880,000 ש"ח מיידי 
בלעדי! "אפיקי נדלן 
_____________________________________________)3-3(בועז" 050-4156080

 להשכרה חנות 16 מטר 
בז'בוטינסקי הקב שך מקום 

פעיל מאוד כיום מספרה 
עובדת מתאים גם לפאנית 
וקוסמטיקאית 2,500 ש"ח. 

054-5500263)3-3(_____________________________________________

 משרד 80 מ"ר במרכז 
העיר קומה א' נגיש, 

משופץ. תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)3-3(054-4980159 דורון

 משרד משופץ 22 מ"ר 
ברחוב נתן הנביא קומת כניסה 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)3-3(054-4980159 דורון

אבני איתן
 "בקתות אפיקי מים 

בגולן" - קרוב לחמת גדר, חדר 
אוכל לקבוצות, אוירה דתית.

052-5869713)3-14(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)50-21/19(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-44/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)03-14(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-36/19ל(054-8470055

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
מאובזרת לזוגות, ג'קוזי ענק, 

בריכה מקורה ומחוממת, 
_____________________________________________)3-2/20(ביהכנ"ס. 052-7772913

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)3-2/20(_____________________________________________

 5 חד', מיוחדת מאוד, 
מרפסת גדולה נוף לכנרת 

ולחרמון בק. שמואל, מרכזי. 
050-4124556)3-7(_____________________________________________

 בסנהדריה! בירושלים! 
יחידת נופש זוגית מפנקת ללא 

מדרגות יומי/שבועי.
052-7638702)3-17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

חופשת חורף מיוחדת, תוכלו להנות מנופש חלומי
 כולל חווית גלישה, וארוחות גורמה. מחירים נוחים! 

לפרטים והזמנות: 058-6130555

ההלכההשנה לפי פועל כל המקום 

קבוצותלארגון אפשרי 

טל': 052-2715166
053-5234486

מגרשים לוילה בירוחם
זמין לבניה

מ-250 עד 270 מ"ר
רק 260,000 ש"ח
אופציה בנוי 980,000 ש"ח
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 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(_____________________________________________

 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

לפרסום
03-6162228

 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)03-27/19(_____________________________________________

 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

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

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

קורסים

 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(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)51-6(_____________________________________________

פיתוח קול
 לא מצליח לעלות טונים? 

מצטרד לאחר שירה?
פיתוח קול זה הפיתרון!

_____________________________________________)51-10ל(052-7157785

 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

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-05/19(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)1-5(20 מקומות 054-8420042

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
לימודים_____________________________________________)1-4/20(079-5226200

 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

 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

 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(_____________________________________________

 "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

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

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

 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

 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

 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

 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

 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(_____________________________________________

תרום
 ארוח כפרי לזוגות 

ומשפחות ל-40 אורחים 
ב-10 חדרים סגורים, בריכה 

מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 
_____________________________________________)3-3(במקום. 050-3388668

פיאט
 למכירה פיאט דובלו מודל 

2015 בנזין + מערכת גז 
_____________________________________________)3-3(בהזדמנות. 050-8447574

קאיה

רנו

 קאיה קרניבל מודל 2006 
7 מקומות אוטומט במצב 
_____________________________________________)3-3(מצויין טל': 055-8856959

 רנו גרנד סיניק אוטומט 
מודל 2011 7 מקומות יד 

ראשונה פרטית. טל': 
053-4707059)3-3(_____________________________________________

 רנו מסתר מודל 2009 
מסחרי דיזל שמורה, טל':

053-4707059)3-3(_____________________________________________

 ברכת יוסף שידוכים עבור 
גילאים 30-40 רווקות/רווקים 

איכותיים ומלומדים. 
03-9643668 050-5559877)3-6(_____________________________________________

 בבית הכנסת מנין 
אברכים בק. הרצוג, נמצא 

ציקוליקוצים )משומש( בא' 
_____________________________________________)3-3ח(שבט. 03-5797249

 ביום ט' בשבט אבד 
פלאפון גלקסי יקר צבע זהב 
_____________________________________________)3-3ח(ברכבת הקלה 050-6256846

 נמצא בתחנה ב"ב ברבי 
עקיבא 69 פינת ירושלים 

_____________________________________________)3-3ח(מיטריה גדולה 053-3155415

 אבדה קופסת פאה בב"ב 
בתחנה ברח' השומהר לכוון 

_____________________________________________)3-3ח(ירושלים 052-7139534

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)3-3ח(ישיבה בתרומה. 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפ' בן תורה. 

_____________________________________________)3-3ח(050-6651365

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מעולה במחיר זול. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7163334

 דרוש אטלס לתלמידה 
_____________________________________________)3-3ח(במצב טוב 050-4188923

 למשפחה בב"ב דרוש 
פקס/מדפסת במצב טוב! 

_____________________________________________)3-3ח(050-4188923

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר.

_____________________________________________)3-3ח(054-7938941

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
עם רדיו במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________)3-3ח(סביר 052-7163334

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)2-2ח(1-599-500-003

יודאיקה

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מחליק מיני אמיקה חדש 
בנרתיק מהודר 100 ש"ח. 

אפשר בשוברים 
_____________________________________________)3-3ח(052-7157077

 מכונת קפה טובה מאוד 
כחדשה רק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(055-6776323

 מחשב נייד לצפייה 
וכתיבה + ווינוס + אופיס 500 

_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 03-9342247

 מייבש כביסה במצב 
מצוין בהזדמנות 350 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(03-9342247

 קיטור לניקוי יסודי חברת 
moller-Germany חדש 

באריזה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(054-8438769

 טלפון סלולרי טלגו כשר 
תומך גם רמי לוי. חדש באריזה 

_____________________________________________)3-3ח(149 ש"ח. 058-3263264

 תנור גז שלוש להבות 
כולל צינור וברז לגז במחיר 
_____________________________________________)3-3ח(500 ש"ח. 052-7678911

 שואב אבק אובר-אורגינל 
_____________________________________________)3-3ח(300 ש"ח. 050-4173135

 ברה"ע למכירה משחק 
ברג'ה )כדור-רגל שולחן 

לילדים( ב-490 ש"ח 
121X59X31

_____________________________________________)3-3ח(טל': 052-7966786

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 80 ש"ח מציאה! 
_____________________________________________)3-3ח(טל': 050-2897977

 מקרר בגודל בינוני במצב 
מצוין 400 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7614934

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש הכולל 4 ספירלות )בני 

ברק(. 150 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)3-3ח(054-7216671

 בהזדמנות!!! מדיח כלים 
גדול BLOOMBERG במצב 

מצוין )ב"ב( 450 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)3-3ח(054-7216671

 מציאה! 2 מסכי מחשב 
דק סמסונג + מאק במצב 

מצוין! 300 ש"ח. -052
_____________________________________________)3-3ח(5234552

 HP.פקס 80 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)3-3ח(מצב מצוין. 052-5737813

 תנור חשמלי "מברזובה" 
חדש באריזה - 150 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(054-2819921

 מסך מחשב + פ[קס 
כל דבר 80 ש"ח בלבד + 
_____________________________________________)3-3ח(צעצועים. 052-5737813

 פקס 80 ש"ח + מסך 
מחשב 80 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 מחשב לבית עם מקלדת 
ועכבר, מהיר תוכנת כתיבת 
מסמכים מציאה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(050-2897977

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)3-3ח(מגע 400 ש"ח. 052-2437292

 נגן-MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 40- ש"ח 
_____________________________________________)3-3ח(050-2897977

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מיקרופון בלוטוס ועוד. חדש 

באריזה 300 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-2437292

 מיחם נירוסטה כחדש 14 
ליטר בפ"ת תוצרת חוץ 150 

_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 052-2786557

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(052-2727474

 FX580 מצלמה פאנסוניק 
 X 10 12 מגה +  נרתיק זום

כחדשה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(052-2727474

 תנור תא אחד + כיריים, 
בקו, עובד מצוין 250 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-7957791 )בירושלים(

 מיקרוגל דלונגי במצב 
מעולה 50 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(052-7657791 )בירושלים(

 תנור 2 תאים משולב עם 
כיריים 350 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(054-5397876

 מציאה! מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(052-7171228

 מקרר קטן 350 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-7396092

 מסך מחשב "22 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(050-2897977

 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

מעונין לקנות
ספרי תורה 

ומגילות אסתר
ישנים, גם פסולים
054-6420392

 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

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701
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תינוקות

ריהוט
 בהזדמנות! ספריית 
קודש מפוארת כחדשה 
עץ מלא חזקה במיוחד 

8000 ש"ח.
050-4111114)52-3(_____________________________________________

 מיטת תינוק צבע עץ 
"שילב" 350 ש"ח. 

050-4117655)52-3(_____________________________________________

 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

 2 כסאות בר גבוהים 
מרופדים כחדשים 250 ש"ח 

_____________________________________________)1-1ח(050-9089110

תקשורת

 HP 652 40 דיו למדפסת 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-8431644

 מכנס ג'ינס חדש מידה 40 
חב' קסטרו 100 ש"ח 

_____________________________________________)1-1ח(058-7041010

 מכשיר סלייסר מאסטר 
_____________________________________________)1-1ח(חדש 85 ש"ח 058-7041010

 סיר לקובנה חדש 35 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח 058-7041010

 חלוק מידה L מחיר 100 
_____________________________________________)1-1ח(058-7041010

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)1-1ח(40 ש"ח 053-3155315

 מכנס לתינוק מידה 
12/18 חודשים קטיפה חדש 

של קידישיק 35 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה 180 ש"ח.

_____________________________________________)1-1ח(053-3155415

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-2727474

 למסירה גליונות "הדרך" 
_____________________________________________)1-1ח(בק. הרצוג. 050-4148068

 נברשת יוקרתית עתיקה 
300 ש"ח. 054-8421867

_____________________________________________)1-1ח(

 מכונת קפה איכותית 
מאוד 250 ש"ח.
054-8421867

_____________________________________________)1-1ח(

 ארנבת צעירה לבנה 
חמודה 60 ש"ח. -054

8421867
_____________________________________________)1-1ח(

 זוג מזרוני שנה קפיצים 
איכותי 120 ש"ח. כ"א. -054

8421867
_____________________________________________)1-1ח(

 מייבש כביסה חברת 
אלקטרו לוקס 400 ש"ח נקנה 

ב-1200 054-8421867
_____________________________________________)1-1ח(

 שטיח חדר מצב מצוין 90 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 תנור אפיה בילד-אין 160 
ש"ח + כיריים גז 110 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 שמלת ערב מהממת 
מידה 38-40 יבוא מפריז 

חדשה, 500 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(052-7143037

 לאגרת מיוחדת ממרן 
הרב עובדיה יוסף דרושים 

תורמים להדפסה וחלוקה. 
_____________________________________________)1-1ח(052-7176547

 ערכת מד סוכר )חב' 
free style( חדש באריזה 130 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-3463482

 זוג תוכונים + כלוב 
תמורת 100 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)1-1ח(054-8592195 ברכי.

 5 מטבעות כסף לפדיון 
_____________________________________________)1-1ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 בטריה לאופניים 
חשמליות A10 מחיר 270 

ש"ח, 36 ואט 
_____________________________________________)1-1ח(03-5781470 )ב"ב(

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 שולחן מחשב, פורמיקה, 
צבע בז/ + מגירה עם גלגלים. 

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3198860

 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

 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

03-5792841
054-7212985

אצל בתיה
4 מכנסי ילדים 

ב- 100 ₪
מעילי ילדים 

ב- 39 ₪

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)2-2ח(תקין 25 ש"ח. 052-3463482

 למכירה שואב אבק גרמני 
ביתי במצב חדש כולל חלקים 

מחיר 200 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(050-8447547

 תנור + גז 390 ש"ח 
_____________________________________________)3-3ח(בלבד. 054-5656194

 מדפסת HP צבעונית 
משולבת עם פקס וסריקה 

כחדשה 299 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(058-3263264

 נגן דיג'י-מאן + מגן + 
שירים רק 130 ש"ח בבית 

_____________________________________________)3-3ח(שמש. 054-8478877

 בהזדמנות שידה 8 מגירות 
+ מראה מעץ מלא )אפשרי 

להוריד( 500 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(052-5234552

 בהזדמנות!! שולחן סלוני 
במצב מצוין. 050-416457 

_____________________________________________)3-3ח(ירושלים.

 ארון 3 דלתות צבע קרם 
שמנת + 4 מגירות גדולות 

290 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 שידה מגירות חזקות 190 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח בלבד. 052-5797813

 2 מיטות עם מזרונים מצב 
מצויין רוחב 0.70 ב- 350 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7174414

 ארון למטבח על גלגלים 
_____________________________________________)3-3ח(ב-150 ש"ח. 052-7174414

 פינת אוכל 480 ש"ח ללא 
כסאות צבע חום. 

_____________________________________________)3-3ח(054-5656194

 כסא נדנדה מעץ, מזרון 
ובד, משענת גבוהה, 190 

_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 052-6784969

 ארון גובה 2.4 רוחב 1.65 
עומק 1.57 בצבע עץ במצב 

מצוין 500 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-8958197

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות. )ב"ב(. 120 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 300 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי במחיר 

מציאה )ב"( 250 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(054-7216671

 כסא משרדי כחדש 
קטיפה טורקיז + ידיות 

וגלגלים, מרווח בירושלים רק 
300 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(050-7120286/5

 2 סטנדים לתליית בגדלים 
למכירות + גלגלים נפתח ל-3 

מטר במצב טוב 250 ש"ח 
_____________________________________________)3-3ח(כ"א. בירושלים 050-4120286

 דלתות "חמדיה" קומפלט 
צבע דובדבן 70/80 כחדשות 

_____________________________________________)3-3ח(249 ש"ח. 053-3188804

 4 כסאות מטבח עץ, 
קיפוד בד משובץ מצב מצוין 

_____________________________________________)3-3ח(500 ש"ח. 054-5705546

 ספרייה על עמודי ברזל 
_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח בי-ם. 052-7178693

 ארון נעליים 200 ש"ח 
גובה 80 ס"מ. אורך 80 ס"מ 

_____________________________________________)3-3ח(בי-ם. 052-7178693

 2 שידות קטנות בירושלים 
_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 052-7178693

 שידה מגירות חזקה ויציבה 
עם גלגלים עץ מלא, 190 ש"ח 

בלבד. 052-5737813
_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 ארונות מטבח שש + 
כיור 500 ש"ח, דלת פלדלת 

_____________________________________________)3-3ח(500 ש"ח. 054-8435872

 כורסת עיסוי המתקדמת 
בעולם "novo" במצב מצוין 

8,000 ש"ח עם אחריות 
בתוקף "כפר חבד" 

054-4202316)3-6(_____________________________________________

 שולחן סלוני עם 6 כסאות 
ב-500 ש"ח. במצב מצויין. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7174414

 בהזדמנות ספריית קודש 
מפוארת כחדשה עץ מלא 

חזקה במיוחד במיר מציאה. 
_____________________________________________)3-3ח(050-41111114

 ארון לבגדים ליחיד 200 
ש"ח בי-ם פורמיקה לבן דמוי 
_____________________________________________)3-3ח(מקרר סנדוויץ. 052-7178693

 שולחן עגול מעץ נפתח 
200 ש"ח צבע חום בי-ם קוטר 

_____________________________________________)3-3ח(45. 052-7178693

 שולחן גירוף 50 ש"ח 
בירושלים קטמון ישנה.

_____________________________________________)3-3ח(052-7178693

 מיטה זוגית יהודית 500 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח עץ מלא 052-7178693

 2 שידות קטנות בירושלים 
_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 052-7178693

 כסא משרדי "כחדש" 
מרופד קטיפה טוקיז עם ידיות 

וגלגלים בירושלים רק 300 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 050-4120286

 סט ארון בגדים 7 דלתות 
סנדוויץ + קומידה + מיטה 

זוגית 500 ש"ח בירושלים.
_____________________________________________)3-3ח(052-7178693

 למכירה עגלת אמבטיה 
טיולון 380 ש"ח מצב טוב. 

_____________________________________________)3-3ח(054-5656194

 עגלת טיולון אדומה גגון 
גדול מתקפלת לתיק קטן 

שכיבה מלאה, במצב מצוין. 
_____________________________________________)3-5ח(450 ש"ח. 053-3364930

 עגלה פגפרגו שחורה 
+ אמבטיה במצב טוב 4500 

_____________________________________________)3-5ח(ש"ח. 053-3364930

 תיק לעגלה + קשת 
לעגלה כחדשים נקנה ב"שילב" 

_____________________________________________)3-5ח(150 ש"ח. 053-3364930

 OYSTER עגלת תאומים 
- נקנתה לפני כחודשיים 500 

_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 054-8464909

 אמבטיה לבייבי גוגר צבע 
קרם שמורה מאוד 350 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(053-3188804

 טיולון + אמבטיה מצב 
מצוין 280 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה חזקה 
ויציבה 230 ש"ח )אפשר רק 

טיולון 120 ש"ח(
_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 כסא רכב 80 ש"ח + 
סלקקל 70 ש"ח + עריסה 2 
מצבים פלסטיק קשים צבע 

_____________________________________________)3-3ח(לבן 110 ש"ח. 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

 פלאפון LG במצב 
מעולה!! עם נגן מוסיקה ורדיו 

)בלי מצלמה( רק 60 ש"ח 
_____________________________________________)3-3ח(בלבד. 054-8426680

 סלולארי LG + מטען 
סוללה חדשה טאצ' 260 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GLE-5933 ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7966786

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)3-3ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלות ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)3-3ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלה מקסימה סגול 
כסוף מידה 38 מתאים לכלה 

_____________________________________________)3-3ח(500 ש"ח. 00-4118891

 סוללה 11A 54V יד-2 
_____________________________________________)3-3ח(450 ש"ח. 052-5299950

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 054-8464909

 USB - 500 + רדיו-דיסק 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח 054-8412903

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ואופנוע חדש של חברת "לרט" 

_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 052-2437292

 דוד חשמל 30-40-60 
ליטר, כ"א 500 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח( 054-8435872

 קולט אדים - 400 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(054-8412903

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 052-2727474

 אופני הילוכים לגבר 24 
הילוכים 300 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(055-9385263

 מעיל שחור פרווה חדש 
באריזה לנשים/נערות רק 

 ZARA ב-100 ש"ח של חברת
_____________________________________________)3-3ח(טל': 054-842668

 אופניים לילד לגיל 3 שנים 
+ גיל 5-6 שנים כ"א 130 

ש"ח. מצב טוב מאוד.
_____________________________________________)3-3ח(054-2819921

 תוכי צהוב מרהיב ביופיו 
כולל כלוב ואביזרים בירושלים. 

_____________________________________________)3-3ח(רק 150 ש"ח. 02-5323450

 חוברות "מרשמלו" 1-11 
ב-50 ש"ח בלבד. מצב מצוין. 

_____________________________________________)3-3ח(054-8478877

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-05(_____________________________________________

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121
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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

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

130 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-08/19(בניילון. 053-3198860

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

 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

 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

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)3-3ח(058-3213824

 אדם מסור ואחראי מעוניין 
לטפל בקשישים
055-6672036)1-7(_____________________________________________

 חד הורי חרדי חרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/ 

_____________________________________________)3-3ח(לפי שעה. 054-7938941

 התפנתה מזכירה רפואית 
עם  נסיון רב בירושלים. 

_____________________________________________)3-3ח(058-3237676

 כרית לכינור גודל וחצי, 
חדש לגמרי, ב-30 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)28-9/19ל(טובים" 03-5782180

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)47-06/19(_____________________________________________

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
_____________________________________________)52-03/19(צוות חרדי 050-8938869

 לחברת מהנדסים 
דרוש/ה מהנדס/ת הנדסאי/ת, 
5 שנות נסיון לפיקוח תשתיות 
להקמת שכונות באיזור גדרה 

והסביבה.
av6577519@gmail.com)52-3(_____________________________________________

 לחברת מהנדסים 
דרוש/ה מהנדס/ת, 7 שנות 
נסיון כראש צוות לעבודות 
תשתית להקמת שכונות 

באיזור המרכז, 
av6577519@gmail.com)52-3(_____________________________________________

 מטפלות סייעות לגיל 
הרך 054-8426675

054-4499177)52-3/19(_____________________________________________

 בפ"ת/גב"ש מיידי! 
מטפלת לגן פרטי, 

משרה מלאה, שכר גבוה 
למתאימה.

054-7978069)1-4/19(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה דרוש 
מוכר ת. טובים למתאימים 

053-3133344)1-4(_____________________________________________

 דרושות מנהלות למעון 
יוקרתי לגיל הרך מקצועיות, 
חמות ומסורות. מ. מלאה/

_____________________________________________)1-8(חלקית לאה- 053-3126010

 פקידת שירות לקוחות 
למשרד בב"ב. דרישות: אופיס, 

אנגלית יתרון. קו"ח לפקס: 
03-5791454)1-4(_____________________________________________

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל- 3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)1-4/19(פרטים בטל': 054-8503222

 דרושים מנקים לישיבה 
בת"א לשעות היום והלילה 

שכר נאה. לפרטים:
_____________________________________________)1-4ל(050-4195145

 דרושה עובדת לצהרון 
בק. אונועם נסיון ת. טובים 

_____________________________________________)1-4(למתאימה 050-4102929

 דרוש קצב לאיטליז 
בב"ב למשרה מלאה 

תנאים טובים למתאים. 
052-6391018
052-3391017)2-5(_____________________________________________

 דרושה עובדת מסורה 
ואחראית למ. מלאה/

חצי משרה מידי ת. טובים 
למתאימה 052-7142608 

_____________________________________________)2-5(להתקשר בערב.

 למחסן שיש בפ. תקוה 
דרוש/ה עובד/ת למ. מלאה 

052-4251252)2-5(_____________________________________________

 למשפחה בפ"ת עוזרת 
לנקיון פעמיים בשבוע מנוסה 

והמלצות, רצוי חרדית. 
_____________________________________________)2-5ל(050-5957951

 דרוש עובד קבוע לחנות 
חליפות בב"ב שעות -16:00
_____________________________________________)2-5ל(22:00 מיידי. 053-3391691

 דרושה מנהלת 
חשבונות בפ"ת למשרה 

חלקית לאחה"צ חשבשבת 
_____________________________________________)2-5(ומיכפל 052-5293000

 לקו תוכן חדשות, דרוש 
עובד, עבודה מהבית, נדרש 

מחשב עם אינטרנט שליטה 
באקטואליה, משמרות ערב 

שכר גבוה למתאימים פרטים 
SMS 052-4040875-2-3ל(ב(_____________________________________________

 לעזר מציו ב"ב 
דרושות טלפניות לשעות 

הבוקר/ערב לפרויקט 
זמני, תנאים מצוינים 

למתאימות.
052-5808957 נא 

להשאיר הודעה בתא 
_____________________________________________)2-3(קולי.

 נציגות שירות לביטוח! 
31.60 ש"ח התחלתי, 

8:00-16:00, בונוס -400
2500 ש"ח לא מכירות. 
אין צורך בנסיון! קורס 
בשכר! מותאם למגזר 
החרדי. 052-7564443

 or.isra1@gmail.com
_____________________________________________)2-5("אור ישראל"

 למעון בגבעת שמואל 
)קרוב לב"ב( מטפלות לכיתת 

תינוקות משרה מלאה/חלקית. 
תנאים נוחים! 

_____________________________________________)2-5(רחל 050-7884864

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות 

טלפוני לתאום פגישות. 
054-2328926)2-15(_____________________________________________

 לחברה הנותנת  שירות 
לעסקים פקיד/ה לעבודה 

מהבית, לתיאום פגישות, ועוד. 
4 שעות ביום - גמיש. 5,000 
_____________________________________________)3-3(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 למשרד נדל"ן בסמיכות 
לבני ברק מנהל/ת משרד, 
לעבודה מול קבלנים ועוד. 

8000 ש"ח.
_____________________________________________)3-3(קריירה 072-22-222-62

 לרשת מזון מנהל/ת סניף 
בירושלים. שכר 13,000 ש"ח 

+ רכב צמוד.
_____________________________________________)3-3(קריירה 072-22-222-62

 לחברה דרושים/ות 
קלדנים/ות לעבודה מהבית 

- למשרה קבועה. שעות 
נוחות, שכר הולם. קריירה 

072-22-222-62)3-3(_____________________________________________

 למעון בפ"ת מטפלת 
לכיתת פעוטות משרה מלאה 

תנאים טובים + בונוסים 
052-7650790)3-6(_____________________________________________

 לעזר מציון ב"ב 
לפרויקט זמני אחראית 

משמרת בוקר/
ערב תנאים מצויינים 

למתאימות
052-5808957 יש 

להשאיר הודעה בתא-
_____________________________________________)3-4(הקולי.

 למוסד בב"ב, דרוש מנקה 
מקצועי מגורים במקום חובה. 

_____________________________________________)3-4ל(לפרטים: 058-4884990

 מחפש/ת הכנסה 
נוספת בזמן הפנוי? בין 
-2,000 ל-4,000 ש"ח 

בחודש לא דרוש נסיון. 
גברים - 054-8536883
_____________________________________________)3-6(נשים- 054-8536884

 לבית אבות בב"ב 
דרושים: *מדריכת 

תעסוקה )עדיפות לדוברת 
רוסית( *עובד מכבסה 

*צבעי. לפרטים:
שרית 052-7500318 עד 

_____________________________________________)3-6(השעה 15:00

 למעון פרטי בפ"ת דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/

חלקית - מיידי! 
052-7133613)3-6(_____________________________________________

 למפעל בב"ב עובד מסור 
ונאמן למשרה מלאה וקבועה 

_____________________________________________)3-4ל(לפקסס: 03-5702721

 לגן באזור ב"ב, סביבת 
עבודה איכותית עם דגש על 

אווירה וגיבוש צוות דרושה 
סייעת 052-7643131

052-7130006)3-6(_____________________________________________

 בואי להיות חלק 
ממעון שהוא בית בפ"ת, 

שעות עבודה -8:00
16:00 תנאים מצויינים, 

054-8416034
050-4144711)3-4(_____________________________________________

 דרושות גננות לת"ת 
ספרדי עם כיסוי ראש, 
_____________________________________________)3-6(לפרטים: 050-414693

 לפיצה אנג'ל דרושים עובדי 
מטבח ומשלוחנים. לפרטים:

054-2146510)3-6(_____________________________________________

 מטפלת למשפחתון בת"א 
בהנהלה חרדית ושכר גבוה. 

מוסר עבודה גבוה.
053-3148021)3-4(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק דרושה 
טלפנית לטלמרקטינג בשעות 
לפנה"צ/אחה"צ תנאים טובים 

053-3178464)3-3(_____________________________________________

 להוצאת ספרים לילדים 
דרוש מתרגם/ת לספרדית

עם נסיון, קו"ח ל:
jhopko@gmail.com)3-3(_____________________________________________

 רכזים/ות למגוון 
תפקידים, לא מכירות אפשרי 

מהבית/חלקי, גם לעקרות בית 
_____________________________________________)3-14ל(ואברכים. 055-6875640

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם אחראי ונאמת בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)49-5/19(_____________________________________________

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 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. 

_____________________________________________)3-3ח(054-8405546

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 
6 0.94 מ', 150 ש"ח לשמלה. 

_____________________________________________)3-3ח(052-3073826

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח במחיר מציאה 

)ב"ב( 150 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)3-3ח(054-7216671

 למכירה נעלי סאס 
שחורות חדשות לגמרי מידה 

USA )42-43 11(דגם צר 200 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 052-7663207

 למכירה מ"שי מעילים" 
 X3 מעיל חדש מתופר שחור

3/4 במחיר 200 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-7663207

 אופניים B.M.X גלגל 20 
כחדשות! במצב מצוין! רק 

_____________________________________________)3-3ח(140 ש'. 054-8409064

 50 קלטות וידאו במצב 
חדש לגמרי מלפני 50 שנה 

_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 052-2903029

 מנוי ל-3 חדשים לפעמיים 
בשבוע לסטודיו כושר וחוגים 

לנשים בלד ברח' ביאליק 
ברמת גן 150 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)3-3ח(054-4980062

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח 054-7938941

 מכשיר סודה סטרים + 
בלון ל-30 ליטר גז 120 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7396092

 למכירה אופני הרים גדולות  
קפיצים שילדת אלומיניום 

מחיר 400 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(טל': 050-6867740

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(052-24372982

 כוננית 2 מטר אורך 80 
ס"מ גובה חום 052-7178693 

_____________________________________________)3-3ח(בי-ם

 פזלים 100 חלקים 25 
_____________________________________________)3-3ח(שקלים בי-ם 052-7178693

 מעיל שחור פרווה חדש 
באריזה! מידה M בלי כובה, 
_____________________________________________)3-3ח(רק 90 ש"ח. 054-8426680

 שטיח לחדר מצב מצוין 
ללא קרעים, 90 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 מזרון מיטת תינוק מצב 
מצוין 70 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 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, 150 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

 לצהרונים בה. חרדית 
בפ"ת דרושות: *גננות קבועות 
*גננות וסייעות *למילוי מקום 

052-8467709)3-4(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 הנדסאית תכנה חרדית 
כשרונית ויעילה בעלת תעודת 

מה"ט מחפשת משרה 
_____________________________________________)2-2ח(בתחום. 052-7687807

 לרשת גנים איכותית 
דרושה גננת לגיל 2-3 

בגבעת שמואל בעלות 
נסיון, אוהבת ילדים ויחסי 

אוש מעולים, תנאים 
מצויינים למתאימה.

קו"ח לפקס:
1533-967-7435)3-4(_____________________________________________

 לרשת גנים איכותית 
דרושה סייעת יצירתית 

לגיל 2-3 בגבעת שמואל 
ל-3 שעות ביום.

קו"ח לפקס:
1533-967-7435)3-4(_____________________________________________
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעו לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעו חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
 21:00-23:00 ה-ימים א

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעו זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ
 מצאתי דרך לפרנסה 

ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 דרושות סייעות לגן 
בפ"ת+תינוקיה תנאים 

טובים. א. ליום מלא/חצי.
050-5636364)44-3/19(_____________________________________________

 דרושים אנשים רציניים 
להכנסה נוספת בזמן הפנוי 

ללא צורך בנסיון.
055-6793284)02-05(_____________________________________________

 דרושה  מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה 

תנאים מעולים למתאימה. בין 
03-9094566 8:30-14:30

053-3797448)49-04(_____________________________________________

 למרכז עלה בב"ב דרוש/ה 
רכז/ת מתנדבים, כושר ארגון 

משרה חלקית קו"ח למייל: 
dvora@aleh.org)50-04/19(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8196557 /

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)51-6(למתאימה 050-8342228

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

 דרוש תחזוקן למוסד 
בב"ב, חרוץ, ראש גדול 

וידע בתחזוקה, שכר 
42 ש"ח לשעה, שעות: 

9:00-16:00
050-6660676)52-3/19(_____________________________________________

 מגורים בחינם/ בסבסוד 
בבית שמש לצעירות 

מתחזקות/מתמודדות/גרושות 
)אפשרות למדרשיה(

053-4100529)52-3/19(_____________________________________________

 דרוש מנהל/ת מוכר/ת 
לחנות אופנה עילית לגברים. 

עבודה לטווח ארוך, תנאים 
ושכר מעולים בבני ברק. 

_____________________________________________)52-3ל(050-6964424

 דרושים/ות נקודות 
מכירה ביתיות למכירת 

מוצרים ידועה של 
ויטמינים. מקבלים ליווי 
_____________________________________________)52-3(מקצועי. 052-5298025

 למזנון חלבי דינמי בב"ב, 
אחמשי"ת דלפק/מטבח 

למשמרת בוקר, ומנהל פס 
_____________________________________________)52-03(למשמרת ערב. 052-6607070

 ניסיתי ונושעתי! ניסיתי 
להתפרנס מעבודה מהבית 
וב"ה התוצאות מדהימות. 
_____________________________________________)52-08/19ל(מעוניינת? 053-3155570

 דרושה מטפלת מנוסה 
למעון ילדים בגבעת שמואל. 

תנאים טובים!
054-4232112 אסתי

_____________________________________________052-6256368 מירה      )52-03/19(

סדרנים/ות
קופאים/ות

לרשת מזון 
דרושים/ות

ב"ב - 052-6580906
לעבודה מיידית

 י-ם והסביבה- 052-4715260
לפרטים

בגבול גבעתיים-ת"א

הגעה בקלות

עדיפות לנסיון
054-4893566

שכר הולם!

דרושות 
מטפלות

 דרושה מנהלת חשבונות 
לחברה פיננסית בבסר 3 ב"ב 

אפשרות למשרה חלקית 
riki@tlp-ins.co.il)03-06(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
עוזר טבח ל-4 שעות ביום 34 

_____________________________________________)1-3(לשעה 052-7144468

 עובדת סוציאלית ל-24 
ש"ש לבית אבות בבני 

ברק עבודה מעניינת 
ומאתגרת תנאים טובים 

למתאימה. קו"ח -03
6040771 מייל:

ganeymargoa@neto.net.il)1-4(_____________________________________________

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

 וג
ים

ש
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

elimelech@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 דרוש עובד רציני לעבודה 
במיזוג אויר במרכז עם רקע, 
_____________________________________________)52-3ל(תנאים טובים. 058-7348517

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)52-16(בוגרי ישיבה. 053-3100363

למוסד חינוכי במרכז
דרושים 

מורים
לאנגלית ולשון

קו"ח לפקס: 077-2170030

מטפל/ת

7:30 - 16:00*

למעון בב"ב 
דרושים/ות

052-6796087

סביבת עבודה 
חמה ונעימה

 עוזר/ת מטבח 
מ- 10:00-14:00

*

avigail@prog.co.il
קו"ח למייל:

לסניפי בני ברק וירושלים

ִדרושות
גננת
מטפֹלות
מוסמכות
ֹלמשרה�מֹלאה
ֹלרציניות�בֹלבִד

ֹלמעון�איכותי�בבני�ברֱק

תנאים
טובים

ֹלמתאימות

03-633-8888 , 054-8413913

 למעון ילדים בב"ב עם 
צוות חברותי וכם דרושות 

חברות חדשות לצוות תנאים 
טובים, שעות גמישות.

_____________________________________________)2-5ל(054-8499728

 למשרד רו"ח בב"ב 
מנה"ח/יועצת מס מוכשרת 

אפשרי ללא נסיון, קו"ח 
תעודות וציונים למייל

pnina.ivgicpa@gmail.com)2-5(_____________________________________________

 אישה אנרגטית לעבודה 
ב-forever  מהבית בשיטה 

יחודית ומכניסה, לפגישה- 
052-7661565)2-9(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מובילת כיתה משרה מלאה 

עם יום חופשי, תנאים טובים 
_____________________________________________)2-5ל(050-5245338

 עובדת משק בית 
בגבעת שמואל ל-4 

פעמים בשבוע תנאים 
סוציאליים מלאים! 

03-5035287
050-4381860)2-5(_____________________________________________

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

את/ה לא אח/ות, 
אבל רוצה לעזור לחולים?

יש לנו עבודה בשבילך !
בוא/י הצטרפ/י למשפחת 

מעיני הישועה. לעבודה
 מעניינת ומאתגרת במיוחד

העבודה במשמרות כולל סופ"ש

C
H

A
N

I
ר

ל
י
מ

לפרטים: 
03-5770531 ,03-5771127

050-888-3909

למשרה מלאה/ 
צהרונים

40 ש"ח לשעה
עדיפות משרה מלאה

דרושות
מטפלות

למעון תמ"ת

בגבעת שמואל

קו"ח: פקס 03-5706508 
benybrakall@matav.org.il :מייל

טלפון 03-5797103

*רשיון נהיגה חובה 
*תנאים טובים

לעבודה בסיעוד

דרושים
 עו"ס/ית

אח/ות
גרנטולוגית

לעמותת מטב בבני ברק



39חולצת ילד 
79
39
59

₪

₪

₪

₪

בלייזר ילד

וסט ילד

מכנס ילד

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
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