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לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של אלעד מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי ט' אדר א' תשע"ט 14/2/19 • גיליון מס' 475

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

בחברה 
המרכזית 

למימוש 
זכויות 

 שומרים 
על המידע 

הרפואי שלך

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

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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. 

דמים בדמים נגעו
רצח אכזרי: 

אורי אנסבכר הי"ד

"חששתי מאחוז החסימה - 
של אגודה ודגל"

נערה דתית מהיישוב תקוע נרצחה על ידי 
מחבל מחברון, שנלכד לאחר יממה על ידי 
כוחות הביטחון • אמה ספדה לה: "אנחנו 

משיבים אותך לאדמה שכל כך אהבת" • שכן 
ל'קו עיתונות': "התחושות קשות"

| עמ'  8 |

| עמ'  4 |

| עמ'  4 |

| עמ'  6 |

שתי הרוגות 
בהתהפכות קו 304

אוטובוס הדמים

הליכוד והעבודה מסכמות פריימריז: הקאמבק של גדעון סער, ההידרדרות של איתן כבל, המשבצת החרדית, תלמיד הרב 
מאזוז והחשדות לזיופים בליכוד • ש"ס משיקה קמפיין עם גימיק 'פתק התמיכה בנתניהו' ורב-כוכב מקרב יהדות אתיופיה • 
גל הירש בראיון דוחה את האפשרות שישוריין לבדו בליכוד, מתנגד להפעלת תח"צ בשבת על ידי הממשלה ומסביר למה שילב 

חרדים ברשימה • מדור מיוחד, עמ' 12-14

דרעי ל'קו עיתונות'

אחרי השקת קמפיין הבחירות של ש"ס, שר הפנים מסביר ל'קו עיתונות' כיצד 
נולדה יוזמת האיחוד: "הייתה התלהבות גדולה בדגל התורה וגם אצלנו מהצלחת 
החיבור בינינו, מעל ומעבר לציפיות ולהערכות המוקדמות" • על המהלך עצמו: 

"לא חשבתי לרגע שהאחדות תהיה כדאית מבחינת מנדטים, אבל אי אפשר לומר 
שהציבור יצא מופסד מהשיח שהיה פה במשך יותר מחודש" 

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה - עמ' 10-11

סקר 'קו עיתונות'ימים לבחירות56 

לא יצביעו 
למפלגה חרדית

הן
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79.1% צ

 20.1%

יצביעו למפלגה 
חרדית

קורות חיים לשלוח למייל: 
liatgut@gmail.com

לפרטים ניתן לפנות בטלפון 
ליאת: 054-4391804 

לטיפול בפעוטות 
עם צרכים מיוחדים

דרושה אחות

למעון יום שיקומי 
רמת דוד באלעד

עבודה בשעות הבוקר 
 07:30-15:30

עם גמישות בימים

מתאים גם לאחות מעשית 
תנאי שכר טובים

עבודה בסביבה חמה
משפחתית ומקצועית

אחרי פעמיים בהן ההצבעה על התקציב 
לא אושרה, בסוף השבוע הקודם התקציב 

עבר ברוב של שמונה קולות מול שבעה 
מתנגדים, לאחר ששני חברי 'דגל התורה' 
הצביעו בעדו • בש"ס זעמו על 'הבגידה', 

אך גם בדגל התורה לא ראו זאת בעין טובה 
וקראו לנציגים לשיחת בירור • גורמים 
בדגל התורה מאשימים את הנציגים: 

"הייתה בגידה לאורך כל הדרך - זה התחיל 
כבר במערכת הבחירות"

במפתיע: 'דגל' התפצלה 
ותקציב 2019 אושר

יורדים לשטח: ח"כי ש"ס ערכו קבלת קהל

הושלם 
שיפוץ 

המקווה 
בניסים 

גאון



בואו לחוויתבואו לחווית
טיפוס מטורפת!טיפוס מטורפת!

possibleNever
Sometimes Difficult

02-6482264www.iclimb.co.ilאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

experienceexperience
welcome to the

kirjerusalem@gmail.com

בואו לחוויה

בלתי נשכחת!



תשמ“ג - תשע“ט

ממשיכים את המהפכה!

רה’
ישיבת ’מאור התו

ט"א
שלי

בראשות מרן רה“י הגאון רבי אברהם סלים 

ט"ו – ט"ז אדר א' תשע"ט 

33
שעות

התורה הקדושה
מתחננת וזועקת!

מאות בני הישיבה, לומדים תורה מתוך לחץ ודחק, בצפיפות נוראה ותנאים קשים
פזורים בדירות שכורות, ועול השכירות כבד מנשוא

כולנו אחים ושותפים במערכה הזו!
נחלצים חושים למען ממלכת התורה. 

מסייעים לישיבת מאור התורה להיכנס למשכן קבע ראוי, 
הדרוש בדחיפות למען המשך שגשוגה!

נענים לזעקת התורה!...נרתמים לעזרה, 

בס"ד

היעד:

הבטחת
 רשכבה"ג מרן שר התורה

הגר"ח קנייבסקי 

שליט"א:

"כל מי שיתרום 

לבניין הישיבה 

של מטה, יזכה 

לישיבה של מעלה

ולחיי העולם הבא".

ט"ו ט"ז אדר א' ימים רביעי חמישיימי ההכרעה:

ניתן לתרום בעמדות מוקד ההתרמה: 03-3062025
נדרים פלוס וקהילות
מס' קופה קהילות: 12475
מס' קופה נדרים: 7001082

או בהעברה בנקאית
 בנק מרכנתיל | סניף 635 

מס' ח-ן 66250  
לפקודת ישיבת מאור התורה
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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

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

הדפסה: גרפופרינט בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

אחרי פעמיים בהן ההצבעה על התקציב לא אושרה, בסוף השבוע הקודם התקציב עבר ברוב של שמונה קולות מול שבעה 
מתנגדים, לאחר ששני חברי 'דגל התורה' הצביעו בעדו • בש"ס זעמו על 'הבגידה', אך גם בדגל התורה לא ראו זאת בעין טובה 
• גורמים בדגל התורה מאשימים את הנציגים: "הייתה בגידה לאורך כל הדרך - זה התחיל כבר  וקראו לנציגים לשיחת בירור 

במערכת הבחירות"

במפתיע: 'דגל' התפצלה ותקציב 2019 אושר

 יו"ר ש"ס אצל שר התורה

סיעת  יו"ר  עלה  משפטים  פרשת  שבת  במוצאי 
קריספל,  צוריאל  העיר  מועצת  חבר  המקומית,  ש"ס 
על  קנייבסקי,  הגר"ח  התורה  מרן שר  מעונו של  אל 
מנת לשאול ולהיוועץ במספר שאלות אישיות שאינן 

קשורות לפוליטיקה.
"מה  בהתרגשות:  קריספל  סיפר  הביקור  לאחר 
שמפתיע זו העובדה שהגר״ח החליט לעשות גורל על 
בנוגע לעניין רפואי.  אחת מהשאלות שהנחתי לפניו 
שאלתי בשביל מישהו האם לערוך לו ניתוח כהחלטת 
הרופאים או לא, מאחר ולדבריהם הבעיה לא תחלוף 
'אם  ואמר:  הוסיף  הרופאים  כשאחד  ניתוח,  ללא 
יש לכם קשרים בשמים רק אז יש סיכוי שזה יעבור 
ללא ניתוח'. שאלתי מה לעשות, והגר"ח ענה: 'צריך 
שפתח  היכן  פתח  תנ״ך,  ביקש  מרן  גורל'.  לעשות 

ולאחר עיון ענה: 'לא צריך לעשות ניתוח'.

 הושלם שיפוץ המקווה בניסים גאון
שיפוץ  של  הראשון  חלקו  הושלם  טובה  בשעה 
לתקציב  הודות  זאת  גאון,  ניסים  ברחוב  המקווה 
במסגרת  והגליל.  הנגב  הפריפריה  לפיתוח  המשרד 
לאפשר  מנת  על  המלתחות,  חדרי  הורחבו  השיפוץ 

לעוד טובלים להגיע למקום.
כזכור, בשנים האחרונות הנחה ראש העיר ישראל 
פרוש להפחית את מחירי המקוואות, כאשר הם הגיעו 
למחיר של שקל אחד ליום. כעת המהפך מושלם עם 

שיפוץ וחידוש המקוואות.
שישי  ביום  המקווה  כאמור  ייפתח  ראשון  בשלב 
ונגיש  יותר  נוח  יותר,  רחב  כשהוא  הטובלים,  עבור 
בשאר  העבודות  ונשלמות  הולכות  כן  כמו  יותר. 
של  מלאה  לפתיחה  עד  גאון,  ניסים  ברחוב  המבנה 
המבנה. במקביל נשלמות העבודות להרחבת המקווה 
הוותיק בעיר, ברחוב אבטליון, כאשר גם שם הורחבו 
עבור  והמקום  טבילה  בור  עוד  הושמש  המלתחות, 

שיפוץ כללי.

 שיתוף פעולה בין מטות העולים
מקבילו  עם  פעולה  משתף  באלעד  העולים  מטה 
משותפות  פעולות  באמצעות  ברק,  בני  בעיריית 

ואירועים חווייתיים לעולים מאלעד ומבני ברק.
פעולה  שיתוף  נרשם  האחרונים,  הימים  במהלך 
מעניי,ן כאשר מטה העולים בבני ברק שיגר לאלעד 
קבוצת קשישות עולות מרוסיה, בגילאי ה-80 ומעלה, 
מועדון  לחברות  חוויה  של  שעות  כמה  להעביר  כדי 

הקשישות באלעד.
כשבועיים  לפני  נחת  תקווה  פתח  תושב  חרדי 
בחקירתו  ונעצר.   - בתאילנד  חופשה  בתום  בנתב"ג, 
ימים  כי  לו  התברר  העין,  בראש  המשטרה  בתחנת 
קודם לכן חוקרי המשטרה פשטו על דירה באלעד שם 

איתרו סמים בשווי מיליוני שקלים ומעבדה.

 גידל חומרים מסוכנים ונעצר בנתב"ג
תושב פתח תקווה שנחת לפני כשבועיים בנתב"ג 
במעבדה  מסוכנים  חומרים  גידול  בעקבות  נעצר, 
שהותו  במהלך  באלעד.  שכורה  בדירה  שהפעיל 
ואיתרו  המעבדה  על  המשטרה  חוקרי  פשטו  בחו"ל 

חומרים בשווי של כשלושה וחצי מיליון שקלים. 
החשוד, בן ה-42, הודה בחשדות נגדו ואמר שהוא 
מצטער על כך וכן לקח אחריות מלאה על כך וביום 
שני הוגש נגדו כתב אישום. בנוסף, הוא הפקיד סכום 
של 30,000 בקופת בית המשפט, בכדי להבטיח את 

קיום תנאי מעצר הבית שפסק לו בית המשפט. 

freyisrael@gmail.com :לעדכונים
החדשות המקומיות של אלעד

על המקום

אלי רובין

פעמיים  ולאחר  אחד  קול  של  חודו  על 
מועצת  אישרה  שעבר  רביעי  ביום  שנדחה, 
העיר את התקציב העירוני לשנת 2019 ברוב 
מתנגדים,  שבעה  מול  תומכים  שמונה  של 
התורה'  'דגל  סיעת  בתוך  ההצבעה  כאשר 
נגד  הצביע  הסיעה  שיו"ר  לאחר  התפצלה, 

ואילו שני החברים הנוספים הצביעו בעד. 
התקציב  על  שההצבעה  פעמיים  לאחר 
ביום רביעי שעבר התכנסו  נדחתה, כאמור, 
דקות  בתוך  מועצה.  לישיבת  החברים 
וזה  להצבעה  התקציב  אישור  עלה  ספורות 
אושר במפתיע על ידי שמונה חברים, כאשר 
ואיסר  ברדוגו  משה  התורה'  'דגל  חברי 
שפירא הצביעו בעד, בניגוד לעמדת וועדת 

הרבנים והדרג הבכיר במפלגה.
ראש העיר ישראל פרוש אמר לאחר אישור 
לאשר  דשמיא  בסייעתא  "זכינו  התקציב: 
רווחה  יותר  שכולל  לעיר,  מבורך  תקציב 
אנחנו  תורה.  במוסדות  ותמיכה  וחינוך, 
בעז"ה ממשיכים בעשיה למען התושבים". 

שאושר  מהתקציב  הופתעו  ש"ס  בסיעת 
התורה',  'דגל  של  הבכיר  הדרג  גם  וכך 
עצמאי  באופן  פעלו  המקומיים  שנציגיה 
טבעי  באופן  עמם.  מסודר  תיאום  וללא 
סיעת  בקרב  הן  רבה,  למהומה  גרם  הדבר 
מכך  פחות  ולא  נבגדים  שהרגישו  ש"ס 
מאין  נעשה  כי  הרגישו  שם  התורה',  ב'דגל 
ניסיון פוטש לקבוע עובדות ולקבל החלטות 

עצמאיות ללא תיאום עם הדרגים הגבוהים.
צוריאל  יו"ר ש"ס  פרסם  לאחר ההצבעה 
השתלשלות  את  כתב  ובא  הודעה  קריספל 
איש  של  מועמדותו  הגשת  מאז  העניינים 
'דגל התורה' יצחק פינדרוס לראשות העיר, 
תוך שהוא אדגיש כי "אני גאה להיות איש 
ש"ס שמקיים את הא׳-ב׳ של היהדות 'ועשית 
בכך,  דבריו  את  כשסיכם  יורוך",  ככל אשר 
להיות בצד של אלו שמבצעים  גאה  ש"אני 
את הוראות הרבנים והוראות ראשי התנועה, 
להיות בצד של אלו שמכבדים הסכמים ולא 
בחלק של הבוגדים ברבותיהם ובתנועתם". 

חבר הכנסת יעקב מרגי מש"ס כתב: "דגל 
חצרות  של  פדרציה  שהיא  הוכיחה  התורה 
קרקס.  זה  אחר.  לכוון  מושכת  אחת  שכל 
התיימרה  שבעבר  המפלגה  על  לי  עצוב 
להנהיג את הציבור החרדי. אני גאה בתנועת 
ומאוחדת  אמיתית  הנהגה  שמובילה  ש״ס 

הנשמעת כולה לדעת תורה".
מיכאל  הכנסת  חבר  לסיעה,  עמיתו  גם 
מלכיאלי תקף וכתב: "שוב דגל התורה חצו 
קו אדום. היה לנו סיכום ברור מול רבני דגל 
התורה באלעד בכל הקשור להתנהלות מול 
גסה. מילה אצלם  והופר ברגל  הקואליציה, 
זו לא מילה. זה התחיל בעיר בית שמש וכעת 
עם  האם  מסופק  אני  אלעד.  לעיר  המשיך 
כאלו אנשים אפשר בעתיד לעשות חיבורים 

ושיתופי פעולה״.
נציין, כי ההחלטה להצביע בעד התקציב 

הייתה ללא תיאום 
הרבנים  ועדת  מול 
בעיר  שהוקמה 
להנחות  ומונתה 
הנציגים  את 
מול  לפעול  איך 
ואף   - העיר  ראש 
להחלטתה  בניגוד 
נגד  להצביע 
אך  התקציב, 
הסוררים  הנציגים 
בעד  שהצביעו 
הסבירו  התקציב 
פי  על  פעלו  כי 
גדולי  הנחיית 
כשסירבו  ישראל, 
מפורשות  לומר 
את  קיבלו  ממי 

ההסכמה למהלך.
התורה'  ב'דגל 
הארצית, שם זעמו 
על מהלך הבגידה, 
זימנו  כאמור, 
הסיעה  נציגי  את 

בעיר לשיחת בירור, אך בינתיים התברר כי 
ההצבעה בעד התקציב נעשתה לאחר שראש 
ישיבת סלבודקה הגאון רבי דב לנדאו התיר 

להם להצביע בעד התקציב.
"שלושת חברי המועצה של 'דגל התורה' 
חברי  עם  דחופה  לישיבה  נקראו  באלעד 
אופן  על  לבירור  התורה'  'דגל  של  הכנסת 
נאמר  העיר",  במועצת  שלהם  ההצבעה 
בהודעה מטעם 'דגל התורה'. "כפי הנראה, 
ועדת  עם  הח"כים  של  ישיבה  תתקיים 

הרבנים של 'דגל התורה' להמשך הבירור".
את  שוקלים  עדיין  הליטאית  במפלגה 
מול  לפעול  איך  ומתלבטים  צעדיהם 
הנציגים, כאשר מחד במפלגה רוצים להטיל 
למנוע  במטרה  וזאת  הפעילים  על  סנקציות 
נוספים  נציגים  ידי  על  המקרה  של  הישנות 
שיקבלו החלטות באופן עצמאי ובכך יביאו 
למיטוט התנועה, אך מנגד מתקשים לעשות 
זאת בשל העובדה כי הנציגים פעלו בכפוף 
להסכמתו של הגר"ד לנדאו. יחד עם זאת, יש 
מי שטוען כי הנציגים הטעו את ראש ישיבת 
המלאה,  התמונה  את  הציגו  ולא  סלבודקה 
אלא הציגו תמונה חצויה ואף עיוותו אותה, 
בעד  להצביע  אישור  לקבל  במטרה  הכל 

התקציב ונגד עמדת המפלגה. 
על פי הפרסום ב'בחדרי חרדים', במהלך 
השימוע לנציגים שנערך במשך שעה ארוכה, 
משה  הכנסת  חבר  התורה  דגל  יו"ר  אמר 
גפני, כי "זה מעשה שלא יעשה. אני למעלה 
לא  ומועלם  התורה  בדגל  שנה  משלושים 

קרה דבר כזה, הייתי בהלם". 
על  שזעם  מי  היה  המקומית  בזירה  גם 
עסקנים  לטענת  כאשר  התקציב,  אישור 
מקומיים המהלך הזה התבשל משך זמן רב. 
"אין זה סוד כי משה ברדוגו ואיסר שפירא 

עשו את כל המאמצים על מנת שיורו להם 
להצביע בעד התקציב", טענו ב'דגל'.

את  גיבה  ברדוגו  הדרך  כל  "לאורך 
לכך  להביא  וניסה  בפומבי  העיר  ראש 
שהתקציב יועבר כמו גם כניסת 'דגל התורה 
לקואליציה", אומר ל'השבוע באלעד' אחד 
מעסקני המפלגה בעיר ומוסיף, כי "גם איסר 
שפירא פעל בצורה דומה ואף הגדיל לעשות 
כאשר נעדר מההצבעה השנייה על התקציב 

בתירוץ של אשפוז בבית חולים".
הסיעה  יו"ר  גם  שונים,   גורמים  לטענת 
בניגוד  שהצביע  שטרן,  אבי  המקומית, 
ש"ס  סיעת  עם  יחד  התקציב  נגד  לחבריו 
וברק צברי, היה מתואם עם המהלך והצביע 
לנדאו  מהגר"ד  הוראה  שקיבל  לאחר  נגד 
להצביע נגד התקציב בשל החשש כי גורמים 
בתפקידו  בהמשך  לו  יתנכלו  התורה  בדגל 

כיו"ר.
פשקוילים  כלל  אף  הנציגים  על  הזעם 
שהופצו בעיר טרם כניסת השבת האחרונה, 
צורף  כשאליו  דקרו",  "רבם  הכותרת  תחת 
המקומית,  הרבנים  ועדת  חברי  של  מכתב 
חברי  לשלושת  כחודש  לפני  הורו  הם  בו 
ראש  עם  פעולה  לשתף  לא  העיר  מועצת 
ויתרה  העירייה  ובוועדות  במליאה  העיר 
ולהתנגד  ובוועדות  במליאה  "להופיע  מכך 

לכל בקשה שתעלה".
"כל  כי  פרידמן,  הגר"י  הוסיף  במכתב 
הסכמה על נושא שיש סיבה מיוחדת לתמוך 
בו, טעונה הסכמה בכתב של ועדת הרבנים 
הוראה  או  באלעד,  התורה  דגל  תנועת  של 

של ח"כ הרב מקלב בשם ועדת הרבנים".
מיד לאחר שאושר התקציב היה מי שניסה 

להצמיד לנציגים 'הסוררים' שהצביעו 
דיין  'אבי  התואר  את  התקציב  בעד 

כפרפרזה  הנוכחית',  הקדנציה  של 

מכתב ועדת הרבנים
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להתנהלותו העצמאית של חבר המועצה 
הקודמת  בקדנציה  שהצטרף  דיין  אבי 
סיעתו  לחברי  בניגוד  פרוש,  לקואליציית 
העניק  ובכך  ש"ס,  מפלגת   - ימים  באותם 

לפרוש קואליציית רוב. 
בחתרנות  האשימו  התורה'  ב'דגל  גורמים 
העומד  ואת  המקומית  הסיעה  חברי  את 
"כבר  באלעד'.  'השבוע  עם  בשיחה  בראשה 
את  עשו  מהחברים  חלק  הבחירות  במערכת 
כל המאמצים על מנת שפינדרוס לא יתמודד 
בשביל  רק  תפסל,  שמועמדותו  מכן  ולאחר 
שפרוש יהיה שוב ראש עיר - כרצונם", טענו.
סוכות,  בחוה"מ  הרשימות,  הגשת  "קודם 
שטרן  אבי  המועצה  חבר  את  לרצות  בכדי 
תוך  הרשימה,  הרכב  על  להחליט  לו  נתנו 
ששובצו  הנציגים  על  אחריות  לקח  שהוא 
ניסה  הוא  הדרך  אורך  לכל  פועלם.  ועל 
לאחר  בפרט  בפרוש,  לתמיכה  להביא 
לכניסה  להביא  ניסה  אז  הבחירות,  תוצאות 

לקואליציה", מספר גורם במפלגה.
קודם  דקות  עשרים  שעבר,  רביעי  "ביום 
אבי שטרן  על התקציב,  ההצבעה השלישית 
על  כך  ב'דגל'",  הבכיר  מהדרג  טלפון  קיבל 
פי אותו גורם, "כשאלו ביקשו לאמת שהוא 
הוא  התקציב  נגד  מצביעים  החברים  ושאר 
ענה שהכל בסדר ואכן כך יהיה. למרות שהוא 
לא  הוא  התקציב,  נגד  בפועל  הצביע  עצמו 
המתוכנן  המהלך  על  ידע  שלא  לטעון  יכול 
מאחר והיה שותף לישיבה אצל הגר"ד לנדאו 
ושמע את הוראתו, כמו גם האחריות שלקח 

על הנציגים קודם הבחירות".
חוטף אש  ברדוגו  גם חבר המועצה משה 
"בהצבעה  לטענתו:  כאשר  גורם,  מאותו 
השנייה על התקציב, יו"ר סיעת ש"ס צוריאל 
שקטע  תוך  במיוחד  להצביע  הגיע  קריספל 
במקרה  כי  החשש  בשל  במרוקו,  טיול 
עם  יחד  מצביע  היה  ברדוגו  אז  נעדר  והיה 
שוויון  של  למצב  מביא  והיה  הקואליציה 
של  מסודרת  תוכנית  שנרקמה  לאחר   -  7/7
'בשל  הצבעה  מאותה  נוסף  חבר  היעדרות 
נציג  לאותו  שירד  מדם  כתוצאה  אשפוז 

מהאף' - ובמקרה כזה התקציב היה עובר".
לטענות  הגיב  ברדוגו  משה  העירייה  חבר 
חושב  "אינני  באלעד':  ל'השבוע  ואמר 
גורמים  של  להודעות  להתייחס  אמור  שאני 
ומלעיטים  בגלוי  לדבר  אנונימיים שמפחדים 
כל  לאורך  שווא,  בסיפורי  הקוראים  את  
פי  על  ורק  אך  לפעול  וחינכתי  חונכתי  חיי 
וכך  פעלתי  כך  ישראל,  גדולי  של  הוראתם 

אמשיך לפעול בס"ד".
ולעצם העניין: התקציב העירוני שהוכן על 
ארוכים,  שבועות  במשך  המקצוע  אנשי  ידי 
עומד על 224,833,000 ש"ח בבסיס התקציב 
וכן  מותנים(,  ש"ח   13,315,000 )ובתוכם 

תקציב פיתוח של 120,689,000 ש"ח.
לראשונה נכנס השנה לתקציב סעיף מיוחד 
של תקציב תמיכות 'פר תלמיד' עבור תלמידי 
וכן  בעיר,  הפועלות  הגדולות  הישיבות 
אברכים  וכוללי  דת  לשירותי  תקציב  תוספת 
רצון  מתוך  העיר,  ראש  שהסביר  כפי  וזאת 
להגביר ולהגדיל את קול התורה בעיר אלעד. 
בנוסף לכך, כבעבר, יכלול התקציב שיאושר 
תלמיד  פר  של  תמיכות  גם  העיר,  במועצת 

לישיבות קטנות ותלמודי תורה.
מספר  התקיימו  האחרון  החודש  במהלך 
שעות  לאורך  הכספים,  ועדת  של  ישיבות 
ארוכות בהן הציגו מנהלי האגפים העירוניים 
את סעיפי התקציב מול שאלות חברי הוועדה, 
המחלקתית  העשייה  על  מפרטים  כשהם 
התקציביים  הצרכים  ואת  השנה,  לאורך 

הנדרשים.
מעבר  שינויים  נערכו  לא  השנה  בתקציב 
הרווחה  במחלקות  נדרשים  תקציב  לעדכוני 
והחינוך, מתוך רצון להשלים פערים בתחומי 
הטיפול בנוער, במשפחות במצוקה וכדומה. 
עם זאת כאמור, השנה נכלל בתקציב לראשונה 
גדולות  לישיבות  תלמיד'  'פר  של  תמיכה 

ותקציב שירותי הדת וכוללי האברכים.

בראשית השבוע ערכו חברי הכנסת מטעם תנועת ש”ס קבלת קהל בעיר בשלל נושאים 
בעיר  התנועה  הסיעה  ונציגי  הח"כים   • עזרתם  את  שביקשו  העיר  מתושבי  למאות 
השתדלו לפתור את שלל הבעיות והבקשות שעלו בו במקום, כשמלבד הפונים היו כאלו 

שרק באו לומר תודה על הרעיון המבורך
אלי רובין

עירונית  הפנים  הפוליטית  המתיחות  בצל 
ורגע אחרי שתקציב 2019 אושר, ביום ראשון 
ירדו  ש"ס  תנועת  של  הכנסת  חברי  שלושה 
עם  יחד  משותפת  קהל  קבלת  וערכו  לעיר 
יו"ר הסיעה המקומית צוריאל קריספל ושאר 

הנציגים.
כזכור, בליל שישי לפני כשבועיים נערך ערב 
בביתו של  העיר  במועצת  לנציגי ש"ס  גיבוש 
הפתיעו  כשבמהלכה  קריספל,  צוריאל  היו"ר 
חברי הכנסת יעקב מרגי, מיכאל מלכיאלי וינון 
אזולאי והגיעו להשתתף בשיעור 'אור החיים'.
סקירה  הכנסת  חברי  קבלו  הערב  במהלך 
בעיר,  הנעשה  על  העיר  מועצת  מחברי 
יום  לערוך  החלטה  קבלו  דבר  של  כשבסופו 
קבלת קהל לציבור בעיר, בכדי לשמוע ולפתור 
בביורוקרטיות  ולטפל  נושאים  בשלל  בעיות 

שונות.
בראשית השבוע, שעות ספורות בלבד טרם 
הארצית  ש"ס  תנועת  שערכה  הגדול  הכינוס 
בבת ים - על מנת להשיק את קמפיין הבחירות 
לכנסת ה-21 - שלושת חברי הכנסת המצוינים 
מעלה ירדו לאלעד וקבלו קהל במשרדי איגוד 
גדשו  העיר  מתושבי  מאות  כאשר  האברכים, 

את הלשכה הזמנית לפניות הציבור.
בשעה 14:00 הגיע ראשון הח"כים מיכאל 
ראשוני  את  לקבל  מיד  ונפנה  מלכיאלי 
הממתינים, כשאליו הצטרפו צוריאל קריספל 

ועו"ד יונתן אליאסי ובו במקום נתנו פתרונות 
הצטרפו  בהמשך  הפונים.  ולבעיות  לשאלות 
חברי הכנסת יעקב מרגי וינון אזולאי, יחד עם 
הם:  הלא  העיר  מועצת  חברי  ושאר  עוזריהם 

אליהו קרעי, חנן זיגדון ובן ציון סימן טוב.
נושאים  שלל  עלו  הקהל  קבלת  במהלך 
ובקשות שכללו תחומים רבים ומגוונים, החל 
מבעיות הגירה ובעיות מול משרדי הביטחון, 
בעיות הקשורות  וכן  והשיכון  והבינוי  האוצר 
נושא  כשגם  השונות,  החינוך  למערכות 

הארנונה לא נפקד מקומו.
בו  תשובות  ניתנו  הבעיות  לכל  כמעט 
במקום, כאשר תוך כדי הפניית הפנייה הורמו 
טלפונים לגורמים השונים על מנת לפותרם על 
הח"כים  הבטיחו  מהם  למעטים  כאשר  אתר, 

והנציגים כי אלו יטופלו בהמשך.
מלבד הפונים הרבים, נקודה מעניינת לציון 
שהגיע  הרחב  הציבור  בין  כי  העובדה  היא 
שלא  כאלו  היו  שונים  בנושאים  עזרה  לבקש 
נזקקו לעזרה או בקשה כלשהי מחברי הכנסת, 
הרעיון  על  תודה  ולומר  לבוא  רק  ביקשו  אך 

המבורך ועל הפעילות השוטפת בכלל.

יורדים לשטח:
ח"כי ש"ס ערכו קבלת קהל

מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 

החדשות כפי שלא תקראו בשום מקום אחר

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

חידות, טריוויה, תשבצים ועוד 

5.00&
עיתון ששווה יותר!רק-

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

כז’ כסלו תשע”ח, פרשת מקץ

אל הקודשאהרון

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

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

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

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

16:17
16:17

16:01
16:07

16:07
16:19

16:08

17:17
17:19

17:16
17:17

17:17
17:17

17:15

פרשת מקץ

5.00
&

רק-

וידום אהרון

וידום אהרון

המופלאה  הנחרצות  הבהירות,  התשובות  התכופות,  ההתייעצויות 

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

המוציאים והמביאים הפוליטיים בבית ברחוב חזון איש, נזכר בהכרעות 

הגורליות, השאלות הקשות והלבטים כבדי המשקל○שיחת פרידה

 / עמ'  2-4

"הרגשנו את העול שהיה לו" 

זכר מרן - גם בכנסת / עמ' 6

דברי ההספד של הרבי מצאנז
התענית שנמנעה מהמקובל

תאונה בחזור מהלוויה: ר' אלחנן שינקר ז"ל

הרב צוריאל קריספלופרצו חומות מגדלי

הרב בן ציון נורדמןצדיק אבד, לדורו אבד

חיבוק ממרן
מרדכי רוט


/ עמ' 10



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

כבר  הציבורית:  בתחבורה  ה'מהפכה'  את 

שירות  מוניות  אלפי  יופעלו  הבאה  בשנה 

שיתחברו למערכת 'רב קו' • המוניות יוכלו 

לעבוד בשבת, ללא מימון ממשלתי / עמ' 6

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

16:16
16:15

16:00
16:06

16:05
16:18

16:06

17:15
17:17

17:14
17:15

17:15
17:15

17:13

פרשת וישב

5.00
&

רק-

מצעד נחקרים בליכוד

לכל אברךחילק 1000 דולר הנגיד מלייקווד 

10

      



○



 ○ 

○



בני ברקרח' בארי 8

03-5740193

כריכים | טוסטים | סלטים | מלוואח

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

אמיתיתגבינה100%
6

לטיפול נמרץמרן הגראי"ל הועבר חשש בעולם התורה:

מול חקירת אחד מבכירי המפלגה, לצד ראש ממשלה 

– מתמודדת סיעת הליכוד עם גל שמועות  נוסף  ושר 

פרשת  בחקירת  הממשלה  ראש  של  מעורבותו  על 

חדש  מצטרף  במקביל,   ○ לציון  בראשון  השחיתות 

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

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

השבת, הילדים הדתיים 
הפסידו  'שובו'  של 

מתמטיקה  במשחק 
הספר  בית  / עמ' 4הממלכתי בעירלטובת 

שמחת עניים
ארי קלמן



עו"ד יצחק שינפלדלבנות ולשלוט

דוד רוזנטלטראמפ בגדול

חשיפת 
'קו עיתונות'
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 03-618-9999 www.shainfeld.com
חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!

שינפלד על המרינה ביוון
כל המצויינות בריזורט אחד

שנה 2 
ברציפות

shainfeld.com/clip78 צפו בסרט חוויות מפסח שעבר

הגיעו החוברות 
החדשות של 

חופשת פסח 2019
לצפייה היכנסו

www.shainfeld.com 

המטוס השני מלא!

המטוס הרביעי מלא!

המטוס השלישי מלא!
המטוס הראשון מלא!

המטוס החמישי מלא!
החלה ההרשמה למטוס השישי

החברה הוותיקה והמקצועית עם יותר מ-30 שנות ניסיון!לכן השנה כולם נרשמים לפסח עם שינפלדמגרשי גולף, טניס, צלילה ועודריזורט פורטו קאראס 17,640 דונם עם מרינה, חופים, כולם נמצאים אתכם במקום אחד!השפים זוכי הפרסים ומשפחת שינפלד בעצמםהאמנים הגדולים, מדריכי הטיולים הבכירים, 

מסלולים חדשים ובלעדיים ללקוחות שהיו בפורטו קאראס

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז



באלעד באלעד8 ט' אדר א' תשע"ט 814/2/19

רצח אכזרי: 
אורי אנסבכר הי"ד שתי הרוגות בהתהפכות קו 304

נערה דתית מהיישוב תקוע נרצחה על ידי מחבל מחברון, שנלכד לאחר 
יממה על ידי כוחות הביטחון • אמה ספדה לה: "אנחנו משיבים אותך 
לאדמה שכל כך אהבת" • שכן ל'קו עיתונות': "התחושות קשות. לא 

מוכנים שיעברו לסדר היום"

אוריאל צייטלין
צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת ודב גרף

"אני אומרת לך שלום ואני כל כך מתגעגעת”, 
הי"ד,  אנסבכר  אורי  של  אמה  נאעה,  ספדה 
הנערה שנרצחה באכזריות בשבוע שעבר. עין 
בת  של  המצמררת  בהלוויה  יבשה  נותרה  לא 
ישראל שנרצחה על ידי מחבל מתועב. סימני 
האלימות שעל גופה, יישארו חקוקים בזיכרון 

אנשי ההצלה והמטפלים לזמן רב. 
רבה  באכזריות  נרצחה  הי”ד  אנסבכר  אורי 
שבאזור  יעל  בעין  ביער  שעבר  חמישי  ביום 
גן החיות התנ"כי בירושלים. על פי העדויות, 
ונעלמה.  היער  באותו  להתבודד  הלכה  היא 
שעות הפרידו בין הרגע בו התחילו החיפושים 

אחריה ועד שהיא נמצאה ללא רוח חיים. 
בהמשך התברר כי המרצח, ערפאת ארפאעיה, 
כשברשותו  בוקר  באותו  בחברון  מביתו  יצא 
הוא  ג'אלה.  בית  לכפר  דרכו  ועשה את  סכין, 
תקף  באורי,  הבחין  שם  היער,  לכיוון  צעד 
שבין  בלילה  נעצר  הוא  אותה.  ורצח  אותה 
בפעילות  רמאללה,  באזור  לשבת  שישי 
וצה"ל.  השב"כ  הימ"מ,  של  משותפת 
של  ניתוח  לאחר  עקבותיו  על  עלו  החוקרים 
וממצאים  הרצח  בזירת  פורנזיים  ממצאים 
מנתיחת הגופה. במהלך מעצרו של הפלסטיני 
רמאללה,  שבאזור  באל-בירה  למסגד  סמוך 
הביטחון  כוחות  בין  עימותים  התפתחו 
ביום  לתושבים במקום. המחבל ביצע שחזור 

ראשון לפנות בוקר של האירוע המצמרר.
ביום  שנערכה  בהלווייתה  השתתפו  מאות 

שישי האחרון בישוב תקוע.
נעאה, אמה של אורי, אמרה בהלוויה: "הבאת 
חיים ושמחה. תמיד  לבית,  אור  כך הרבה  כל 
ניסית להיטיב לכל אדם באשר הוא. היית ילדה 
של טבע ואדמה, עם מחברת יוצאת להליכות 
ומהגשם.  מהשמש  מהפריחה,  ומתפעלת 
הרבה למדתי ממך. החלטת שנכין גינה לגדל 
להכין  תספיקי  לא  כבר  תבלין.  ועשבי  ירקות 
את הגינה ולטייל, ללמוד, להתפתח, להתחתן 
וללדת. כל כך הרבה חלומות שנפתחו בתוכך 
בזמן האחרון. כ"כ הרבה אור יכולת לתת עוד 

לעולם".
"אנחנו משיבים אותך לאדמה שכל כך אהבת. 
בשנה  שלך  השני  הבית  בה,  שצעדת  בשעה 
וחצי האחרונות, ללא טיפת חמלה לקחו אותך 
דרכי,  לעולם  לבוא  שבחרת  תודה  מאיתנו. 
תודה על 19 וחצי שנים של אור וטוב שהבאת. 
אני מבקשת עכשיו כשאת עולה לעולם שכולו 
בטוב  להאמין  מלמעלה  כח  לנו  שתתני  טוב, 
שבעולם ובאדם ותשלחי לנו מהאור שלך. אני 
אלייך",  מתגעגעת  כך  וכל  שלום  לך  אומרת 

אמרה האם.
ברצח,  שהודה  המחבל  ארפאעיה,  ערפאת 
אמר בחקירתו שביצע את הרצח משום שרצה 
לפגוע ביהודים. ארפאעיה מסר לחוקריו שלא 
הכיר את אנסבכר לפני המעשה, אלא נתקל בה 
תיאר  ברצח  החשוד  לבדו.  פעל  וכי  במקרה, 
בפני  ושחזר  מאבק,  התנהל  השניים  בין  כי 
החוקרים איך רצח אותה באלימות. מהחקירה 

שבה  הסכין  את  איתו  לקח  שהמחבל  עולה 
שעצרו  הביטחון  כוחות  הרצח.  את  ביצע 
אותו מצאו את הסכין בקרבת מקום. החקירה 
עזר  מישהו  אם  בשאלה  זה  בשלב  מתמקדת 
המעשה,  את  שביצע  אחרי  להימלט  לרוצח 
ואם תכנן מראש לבצע פיגוע במתווה דומה. 
עד כה, אף ארגון טרור לא שיבח את התקיפה 

והרצח של אנסבכר. 
צה״ל  כוחות  פעלו  השבוע  תחילת  במהלך 
המרחבית  החטיבה  שבמרחב  חברון  בעיר 
'יהודה', ממנה יצא החשוד ברצח אורי אנסבכר 
הי"ד. במהלך הפעילות מיפו הכוחות את בית 
החשוד, לצורך בחינת אפשרות הריסתו. סימון 
ומיפוי בית מחבל לאחר פיגוע מהווים פעולה 
נערכים בתנאים מסויגים  ובכל מקרה  טכנית, 
למקרה של הריסה עתידית. בכך אומר הצבא 
יוחלט לבצע  כי מדובר באפשרות בלבד. אם 
בעוד כמה  רק  ייעשה  – המהלך  את ההריסה 
השלמת  לאחר  חודשים,  כמה  עד  שבועות 

הליכים משפטיים ועבודה הנדסית נוספת.
אנסבכר  משפחת  של  שכן  פריד,  יצחק 
ל'קו  מספר  אורי,  של  מורה  הייתה  שרעייתו 
אירוע  וכואבות,  עיתונות': "התחושות קשות 
כואבת  המשפחה  מוכן.  לא  אותך  תופס  כזה 
באבל ובאובדן שלה ועם זה חשוב להם מאוד 
שיכירו את אורי, שידעו מה היא הייתה, נשמה 
לא  דברים  שמחפשת  ענקית  נפש  גדולה, 
מצויים, הרבה כנות, המון פתיחות מחשבתית, 
משפחת  שלמים.  חיים  לחיות  רצתה  היא 
ב',  בתקוע  כאן  ותיקה  משפחה  היא  אנסבכר 
בבית  עובדת  נעאה  שנים.  המון  פה  גרים  הם 
ההסדר  ישיבת  רב  הוא  וגדי  בישוב  הספר 

בתקוע, משפחה ותיקה מוכרת ואהובה".
ביום חמישי בחיפושים כבר ידעתם מה קורה?

כמו  קורה,  שמשהו  הבנו  הערב  "לקראת 
נעלמה,  נרצחה,  שהיא  קוראים  אנחנו  כולם 
השמועות  הערב  ולקראת  אותה,  מוצאים  לא 

הגיעו וקרה מה שקרה..."
בתקוע היו אסונות כאלו בעבר?

כאן  היו  שנים  הרבה  לפני  כן.  "לצערנו 
ונרגמו  בתקוע  בנחל  פה  שהלכו  ילדים  שני 
באינתיפאדה  שנים  הרבה  לפני  באבנים. 
מרדכי ליפקין שגר פה נהרג בפיגוע ירי. הרבה 
אותנו  שתפסו  ואחרות  כאלו  משונות  מיתות 
גם בשנים האחרונות. אבל לדברים האלה לא 
מתרגלים, זה תופס אותך עם הלשון בחוץ, עם 

הגרון חנוק".
מה עושים בישוב לזכרה?

"מחבקים את המשפחה במובן הכי פשוט של 
המילה, במעגל הקרוב. התחושה היא שצריך 
שאף  היום,  לסדר  לעבור  ולא  משהו  לעשות 
אחד לא ישכח את אורי ופה בארץ צפוף אנחנו 
רוצים לשמור כמה שיותר את הזיכרון הזה וגם 
אנחנו כחברה רוצים לזעוק ולצעוק שלא יתכן 
שיהיו דברים כאלו. המשפחה שרויה באבלה 
אבל אנחנו כחברה צריכים לצעוק שלא יתכן 
פה  שמסתובב  יהודי  וכל  קסם  מלאת  שנערה 
תבוא  רעה  חיה  הזה  הרוע  שפשוט  בארץ 

ותיקח אותה. חד משמעי ופשוט".

אריה לוין

עילית  במודיעין  ומזעזעת  מחרידה  טרגדיה 
בתאונה  נהרגו  חרדיות  נשים  שתי  השבוע: 
השעה  בסביבות  ראשון.  יום  בבוקר  איומה 
10:00 בבוקר התהפך בכביש 443 אוטובוס קו 
304 של חברת קווים, שעשה את דרכו מהעיר 
כשעליו  לירושלים,  עילית  מודיעין  החרדית 
בדרגות  נפצעו  נוסעים  כ-40  נוסעים.  עשרות 
אירעה  ההתהפכות  קשה.  במצב  בהם  שונות, 
נחסמה  כך  ובעקבות  לירושלים  חורון  בית  בין 

התנועה בכביש ממחסום מכבים למזרח.
עולה  התנועה  בוחני  של  ראשונית  מחקירה 
חורון  בית  מכיוון  המקביל  הנסיעה  בנתיב  כי 
שני  בין  קלה  דרכים  תאונת  אירעה  למודיעין 
כלי רכב. רכב פרטי מסוג טרנזיט שהגיע ממול 
מכיוון מודיעין לבית חורון והבחין בתאונה עצר 
בכוונה  לכביש,  שמאל  מצד  ההפרדה  בשטח 
להעניק סיוע, נהג האוטובוס שהגיע אחריו פגע 
לתעלה  גלש  צדו,  על  התהפך  הטרנזיט,  ברכב 
ופגע במעקה הבטיחות. חקירת נסיבות התאונה 

ממשיכה על ידי בוחני התנועה.
"נהג האוטובוס ממודיעין לירושלים נסע בקצב 
מודיעין  תושב  אלפנבין,  נח  שחזר  סביר", 
החולים  לבית  ופונה  בתאונה  שנפצע  עילית 
אסף הרופא. "משום מקום הוא נאלץ תוך כדי 
נסיעה לעקוף רכב שככל הנראה עצר כדי לסייע 
לפצועים שהיו בתאונת דרכים לא רחוק מאתנו. 
בניסיון לעקוף את הרכב שפתאום עצר באמצע 
נפלנו".  וכולנו  חזק  סיבוב  לקח  הנהג  הכביש, 
לדבריו, "זה היה כל כך מהיר, תוך עשר שניות 
של  הרצפה  על  היינו  כולנו  ופתאום  התהפך 
האוטובוס. קיבלתי מכה בצלעות. ניסיתי לעזור 
ילדים  ראיתי  החוצה,  ויצאתי  שיכולתי  במה 

ותינוקות".
אלפי תושבי העיר מודיעין עילית ליוו השבוע 
חיה  ורחל  רוזן  רוחמה  הנשים  את  )ראשון( 
גוטמן ע"ה שנהרגו באסון האוטובוס. את מסע 
הרב  ברכפלד  שכונת  של  רבה  פתח  הלוויה 
את  שהרעיד  לב  קורע  בהספד  זיכרמן  ישראל 
של  רבה  הספיד  מכן  לאחר  התושבים.  לבבות 
העיר מודיעין עילית הגר"מ קסלר שזעק "כולי 
מלא חיל ופחד. קירות הלב הומים בהתרגשות, 
הלב לא נרגע מאותם דפיקות מאותה התרגשות 
קול  כולנו  שומעים  אנחנו  ורעדה.  חיל  מאותו 
תובעים  השמים  מן  מאוד.  וחזק  הולך  שופר 
במעשינו.  לפשפש  דרכינו  את  לתקן  מאתנו 
בתושבים  מלא  האוטובוס  את  לכם  תתארו 
יקרים, איזה קולות מה היה שם באותם רגעים. 
חיל  איזה  פחד  איזה  בכי,  איזה  צרחות,  איזה 

ורעדה". 
גוטמן  רחל  של  בעלה  הלל,  הספיד  כן,  כמו 
לא  תורה,  היה שאני אלמד  "כל מגמתה  ע"ה: 
היה לה ערך לשום דבר אחר מלבד לתורה. מי 
היא  לי,  החדירה  היא  אמונה  כמה  יודע  כמוני 
חיזקה אותי. צריך ללמוד ממך רחלי את עבודת 
נפשיים קשים  המידות. כזאת צדיקה, במצבים 
מאוד היא הייתה אומרת לי: 'זה מה שה' רוצה, 
הייתה  לא  היא  יודעת'.  אני  שטוב,  מה  זה  אז 
היא  תמיד  בנות.  ללמד  הלכה  היא  מתלוננת. 
היא  בדינים,  שיעור  למסור  לה  שיש  התלהבה 
דינים  ללמד  לה  ונתנו  לאומנות  מורה  הייתה 

לחדד  יכולה  אני  כיף,  'איזה  לי:  אמרה  היא 
להם ולחדד לעצמי'. היא ראתה את זה לא בתור 

מקצוע אלא בתור שליחות".
המנוחה  של  אביה  קלמן,  הספיד  מכן  לאחר 
האוטובוס  דקות  חמש  "בעוד  רוזן:  רוחמה 
לה",  שאמרתי  האחרונות  המילים  אלה  מגיע. 
ספד האב. "הקב"ה חנן אותנו בילדה עם נשמה 
מיוחדת, לא בחורה רגילה, נולדה בלי יצר הרע, 
אז בשביל מה הקב"ה הביא אותה לעולם? ראינו 
וחווינו שהקב"ה הביא אותה לעולם בשבילנו. 
המורחבת  והמשפחה  אשתי  אני,  שאנחנו,  כדי 
להתקרב  קצת  ידה  על  זכינו  אוי,  זכינו!  נזכה. 
לקב"ה עוד יותר לדבוק בדרכיה הטהורים. היא 
בגיל  נפטרה  ז"ך  לשון  שנה   27 לחיות  זכתה 

שהייתה זכה, נולדה זכה ונפטרה זכה". 
מסע ההלוויה המשיך להר המנוחות בירושלים - 
שם נטמנו השתיים למנוחת עולמים. ת.נ.צ.ב.ה.
התייחסו  ורבנים  ישיבות  ראשי  ישראל,  גדולי 
 - ותלמידיהם  מקורביהם  עם  ושוחחו  לאסון 
מרן  הנורא.  האסון  בעקבות  להתחזק  יש  במה 
כי  אמר  קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  התורה  שר 
האסון הקשה הוא כפרה על עוונות הדור כולו 
שתורה  התורה  בלימוד  להתחזק  יש  ובעיקר 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  ומצלא".  "מגנא 
גרשון אדלשטיין התבטא כי אין לחפש אשמים 
צריכים  הציבור  שמים.  בידי  "הכל  כי  בתאונה 
להאשים  אין  מתחזקים  כאשר  אבל  חיזוק, 
ויחזור  עצמו  את  יאשים  אחד  כל  רק  אחרים, 
לבבו  נגעי  יודע  אחד  כל  עצמו,  על  בתשובה 
בתשובה".  יחזור  מה  ועל  להתחזק  צריך  במה 
סימן  זה  בתאונה  שנפגע  "מי  כי  התבטא  עוד 
חשוב ונפגע כדי לכפר על הדור". כמו כן עורר 
"ענייני  כי  ואמר  בצניעות  להתחזק  הגרי"ג 
גם  ונוגעים  ואחד,  אחד  לכל  שייכים  צניעות 

לגברים".
בפתחו של השיעור היומי במעונו של מרן נשיא 
מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן עודכן מרן 
על האסון הכבד. מרן הזיל דמעות מעיניו לנוכח 
האסון הכבד והתבטא בצער: "רבונו של עולם 
רחם על עמך ישראל, תאמר די לצרותינו תסיר 

מעלינו את מידת הדין הקשה".
תלמידיו:  בפני  בכאב  מרן  הוסיף  בדבריו 
"שמעתי שבעיר טבריה הוציאו אוטובוס בשבת 
מקור  היא  שבת  בפרהסיא,  שבת  לחלל  בכדי 
את  מחללים  אם  כך,  על  לזעוק  עלינו  הברכה. 
מעורר  הקב"ה  ברכה,  לנו  יהיה  איך  השבת 
כל  השבת,  ביזוי  על  לשתוק  לנו  אסור  אותנו, 
בשמירת  יהודים  ועוד  עוד  לקרב  ידאג  אחד 
מכל  עלינו  ישמור  הקב"ה  זה  וע"י  השבת 

הצרות".
זיכרמן  ישראל  רבי  הגאון  ברכפלד  של  רבה 
לטוס  צפוי  שהיה  למרות  בישראל  שנשאר 
כי  אמש  אמר  הטרגדיה,  נוכח  וזאת  אתמול 
התושבים  בבתי  פסולות  רבות  מזוזות  נמצאו 
ויש  ברכפלד,  ושכונת  עילית  מודיעין  בעיר 
ישיבת  משגיח  המזוזות.   בבדיקת  להתחזק 
'אורחות תורה' הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי 
הישיבה  ראש  מרן  כי  הישיבה  לבני  אמר 
שלוש  לפני  לו  אמר  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל 
לנו  שאין  הזה  בזמן  כי   402 אסון  אחרי  שנים 
ה'  דרכי  "ישרים  מוטל  אחד  כל  על  נביאים 
להתחזק  במה  ולחפש  בם",  ייכשלו  ופושעים 

יער עין יעלכל אחד לעצמו. 

המחבל ערפאת ארפאעיה

אוטובוס הדמים

המחבל ערפא צילום: דוברות המשטרה, איחוד הצלה וmdep קבוצת החדשות בווטסאפ ת ארפאעיה



יותר מחודשיים לחג הפסח וההרשמה לחופשת הפסח 
החופשה  בעיצומה.  תיירות  שינפלד  של  החלומית 
שתתקיים גם השנה בריזורט המפואר פורוטו קאראס 

הסמוכה לסלוניקי ביוון.
בשל הרישום הגובר, השבוע תיפתח ההרשמה למטוס 
לחופשת  תיירות  שינפלד  אורחי  את  שיטיס  השישי 

הפסח. 
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
מאווירה  ליהנות  לכם  מגיע  בחו”ל  גם  בבית,  כמו 
יהודית מסורתית ומתחושה ביתית חמימה. לא חשוב 
מהיכן אתם במקור, מה הרקע שלכם, מהו מעמדכם 
תרגישו  תיירות’  ב’שינפלד  אתם,  מוצא  ארץ  ומאיזה 

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

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

ביקוש גובר 
לחופשת הפסח 

של שינפלד תיירות

בשל הביקוש הגדול, השבוע ייפתח המטוס השישי של אורחי שינפלד 
תיירות לחופשת הפסח החלומית בפורטו קאראס הסמוכה לסלוניקי ביוון
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ָּפָרַשׁת ִּכי ִתָשׂא

 1. ִמְשַׂחק ֵגְמּבֹוי 'ִמיִניּבֹוי'
2. ָשׁעֹון ְמעֹוֵרר ְמׁשּוְכָלל

ִעם ַרְמקֹול ְוִמְסָפִרים זֹוְרִחים

3. וֹוִקי טֹוִקי ְמֻשְׁכָלל
ְלֶמְרָחק ֶשׁל 2 ק"מ ְּבֶשַׁטח ָּפתּוח

ו-500 ֶמֶטר ְּבֶשַׁטח ָּבנּוי

ַּהזֹוִכים ָּבַהְגָרָלה
ְלָּפָרַשׁת ְּתרּוָמה:

1. ִסידּור ְמּהּוָדר ְלָּבנֹות
ָשָׁרה ַיַנאי, ֵּביַה"ס "אֹור ֶאְסֵּתר" ִכָּתה ו

2. ֶסְקְטּבֹוְרד ִסיִליקֹון ֵאיכּוִּתי
ַאִביַשׁג ּכֵֹהן, ְסִמיַנר "ֶאְלַקיים" ִכָּתה ט 

3. ֵעט ְשַׁווייַצִרי יֹוְקָרִתי
ָדִוד ֶדֶקל, ַּת"ּת "ַדַעת ּתֹוָרה" ִכָּתה ב

ַּהַהְגָרָלה ַּהְשׁבּוִעית
ְלָּפָרַשׁת ְּתַצֶוה,

ִמְתַקֵייֶמת ְּביֹום ִראׁשֹון
ָּפָרַשׁת ִּכי ִתָשׂא,
ְּבָשָׁעה 10:00.

ִהְזָּדְרזּו ְלֵהָרֵשׁם בֶטֶלֶמֶסר:

072-337-1030 

 ! ˙ ו ר י ˘ ל  ˜ ‡ ‰„ל ‰ו ם  ו ל ˘˙‰ : ר ו זכ
לא תיקפת -

ההפסד של כולנו!
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נענים לזעקת התורה
בברכת מרן שר התורה, ובמעמד ראשי ישיבות ואישי ציבור הושקה 

המערכה לקראת ימי ההכרעה הגורליים בי''ד – ט''ו אדר א'

אלי כהן

מאורת  ישיבת  למען  הנרחבת  המערכה 
בונייך'   – 'בנייך  בסימן  העומדת  התורה, 
ציבור  ואישי  ישיבות  ראשי  במעמד  נפתחה 
ובנוכחות מרן ראש השיבה הגאון הגדול רבי 

אברהם סלים שליט''א.
מרן  של  החמה  בברכתו  גם  מלווה  המערכה 
הוסיף  שאף  קנייבסקי,  הגר''ח  התורה  שר 
כי הסיוע למעם הישיבה הוא בגדר  בכתי''ק 

'מצווה רבה'.
מאות הבוגרים עושים הכול בימים אלו למען  
פנימי  הצלחת המערכה, כשהם  חדורי להט 
והתלהבות קודש, של עשייה ושותפות גורל 
ומקימה  שהקימה  הענקית  התורה  בממלכת 
דורות של עמלי תורה, רבנים ויושבי על מדין 

למעלה משלושה עשורים.
של  דבריו  נשמעו  המערכה  פתיחת  במעמד 
הישיבה  מראשי  כהן  דוד  רבי  הגדול  הגאון 
על  שעמד  התורה,  גדולי  מועצת  וחבר 
הצורך הקריטי במעבר למשכן הקבע החדש 
שמתמהמה אך ורק מחוסר אמצעים מספקים. 
התורה'  'מאור  על  לומר  ניתן  כי  הוסיף  הוא 
שהיא כעמוד האש העובר חלוץ לפני מחנה 
דבריו  את  וסיים  הספרדיים,  התורה  בני 
בקרבו,  פועם  שלב  מי  לכל  נרגשת  בקריאה 
לשמוע את זעקת התורה ולקחת חלק בבניין 

מאור  של  התורה  ממלכת  בניין  התורה, 
התורה.

ניכרת תחושה של התלכדות  בקרב הבוגרים 
ונכונות חסרת פשרות לפעול למען הישיבה, 
מעומק  האישית  מקריאתו  מונעים  כשהם  
חבים  הם  לו  הישיבה,  ראש  מרן  של  הלב 
ראש  התייחס  בדבריו  התורני.  עולמם  את 
הישיבה בכאב, לדאגה ולסבל האישי שנגרם 
של  החריפה  המקום  ממצוקת  כתוצאה  לו 
הישיבה  ראש  השווה  כן,  כמו  הישיבה. 
הקמת  שלפני  לתקופה  המצב  את  בדבריו 
סיכוי,  חסר  נראה  היה  חזונו  בה  הישיבה, 
אך בסייעתא דשמייא מוחשית קמה הישיבה 

והפכה למעצמה תורנית אדירה.
בער  שלום  רבי  הגאון  גם  נאם  במעמד 
הכוללים  רשת  נשיא  שליט''א  סורוצקין 
'עטרת שלמה', שאך עתה סיים בהצלחה סבב 
הבוגרים  לאלפי  והבטיח  אדיר,  גיוס המונים 
בלא  יפעלו  ואם  ברצון,  תלויה  ההצלחה  כי 
להם  מובטח  לאחור,  לסגת  ובלי  ליאות 

שיצליח ואף יעברו את היעד.
רבי  הגאון  התגייסו  לב  ומחמם  נדיר  בצעד 
וחבר הכנסת  סורוצקין שליט''א,  שלום בער 
הרב אריה דרעי לפעול באופן אישי להצלחת 
המיזם, והתחייבו על סף מאה אלף דולר כל 
וידידיהם  מכריהם  מקרב  יגייסו  אותם  אחד, 

לטובת הקמפיין.

הדים נרחבים לפתיחת המערכה למען התורה הקדושה, 
שהושקה בוועידת הבוגרים של ישיבת מאור התורה
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במוצ"ש פרשת תרומה, יממה לפני ששר הפנים 
כדי  ים  בבת  ילדותו  לעיר  שב  דרעי  מכלוף  אריה 
יום התרמה משותף  לארגן  בכוונתו  להצהיר שאין 
לכנסת עם יהדות התורה, התקשר אחד מרבני דגל 
התורה לאחד מח"כי התנועה. הרב מעתיק השמועה 
חבירה  הכולל  קיימא  של  קשר  ליצור  שלא  ביקש 
באלעד  ולא   – המזרח  עדות  בני  לאחים  מלאה 
המשוסעת תובב"א אלא בארץ ישראל כולה, בואכה 

הבחירות לכנסת.
לקבוע  ניתן  הרשימות,  סגירת  לפני  וחצי  שבוע 
כמו  הצלחה  נחל  החרדי  השלום  תהליך  כי 
הישראלי-פלסטיני.  מקבילו 
בדרך  אך  הושגה,  לא  המטרה 
ובעיקר  פוליטיקאים  כמה 
ופרסומאים  קופירייטרים 
מן  למתבונן  רע.  לא  התפרנסו 
הצד דומה היה שיהדות התורה 
הכלה האשכנזייה שהחתן  היא 
ומנסה  אחריה  מחזר  הספרדי 
לכבוש את לבה. מי שתרם רבות 
לתחושה היה סגן שר הבריאות 
יעקב ליצמן שבשיחות סגורות, 
לגלויות,  יותר  מאוחר  שהפכו 
הבהיר כי הש"סניקים מבקשים 
כדי  קולקטיבית  להתאחד 
האחד,  חששות:  שני  להפיג 
החסימה.  אחוז  מאימת  לחמוק 
השני, לנטרל את השפעת כתב 
ולא  ובא,  הממשמש  האישום 
נגד ראש-הממשלה נתניהו אלא 

נגד השר דרעי.
לחתונה המיועדת הזאת, היה 
בעייתי  מוניטין  בעל  שדכן  גם 
של מי שדואג בראש ובראשונה 
לנגד  שם  ולא  השדכנות  לדמי 
בני  וטובת  התאמת  את  עיניו 
נתניהו  הממשלה  ראש  הזוג. 
להתאחד  הצדדים  בכל  הפציר 
תחת קורת גג אחת, בהביעו את 
תגרום  נפרדת  ריצה  כי  החשש 
אחוז  את  לעבור  ולא  לנשור  מהמפלגות  לאחת 

החסימה. 
החסימה  אחוז  עם  ממש  של  בעיה  יש  לנתניהו 
אותו ניסה להפחית עד לרגע האחרון של הקדנציה. 
הדתי-לאומי,  המחנה  להתפצלות  עיניו  נושא  הוא 
האחרונה.  לבעיה  הפכו  עבורו,  ושקד  שבנט  עד 
בכל מה שנוגע לשלום הבית הפנימי החרדי לעומת 
בטוחים  התורה  ביהדות  והן  הרי שהן בש"ס  זאת, 
בכך שכוונתו הנסתרת של נתניהו הייתה לחבר בין 

שארית  על  להסתער  לו  שיתאפשר  כדי  החרדים, 
הפליטה של קולות המזרחיים המסורתיים. 

וכלה  לחתן  שקורה  מה  אירע  המיועד  לשידוך 
שגוררים רגליים מפגישה לפגישה במשך חודשים, 
לבתיהם  ומתפזרים  מתקררים  הצדדים  ששני  עד 
את  תוצאות.  אפס  אך   - טובות  חוויות  הרבה  עם 
התשובה השלילית הרשמית, ולא באמצעות השדכן 
הצלמים  עיני  לנגד  ראשון.  יום  של  בערבו  קיבלנו 
של  הקמפיין  השקת  מופע  את  לתעד  כדי  שהגיעו 
בת  באולמי  ססגונית  חתונה  כמו  שנראה   – ש"ס 
ים הצהובה עם כל הטרראם הנלווה, הבהיר החתן 
הספרדי שהכלה האשכנזייה מוזמנת לצעוד לחופה 

לבדה. 
סטייל  המהדורות,  פתיחת  לרגע  מכוון  כשהוא 
עיני  ולנגד  הדוכן  על  דרעי  עלה  ראש-הממשלה, 
גם  תישמר  ההפרדה  כי  הבהיר  הנלהבים  הפעילים 
לאשכנזים,  "אשכנזי  הבאה:  הבחירות  במערכת 
ספרדי לספרדים", הוא הבהיר ועל הדרך גם הביע 
תמיכה מלאה בשדכן שכשל, לכהונה נוספת כראש-
בחלוף  שהקדישה  הישראלית  התקשורת  ממשלה. 
של  לפריימריז  שידורים  של  מיוחד  ערב  יומיים 
מפלגת העבודה שמשתווה לש"ס במבחן המנדטים 
התמיכה  משפט  את  בעיקר  הבליטה   - בסקרים 
דקות  של  סיקור  ש"ס  של  לכנס  והעניקה  בנתניהו 
ספורות במהדורות. אחר כך עוד יספרו לנו שסיקור 
ראש- לטובת  בוואלה  רק  היה   – ומגמתי  מוטה 

הממשלה.
כאן,  וגם  רבים,  אבות  האחדות  מהלך  לכישלון 
לש"ס  תירוצים  שבעים  שואלים.  מי  את  תלוי 
ולאגודה ושבעים פנים לדגל התורה. יש מי שמספר 

כי  שטוען  מי  ויש  לחץ  מרוב  שנקרע  ריצ'רץ'  על 
גובה  מהו  לבסוף  הבהירה  לא  האשכנזייה  הכלה 
אחת  כל  של  וההשקפה  המבט  נקודת  הנדוניה. 
מהמפלגות מרתקת, אך דומה שאי אפשר להתעלם 
מכך שעד לפני שבוע ימים, גם הפוליטיקאים משני 
התהליך.  להצלחת  שנרתמים  כמי  נראו  הצדדים 
ולחוץ,  הנבחרים היו מעוניינים, לפחות מן השפה 
היו  בלשון המעטה,  הביעו התלהבות  מי שלא  אך 

הבוחרים, הפעילים והרבנים. 
אשכנזי  הורה  שבה  מעוותת  חיים  במציאות 
את  בוחן  ספרדי)  גם  לעיתים  הצער,  (ולמרבה 
איכות הסמינר של בתו בהתאם לאחוזי האשכנזיות 
עולמי  לשלום  התנאים  בשלו  לא   – והספרדיות 
ולאוטופיה של הצבעה למפלגה מעורבת שבראשה 
הלבן  החמור  אך  הגיע  טרם  המשיח  ספרדי.  עומד 

– כבר כאן.

תורת השלבים 
דרעי  את  פגשתי  רגועה,  יותר  קצת  באווירה 
למחרת הטקס  בירושלים  בלשכתו  שני  יום  בצהרי 
שמחה  שאין  מסתבר  מהמצופה.  נינוח  ים,  בבת 
רק  לא  רבים.  בלשון  שניים,   – הספקות  כהתרת 
יוזמת האחדות ירדה מסדר היום אלא גם, בסבירות 
גבוהה למדי, אופציית הגשת כתב האישום בכפוף 
אם  לאחריהן.  גם  ואולי  הבחירות,  בערב  לשימוע 
המסרים המפויסים שהועברו השבוע מרחוב צלאח 
לראש  שבניגוד  הרי  ביטוי,  לידי  יבואו  אכן  א-דין 
לעשות  דרעי  הפנים  שר  יוכל  נתניהו,  הממשלה 
על  דגש  עם  ישראל,  למדינת  שבירך  מי  השבוע 
ראשיה ויועציה. לא רק לעומד בראשה - לו הצהיר 
אמונים, אלא גם ליועץ המשפטי לממשלה. מסתבר 
יום  לרגל  ההפתעה  מסיבות  מכל  כי  במפתיע, 
הולדתו השישים – את המתנה החשובה ביותר הוא 
כיפת  חובש  מנדלבליט,  מהיועמ"ש  דווקא  קיבל 

הבד השחורה.
"יש לי הערכה רבה ליוזמי תהליך השלום הזה", 
אומר דרעי כשהוא נשאל – אז מה בעצם היה לנו 
הציבור  ואת  שלנו  הקהל  את  לנו  יש  "אבל  כאן, 
הספרדי החרדי והמסורתי שאנו מחויבים לו, ולכן 
שש"ס  הקמפיין  פתיחת  עם  להבהיר  חייב  הייתי 
שעשתה  כפי  עצמאית  ותרוץ  צביונה  על  תשמור 

מיום היווסדה".
תיארו  לדרעי,  אמרתי  התורה,  ביהדות  חבריך 
בכל  מעוניינת  ש"ס  איך  ארוכה  תקופה  במשך 
בטוחה  התורה  יהדות  בעוד  באחדות,  מאודה 
מאחוז  חוששים  שאתם  לנו  הסבירו  במעמדה. 
החסימה או מכתב אישום שממשמש ובא. אם לא 

אמרו שלום

"לא חשבתי לרגע 
שהאחדות תהיה כדאית 
מבחינת מנדטים אבל 
השיח שהיה פה במשך 
יותר מחודש תרם 
ללכידות הפנימית של 
היהדות החרדית וטיהר 
את האווירה אחרי 
הבחירות לרשויות". 
אם לסכם את הסאגה 
בהתאם לגרסת דרעי 
הרי שבמקרה הזה, 
"קורבנות השלום", הם 
בכלל העיתונאים 

שידך ולא 
לטובת הזוג. 
נתניהו וליצמן. 
צילום: קובי 
גדעון, לע"מ

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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הסיפור  את  חתכת  לא  מדוע  בדברים,  ממש  היה 
בראשיתו ולא הבהרת אז את מה שאמרת השבוע?

היוזמה  נולדה  רקע  איזה  על  נשכח  לא  "בואו 
הגדול  הניצחון  אחרי  "היינו  דרעי,  השיב  הזאת", 
התורה  בדגל  גדולה  התלהבות  הייתה  בירושלים. 
ומעבר  מעל  בינינו,  החיבור  מהצלחת  אצלנו  וגם 
לציפיות ולהערכות המוקדמות. בדגל הבינו שלרוץ 
לבד בלי אגודה הם לא יכולים בגלל החשש מאחוז 
איתנו  משותפת  הליכה  על  לדבר  והחלו  החסימה 

ואני לא שללתי דבר בפומבי".
שתקת כגנץ, אמרתי לדרעי, ונראה היה כמעט עד 
ביוזמת  מכולם  יותר  מושקע  האחרון שאתה  לרגע 
בראש  אותך  להציב  אמורה  שהייתה  האחדות, 

הרשימה החרדית המאוחדת.
"טעות בידך", השיב דרעי, "המטרה שלי הייתה 
שונה לגמרי. זה נכון שחששתי מאחוז החסימה – 
אך לא שלנו אלא של אגודה ודגל אם ירוצו לבד. הרי 
ש"ס הוכיחה את כוחה בבחירות לרשויות והראתה 
לכל המלעיזים שאין מפלגה שמחוברת כיום לשטח 
קולקטיבית.  אחריות  לי  שיש  מה?  אלא  כמונו. 
הפנימי  לשלום  ביותר  הגדולה  שהתרומה  הבנתי 
בפומבי  נשלול  שלא  בכך  תהיה  התורה,  ביהדות 
את רעיון החיבור עם דגל התורה. מרגע שזה עלה 
הרעיון  את  אשלול  לא  שאם  לי  ברור  היה  לאוויר 
בפומבי, כבר יימצאו הגורמים בתוך יהדות התורה 

שירוצו להתפייס אחד עם השני, מה שאכן קרה".
כך  על  התורה  מיהדות  הקולות  את  שמעת  הרי 
שאתה מעוניין באחדות, אמרתי, ובהתאם לתוכנית 
הצהרת  אחרי  רגע  קמת  לא  מדוע  הזאת,  השלבים 
תרוץ  שש"ס  והבהרת  התורה  ביהדות  האחדות 

לבד? מדוע חיכית לרגע האחרון? 
זאת ברגע האחרון אלא  כל, לא עשינו  "ראשית 
המועד  לפני  שבועיים  הקמפיין,  פתיחת  באירוע 
הסופי של סגירת הרשימות", השיב דרעי, "ומעבר 
לכך, ברגע שהתהליך החל להתגלגל וכמה מגדולי 
ישראל הביעו את תמיכתם ברעיון – לא היה שום 

טעם לפוצץ את בלון האחדות".
שחכם  לספר  יודעים  הערתי,  התורה,  ביהדות 
ששלל  הוא   – החכמים  מועצת  נשיא  כהן  שלום 
סופית את רעיון האחדות, כשעליתם לביתו במוצ"ש 

האחרון להקליט את סרטון התמיכה לעצרת.

"תעצור כאן", השיב דרעי נחרצות, "כי אצלנו אין 
נעשה בעצתו  בתנועה,  צעד שנעשה  כל  משחקים. 
של מרן ראש הישיבה, שמנחה אותנו על כל צעד 
בפומבי  לשלול  שלא  מכוון  מהלך  פה  היה  ושעל. 
שהאחדות  לרגע  חשבתי  לא  האחדות.  רעיון  את 
תהיה כדאית מבחינת מנדטים, אבל אי אפשר לומר 
במשך  פה  שהיה  מהשיח  מופסד  יצא  שהציבור 
ביהדות  הפנימית  לאחדות  תרם  זה  מחודש.  יותר 
היהדות  של  הפנימית  ללכידות  תרם  זה  התורה, 
הבחירות  אחרי  האווירה  את  טיהר  זה  החרדית. 
יש מטרה משותפת של  והוכיח שלכולנו  לרשויות 
קרה,  הזה  שהתהליך  טוב  החרדית.  היהדות  טובת 
ש"ס  כיו"ר  לקום  צריך  הייתי  מסוים  בשלב  אבל 
היהדות  לטובת  השלום,  חשיבות  שבצד  ולהבהיר 
לרוץ  להמשיך  צריכות  התנועות  שתי   – החרדית 
בשני ראשי חץ ולהתאחד סביב המטרה המשותפת 
גם  הציבורית,  התוצאה  במבחן  הבחירות.  במוצאי 
ש"ס וגם יהדות התורה יוצאות לדרך כיום באווירה 

פנים-חרדית הרבה יותר שלווה".
הרי  דרעי  לגרסת  בהתאם  הסאגה  את  לסכם  אם 
בכלל  הם  השלום",  "קורבנות  הזה,  שבמקרה 
העיתונאים שהלכו שולל אחר הצהרות הפיוס של 

הפוליטיקאים. 

ש"ס לימינך
החרדית  המדיה  בין  ההבדלים  את  למצוא  כדי 
הכותרות  את  לבחון  היה  ניתן  הכללית,  לתקשורת 
שהתקשורת  בשעה  נאום.  מאותו  שיצאו  השונות 
יוזמת  של  הסופית  בגניזתה  התמקדה  החרדית 
השלום, בערוצי החדשות – צוטטו דברי התמיכה 
שבמצודת  מספרים  בנתניהו.  דרעי  של  הנלהבים 
מראיין  את  לשלוח  השבוע  שהציע  מי  היה  זאב 
אריה  אצל  קצר  הערצה  לקורס  שדה,  אלירז  הבית 

מכלוף דרעי.
במערכת  ארוך  לימודים  יום  להשלים  צריך  לא 
שעומד  הרציונל  את  להבין  כדי  ש"ס  של  החינוך 
ש"ס,  של  למדי  הנלהבת  התמיכה  מאחורי 
שהעומד   – ישראל  אגודת  של  גם  ובעקבותיה 
בראשה יעקב ליצמן, השמיע דברים דומים. בסקרים 

שעשתה ש"ס לאחר פילוח ממוקד של מאגר ה-11 
מנדטים של בחירות 2013, הגדירו עצמם שלושים 
אחוזים כמי שרואים בליכוד את ביתם השני, לצד 
שלושים אחוזים שהבהירו כי כאלטרנטיבה שנייה, 
המפתיע  הנתון  התורה.  ליהדות  מצביעים  היו  הם 
יותר הוא האחוז הגבוה של מצביעי ליכוד שהגדירו 
בש"ס  גם  רואים  אך  מחל  שמצביעים  כמי  עצמם 

תומך  כשדרעי  טבעי.  בית 
בנתניהו ללא סייג ותנאי, הוא 
שביבי  מאגר  לאותו  מכוון 
עד  בקשית  לשתות  ינסה 
לטיפה האחרונה, כפי שעשה 
בבחירות הקודמות, בהצלחה 

יתירה.
דרעי  סיפר  בת-ים  בנאום 
 – הכוונה  על  לפעילים 
לכתוב  משפטית,  שנשללה 
בפתק  לבן,  גבי  על  שחור 
תחת  ש"ס,  של  ההצבעה 
אותיות המפלגה, את תמיכתה 
הממשלה.  לראשות  בנתניהו 
מענה  שקיבל  סיפר  דרעי 
המשפטי  מהייעוץ  שלילי 
בדיקה  הבחירות.  ועדת  של 
מטעמו  עצמאית  משפטית 
היום  למחרת  שנעשתה 
ברת  שהיוזמה  העלתה, 

היתכנות.
חוות  על  תסתמך  ש"ס 
הדעת הזאת ותדרוש להכליל 
תמיכתה  את  ההצבעה  בפתק 
הזאת  כשמהדרישה  בנתניהו, 
אם  להרוויח.  מה  רק  לה  יש 

עמדתה תתקבל – מה טוב. אם לאו, היא תתמקח 
מול ועדת הבחירות ותעמוד על זכותה, כך שגם אם 
תקשורתי משמעותי.  חיזוק  תקבל  עמדתה  תפסיד, 
אם תרצו בזעיר אנפין, תורת התמיכה בנתניהו זהה 
לרעיון התמיכה באחדות. כדי לרוץ עד הסוף לבד, 
שהמצביעים  עד  חזק,  כך  כל  לחבק  לעיתים  צריך 

ישמעו את הקנאק.  

אמרו שלום

במציאות חיים מעוותת 
שבה הורה אשכנזי 

)ולמרבה הצער, 
לעיתים גם ספרדי( בוחן 

את איכות הסמינר של 
בתו בהתאם לאחוזי 

האשכנזיות והספרדיות 
– לא בשלו התנאים 

להצבעה עבור מפלגה 
מעורבת שבראשה 

עומד ספרדי. המשיח 
טרם הגיע אך החמור 

הלבן – כבר כאן

חיבק חזק עד שבבלפור שמעו את הקנאק. דרעי בהשקת הקמפיין של ש"ס. צילום: יעקב כהן
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בדרך לקלפי

חיבוק לנתניהו, חיזוק לזהות: דרעי השיק קמפיין

שמולי במקום הראשון, כבל צלל לתחתית
אחרי יום פריימריז תוסס, נבחרה רשימת 'העבודה' לכנסת • ניצחון לגבאי: נאמניו קודמו, המתנגד החריף איתן כבל נדחק 

• הפתעת הבחירות: יאיא פינק, צעיר דתי, מייסד 'לובי 99' ומאנשי שלי יחימוביץ'

ישראל פריי

ש"ס  מפלגת  פתחה  ומהוקצע,  נוצץ  באירוע 
'בלאגיו'  באולמי  לכנסת,  הבחירות  קמפיין  את 
בבת ים, עם ברכת וסרטון נשיא המועצת, ג'ינגל 
נאום  ו'מסמר האירוע':  חדש, סלוגנים קליטים 

ארוך של יו"ר התנועה השר אריה דרעי.
לקראת האירוע העלו בש"ס את רף הציפיות 
האירוע  מיקום  גדולות.  כותרות  והבטיחו 
לציבור  לפנות  המפלגה  רצון  על  רימז  ים  בבת 
הנוכחים  קהל  אך  החרדיים,  למעוזים  שמעבר 
ונציגי  תורה  בני  מציבור  ככולו  רובו  הורכב 
המקומיות.  וברשויות  בכנסת  התנועה  ועסקני 
שבש"ס  נדמה  באולם,  שהוכנו  המקומות  לפי 
ציפו להיענות גדולה יותר, אך באיחור של שעה 
קהל  עם  החגיגה  נפתחה  המקורי,  מהתזמון 

מכובד ונלהב.

בזה אחר זה תפסו את מקומותיהם על הבמה 
כל ח"כי התנועה. על ההנחיה הופקדו צמד שדרי 
הרדיו יהודה שוקרון ואלעד כהן, שבסוף הטקס 
העניקו סדרת חיקויים משובחת ובהם "ברכת" 
ראש הממשלה נתניהו, בוז'י הרצוג, אהוד ברק 
ויעקב ליצמן. בכנס נחשף הג'ינגל החדש 'כוח 
ש"ס' בשירתו של הזמר אבי בן ישראל. הסלוגן 
שנמרח לאורך ולרחוב האולם בלט במשמעותו 

הכפולה: 'ש"ס – מתחילים ברגל ימין'.
עם תחילת האירוע, הוקרן סרטון שצולם יום 
קודם לכן במעונו של נשיא מועצת חכמי התורה 
בי  נלחמו  מרן חכם שלום כהן: "בהקמת ש"ס 
האשכנזים, אמרו שזה יפריע להם. אמרתי להם 
עוד  לכם  אביא   – מנדטים   5 אתם  אם  להיפך, 
דעו  לכם?  גונב  שאני  חושבים  אתם  למה   –  5
למנהיג  ומסייעים  עוזרים  שאתם  מה  כל  לכם, 
זה   - דרעי  אריה  רבי  בו,  אותנו  זיכה  שהקב"ה 
זכינו  מאוד,  חשוב  דבר 
מתפתה  שאינו  למנהיג 

לשום דבר".
פתח  ארוך,  בנאום 
דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
הבחירות,  מערכת  את 
מיתרי  על  פריטה  עם 
והחיבור  המסורת 
למרן  הקשר  לשורשים, 
יוסף  עובדיה  הרב 
זצ"ל, העלאת הנושאים 
ותייחסויות  החברתיים 

לנושאים פוליטיים.
"בכל מערכת בחירות 
להתנצל,  צריכים  אנחנו 

דרכה?  את  גמרה  האם ש"ס  להוכיח  להצטדק, 
עם  מספיק,  די,  ייעודה?  את  סיימה  היא  האם 
הסקרים אנחנו לא יכולים להתמודד, יותר נכון 
הם לא יודעים להתמודד אתנו", אמר והביא את 

הבחירות המקומיות כהוכחה ניצחת.
בחלק המרכזי של הנאום, העניק דרעי חיבוק 
לו  חולק  כשהוא  נתניהו,  בנימין  לראה"מ  חם 
לו  נאמנים  להיות  והבטחה  מחמאות  שבחים, 
בכל מחיר. כמי שבעצמו עמד למשפט והורשע, 
של  המשפטי  מצבו  עם  הזדהות  דרעי  הביע 
נתניהו ואמר שעד שלא יהיה פסק דין חלוט – 

נתניהו מבחינתו יישאר ראש הממשלה.
שנכנס  לפני  עוד  נתניהו  את  מכיר  "אני 
לפוליטיקה. כשהייתי שר פנים הוא הגיע מחו"ל 
הוא  לעשות,  מה  להיכנס,  איך  איתי,  להתייעץ 
לנתניהו  קרא  דרעי  רבו".  על  שעולה  תלמיד 
עם  ההתחייבויות  בכל  שעמד  הוגן  שותף 
להיות  אותו  גררנו  אנחנו  "נכון,  מוחלט.  גיבוי 
הממשלה הכי חברתית שהייתה במדינת ישראל, 

אבל מתוך שלא לשמה בא לשמה".
להבטיח  במטרה  חביב.  גימיק  נשלף  ואז 
פתק,  באותו  ש"ס  וגם  ביבי  גם  לקבל  לציבור 
הכיתוב  ועליו  גדול  הצבעה  פתק  דרעי  שלף 

בבנימין  'ותומכים  הכיתוב  בתוספת  ש"ס  של 
נתניהו', פלוס תמונתו של הרב עובדיה. לדבריו, 
לקבל  הבחירות  בוועדת  מנציגו  ביקש  הוא 
אישור לפתק ההצבעה אך כמובן נפסל. גם פתק 
הפתקים  את  נגנוז  "לצערי  נפסל.  תמונה  ללא 
אבל שמים פתק ש"ס, מפלגתו וצוואתו של מרן 

ומקבלים 100% ביבי נתניהו", אמר בפאתוס.
ל'מפץ  במרומז  דרעי  התייחס  בהמשך 
החרדי', אותו איחוד מדובר עם 'יהדות התורה'. 
דרעי הזכיר את השותפות הפורייה עם עמיתיו 
בלוק  יקימו  הבחירות  אחרי  מיד  כי  והבטיח 

משותף למו"מ קואליציוני.
בואו  וגפני:  ליצמן  לידידיי  מכאן  פונה  "אני 
3 מועצות  נכנס מיד אחרי הגשת הרשימות את 
סביב  ישבו  התורה  גדולי  שכל  התורה,  גדולי 
הלב  קודש מעומק  בקריאת  ויצאו  אחד  שולחן 
ורק  אך  להצביע  בישראל  הדתי  הציבור  לכל 
ש"ס  יצביעו  הספרדים  החרדיות.  למפלגות 
שהקב"ה  מה  זה  יהדוה"ת,  יצביעו  והאשכנזים 

רוצה מאיתנו".
ריצה  של  מצב  תיארו  שהמילים  למרות 
עצמאית, דרעי לא התייחס מפורשות לאופציה 
לחיזוק  בשלילתו  השתמש  ולא  איחוד  של 
הזהות הספרדית ולהעלאת 'גאוות היחידה' של 
ציבור מצביעיו. ע"פ הערכה, דרעי שומר על כל 

האופציות.
מרבני  גזהיי,  ברוך  הרב  לבמה  עלה  לסיום, 
פופולרי  רשת  וכוכב  אתיופיה  יוצאי  עדת 
שמשיב לב בנים על אבותם באמצעות הרשתות 
וכראש  העדה  כנציג  הוכרז  הוא  החברתיות. 
נוספים  קהלים  לחבר  במטרה  הצעירים,  מטה 

למפלגה.

ש"ס השיקה קמפיין בחירות עם ג'ינגל חדש, סלוגנים קליטים, פעילים נלהבים ורכש טרי: רב-כוכב רשת • במרכז נאומו של 
דרעי: מחמאות אינסופיות לנתניהו וקריאה לליצמן וגפני לכנס את שלוש מועצות גדולי התורה • סיקור נרחב

ישראל פריי

לכנסת  רשימתה  את  בחרה  'העבודה'  מפלגת 
בתום בחירות פנימיות סוערות. המנצח הגדול הוא 
במ־ נאמניו  את  שקיבל  גבאי,  אבי  המפלגה  יו"ר 
יריבו העיקרי, חה"כ  קומות הראשונים ודחק את 
המקומות  חמשת  ריאלי.  לא  למקום  כבל,  איתן 
הראשונים ברשימה (אחרי גבאי) הם: איציק שמו־
יחימוביץ', עמיר פרץ ומרב  לי, סתיו שפיר, שלי 

מיכאלי.
בניגוד מוחלט למצבה העגום של המפלגה בס־
קרים, הפריימריז בעבודה היו צבעוניים ותוססים. 
שני  ביום  הגיעו  מתוך 59,000 מתפקדים   56.4%
קלפיות  מ-84  באחד  ולהצביע  זכותם  את  לממש 
מהמקומות  כשבחלק  הארץ,  רחבי  בכל  שנפרסו 

תורים  נרשמו 
בשל  ארוכים. 
הק־ על  הלחץ 
הוארכה  לפיות, 
בחצי  ההצבעה 
והיא  שעה 
בשעה  ננעלה 

.21:30
לק־ הדרך 
הייתה  לפיות 
בדו־ עמוסה 

ושלל  מקפיצה  במוזיקה  ומלויים  ססגוניים  כנים 
גימיקים. בדוכן של שלי יחימוביץ חילקו פרחים, 
למצביעים  המתינו  סעד  סאלח  ח"כ  של  בעמדה 
מרב  של  בדוכן  ושבים  העוברים  דרוזיות,  פיתות 
מיכאלי התבקשו להרים 'עוגיית מזל' עם בשורות 
שונות ומשונות, יאיא פינק חילק כיפות, בין לבין 
הסתובבו כפילים של עמיר פרץ, ואילו פעילי סתיו 

שפיר ניצבו חבושים בפאות ג'ינג'יות זוהרות.
בניגוד לפריימריז בליכוד שנערכו שבוע קודם, 
שם התקיימה ספירת קולות ידנית שנמשכה כמעט 
הצבעה  מערכת  הציגו  שבעבודה  הרי  יממה, 
בידיהם  היו  שהתוצאות  כך  ויעילה,  ממוחשבת 
דקות ספורות לאחר סגירת הקלפיות. על גבי מסכי 
התערוכה,  בגני  נלהבים  פעילים  אלפי  מול  ענק 
ערן  המפלגה  מזכ"ל  בהנחיית  התוצאות,  הוקרנו 

חרמוני.
החמי־ כאמור, 
הראשונה  שייה 
מבכירי  מורכבת 
המ־ המפלגה 
בכנסת  כהנים 
שפיר,  שמולי, 
פרץ  יחימוביץ', 
ומיד  ומיכאלי, 
חברי  אחריהם 
בר  עמר  הכנסת 

'הפתעת  הגיע  השביעי  למקום  סוויד.  ורויטל  לב 
נאמנה  פינק,  (יאיא)  יאיר  הוא  הלא  הפריימריז', 
של שלי יחימוביץ' שאף חלק עמה מטה משותף 
ושקודם על ידה בכל הכוח. פינק, צעיר דתי, הוא 
פעיל חברתי מוערך ומייסד 'לובי 99', ארגון שעו־

שה 'לובינג' בכנסת עבור האינטרסים של הציבור, 
הפרטיות,  החברות  של  ללוביסטים  נגד  כמשקל 

הטייקונים ואילי ההון.
את ההפתעה הרעה של הערב רשם חה"כ איתן 
15 אחרי  (מקום  ה-11 בלבד  כבל, שצנח למקום 
מי  על  גבאי  של  כביר  בניצחון  מדובר  שריונים). 
פו־ אותו  לתקוף  היסס  העיקרי שלא  יריבו  שהיה 

מבית ולקרוא להדחתו. "איתן הוא אחד האנשים 
לאן  הגיע  אני עצוב שהוא  עליי, אבל  המוערכים 
שהגיע ולא צנח עוד יותר...", אמר ל'קו עיתונות' 
אחד מראשי הסניפים המפלגתיים. "אנחנו חייבים 
להיגמל מהסכינאות והוא תמיד עשה חיים קשים 
את  בקלפי  אמרו  המתפקדים  המפלגה.  לראשי 

דברם, נמאס לנו מסכינאות, אנחנו חפצי חיים".
כישלון  את  לעכל  התקשו  הפוליטית  במערכת 
ואיש  מעולה  פרלמנטר  שנה,   23 מזה  ח"כ  כבל, 
ואמר  הגדיל  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ  וכנה.  ישר 
מספר  תקבל  שהעבודה  ומייחל  כמעט  הוא  כי 
בכנסת  גם  יהיה  כבל  רק בכדי שאיתן  דו ספרתי, 
בי  "אין  התוצאה:  לאחר  כתב  עצמו  כבל  הבאה. 
שום חרטה על מה שעשיתי ובדיעבד הייתי עושה 

הכל אותו דבר. אני מסיים את היום בראש מורם".
מיכל  'העבודה'  במפלגת  החרדית  המתמודדת 
צ'רנוביצקי, הביאה הישג נאה בקלפי אך לא זכתה 
קולות   8,549 קיבלה  צ'רנוביצקי  גבוה.  למקום 
בדירוג   15 מקום  המצביעים,  מסך  כ-25%  שהם 
הקולות, אך לאחר שינויים היא תוצב במקום ה-21 

או ה-25.
כמה  להוסיף  יש  המועמדים  לרשימת  כי  יצוין 
שריונים: המקומות 2 ו-10 משורינים למי שגבאי 
יבחר לצרף, והמקום ה-11 משוריין למזכ"ל המפ־
לגה חרמוני. ע"פ פרסומים, גבאי שוקל לוותר על 
השריונים בגלל שביעות רצון מהרשימה הנבחרת, 
או שמא בשל היעדר כוכבים גדולים להביא מב־

חוץ.

 ובמקום הראשון - יולי אדלשטיין. 
צילום: טוויטר 

היו"ר גבאי עם המקום הראשון בפריימריז 
איציק שמולי 
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מפלגת השלטון מתרעננת: 
הקאמבק, ראש העיר והביטחוניסט

עם שוך קרבות הפריימריז, זה הזמן להכיר את חברי הכנסת החדשים והאלמונים שתספק רשימת 'הליכוד' ובהם יו"ר ועד 
עובדים, תלמיד הרב מזוז  והרל"שים של כץ וארדן • וגם: המיליונים שברקת השקיע, נאמני גדעון סער שהתברגו במקומות 

ריאליים, בוגר 'עטרת' שגבר על וידר, החשד לזיופים והויתור על השריון

ישראל פריי

די־ רקימת  חרישת שטח,  חודשים של  בתום 
אחרי  למשנהו;  בית  מחוג  התרוצצויות  לים, 
ציפייה  של  טרופים  ולילות  מנוחה  ללא  ימים 
הב־ האחרון  שלישי  ביום  הסתיימו   – דרוכה 
המפלגה  'הליכוד',  במפלגת  הפנימיות  חירות 
החברים  ובמספר  המנדטים  במספר  הגדולה 

שקובעים את זהות נציגיהם לכנסת.
זכות  מבעלי   58% הליכוד,  מתפקדי   69,719
ממלכתית  רצינית,  רשימה  בחרו  ההצבעה, 
וייצוגית. לחמישייה הראשונה הגיעו יולי אדל־
שטיין, ישראל כץ, גלעד ארדן, גדעון סער ומירי 
רגב. חברי כנסת כמו אורן חזן, ירון מזוז ונאווה 
יזכו לכהן  ולא  בוקר, הודחו לתחתית הרשימה 
ארוכה  הייתה  הקולות  ספירת  הבאה.  בכנסת 
מהמצופה והסתיימה רק בשעות אחר הצהריים 

של רביעי.
היא  'הליכוד'  רשימת  ספגה  שכן  הביקורת 
בעשירייה  מזרחים.  ומיעוט  נשים  מיעוט  על 
הראשונה (כולל נתניהו), מירי רגב היא האישה 

והמזרחית היחידה.
פליט   – גלנט  יואב  היו  ביותר  שהפתיעו  מי 
'כולנו' שנתמך על ידי ראש הממשלה, שהתברג 
למקום השביעי, וראש עיריית ירושלים לשעבר 
ניר ברקת שהגיע למקום התשיעי. ע"פ הערכה 
 5 ירושלמי, ברקת השקיע  של העיתונאי שלום 
הגבוה  מיקומם  בשל  בפריימריז.  דולר  מיליון 
לכהן  צפויים  וברקת  גלנט  לנתניהו,  ונאמנותם 

כשרים בממשלה הבאה.

 הכישלון של נתניהו, 
התנופה של סער

לראש  כישלון  מהווים  הפריימריז  תוצאות 
הוכי־ מפלגתו  אנשי  נתניהו.  בנימין  הממשלה 
ההוק־ בפסטיבל  להשתתף  וסירבו  עצמאות  חו 
מפורשות  הצהרות  למרות  סער.  גדעון  של  עה 
שייחסו לסער קנוניה עם ריבלין להדחתו וחרף 
לחצים כבדים מצד נתניהו על פוקדים מרכזיים 
וזאת  הרביעי,  למקום  להעפיל  סער  הצליח   -
כשהוא מגיע מהשממה הפוליטית, לאחר ארבע 
שנות פסק זמן, ללא משרד ממשלתי או עמדת 

כוח.
כישלון.  נחלו  למחוזות,  נתניהו  מומלצי  גם 
הבולט שבהם הוא דוד שרן, ראש לשכתו לש־
עבר החשוד בפרשת הצוללות, שהפסיד במחוז 
תל אביב למיכל שיר, שנתמכה ע"י גדעון סער. 
מאודם,  בכל  לו  נאמנים  שהיו  ח"כים  בנוסף, 
חוקים  להעביר  ודאגו  בתקשורת  עליו  הגנו 
כך  קרה מהמצביעים.  לכתף  זכו  עמו,  שייטיבו 
 (20 (מקום  דוד ביטן  (מקום 17),  דודי אמסלם 

כי בעקבות השי־ יצוין  (מקום 21).  זוהר  ומיקי 
יצנחו ברשימה למ־ והמחוזות, מרביתם  ריונים 

קומות נמוכים יותר.

הקרב החרדי

46, המשוריין  קרב מעניין התפתח על מקום 
גם  זה,  במקום  הזכייה  חרדי.  לנציג  לראשונה 
ביקור  וכרטיס  יוקרה  מעניקה  ריאלי,  אינו  אם 
של  החרדיות  הפנים  להיות  שרוצה  למי  טוב, 
'הליכוד'. במקום הלא ריאלי זכה זאב פליישמן, 
הוא  הליטאית.  ישראל  עטרת  ישיבת  בוגר   ,31
ניצח את יעקב וידר, ראש המטה החרדי בליכוד 
 – קולות   1738) ברק  בני  עיריית  מועצת  וחבר 
פליישמן, 1543 קולות – וידר). פליישמן הוציא 
הודעה נרגשת בה הודיע כי הוא מקבל את הת־

פקיד "בענווה וביראה".

הכירו את החדשים

בזכות שיטת בחירות ייחודית, מקבלים מוע־
מדים חדשים הזדמנות להיכנס לכנסת, במסגרת 
המחוזות  נציגי  למחוזות.  השמורים  המקומות 
ואילך   19 מהמקומות  לסירוגין  המשולבים   –
– נבחרים ע"י חברי המרכז בלבד (3,360), כך 
שמספיקים להם מאות קולות בודדים בכדי לת־

פוס מקום מכובד.
הבחירות הכלליות טרם התקיימו, אבל ישנם 
כמה וכמה שמות חדשים, מוכרים לאנשי הלי־

כבר  שאפשר  הציבור,  לרוב  אלמוניים  אך  כוד 
להכתירם בוודאות כחברי כנסת לעתיד. 'קו עי־
תונות' ביקש לעשות היכרות עם הנציגים החד־

שים שיחבשו את ספסלי הכנסת ה-21.
פנחס עידן – נציג מחוז שפלה, מקום 19 בר־

שימה. עידן מכהן כיו"ר ועד העובדים של רשות 
לו  שהעניק  עוצמה  רב  תפקיד  התעופה,  שדות 
את הכינוי 'בעל הבית של נתב"ג'. עידן מתגורר 
ועשרות מבני  לנתב"ג  במושב אחיסמך הסמוך 

משפחתו מועסקים ברש"ת.
לוד  העיר  לראשות  התמודד   ,98 בבחירות 
(הוא שכר דירה במקום) והביס את ראש העיר 
דאז בני רגב, שבהמשך ריצה מאסר בשל קבלת 
בתפ־ החזיק  בלבד  שנתיים  אפל.  מדודי  שוחד 

החליט  שרנסקי  נתן  דאז  הפנים  ששר  עד  קיד, 
לאחר  עתק.  גירעון  בשל  קרואה  ועדה  להקים 
שהסתיימו ששת שנות הועדה קרואה, התמודד 
מנד־  2 שקיבלה  ברשימה  העיר  למועצת  עידן 

טים.
עידן נחשב לאחד האנשים היותר חזקים בלי־

עובד  אף  מיוזמתו  פקד  לא  כי  טען  בעבר  כוד. 

מרש"ת לליכוד והביע חוסר עניין כללי: "אז מה 
אם אני חבר מרכז ליכוד? זה נותן לי משכורת? 
אני לא ראיתי בזה שום יתרון, אני לא הולך לכ־
זה, המזכירה שלי היא  נסים, אני לא אוהב את 
בכלל ממרצ, הבת שלי התפקדה לעבודה, הכל 

פה חופשי", אמר. 
על  פעמיים  עידן  התמודד  הדברים,  למרות 
הצליח  הפעם,  לכנסת.  הליכוד  ברשימת  מקום 
פנחס עידן להיבחר במקום ריאלי, עם רוב עצום 
קו־  954 של  המתמודדים)  מבין  ביותר  (הגדול 

לות. הבא אחריו קיבל 156 בלבד.
והעמקים,  הגליל  מחוז  נציג   – כץ  אופיר 
 39 בן  עפולה,  תושב  הוא  ברשימה.   22 מקום 
ופעיל ליכוד מאז נערותו. את התפקיד הראשון 
קיבל בלשכת בנימין נתניהו, בימיו כיו"ר אופו־
לבנת.  לימור  השרה  תחת  עבד  בהמשך  זיציה. 
באחרונה כיהן כרל"ש של השר גלעד ארדן. כץ 
קיבל 672 קולות וגבר על רוני שטרן, איש עס־

קים ולשעבר מאבטח אישים.
בר־  23 מקום  דן,  מחוז  נציגת   – עטיה  אתי 

ותואר  במשפטים  ראשון  תואר  בעלת  שימה. 
שני בביקורת פנים, פעילת ליכוד וותיקה ומזה 
17 שנה משמשת כראש לשכתו של השר חיים 
כץ. בעבר קבע דו"ח המבקר כי למרות שבפועל 
שלה  המשכורת  את   – כץ  השר  בלשכת  עבדה 

קיבלה מהתעשייה האווירית.
אביהו  ואת  הרמלין  דוידי  את  הביסה  עטיה 
המזוהה  תקווה  פתח  העיר  מועצת  חבר  סופר, 
עם אנשי 'קבלה לעם' – בני ברוך, לגביהם נטען 

כי פקדו אלפי מאמינים למפלגה.

שלמה קרעי – נציג מחוז נגב, מקום 27 בר־
ואח  לחמישה  אב  נשוי,   ,37 בן  קרעי,  שימה. 
בכור ל-17 אחים ואחיות, גדל במושב זמרת וכל 
שנותיו מתגורר בעוטף עזה. הוא רואה חשבון, 
בר  אוניברסיטת  של  הבכיר  בסגל  ומרצה  ד"ר 
אילן. קרעי הוא ירא שמים ממשפחה דתית-חר־
דית ונחשב לנאמנו של הגאון רבי מאיר מאזוז. 
את ניצחונו הוא חייב בין היתר להחלטת המפ־
לגה לפסול את התמודדותו של גלעד שרון, בנו 
של ראה"מ לשעבר אריאל שרון. קרעי ניצח את 

שלום דנינו, אחיו של ראש עיריית אופקים.
אכן  האם  הניצחון,  על  ברכות  קרעי,  ד"ר 
נציגו של הרב מאזוז? מה  בך  לראות  אפשר 

טיב הקשר ביניכם?
לפניי  אבי  כמו  מזוז.  הרב  של  תלמיד  "אני 
אני  גם  למדתי   - רחמים  כסא  בישיבת  שלמד 
בישיבת כסא רחמים במשך 5 שנים, במתיבתא 
- ישיבה קטנה עד גיל 17. כשקם הנח"ל החרדי 
החלטתי להתגייס, לפני זה פניתי ללימודים שנה 
אחת בישיבה גבוהה מרכז הרב. כל השנים אני 

בקשר עם מורי ורבי ראש הישיבה".
יתכן שאתה תהיה נציגו הראשון של הרב 

מזוז בכנסת, לפני אלי ישי...?

"זה שני קווים מקבילים. אני חי בליכוד, לי־
בהצלחה  אותי  בירך  ורבי  מורי  וותיק,  כודניק 

ותומך בי".
מיכל שיר – נציגת מחוז תל אביב, מקום 31 
ברשימה. לשעבר בכירה בלשכות שרים וחברי 
עם  מובהק  באופן  מזוהה  אך  מהליכוד,  כנסת 
פרלמנ־ כעוזרת  שימשה  לו  סער,  גדעון  מחנה 

טרית. היא ממקימי 'המרכז הישראלי להכשרה 
עוזרים  להכשרת  קורסים  המקיים  פוליטית', 
פוליטיים, ממשלתיים וגופי תקשורת. שיר היא 
לא  ליוותה  היא  שיר.  מיכאל  הסופר  של  ביתו 
במשי־ ישראל  של  דיפלומטיות  משלחות  מעט 

מועמדו  שרן,  דוד  את  ניצחה  שיר  דברור.  מות 
של ראש הממשלה, בפער דחוק של 20 קולות.

נמצאים:  ריאליים,  והספק  הבאים  במקומות 
אביב,  תל  מדרום  חברתית  פעילה   - גולן  מאי 
שתקבל את מקום 34 המשוריין לצעירים; פטין 
מולא – בן העדה הדרוזית, תושב ירכא, שיעמוד 
במקום ה-32 המשוריין ללא יהודי (דרכו נסללה 
בחסימת האפשרות של איוב קרא להתמודד על 
משבצת הלא יהודי); קטי שטרית – ליכודניקית 
וותיקה, תושבת בית שמש, סמנכ"לית בקרן הון 

סיכון, ומקורבת לישראל כץ ולגדעון סער.
 

חשד לזיופים וויתור על השריון

תוצאות  ניתוח  הגיע  עם  השבוע,  בתחילת 
הפריימריז לקלפיות, החלו לעלות סימני שאלה 
וחשד לזיופים. כך למשל זכתה מירי רגב ב-436 
...334 מצביעים; בנתי־ קולות בבני ברק מתוך 
בות זכה ישראל כץ ל-14 קולות יותר ממה שה־

אופיר  זכה  יריחו  בקלפי; במצפה  בכלל  צביעו 
אקוניס ל-100 קולות יותר ממה שקיבל בפועל, 
וזה רק לקט קצר. כמעט ואין מועמד שלא דיווח 
על קולות שנגרעו לו, הבולט שבהם הוא גדעון 
פלא.  באורח  נעלמו  שלו  קולות  שמאות  סער 
יצוין כי הפער בין סער לבין ארדן (המקום הש־
לישי והרביעי) עומד על 550 קולות, מה שמע־
לה את רף המתח. זאת ועוד, גם בקולות חברי 

המרכז נרשמו קולות עודפים.
הטעויות/זיופים נמצאים בפער שבין הספירה 
הידנית לבין הנתונים שהוזנו למחשבים שסיכמו 
את התוצאות. בשל דרישת מבקר המפלגה עו"ד 
להקליד  נתניהו  בנימין  רה"מ  הורה  גליל,  שי 

מחדש את כל סיכומי הקלפיות.
כי  הודיע  נתניהו  הממשלה  ראש  כך,  ובתוך 
ה-21,  במקום  שקיבל  השריון  על  מוותר  הוא 
"מתוך הערכה לדוד ביתן ומיקי זוהר", נאמניו 
(זוהר)  ה-29  למקומות  להידרדר  צפויים  שהיו 
וה-26 (ביטן). ההודעה הגיע לאחר שזוהר עלה 
לראש  הנאמנות  כי  וטען  בתקשורת  להתקפה 

הממשלה לא משתלמת.

 ובמקום הראשון - יולי אדלשטיין. 
צילום: טוויטר 

 הנאמנות משתלמת בקושי. דודי אמסלם מצביע 

פנחס עידן. צילום: מהפייסבוק של הליכוד 
ראשל"צ בראשות רוח' יוסי חממי 

 קרעי משכנע בוחרים בפריימריז 
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בדרך לקלפי

הירש ל'קו עיתונות': “לא רוצה שיריון בליכוד”
20% לא יצביעו 
למפלגה חרדית

משחקי כיסאות: יומן בחירות 2019

אוריאל צייטלין

מועמד  הירש  גל  כי  נודע  כאשר 
כמעט  לפני  המשטרה  מפכ"ל  לתפקיד 
ארבע שנים, נפתחו כנגדו שתי חקירות, 
ואילו  אשמה  מחוסר  יצא  הוא  מאחת 
טרם  התיק  אך  התפתחה,  לא  השניה 
נסגר. על פי גורמים רבים, מדובר בסיכול 
החקירה  והמשך  מועמדותו  ממוקד של 
ראה  כאשר  ממש.  של  דין  עינוי  הוא 
שלא יוכל להתמנות למפכ”ל גם בסבב 
האחרון, החליט להקים את מפלגת מגן 

– מפלגה חברתית ביטחונית: 
“המפלגה עלתה לאוויר בפועל לפני 
ל'קו  הירש  אומר  עבודה",  ימי  כעשרה 
עיתונות'. "אנחנו רצים בשטח בכל רחבי 
ימנית  ביטחונית  היא  המפלגה  הארץ. 
שלה  למנהיג  שיש  זה  לצד  חברתית. 
זיקה ביטחונית עמוקה, המפלגה תקדם 
נושאים חברתיים בוערים, בעיקר בחצר 
האחורית של מדינת ישראל אבל לא רק, 
גם אסדר את מערכות היחסים והשילוב 
ובכלל  הישראלית  בחברה  ציבורים  של 

זה החברה החרדית".
שזה  איך  שלפי  לכך  מודע  אתה 
נראה כרגע אתם לא עוברים את אחוז 

החסימה... 
הגמלאים  שמפלגת  לך  מזכיר  "אני 
הגיעה לקלפי כשהיא לא עברה את אחוז 
הבחירות  להפתעת  והפכה  החסימה 
הישראלי  הציבור  מאזניים,  וללשון 
הצבעה  או  דבר  של  בסופו  מצביע 
כל  הצביעו  שהם  מה  לפי  מסורתית 
האופן  להם.  שמורים  מה  ולפי  חייהם 
השני הוא מהלב מהבטן ביום הבחירות 
לפי  בקלפי,  הפרגוד  מאחורי  עצמו, 
וסומכים  בהם  מאמינים  שהם  האנשים 
שככל  בטוחים  אנחנו  לכן  עליהם. 

שיותר  כמה  לפגוש  תמשיך  שהמפלגה 
כבר  ואנחנו  תמיכה  תגביר  היא  קהלים 
לצערי  האחרונים.  בימים  זה  את  רואים 
שקורה  מה  את  מבטאים  אינם  הסקרים 

בשטח".
־אתה רואה מצב שאתה אחד מהמ

שוריינים של ראש הממשלה בליכוד?
"הנושא של שריון לגבי בליכוד כבר 
עם  בא  אני   - לבד  לא  אני  אבל  נדון, 
מפלגה, כך ששריון זה לא מונח לא כל 
כך נכון, שיתוף פעולה עם מפלגה ימנית 
רלוונטי  להיות  יכול  הליכוד  בוודאי  זה 
בין  חיבור  להיות  חייב  זה  אבל  לכך, 
מחפש  לא  אני  לי,  שיריון  לא  מפלגות, 
הייתי  ג'וב,  או  בכנסת  כיסא  לעצמי 
לא  זאת  קודם,  גם  לעצמי  לדאוג  יכול 

המטרה".
של בזמן  להרפתקה  להיכנס  ־למה 
־כאורה היית זוכה למקום גבוה ברשי

מת הליכוד בפריימריז?
הליכוד  לרשימת  נכנס  הייתי  "אם 
נכון  לא  שאיתי זה  הנבחרת  וללא  לבד 
לחולל  היא  שלנו  המטרה  למנהיגות, 
את  לעשות  רוצים  פשוט  אנחנו  שינוי, 
ולכן  כמחוקקים  המחוקקים  מבית  זה 
אני  רלוונטי.  לא  הוא  עצמי  לי  שיריון 
לא חושב שהגעה שלי לאיזשהו מיקום 
ולהזיז  להשפיע  להניע  יכולה  בכנסת 
להשפיע  להניע  יכולה  שמפלגה  כמו 

ולהזיז".
מה עמדתך בנושא תח"צ בשבת?

מסורתית  זיקה  בהם  שיש  "באזורים 
קוו  הסטטוס  להישמר  צריך  ודתית, 
הצד  להיות  צריכה  ישראל  ומסורת 
וגם  לכולנו  חשובה  השבת  המוביל. 
נשמר  זה  כל  שלצד  רוצה  אני  אבל  לי, 
וכדי  ישראל  במדינת  החופש  זירת  את 

ובמקומות  אחיו  את  איש  לקומם  לא 
תתאפשר  מובהקת  חילוניות  בהם  שיש 
פרטית,  אלא  ציבורית,  לא  תחבורה 
הממשלה לא תהיה מעורבת בזה בכלל, 
צריך לאפשר את זה מבחניה רגולטורית 

באזורים חילוניים מובהקים".
ומה דעתך במאבק נשות הכותל?

"אם נקבע בסטטוס קוו איך מתפללים 
המיטבי  באופן  לשמר  צריך  בכותל, 
כפי  המסורת  עם  קוו  הסטטוס  את 
המדינה  קום  מאז  רבות  שנים  שהייתה 
לצדיק  לאפשר  זאת  ולצד  לפניה,  ועוד 
שמתבצעות  חושב  ואני  יחיה  באמונתו 
פעולות שמאפשרות כלל אחד להתפלל 

כרצונו ואני מכבד את זה".
שילבת שני חרדים ברשימה...

"כי אני חושב שמה שנעשה עד היום 
עם החרדים בישראל הוא לא תקין ואני 
רוצה לתקן את זה, אני רוצה שגם בייצוג 
שיקדמו  חרדיים  נציגים  יהיו  בכנסת 
תהליכי ייעול ושיפור שיאפשרו לחברה 

החרדית להשתלב בצורה טובה יותר".
ללא  מצביעים  לא  הרי  החרדים 
אתה  למי  אז  מובהקת,  רבנית  תמיכה 

פונה?
מבוטל  לא  מספר  שיש  יודע  "אני 
למפלגות  מצביעים  שאינם  חרדים  של 
חרדיות ויש אנשים שנמצאים במסע של 
החיים שלהם בין לבין, הם לא בטוחים 
להצביע  רוצים  הם  בזה,  סגורים  ולא 
למישהו שמכבד את הדת והמסורת אבל 
לכל  חרדיות,  למפלגות  מצביעים  לא 
שלכם  הבית  מגן  ואומר  פונה  אני  אלו 
ללא  אם  גם  לכם  לדאוג  מתכוון  אני 

תצביעו לי ואני מבקש שתצביעו לי".
כמה מנדטים אתה צופה?
"הנבואה ניתנה לשוטים".

אלי כהן

'קו עיתונות'  'דיילקום' עבור  ידי חברת  סקר דרמטי שנערך על 
חושף נתונים שאמורים להלחיץ את המפלגות החרדיות מחד גיסא, 
ומשמעותי  פוטנציאלי  תקווה למאגר מצביעים  להן  לספק  גם  אך 

במיוחד.
675 נשאלים המשקפים את כלל האוכלוסיות בחברה החרדית, 
היו  הבחירות  אם   - לענות  התבקשו  וספרדים,  ליטאים  חסידים, 
מתקיימות היום, האם היית מצביע למפלגה חרדית? 79.1% השיבו 

בחיוב, אך 20.1% השיבו כי לא יצביעו למפלגה חרדית.
קהלים  על  מצביע  מקצועי  באופן  לראשונה  שנמדד  זה  נתון 
גדולים המצויים במאגר הטבעי של המפלגות החרדיות אך כרגע 
ומכוון  נכון  וקמפיין  חרדית,  למפלגה  להצביע  מתכוונים  אינם 

מטרה עשוי להשפיע בגזרה זו.
החרדיות  מהמפלגות  לאיזו  הנסקרים  נשאלו  השנייה,  בשאלה 
ש"ס,  השיבו  התורה,30.5%  יהדות  השיבו   47.3% מצביע?  היית 

ואילו 20.4% השיבו יחד או רשימה דתית אחרת.
כאן עולה תמונת מצב ידועה למדי, כאשר יהדות התורה מביאה 
כמעט מאה אחוז ממצביעיה מקרב המגזר פנימה, ואילו שס מביאה 

כשני שליש מצביעים חרדים וכשליש מצביעים מחוץ למגזר.
בשאלה השלישית, התבקשו הנסקרים לומר - במידה ולא הייתם 
מצביעים למפלגות החרדיות, לאלו מהמפלגות היית מצביע? לא 
פחות מ55.7% בחרו בליכוד, רק 7.2% היו בוחרים הימין החדש, 
4.6% בלבד יעדיפו את מפלגתו של בני גנץ, 7.2% יבחרו באיחוד 
הלאומי, 19.5% יצביעו עבור עוצמה לישראל. 3.3% בלבד יתמכו 

במפלגת העבודה והשאר יצביעו למפלגה אחרת.
שאינו  חרדי  מאגר  אותו  נמצא  היכן  מגלה  זו  מפתח  שאלת 
אליהם  ליכוד,  תומכי  כמחציתו  חרדיות,  למפלגות  כרגע  מצביע 
עשויה בעיקר ש”ס לפנות, ועוד כחמישית מצביעי עוצמה יהודית, 
המזוהים יותר דווקא עם חסידות חב”ד וקבוצות נוספות של חרדים 

ימניים במגזר.

תא”ל גל הירש על המפלגה שהקים: “המטרה לחולל שינוי, מה שנעשה עד היום עם 
ללא  מובהקים,  חילוניים  באזורים  “לאפשר  בשבת:  תח”צ  על   • תקין”  לא  החרדים 

מעורבות ממשלתית” • הראיון המלא – בסוף השבוע ב'כל ישראל'

החרדים  המצביעים  כמחצית  בסקר:  עוד 
יבחרו ביהדות התורה, פחות משליש לש”ס 
מפלגה  ואיזו   • אחרות  למפלגות  והשאר 

כללית יעדיפו הבוחרים החרדים?

ישראל פריי

הרכש החדש של בנט ושקד
'הימין החדש' מציגה רכש טרי: אשת  מפלגת 
העסקים אלונה ברקת מצטרפת לשורותיה ותוצב 
שקד.  ואיילת  בנט  נפתלי  אחרי  השלישי,  במקום 
ובעיני  אקווע  למשפחת  באשקלון  גדלה  ברקת 
ובקבוצת  בעסקיה  הצלחה  לסמל  נחשבת  רבים 
־הספורט שטיפחה. אלונה נשואה לאלי, אחיו ושו

צפויים  הגיסים  שני  ברקת.  ניר  של  לעסקים  תפו 
־לכהן יחדיו בכנסת, האחד בשורות הליכוד והאח

רת בשורות הימין החדש.
הביטחוניסט של כחלון

צירף השבוע דמות ביטחוניסטית  משה כחלון 
קרב  טייס  שמואלי,  רם  במיל'  תא"ל  למפלגתו. 
הצט על  הודיע  הסורי,  הכור  הפצצת  ־וממתכנני 

רפותו ל'כולנו'. מלבד ההילה הביטחונית, יתרום 
־שמואלי גם מניסיונו בתחום החינוך ובתחום הח

קלאות.
בזמן שהוא נלחם לשמור על מפלגתו מעל אחוז 
החסימה, הבהיר השבוע כחלון כי אין לו כל כוונה 
"באתי  הקיימות.  מי מהמפלגות  אי  עם  להתאחד 
לשרת את הציבור, הציבור יבחר. לא אבוא אליו 
בשום דלת אחורית של ביבי או גנץ". כחלון נאלץ 
־גם להתגונן מפני נרטיב סמוי שהליכוד מנסה לה

חדיר, לפיו 'כולנו' לא נספרת כחלק מגוש הימין. 

־בפאנל פוליטי הדגיש כחלון כי עבודתו לצד נת
שלא  סיבה  רואה  לא  הוא  וכי  טובה  הייתה  ניהו 

להמשיך לשבת בממשלה תחתיו.
רשימת גנץ נחשפת

מפלגת 'חוסן לישראל' בראשות בני גנץ חשפה 
8 מועמדים חדשים ברשימתה. הבולטת בהם היא 
ופעילה  וותיקה  תקשורת  אשת  חיימוביץ',  מיקי 
הטבעונות  העלאת  עם  מאוד  המזוהה  חברתית 
־לסדר היום. עוד ברשימה: חילי טרופר – איש חי
־נוך מוערך, אורית פרקש-הכהן – יו"ר רשות הח

שמל בעבר שהודחה מתפקידה לאחר שהתעקשה 
לקדם תחרות במשק הגז הטבעי, מיכאל ביטון – 
ראש מועצת ירוחם לשעבר, מירב כהן – לשעבר 
־חברת מועצה מטעם 'התעוררות' בירושלים ובא

חרונה מובילה מאבק נגד 'עושק הקשישים' בשלל 
תרגילי עוקץ של חברות. עוד ברשימה, שני נציגי 
תל"ם של בוגי יעלון: עו"ד צבי האוזר – לשעבר 
־מזכיר הממשלה וד"ר יועז הנדל – פרשן ופובלי

ציסט.
בדרך לאיחוד: בציונות-דתית 

עושים שרירים
מפלגות הציונות דתית היו על סף סגירת הסכם 
־לריצה משותפת, אך העניינים רק הולכים ומסתב

כים. ביום שישי האחרון, כבר סיכמו יו"ר 'הבית 
־היהודי' הרב רפי פרץ ויו"ר 'האיחוד הלאומי' בצ

לאל סמוטריץ' על מתווה לפיו פרץ יעמוד בראש, 

הרשימה  ויתר  הבכיר  התיק  את  יקבל  סמוטריץ 
הודיעו  שבת  שבמוצאי  אלא  בריצ'רצ',  תחולק 
למ מכוונתם.  בהם  חוזרים  הם  כי  היהודי  ־בבית 

רות שלכולם ברור שהמפלגות קרובות וזקוקות זו 
לזו, כל צד מנסה לשפר את עמדותיו. בעוד בבית 
כפי שהיה  בכירותם  על  לשמור  היהודי מבקשים 
בקדנציה הנוכחית, באיחוד הלאומי מבקשים מהם 
הכוכב  הוא  הוא  שסמוטריץ'  ולהבין  להתפכח 

החדש של המגזר.
־ראש הממשלה בנימין נתניהו מאיץ בכל מפל

גות הימין הדתיות להתאחד, כולל 'עוצמה יהודית' 
ואלי ישי. הליכוד פרסמה מודעות אנונימיות בכל 
ראש  ובהמשך  לאחדות,  הקוראות  המגזר  עיתוני 
הממשלה כתב זאת בעטו. בפגישת תדרוך לכתבי 
המגזר אמר נתניהו: "הפיצול בימין יביא בהכרח 
טלפון  שיחות  מקיים  אני  ולכן  בבחירות  להפסד 
להתאחד".  כדי  המפלגות  ראשי  כל  עם  ופגישות 
של  חיבור  שבידיו,  הסקרים  לפי  כי  אמר  נתניהו 
מוסיף  לא  לליכוד  דתית  הציונות  אחת ממפלגות 

מנדטים ועל כן עליהן להתאחד בינן לבין עצמן.
ברכת הרמטכ"ל: לא יצטרף, 

יתמוך מבחוץ
שמו של הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי הוזכר 
לפוליטי כמי שבכוונתו להצטרף  ־בעת האחרונה 

קה וכמי שעמל על חיבור בין יאיר לפיד לבין בני 
גנץ, שיהא בכוחו להביא לחילופי שלטון. על פי 

הפרסום בחברת החדשות, אשכנזי החליט סופית 
־שלא לעלות בשלב זה על הגלגל הפוליטי ולהסת

פק בהודעת תמיכה חיצונית בבני גנץ. לפעילי 'בלי 
אמר  לביתו,  השבוע  שהגיעו  אבוד'  הקול  איחוד 
אשכנזי: "אין לי ויכוח אתכם על הצורך באיחוד. 
אני ממש עובד בזה, זה מה שאני עושה, מנצל את 

כל הטיעונים וההיגיון בלהסביר".
ומה יעשה אורן חזן?

בלי מהפריימריז  העיקרי  המאוכזב  חזן,  ־אורן 
כוד לאחר שצנח למקום לא ריאלי, לא מרים ידיים 
פלט באמצעות  הבאה  לכנסת  דרכו  את  ־ומגשש 

פורמות מגוונות. בין היתר קיבל פנייה מ'עוצמה 
יהודית' של מרזל ובן גביר לשיתוף פעולה. על פי 
־סקר שלא ברור מקורו, צירופו של אורן חזן לעוצ

מה יהודית מביא את התוצאה הרצויה ומסייע לה 
לצלוח את אחוז החסימה.

לאחר מספר ימי שתיקה שגזר על עצמו בעקבות 
ההפסד, יצא חזן לראיונות בהם תקף חזיתית את 
ראש הממשלה ואת בנו יאיר )"עכבר מקלדת וילד 
כאפות", בלשונו המעודנת( וטען להשתלטות של 
־אנשי שמאל על הליכוד. לדבריו, הוא קיבל טלפו

לו בעקבות ההפסד  נים ממחבלים בכלא שאמרו 
'אתה כבר לא תצחק עלינו, אנחנו חוגגים היום'.

ולמשפחתו  חזן  אורן  לח"כ  נאחל  חד,  במפנה 
־ברכות מזל טוב על הולדת בנם בשעה טובה ומו
צלחת, אח לאורי, הבן הבכור שנולד לפני כשנה.

סקר קו עיתונות
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - עצי פרי

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מתן מענה,אמירת תשובה.  "וענו הלויים ואמרו מה ___ 
האמורה להלן בלשון הקדש" (סוטה ז ד)

5. ארוחת הבוקר.  "ב____ שחרית" (גיטין סט:)
7. מבצר,מחנה מבוצר. "__ הישנה של צפורים"(ערכין ט ו)
8. נוזל כל-שהוא המשמש לצביעה,לרפואה וכדומה. "בכל 

כותבין בדיו ב___ בסקרא" (גיטין ב ג)
9. משופע ב-,מרובה ב-.  "כך היתה לאה ____ בבנים" 

(ויקרא רבה ל) (בלשון נקבה)
11. קיצור המילים : בראש פרשה. (בהיפוך אותיות)
14. יחס של רצון וחיבה. "רוח ____" (זכריה יב י)

16. בית-השחי או הזרוע העליונה שמן המרפק ועד השכם. 
"מביא חבית וממלא מים ומכניס ביד עד ה____" (ערכין 

יט:)
17. לוח דק של מתכת.  "____ של זהב" (סוכה ה.)

18. אחת מחמש בנות צלפחד שדרשו להן ירושה בנחלת 
אביהן שמת במדבר בימי משה ולא השאיר אחריו בנים 

זכרים.  "מלכה ו___" (במדבר כו לג)
19. בחירה,פעולת הבורר. "ר' הושעיה אמר יש ____" 

(ביצה לז:)

1. זרע,צאצא. "ונמכר לגר תושב עמך או ל___ משפחת גר" (ויקרא 
כה מז)

2. לעולם,תמיד,תדיר. "תשכחני ____" (תהלים יג ב)
3. דשא,עשב.  "ואחר כל ____ ידרוש" (איוב לט ח)

4. חי,בילה,עשה.  "נשא אשה ו___ עמה עשר שנים ולא  ילדה" (יבמות 
ו ו) (בהיפוך אותיות)

5. לוח קורה צרה.  "עושין ___ לביראות ארבעה דיומדין" (עירובין ב 
א) (בלשון יחיד)

6. ביושר לב,מתוך תמימות וכנות גמורה. "ב___ לבב"(מל"א ט ד)
10. התמדה בבקשה,השתדלות יתרה וממושכת,תביעה חוזרת ונשנית. 

"כל לשון עתר לשון ___ ורבוי הוא" (רש"י בראשית כה כא)
12. שליח,אדם שנמסרה לו שליחות מסוימת.  "____ נאמן לשלחיו" 

(משלי כה יג) (בהיפוך אותיות)
13. בן אצר מבני שעיר החורי. "אלה בני אצר __"(ברא' לו כז)

14. כשהוא בטוח,בשלוה,בלא פחד.  "הולך בתם ילך ___" (משלי י ט) 
(בהיפוך אותיות)

15. קרש,לוח שנגזר מעץ.  "התנור שחצצו ב___ או ביריעות"   (כלים 
ח א) (בלשון יחיד)

16. מקום.  "בכל ____" (זבחים ט.)

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

אגוז, שקד, גפן, שקמים, לוז, תאנה, זית, תמר, תפוח, עץ הדר, רמון, עץ שמן

רשאמאישראנתחנתגדא
תמידאריתדתגאונשסנ

תגתדיתישרעשדאפושג

שסנמתישאצדישאמתמנ
ישריאזתהגאתגינשכר

תגנמאאדשרדגגפנאנא

אמאקגריתדאנתאשנגא

נמאשיאסנשאמאנתישד

דגשתגשקדשידמאנתתג

גולוזזיתשאשנסשאסנ

ניתדוגאנאצסשתנשיא

אמאגששדתענמאהשאנש

גשאיסנרשאשתגסניתד

תשובות:

להפסקהיוצאים 
מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

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

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

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

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

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

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

אריק רגב, גד מנלה
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 1,000,000
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קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

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

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

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 2,820,000 

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

באר שבע

ח’-י’ באדר תשע”ט
13-15/2/2019  

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, דירת 

5 חד' ק"א, 3 כ"א, 
חזית, משופצת עם 

סוכה ענקית ובק"ק, 
תוספת 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

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

+ חניה, 3 כ"א 050-7733982 
_____________________________________________)05-08ל(054-3183117

 ברי"ף כ-120 מ"ר 4.5 
חדרים + גג בטאבו מוארת 

כיווני אויר, נוף לתל אביב, בנין 
בוטיק ספרדי, 4 דיירים אופציה 

ממשית להרחבה בבית ובגג. 
052-9551551)06-10(_____________________________________________

בית שמש
 בבר אילן מול הקריה 

החרדית 3 חד' מצב מצוין, 
מרפסת סוכה אופציה 

לתוספת בניה עוד 2 חד'. 
_____________________________________________)07-07(תיווך יעקב. 054-4901948

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

וילות ובתים

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

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

_____________________________________________)3-7ל(054-2021489

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 מיוחדת במימון באיזור 
בי"הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 

עם אפש' ליחידה 
2,500,000 גמיש תיווך 

ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 3.5 חד' מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת 

גדולה 2 שירותים, מחסן.
050-5276450)4-9(_____________________________________________

 ברח' ניסנבוים השקט 4-4.5 חדרים
דופלקס משופץ בק"ג 

וק"ד עם מעלית כ-135 
מ' 3 כ"א + דירת 2 

חד' עם כניסה נפרדת 
שמושכרת ב-3,100 

ש"ח. + חניה גדולה, 
3,000,000 ש"ח 

גמיש. בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 בחברון כ-5 חד' נדירה 130 
מ"ר 4 כ"א, משופצת, סוכה + 

_____________________________________________)4-7ל(אופציה 052-7633888 לל"ת

 בדוד רזיאל 3 חדרים 
קומה א' מסודרת. בלעדיות 
_____________________________________________)07-07(תיווך יעקב 054-4901948 

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)07-07(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

בתשואה גבוהה.
052-3260595)07-07(_____________________________________________

אשקלון

 בבר אילן מול הקריה 
דירת 3 חד' + אופציה לבניה 

בגג, עוד 70 מ"ר בטאבו תיווך 
_____________________________________________)07-07(יעקב. 054-4901948

 ביחזקאל 100 מ' 
מחולקת ל-2 דירות 

משופצות מושכרות 
1,890,000 בלעדי! 
"אפיקי נדלן בועז" 

050-4156080)07-07(_____________________________________________

 בהאי גאון, דירת גן 4 חד' 
90 מ"ר כחדשה, 1,900,000 
ש"ח גמיש. מיידי בבלעדיות 

_____________________________________________)6-10ל(שאול. 054-2424094

 באזור הוילות רמת אהרון 
דופלקס יוקרתי ק"ב אחרונה. 
_____________________________________________)07-07("עצמון נכסים" 053-5302614

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,700,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

 באזור המבוקש 
בויזניץ, 6 חד' + יח"ד 
מושכרת, כ-170 מ"ר, 

מושקעת, משופצת 
כחדשה, חזית, פרטים 

תיווך אשכנזי
03-5791770)6-8(_____________________________________________

 בעובדיה ניסנבוים 
מפוארת ומושקעת, בנין שקט 
ומטופח סוכה, חניה, מעלית, 

_____________________________________________)6-10(ללא תיווך. 052-6158114

 ברח' הרב שך, 4 
חד' חדישה, מסודרת 

ופתוחה, מעלית, חזית, 
3.5 כ"א, חניה בטאבו. 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

03-5791770)6-8(_____________________________________________

עצור
יש לנו הצעה מעולה 

בשבילכם 
אם יש לכם דירת 3 חד' 
למכירה בב"ב, פ"כ או 

קריית הרצוג במצב טוב 
ואתם מעוניינים למכור

אנחנו נקנה אותה
*חשוב שהדירה תהיה 

3 חד' מקורית ללא 
הרחבות ותוספות
*לא קומת קרקע 

ולא אחרונה
*שנת הבנין מ- 

1970 ומעלה
חייגו אלינו , אנחנו 
היחידים שנותנים 

פינוי של שנה ופריסת 
תשלומים גמישה מאוד

050-9177700 אלי

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, דירת 5 חד' מושקעת 

מאוד, יח' הורים + 2 מרפסות 
1,750,000 ש"ח גמיש.

 054-9422194)7-7(_____________________________________________

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

1,320,000 ש"ח. 
054-9422194)7-7(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 3 חד' + יח' הורים, נוף 

פתוח רק 1,290,000 ש"ח. 
052-5752500)7-7(_____________________________________________

אשדוד
 בבלעדיות 4 חד' ברח' 

הפלמ"ח + מרפסת + סוכה 
+ ממ"ד שמורה ויפה מתאים 

לחלוקה 1,170,000 ש"ח. 
054-8497803)7-7(_____________________________________________

 בדרך-מצדה, מחולקת 
ל-3 יח"ד, 96 מ"ר, משופצת 
ומרוהטת, מושכרת ב-5,600 

ש"ח. 760,000 ש"ח. אור 
_____________________________________________)7-7(לנכס 050-9500075

 בשכונה-יא', חדשה, 
מחולקת מדהים, כולל ריהוט 
מושכרת ב-6,300 ש"ח, ק"א 

950,000 ש"ח. אור-לנכס 
050-9500075)7-7(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 קרובה לאוניברסיטה, 
2 חד', מעלית, מושכרת 
ב-1,600 ש"ח בהזדמנות 
410,000 ש"ח. אור-לנכס 

050-9500075)7-7(_____________________________________________

 בלעדי ברמה ב' 
בריב"ז 4 חד' 103 

מ"ר מטופחת חזית + 
סוכה + מחסן ק"א נוף 

מדהים 1,440,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7886682)7-7(_____________________________________________

 בקוטלר/רבי עקיבא כ-70 
מר ק"ב משופצת 1,500,000 

ש"ח "אפיק נכסים"
053-3128884  03-5791514)7-7(_____________________________________________

 באזור יגאל ק"ק 100 
מ"ר כסניה פרטית חזית 

מיידי 1,830,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514

053-3128884)7-7(_____________________________________________

 בבניה באזור מוהליבר 
דירות 4 ו-5  גדולות + מ. 
שמש החל מ-2,100,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 03-5791514)7-7(_____________________________________________

 באמצע בניה! בבית יוסף 
דירות 3/4 חד' יפות תיווך-
ישוב-הארץ" 03-8007000 

052-3344721)7-7(_____________________________________________

 מציאה במעונות ויז'ניץ 
4 חד' + יחידה, גג מוצמד 

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

050-4999465)7-7(_____________________________________________

 בלעדי מחולקת 
בשפת אמת!! 2 דירות 
של 3 חד' כ-55 מ"ר כל 

אחת ק"א משופצות 
ניתן לשנות ל-4 חדרים 
גדולה מיידי 2,200,000 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7886682)7-7(_____________________________________________

 בבית יוסף 2 יח"ד בטאבו 
משותף מושכרות ב-2,200 

ש"ח. 390,000 גמיש בנדל"ן-
_____________________________________________)7-7(הקריה 050-3000121

 באזור יהודה הנשיא שיכון 
ג' רח' שקט בית דו משפחתי 

}2 דיירים בבניין{ דופלקס 
400 מ"ר 270 מ"ר בנוי + 

מרפסת גג ענקית מושקעת 
ברמה גבוהה ניתנת לפיצול 

+ מרתף 40 מ"ר מושכר ק"ג 
+ מעלית + חניה. א. פנחסי 

03-5799308)7-7(_____________________________________________

 בלעדי בדב הוז דירת 
גג 4.5 חד' 200 מ"ר 
מפוארת ומושקעת 

ק"ג חזית גג ענק פתוח 
עם יחידת דיור 50 מ"ר 
מושכרת ב-3500 ש"ח 

+ חניה 2,580,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7886682)7-7(_____________________________________________

 א. קריית הרצוג 
"פנטהאוז" 5 חד' + מפרסת 

כ-110 מ"ר + מעלית חניה 
1,920,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)7-7(לדיור" 052-5222690

 באזור ריינס פנטהאוז 
ק"ה +  מעלית + גג בטאבו 
+ נוף מיידי 2,600,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514

053-3128884)7-7(_____________________________________________

 פנטהאוז נדיר! 260 
מ"ר בנוי + 90 מ"ר מרפסות 
מושקע ברמה גבוהה! + נוף 
מרהיב ק"ה חזית + מעלית 

3 כ"א למבינים בלבד! "אפיק 
_____________________________________________)7-7(נכסים" 03-5791514

 בשיכון ג' ד. גן חדשה 
מושקעת! כ-300 מ"ר 6 

חד' ענקית! + חצר ענקית 
מיידי 4,300,000 ש"ח מפתח 

ב-"אפיק נכסים" 03-5791514 
053-3128884)7-7(_____________________________________________

 באזור רמבם פנטהואז 
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 גמיש. א. 

_____________________________________________)7-7(פנחסי 03-5799308

 בלעדי בפנקס 
חדשה דירת גן 250 
מ"ר 170 בנוי + 80 

חצר 5.5 חד' מפוארת 
ומושקעת כ' מיידית 

חזית חניה 3,670,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7886682)7-7(_____________________________________________

 דופלקס-גג 8 חדרים 
קרית הרצוג, רח' הצבי סוכה. 

מפוארת, מעלית + חניה 
"מאגדים" - משה דסקל 

050-5926021)7-7(_____________________________________________

 בהרלניג צבי דופלקס גג 8 
חד' רומה 4 "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)7-7(דסקל 050-5926021

 בלעדי דופלקס ברב קוק 
באזור המבוקש 190 מטר 

+ מעלית + חניה תיווך 
_____________________________________________)7-8(אלטרנטיב 054-5500263

 דופלקס 6 חד' מפואר 
מאוד 200 מטר בקרית הרצוג 

+ מעלית 2,300,000 תיווך 
_____________________________________________)7-7(אלטרנטיב 054-5500263

 ברמת אהרון, דופלקס 
200 מ"ר ק"ג עם מעלית, 

תשתית מוכנה לחלוקה 
3,000,000 תיווך אנג'ן

02-80-000-80)7-7(_____________________________________________

 בלעדי! באזור ויזניץ בעלי 
המלאכה דופלקס 200 מ"ר 

6 חד' + יחידה של 3 חד' 63 
מ"ר 4 כ"א ק"ג + מעלית 

+ חניה חזית משופצת 
3,100,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)7-7(_____________________________________________

 בלעדי! בפרדס כץ 
דופלקס 6 חד' 4 + יחידת דיור 
160 מ"ר ק"ג חזית משופצת 
כחדשה 2,200,000 ש"ח . א. 

_____________________________________________)7-7(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור פרל 
דופלקס 6 חד' }3+3{ 

משופצת כחדשה ק"ג חזית  
חניה ניתנת לחלוקה בקלות 
2,200,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)7-7(_____________________________________________

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

עםחתימות שכנים 
על תוכנית, אפשרות 
לחלוקה. 1,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בלעדי באזור באר מים 
חיים 5 חד' 125 מ"ר משופצת 

כחדשה ק"ב + מעלית + 
חניה + אופציה 30 מ"ר כולל 

רצפה ועמודים א. פנחסי 
03-5799308)7-7(_____________________________________________

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

חזית 3 כ"א 2,450,000 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7(א. פנחסי 03-5799308

 בבילו 5 חד' 120 מ"ר 
קומה 1 משופצת מהיסוד 

3 כ"א 2,150,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא/
לנדא 115 מ"ר 5 חד' 
+ סוכה גדולה ק"א - 

חזית 3 כ"א + 50 מ"ר 
בקומת כניסה 2 יחידות 
דיור חדשות ומרוהטות 
מושכרות ב-5000 ש"ח 

לחודש מיידי 2,850,000 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7886682)7-7(_____________________________________________

 בגנחובסקי 5 חד' 100 
מ"ר ק"ב מפוארת 2 מרפסות 
1,950,000 גמיש נדל"ן-הקריה 

050-3000121)7-7(_____________________________________________  באזור צייטלין בבניה 5 
יפיפיה י. הורים + מ. שמש 

"אפיק-נכסים" 03-5791514 
053-3128884)7-7(_____________________________________________

 באזור בן זכאי/יהודה 
הנשיא 5 חד' ק"א חזית + 
סוכה גדולה + שתי יח"ד 

מושכרות 2,830,000 ש"ח! 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

053-3128884)7-7(_____________________________________________

 בבילו 5 ק"א 3 כ"א 
חזית משופצת סוכה 

2,180,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)7-7(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 5 ענקית 
ומסודרת ב"זכרון-מאיר", 140 

מ"ר ק"א + סוכה ענקית, 
_____________________________________________)7-7("תיווך-אריה" 053-3172172

 בגנחובסקי! 5 חד', 
ק"ב, חזית, כדאי לראות! 

"אביחי-מתווכים"
03-5701010)7-7(_____________________________________________

 בשיכון ה' בבנייה 
מתקדמת דירת 5 חד' ניתנת 
לחלוקה בקלות 2,600,000 

_____________________________________________)7-7(תיווך אנג'ן 02-80-000-80

 באזור מוהליבר 5 חד' 
נדירה, ק"א + מעלית, 3 כ"א 
2,450,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ" 03-8007000 
050-4999465)7-7(_____________________________________________

 באהבת שלום 190 
מ"ר + יחידה של 35 מ"ר, 

משופצת ויפה, 4 כ"א 
3,150,000 תיווך-ישוב-הארץ" 

050-4999465 03-8007000)7-7(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 
+ אופציה, מעלית. הכל 
ב-3,000,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ" 03-8007000 
050-4999465)7-7(_____________________________________________

 בפוברסקי 5.5 חד' + 
אופציה ממשית ליח"ד, ק"ק + 

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

050-4999465)7-7(_____________________________________________

 בשניים 3 חד' 65 מ"ר 
ק"א חזית חניה בטאבו 
1,400,000 נדל"ן-הקריה

050-3000121)7-7(_____________________________________________

 בפנקס דירה ענקית + 
אופצית בניה בגג, מעלית 

2,240,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ" 03-8007000 

050-4999465)7-7(_____________________________________________

 בשד' גרשטנקורן 4.5 
חד'  + אופציה ענקית בגג 

ובצד 2,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ" 03-8007000 

050-4999465)7-7(_____________________________________________

 באהרונסון 4 חד' מרווחת 
ויפיפיה + אופציה ממשית בגג 

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

050-4999465)7-7(_____________________________________________

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

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

050-4999465)7-7(_____________________________________________

 בבית-יוסף 5 חד' 
מחולקת לדירת 3 חד' ויחידה 
של 2 חד', מושכרת ב-6,700 
ש"ח. בניין חדש 2,180,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ"
050-4999465 03-8007000)7-7(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדש 
דירות 4 חד' 2,000,000 תיווך-

ישוב-הארץ" 03-8007000 
050-4999465)7-7(_____________________________________________

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

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

052-3344721 03-8007000)7-7(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ"
050-4999465 03-8007000)7-7(_____________________________________________

 בלעדי! ברמב"ם 4 חד' 
ענקית ומרווחת 2,050,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ"
050-4999465 03-8007000)7-7(_____________________________________________

 ברח' הרצוג/טבריה 4 
חד' מרווחים ומשופצים 

3 כ"א קומה ב, חזית 
1,800,000 בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756 

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 מציאה בבלעדיות בקריית 
הרצוג 4 וחצי חדרים 95 מטר  
רבוע אופציה בגג בטון שכנים 
בנו 1,550,000 גמיש. ת.מ.א. 

_____________________________________________)7-7ח(נכסים 054-8479063.

 בהרצוג ב-95 מ"ר 
קומה ראשונה חזית 

מצויינת לחלוקה מיידי 
ב-1,750,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)7-7(נכסים 050-4177750

 למכירה בעמק יזרעאל 
4 חד' + חדר סוכה + 
מרפסת שמש גדולה 

ק"ב + ממד + מעלית 
103 מ"ר מושקעת 

1,800,000 ש"ח מיידי, 
בלעדי ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)7-7(בועז" 050-4156080

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

_____________________________________________)7-7(אנג'ן 02-80-000-80

 מציאה! בטבריה 4.5 
חד', ק"ק, אופציה ממשית 

לחלוקה, זקוקה לשיפוץ 
1,800,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ" 03-8007000 
050-4999465)7-14(_____________________________________________

 דירה 4 חד' באשפטיין 
 BA ברמה גבוהה ק"ב תיווך

_____________________________________________)7-7(יזמות 054-4980159

 ירד המחיר!! בבנימין-
אברהם 4.5 חד' ק"א חזית 
כ-80 מ"ר 1,390,000 נדל"ן-

_____________________________________________)7-7(הקריה 050-3000121

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

1,370,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)7-7(_____________________________________________

 לחטוף!! בז'בוטינסקי ב"ב 
כ-4 חד' כ-86 מ"ר משופצת 

ממוזגת 1,420,000 "תיווך 
_____________________________________________)7-7(משגב לדיור" 052-5222690

 קריית הרצוג 4.5 חד' 
כ-90 מ"ר ק"ב משופצת + 
י. בטון - 20 מ"ר + מחסן 
1,650,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)7-7(לדיור" 052-5222690

 א. יונתן כ-4 חד' כ-85 
מ"ר ק"א 3 כ"א משופצת 
1,460,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)7-7(לדיור" 052-5222690

 א. ברוט חדשה! 4 חד' 
כ-89 מ"ר 3 כ"א + מ. שמש 

1,600,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)7-7(לדיור" 052-5222690

 חדשה בשוק!! 
בביאליק 4 חד', ק"ב, 

3 כ"א 90 מ"ר + סוכה 
וחניה בלעדי! 1,560,000 

מ. כהן נכסים
052-7684074)7-7(_____________________________________________

 מציאה בשטרסר!! 
כ-4 חד' 95 מ"ר ק"א - 

מעלית 3 כ"א משופצת 
אופציה 1,890,000 ש"ח. 

מ. כהן נכסים
052-7684074)7-7(_____________________________________________

 בפרדס כ"ץ 4 חד' קומה 
4 יחידת הורים + סוכה 

אופציה בגג בטון 1,450,000 
_____________________________________________)7-7(פנחס נכסים 055-6789653



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

 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)07-07(_____________________________________________

 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

פתח תקווה

וילות ובתים

טבריה

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

 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)07-07(_____________________________________________

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

תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

 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)06-06(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)06-06(הצבי. 053-3147717

 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)07-07(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תוספת ענקית 
מאושרת לבניה + יח' דיור 
25 מ"ר + חצר 100 מ"ר 

1,300,000 בלבד. תיווך הצבי. 
053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

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

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

053-3147717)07-07(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)07-07(שנים 053-3147717

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

053-3147717  04-6716666)07-07(_____________________________________________

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

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

053-3147717 04-6716666)07-07(_____________________________________________

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

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

053-3147717  04-6716666)07-07(_____________________________________________

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)07-07(_____________________________________________

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

למכור, מושקעת לל"ת. 
_____________________________________________)05-08ל(058-3282450/1

ח’-י’ באדר תשע”ט  13-15/2/2019

+5 חדרים

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

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

053-3147717)07-07(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

+5 חדרים

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

1.5 חד' 1,270,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23, 

ב"ב, 03-5797756
050-5308742)1-1(_____________________________________________

ירושלים

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

_____________________________________________)07-10(ש"ח. 050-4644211

 בחברון/הרב קוק 3 חד' 
מתאים גם לנכה כניסה 
ללא מדרגות, מצד שני 
הדירה בקומה ראשונה 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 בישעיהו 3 חד' 
ק"ק עורפית, מסודרת, 
1,400,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

 בהרב שך קרוב לחנקין _____________________________________________)1-1(050-5308742
2.5 חד' + מרפסת, ק"ק, 

חזית. מיידי 1,220,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 בשיכון ב' 4 חד' 82 מ"ר 
משופצת קומה 2/2 אופציה 

100 מ"ר 690,000 ש"ח מיידי. 
_____________________________________________)4-7ל(02-9946822 054-6606777

 ברמת שלמה 5.5 חד' 
מרווחת מאוד + חצר מרפסת 

ומחסן + אופציה לל"ת. 
058-6655579)4-7(_____________________________________________

 בטרומפלדור 3.5 
חד' 75 מ"ר קומה ג' + 
גג, משופצת מהיסוד, 
מאווררת + נוף מחיר 

_____________________________________________)5-8(מוזל 054-8435333

 בגניחובסקי 60 מ"ר 3 
חד'+ חזית, ק"ב, אופציה 

+ 80 מ"ר, משופצת לל"ת, 
1,550,000 ש"ח. 

058-3279569)5-8(_____________________________________________

דימונה

2-2.5 חדרים

 בהדר גנים, ק"6 מעלית. 
דופלקס 4 חד' + גג + 95 

מ"ר במצב מעולה. 
_____________________________________________)5-8ל(050-8342065

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

 באבוחצירא 3 חד' 
ק"ב, נוף פתוח חזית, 
מושקעת 1,350,000 

ש"ח בלעדי ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)07-07(בועז" 050-4156080

 ברבי עקיבא 25, בבניין 
חדש, ק"א, 3 חד' ענקית 
75 מ"ר, עורפית, מעלית, 

מרכזי ושקט, כיווני אויר 
צפון דרום. כניסה בניסן 
תשע"ט. מחיר מציאה 
1,500,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג 03-5754412

052-2236671)07-12(_____________________________________________

 מדור 3.5 חדרים בבן 
זכאי קרוב לגרשטנקורן 

3.5 חד' גדולים 
ומשופצים קומה 2 חזית. 

1,760,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 ברח' בן זכאי דירת 3.5 
חד' משופצת ק"ב חזית, 

1,750,000 "עצמון נכסים" 
053-5302614)07-07(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 דירה שמורה 3.5 חד' 
בק"ג, גג בטון השכנים 

כבר בנו, ברח' ר' עקיבא/
ישעיהו, פרטים

תיווך אשכנזי
03-5791770)6-8(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' 
ק"ג חזית התרים לבניה 

30 מ"ר מיידי במחיר 
מעולה 1,330,000 מיידי 

ל"אפיקי נדלן בועז" 
054-8474843)07-07(_____________________________________________

 באוסישקין 3 חד' 
ק"א חזית 60 מ"ר 

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

ל"אפיקי נדלן בועז" 
050-4156080)07-07(_____________________________________________

 למכירה/השקעה 
בית קרקע 2.5 חד' 60 

מ"ר + 278 שטח קרקע 
700,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)6-8ל(058-3260994

 דירת 120 מ"ר + יח' דיור 
30 מ"ר מושכרות יחד 3,500 
ש"ח בקומת קרקע וראשונה 

+ נוף פנורמי לכנרת 750,000 
ש"ח. "תיווך הצבי" 

04-6716666 053-3314717)6-6(_____________________________________________

 בקרית שמואל 130 
מ"ר, ק"ג, ללא, באזור מעולה, 

משופצת חלקית, 770,000 
ש"ח בלבד "תיווך הצבי" 

04-6716666 053-3314717)6-6(_____________________________________________

 מציאת המציאות בק"א, 
בבנין 4 דיירים דירת 130 מ"ר 

+ מרפסת סוכה+ נוף לכנרת 
+ אופציה ליח' דיור של 40 

מ"ר משופצות חלקית מטבח 
וריצוף חדשים 820,000 סופי! 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)6-6(_____________________________________________

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

בזרחי. 3,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)07-07(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות זרחי: וילה 8 חד' 
)201 מ"ר נטו( + גינה )200 

מ"ר( + יחידה + חלל, נוף 
גישה נוחה. 4,400,000 ש"ח! 
_____________________________________________)07-07(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

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

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

2,050,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)07-07(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות א': 4 חד' )100 
מ"ר נטו( בבניין יוקרתי חדש, 

2 מרפסות, מף מהמם. 
2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)07-07(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות א': 3 חד' )57 
מ"ר נטו( + מרפסת סוכה 
+ ת.ב.ע. להוסיף 24 מ"ר 
ומרפסת, ק"ב. 1,450,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-571-3375)07-07(_____________________________________________

 2 חד' בנווה יעקב, דרומית 
+ תב"ע מאושרת לבניית 50 

מ"ר בגג + סוכה. לל"ת
_____________________________________________)6-10ל(053-3168883 054-8483831

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

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

_____________________________________________)07-07(הכוכבים: 02-571-3375

 בהזדמנות פנטהאוז חדש 
ב-93 5 חד' 2,280,000

052-3330965)6-8(_____________________________________________

 בפלמ"ח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

מ"ר מיידי במחיר מפתיע 
1,200,000 לסגירה 
ל"אפיקי נדלן בועז"

054-8474843)07-07(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא ר"ג, 4.5 
חד' קומה ראשונה, משופצת 

+ חניה 3 כ"א, 2,100,000 
_____________________________________________)07-10ל(ש"ח 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(_____________________________________________

 בשיכון ה' ב שפירא 
4 חד' גדולים ומשופצים, 
קומה ג' ללא מעלית עם 

חניה 1,650,000 ש"ח 
בטאבו משותף. תיווך ש. 

מאירוביץ 03-5797756 
050-5308742)3-3(_____________________________________________

 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 2,100,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23, ב"ב,
03-5797756

050-5308742)52-52(_____________________________________________

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

מעולה רק ב-1,600,000 
ש"ח בלעדי ל"אפיקי נדלן 

_____________________________________________)07-07(בועז" 050-4156080

 בנויפלד 4 חד' מקורית 
+ אופציות גדולות, 

ק"ג חזית, מדהימה רק 
להכנס 1,650,000 ש"ח 

בלעדי ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)07-07(בועז" 050-4156080

 4 חד', 100 מ"ר, ק"ד, 
כחדשה, רח' מתתיהו עם 

_____________________________________________)6-9(מעלית, 054-8451820

 ברח' הלוחמים בבניה 
מתקדמת 4 חד' קומה א' נוף 

מערבי "עצמון נכסים" 
053-5302614)07-07(_____________________________________________

 בגניחובסקי 4 חד' 
כ- 90 מ"ר + הרחבה 

בנויה )שלד( כ-40 מ"ר + 
אופציה להרחבה עתידית 

ק"ג מעולה להשקעה, 
מציאה. ללא תיווך. 

052-4441136)7-7(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות באזור 
העירייה רח' שקט 4 חד' 95 
מ"ר ק"א + מעלית + חניה 
+ סוכה משופצת מהיסוד 

1,860,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)7-7(_____________________________________________

 באזור העירייה 4 חד' 100 
מ"ר משופצת כחדשה ק"ג א. 
בגג כולל היתרים של 58 מ"ר 
+ היתר למעלית ניתן לעשות 
יחידות חזית 2,240,000 ש"ח 
_____________________________________________)7-7(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרצוג 4 חד' 95 
מ"ר מחולקת ל-3 + יחידה 
מושכרת משופצת כחדשה 

ק"ג + א. בגג בטון חתימות 
שכנים 1,870,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)7-7(פנחסי 03-5799308

 באזור נחמיה 4 חד' 110 
מ"ר ק"ק חזית 1,850,000 

_____________________________________________)7-7(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ה' בבניין 
חדש 4 חד' ק"ב + מעלית 

גדולה סלון גדול א. להרחבה 
מוכנה מושקעת ביותר +  מ. 
שמש מעט דיירים 2,170,000 
_____________________________________________)7-7(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 אביי ורבא 4 חד' 90 
מ"ר קומה ב עורפית 

משופצת מהיסוד 
1,850,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' משופצת 
קומה ב' חזית בפ"כ מתחרדים  

+אופציה 1,340,000 ש"ח  
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)7-7(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ 3 חד' 
+ רשיון לבנות בצד ובגג 

1,380,000 תיווך אלטרנטיב
054-5500263)7-7(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בטאבו 
בפ"כ ביוסף חיים קומה ב' גג 
בטון + אופציה קיימת כ-35 
מטר בצד 1,280,000 תיווך 

_____________________________________________)7-7(אלטרנטיב 054-5500263

 לרציניים בלבד!! בדבורה 
הנביאה/רשב"ם, 3 ענקית ק"א 

חזית, "תיווך-אריה" 
0533-172-172)7-7(_____________________________________________

 באבן גבירול! 3 חד', 
ק"ק + אופציה קיימת, 
1,350,000 ש"ח גמיש. 

בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)7-7(_____________________________________________

 חדש בסמטת רחל! 
2.5 חד', ק"א, חזית 

+ תוספת שמתחילים 
היום! בלעדי ל"אביחי-

_____________________________________________)7-7(מתווכים" 03-5701010

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

חד' החל מ-1,550,000 תיווך-
ישוב-הארץ" 03-8007000 

052-3344721)7-7(_____________________________________________

 באלישע-ר"ע 3.5 חד' 
ק"א משופצת מהיסוד 

1,610,000 מ. כהן נכסים
052-7684074)7-7(_____________________________________________

 דירה מרווחת 3 חד' ליד 
ביהכ"נ הגדול, 052-7660288 

_____________________________________________)7-10(תיווך.

 באמצע בניה באזור נורדאו 
3 חד' גדולים 1,350,000 ש"ח 

)הון עצמי גבוה(
053-3128884)7-7(_____________________________________________

 ביהושע ק"ק כ-3 חד' 
כ. פרטית 1,350,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514 

053-3128884)7-7(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות 3 חד' 
מחולקת )2 יחידות( קומה ב' 
+ אופציה גדולה. כ-60 מ"ר 
באזור טוב בפ"כ. 1.42 מליון 

גמיש 03-5444815
054-7477054)7-7(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו 3.5 חד' כ-85 

מ"ר קומה ראשונה חזית 
1,670,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)7-7(נכסים 050-4177750

 בנויפלד 3.5 ק"ג חזית 
סוכה גדולה + אופציה + 

מחסן 1,530,000 ש"ח 
"גשר נכסים"

054-8571997)7-7(_____________________________________________

 בר"ע חת"ס 3 70 
מטר בנין חדש חזית 

1,650,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)7-7(_____________________________________________

 בבלעדיות! ברב קוק 
השקט! 3.5 חד' קומה ב' 

משופצת מהיסוד + סוכה + 
_____________________________________________)7-10ל(חניה + תיווך 052-7683068

 בן פתחיה 3.5 חד' 
+ אופציה מאושרת בגג 
1,800,000 גמיש תיווך-

ישוב-הארץ" 03-8007000 
052-3344721)7-7(_____________________________________________

 במימון 3 חד' משופצת, 
ק"א 1,480,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ" 03-8007000 
050-4999465)7-7(_____________________________________________

 בבניה בנורדאו 3 חד' 
מרווחת 1,350,000 תיווך-
ישוב-הארץ" 03-8007000 

050-4999465)7-7(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העירייה 
מיקום מעולה 3 חד' 70 מ"ר 
ק"2.5 אחרונה א. בגג כולל 
היתרים 52 מ"ר משופצת 
חזית פונה לנוף + חניה 

1,720,000 ש"ח גמיש. א. 
פנחסי

03-5799308)7-7(_____________________________________________

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

עםחתימות שכנים 
על תוכנית, אפשרות 
לחלוקה. 1,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בצבי 3.5 חד' כ-75 מ"ר 
ק"ג ואחרונה אופציה מיידית 

1,470,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)7-7(_____________________________________________

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

1,350,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)7-7(_____________________________________________

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

1,290,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)7-7(_____________________________________________

 מציאה! א. אליעזר 3 
חד' כ-75 מ"ר ק"ב שמורה 

1,570,000 גמיש "תיווך משגב 
_____________________________________________)7-7(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. המכבים 
3.5 חד' כ-72 מ"ר משופצת 
א. להרחבה 1,350,000 ש"ח 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)7-7(_____________________________________________

 מציאה! א. אבוחצירא 3 
חד' כ-68 מ"ר מ. מהיסוד + 

מ. סוכה א. צד/גג 1,290,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)7-7(_____________________________________________

 א. גנחובסקי כ-72 
מ"ר 3.5 חד' מ. מהיסוד א. 

להרחבה כ-55 מ"ר 1,460,000 
ש"ח. "תיווך משגב לדיור"

052-5222690)7-7(_____________________________________________

 א. השניים 3 חד' 
כ-70 מ"ר '"ב דירה + יחי"ד 

+ היתרים לצד/רעפים. 
1,390,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)7-7(לדיור" 052-5222690

 א. גניחובסקי 3 חד' כ-66 
מ"ר ק"א + יציקת בטון כ-45 
מ"ר 1,380,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)7-7(לדיור" 052-5222690

 א. הרצוג 3.5 חד' כ-80 
מ"ר ק"ב + סוכה "מ. כחדשה" 

+ מעלית 1,680,000 "תיווך 
_____________________________________________)7-7(משגב לדיור" 052-5222690

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

סוכה א. כ-40 מ"ר 1,240,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)7-7(_____________________________________________

 לזריזים!! א. הנגב כ-2.5 
חד' כ-58 מ"ר קומה-א' 

שמורה א. לסוכה 1,230,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)7-7(_____________________________________________

 בצייטלין 18 דירה 2.5 
חד' + מרפסת גדולה 

קומה 1 1,500,000 ש"ח
_____________________________________________)7-10(054-2600409 שלמה

 באזור רבי טרפון 2.5 חד' 
60 ק"ק משופצת 1,330,000 
ש"ח. *ברב קוק 2.5 חד' 60 

מ"ר ק"ב 1,350,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)7-7(פנחסי 03-5799308

 מציאת השבוע! 
ברב קוק ליד טבריה 
2.5 חד' גדולים 70 

מ"ר במצב מצוין ק"ב 
מיידית 1,320,000 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7886682)7-7(_____________________________________________

 בלעדי בבן זכאי קרוב 
לבעל"ז 2.5 חד' כ-60 

מ"ר משופצת ומושקעת 
ק"א - חזית סוכה + אופ' 

לחדר נוסף 1,490,000 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7886682)7-7(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בשמואל 
הנביא 70 מ"ר 2.5 

חד' גדולה + מרפסות 
גדולות 3 כ"א קומה 
א' מיידי 1,270,000 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7886682)7-7(_____________________________________________

 בלעדי בהרב שך קרוב 
לחנקין 2.5 חד' כ-45 מ"ר 
חצי קומה חזית מסודרת 
מיידית 1,215,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7886682)7-7(_____________________________________________

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

050-5926021)7-7(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

גבעת שמואל

 דופלקס-גג ברמת הדר, 
רח' לנדאו 200 מ"ר , מעלית, 

2 חניות מיידי "מאגדים" - 
_____________________________________________)7-7(משה דסקל 050-5926021

דופלקסים

+5 חדרים
 6 חד' ברמת-הדר, רח' 

הולצברג מעלית + 2 חניות, 
מיידי. "מאגדים" - משה דסקל 

050-5926021)7-7(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 4 חד' רח' יוני נתניהו, ק"5 
מעלית + 2 חניות. "מאגדים" 
_____________________________________________)7-7(- משה דסקל 050-5926021

 דירת 4 חד' עם מרפסת 
גדולה + נוף לכנרת במקום 

מיליון ומאה אלף ש"ח )כ-130 
מ"ר( רק 880,000 ש"ח. 

הקודם זוכה!!! פרטים אצלי 
בפרטי! 04-6716666 

_____________________________________________)7-7(050-7333404 ארץ הצבי

 דירה 93 מ"ר 3 וחצי חד' 
משופצת + מרפסת סוכה 

053-3114218 מחיר 810,000 
_____________________________________________)7-10(ש"ח )אפשרות להשכרה(

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

_____________________________________________)7-10(ש"ח. 050-4644211

לפרסום
03-6162228

 ברמות רח' צונדק, קרקע, 
מוארת א. הרחבה כניסה 
פרטית לל"ת. 1,770,000 
_____________________________________________)7-10(גמיש. 054-4260779 רונן.

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מרווחות תשואה 5,000 תיוך-
_____________________________________________)7-7(יוחנן 050-4104044

וילות ובתים
 למכירה קוטג' חדיש ורבר 
5 חד' ומרתף מרווח במיקום 

שקט. תיווך "דה בסט" 
_____________________________________________)7-7(052-8977913 שלום

 דו משפחתי 7 חד' בבת 
גנים 330 מ"ר ברוטו, 3 קומות 

+ גינה 100 מ"ר 4,900,000 
_____________________________________________)7-14ל(ש"ח. 052-7466172

 באורלנסקי/אחד העם 
5 חד' + מעלית + חניה 

מושקעת ויפה רק 1,700,000 
_____________________________________________)7-7(ש"ח. 050-4811122

 רוטשילד/הרב קוק 6 
חד' גדולה )דירה בקומה( 

2,100,000 ש"ח.
050-4464170)7-7(_____________________________________________

HOMEHEROH" בנוה-
עוז-הירוקה צמוד לג'-שמואל, 
6 חד' 140 מ"ר, מרפסת 18 
מ"ר מחסן ועוד, 2,730,000 

_____________________________________________)7-7(ש"ח. 052-2656825

 בכפר גנים ג' 6 חד' 
מעלית שמורה ומרווחת 

אופציה לדירה חדשה. תיווך 
"דה בסט" 

_____________________________________________)7-7(052-8977913 שלום

 בבלעדיות, בפינקל 
המבוקש, 5 חד', ק"א, 

שמורה + מ'-סוכה, מיידית, 
2,050,000 ש"ח. "בית ישראל"

054-8070418)7-7(_____________________________________________
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 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי חצר + נוף 

*אפשרות לוילה, ענקית עם 
בריכה וטרמפולינה

_____________________________________________)12-13/19ל(050-4157897

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-46/19(_____________________________________________

אור הגנוז
 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

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

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

ביקוש 
דירות

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

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

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

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)01-25/19(_____________________________________________

מחסנים

משרדים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

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

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

03-5797756)34-34(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

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(_____________________________________________

 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:
052-3771789 052-3452522)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

 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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 דירה 4 חד' 10 מיטות, 
יפה ממוזגת מאווררת 130 

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

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

בר יוחאי

 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

חנויות

 להשכרה בב"ב ר' עקיבא 
חנות, משופצת שירותים 

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

054-8057736
_____________________________________________)51-10ל(

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

הרי יהודה
 המבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב מתאימה 

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

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

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

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

054-2293377)2-9(_____________________________________________

 בפ"כ יחידה חדשה 2 
חד' ק"ג כ-35 מ"ר מפוארת, 

מרוהטת, מושקעת לל"ת 
_____________________________________________)05-07ל(050-4180086 052-7152859

לוד
 3 חד' משופצת באיזור 

שקט, ק"א, מיידי. 
_____________________________________________)07-08ל(054-8423688 054-6876413

 מאגר דירות להשכרה 
בצפת והסביבה, פרסם דירתך 

היום והשכר בעז"ה. 
050-4105896)3-28(_____________________________________________

צפת

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

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ד. להשקעה על שטח 
691 מ"ר פוטנציאלית 

ל-4 דירות מהם 2 קיימות 
052-9467268 1,600,000)4-7(_____________________________________________

קראוונים
 בהזדמנות למכירה 
2 קראוונים מסודרים, 

נייחים 45 מ"ר
050-9693161)4-7(_____________________________________________

קרקעות
 למכירה קרקעות 

חקלאיות טאבו: *בגדרה 
5-20 דונם. *ביסודות 8 דונם 

בשלמות. *בנס ציונה - 3 דונם 
בשלמות. *ברמת מאיר - 7 

דונם בשלמות. *בחרוצים - 80 
דונם. *קונים קרקעות בכל 

הארץ. אור צח נכסים
052-2457617)4-30/19(_____________________________________________

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)4-3/20 טל': 052-7655095

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-15(לבעלז. 052-7118100

 באדמור מנדבורנא 68 2 
חד' 35 מ"ר חדשה! מרוהטת 

קומפלט, כולל סוכה. 3000 
_____________________________________________)4-7ל(ש"ח. מיידי. 050-4444667

 באמרי חיים יחידה לזו"צ 
30 מ"ר ק"ק מרוהטת ממוזגת 

_____________________________________________)4-11(מידי 052-3632080

 במרכז, 75 מ"ר, משופצת 
מאוד, מטבח ואמבטיה גדולים, 

ש. בנפרד 4,200 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)3-7ל(052-7648835 03-5700769

2-2.5 חדרים

 בבארי 2 חדרים כ- 40 
מ"ר ממוזגת, אופציה לריהוט 

מיקום מרכזי ושקט
054-4797080)4-7(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חד' בב"ב 
לל"ת במחיר 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)5-5ח(050-6651365

 להשכרה במרכז העיר 
ב"ב 45-110 מ"ר למכירות 

משרדים לכל מטרה, שקטה, 
ק"ב כ. פרטית. 050-5340785 

_____________________________________________)07-07(052-7182182 "אחוזה"

 בכ. לעיר ב"ב, ויזניץ- 
200/400 מ"ר להשכרה 

ולאחסנה למשרדים ולכל 
מטרה. 052-7182182 
_____________________________________________)07-07(050-5340785"אחוזה"

 להשכרה מחסן בגודל 
חדר וחצי בגני גאולה. לל"ת. 

052-7604773)5-8(_____________________________________________

 וילת נופש+ בריכה פרטית 
אפשרות לנופש זוגי בצימר 

_____________________________________________)5-12(המערה. 050-5990545

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברח' מנחם 4 חד' ק"ב 
חזית 3 כ"א עם מעלית 
5,000 ש"ח, פינוי 1/4 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 ברח' יוסי 4.5 חד' ק"ק 
משופצת חזית 4,900 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

+5 חדרים

 בהרצל 93, 4 חד' 
קומה 5 + מעלית, דירה 
חדשה 4,800 ש"ח. ללא 

תיווך. איילה 
050-5586335)5-12(_____________________________________________

 ביחזקאל דירה משופצת 
כחדשה, ממוזגת 3.5 חד' ק"א 

4,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)5-8ל(052-7605146

 להשכרה מציאה בעמק 
יזרעל 4 חד' ק"ב גדולה יש 

מעלית 4,500 תיווך
_____________________________________________)6-6(054-2345633 מיידי

 ברחוב יהושע, גן העיר 
דירת 4 חד', קומה 5, 

5,300 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 באיזור שיכון ה', 4 חד' 
גדולה, מרווחת ויפה מרפסות, 

חזית 5,500 ש"ח.
_____________________________________________)6-10ל(050-3329999

 בעוזיאל דירת מינוס 
אחד + חלונות 3 חד' חדשה, 

ומשופצת סטנדארט גבוה 
ממוזגת + מעלית דו"ש 3,500 

_____________________________________________)07-08(ש"ח. 052-7671305

 במנחם בגין, מציאה 
בלב מתחם ירוק. 3 חד' 
שמורה ומטופחת ק"א 

3,800 ש"ח. 
_____________________________________________)6-10ל(054-3974870

 בישעיהו, 2 חדרי שינה 
+ סלון ומטבח משופצת, 

מאווררת, מרוהטת 35 
מ"ר ק"ג ללא 2,500 ש"ח 

_____________________________________________)6-10ל(052-7612989

 2 חד' בבנימין אברהם 
4, חדשה ומפוארת במיוחד, 

מרוהטת + סוכה, מיידי.
052-7691171)6-10(_____________________________________________

 להשכרה מיידית- 
בכהנמן, מיקום מרכזי, 

חזית 60 מ"ר מוארת, מזגן, 
_____________________________________________)6-9ל(שירותים.03-5709011

 בהזדמנות במיקום 
מרכזי ביותר ברבי עקיבא, 

חנויות להשכרה -40-65
190 מ"ר פרטים תיווך 

_____________________________________________)6-8(אשכנזי 03-5791770

 חנות למכירה בדמי 
מפתח ליד רבי עקיבא 

790,000 ש"ח מיידי 
בלעדי! "אפיקי נדלן 
_____________________________________________)07-07(בועז" 050-4156080

מבנים
 להשכרה מיידית 

במרכז ר' עקיבא, בבניין 
עצמאי, כ-360 מ"ר 

בשתי קומות + גג פתוח. 
מתאים לכל מטרה, כולל 
היתר למסחרי, המפתח 

במשרד. פרטים תיווך 
_____________________________________________)6-8(אשכנזי 03-5791770

 ביבניאל 12 דונם חקלאי 
למכירה 900 מ"ר מהישוב 
הערכת שמאי לפי 60,000 
ש"ח לדונם 50,000 ש"ח 

לדונם בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)07-07(_____________________________________________

 הגיע הזמן להוציא את 
הכסף מהבוידם! ביבניאל 
- דונם למכירה 900 מ"ר 

מהישוב, 40 אלף ש"ח בלבד 
לחצי דונם )במושה( צפוי לפי 

12 שיופשר "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)07-07(_____________________________________________

 בכפר תבור דונם חקלאי 
למכירה באזור שיופשר בטווח 
הקרוב באזור מעולה 250,000 

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)07-07(_____________________________________________

 במרום הגליל 7 דונם 
חקלאי למכירה 70,000 ש"ח 

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)07-07(_____________________________________________

 בצפת 3 חד' משופצת, 
2 מזגנים ק"א, כניסה נפרדת, 

כניסה מיידית. א. להשכרה 
_____________________________________________)07-14(לטווח ארוך 054-3377431

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

צפת
 דירת גן משופצת + חצר 

עם פרגולה וכניסה פרטית 
ללא תיווך 730,000 ש"ח. 

052-7169562)1-24(_____________________________________________

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

 בבלפור 3.5 חד' מרווחת 
עורפית מושקעת 2 כיורים 
קומה 2 ללא. חניה מקורה. 

054-8192007)6-10(_____________________________________________

 בפנקס 16 פנטהאוז 5 
חד' קומה 2 155 מ"ר + 40 

מ"ר מרפסת, חדשה מהקבלן, 
מפוארת ביותר, 7,500 ש"ח. 

050-6428960)6-10(_____________________________________________

 בהדר גנים )יהודה הנשיא( 
4 חד' + מעלית )שבת( + 

מ"ש )סוכה( מושקעת ויפה 
רק 1,550,000 ש"ח. 

050-4811122)7-7(_____________________________________________

 באלתר מיהוד היוקרתי 
4 חד' + מעלית + חניה ק"ב 

בניין ייחודי!- דירה בקומה!! 
1,750,000 ש"ח.

050-4811122)7-7(_____________________________________________

 במרכז העיר חפץ חיים 
4 חד' ק"3 משופצת כחדשה 

1,340,000 תיווך-יוחנן
050-4104044)7-7(_____________________________________________

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

מ"ר, חניה, חובה לראות! צוות 
_____________________________________________)7-7(אביגד 072-3957393

HOMEHERO" " בכפר 
גנים א', 4 ח' 98 מ"ר, מרפסת 
סוכה, מרווח ושקט ק"1, חניה 
_____________________________________________)7-7(1,490,000 ש"ח 052-2656825

 במוהליבר/ההסתדרות 3 
חד' + שירותים כפולים ק"ב 

רק 1,120,000 ש"ח. 
050-4811122)7-7(_____________________________________________

 להשקעה!! 3.5 חד' 
פרישמן + מעלית + חניה - 
ק"א מושכרת ב 3,900 ש"ח 

רק 1,400,000 ש"ח 
050-4811122)7-7(_____________________________________________

 בכפר אברהם -
ברב אונטרמן 3 חד', יפה,
משופצת חלקית + סוכה,

_____________________________________________)7-10ל(לכיוון הפארק. 054-6303990

 בבלעדיות ברח' ה93, 3 חד' 
גדולה, מיקום חלומי, משופצת 
+ חניה, 1,480,000 ש"ח. "בית 

_____________________________________________)7-7(ישראל" 054-8070418

 ביהודה הלוי ק"ק 2.5 
חד' - מסודרת ויפה - מיידית! 

רק 1,180,000 ש"ח 
050-4811122)7-7(_____________________________________________

קריית אתא

+5 חדרים
 בבעל שם טוב, למכירה 
ממלכה קסומה בת 6 חד', 

מעוצבת ומסוגננת כולל גינה 
ומרפסת, תאווה לעיניים 

במחיר השקה, חייבת להמכר! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)7-7(פרוייקטים 052-2790370

4-4.5 חדרים
 בחרדי, סוקולוב )קרוב 

למקווה( דירת 4.5 חד', 
מרפסת סוכה, מחסן וחניה. 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)7-7(פרוייקטים 052-2790370

קרית מוצקין
 דירה עם גג בטאבו מושכר 

לח"י שנים, אופציה לתמ"א, 
באזור שקט ומרכזי המלצת 
השבוע. מאיר אלפסי נדל"ן 

_____________________________________________)7-7(ושיווק פרוייקטים 052-2790370

 תיווך דרושים שוכרים 
טובים לדירות בב"ב ובפ"כ 

מיידי. לדירות יפות ומרוהטות. 
מחירים טובים. 03-5444815 

054-7477054)7-7(_____________________________________________

 באהרון-דב דירת גן 4 חד' 
חדשה יד ראשונה, בניין חדש 

+ גינה גדולה, תיווך-ישוב-
הארץ 03-8007000 

050-4999465)7-7(_____________________________________________

 בק. הרצוג 5.5 ענקית 
משופצת ק"ב 4,500 ש"ח! 
_____________________________________________)7-7("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלעדי! באזור העירייה בן 
זכאי 6 חד' בקומה שלמה 150 
מ"ר בניין חדש ק"א + מעלית 

+ חניה ממוזגת מושקעת 
9000 ש"ח גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)7-7(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר 6 חד',
3 כ"א, 135 מ"ר מתוחזקת 

ויפה 6,000 ש"ח גמיש
_____________________________________________)7-7(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 באיזור פרמישלן 4.5 
חד' כ-90 מ"ר בנין חדש ק"ד 

4,500 נדל"ן-הקריה
050-3000121)7-7(_____________________________________________

 בבן זכאי, 3, ק"א 
חדשה ברמה גבוהה 
סוכה 4,150, "גשר 

_____________________________________________)7-7(נכסים" 054-8571997

 בבן יעקב, 3, ק"ק 
חצר מרוצפת חדשה 

ומושקעת 4,200 "גשר 
_____________________________________________)7-7(נכסים" 054-8571997

 הקודם זוכה! באבן 
גבירול! 3 חד', ק"ק, 

רק 3,000 ש"ח בלעדי 
ל"אביחי-מתווכים"

03-5701010)7-7(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבניין חדש 

3 חדרים מושקעת 
במיוחד + סוכה גדולה 
חזית נוף מדהים ק"ה 
כניסה מיידית 4,000 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7886682)7-7(_____________________________________________

 במעונות ויז'ניץ - 3 חד' 
70 מ"ר מושקעת 3,800 ש"ח 

"הראשון בתיווך - מיידי 
054-30-50-561)7-8(_____________________________________________

 ברח' הרב קוק 2 חד' 
מרוהטת, מאובזרת משופצת, 

יפיפיה מתפנה ב- 15.3.19 
_____________________________________________)7-10ל(2,500 ש"ח. 054-5634160

 במלצר 2.5 חד' מרוהטת 
קומפלט קומה נוחה 3,900 

_____________________________________________)7-7(ש"ח. 053-3128884

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 
2 חדרים מושקעת 

במיוחד נוף מדהים ק"ה 
כניסה מיידת 3,300 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7886682)7-7(_____________________________________________

 הזדמנות חדשה!!! 
בנסינבוים! 2 חד' ק"ב - 

מעלית מפוארת מרוהטת 
4,200 ש"ח. מ. כהן 
_____________________________________________)7-7(נכסים 052-7684074

 ברח' ירושלים יחידה 2.5 
חד' 40 מ"ר ממוזגת, מרוהטת 

חדשה 2,800 ש"ח. 
_____________________________________________)7-8ל(050-5152770

גבעת שמואל
 5 חד' ברמת הדר, 

בבגין, מעלית + חניה, מיידי 
"מאגדים" - משה דסקל

050-5926021)7-7(_____________________________________________

 5 חד' בהנשיא, מעלית + 
חניה, מיידי "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)7-7(דסקל 050-5926021

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

מחסן, חניה, מיידית. ללא 
עמלת תיווך! צוות אביגד 

072-3957393)7-7(_____________________________________________

 "דרך עיר נכסים" במרכז, 
במונטיפיורי קרוב לנורדאו, 3 

חד', כ-95 מ"ר + 2 שירותים, 
מעלית וחנייה. מתאים 

_____________________________________________)7-7(למבוגרים. 052-2656825

 "רימקס עוצמה" נחלת 
צבי 11, קומה 4, כ-70 מ"ר, 
עורפית, מיידית. ללא עמלת 

תיווך! צוות אביגד
072-3957393)7-7(_____________________________________________

 2.5 חד' קומה א' במרכז 
השקט לזוג דתי, דו"ש מזגן, 

ריהוט. לל"ת. 
_____________________________________________)7-8ל(054-6763289

 "רימקס עוצמה" אסתר 
המלכה 2, קומה 3, כ-50 מ"ר, 

מיידית, ללא עמלת תיווך! 
_____________________________________________)7-7(צוות אביגד 072-3957393

2-2.5 חדרים

 דרושה להשכרה דירת 
4-5 חד' בשיכון ה', מושקעת 

_____________________________________________)7-8ל(מאוד. 050-3329999

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בבני ברק 

בשבילך אנחנו כאן תיווך 
_____________________________________________)BA)7-7 יזמות 054-4980159

 בדימונה דירה להשקעה 
4 חד' קומה שניה מתוך 4 כ. 
מיידי אזור קרוב למרכז העיר, 

מחיר אטרקטיבי. 
_____________________________________________)7-7(052-6053897 אלון

 בבאר שבע דירת 4 חד' 
ברח' הצבי ליד גרנד-קניון 105 

מ"ר משופצת מהיסוד קרוב 
לביה"כ הכיפה.

_____________________________________________)7-7(052-6053897 אלון

 בבאר שבע ליד 
האוניברסיטה 4 חד' מתאימה 

לחלוקה ל-3 יח"ד 650,000 
ש"ח. 054-2388654 "תיווך 

_____________________________________________)7-7(מזרחי".

 בבאר שבע דירת 2 חד' 
60 מ"ר מושכרת מחיר מציאה 
480,000 ש"ח. תיווך המזרחי 

054-2388654)7-7(_____________________________________________

 בלוד בדוד המלך ק"4 
בלי מעלית, בבניין איכותי 
מחולקת ל-2 דירות כולל 

ריהוט מכניסה 4000 
ש"ח בחודש 950,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 באומן אוקראינה דירות 
יוקרה חדשות 99,000$ 

)תשואה 10-15% בשנה( 
03-6307272)7-10(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
ז'בוטינסקי 89, אולם תצוגה + 

חד' ישיבות + משרד, כ-160 
מ"ר, ממוזג, חניה, מיידית. 

ללא עמלת תיווך! צוות אביגד 
072-3957393)7-7(_____________________________________________

 בויז'ניץ/דמשק אליעזר 
אולם כ-50 מ"ר חדש. מיידי 

למטרה שקטה בלבד! 
_____________________________________________)7-10ל(054-5634160

 בק. אתא, מגוון חנויות 
למכירה בגדלים שוניים כולל 

עם תשואה עוברת של 7.5%, 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)7-7(פרוייקטים 052-2790370

 מציאה בר"ע! 
להשכרה, ק"א, 85 

מ"ר, חזית, לכל מטרה! 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)7-7(_____________________________________________

 להשכרה חנות ברח' 
סוקולוב בב"ב לפלאפל כולל 

ציוד או לכל מטרה. 
_____________________________________________)7-10ל(052-6357770

 בלעדי למכירה ברח' 
ירושלים קרוב לר"ע חנות 

22 מ"ר חזית משופצת 
כ' מיידית 840,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7886682)7-7(_____________________________________________

 להשכרה בפ"ת חדר 
לקליניקה/משרד. 12 מ"ר 
ק"ק, ממוזג 4,500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-10ל(052-7282803

 למכירה בק. אתא פריים 
לוקשיין משרד מרהיב במחיר 
שלא יחזור על עצמו לפרטים 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)7-7(פרוייקטים 052-2790370

 במינץ 3 חד' ק"א 
מתאימה גם למשרדים 
משופצת 3,100 "גשר 
_____________________________________________)7-7(נכסים" 054-8571997

 משרד להשכרה 80 מטר 
קומה א נגיש משופץ ברמה 

_____________________________________________)7-7(תיווך דורון 054-4980159

 בלעדי להשכרה 
ברחוב פרל מחסן מקורה 

95 מ"ר קומת קרקרע 
גישה נוחה לרכב מיידי 

ניתן לשכור חלק מהנכס 
לפרטים נוספים "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7886682)7-7(_____________________________________________

 בלעדי במינץ מחסן 
להשכרה 30 מ"ר חזית 
גישה נוחה לרכב מיידי 
2,100 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7886682)7-7(_____________________________________________

 נופש פסח במרכז, פנסיון 
מלא 8,800 ש"ח )מטבח 
לפסח( בכשרות א. רובין 

שליט"א 058-7179228
054-848175)7-7(_____________________________________________

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

_____________________________________________)7-21(עם חצר. 052-7623544

 מבחר דירות להשקעה, 
החל מ- 500,000 ש"ח 

בקומות נמוכות, בהזדמנות.
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)7-7(פרוייקטים 052-2790370

 בחרדי, דירה מחולקת 
עם כניסה נפרדת, 160 מ"ר 

גינה, תשואה נאה מאוד, אופ' 
לתוספות. מאיר אלפסי נדל"ן 

_____________________________________________)7-7(ושיווק פרוייקטים 052-2790370



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

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

ח’-י’ באדר תשע”ט  13-15/2/2019

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)49-52/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/19(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 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

מכירת רכב

 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(_____________________________________________

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 /

₪

₪

■ 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

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 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 

_____________________________________________)48-09/19(זולים! 052-2523284

 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, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-49/19(מפתיעים. 050-5808315

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-19(_____________________________________________

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

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)1-4/20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "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

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 
_____________________________________________)07-11/20(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

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-28/19(_____________________________________________

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות באוירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקי וג'קוזי. 
050-7070030)51-10(_____________________________________________

פוריה

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-24(_____________________________________________

מיצובישי

 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 
_____________________________________________)03-02/20(במקום. 050-3388668

מאזדה

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

 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(_____________________________________________

■ 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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 "בית ארז אירוח יהודי" 
- בהר כנען, 55 מיטות, חדר 
אוכל + חצר גדולה וביכ"נ + 

Beiterez.net .בריכה
052-4281804)4-3/20(_____________________________________________

 טויוטה קורולה שנת 99 
במצב מצוין ללא תאונות, 
מחיר 6,800 ש"ח. בר"ג. 

_____________________________________________)4-7ל(054-8082686

טויוטה

פיג’ו

 הסעות והובלות לכל 
חלקי הארץ רכבים, 16, 

23, 50 מקומות.
_____________________________________________)4-7ל(055-6766490

 אלעזר מיזוג אויר וחשמל 
מבצע חורף מזגן + התקנה 

1,590 טכנאי מוסמך. 
054-9806187)4-7(_____________________________________________

מיזווג אוויר

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-03/20(שלום

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)06-17(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(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)05-04/20(ונסיעה. 058-7887050

סיטרואן

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-4/2020(_____________________________________________

 שיעורי גיטרה ואורגנית, 
ע"י מורה מקצועית ומנוסה, 

באוירה נעימה בב"ב. 
052-7687807)5-8(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 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

 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 כ. פרטית. 

050-2424042)52-14(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בסנהדריה! בירושלים! 
יחידת נופש זוגית מפנקת ללא 

מדרגות יומי/שבועי.
052-7638702)3-17(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן - בנצימר" 
- סוויטה מרווחת ומפנקת + 

ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפש' לקבוצה 050-7362739

050-2403750)6-10(_____________________________________________

מושב נחלים
 חופשה מפנקת! 

וילה מפוארת 5 יח"ד, חצר 
אטרקטיבית, וביהכ"נ 

_____________________________________________)6-14(058-6914417 גישה לנכים.

 "בנצי טיולי ג'יפים 
וטרוקטורונים" - חווית שטח 

יחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 
לנהיגה עצמאית. 

 052-2403750 050-2403750
_____________________________________________)6-14(מצפה יריחו

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

050-5833367 10,14,20,60)6-10(_____________________________________________

משכנתאות 
 בית ישיר פיננסים 

בע"מ - לרכישת דירה 
לכל מטרה לעסקים, 

לשיפוץ, לתוספות בניה, 
מיחזור משכנתא. 

1-599-560-580)6-15(_____________________________________________

סת”ם
 למכירה ספרי תורה 

מסופרים יראי שמים 
כל הרמות וכל הסוגים. 

שלמה לב -
052-7623142)6-10(_____________________________________________

מחלקה פלילית

מחלקה אזרחית

מחלקת נזקי גוף

ריטיינר לבעלי עסקים

עו"ד דניאל פאר
כל תחומי המשפט - 
תחת קורת גג אחת

בס"ד

 www.hapraklitim.com

שאלות לווטסאפ 
054-7766628

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

 בחשמונאים, יחידת אירוח 
יפיפייה, 2.5 חדרים. פינת 

ישיבה מרפסת לנוף מהמם. 
_____________________________________________)48-07/19(08-9762675 ו- 055-6657692

 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

 צימר "פסגות החן" - 
מאובזרת לזוגות, ג'קוזי ענק, 

בריכה מקורה ומחוממת, 
_____________________________________________)3-2/20(ביהכנ"ס. 052-7772913

 5 חד', מיוחדת מאוד,
12 מיטות, מרפסת גדולה נוף 
לכנרת ולחרמון בק. שמואל. 

050-4124556)3-7(_____________________________________________

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)3-2/20(_____________________________________________

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-04/20(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

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

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

ירושלים והסביבה

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

 לזוגות ומשפחות מחירי 
מבצע! שבתות חתן/גיבוש 

סנוקר טניס וכו' 
077-8228803 052-3540874)2-13(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

חלבית ודגים צמוד לר' 
מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-30/19(טל': 04-9017575

 וילת קומות + חדר 
משחקים, 8 חדרים סגורים 

למשפחות וגיבוש עד 35 איש. 
054-8470433 054-8450432)7-6/20(_____________________________________________

 הצימר של אירית בבית 
חורון, ג'קוזי, בריכה בקיץ, זוגי 

ומשפחתי. 054-5461450
052-2611920)7-14(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען 12 מיטות + 

מזרונים מחיר משתלם 
052-7619453)7-6(_____________________________________________

רמת הגולן
 בקתות אפיקי מים - 

באבני איתן, קרוב לחמת גדר 
ולחרמון, חדר אוכל לקבוצות. 

052-5869713)7-14(_____________________________________________

 מזדה, MPV ,2005, מצב 
מעולה, חלון בגג, גלאי רוורס 

_____________________________________________)DVD)7-10, טל': 052-3548894

 מאזדה 5 2008, 7 
מקומות, טסט 12.19 
מערכת מולטימדיה, 
מטופל בזמן 27,900 
_____________________________________________)7-7(ש"ח. 052-2220385

 מיצובישי פג'ארו 
1999, 7 מקומות, טורבו 
דיזל, מצב מכני מעולה 

19,900 ש"ח בלבד.
052-2220385)7-7(_____________________________________________

 סיטרואן ברלינגו 2015, 
טורבו דיזל, יד ראשונה, 

טסט 10.19 56,900 ש"ח 
_____________________________________________)7-7(בלבד. 052-2220385

 סיטרואן C3, טורבו 
דיזל 2010 שמור וחסכוני 

ללא תאונות 19,900 ש"ח  
_____________________________________________)7-7(בלבד. 052-2220385

 פיג'ו 301 2015, יד 
ראשונה, 100,000 ק"מ, 

כחדשה 31,900 ש"ח. 
052-2220385)7-7(_____________________________________________

 יועץ משכנתאות 
פרטי, שירות בכל הארץ, 
דואג לאיטנרסים שלכם 

מול הבנקים
054-2668566)7-10(_____________________________________________

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-32(_____________________________________________

 גראנד וויאג'ר, 3,600 
סמ"ק, מודל 2016,

יד ראשונה, אוטו', מאזור 
רמת הגולן, מנוע בנזין, 

טסט לשנה, 68,000 ק"מ 
צבע שחור מטאלי

054-3108005)07-10(_____________________________________________

קרייזלר

 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
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תינוקות

ריהוט

תקשורת

 במציאה!! סלקל לתינוק 
במצב מצוין כולל כרית לראש 
וגגון צבע אדום שחור רק 80. 

058-4843223)05-06(_____________________________________________

 למכירה C2 תומך חברת 
_____________________________________________)5-5ח(גולן, 220 ש"ח. 058-3234062

 סמסונג s7, חדש 
לחלוטין בקרטון, 32 

ג'יגה, בצבע כסף במחיר 
מציאה, 1,250 ש"ח. 

052-3441441)5-08(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 תנור אפיה בילד-אין 180 
_____________________________________________)5-5ח(ש"י ב"ב. 052-5737813

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)5-5ח(ש"ח. 054-7938941

 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

 מחשב נייד ווינדוס 10 עם 
תוכנות 500 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-8470594

 מסך דק 23 אינץ 250 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 054-84070594

 מקרן ברמה גבוהה 470 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 054-8470594

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-7171228

 מחשב נייד עם תוכנות 
מהיא מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 052-7171228

 HP 40 דיו למדפסת 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
_____________________________________________)6-6ח(65 ש"ח. 054-8431644

 פקס 80 ש"ח HP מצב 
_____________________________________________)6-6ח(טוב 052-5737813

 מסך מחשב 80 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(מצב מצויין. 052-5737813

 רמקולים גדולים וחזקים 
בוקסות זוג ב-180 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-5737813

 תנור גז + אפיה 260 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 054-5656194

 רדיאטור 14 צלעות חב' 
ברדר 2 עוצמות + מפזר חום 

בב"ב 150 ש"ח.
_____________________________________________)6-6ח(054-2476805

 מצלמה סמסונג בעברית 
איכותית דגם wb150f מגה 
_____________________________________________)6-6ח(14 440 ש"ח. 052-7601832

 שואב אבק - מולר 500 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 050-4190250

 מכונה מטחנת בשר 500 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 050-4190250

 גריל הפלא - 4 פעולות 
בגריל מגירה עם 4 משטחים 

נשלפים 500 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(050-4190250

 סיר בישול איטי 6.5 ליטר 
דגם A TL-066 גולד-ליין 500 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 050-4190250

 מכונת גילוח הרב גרוס 
כשר במצב טוב 250 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-8572523

 מסך מחשב מצויין ב-100 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח בלבד. 054-8471038

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש בכולל 4 ספירלות )בני 

ברק( 150 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)6-6ח(054-7216671

 בהזדמנות!! מדיח כלים 
גדול BLOOMBERG במצב 

מצוין )בני ברק( 450 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(054-7216671

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה 200 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 052-3463482

 תנור וכיריים במצב טוב 
_____________________________________________)6-6ח(300 ש"ח. 052-7656896

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(052-2727474

 מסך מחשב "22 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין 250 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(טל': 050-2897977

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח. 03-6187374 או 

_____________________________________________)6-6ח(053-3179093

 מציאה! טוסטר-אובן 
מצוין כולל מגש. כמו חדש 

_____________________________________________)6-6ח(150 ש"ח. 052-7144461

 3 מפזרי חום חדשים 
במחיר 45 ש"ח.
_____________________________________________)6-6ח(054-7503666

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי 45 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-7110779

 מבערים וחצובות בלרס 
של כל השנה 50 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-7110779

 מכונת קפה פעמיים 
בשימוש 50 ש"ח. )באלעד( 

_____________________________________________)6-6ח(053-3117810

 מחשב נייד לנובו כחדש 
)בשימוש מועט( 500 ג'יגה 

זיכרון פנימי 1,900 ש"ח. 
_____________________________________________)6-8ל(050-4176632 )במרכז(

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

_____________________________________________)6-6ח(054-5705546

 ארונות מיטבח 3 מטר 
סנדוויץ במצב טוב מאוד 500 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 052-7656896

 מכתביה לילדים עם 
מגירות וארוניות בגווני חום 

_____________________________________________)6-6ח(300 ש"ח. 054-8438593

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי במחיר 

מציאה )בני ברק( 250 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
דלדלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות 120 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח()ב"ב( 054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 300 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 בב"ב, מזרן איורופלקס 
180X90 כחדש )נקנה 

ב-2700( 350 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(052-7171633

 כסא מנהלים עם ידיות 
וגלגלים 100 ש"ח בלבד + 

שואב אבק 90 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(052-5737813

 2 ספות לובי בצבע חום 
120/160 400 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-8462372/3

 שידה 2 מגירות 220 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(בירושלים. 054-8423405

 ארון 450 ש"ח 3 דלתות.
_____________________________________________)6-6ח(054-5656194

 שידה טובה 360 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(054-5656194

 עגלת אמבטיה 480 ש"ח 
+ מזרון מיטת תינוק 120 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 054-5656194

 ספת סלון בצבע וורוד 
עתיק 2+3, בבני ברק, 500 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 050-5198598

 2 מיטות לחדר שינה - 
ראש דובדבן במצב טוב 500 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 053-3193034

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצוין 

_____________________________________________)6-6ח(500 ש"ח. 054-5705546

 עמודון מתפרק לספרים 
מחברת איקאה עץ אלון צבע 
_____________________________________________)6-6ח(לבן 150 ש"ח. 054-8448420

 מזרונים ברוחב מטר גובה 
20 ס"מ איכותיים 220 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-7634825

 ספה אפורה פינתית 
כחדשה נטוצי עור אציתי יבוא 
מאיטליה 4,000 במקום 14. 

053-3120620)4-7(_____________________________________________

 ספריית קודש מעץ 
X2.404 סגורה בזכוכית כולל 

ויטרינה - 2,500 חיים 
054-5874988)4-5(_____________________________________________

 כורסת מסאז' עור 
צבע שמנת יפיפיה כחדשה 

משוכללת ד"ר גב עם מאסז' 
לרגליים 2,800 גמיש. אפשרות 

_____________________________________________)4-7(להובלה 053-3120620

 סימילאק 400 ג' שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(050-4135002

 עגלת אמבטיה + טיולון 
בלו-ברי שמורה ילד אחד 
בשימוש + ניילון לגשם 

_____________________________________________)6-6ח(050-4135002

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה 350 
ש"ח. יש אפשורת לקנות שאר 

_____________________________________________)6-6ח(חלקים 052-7110779

 מציאה! סלקל שחור 
אדום במצב טוב כולל כרית 

לראשון וגגון 80 ש"ח.
_____________________________________________)6-6ח(058-4843223

 מציאה!! לול לתינוק 
פלסטיק במחיר 200 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-2326070

 מציאה! מזרון למיטת 
תינוק במחיר 200 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-2326070

 עגלת טיולון תאומים 
chicco echo במצב מצוין 

_____________________________________________)6-6ח(490 שקל. 058-4019707

 טרמפיסט אוניברסלי 
ישיבה מתחבר מהצד רק 200 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 052-7113727

 משאבת חלב חשמלית 
לא היתה בשימוש 290 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(050-4134432

 מכשיר מחמם מגבונים 
חדש באריזה מיוחד ושימושי 

_____________________________________________)6-6ח(50 ש"ח. 053-3117810

 עגלה מגיל לידה, צבע 
שחור, חדשה באריזה, 400 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 053-3139175

 עגלה חדשה באריזה, מגיל 
לידה, שחור-לבן, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-7193560

 אמבטיה לבייבי גוגר 
כחדשה ממש צבע שחור 500 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 054-8448420

 משאבת חלב אוונט ידני 
חדשה ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-7676969

 טיולון 320 ש"ח בלבד + 
עריסה 300 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-5656194

 פלאפון אקו כשר אורגינל 
כמו חדש 70 ש"ח בלי בטריה 

_____________________________________________)6-6ח(054-8498936

0

0

שידוכים

 "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)33-14/19(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-38/19ל(054-4314029

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)50-07(_____________________________________________

אבידות

 אבד לי צמיד זהב 
ממגנוליה ב-18/12/18 באזור 

ת. מרכזית/שוק מ. יהודה.
_____________________________________________)5-5ח(052-7117847

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-05/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

 נשכחה שקית ירוקה 
ואדומה ע"ש ברלובסקי ודילמן 

במונית בירושלים מגאולה 
לרוממה

Mbdesign100@gmail.com)6-6ח(_____________________________________________

 באמצע שבט נמצאו 
משקפי ראיה בציון האור 

_____________________________________________)6-6ח(החיים הקדוש 050-6256846

 נמצא ספרי אבות דר"נ 
בחודש כסלו באוטובוס 422 

_____________________________________________)6-6ח(052-7634825

 נמצאה בזמן חנוכה  
מצלמה באזור אולמי הכלי 

_____________________________________________)6-6ח(מלכות 052-7669403

 נמצאה שרשרת זהב 
לפני כשנתיים באזור חנוכה 

תשע"ז ברח' עזרא בב"ב
_____________________________________________)6-6ח(052-7606564

 מעוניינים לקנות/לקבל 
 LG חלק עינית למזגן

_____________________________________________)6-6ח(054-8438593

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)6-6ח(בעבר 054-2509001

 מעוניין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב 

_____________________________________________)6-6ח(050-6229373

 דרוש אופניים מידה 24 
פחות מ-200 שח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-3091689/053-3102754

 מעוניינת במכשיר קיטור 
און-הום-טק אדום ללא חלקים 

_____________________________________________)6-6ח(058-3230569

 דרוש פקס ישן מחברת 
פנסוניק אפילו מקולקל אבל 

_____________________________________________)6-6ח(דולק. 054-6389446

 לאברך בן תורה דרוש 
לתרומה מייבש כביסה

_____________________________________________)6-6ח(053-3100641

 למשפחה נזקקת דרוש 
בדחיפות בתרומה מייבש 

_____________________________________________)6-6ח(כביסה. 053-3101173

 שולחן 90X60 ס"מ 
מרובע עם רגלי ברזל.

_____________________________________________)6-6ח(054-890123

 קונים ירושות ועזבונות 
אומנות ואספנות 

ועתיקות בתשלום גבוה! 
054-8455343)6-9(_____________________________________________

1. ירידה במשקל 2. הצרת 
היקפים 3. תחליף לפעילות 
גופנית ועכשיו אצלך בבית 

ב-299 ₪ לחודש

אלקטרודות לירידה במשקל
מכשיר אלקטרודות מקצועי כמו במכונים

לפרטים והזמנות: 052-7197846
תוצאות מוכחות

 שידוכים לבעלי בעיות 
נפשיות קלות עד גיל 30, 

להתקשר בין השעות -20:00
_____________________________________________)7-10ל(22:00 058-3265956

 שידוכים לבעלי בעיות 
נפשיות קלות עד גיל 30, 

להתקשר בין השעות -20:00
_____________________________________________)7-10ל(22:00 058-3265956

 בר' עקיבא אבדה שקית 
עם חולצות ה. בשקית שחורה, 

)קשיחה של אלדו( חשובה 
מאוד לבעליה

_____________________________________________)7-7ח(052-7133153

 נמצאה שרשת זהב לפני 
כשנתיים וחצי ברח' עזר בב"ב. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7606564

 נמצא עגיל זהב משובץ 
יהלומים באזור בר אילן 
בירושלים בשבת קודש. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7188572

 אבד נגן זיפ בצבע שחור 
באוטובוס מב"ב לירושלים קו 

_____________________________________________)7-7(402 לפני כחודש 055-6776833

 דרוש למסירה מחשב ישן 
_____________________________________________)7-7ח()ללא מסך( 02-6231031

 דרוש למסירה טלפון נייד 
ישן עם/בלי סים טוקמן 

_____________________________________________)7-7ח(02-6231031

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה  

-אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)7-7ח(052-3595314

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)7-7ח(054-7938941

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)7-7ח(052-7396092

 לישיבה בירושלים בת 
250 בחורים דרוש בדחיפות 
קולר מים בתרומה לפרטים 

_____________________________________________)7-7ח(054-8450290 חיים.

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה. 

_____________________________________________)7-7ח(052-3595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)7-7ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות תרומה/סימלי. 

_____________________________________________)7-7ח(054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)7-7ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)7-7ח(סימלי. 054-7938941

 מעוניין במכשיר קיטור 
און של חברת בום-טק צבע 

אדום ללא חלקים -
_____________________________________________)7-7ח(058-3230569

 כיריים גז + פלנדה 500 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח.  050-6560424

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-3463482

 כיריים גז ביל-אין )לוקסור 
4 להבות( נירוסטה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-3463482

D.V.D  תוצרת 
KEMMEDY ללא מסך 

_____________________________________________)7-7ח(כחדש 50 ש"ח. 052-3463482

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 150 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 054-7216671

 בהזדמנות מדיח חלים 
גדול BLOOMBERG במצב 

מצוין )ב"ב( 450 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)7-7ח(054-7216671

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה 280 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8405498

 TEHA מקרר משרדי 
שמור 300 ש"ח ג-83 ר-52 

_____________________________________________)7-7ח(בפ"ת 052-2786557

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש - 40 ש"ח.
_____________________________________________)7-7ח(050-2897977

 מקרר 265 ליטר כמעט 
חדש מחיר 350 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-4076070

 למכירה מסך דק 23 אינץ 
של דל מהמם ומיוחד 250 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-7171228

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8405498

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

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-2727474

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
-  4להבות( נירוסטיה 200 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-3463482

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)7-7ח(תקין 25 ש"ח 052-3463482

 מקרר פולקטר חשמל 
קטן משרדי שמור במיוחד 300 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 058-3292985

 מחשב נייד מצוין 
לצפייה וכתיבה ללא תקלות 

בהזדמנות!!! 420 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(053-3346080

 מסך 22" במצב מצוין 
בהזדמנות 200 ש"ח.

_____________________________________________)7-7ח(053-3346080

 שואב אבק לרכב - יבש 
- רטוב כמו חדש - 50 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-2727474

 רדיאטור בטיחותי לילדים 
חדש + שעון שבת 400 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים דק 120 ש"ח.

_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב 70 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

D.V.D  + קריוקי 150 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8483032

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-7938941

 LC985 100 2 פקסים 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח כ"א 050-6560424

 דיספנסי לשתייה קרה 
_____________________________________________)7-7ח(500 ש"ח.  050-6560424

 למסירה דיספנסר לבירה 
_____________________________________________)7-7ח(מהחבית 500  050-6560424

 מסך מחשב דק 20 אינטש, 
זירוקס 190 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(02-8080700 )תא קולי(

 רדיאטור לחימום 12 צלעות 
על גלגלים 100 ש"ח )בפ"ת( 

_____________________________________________)7-7ח(052-2786554

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה! 
_____________________________________________)7-7ח(050-2897977

 למסירה מכונת כביסה 
מצב מעולה הדלת קצת זזה 
_____________________________________________)6-6ח(בקרית מנחם 050-4142836

 מצלמה סמסונג בעברית 
איכותית דגם wb150f מחיר 

_____________________________________________)6-6ח(300 ש"ח. 052-7601832

 רדיאטור 13 צלעות מצב 
מעולה ב-220 ש"ח. להתקשר 

_____________________________________________)6-6ח(בבוקר 054-8517617

 רדיאטור חדש 250 ש"ח 
בלבד. 077-7676873

_____________________________________________)6-6ח(058-3224957

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות 280 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(054-8405498

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי במחיר 

מציאה )ב"ב( 250 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)7-7ח(054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות ב"ב 300 ש,ח 

_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 פינת אוכל מייפל + 6 
כסאות 1.80 נפתח ל-2.5 

_____________________________________________)7-7ח(מטר. 050-4745454

 מזנון 2 מטר מייפל + 
שולחן תואם לסלון.

_____________________________________________)7-7ח(050-4745454

 שידה לבנה יפה 
בהזדמנות 300 ש"ח. מיטת 

נוער כפולה 490 ש"ח. מחסן 
כתר בהזדמנות מיוחדת 490 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-773591

 חדר שינה - מיטות ללא 
מזרונים + ארון 5 דלתות צבע 
קוניאק, סנדוויץ 1,500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-8ל(050-7644855

 + 110X45 שולחן מחשב 
שקע חשמל 120 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(02-8080700 )תא קולי(

 ספריה למחשב כחדשה 
כולל מגרות 300 ש"ח.

_____________________________________________)7-7ח(054-8452085

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ מצב מצוין 500 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-5705546

 שולחן סופרים מקצועי 
_____________________________________________)7-7ח(250 ש"ח. 050-3087945

 ארון + 5 דלתות עץ מלא 
עבודת נגרים 500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-3222758

 ארון 6 דלתות עץ מלא 
עבודת נגרים 500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-3222758

 שולחן עץ מלא +  זכוכית 
במצב חדש! 70/100 ס"מ 

_____________________________________________)7-7ח(300 ש"ח. 058-3292985

 כורסא מבד בורדו שמורה 
מאוד קלה ונוחה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(050-4195132

 ארון 2 דלתות רק מדפים: 
גובה 2.40 צבע חום בהיר 

שמור ויפה - 200 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(050-4195132

 שולחן סלוני חזק מאוד 
מעץ = 200 ש"ח. ועוד פרטים 

_____________________________________________)7-7ח(בזול. 050-4195132

 מערכת אייווה חלקים כ"ח 
_____________________________________________)7-7ח(250 ש'. 054-8483032

 שולחן וכסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8483032

 חדר ילדים מעת מלא 500 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8483032

 כורסת יחיד עם כיסוי 150 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. גמיש. 050-4144615

 סטנדר מתכונן מחיר 200 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח גמיש. 050-4144615

 שולחן סלון נמוך משטח 
זכוכית 250 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)7-7ח(054-8423405

 6 כסאות מהודרים לסלון 
500 ש"ח. פינת אוכל למטבח 

- 450 ש"ח. 03-6196964 
_____________________________________________)7-7ח(052-7698994

 ספת סלון מעור אמיתי 
מהודרת - 500 ש"ח. מיטת 

הייריזר - 490 ש"ח.
_____________________________________________)7-7ח(03-6196964 052-7698994

 כסא מנהלים - 70 ש"ח. 
מחסן כתר למכירה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(03-6196964 052-7698994

 כסא נח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-3463482

 מיטת הי רייזר חדשה - 
1,500 ש"ח. ספריית סנדוויץ 

+ ויטרינה - 890 ש"ח. שולחן 
+ כסאות 850 ש"ח. בירושלים 

_____________________________________________)7-8ל(052-7692882

 ספה 3 מושבים עור צבע 
לבן 380 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)7-7ח(052-5737813

 ספה 2 מושבים 240 ש"ח 
_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 052-5737813

 מיטה וחצי שמורה 450 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 053-3134131

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק במחר 
הזדמנות )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 054-7216671

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק במחיר 

הזדמנות )ב"ב( 250 ש"ח 
_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 054-7216671

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)7-7ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)7-7ח(052-3073826

 OYSTER עגלת תאומים 
- נקנתה לפני כחודשיים 500 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8464909

 כסא לתינוק מתקפל 
כולל מגש נשלף מצב מעולה 

_____________________________________________)7-7ח(80 ש"ח. 052-6140800

 למכירה עגלת יויו של 
בוגבו חדשה באריזה במחיר 

מציאה 1550 ש"ח.
_____________________________________________)7-8ל(055-2438521
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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 
 אברך בעל ניסיון מעונין למכירה בבני ברק

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

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(_____________________________________________

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 פקס + שואב אבק + 
מזוודה + שידה קטנה 3 

מגירות + כסא משרדי כ"א 70 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 052-5737813

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

_____________________________________________)6-6ח(חדש 40 ש"ח. 050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח. מציאה. 
_____________________________________________)6-6ח(050-2897977

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )44-42( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)6-6ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(בירושלים. 054-8415306

 סוכת נחלים במצב טוב 
במחיר 500 ש"ח מוטות ברזל 
לבנים + בד בז-ירוק כהה ב"ב. 

_____________________________________________)6-6ח(050-4174438

 בטרייה 48V 11 AM יד 
שניה מצב מעולה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(053-8809085

 הסקה שמתחברת למים 
30X40 בירושלים 150 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-8423405.

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)6-6ח(בלרושלים 054-8423405

 3 סולמות בגדלים, 
מעוצבים ומיוחדים 400 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-7128428

 בקבוק יין מיסטר הילס 
_____________________________________________)6-6ח(09, ליטר 052-3259450

 למסירה כ-30 כרכי 
"חברותא" על מסכתות שונות 

_____________________________________________)6-6ח(- 054-8000009

 מכנסונים סופגים 
 M למבוגרים חוגלה מידה

אנשור וניל 40 ש"ח.
_____________________________________________)6-6ח(054-7863538

 אופני הילוכים לגבר בלמי 
דיסק 300 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(058-3298340

 2 שמשיות ענקיות 
יפיפיות, קרם ופורסיה בגוונים 
_____________________________________________)6-6ח(120 ש"ח כ"א. 052-7128428

 בגדי יד2 במצב מעולה 
לתינוקות וילדות 10 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-7503666

 שמלת ערב בד גמיש -40
_____________________________________________)6-6ח(42 500 ש"ח. 054-7503666

 2 שמלות ערב לילדות 
מידות לגיל שנה עד 3 120 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 054-7503666

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)6-6ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 30 ש"ח 

_____________________________________________)6-6ח(כ"א. 050-4135002

 סימילאק 400 גר' שלב 1 
מהדרין 30 ש"ח.

_____________________________________________)6-6ח(050-4135002

 חליפה שחורה 3 חלקים 
בנים גיל 12 איכותית פעם 
אחת בשימוש 190 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-7110779

 נעלי ד"ר סטפ ספורט 
מידה 21-22 בקופבא לבן 

כחול חדש, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(052-7110779

 2 נעלי בד שחור לבן 
לבנות מידה 39-40 מציאה 15 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח כ"א. 052-7110779

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מגפי סכוכית החל 

_____________________________________________)6-6ח(מ-50 ש"ח. 052-7966786

 ברה"ע למכירה 
תיק מזוודה שחור מידות 
55X35X15 ב-60 ש"ח.

_____________________________________________)6-6ח(052-7966786

 שרשרת ברזל למנעול 
3 מטר 30 ש"ח. במצב טוב. 

_____________________________________________)6-6ח(054-8491154

 חולצות מאלפות של 
פוקס מידה 4 חדשות 50 

ש"ח. הקודמת זוכה
_____________________________________________)6-6ח(053-3117810

 למכירה אופניים לגיל 6-9 
BMX ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(לפרטים 052-7151692

 אופני ילדים 16" 120 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 סט מצעים מפואר לחדר 
שינה מארצות הברית מורכב 
ב-8 חלקים לחתן וכלה 500 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 052-3466389

 כירה גז חדשה באריזה 2 
להבות מנירוסטה 140 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(052-3466389

 סיר טיגון לצ'יפס חשמלי 
2.5 ליטר מכני חדש באריזה 

_____________________________________________)6-6ח(180 ש"ח. 052-3466389

 נעלי ספורט של חברת 
SKECHERS חדשות, 

מקוריות לנשים צבע לבן מידה 
_____________________________________________)6-6ח(38 220 ש"ח. 052-3466389

 ספר לתסרוקות דיוייס 
_____________________________________________)6-6ח(220 ש"ח. 058-4843223

 שמלה לנשים/נערות 
38 אופנתית ארוכה ומפוארת 

לאירועים חדשה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(058-4843223

 פאה חדשה בקופסא 
_____________________________________________)6-6ח(100% טבעי 058-4843223

 2 מזרונים לחדר שינה וחב 
_____________________________________________)6-6ח(90, 200 ש"ח. 058-4843223

 L מציאה! בושם חדש 
 FLEUR-BY RIHANNA'REB

ב: 189 ש"ח )באלעד(
_____________________________________________)6-6ח(053-3117810

 בב"ב, מזרן ד"ר גב 
180X90 כחדש )נקנה 

ב-2500( 350 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(052-7171633

 פינקים למכירה זוג ב-60 
ש"ח. 053-3101645

_____________________________________________)6-6ח(054-8532010

 אופני ילדים 20-14 אינץ 
_____________________________________________)6-6ח(50 שח 055-9385263

 גגון מתאים לכסניסה 
לבית, לחנות, לביהכ"נ או מעל 

 1.65X0.85 150 'חלון וכד
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. בב"ב 052-7600336

 מעילים חמים, חדשים 
ואיכותיים לילדות מידות 8-12 
40 ש"ח כ"א. 058-3232259

_____________________________________________)6-6ח(02-6522251

 פראק חתנים איכותי 
מידה 42 )שבוע היה בשמוש( 

500 ש"ח. 02-6522251
_____________________________________________)6-6ח(058-3232259

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים 10-25 ש"ח. ומנורת קיר 

לפרוזדור 20 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(02-6522251 058-3232259

 מבחר קלטות שירים 
חדשות וארוזות 8 ש"ח 

_____________________________________________)6-6ח(לקלטת 052-7600336 בב"ב.

 בלוטוס חוטי + רטט 
מצב פצצה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(073-3161166

 נטסטיק למחשב חדש 
באריזה 180 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(073-3161166

 למכירה כ-100 פינקים 
יפיפיים, במחיר 30 ש"ח לפינק 

_____________________________________________)6-6ח(052-7154652

 מציאה! קסדה של 
אופנוע איכותי במחיר מציאה 

_____________________________________________)6-6ח(150 ש"ח. 052-7144461

 תכולת בית: מזוודה + 
עגלת שוק + פקס + תיק יד 
אישה + נעליים + שואב אבק 
_____________________________________________)6-6ח(כ"א מ-25 ש"ח 054-5656194

 3X3 מצלמה מיני גולד 
ס"מ 12 מגה פיקסל מברכל 

_____________________________________________)6-6ח(150 ש"ח. 054-8572523

 מצלמת קנון דגם 160 
מצב טוב מצבע לבן במחיר 

_____________________________________________)6-6ח(250 ש"ח. 054-8572523

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח במחיר מציאה 

)ב"ב( 120 ש"ח.
_____________________________________________)6-6ח(054-7216671

 חנוכיה עם בית, חזקה 
ואיכותית + קנים לשבת 
כחדש בב"ב 250 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(054-8476805

לפרטים מאיה:
054-4541042

בבקשה עזרו לי
להציל את בעלי שלומי
הזקוק לתרומת כליה 

כל אחד יכול לבדוק התאמה
בדחיפות!

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות.

4 משמרות בשבוע 
054-2328926)2-15(_____________________________________________

 דרושות מטפלות לגיל 
הרך מקצועיות, חמות 

ומסורות למ. מלאה/חלקית.
_____________________________________________)6-10(לאה- 053-3126010

 לבי"ס תורני במרכז 
הארץ דרושות מורות 

מ"מ על בסיס יומי 
sarak@amit.org.il
_____________________________________________)6-8ל(פקס: 09-7700381

 מחפשים מטפל + 
מטפלת לזוג קשישים בב"ב + 

עבודות נקיון. 
_____________________________________________)6-10ל(050-4149011 054-8477200

 לבי"ס חינוך מיוחד 
בפ"ת דרושים סייעים/ות 

למשרה מלאה
072-2736231

TOVIG@MSHAHAR.ORG.IL)06-10(_____________________________________________

 לרשת אופנת נשים 
סניף ירושלים דרושה 

מנהלת חנות נ סיון 
חובה! תנאים מעולים 

למתאימה קו"ח:
stvstv101@gnail.com)6-8(_____________________________________________

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

 לחברה פיננסית בבסר, 
דרושים יועצי משכנתאות, 
הכשרה במסגרת החברה. 

עבודה טלפונית מול לקוחות. 
מקצוע נדרש - לא חייב נסיון. 

קו"ח למייל:
riki@tlp-ins.co.il)7-7(_____________________________________________

 סייע/ת חינוכית במעון 
יום שיקומי בב"ב עבודה 

מאתגרת עם סיפוק. 
לפרטים: 

073-3956715 קו"ח:
rachelb@ami.org.il)7-8(_____________________________________________

 דרושה גננת לגילאי 
2-3 לגן פרטי בפ"ת נסיון 

חובה )חילוני(
052-4491044)7-10(_____________________________________________

 דרוש/ה חשב/ת שכר 
ומנה"ח זריז/ה ומנוסה, 
שלטיה באקסל + עוקץ 
+ חשבשבת + עסקית 
שכר הוגן. קו"ח למייל. 

k515959955@gmail.com)7-8(_____________________________________________

 דרושה למעון עוזרת 
טבחית מסורה ונקיה 

מ-10:30-13:30 תנאים טובים 
_____________________________________________)7-10(למתאימה 050-4146721

 בלוד/פתח תקוה דרושים/
ות סייעים/ות לגיל הרך משרה 

מלאה, תנאים טובים. 
_____________________________________________)7-10ל(08-9254192

 מטפלת למשפחתון 
בת"א בהנהלה חרדית ושכר 

גבוה, מוסר עבודה גבוה. 
053-3148021)7-8(_____________________________________________

 למכבסת שלגית דרוש 
שליח עם רשיון נהיגה ב' 
לעבודה קבועה! תנאים 

טובים! רכב צמוד.
050-8460282)7-8(_____________________________________________

 דרושים עובדים/ות ל 2-3 
שעות ביום אופציה לעבודה 

_____________________________________________)7-8(מהבית 053-3173244

 לחברה בתחום הבניה 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

לעבודה מול יזמים, 
אדמיניסטרציה, קבלנים ועוד. 
4-5 שעות ביום, 4,000 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7(קריירה 072-22-222-62

 למשרד שקט בירושלים 
מזכיר/ה לעבודה נוחה ושקטה, 

א-ה 9:00-14:00 שכר 4,000 
_____________________________________________)7-7(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 לחברה סמוכה לבני 
ברק בתחום אורח חיים בריא 

פקיד/ה ורכז/ת פרוייקטים 
הרצאות ועוד... א-ה -9:00
14:30, שכר 7000 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7(קריירה 072-22-222-62

 חשבת עמלות איכותית, 
מסודרת, ראש ריאלי, יחסי 

אנוש, שעות גמישות, לא חייב 
נסיון. קו"ח למייל:

riki@tlp-ins.co.il)7-7(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

 שולחן מחשב, פורמיקה, 
צבע בז/ + מגירה עם גלגלים. 

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3198860

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121

 תיק לסמינר חברת 
להבורה חדש 120 ש"ח.

_____________________________________________)6-6ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע צכלת 
_____________________________________________)6-6ח(40 ש"ח. 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק 95 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה גיזרה רחבה.

_____________________________________________)6-6ח(053-3155415

 אקורדיון לילדים מתאים 
לתחפושת 25 ש"ח.

_____________________________________________)6-6ח(052-7126106

 מראה גדולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(052-7126106

 עגלת קניות מברזל 200 
_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 052-7126106

 בימבה פלא 75 ש"ח. 
_____________________________________________)6-6ח(052-7126106

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו חדש 100 

_____________________________________________)6-6ח(ש"ח. 058-7041010

 מכירת כיפות של 
"אפלמן", מבחר גדול, במרכז 

ב"ב מחרים מיוחדים, ועוד 
_____________________________________________)6-10(ועוד. 050-4171813

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום,
03-6884123 ,050-5274348)6-10(_____________________________________________

 בלעדי! 200 סירי אידוי 
נירוסטה מיוחדים ללא 
חורים! מחיר מציאה! 

אידיאלי כמתנה
054-4543701)4-7(_____________________________________________

 מצלמת וידאו סוני ישנה 
עם קלטות in מצב חדש חייב 

_____________________________________________)4-7(להמכר. 053-3120620

 חד אופן 200 ש"ח.
053-3120620)4-7(_____________________________________________

 הדום לרגליים עם עיסוי 
ד"ר גב ממש בריא 350 ש"ח 

_____________________________________________)4-7(גמיש. 053-3120620

 פלאפון נוקיה 3310 חדש 
באריזה עם אחריות 400 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-3209095

 נוקיה C2 לא כשר מחודש 
באריזה ב-200 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7558801

 סימים טוקמן סלקום לא 
כשר ב-25 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7558801

 טלפון סלולרי טלגו כשר 
תומך גם רמי לוי, חדש באריזה 

_____________________________________________)7-7ח(149 ש"ח. 058-3263264

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)7-7ח(200 ש"ח. 054-8464909

 + B.M.X "14 אופניים 
גלגלי-עזר חדשות 180 ש"ח 

_____________________________________________)7-7ח()בפ"ת( 052-2786557

 משנה ברורה הוצאה 
חדשה ע"י מכון "פאר המקרא" 

ירושלים מחיר 100 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(050-3337530

 תחפושות: חייל, איש חלל 
_____________________________________________)7-7ח(שוטר גיל 5-8. 050-3337530

 וידאו - עם 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(050-3334530

 גליונות הציבור החרדי 
והעולם החרדי בערך 30 כל 

אחד ב-4.5. 
_____________________________________________)7-7ח(לפרטים 053-3143882

 בהזדמנות!!! חלפיה 
ארוכה 4 חלקים במצב מצויין 
מספר לא מדויק 38-44 250 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 050-4160457 ירושלים

 גיטרה חדשה בקופסא 
לחויי או ללימוד 150 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-4168623 בערב בלבד.

 קנקן בריתה חדש בקופסא 
לסינון מים 40 ש"ח ללא מסנן 

_____________________________________________)7-7ח(052-7168623 בערב בלבד. 

 28 ירחוני "פיצוחים" 
במצב ממש מעולה, מלאים 
בחלקם בעפרון חלוש 120 
ש"ח. 052-4168623 בערב 

_____________________________________________)7-7ח(בלבד. 

 בקבוק יין מיסטי הילס 
09, 1.5 ליטר 500 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-3259450

 למכירה ארנב או ארנבת 
_____________________________________________)7-7ח(50 ש"ח בלבד 052-7653548

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)7-7ח(בשלים 054-8423405

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)7-7ח(כ"א. 052-3595314

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגלי 

6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-30736826

 אופניים במצב מעולה 2 
זוגות כ"א 100 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-6140800

 עגלת מאמאס כחדשה 
כל חלק 450 ש"ח.

_____________________________________________)7-7ח(054-8448096

 עגלת תינוקות משולבת 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

_____________________________________________)7-7ח(400 ש"ח. 054-8452085

 שידת החתלה לתינוק 
_____________________________________________)7-7ח(250 ש"ח. 054-8452085

 לגו מכבי אש מקורי חדש 
באריזה 380 ש"ח. במקום 500 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8452085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 280 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(054-8452085

 כיסויים לסט ספות כחדש 
_____________________________________________)7-7ח(100 ש"ח. 054-8452085

 מעיל צמר שחור לאישה 
חדש בדוק משעטנז, 120 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 054-8452085

 2 זוגות אופניים במצב 
מעולה "16 מחיר כל זוג 150 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-4076070

 אופניים "20 מעולות כולל 
משכחים במצב מעולה נקנה 

ב-1600 נמכר ב-300 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-4076070

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

_____________________________________________)7-7ח(054-5705546

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

 חליפת בר-מצווה חדשה 
_____________________________________________)7-7ח(250 ש"ח. 054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)7-7ח(חדש 250 ש"ח. 054-8483032

 תיק גברי שחור 150 ש"ח 
_____________________________________________)7-7ח(054-8483032

 טרול עלייה למטוס 10 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-2727474

 אוזניות בלוטוס חדשות 
עם תיבת הטענה ניידת 230 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 058-3209095

 JBL אוזניות בלוטוס 
כחדשות דגם T110 עם איכות 

_____________________________________________)7-7ח(מטורפת 058-3209095

 בושם לגברים של חברת 
INVICTOS חדש באריזה 

_____________________________________________)7-7ח(180 ש"ח. 058-3209095

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 100 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-3209095

 ברה"ע למכירה עט 
 26B מצלמה נסתרת סילברלין

_____________________________________________)7-7ח(ב-290 ש"ח. 050-6850138

 ערכת מד סוכר 0חב' 
FREE STYLE( חדש 

באריזה 50 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-3463482

 2 ערכות כלים + חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז' 500 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-5858631

 תכולת בית: מזוודה + 
פקס + שטיח + שואב אבק/

צעצועים/שולחן פ"א מ-70 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-5737813

 תיק לסמינר חברת 
להבורה חדש 120 ש"ח.

_____________________________________________)7-7ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 40 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק 90 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
צבע אפור כהה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(053-3155415

 שעון יד דמוי ברייטלינג, 
חדש באריזה 149 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-3263264

 מכנס ג'ינס לגברים מידה 
40 חברת קסטרו חדש 90 

_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף יפיפה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
_____________________________________________)7-7ח(35 ש"ח. 058-7041010

 בובות פרוה פו הדב הלו 
קיטי וכו' 20-35 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(058-7041010

 מראה גדולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(052-7126106

 אקורדיון לילדים מתאים 
לתחפושת 25 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7126106

 בימבה פלא גלגלים 
מסיליקון 70 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 
שמור 350 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7126106

 ספפה 250 ש"ח. 
_____________________________________________)7-7ח(053-3134131

 תיק לאישה מעור ואפה 
לבן ומשובח במחיר מציא 
ה)ב"ב( 120 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)7-7ח(054-7216671

 שעון יד לאישה חברת 
"פרינס" יוקרתי חזק ואיכותי 

מעוצב ב- 200 ש"ח. 
052-5918474)7-7(_____________________________________________

 משקפי שמש חדש 
חברת "ארוקה" מקורי ב-100 

_____________________________________________)7-7(ש"ח. 052-5918474

 שרשרת זהב טהור חדשה 
עם  טליון יפה עדין ב-250 

_____________________________________________)7-7(ש"ח. 052-5918474

 למכירה שמלת כלה מחו"ל 
יפיפיה וחדישה ב-450 ש"ח. 

_____________________________________________)7-7ח(052-7613386

 טיטול תחתון מידה L ב-45 
_____________________________________________)7-7ח(ש"ח. 052-7174414

 בלו תומך כשר כל החברות 
ב-220 ש"ח. נקנה ב-300 

_____________________________________________)7-7ח(חדש. 052-7174414

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף פיפיפה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)6-6ח(058-7041010

 דרושה מנהלת חנות 
לאמדוריה תכשיטים בב"ב 

שליטה באופיס חובה. 
058-7578756)7-8(_____________________________________________

 דרושה יועצת מכירות 
לאמדוריה בב"ב עבודה 

במשמרות, ייצוגית וכושר ביטוי 
_____________________________________________)7-8(חובה. 058-7578756

 לחנות מוצרי חשמל 
בב"ב, דרוש עובד רציני עם 
נסיון. תנאים טובים! שעות 

_____________________________________________)07-08(גמישות 03-6163828

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
_____________________________________________)04-07(צוות חרדי 050-8938869

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



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)06-18(_____________________________________________

ח’-י’ באדר תשע”ט  13-15/2/2019

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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!
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לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666
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11 
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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 
ישיבתיים בחורים

מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 אלפי נשים הצטרפו 
למהפכה העסקית והרווחית 

של "פוראבר"! מה איתך? 
_____________________________________________)52-08/19ל(053-3155570

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

וג
ם 

שי
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

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)52-16(בוגרי ישיבה. 053-3100363

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

דרושה מטפלת 
למשרה מלאה
תנאים מעולים

ניקול: 050-7250631

למעון פרטי 
בגבעת שמואל

 לגן ילדים בצפון ת"א 
בקרבת בני ברק, דרוש/ה 

סייע/ת למשרה מלאה/חלקית 
ת. טובים למתאימים/ות. 

054-2263766)4-7(_____________________________________________

 מגורים בחינם/בסבסוד 
בבית שמש לצעירות 

מתחזקות/מתמודדות/גרושות 
)אפשרות למדרשיה( 

053-4100529)4-7(_____________________________________________

 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

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 מטפלות סייעות לגיל 
הרך 054-8426675

054-4499177)04-07(_____________________________________________

 רכזים/ות למגוון 
תפקידים, לא מכירות אפשרי 

מהבית/חלקי, גם לעקרות בית 
_____________________________________________)3-14ל(ואברכים. 055-6875640

 למאפייה בבני ברק 
דרושים עובדים כללים, אופים, 

מנהל חנות עדיפות לבעלי 
נסיון. תנאים טובים.

054-6855447)4-7(_____________________________________________

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

 דרושה מטפלת אחראית 
ומסורה שאוהבת ילדים למעון 
באוירה ביתית בגני הדר פתח 

_____________________________________________)4-7(תקווה 054-6280176

 עובד אריזה וליקוט 
למאפייה בפ"ת ימים: ראשון 

עד חמישי מ-15:00-22:30 
054-7708222)4-7(_____________________________________________

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות תנאים טובים 
למתאימים בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים 
052-6580906)4-7(_____________________________________________

 דרוש מנקה למוסד תורני 
בב"ב בין השעות 9:30-14:00 

_____________________________________________)5-8ל(לפרטים 054-8451000

 דרושה פאנית עם 
נסיון למשרה חלקית 

לסלון פאות בפתח תקוה. 
052-5293000)5-8(_____________________________________________

 לבזאר לב העיר 
דרוש/ה קופאי/ת בוקר 
משעה 9:00-13:00 וכן 

דרוש/ה קופאי/ת משעה 
15:00-22:00 לפרטים 
_____________________________________________)5-8(נוספים 050-5586335

 בראש העין לבית דפוס 
בתחום המשי בטמפון דרוש 
עובד/ת למשרה מלאה 7-5 

_____________________________________________)5-8ל(שכר טוב 050-8342065

 דרוש/ה עובד/ת לחנות 
יודאיקה בקניון איילון עבודה 

במשמרות! 
_____________________________________________)5-8(בני- 050-6751751

 דרוש עובד לחנות דגים 
בב"ב רציני ואחראי עם נסיון.

_____________________________________________)5-8ל(03-6169730

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
_____________________________________________)5-8(בוקר/ ערב. 052-6607070

 דרושים/ות עובדים/
ות לניקוי משרדים ובתי 

ספר, בשעות הערב 
באזור בני ברק, תנאים 

_____________________________________________)05-08(טובים. 03-5494080

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל-3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)5-8(בטל': 054-8503222

yaara@ilafikim.co.il 
יש לצרף קישור לתיק עבודות ולשלוח קו״ח ל:

לפרסום אפיקים

דרוש/ה
אנחנו גדלים!

מעצב/ת
 משרה מלאה

 נכונות לעבודה מאומצת
 ידע בהבאה לדפוס
 יחסי אנוש מעולים

 שנתיים ניסיון לפחות במשרד פרסום
  Id/Ai/Ps-שליטה מוחלטת ב 
 פרפקציוניזם/ דייקנות/ זריזות

לאשפר בשר 
סניף ב"ב

דרושים:
1. קצבים

050-4141013
03-6718300 שלוחה 3

yosi4488@gmail.com :מייל

תנאים טובים למתאימים

2. משלוחנים 
עם אופנועים

3. מזכיר/ה לקבלת 
משלוחים

4. קופאי/ת

 לעזר מציון, ב"ב 
דרושות טלפניות 

לשעות הבוקר/הצהריים 
לפרוייקט זמני, תנאים 
מצויינים למתאימות. 

לפרטים 052-5808957 
נא להשאיר הודעה בתא 

_____________________________________________)6-8(קולי.

 דרוש/ה נציג/ת גבייה 
טלפוני בפ"ת תנאים מעולים. 

לשליחת קו"ח
17gius@gmail.com)6-8ל(_____________________________________________

 לגן 2-3 באווירה נעימה 
בגבעת שמואל, סייעת למשרה 

חלקית, לפרטים: 
052-6471287)6-8(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה עם 
רשיון ב' משנת 2007 

מאזור לוד, מודיעין 
והסביבה לחצי משרה 

_____________________________________________)6-10(יגאל 052-8708776

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעת להצטרף 
לצוות חם, אוהב ומחבק

_____________________________________________)6-18(תיתי 050-5636364

 דרושות גננות/סייעות 
לצהרון בפ"ת למילוי 
מקום עם אפשרות 

לקידום תנאים טובים! 
קו"ח 050-7877853 או 

למייל:
Az28063253@gmail.

com)6-10(_____________________________________________

 לרשת גנים בפ"ת 
דרושה רכזת למשרה 
חלקית וותק של גננת 

או ניהול, לשעות צהרון 
+ בוקר. עדיפות לבעלת 

רכב! קו"ח למייל:
Az28063253@gmail.

com
_____________________________________________)6-10(או בטל': 050-7877853

 נשים ממש כמוך 
מרוויחות  ב-forever משכורת 

גבוהה! ללא צורך במחשב, 
_____________________________________________)5-9(רוצה גם? 052-7661565

 למוקד מצליח של 
ארגון וותיק לזיכוי הרבים 

בראשון לציון- דרושים 
נציגים נמרצים בעלי 
יכולת מכירה עם אש 

בעניים- שכר גבוה מאד- 
סביבת עבודה תורנית 

ונעימה- שעות גמישות, 
אפרשויות קידום!! 

לפרטים השאירו הודעה 
_____________________________________________)05-08(ב- 077-360-9555

 מטפלת למעון יום 
במרכז בני ברק למשרה 
מלאה/ חלקית, תנאים 

מצויינים למתאימה.
03-5703853)05-08(_____________________________________________

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה, 

תנאים מעולים למתאימה. 
בין 8:30-14:30. 03-9094566 

053-3197448)05-12(_____________________________________________

 למוסד בב"ב דרוש מנקה 
מקצועי, מגורים במקום חובה. 

_____________________________________________)5-8ל(לפרטים: 058-4884990

    מראות
וזכוכיות ובניו דרוש/ה פקיד/ה
חרוצ/ה ונמרצ/ת

03-5795922

אין צורך בנסיון 
תנאים טובים     

למתאימ/ה

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

03-5771127

למרכז הרפואי מעיני הישועה
דרושה מכשירנית

ליחידה לאספקה סטרילית
התפקיד כולל ניקוי וחיטוי מכשור ניתוחי עפ"י נהלי משרד הבריאות

לא נדרש ניסיון קודם, הכשרה תינתן במקום.
העבודה במשמרות

 | 03-5770531

*המודעה מתייחסת לנשים וגברים כאחד

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 09-7968778

 דרושה מטפלת/בק. אונו 
למ. מלאה, תחילת עבודה 

במרץ, ת. טובים למתאימה! 
_____________________________________________)6-10(לפרטים שרית. 050-4102929

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים לשעות 

אחה"צ קו"ח לפקס:
03-6310203)6-10(_____________________________________________

 למרפאת שיניים בב"ב 
דרוש/ה סייע/ת ללא 

צורך בנסיון שעות נוחות 
_____________________________________________)6-8ל(ות. טובים. 052-8990049

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות בייגל בגאולה ועובדי 

מטבח תנאים טובים!
02-5375516)6-10(_____________________________________________

 נשים/גברים למגוון 
תפקידים, ניהול הדרכה, 

פרסום. היקף: מלאה/חלקית, 
073-7442700)6-10(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק דרושה 
טלפנית לטלמרקטינג בשעות 

לפנה"צ/אחה"צ תנאים טובים. 
053-3178464)6-8(_____________________________________________
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מבצע עשר!

שני-רביעי
18-20.2.19
י"ג-ט"ו באדר א'

 מוצרים ב- 10 ₪
המוצרים המשתתפים במבצע:

1 .
קורנפלקס 'מעולה' 1 ק"ג

2 .
דג דג 400 גר' בייגל בייגל

3 .
נשנושים 300-400 גר' בייגל

4 .
קקאו 'מעולה'/מיה 500 גר'

5 .
שוקוצ'ינו 'מעולה' 1 ק"ג

הסניפים: 
נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

הרי"ף,קרית ספר, 
חיפה, אשדוד-הלל
פתוחים במוש"ק 

בין השעות:
19:00-23:00 

3*85 גר'
עלית

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

י"ג-י"ז באדר א'18-22.2.19

דוריטוס
סוגים שונים

שריר מס' 8 חזה/שוקיים קפואפריגת
מוצפי סוגים שונים

1.5 ליטר

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

נקניקיות/
שניצל תירס

1.75 ק"ג
טבעול

שקיות/טבלאות 
קליק

סוגים שונים

שלישיית קפה טורקיעוגיות לוטוס
ארוז שתים שתים

קוד: 26666038
279 גר'

רוטב צ'ילי מתוק/
וינגרט/בקביקיו

חיטה/גריסים/
בורגול/גרישה

כנפיים עוף 

כנפיים עוף 

גריסי פנינה/אפונה/
בד"ץ/לנדאפופקורן

מחפוד

סימילאק קוסקוס 350 גר' ללא חיטה מלאה/
פתיתים 500 גר' 'מעולה'/

איטריות סבתא שיבולים
900 גר'

שמיניית דנונה ביו
1.7%-3%
שטראוס

שמיניית מעדן מוומשקאות חלב זוג גבינה
2*850 גר'

תנובה

21-22
ט"ז-י"ז באדר א'

למארז
שני-רביעי

18-20.2.19 י"ג-ט"ו באדר א'

שלישי-רביעי
19-20.2.19 י"ד-ט"ו באדר א'

רביעיית שוםגזר תפו"א לבן ארוז

סוגים שונים
1 ליטר
תנובה

מעדן יולו
סוגים שונים

תנובה
שוקולד/וניל

טרה תנובה

תפוז/קלמנטינה/
לימון

סלק/שומר

500-600 מ"ל
'מעולה'

 מ"ל

כנפיים עוף 
בד"ץ/לנדא

כנפיים עוף 
בד"ץ/לנדא

כנפיים עוף 

מידות 3-6
אבקת כביסה חיתולי האגיס

מקסימה
סוגים שונים

6 ק"ג
סנו

אוקסיג'ן
3 ליטר

סנו

פתיבר וניל 1.75 ק"ג
לחמית 1-920 ק"ג

אסם

500 גר'
מיה

500 גר'
מיה

6. שלישיית טונה בקנולה פילטונה 3*80 גר'

7. חמישיית מגבונים קוד: 190536

8. ירקות קפואים 800 גר' בלדי

9. יין מוריה  750 מ"ל רגיל/לייט ארזה

10. שלישיית/חמישיית אפרופו/חמישיית דובונים

חמישיית במבה נוגט 5*30 גר'/רביעיית במבה/

עשיריית במבה 10*15 גר' אסם

י"ג-ט"ו באדר א'
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